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TARTALOMJEGYZÉK.
NÉPTANÍTÓK LAPJA.
1. Vezető cikkek.
Apponyi nyelvrendelete
(a.) Kié legyen az iskola ?
Balásy Dénes : Katonás nevelés . . . .
Benedek Elek : A t. Olvasóknak . . . .
— — Tájékozásúl
Berze Nagy János dr. : A hitoktatás
nyelve
Dániel Miklósné : Női hivatás
. . . .
— — Cselédkérdés
— — A nagy Én kultusza . . . .
— — A női szörnyetegek . . . .
(D.) Erőnkön felül
Gaal Mózes : Gondolatok március idusán
— — Feltámadás napján
. . . .
Gerencsér István : Jövőnk
Gyermekek a színpadon
(II.) A nemzeti gondolat
(II—s.) Az iskolaügy szervezete . . .
(I. B.J Zrínyi a költő
— — A feminizmus
Kórúdy Miklós : A szociológiai tanfolyam
Kósa István : Társadalom és iskola . .
— — Nemzet és iskola
Kuthy Zsigmond: Társadalmi betegségek
(K.) Az esztendő végén
Lengyel Miklós dr : Kossuth Lajos . .
— — A vasember
(L.) A középiskola
Mészáros Jenő: Haladunk-e?
Molnár István dr. : Szervező-munka . .
(N.) Egyetemi internátusok
— — Kossuth Lajos
(Ny.) A gyermekek napja
(— ó—) Küzdelem a pornográfia ellen .
— — A könyv
— — A szegény gyermekekért . .
— — Nehéz idők
— — Az állami gyermekvédelem .
- — A Julián-Egyesület iskolái .
— — Zord idők
— — A műegyetem ünnepe . . .
— — A kultúra ünnepei
. . . .
Falágyi Lajos : Új hang
— — Erkölcs
(r.) Metianu
— — Tanfolyam agitátoroknak
— — A zászló
— — Nemzetietlen irányok . . .
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(r.) Tudomány — hatalom
— — Nemzetiségi kultúra . . . .
(—s—) Az állam nyelve
Székely György dr. : Vallás és társadalom
— — Küzdelem az érzékiség ellen
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43
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1
4
18

1—2
1
1-3
1-3
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2. Szak- és általános érdekű cikkek.
ATbisy Katalin: A vontatóhajó . . . .
Balogh Pál : A magyar honvédség . .
— — A jövő iskolája
Barabás Endre : Tanítói értekezlet Romániában
Benisch Artúr dr. : Népintemátusok
Benkő Sándor: A helyesírás tanításáról
Berze Nagy János dr. : Erdély népoktatása és az új törvény . .
Bihar vármegye népoktatásügye . . .
Bognár Károly : A testgyakorlás a népiskolában
— — Az elemi iskolai testnevelés
— — A magyar orsz. testnevelési
kongresszus
Borsodi László : A magyar nép lelke .
Csikós József: Az iskolai felügyelet reformja
Dániélni Lengyel Laura : Érdekes asszonyok
Ember Gergely: A polgári iskolai magánvizsgálat és az elemi iskola
— — Osztályismétlés az elemi iskolában
— — Osztálybeosztás
Ember János : Küzdelem a nemzeti
nyelvért
Endrei Ákos : A helyesírás tanításának
gyakorlati módszere . . .
Erdélyi Ágoston,: Az újabb olvasástanítási módszerek
Eötvös László : A kinaesthesiás írvaolvasás
— — A kinaesthesiás-módszer . .
Éltes Mátyás : A gyöngetehetségű gyermek oktatása
Farkas Sándor : Pedagógiai Repertórium
Forgách Júlia: A neomathuzianizmus
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3-5

1

8—10

18

4—6

3
11

3—4
2-4

48
42
14

13-15
6—7
6—8

—

xjajj-

szám
Gárdos Mór: A megyei érdekű tanügyi lapok . . . .
Gerencsér István : A népiskola földrajzáról
— — Iskoláink a múltban .
Glücklich Vilma : A feminizmus
Guist Eliz : A hangképzésről
Hackl N. Lajos : A gyermek hangjának
élettani fejlődése . . .
Havas Irma : A szociálizmus és 0
Jézusi tanok
— — Boldog Magyarország ! Bol
dog Angolország ! . . .
— — A mi aranyemberünk . .
— — A külügyi viszonyok befő
lyása társadalmunk fejlő
désére
— — Reformtörekvések a termé
szettudományi oktatásban
— — A nevelés botlásai . . .
— — A környezet hatása a gyer
mekre
— — A rossz tréfa
— — Hadüzenet a háborúnak .
— — A Szabad Líceum közgyűlése
— — Hazánk a bajor népiskolában
— — Az iskola betegsége . . .
— — Útszéli porszemek . . . .
— — Útszéli porszemek . . . .
— — Az erkölcsi nevelés problémája
— — Darwin ünnepe
— — A gyermek egyénisége és
középiskola . .
Hercsuth Kálmán : Gyengetehetségü
gyermekek a népiskolában
Hermann Irén: Nevelés a finn iskolákban
Horváth É. János : Ki a szabadba ! .
Horváth Lajos : A kolozsvári tovább
képző-tanfolyamról
(H. I.J A félkegyelműekről . .
— — Igaz és hamis szabadgondola'
— — Az amerikai nevelés . . .
— — Szemléltető-eszközök szei
léltetése
— — A pedagógiai Társaságból
Imre Sándor dr. : Jövőnk érdekében
Az ipartörvény tárgyalása
Jaschik Almos : A külföld iparművészet
oktatása . . .
— — A külföld iparművészeti ok
tatása
Juha Adolf dr. : Nyolc vagy kilenc
órakor ?
— —• Nyolc vagy kilenc órakor?
— — Az iskolaorvosi intézmény
Magyarországon
— — A gyengetehetségü gyerme
kek oktatása
Kardos Albert : Petőfi a szociálistál
szemüvegén
— — A polgári iskolai magánvizs
gálát és az elemi iskola
Katalin marna: Pálya kezdetén . .
Kántor Mihály : A magyar nép művé
szete
. . . .
Károlyi Sándor : Politikai iskolázottság
— — A nevelés érdekében
— — Nemzeti jövő . . . .
Káth József : A rajzoktatás ügye
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2—4
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1
30
6
12
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6—7

Kecskés Ernő: A relatív-módszer védelme
Kemény Ferenc: Az örök probléma
.
— — A nyaralásról
— — A nyaralásról
Kisdedóvó megnyitása
Kohányi Gyula : A tanyai iskolák . .
— — A szorgalom, idő és a szülők
Kóródy Miklós : A feminizmus . . . .
— — A magyar nőnevelés kérdései
— — A magyar nőnevelés kérdései
— — A magyar nőnevelés kérdései
— — A vizsga
—- — A vakáció
— — Osztályismétlés
— — A tanítás helye
— — A 9 órakor kezdődő tanításról
— — Nagy gondolatok
— — A jövő iskolája — munkaiskola
— — Az erkölcsjavító rendelet . .
Körösi György dr. : Alkoholizmus és
felvilágosítás
— — Alkoholizmus és felvilágosítás
— — Alkoholizmus és felvilágosítás
— — Alkoholizmus és felvilágosítás
Kuthy Zsigmond : Az ingyenes népoktatás törvénye . . . .
— — Gyermekeink erkölcsi nevelése
Lakatos Lajos: Cigarettázó gyermekek
— — Levél Németországból . . .
— — A magyar dal ünnepe . . .
— — ' A z eltévelyedtek megmentése
— — A fonomimika
hódítása
Ausztriában
— — Osztrák szakfolyóirat a magyar tanítóképzésről . . .
— — Anyák és csecsemők otthona
— — A magyar gyógypedagógiai
intézetek
Lasz Samu dr. : Magyar Adria . . . .
Lázár Róza: A 9 órakor kezdődő tanításról
Lemle Rezső : Osztálybeosztás . . . .
Leyrer Mátyás : A nyári tanfolyamok .
Lasz Samu : A modem földrajz iránya
és célja
— — A modem földrajz iránya és
célja
(L.) A gyermek egyénisége . . • . .
Mihály Ferenc: Az 1907. évi XXVII. t.-c.
20. §-a
— — Konzekvencia
Mocsár Elemér dr. : Szemelvények új
adótörvényünkből . . . .
Móricz Julia: Járvány idején . . . .
— — A pálya kezdetén
(M.) Pángermán mozgalom
— — Pángermán mozgalom . . .
A M. T. O. R. emlékirata
Nagy László : A hannoveri tanítók kongresszusa és kiállítása . .
— — A hannoveri tanítók kongresszusa és kiállítása . .
— — A hannoveri tanítók kongresszusa és kiállítása . .
Nyugdíjigény feléledése
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10. Országgyűlés

8. Egyesületi élet. — Tanítók gyűlései
15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26.,
27., 30., 35., 37., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47.,
48., 49., 50., 52. számokban.

13. számban.

»

11. Lapszemle
8., 12., 18., 23., 28., 40., 52. számokban.

9. Az Eötvös-alap (Orsz. Tanítói
Segélyegyesület) köréből

12. Államvasútak menetrendje

4., 6., 18., 34. számokban és a „Különfélék" egyes
rovataiban.

18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28., 29.,
40., 45., 46. számokban.

GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS.
Lapszám

Albrecht István: Iparostanonciskolai ta5
nítók kiképzése
— — A biztosítási ismeretek a népiskolában
26
Alexy Köriül: Az iskolai kert nevelő
31
hatása
48
— — A tanító az állatvédelemért
Bárdos Gyula : Alkoholizmus az iskolában
35
22
Balásy Dénes : Egy külföldi szövetkezet
Balázs Ferencné: A feminizmus és az
1
iskola
Benkóczy Emil : Az iskolai takarékpénz1
tárak
Bognár Károly : Kézügyességi oktatás . 48
Czirbusz Endre : Nevelés a szociálizmus
szolgálatában
44
Cséplő Ernő : Bolgár rendszerű kertészet
40
magyarokkal
Dutkay Dezső: A tanítói földek s a
gazd. népoktatás
. . . . 13
Ember Gergely: A szociálista-kérdésről
1
_ — — A szociálisták ügye . . . . 40
Éber Bezső : Az iskolai kert a természetrajz tanításának szolgálatában
1
— — A természetrajz gazdaságtani
5
vonatkozásai
— — A természetrajz gazdaságtani
9
vonatkozásai
— — A természetrajz gazdaságtani
26
vonatkozásai
— — A természetrajz gazdaságtani
31
vonatkozásai
Ferenczy Károly: Az önálló gazdasági
népiskola és szőlőjének
35
üzemterve
Forgách Julia : Háziiparunk
18
6hrévyi-Jakab : A gazdasági népoktatási
törvényjavaslat állítólagos
hiányai
18
Gorzó Dénes : A máramarosi rutének
között
40
Györy Elemér : Kisgazdák és az új bortörvény
31
— — A törköly és a seprűpálinka
44
főzése
— — A kén a borászatban . . . 48

Lapszám

Háda József : Az iskola az ipar szolgálatában
— — A gazdasági népoktatási törvényjavaslatról . . .
28—29
Horváth E. János : A háziipar . .
26—29 '" TTüll Cili : Cifra szűrök, keszkenők
Ispánovits Sándor : A nääsi szlöjdképzc
27—29
nyári tanfolyamairól . .
Kántor Mihály : Szociálizmus és a tani
32
22—23
tóság
Id. Károlyi Gyula : A méhek tavaszi
24—26
ellenségei
Kemény Ferenc : Gyermekmunkások
26—28 Kluger Ödön : A parcellázás . . .
— — A hitelszövetkezet . . .
24—27
Kohányi Gyula : A háziipari szövetségrő
Krenedics Ferenc : Selyemtenyésztés
30—31
emlékek
28—29
Lakatos Lajos: Magyar „Népművelő
Társaság"
27—29
— — Országos magyar népvédő
iroda
22—24
— — A márciusi ibolya . . . .
25—27
— — Virágos Budapest . . . .
— — Egészségügyi előadások .
28—31
— — A debreczeni munkáskertek
— — Elmélkedés a magyar állatkiállításról és a IV. nem28—31
zetközi tejgazdasági kongresszusról
26—29
— — A levegő meghódítása . . .
23—25
— — Magyar Társadalmi Múzeum
— — A magyar kivándorlási törvény
25—26
Littván Sándor : Az iparostanonciskola
tanítók gyakorlati kikép
zése
24—29
Makayné Peleó Valéria: Háztartási is
23—27
—'
kólák létesítése . . . .
Massány Ernő dr. : A meteorológia .
Máday Izidor : Leszerelés
27—28
Meskó Pál : Tanítók a szociális munkában
Molnár Gyála : A népkönyvtárakról .
27—28
Moravitz Lajos : A pálinka mint munka
31
'bér
(M. K.) A ló megvakulásának okai
Nagy Károly : Népházak
29—30
— — A gazdasági ismétlő-iskolák
31
25—27
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K. Nagy [Sándor : Az új kivándorlás
törvény
Viktor: Téli munka . . . .
— — A tagosítás
— — Gazdasági
szakoktatásunk
fejlődése
Pesta Frigyes : A mezőgazdasági háziipai
jubileuma
Romhány Sándor : Takarékosság
Bosenberg Auguszta : Cselédnyomorúság
Simkó Endre : A tanítóság a szociálizmus
szolgálatában
Tóth Lajos: Nyári védekezés a galagonyaözöndék ellen
Vaday József : *Madarak deputációja .
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23—25
27—28
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31

21—23

0
26
18

23—25
21—23
31

9

21—23

26

26—28

5

21—23

Pihenő.
Lapszám

Bagdy István : *A mi kis falunkban .
— — *Hová lett a magyar nóta?
Balásy Dénes : A Balkán
Csulak Lajos: Meséljen még bácsi! . .
Dézsi Sándor : *A magyar munkás . .
Finta Sándor: »Szőlőhegyen
Forgách Jidia: A kenyér
Füssyné Huszár Amália : *Új szegedi
kendergyárban

Harsányi László : »Balatoni versek . .
Havas István: »Gergely
Jámbor Lajos: *A nagymama . . . .
Köveskúti Jenő: Misi
Lampérth Géza: *Aratás előtt . . . .
Magyari Pál: Csiripókék
Monőky Sándor: *A mi falunkban . .
Nyerges Dániel: »Őszi éjszakán . . . .
Pásztor József : A város
Péczely József: Gyalog János sora . .
Porse Vilmos : »Búzakalász
Sas Ede : Feltámadás
Szabó Albert : »Őszi gondolatok . . . .
Szentimrei Martha : A bosszúálló búbos
Túri Sándor: »Nap és Hold
— — *Rónafi
— »Népi esték
— — »Népi esték

35
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Oldal

Gazdasági tanácsadók és

Vegyesek

1., 5., 9., 13., 18., 22., 26., 31., 35., 40., 44., 48.
számokban.

Gazdasági irodalom
1., 5., 13., 26.,, 31., 40., 48. számokban.

30

TUDOMÁNYOS ISMERETEK.
Lapszám

Baló József dr. : Szemlélődés a lelki élet
terén
— — Szemlélődés a lelki élet terén
Benedei Marcell dr. : A klasszikus és
romantikus dráma
. . .
— — A klasszikus és romantikus
dráma
—• — - A klasszikus és romantikus
dráma
— — A klasszikus és romantikus
dráma
(B. M.J Kazinczy Ferenc
Csoda Imre: Az oszthatóság ismertetőjelei
Dékány Mihály : A kamat
— — A katód- és Röntgen-sugarak
— — A radioaktív-sugárzásról . .
— — A radioaktív-sugárzásról . .
(D.) Az állatok élettartama
Éber Rezső: Az atómelmélet
— — Az atómelmélet
Farkas Sándor: A földrajz vázlata és
az iskolai földrajz . . . .
Gergely Adolf : Az energiáról
— — Az energiáról
— — A sugárzó hő
Horvay Ede : Az ú j romantikus költészet
a németeknél és nálunk .
Koch Ferenc dr. : Bevezetés a geológiába
— — Bevezetés a geológiába . .
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Kodi Ferenc dr. : Bevezetés a geológiába
• .
—
Bevezetés a geológiába . .
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptau 'tók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.
SZERKESZTŐSÉG :
BUDAPEST, YI1I.KEB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egybasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadó hivatalba küldendők.
KIADÓHIVATAL :
HAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3.

üéssiratokat nem aciuLilc vissza.

Az állani nyelve.

Magyarországon eddig minden nagyobb
változáshoz
kiontott vér emléke fűződik.
(—s.) Forradalmi időkben évtizedek
Csak
a
legutolsó
évtizedekben jutottunk
munkáját napok alatt végzik el. I)e haabba
a\
helyzetbe,
hogy nemzetvédő
szontalanul folyt el a vér. hiába volt
az anyagi áldozat, ha a vezérek nyomán intézményeinket békében építhetjük. Ezen
nem támadt munkássereg, mely a vezető- a téren jpedig nagyon sok volt a tennigondolatok szemmeltartásával, utólag te- való. A régi munkások keveset dolgozremtette meg azokat az intézményeket, hattak; le kellett tenniök a munka eszmelyek a jövőben való nyugodt fejlő- közeit, hogy felcserélhessék a fegyverrel.
dést biztosították. Ezek az alkotások Mostani közoktatásügyi miniszterünk
gyakran oly szilárdak, hogy megtörik megértette a nemzeti géniusz intő szavát
rajtuk minden ellenséges hatalom, gyak- hogy a cselekvés órája elérkezett. Ha
ran oly maradandók, hogy fennállanak nem sietünk lerakni a fejlődés számára
még akkor is, ha az őtőlük sokáig vé- szolgálo alapokat, a magyarságnak puszdelmezett nép erkölcsileg annyira sülyedt, tulnia kell az ellenséges népáradatok
hogy feltartózhatatlanul rohant az ön- között. Nemzetvédő alkotásai nyomon
gyilkosságba. Valahányszor a rómaiak követték egymást. A kötelező és ingyealkotásaira gondolok, azok a korálcso- nes népoktatásról szóló törvényt nyomon
portok jelennek meg előttem, melyekből követi a gazdasági oktatásról szóló, s e
már kihalt az állat, de hajdani védő- törvényeket mintegy kiegészíti a napokburka fennmaradt, hogy új élet kelet- ban megjelent, a magyar nyelv tanításáról (az'1907 : XXVIIL t.-c. 19. §-ának
kezhessen felette.
végrehajtásáról) szóló rendelet.
Boldog az az ország, melyet az elődök
alkotásai védenek a vihar ellen, ha az
Ellenségeink talán azt fogják monutódokban megvan a testi és lelki erő dani, hogy a soviniszta magyar kormány
ez intézmények megvédelmezésére, meg- ismét támadást intézett a nemzetiségek
értésére. De legboldogabb az, mely a ellen. A porosz lapok talán meg fognak
századokon át védelműl szolgáló falakat feledkezni a tűzzel-vassal németesített
fokról fokra, forradalom nélkül másokkal lengyel területekről, a románok nem
tudja helyettesíteni, mihelyt az idő vál- fognak gondolni a birodalmukban élő
tozása folytán a terjeszkedés akadályaivá csángókra, bolgárokra, görögökre, hanem
váltak azok, melyek előbb még védel- a mi védekezésünkben fáj rokonaikra
meztek.
„ mért t á m a d n i látóik T'edifj l^y jgazsáALL.POLGA i,l I3K. TANÍTÓKÉPZŐ INT. KÖNYVTARA
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gosak lennénk, támadásról senki sem
beszélhetne. Miről is van tulaj donképen
szó? Az évezredes magyar állam azt
kívánja, hogy a területén élő népfajok
megtanulják az állam, hivatalos nyelvét.
Teszi ezt nemcsak a maga, hanem az ő
érdekükben is. A maga érdekében elsősorban azért, hogy nemzetiségeink egymásközt való érintkezési nyelve a német
vagy francia helyett magyar legyen ;
teszi abban a reményben, hogy, ha nemzetiségeink értik a magyar nyelvet, j
sikerül a magyar íróknak a magyar
földet, a magyar fajt velük megszerettetni s őket a kívülről jövő izgatások 1
ellen ellenállóbbakká tenni. Akarja az
érdekükben azért, hogy megértsék a közigazgatás és igazságszolgáltatás nyelvét.
A rendeletnek tehát az a célja, hogy
Magyarországon mindenki megtanuljon
az állam nyelvén beszólni és fogalmazni.
Ez a minimum. „Viszont azonban, —
mondja a rendelet — amint a tanítók j
számával tagoltabb szervezetet nyer
az iskola, a tanítók kötelessége lesz,
hogy necsalc a megszabott tananyagot
tüzetesebben tárgyalják, de annak körét
is bővítsék."
A rendelethez útmutatás is van mellékelve. Az útmutatás a magyar nyelv
tanításának módszerét foglalja magában.
Lapozgatva e kiváló pedagógiai érzékkel készült munkát, kötelességünknek
tartjuk belőle leközölni azt a részt, mely
a tanító egyéniségéről, az iskolában és
a társadalomban való szerepéről szól :
„A magyar beszéd tanításának sikere
— mondja az útmutatás — elsősorban
a tanító egyéniségétől függ. Hogy az
iskolában boldogulhasson, meg kell magát szerettetni a néppel. Akiben a nép
bízik azt szívesen követi. Győzze meg
róla a tanító necsak szóval, hanem a
maga példájával is a benne bízó lakosságot, hogy a magyar beszéd ismerete
mennyire hasznos és szükséges. Szó oktat, példa vonz. S míg az iskolán kívül
a jóakaró meggyőzéssel törekszik hódí-
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tani, az iskolában a gyermekek szeretete, a hivatásáért való lelkesedés ós a
mindennapi munkájának jótékony hatásába vetett hit legyen a fegyvere. Emellett képezze magát buzgón és állandóan
a tanítás művészetében s igyekezzék
minden alkalmat megragadni módszere
tökéletesítésére. Az elvetett kisded magnak melegségre és világosságra van szüksége, hogy terebélyes fává növekedhessék. Az idegenajkú népiskolai tanuló
zsenge lelke a tanítótól várja a nevelésnek azt a melegségét és a tanításnak
azt a világosságát, melynek segítségével
a magyar nyelv ismeretét megszerezheti. S ez az új ismeret csak ily módon
válik a gyermeknek egész életére szóló
kincsévé. Bármilyen nyelven beszéljünk
is, valamennyien tagjai vagynnk e hazában az egységes és felbonthatatlan magyar nemzetnek. A magyar nyelv az
állam hivatalos nyelve s közös törvényeinken kívül a legerősebb kapocs,
amely bennünket, akik együtt, egymásra
utalva élünk, összetart. Ez tanít meg rá,
hogy egymást megértsük, megbecsüljük,
megszeressük s a haza ós nemzet szolgálatában egyesüljünk. A magyar nyelvismerete
eképen époly fontos eszköze az egyéni
boldogulásnak, mint amily nagyjelentőségű tényezője állami életünknek. A
tanító soha egy pillanatra se felejtse,
hogy amikor a maga szerény, szűk körében a magyar nyelv ismeretét ekképen
terjeszti, megbecsülhetetlen szolgálatot
tesz hazájának."
Valaha régen a magyar állam Európa
legjelentékenyebb országainak egyike volt.
Fegyverrel védelmezte Európa reszkető
népeit a török ellen. Mikor belső viszálykodás elgyöngítette karjának erejét, kihullott kezéből a kard, de sem híreneve, sem nyelve nem ment feledésbe
a szomszédos népek fejedelmeinek és
nemeseinek udvarában. A régi dicsőség
megvédelmezte az enyészettől a három
felé szakadt, száz sebből vérző maroknyi
népet. Régi alkotásai, törvényei, vár-
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megyéje a török-német dúlás idején is jogkiterjesztés mérvét ; látunk ezzel szemben
fennállottak, s bár megnéptelenedett az a magyarság, a demokrácia, a szociálizmus, az
egyenlőség, a nemzetiségi és osztályérdekek, álország szíve, a régi alkotások mindjárt talában a legkülönbözőbb jelszavak alatt harcba
működni kezdtek, mihelyt az első alka- induló ellenkező véleményeket. A kormány ezzel
lom nyílt rá. A török pedig, mely más- szemben a kiegyenlítés alapján áll. A legkülönfél évszázadig uralkodott hazánkban, bözőbb érdekek harmonikus összeegyeztetésének,
néhány vesztett csata után nyomtalanul a nemzeti közérdeknek az alapján. S a politika
és nemzettársadalmi evolúció küzdelmes forgaeltűnt, mert intézményeket nem alko- tagában oly sokan nem tudják vagy nem akartott ezen a földön. Mi hiszünk a ma- ják e nemzetileg egyedül helyes, s a természegyar alkotások erejében s meg vagyunk tes fejlődés törvényeinek megfelelő álláspontot
győződve róla, hogy újabb törvényeivel megérteni és méltányolni.
Nem lehet célom ezúttal a javaslat kardiApponyi Albert gróf oly dolgokat alkonális alapelveinek méltatásába, sem pedig ezzel
tott, melyeknek következtében a magyar kapcsolatban a különböző érdek- és véleménynyelv s nyomában a kölcsönös megér- ellentétek taglalásába bocsátkoznom ; csupán a
tés és szeretet elszakíthatatlan kötelék- kormányt e tekintetben vezető alapszempontot
kel fogja a magyar fajhoz és egymás- emelem ki. Ezt az alapszempontot Apponyi
hoz fűzni az országban élő népfajokat. Albert gróf miniszter úr a képviselőház egyik

Politikai iskolázottság.
Két közlemény.
írta : Károlyi

Sándor.

A választói jog kiterjesztése és általánossá
tétele mélyreható, sőt átalakító hatással fog
járni nemzettársadalmi életünkre, minélfogva az
annak nyomában jelentkező komoly következmények és veszélyek az életbevágó és nemzetfontosságú kérdések egész sorát idézik fel. Ezekkel a — nemzeti jövőnket hosszú időre eldöntő — kérdésekkel, helyes megoldásukkal
minden hazafias tényezőnek foglalkoznia kell.
Ennek valóban elérkezett a tizenkettedik órája.
Foglalkozik is kormány, törvényhozás, foglalkozik az értelmiségi osztály s foglalkoznak
— sajnos, ma még csaknem kizárólag a szociális és nemzetiségi mozgalmak révén — a néposztály legkülönbözőbb rétegei is.
Micsoda széles tere és sok színt mutató perspektívája a legkülönbözőbb véleményeknek,
érdekeknek és törekvéseknek! Természetes magyarázata ennek hazánk felekezeti, nemzetiségi
és osztályellentétek által rendkívül szétzilált s
még, sajnos, fejletlen társadalmi élete, közszelleme s — tagadhatatlanul — küzdelmes
közjogi helyzete is. Ezek az okok teszik a
kérdés megnyugtató megoldását is rendkívül
nehézzé, a törvényhozás termének atmoszféráját
is mind izzóbbá s a mai helyzetből való kibontakozást is küzdelmesebbé.
Ha a kormány által benyújtott javaslattal
szemben megnyilvánuló ellentétes szempontokat
vizsgáljuk, látunk igen tiszteletreméltó véleményeket, melyek a nemzeti érdekek szempontjából sokallják a benyújtott javaslatban foglalt

közelebbi ülésén a következőleg fejezte ki : „Én
teljes meggyőződéssel jónak, helyesnek tartom
azt a (benyújtott) javaslatot . . . eddig senki
sem mutatott helytállóbb módot annak kikerülésére, hogy Magyarország sorsa feletti döntést
egyszerre a politikai iskolázottság nélküli tömegek kezébe adjuk, amit semmiféle jelszótól
függővé tenni nem akarok". A politikai iskolázottság nélküli tömegekre való tekintet, s
ezzel szemben a nemzeti érdekek, a nemzeti
jövő védelme és lehető biztosítása tehát az az
irányadó szempont, mely a kormányt e javaslat megalkotásánál vezérelte.
A politikai iskolázottság fogalma azonban
igen tágkörü. Hol kezdődik és hol végződik:
azt alig lehetne teljes biztossággal megállapítani. Ha széttekintünk társadalmi életünkön :
bizony nemcsak a nép között, de az értelmiség
körében is — nagyon sokhelyt, s ahol föl sem
tételeztük volna — olyfokú tájékozatlanságot,
balvéleményt és elfogultságot tapasztalunk sokszor a legelemibb politikai kérdéseknél is, amely
egyenesen megdöbbentő, sőt elszomorító. Nem
szükséges ennek okát részleteznem. (Csak a
kaszinókba és olvasókörökbe kell betekintenünk.)
Magyarországon még ezelőtt néhány évvel is
— sőt talán ez még ma is elmondható —
unalmas dolognak s nevetséges nagyzolásnak
minősítették úri emberek közt, igen sokhelyt,
ha valaki politikai kérdést hozott szóba; azt
tartván, hogy az a politikusoknak (s a csizmadiáknak) való téma és^foglalkozás. Pedig kétségtelen, hogy ahol hiányzik a kellő érdeklődés,
tájékozottság és tudás, ott hiányzik a helyes,
elfogulatlan és igazságos ítélethez és következtetéshez is a kellő alap.
Mikor tehát a politikai iskolázottságról van
szó, lehetetlen meg nem állapítanunk, hogy
1*
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e tekintetben az értelmiségi osztály körében is országra s önmagukra nézve is legszebb polfelette sok még a kívánnivaló. Ez pedig ko- gári joguk akkénti gyakorlása. Mennyivel namoly baj ; mert ha igaz az — amint hogy gyobb lesz most a veszély, mikor a politikai
igaz —, hogy S magyar társadalom megszerve- jogok birtokába jutó néptömegek száma oly
zése és vezetése — a küszöbön álló nemzet- nagy mértékben meg fog szaporodni.
társadalmi evolúció kapcsán — a hazafias maFokozza a veszélyt, hogy ezek a tömegek
gyar intelligenciára vár, úgy világos a követ- ma még nagyrészt oly befolyások alatt állanak,
kezmény: vak vezet világtalant, s mindketten melyek a nemzeti államnak halálos ellenségei.
a verembe esnek.
_ A szociálisták szakszervezeteikben, népgyűléseiMa már — hazánk zűrzavaros és kialakulás ken tanítják híveiket az elveiknek megfelelő
előtt álló politikai és nemzettársadalmi viszo- politikai ismeretekre, a vallás- és hazaellenes
nyai között — a politikai kérdésekkel, a kellő tanokra : a nemzetiségi riéptömegeket a saját
határok közt, komolyan foglalkozni : az értelmi- hivatásos agitátoraik vezetik félre s tüzelik a
ségi osztályra nézve (ideértve természetesen a nemzeti állam érdekei ellen. S valljuk meg,
tanítóságot is) többé nemcsak műveltségi kér- hogy ma még — általában véve —- nincsen,
dés, hanem elsőrendű hazafias kötelesség is.
aki ezektől elhódítsa, megmentse s kellően felA kellő politikai műveltség megszerzéséhez világosítsa e tekintetben a népet. A következpersze nem elegendő — bár ez elengedhetet- mény ily körülmények között nem lehet más,
len is — müveit ember részére a politikai — s ez az a veszély, melytől a nemzeti állam(főleg napi-) lapok szorgalmas olvasása, hanem érdekek legfőbb és felelős hordozói félnek —•
ehhez a megfelelő magasabbfokú szaktudomá- mint hogy a politikailag éretlen és iskolázatlan
nyok tanulmányozása és figyelemmel kísérése néptömegek a politikai és nemzetellenes szédelis szükséges. Ennek a szükségletnek a kielégí- gések, irányzatok zsákmányaivá, sőt áldozataivá
tését a szabad tanítás felsőbb fokozatainak válnak, s az alkotmány sáncai közé jutván, — veprogrammjába lehetne célszerűen beilleszteni. zetőik után indulva — nem a védelem és épíEzenkívül a kérdéses célból gondoskodni kellene tés, hanem a rombolás munkájára nyújtanak
egy nagyobbszabású," világos és népszerű nyel- segítőkezet.
ven (magyarázójegyzetekkel ellátva) megírt, és
Ezzel a fenyegető veszéllyel szemben mindaz egyoldalú pártpolitikai szempontoktól füg- inkább előtérbe lép a hazafias magyar tanítógetlen, illetve azokon felülemelkedő oly könyv ság hivatása a nép vezetése s pohtikai felvilálétesítéséről, melyben hazánk politikai és alkot- gosítása tekintetében is. Erről a következő
mányos életének története, a kezdettől fogva alkalommal fogok szólani.
napjainkig, ismertetve lenne; ismertetve lenne
jelesebb politikusok (a külföldiek is) életpályája,
az egyes pártok, programmjuk stb., általában Erdély népoktatása és az új törvény.
mindazok a legszükségesebb tudnivalók, melyekIrta : Berze Nagy János
dr.
nek tudása valóban művelt emberre nézve ma
Az a keserűség és fájdalom, mellyel az öreg
már elengedhetetlenül szükséges. (Ennek a mű- Apor Péter „Metamorphosis Transsylvaniae"nek dióhéjban — esetleg párbeszédes, illetve jében Erdélynek a németek kezére történt átkérdések- és feleletekben megírt — kiadását az
adásáról emlékezik s amellyel ez országrész
ifjúsági egyesületekbe, olvasó- és gazdakörökbe, sorsát kísérő aggodalmak sorozata megindul,
általában a nép közé is be kellene vinni.)
idők jártával nemhogy csillapult volna, hanem
A politikai műveltség emelkedése és terje- a sikertelen kérelmezések, feljajdulások után —
dése nagy mértékben hozzájárulna a közügyek lévén nemzetiségi ügyeink iránt a rendi és sok
iránti érdeklődés fölkeltéséhez, a pohtikai ellen- tekintetben az ú j Magyarország is érzéketlen
tétek enyhítéséhez s lehető kiegyenlítéséhez, — embernyomról embernyomra még hangosabb,
s egészséges pohtikai élet és közszellem kiala- erősebb és panaszosabb. A fajtájában annyira
szapora, Erdélyben túlnyomó etnikai többségű,
kulásához is.
Az értelmiségi osztály politikai műveltségé- irredentista és szervezett oláhság századok óta
nek hiányosságánál azonban sokkal fontosabb emésztő tevékenysége táplálta és éltette azt a
kérdés ma már — az általános választói jog bármennyire kalandos, de zajtalanságában ép
behozatala folytán — a nemzeti életre és jö- olyan veszedelmes fejlődésfolyamatot, mely elé
vőre nézve a nagy néptömegek politikailag való végre-valahára az 1907. évi XXVII. t.-c. régen
iskolázatlan volta. Eddig is aggodalommal, sőt várt tilalomfát állított.
sokszor elkeseredéssel láttuk, hogy a politikaiNemzeti irányú népoktatásunk gátjai és gátlói
lag éretlen tömegek döntötték el egy-egy vá- általában ismeretesek, annál is inkább, mivel
lasztás sorsát; emberek, kiknek sejtelmük sem ellenséges törekvéseiket maguk gem titkolják s
volt arról, hogy üdvös vagy káros volt-e az cselekedeteik iránya, célja is nyilvánvaló, de
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megítélésük eddig ismert módja annál kevésbé
állja ki a bírálatot, amennyiben e centrifugális
irányzat fészkére, intenzitására és szervezetére
a kellő kritikával még nagyon kevesen mutattak rá. Magyarországon (Erdélyben még mindig az unió előtti fogalmat kell ez alatt érteni !)
az erdélyi viszonyokat egyáltalában nem ismerik
s így lekicsinylik, itt pedig, a délkeleten, kit a
rezignáció tompasága fog el, kit pedig agyafúrt ésszel előre kiszámított hatású hazug jelenségek tesznek optimistává. Amaz még az új
törvénytől sem remél semmi jót, emez pedig
minden aggodalom nélkül vakon rábíz mindent.
Mind a kettő szélsőséges álláspont. Keressük a
középútat, hátha Daedalusznak is igaza lesz és
Ikarusz is repülhet tovább ! . . . .
Az 1907. évi XXVII. t.-c., mely a községi
és felekezeti jellegű iskolák tanítóinak javadalmazásáról és jogviszonyairól szól, azon a kétségtelenül humánus alapon épült föl, hogy mindazon községi és felekezeti iskolafenntartó testületnek, mely az új törvényben megszabott fizetésminimumot a tanító részére biztosítani nem
tudja, jogában áll az állam pénzbeli segítségét
is igénybe venni, ha egyébként az iskola és a
tanító a törvény rendelkezéseinek megfelel.
Lássuk röviden, mik azok a feltételek, melyeket a törvény az állami segítség elnyerhetéséhez elengedhetetlenül megszab? Az iskolaépület legyen jókarban és ne veszélyeztesse sem az
egészséget, sem íi közbiztosságot ; az iskola bebútorozása és felszerelése legalább a minimáhs
mértéknek feleljen meg ; a növendékek száma
egy bizonyos magasságot érjen el ; a tanító
egyes tantárgyakat magyarul tanítson s úgy
általános tanulmányok, mint a magyar nyelv
tanítási eredményének szempontjából necsak
elegendő sikert mutasson, hanem ezenfelül még
az egész oktatásnak, nevelésnek hazafias alapokon
kell nyugodnia; az iskolaszéknek az iskola hazafias
és minden tekintetben kifogástalan működéseért
saját erkölcsi személyével kell jótállania.
Aki az erdélyi 500—600 lakossal bíró falvakat ismeri, jól tudja, mily teljesülhetetlen
feltételek ezek az iskolafenntartóra, mely e
feladatok legnagyobb részének betöltésére ezer
és egy ok miatt képtelen. Ahol az iskolaépület
jó, ott a felszerelés (még a fali fekete tábla
is!) hiányzik; ahol tűrhető a bútorzat, ott az
épület nem alkalmas tanítási célokra. S az
erdélyi falvak legnagyobb része csak ilyen
méretű. Hogyan fizesse hát tanítóját az az
iskolafenntartó egyház, mikor épületet, bútort
es felszerelést sem tud biztosítani ? S ép ez
utóbbi oknál fogva, a törvény értelmében
hogyan is remélhessen államsegélyt ? . . .
Ennek hiján pedig a törvény 13. §-a értelmében előáll az a körülmény, hogy az ilven

LAPJA.

•29

iskolafenntartó arra az időre, míg olyan helyzetbe nem jut, hogy államsegélyt annak elnyerése reményében kérhet, elveszti iskolafenntartó-jogát s iskolája, 60—70 gyermeket az
utcai csavargásra, felelősségre alig vonható
izgatók karjaiba eresztvén, bezárul. Az a bizonyos kedvezőbb anyagi helyzet, melyben iskolafenntartó - joga államsegélykérés útján újból
feléled, az ilyen földhözragadt falvakban tán
csak emberöltők lepergése után lehetséges,
amikor már megmásíthatatlan következmények
előtt állhatunk.
Ilyen esetekben az 1868. évi XXXVIII. t.-c.
23. §-ának rendelkezései lépnek előtérbe, mely
az iskolafenntartás kötelességét egyenesen a
polgári községekre hárítja ; ennek a kötelességnek azonban, mivel a jelzett állapotban
leledző falvakban az egyházközség vagyoni
tekintetben a pohtikai községgel azonos, a polgárok és hívők ugyanazon személyek, csak
papirosértéke van, mert amit a község egyik
minőségében "nem teljesíthet, arra másik minőségében is képtelen. Ebből a kátyúi)ól még
csak egy törvényes kivezető-út lehet : az állami
iskola felállítása. Állami iskolát állítani azonban, azaz : megfelelő épületet emelni, azt bútorral és felszereléssel ellátni, az egyház részéről
épen semmi, a község részéről pedig igen csekély értékű (hisz oly nyomorúságos szegények !)
hozzájárulással az államnak oly nagy megterheltetésével járna, melyre még a fokozatos
államosítás eszközlésével is a mai vagyoni és
adózási viszonyok mellett az ország még nagyon sokáig nem vállalkozhatik. Az 1910. év
szeptember elseje után tehát olyan kérdésekkel
találjuk magunkat szemben, melyekre bennünk
sok jóakarattal és kezünkben a törvénykönyvvel sem mi nem tudunk felelni, sem a társadalom. A vidéki falvak százaiban az iskola
folyosóján elhallgat a dóka s a fogékony, minden jóra hajlítható gyermeksereg százával fog
iskola, kultúra és nevelés nélkül csatangolni
tisztán azért, mert egyház és község a törvénynek eleget tenni képtelen, az állam pedig az
ekként hozzáforduló közvéleményt —- mivel az
ő kiadásai ugyanazon helyeken a fentemlített
okokból hatványozottan nagyobbak lesznek —
legalább egyelőre s kellően megnyugtatni nem
tudja. Ezek az állapotok máris vetik előre
árnyékukat ; már vannak községek, melyek még
az átmeneti 600 K-t sem képesek fizetni, iskolájuk rozoga, felszereletlen, okleveles tanítót
nem kapnak, a képesítetten egyént a hatóság
tiltja ki az iskolából. E községekben már üres
az iskola, s ott, ahol a kultúra képviselője ő
volt, onnan most ez az egyetlen is elköltözött.
Sokan vannak, kik a törvény e hiányát ismerik, de — mivel az 1907. évi XXVII. t.-c.-nek
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az elmondott s még alább felsorolandó okoknál fogva az egész vonalon eszközlendö állami
iskoláztatás felé hajló átmeneti jelleget tulajdonítanak — magát a bajt is csak átmeneti természetűnek tartják. Bármint legyen js, még
mielőtt a fordulópont elkövetkezik, jó lesz ezt
a kérdést alaposan meghányni-vetni . . .
A törvény másik ilyen rendelkezése az, mely
az ismétlő-iskoláztatásról szól. A 18. § ugyanis
azt mondja, hogy az 1910. év szeptember elsején túl mindenféle jellegű ismétlő-iskolai tanfolyam tanítási nyelve a magyar, s ha tán e
tanfolyamokat a felekezeti iskolafenntartó nem
szervezné, annak kötelessége a politikai községre, mint egyedül kötelezett iskolafenntartóra
hárul. Lesznek egyházközségek, — mint ahogy
ezen állításra az aradi gör. kel. konzisztórium
1907. évi zsinati gyűlésén elhangzott beszédek
után jogosítva vagyunk — melyek semhogy
saját költségükön és egyházuk keretén belül
magyar tanítási nyelvű ismétlő-iskolát tartsanak
fenn, e jogukról inkább lemondanak,
mivel
tudván tudják, hogy a politikai község csupán
az ismétlő-iskolai tankötelesek oktatása érdekében egy külön, törvényszerű fizetéssel javadalmazandó tanítói állást — hacsak a végtelen
terhet jelentő államsegéllyel nem ! — szervezni
nem tud. A felekezeti iskolafenntartó pedig az
erőszakos magyarosítás elfakult sérelmét vetvén
okul, az ő alkalmazásában lévő tanítónak a
községi jellegű ismétlő-iskolai tanfolyam vezetését aligha engedi meg. Nem lehet feltenni,
hogy némelyek elfogultsága még arra is hajlandó volna, hogy ezek a felfordult és borzasztó
állapotok az egész vonalon uralkodjanak, de
bizonyosra lehet venni, hogy tömegesen fordulnak elő esetek, mikor is e kérdéssel minden
hivatott tényezőnek számolnia kell. Hogy illetékes helyen máris gondoltak ilyen eshetőségekre, bizonyítja az, hogy akkorra, lia a kizárólag magyar tannyelvű ismétlő-tanfolyamokat a
hitközség nem szervezné, szükségesnek látták a
polgári községeknek kötelezettségét e tekintetben is hangsúlyozni.
. . . Sok fejtörést fognak még ezek okozni
kormánynak, tanfelügyeletnek és önkormányzatnak egyaránt, de a bajok orvoslását a mai
törvények keretein belül el sem lehet képzelni.
Ezzel szemben azonban mindinkább köztudattá
válik az az igazság, hogy amely körülmények
az 1868. évi XXXVIII. t.-cikket szülték, merőben megváltoztak ; a restitucio in integrum
politikájához jól illet az az akkor tán még
helyénlevő humánus és koncili áns törvény s
ki tudja, hogy az ország nemzetiségi és politikai bajait jól ismerő, nagytudású és jóságos
felfogású Eötvös báró nem kísérletnek szánta-e
azt a törvényt, mely azóta megmásult nemzeti-
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ségi és tanügyi viszonyaink között ma, negyvenéves jubileumakor, a sok sziklába való ütközéstől megrokkant és megvénhedt csónak képét
mutatja ? . . . Bármennyire tiszteletreméltó és
történelmi szempontokban gyökerező is azon
álláspont, mely az 1868. évi törvény alapjait
fenntartani igyekszik, épen az ú j törvény öröklötté fundamentális hiányok, de meg az idő
forgásában -— nem javunkra ! — megváltozott
nemzetiségi állapotok ismeretében a legnagyobb
tisztelettel kell konstatálnunk, hogy ezen a megvénhedt csónakon már nagyon nehéz a közlekedés s legfeljebb csak arra alkalmas, hogy
rajta bárhogy megfeszített ügyélet mellett is,
legfontosabb nemzeti érdekeink szemünk lá'tára
ússzanak él. Aki Erdély kenyeréből annyit
evett, hogy szájában maradt az íze, nagyon jól
tudja, hogy azok az önkormányzati szervek,
melyeknek helyes és óhajtott működése, támogatása a törvények e hánytorgatott hiányait
tán el tudná takarni, a vármegyék e's a magyar egyházak autonómiájában teljesen ki vannak merítve ; a többi önkormányzati szerv
munkája pedig — ha ma nem, holnap ! — oda
fogja juttatni a törvényhozók felfogását, hogv
az iskolafenntartói jognak kizárólagosan
az
államtól leendő birtoklása egy
hosszan-hosszan
húzódó, áldatlan vitának szükségképeni és természetes berekesztése . . . Ha egy esetleges ellenvélemény erre a sokszor csépelt „európai rokonszenv" elveszítésével érvelne, attól már most
kérdezem : vájjon eddig mikor, mely alakban
nyilvánult irányunkban ez a rokonszerv, hogy
elvesztése fájhatna? . . . Mit is mondott Bülow
kancellár a lengyel kisajátítási törvény tárgyalásakor? „Mi nem Európa dicséretéből élünk,
s ha elbukunk, nem Európa gáncsai buktatnak
el, hanem saját hibáink és gyöngeségünk . . . "
Az új törvénynek fentebb tárgyalt felötlőbb
hézagai különösen Erdélyre nézve szerfölött
kívánatossá teszik, hogy e kérdéseket még most,
mielőtt körmünkre égne a dolog, — már csak
másfél esztendő ! — valami úton-módon a hazafias és akadálytalan népoktatás érdekében mihamarább sikeresen oldjuk meg, mert bármennyire
meggyőzők is Apáthy István * és Szemenyei
Kornél** tételei: a mindennapi
élet hovatovább fenyegetőbb mozdulatokat árul el, melyeket már azért is szükséges megakadályozni,
mert Apáczai Cseri János szerint „Erdély
Magyarországnak Achilles-sarka", más szóval:
Erdély megtartásának biztosítása Magyarországnak is életérdeke, amely érdek szolgálása
még nem is egészen agresszív kultúrpolitika
* Magyar Társadalomtudományi Siëmlé. 1908. éri.
' 7. sz. A nemzetiálkotó különbözésről stb;
** U. o. 1908. évf. 8. A magyarosodás folyamata
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I határozta, hogy a büntető-novella második fejezete (15—-35. §) csak 1910. évi január elsejétől, a többi része azonban már 1908. évi okírta : Ii. Nagy
Sándor.
tóber elsejétől legyen kötelező. (1908 aug. 17-én
I.
20.001. I. M. sz. rendelet.)
Azt kérdezte tőlem egy okleveles hölgy, hogy
De hát mit tartalmaz az a második fejezet,
mi az a „büntető-noyella". Talán kérdés nélkül melynek életbeléptetésére oly sok idő kell? Az
is elmondtam volna ezen a helyen, föltéve, hogy a fiatalkorú bűnösökről szól s ez érdekelheti
találkozik olyan olvasó, akinek nem volt alkalma valóban legjobban a tanítókat, mert épen ez
ezzel egészen tisztába jönni; elmondtam volna az a híd, mely összeköti az iskolát a törvényannál inkább, mert ez az első tételes törvény, teremmel. Ám erről csak későbben beszélek.
mely kinyilvánítja a szoros összefüggést az
Előbb lássuk a büntető-novellának már ériskola és az igazságszolgáltatás között — amit vényben levő rendelkezéseit.
én már olyan régen tapasztalatból és meggyőzőA humanitás gyorsan halad előre. Talán nadésből hirdetek — s még közelebb hozza a gyon is gyorsan, aligha alkalmas módon a bűntanítót és bírót egymáshoz az emberszeret és esetek számának apasztására. De soha egyetlenerkölcsjavítás nagy munkájában.
egy törvény sem volt még úgy a humanitásra
Akinek türelme lesz az elolvasásra : meggyő- alapítva, mint ez a büntető-novella. Es nemcsak a gyermekek és fiatalkorúak, hanem más
ződhetik róla.
A „büntető-novella," (rövidítve Bn.) elnevezés bűnösök is megérzik ennek könnyítő hatását.
alatt az 1908 : XXXVT. t.-cikket kell érteni,
Itt van mindjárt a föltételes elítélés.
mely „a büntetőtörvénykönyvek és a bűnvádi
Eddig mindenkinek minden büntetést ki kelperrendtartás kiegészítéséről és módosításáról" I lett állania, amit a törvény reászabott, hacsak
szól. Ez 1908 július 30-án nyert szentesítést és a királyi kegyelem meg nem mentette attól.
kihirdettetett az országos törvénytárban 1908 Sőt voltak olyan esetek, mikor a királyi keaugusztus 6-án s részben október elsején már gyelem sem állhatta útját a törvény szabad
életbe is lépett, részbeu csak 1910 január else- folyásának. (Az elkobzott tárgyak visszaadására,
jén fog hatályba lépni.
az eljárási és perköltségek, vagy a sértett felet
Engedjenek meg, ha itt némi kitérést teszek illető pénzbüntetések elengedésére a királyi keazok kedvéért, akik ritkábban jutnak törvény- gyelem nem terjed ki. (Btkv 119. §.) Most október
elseje óta már föltételes ítéletet is lehet hozni.
könyvekhez.
A büntető-novella azért szól „büntetőtörvéEz a föltételes télét abban áll, hogy a bírónyekről", mert nekünk 2 büntető-törvényköny- ság az egy hónapot meg nem haladó tartamban
vünk van ; ú. m. egyik a bűntettekről és vét- kiszabott fogházbüntetés és pénzbüntetés végreségekről (1878 : V. t.-cikk), másik a kihágások- hajtását felfüggesztheti, ha ettől az elítélt magaról (1879 : XL. t.-cikk), szól továbbá a bűn- viseletére egyéniségének, életviszonyainak és az
vádi perrendtartásról (1896 : XXXIII. t.-cikk), eset összes többi körülményeinek figyelembe
mely a bűnvádi eljárást foglalja magában. Most vételével kedvező hatást vár.
a három külön törvénynek kiegészítése és móEz a felfüggesztés háromévi próbaidőre szól,
dosítása egy törvénycikkbe van összefoglalva. s ha a föltételesen elítélt az ítélet jogerőre
(Ami elég szokatlan a törvények módosításánál.) emelkedésétől számított e három év alatt úgy
Azért jeleztem, hogy ez a büntető-novella a viseli magát, hogy semmi bűnvádi eljárásra nem
m. évi aug. 6-án jelent meg az országos tör- ad okot : akkor megsemmisül reánézve az ítélet,
vénytárban, mert csak az itt közzétett törvény- mintha előzőleg nem is tett volna büntetendő
szöveg bír hitelességgel. A királyilag szentesí- cselekményt s el sem ítélték volna.
Mondjak egy példát?
tett törvényben vagy az van meghatározva, hogy
melyik napon lép hatályba, vagy a minisztéMérges Jánost katonának sorozták be, emiatt
riumra, avagy a szakminiszterre (ha pedig több nagyon el volt keseredve és búfelejtésül a
miniszter hatáskörét érinti, az illető miniszte- korcsmában iszogatott s iszogatás közben összerekre) van bízva annak a napnak rendeleti úton szólalkozott Kis Gáspárral s indulatában úgy
meghatározása. Ha azonban sem egyikről, sem vágott egy borosüveget a Kis Gáspár fejéhez,
másikról nem szól a törvény: akkor a törvény hogy ez 18 nap alatt gyógyuló sérelmet szenvekötelező ereje az országos törvénytárban való dett. A bíróság súlyos testi sértés vétségeért vonta
megjelenését követő 15-ik napon kezdődik. felelősségre Mérges Jánost, mert „aki in;ísnak
(1881 : LXYI. t.-cikk.)
testét szándékosan, de ölési szándék nélkül bánA büntető-novellában az igazságügyminiszterre talmazza, vagy egészségét sérti, ha az ezáltal
van bízva a törvény életbeléptetési idejének okozott sérülés, betegség, vagy elmekór húsz
meghatározása (52. §) s ez rendeletileg meg- napnál hosszabb ideig tartott : a súlyos testi
és a gyermek
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A föltételes ítéleteket részint a bíróságoknál,
sértés bűntettét, ha liúsz napot túl nem haladott, de nyolc napnál tovább tartott: a súlyos részint a közigazgatási hatóságoknál nyilvántesti sértés vétségét, ha pedig nyolc napnál tartják, sőt lesz felállítva egy országos nyilvántovább nem tartott : a könnyű testi sértés vét- tartó-hivatal is, ahonnan az érdekeltek fölvilágosítást nyerhetnek.
ségét követi el." (Btkv 301. §.)
A főtárgyalás lefolyt annak rendje és módja
szerint, mint akármelyik más ügyben. A bíróA helyesírás tanításának
ság ki is mondta bűnösnek Mérges Jánost a
súlyos testi sértés vétségében, melynek büntegyakorlati módszere.
tése a törvény szerint egy évig terjedhető fogírta : Endrei
Ákos.
ház és ezer koronáig terjedhető pénzbüntetés.
(Btkv 302. §.) így kellett' volna tehát büntetni
Evek óta általános a panasz nemcsak mináMérges Jánost. De figyelembe vette a bíróság lunk, hanem az egész művelt Európában, az
a büntetlen előéletét, fiatal korát, megbánását iskolákból kikerült tanulók helyesírása ellen. Nás elkeseredett és némileg ittas állapotát s e lunk újabb időben az iskolai helyesírást hivanagyfokú enyhítő körülmények mellett elítélte talosan rendezték és egységessé tették. Ennek
egy hónapi fogházra és 50 korona pénzbünte- kapcsán gombamódra elszaporodtak a helyesírás
tésre. Azonban sajnálta őt mégis a rabsággal elsajátítását célzó, különböző alakú és beosztású,
megbélyegezni, azért kimondta az ítéletben, helyesírási szójegyzékeket és szabályokat tartalhogy a szabadságvesztés, mint a pénzbüntetés mazó könyvecskék. De — sajnos — ezek mind
végrehajtását felfüggeszti, és ha vádlott a 3 év a dolognak csak elméleti oldalát karolták fel,
alatt semmi törvénybe ütköző cselekményt nem s mindeddig hiába vártunk oly gyakorlati segédkövet el: azután már ezt a felfüggesztett bün- könyvet vagy füzetet (nem számítva a régi,
tetést nem lehet rajta végrehajtani, s hiába nagyterjedehnü Hoffmann-féle könyvet), amelyvolt elítélve, mégis büntetlen előéletű marad. nek segélyével a helyesírás elsajátítása, függetDe hogyha az elítélt a próbaidő, vagyis a 3 lenül a nyelvtani oktatástól, tisztán módszeres
év eltelte előtt követ el bűntettet, vagy szán- eljárás útján könnyíttetnék meg. Mert — valldékos vétséget, amely miatt el is ítélik: akkor juk meg — nagy szégyen az, mikor a középa föltételes ítéletet is végrehajtják ellene. Vala- vagy polgári iskola negyedik osztályát végzett
mint végrehajtják ellene a föltételes ítéletet tanuló helyesírási hibákkal telt levelet ír, holott
akkor is, lia a próbaidő alatt ítélik el a föl- már Arany Toldijának esztétikai szépségeit istételes elítélés előtt elkövetett bűncselekményért, mertetni is tudja. Arról meg ne is szóljunk,
vagy pedig a próbaidő alatt jut a bíróságnak hogy érettségit tett ifjak írása sem mindenkor
tudomására, hogy a most föltételes elítélés alatt ment ortográfiai hibáktól, mert ezt csak ritka
álló egyén előzőleg jogerősen szabadságvesztésre kivételnek kell tartanunk.
volt elítélve s azt ellene még végre kell hajtani.
Ennek az általánosan érzett bajnak orvosMert akármilyen szánalom mellett sem lehet lása csakis teljesen gyakorlati eljárással eszköbárkit is föltételesen ítélni el. Ugyanis a tör- zölhető.
vény szerint a büntetést felfüggeszteni nem lehet,
Először is szakítanunk kell azzal az egyha : 1. a bíróság azt oly cselekmény, vagy oly oldalú felfogással, mely szerint a helyesírás
cselekménynek kísérlete miatt szabta ki, melyre elsajátítása főképen a szem és látás dolga. E
a törvény fegyház vagy börtönbüntetést állapít felfogás hirdetői azt is állítják, hogy a helyesmeg (pl. lopás bűntette); 2. az elítélt előzőleg írás a műveltségnek fokmérője, mert aki sokat
bűntett miatt jogerősen el volt ítélve, vagy 10 olvas, annak szeme annyira megszokja a szavak
éven belül fogház, vagy egy hónapot meghaladó írott képét, hogy önkénytelenül helyesen fog
elzárásbüntetés volt ellenében jogerősen meg- írni. Ennek a megfigyelésnek merőben ellentállapítva, kivéve, ha az királyi kegyelem útján mond — hogy egyebet ne is említsünk — a
elengedtetett : 3. a cselekményt aljas indokból regényolvasók példája. Tudjuk ugyanis, hogy
követte el (pl. nyílt helyről ellopott egy 200 épen a regényeket faló, tehát legtöbbet olvasó
koronánál kisebb értékű lovat, azért, hogy a : nők körében találjuk a legtöbb vétséget a helopott ló árát elmulathassa). (Bn. 1—7. §.)
lyesírás ellen. Már csak azért is tarthatatlan ez
De még kihágás esetében is lehet föltételes a felfogás, mert az appercepciót, a megismeelítélésnek helye, ha az elzárás — az ítélet rést azonosítani akarja a reprodukció, az ismeszerint — egy hónapot túl nem halad. Ez a retalkalmazás lelki műveletével. Aki sok vidépróbaidő azonban csak egy wig tart, vagyis ket látott, az még nincs képesítve arra, hogy
egy évre függesztetik föl az elzárás végrehaj- e vidékeken látottakat ügyesen leírni tudja.
tása s ennek elteltével többé végre nem hajt- Aki végigolvasta Feneion Telemaqueját s annak
minden mondatát megértette, még nem követható. (Bn. 8. §.)
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kezes, hogy hibátlanul és folyékonyan tudjon
franciául beszélni. Tudás és képesség (Kennen
és Können) két dolog. A helyesírás sem sajátítható el tisztán olvasás és másolás, szóval
puszta szemlélet útján.
Ugyancsak helytelennek kell mondani azoknak felfogását, kik a helyesírást is az unalomig
űzött grammatizálás, az elméleti nyelvtani ismeretek kategóriájába utalják s ja helyesírást
nyelvtani alapon akarják tanítani. Ezeket az
tíszástanításnak számtalanszor felhozott példájára figyelmeztethetjük. Százszor, ezerszer megmagyarázhatjuk az úszás szabályait, a szárazon
mégsem "tanul meg senki sem úszni. A helyesírást nem szabályokból, hanem csakis gyakorlat útján lehet megtanulni. A gyakorlásnak
pedig annyi módját kell alkalmazni, amennyit
csak a dolog természete megkövetel. Semmi
elmélet — százféle gyakorlat, ez a helyesírás
tanításának legbiztosabb módszere.
íme, ezekben negatív jeleztem álláspontomat,
vagyis kifejtettem, minőnek nem akarom a
helyesírás tanítását.
Nem akarom egyoldalúan csak a szem dolgának tekinteni. Ezért nem elég csak másolási
gyakorlatokkal, s különösen nem elég véletlenül
előrántott szöveg másolásával megelégedni. Másfelől nem akarom tisztán elméleti alajjra helyezni a helyesírás tanítását s megelégedni
ugyancsak véletlenül előrántott szöveg tollbamondásával, melyben a tanult szabályok alkalmazására nyujtunk alkalmat.
Az olvasás, másolás, szabálymagolás és diktálás, — s mindez rendszer és fokozat nélkül — ez
volt eddig helyesírástanításunk módszere. Az
eredmény természetesen a módszernek teljesen
megfelelő volt.
Ezzel ellentétben a helyes eljárás az én nézetem szerint a következő két fontos elven
alapsíik.
1. A helyesírás nemcsak a szemnek, hanem
a fülnek, az analógia hatásának és az öntudatos nyelvérzéknek dolga. Vagyis nemcsak látni
kell a szavakat, hanem hallani is a kiejtésüket
(hozat — hozott, vádol — váddal, hallom — halom stb.), és minél több együvé tartozó esetet
(atyja — bátyja, nézze — rázza, kisebb — nagyobb) látni és hallani, úgyszintén a szó láttára
vagy hallatára annak etimológiai alkatával is
tisztában kell lennie a tanulónak, tehát tudnia,
éreznie kell, hogy egyszer ebből származik
egy — aztán ebből lett, hogy azután stb.
Ilyen irányú megfigyeléseknek kell pótolniok a
szabályok felsorolását.
2. A gyakorlásnak is többirányúnak, fokozatosnak és érdekesnek kell lennie mind alakilag, mind tartalmilag. Nem elég csak innenonnan előrántott szöveget másolni vagy diktá-
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lás után leírni, hanem a másolást jól kiszemelt,
és a helyesírás minden csinját-binját tekintetbe
vevő szövegen kell gyakorolni, a diktálás anyagának pedig tanulságosnak és érdekesnek kell
lennie, különben az egész nem lesz egyéb száraz
és unalmas türelempróbánál. A másoláson és
tollbamondáson kívül pedig egyéb, gondolkozással járó s a stilizálás képességét fejlesztő
gyakorlatokat is elő kell venni, minők : a csonka
szöveg kiegészítése, föladott kérdésekre válaszok stb.
íme, ezek szerint az elvek szerint kell a
helyesírás tanítását tisztán gyakorlás útján eszközölni, lia azt akarjuk, hogy a tanulók 'ne
csak szabályokat, hanem magát a helyesírást
gyorsan és biztosan elsajátítsák.
Minden gyakorlat épen e szabályok közlését
fölöslegessé tevő, módszeresen csoportosított példák másolásával vegye kezdetét. Itt szokik a
szem és a kéz a helyes alak ismeréséhez és
leírásához. Ezeket csonka szövegek kiegészítése, majd feladott kérdésekre egész mondatban
adandó feleletek követik, amelyekben már nem
látott alakot kell emlékezetből utánozniok.
Ugyanezt a célt szolgálhatják azok a további
gyakorlatok, melyekben az egyes kifejezéseket
másokkal (hasonlóval vagy ellenkezővel) kell
pótolniok, de itt már maguknak kell keresmök
a helyesírás szempontjából helyükre való szavakat. Ezt követheti a diktátum, nagyrészt
tanulságos közmondások és költeményrészletek,
az erkölcsi és hazafias nevelés szolgálatában
állók. Ezek feldolgozásával nem tisztán a hallás alapján történik az írás. Kívánatos, hogy
itt a szavak kiejtése teljesen fonetikus legyen
(aggyon s nem adjon), nehogy a tanulókat itt
is a szem emlékezete vezesse. Tanácsos azonban diktálás közben is a nehezebb és különösen új, még elő nem fordult esetekre akár a
kiejtés, akár szóbeli rövid utalás kapcsán figyelmeztetni a tanulókat, ami hovatovább mind
ritkábban fordul elő, míg végre teljesen mellőzendő.
Az utolsó és legnehezebb gyakorlat végül :
valamely könyv nélkül tanult szövegnek emlékezetből való leírása lehet. Itt már sem a szem,
sem a fül benyomása nem támogatja a tanulót,
hanem emlékezetére és nyelvérzékére szorul, s
ez már az utolsó lépcső a teljesen önálló helyesíráshoz.
Mondanom sem kell, hogy ezeket a gyakorlatokat nem okvetlenül szükséges minden alkalommal és minden osztállyal az iskolában végigcsináltatni: legnagyobb részüket (a diktátumokat és emlékezeti gyakorlatokat kivéve) házi
feladatul is fel lehet adni, átnézésüket és a
hibák megjelölését azonban szigorú gondossággal kell végeznünk.
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Ilyen eljárás mellett egy-két évi gyakorlás
után minden gramatizálás és szabálymagolás
nélkül elérhető az a cél, hogy a tanulók már
a közép- vagy polgári iskola legalsó osztályaiban és az ezzel egyenlő fokú népiskolai osztályokban (elemi V., VI. osztály, alsófokú iparés kereskedelmi iskola) a helyesírásban való
készségre tegyenek szert.

Külföldi szemle.
— Egészségügyi intézkedés az iskolában.
A Berlin melletti Charlottenburgban a város
szegényügyi hatósága elhatározta, hogy a beteg
szegény gyermekeket városi költségen gyógykezelteti. Ez az intézkedés azért vált, szükségessé,
mert a hatóság azt tapasztalta, hogy a gyermekek hozzátartozói vagy idő híjából, vagy más
okokból a beteg gyermekeket elhanyagolják.
Most azonban a városi orvosok kötelessége, hogy
a beteg iskolai tanulókat -— természetesen a
szegényeket — családi otthonukban gyógykezeljék s ezeket ingyen-orvossággal is ellássák, a
tehetősebbeket pedig gyógykezeltetésre utasítsák.

— Színház mint nevelési eszköz; A sehönebergi középiskola-tanulói a klasszikus darabokat
teljesen díjtalanul látogathatják. A színházi belépőjegyeket a tanári kar elsősorban a szegényebb
tanulók között osztja szét.

— Oktatás képek segélyével. Angliában
mindazon tárgyakat, melyeket szemléltetni lehet,
— így a földrajzot s történelmet — képek
segélyével iparkodnak a növendékeknek minél
érthetőbbé tenni. Fősúlyt helyeznek a hazai történelemre s vele kapcsolatban a főbb jelenségekre, mert „elsősorban saját hazáját, történetét
kell megismerni minden angolnak, hogy helyesen
t u d j a más nemzet történelmi törekvését méltányolni s mérlegelni". Egy-egy iskolának 20.000
db képe is van s ezek között a földrajziak
fénykép-felvételek, a történelmiek pedig színezettek. Az ily tanítási mód által az elvont tárgyak
mindjobban érdekesekké válnak s kiragadják a
gyermekeket a gépiességből.

—

Az

egyoldalúság

elleni

küzdelem

A m e r i k á b a n . Az amerikaiak arra a tapasztalatra jutottak, hogy a jó tanulók rendszerint a
testi ügyességben nagyon is visszamaradnak, miért
is kézügyesítő munka mellett a testgyakorlatra
is nagyobb siílyt vetnek. így az óraközötti időket
felhasználják a munkateremben s ezáltal sok rakoncátlan tanulót megfékeznek, a kevésbé ügyeseket pedig a munkára serkentik.

— (íyermekestélyek az iskolaépületben.
Londonban az előkelőségekből társaság alakult,
hogy időközönként a gyermekeknek a kora esti
órákban kisebb színi-előadásokat
rendezzenek.
Ezeknek az estélyeknek az a célja, hogy a nyu-
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gati ée keleti London között hidat építsen, vagyis
a szegény és jobbmódú növendékeket szorosabban
fűzze egymáshoz. A felmerült költségek közadakozásokból folynak be.
(—y—r )

Kö n y v e s h á z .
Mese és valóság.
(Magyar Népköltési Gyűjtemény. X. kötet. Hétfalusi
csángó népmesék. Gyűjtötte és jegyzetekkel kísérte
Horger Antal, kiadja a Kisfaludy-Társaság. Budapest. Az
Athenaeum részvény társulat tulajdona. 1908. Ára 6 K.)
( — y i . ) A Barczaság délkeleti szélén, a tömösi
és a bodzái szorosok közti vonalon hét érdekes
falu sorakozik egymás mellett. Hét érdekes falu
egysorjában, úgy is hívják közönségesen : Hétfalu. Érdekes a multjuk, a jelenük, a jövőjük.
Érdekes a lakosságuk, mely nem t u d jól sem
oláhul, sem szászul, de magyarul is ú g y beszél,
hogy : „ Ok vándoroltak, elmentek egy városba
és nékik nem volt egy kerécár." V a g y : „Arai
elköltözött a felesége. Tudta, hogy az
urának
olyan szokás van, hogy este lefekszik a paplanos ágyba és ott elalszik." A Barczaság délkeleti szélén, magyar földön: Bácsfalun, Türkösön,
Csernátfaluban, Hosszúfaluban, Tatrangon, Zajzonban és Pürkereczen ilyen magyar beszéd járja,
így beszélnek a liétftilusi csángók. Bizonyos,
hogy így beszélnek. E g y jeles búvár, ki a Kisfaludy-Társaság megbízásából meséket gyűjtött
köztük s a meséket az imént a Társaság népköltési gyűjteménye tizedik köteteként kiadta,
így közli beszédüket.
Elszoruló szívvel, fájó lélekkel olvastuk ezeket
a meséket. Nem azért, mert alig akad köztük
líj motívum, olyan mese, melynek változatai
ismeretlenek volnának. Maga a jeles gyűjtő,
kinek a székely beszéd feljegyzése, ismertetése
körül érdemei vannak, kijelenti, hogy a meseindítékok s a mese-helyzetek, melyek e kötetben
olvashatók, nem mind ismeretlenek. S kötete
végén értékes jegyzetekben utal e mesék máiismert alakjaira, változataira. Az a tudomány,
mely a mesék elterjedésével, vándorlásával, rokonsági viszonyaival foglalkozik : a folklore, nem
keres ú j a t mindegyre. A változat sokszor még
érdekesebb, mint az ú j mese. Itt különben két
szempont vezethet bennünket. Az esztétikai, mely
csak a szép mesét keresi, a nem szépet elveti
vagy kikerekíti. S a folklorisztikai,
mely előtt
értékes minden, ami népi, és szent is minden,
ami népi : a folklore búvára mindent följegyez hibátlanul, s a mese teste, alakja, folyása szent, előtte,
úgy adja, ahogy hallotta, ahogy találta. Mind a két
szempont hagyományokon épült, mind a kettő
okkal és céllal irányít bennünket. Mindenki
tudja, hogy a stílus művészeitől irodalmi köntösbe öltöztetett mesék milyen nagy illúziót tel-
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jesítenek a kőfalú város sápadtarcú gyermekeinek lelkében. A falu, a mező tiszta levegője a
nagy ifjúsági írók munkássága által hatol el a
város egészségtelen levegőjébe. S mint ahogy
halhatatlan költőink népdalai olykor el is érik,
meg is haladják a mesternek, a Népnek alkotásait, ki is szállnak a nép közé s ott élnek
halhatatlanul a dalos nép ajakán : íme vannak
már klasszikus mesét író íróink, vagy tán csak
van írónk, kinek meséit a nép mintának veszi
és a „sárig kicsi kígyó" meséjében, épen ebben
a mi meséskönyvünkben, egyszerre csak Benedek Elek szavaival, dialógusával kezd beszélni
egy pürkereczi jámbor csángó mesemondó.

meg ! Meg kellett tanulnom beszédjüket, hogy
megértsenek. Boldogság volt érezni szeretetük
melegét, de fájdalom volt hallgatni beszédüket.
De ők, a romániai csángók, bár magyarságukra büszkék, elvesztett népei a magyarságnak. E g y hosszú és szintén igen küzdelmes mult
minden gyászos emléke, telt temetők és virágzó
szántóföldek odakötik őket az oláh földhöz. El
fognak merülni az oláh tengerben s ez ellen
aligha van orvosság. V é r ü k idegen vérrel vegyül
el, magyar faji életük gyér emlékeit elsöpri a
történelem folyása s m a j d csak egy tudományos
probléma alakjában fogják folytatni megszakadt
életüket.

De a folklore álláspontját is meg kell értenünk. Fő céljai nem ilyenek, inkább elvont, tudományos célok. A mesék vándorlása a legérdekesebb tudományos kérdések közül való. Régi
kultúrális fejlődések homályára vet fényt egyegy ilyen vándorló mese-motívum. Minden nemzetnek sajátos kötelessége saját meseanyagát
amúgy a maga eredetiségében összegyűjteni, hogy
a nemzetközi me se vándorlásoknak egy láncszeme
se hiányozzék.
Nem, e szempontból hát gáncs ne érje e
meséket. A szomorúság, mely e mesék olvasása
nyomán támad, nem is a mese, hanem a valóság
kérdése. Csángó mesemondóink oláhos fordulatain keresztül egy nagy valóságbeli igazság
tükröződik.
A hétfalusi csángók, hozzávetések és valószínű
elméletek szerint, a tizenharmadik század végén
kerültek mai lakóhelyükre. Kóborló, nomadizáló,
vándorló emberek voltak ; nevük, mely r a j t u k
ragadt, a csángó elnevezés is ilyesmit jelent.
Politikailag sohasem tartoztak a Székelyföldhöz.
Eletük folytonos küzdelem, folytonos pörlekedés
Brassó városával, mely kizsarolta, kisarcolta őket
s melynek még ma is fizetik jogos vagy jogtalan tartozásuk részleteit. Az adók terhe mind
súlyosabban és súlyosabban nehezedett vállukra.
Amit meghagyott Brassó, azt elvitte a török, leölte
a tatár, letarolta az oláh, felégette a német . . .

De Hétfalu Magyarországon van s meséiből
szomorú valóság önvádló igazságai kiáltanak felénk. E nemzetiségek közé ékelt csöppnyi magyarság évszázadokon keresztül fuldoklott a környezet megrontó hatása alatt s kiáltó szava a
pusztában hangzott el.
Hétfalu meséit a d j u k oda azoknak kezébe,
akik a magyar f a j nemzetiségölő, elnyomó szokásairól mondanak valótlan meséket.
* A z é n k o r t á r s a i m . Csak röviden jelezzük
most, hogy Mikszáth
Kálmántól k é t vastag kötet
jelent meg, As> én kortársaim cím alatt. Főként
a nemrég letűnt szabadelvű korszak szereplő
alakjait vonultatja fel e könyvében Mikszáth,
maga is e korszak részese és írója. Hogy Mikszáth nemcsak kedves anekdotázó, de az embereknek és eseményeknek élesszemű látója is,
azt mindnyájan t u d j u k róla. Kár, hogy korrajzi
műveinek élvezését erősen rontja a tárgyilagosság
hiánya. De nem vágunk elébe a könyv ismertetésének. Visszatérünk rá. A Révai-részvénytársaság kiadásában jelent meg s ára fűzve 8,
díszkötésben 12 korona.

Mikor olvasgattam e szép, e szerzőjét dicsérő,
de lényegében mégis szomorú könyvet, mikor
megfigyeltem beszédük módját és elmerengtem
multuk szenvedésein, önkénytelenül is eszembe
j u t o t t egy bágyadt őszi napnak szomorú emléke.
Hosszú évekkel '""ezelőtt tudományos célok a
Moldva és a Szereth partjaira vittek, a romániai
csángók tanulmányozására. Egy kis, Istentől
elrugaszkodott csángó falu közepén t e t t le az
oláh karuca. Oláhruhás lányok, fiúk, férfiak
mentek el mellettem. Megszólítottam őket, beszédbe elegyedtem velük. Szemük határozatlan
fényű ragyogása" riasztó gondolatot keltett bennem.
És gondolatom, fájdalom, igazolást nyert. Sejtették, hogy magyarul beszélek, de nem értették

* Magyar ABC és Olvasókönyv, felnőttek
s z á m á r a . írták : Benedek Elek, Körösi
Henrik
és Tomcsányi
János. Muhlbeck Károly rajzaival.
Ara 4 0 fillér. Budapest, Lampel Róbert könyvk.
(Wodianer F. és Fiai) részv.-társ. könyvkiadóvállalata. 1909.
Mintha visszatérnének gyermekkorom lpgendás
napjai, amikor Ács Péter, a falu örege, az 1868.
évi iskolai törvények hatása alatt felbuzdulva,
nyakába akasztott palatáblával j á r t fel esténként
az i f j ú mester keze alá ábé-abbot tanulni példaadás okáért azoknak a fiataloknak, kik nem érték
fel ésszel az írástudás nagy fontosságát, és bátorításul azoknak az álszemérmeseknek, kik féltek
a falu nyelvétől, amiért embernyi ember létükre
rászánták magukat a betűvetés mesterségének
elsajátítására. Ma ú j r a beköszöntött az Ács Péterek kora. A rúgók talán mások, mint 40 esztendővel ezelőtt, de époly szentek. Vagy alábbvaló-e ősz fejjel azért tanulni, hogy a haza sorsának intézésében részt vehessünk, mint tisztán
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a tudásért való lelkesedésből ? Bizonyára nem !
Azért őszinte őrömmel üdvözöljük mindazokat,
akik akár mint gyakorlati tanítók ily tanfolyamok
tartásával, akár mint írók erre szánt könyvek
szerkesztésével ennek az ügynek a szolgálatába
állanak. De vájjon a munkában meggémberedett
ujjak könnyebben vezetik-e a palavesszőt a bársonypuha gyermekkéznél, s a felnőttek eddig
parlagon hevertetett izmai kevesebb munkával
idegezhetők-e be a betű- és hangkapcsolásnál,
mint, a 6 éves gyermekeknek még mindenre
fogékonyabb izomzata ? E kérdés feltevésére az
indít, hogy már több, felnőtteknek szánt ABC-ét
láttam, mely valószínűleg abban a feltevésben,
hogy hiszen nagyoknak készült, egész csoport
betűt ismertet egyszerre, még pedig kicsit, nagyot egy kalap alatt. í g y esik meg azután, hogy
az őszbecsavarodott kezdő, afölött való örömében, hogy már ért a betűvetés mesterségéhez,
ilyEn ForMa HelyesírAssaL í r aZ a n y ü k n a K .
Nem t u d o m tehát eléggé helyeselni az előttem
fekvő könyv szerzőinek beosztását, mely a betűk
rendjében teljesen a kezdőknek (gyermekeknek)
szánt' ABC rendjét követve s a könnyebbről a
nehezebbre haladva, először egyenként ismerteti
a kis-^ azután a nagybetűket. Előnye a könyvnek az is, hogy a kisbetűk mindegyikéhez emlékeztető-képet is fűz, melynek segítségével a
tanuló könnyen felidézheti a mellette álló betű
hangját. E r r e az otthon való ismétlésnél szüksége van a tanulónak, ki nem igen sok időt
tölthet az iskolában. Abban is egyezik könyvük
a többi ABC-vel, hogy a kis- és nagybetűk
ismertetése után olvasmányokat nyújt. Az olvasmányok azonban
m i n t a betűkhöz fűzött
közmondások és egyéb olvasási anyag — már
nem a gyermek, hanem a felnőtt ember lelki
világából merítik tárgyukat. Többnyire a gazdasági élet köréből valók, annak jeléül, hogy a
szerzők főkép földmíveléssel foglalkozóknak szánták könyvüket, melyet legmelegebben ajánlunk
mindazoknak, kik mostanában az írástudatlanok
számára tanfolyamokat rendeznek.
(Sz. K.)

* A magyar szabadság atyja. (írta: Tóth
Sándor. P a t a k y László rajzaival. A L a m p e l R.
r.-t. kiadása. Ára kötve : 3'50 K.) A magyar
ifjúságnak, mielőtt olvasni tanulhatott
volna,
már ott élt lelkében a nemes kíváncsiság : szeretne sokat, nagyon sokat megtudni a nagy
szabadsághősről s azokról a szép dolgokról, melyek a Kossuth nevéhez fűződnek, s melyekről
annyi szépet és jót hallott a családi körben.
Az olvasóközönség mohón kapkodja a szellemi
termékeket, melyek a nagy államférfiúról szólanak, s bár az utóbbi években szüntelen növekedett a Kossuth irodalma, egyre v á r t u k azt a
könyvet, mely a maga nagyságában állítja az
ifjúság elé, megérteti az ú j nemzedékkel, mi
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t e t t e őt az ország reformátorává s minden magyar ifjúkori ideáljává. Egy ilyen könyvnek
érezzük nagy hiányát, s amikor Tóth Sándor ez
ú j könyvét olvassuk, sajnálattal kell tapasztaln u n k : még ez s£qj*.az. Igaz, hogy a legpontosabb
történelmi hűséggel ""mondja el Kossuth szerepét, minden fontosabb tettét, mivel az újjáalakítás nagy m u n k á j á t előbbre vitte, idézi a ^ legszebb és legjelentősebb beszédeit, ismerteti a
kor visszás helyzéÜLt, a közállapotok maradi
voltát s a nemesség közönyös magatartását, de
az események puszta felsorolásából még nem
értik meg a kor" széliemét, nem látják maguk
előtt Kossuth valódi eszményi alakját azok, kiknek a könyvét szánta : az ifjúság és a nép. Aki
az i f j ú s á g számára ír, számolnia kell a nehéz feladattal, hogy meg kell találnia azt a hangot, az
elbeszélés szövésének azt a módját, mely könnyen
érthetővé, érdekessé, — amint ők maguk mondani szokták — „szép"-pé teszi az olvasmányt.
A korrajz írójának pedig megkapó jelenetekben,
élénk képekben kell bemutatnia a kort és típusait. Különben a tankönyvek jellegét viseli
magán. Tóth Sándorban, àz íróban felülkerekedik a mai tanrendszer történelem-tanára, s a
nagyobb történelmi munkák kivonataként száraz
ridegséggel, de felette nehézkes nyelven adja
elő az eseményeket. Alkalmas' is arra, hogy a
történelem tanulásához segédkönyvül szolgáljon,
de aki ebből a k a r j a megérteni Kossuth korszakát, azt sem fogja megtudni, m i é r t nevezik
a magyar szabadság atyjának. Aki nem tudja,
ki volt a jobbágy, m i volt az úrbériség, miben
állt a szolgaság, nem fogja megérteni, mit jelent e t t a felszabadítás, az úrbériség eltörlése s a
szabadság. És aki mindezt törvénybe iktattatta,
miért különb törvényhozó, mint a többi? Talán
a szerző maga is érezte e nagy hiányosságot s
ezért toldotta meg históriáját egy végső fejezettel, melyben Széchenyi és Kossuth eszméi és
eszközei közt párhuzamot vonva, összehasonlítva
adja a két államférfi jellemzését. Ebben a fejezetben s általában a könyvnek ama részeiben,
hol a Széchenyi és Kossuth közt' felmerült ellentéteket ismerteti, mutatkozik a szerzőnek némi
önállósága. Ezekből az önálló jellemzésekből nagyon sokat tanulhat az olvasó, de ennek a
könyvnek elbeszélései alapján nehéz lesz épen
Kossuth jellemére következtetnie. Azt a könyvet,
mely az ifjúság lelkébe bele t u d j a plántálni
ennek a kornak s Kossuthnak szellemét, ezután
is v á r j u k .
(Z)

* Hangok a szívekhez. (Szónoklatok. írta Silberfeld Jakab dr., aranyosmaróti főrabbi. Megjelent Nyiregyházán. Ara 3 korona.)
A magyarországi zsidóságnak magyar nyelvű
egyházi irodalma nagyon szegény. Ennek oka
abban van, hogy a papság nagy része hosszú
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ideig nem szívesen prédikált magyarul, már csak
azért sem, m e r t a hívek szívesebbén hallgatták
a német prédikációt. Ujabban azonban örvendetes
változást tapasztalunk. Mind több és több helyen
győzedelmeskedik a magyar nyelv a német fölött,
egyre szélesebb körökben éryijuyesül a modern
szellem, a vallás lényegéhez
tartozó hagyományok rovására.
Ennek az áramlatnak meg kell teremtenie a
zsidóság magyarnyelvű egyházi irodalmát. Ez
csak rövid idő kérdése. SillíStfeld dr. munkáját
lígy kell tekintenünk, mint ennek az áramlatnak
egyik termékét. Tizennégy beszédét adta ki az
aranyosmaróti főrabbi. . tizennégy beszédet, melyeknek egy részét nem egyházi, hanem nemzeti
ünnepek alkalmával mondotta el. Beszédeinek
címei a következők : A vallás és életfelfogás
kalauza : jutalom és büntetés ; március idusán ;
Elul hó küszöbén ; a nemzeti közakarat diadala ;
a szeretet — szentély ; szabadság és reménység ;
a család : szeretet és igazság ; a pap .hivatása ;
egyetértés ; a válás* fájdalma : vallás és békesség ; vígasz a fájdalomban.
Örömmel olvastuk Silberstein dr. fejtegetéseit,
melyekben békésen megférnek egymás mellett a
modern gondolatok és a vallásos hagyományok,
a vallásos és hazafias érzések.
(—s.)

* A Szirányi-család. (írta: Bokor

Malvin.

Kiadja, a Szent István Társulat, Budapesten. Ara
5- korona.)
A jobb ifjúsági regények közé sorozhatjuk ezt
a munkát. Nagy közvetlenséggel van benne leírva
egy szegény sorsból munka által felemelkedett
gazdag család élete. A család feje Szirányi
Mátyás, ki mihelyt a legvagyonosabb emberek
közé számíthatta magát, elhatározta, hogy fiát
olyan nevelésben fogja részesíteni, mely semmit
se áruljon el abból, hogy ő valaha kezemunkájával szerezte vagyonát és társadalmi állását.
Byen nevelésnek a könnyelmű és léha élet megengedését tartotta. Természetesen ép a fia s ez
a nevelési rendszer hozta fejére a bukást. Kénytelen volt eladni a gyárát fia könuyelmű élete
miatt s kénytelen volt az ú j tulajdonos ajánlatát is elfogadni, ki őt társul fogadja, azzal a
föltétellel, hogy nekik kettőjüknek : Szirányinak
s fiának kell a gyárat vezetni. A regénynek úgy
ez alakjait, mint a többit is finom vonásokkal
rajzolja meg az író. Értékes munka.
fj.J

* Az összes hangszerek ismertetése c.
könyv jelenik meg közelebb Erdős Tivadar beszterezebányai tanártól. A könyv, mint a szerző
jelzi, az első rendszeres m ű magyar nyelven,
amely az Orsz. Zeneakadémia tantervéhez alkalmazkodva, az összes hangszerek szerkezetét, hangterjedelmét, hangszínezetét és zenekari szerepét
tárgyalja; Ára '3 korona. Harellca József bizományában jelenik meg,
líesstercifíbányán.

Iskoláink a múltban.
(Elnöki megnyitó a kolozsvári tanítói kör gyűlésén.)
írta : Gerencsér

István.

A magyar irodalom megújhodásának vezére,
a széphalmi mester, Kazinczy Ferenc „Pályám
emlékezete" lapjain örömmel üdvözli II. Józsefet,
mint aki a német nyelvnek behozatalával a
nemzeti csinosodásnak nagy hasznára volt. A
XVIII. századvég szellemének ismerete nélkül
ijedten értékeljük e kijelentést, melyben a nemzeti
létünk ellen intézett legerősebb támadást látjuk
szankcionálva. De lia visszaszállnak egy századdal a múltba, ha az irodalmi és politikai
újjászületés tizedeinek lelkébe nézünk, nem mint
elítélendőt fogadjuk, de a nemzeti egyetemes
vélemény tömör kifejezését, amelyhez hasonló
hangot az irodalomban, megyei és országos
gyűléseken, papi és világi rendűektől egyformán
hallhatunk. A nemzet fennmaradhatásának biztosítékait a nemesi alkotmány sértetlenségében
látták s hosszú időn keresztül ezért, s ami ezzel
összefüggött, vívták a legtöbb erőt kívánó
harcokat. így jutott a latin nyelv is a nemzet
függetlenségének biztosítékai közé, amint az
akkori országgyűlés konzervatív pártjának egyik
oszlopos tagja, Cziráky gróf hirdette is. A népek,
nemzetek életének jelenségeit a mult viszonyai
magyarázzák. Azért, ha e jelenséget megérteni
akarjuk, nekünk is a közelebb mult, a XV1I1.
század folyamának viszonyaira kell tekintetet
vetnünk. Az újjászületés korszakának harcosait
ez a mult nevelte; Bessenyei, Batcsay, Péczeli.
Dugonics, a Kisfaludyak, a debreczeni és kassai
írók és költők lelkesedésük tü^St innen szerezték, a felsőbükki Nagy Pálok és Széchenyiek
bátor és nemzetükért égő lelkét ez a kor alakította. Ezt a korszakot pedig évről évre erősebben töltik be a nyugati bölcsőben izmosodott
eszmék, amelyek szerteáradva Európán, a XIX.
századot teremtették meg.
A haladás eszméje hevíti a nemzeteket, ez
ad erőt küzdelmeikben, ez biztosítja lételüket s
ez készíti elő a talajt a valódi szabadság számára. S hol kell inkább tért foglalnia a haladás eszméjének, mint az iskolában.* Amíg a
magyarság iskolái is a hazafiasság és szabadság
eszméitől távol állottak, a nemzet erőtlen tizedeket él, de mihelyt az új eszméktől áthatott
iskolák újabb nemzedéket nevelnek, a nemzeti
élet forrongásba jő s készülődik a talaj a valódi
szabadság számára. Amikor tehát az átalakulás
korának mozgalmaihoz magyarázatot keresünk,
a XVIII. század második felének magyar oktatásügyéhez kell visszatérnünk s az akkori iskolák
* Benyák Bernát és a magyar oktatásügy. Takáts
Sándor, Budapest.
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világába kell tekintetet vetnünk. Igaz, hogy
szemlélődésünket erős homály gátolja sokszor.
Mert bár irodalomtörténeti és pedagógiai irodalmunk eléggé gazdag, kevés lelkes munkásunk
akadt, akik e régi kor tanítóinak emlékét fenntartani segíték. De még így is találunk olyan
jelenségeket, amelyek örömmel és büszkeséggel
tölthetnek el bennünket, mert elődeink a magyar
iskolában értelmi és lelki tartalomban koruk
színvonalán állanak s nem egyről elmondhatnék
Apáczai Cseri meleghangú megemle'kezőjével :
„Isten ebből a háládatlan, ostoba világból kivette, mely ő reá méltatlan volt."
Mint tanítók, nagyon jól tudjuk, bogy pedagógiai kiképzésünk a magyar mult ismerését
mennyire nélkülözi. Amíg a külföld, de főként
a németség legkisebb pedagógusát is ékes szavak
plántálják leendő tanítóink emlékezetébe, a magyar iskolák lelkes apostolai mély feledésben
porladoznak, s akiket a fejlődő önérzetünk ki
is emelt, futólagos, kétes értékű méltatásban
részesülnek. Mert él még Keresztury és Apáczai
korának szelleme. S manapság nem kisebb meggyőződéssel vallják, ha magyar, akkor tudós
nem lehet, s a Basire Izsákok emeltetése ma
sem ritkaság. Ha a forma rovására is, de nem
fojthatom magamba azt a sokszor feltörő méltatlankodást, amelyet annyiszor átérzek, ahányszor pedagógiai történelemről, avagy egy-egy
külföldi pedagógusról van szó. Képzői tantervünk
nyomán pedagógiai iskolai könyveink világos és
tiszta képét nyújtják a német, francia és angol
iskoláztatás ügyének, de amit a magyarról festenek, toldozás-foldozás s a valóság jogtalan
kisebbítése.
é
Trotzendorf, Basedow, Salzmann, Campe, GutsMuts s más iskolaemberek életrajzi adataival
tömik képzőink növendékeit, de a magyar iskoláról, a magyar sajátos pedagógiai viszonyokról,
a magyar nevelőkről, akik véres harcok alatt
nemcsak tudományt, de erőt és hitet is nyújtottak a XVII. és XVIII. század magyarjának,
vajmi kevés szó esik. Hol vannak a tanítások
régi főiskoláink világából, akik nemzetünk nagyjait, költőinket, politikusainkat, íróinkat hírben,
névben, haza- és fajszeretetben naggyá tették?
Hol vannak a példák, az utasítások, amelyekből
a nemzeti nevelő karaktervonásai kialakulnának,
s a nemzeti nevelés tényezői ? Azokon a kúszált
tartalmú lapokon ezekről keveset vagy semmit
sem találunk, de arról bőven, hogy Basedownak
hány iskolaalapító-kísérlete volt, hogy a hallei
iskolát kik látogatták s Pestalozzi német szentimentálizmusa hányszor ért hajótörést az élet
valóságainak szikláin.
Azt nem is akaróm említeni, hogy à német
pedagógia csak németet, a francia pedagygiahistória csak franciát ismer tanítóképzésünkben.
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A nyugat csodálása viszi áhítatos lelkünket
minden iránt, ami külföldi, ez felejteti el velünk
azt is, ami a magunké. így kerültek feledésbe
jórészt multunk nagy emberei, akiknek sorából
akarok egy-kettőt, ha csak nevükben, e néhány
pillanatban százados multjukból visszavarázsolni.
A XVIII. század iskolamesterei ezek, az újjáébredés férfiainak nevelői. A magyar iskolák e
korban hatalmas lendülésnek indulnak. Legfőképen a piarista-rend szorgalmának és lelkesedésének köszönhetjük, akiknek sorából a tudós
és lelkesen magyar nevelőknek egész sora kerül ki. A két északi kicsi község, Privigye és
Podolin az, ahonnan a rend oktató-működését
megindítja s pár évtized alatt a kegyesrendi
iskolák magas színvonalukért, erős hazafiságukért
a legkeresettebbek. Bár anyagi viszonyaik működésükben nem igen támogatták őket, fő- és
középnemességünk javarésze, a városok polgársága iskoláikat a legjobbaknak tartotta és egyegy nevesebb tanítóért valóságos versengés folyt.
Népszerűségük a század végén annyira általános,
hogy mikor a rend ellenségei működésüket támadták, Révai Miklós, a kiváló nyelvész, joggal
írhatta a nemzet nevében :
„Vetélkedés rágó szava
Ha zajog ellenetek.
Ha bosszantja hazánk java,
Mely származik tőletek,
Ne hátráljon a rossz irigy,
E r ú t csoda, vesztő mirigy."

Iskoláik tanítói közül a magyar tanügynek
és irodalomnak számos nagyértékű munkása
került ki, akiknek pedagógiai ténykedéseik a
hálátlan mult homályán keresztül is fényes képzettségük és nevelői egyéniségük mellett szól.
A két Cörver-testvér, János és Elek, akik nagyszabású tehetségüket hosszas külföldi tanulmányokkal gazdagították, hogy idehaza a magyar
iskoláztatás ügyét a kornak szellemében fejleszszék : János 11. Frigyest is elragadta s Rómából
lelkesen írták a hazai rendfőnöknek: „Csillagot
küldünk nektek." Mellettük az erős szervezőképességű Bajfchay Antal, Horányi, akiváló tudós,
Kátsor Keresztély, a müveit filozófus-oktató s
lelkes drámaíró ; Benyák Bernát, Szinai, Pállya
István, a tüzeslelkű soproni igazgató, Endrődv,
Hammulik stb., akiknek működésük iskolákat
virágoztatott fel, s erős értelmük és hazafias
lelkük a magyarság védelmezőit nevelték az
akkor oly erősen próbára tett országunknak.
De mindannyian a tanügynek irodalmi munkásai
is s nevükhöz oktatásügyünk egy-egy lépése
fűződik.
: A drámaíró ^ e n y á k Betiijiä először hirdeti
Apáfzai Cseri után a filozófiát magyar nyelven;
Cörver Elek a Leibnitz, Wolf és Newton böl-
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cseleti irányoknak meghonosítója iskoláinkban; hetjük. Pállya István soproni igazgatót, ki tanár Kátsor Keresztélynek kötetekre mennek kiadat- i társaihoz szólva, sovén érzéssel jelöli ki útjukat :
lan pedagógiai iratai, amelyekben a Port-Royal „Van nekünk is Miltiádeszünk, nem szorulunk
elveit iparkodik érvényesíteni. 0 is, mint e kor- idegenre ; magyar szívet, nemzeti jellemet, maban többek, kifejezetten inkább a francia és olasz gyar erényeket kell nekünk fejlesztenünk és
11
irányok felé fordul, mint a németekhez. Egész- nevelnünk.
séges érzékük észrevette, hogy nagyon is élesek
Lehet-e ennél szebben, tömörebben a maazok az elütő faji vonások, amelyek köztünk és gyar tanító mai feladatát is megjelölni ?
a germánság karaktere között vannak. Ez okta- Iskolaügyünk a jelenben is szolgálhat-e ennél
tóknak ahogy képzettségük elsőrangú, hazafi- nemesebb célt, amelynek elérésével a hatalmas
ságuk is égő, s napjainkban, az erősebben élő és nagyértékü nemzeti állam megteremtéséhez
nemzeti szellem korában is tiszteletre méltó. Meg- közelebb jutnánk? És mégis, ezekről az oktaesett, hogy német- vagy tótnyelvű szónokokat tókról, az ő iskoláikról tanulunk a kicsinylés
kértek a felvidéki városok, de a hazafias rendben hangján, hogy az idegenimádásnak annál mailyen nem találkozott.
gasabb legyen az oltára ! Legelterjedettebb iskolai
Iskoláik a magyarság várai. Erős nemzeti pedagógiai történetünk erről a korról írja: „a
érzésükre jellemző Baranyai Antal selmeczi tanító XVII. század szellemében tanítottak, azonban
esete, aki II. József halálakor tanítványaival némi módosításokkal : amennyiben a fölvett szadolgozatot írat a nemzetet ért végtelen szeren- kokat tágították. A hazafias irány még ekkor
cséről és áldásról. A helytartótanács a dolgoza- középiskoláinknál hiányzott". (Kiss-Kolumbán,
tokat egynek kivételével megsemmisítette, Bara- 163. 1.) Igen, mert évtizedek pora fedi régi iskonyait pedig eltiltották a tanítástól. Rendfőnöke láink nagyjainak emlékét s kényelmesebb a tiszazonban nem hajlott a rendeletre, Baranyai tovább tázottat átvenni, mintsem kemény munkával az
is tanít s csak töbszörös fenyegetésre következik igazi érdemet a múltban megkeresni. Kettős
be annyi, hogy Selmeezről Szegedre helyezik. hála illeti meg a magyar tanügy azon munkásait,
E szilaj erélyességben a régi protestáns iskolák akik elődeink tisztes munkájának fölfedezéséhez
szellemét látjuk feltámadni, ahol nem egyszer a fogtak. Csak kár, hogy kevesen vannak s hosszú
katonai erő hallgattatta el a tanárokat s tette évek tűnése engedi, hogy magyar lelkünket megüressé a padokat. Soraikból válik ki Bajthay nyugtató egy-egy érdekes és értékes mozzanat
Antal is, Bajthay István pestmegyei alispán fia, kerüljön elő a mult avatag lapjai közül. Ábel
ki fényes tehetségei révén Erdély püspöki székéig Jenő, Molnár Aladár, Békefi Rémig, Takáts
emelkedik. 1717 december 14-én született s Sándor kutatásai örök hálára köteleznek, főként
1793 január 15-én halt meg. Idehaza elvégezve minket, a magyar tanügy jelen munkásait. Es
tanulmányait, külföldre kerül, mint rendjének hisszük, hogy e téren is a közeli jövendő válkiküldöttje. Éveken át Olasz-, Francia- és Német- tozást fog hozni. Ez a remény-»késztetett engem
országban tartózkodik. Megfordul Németalföl- is, hogy ezen gyülekezésünkben az első szó e
dön is. Itthon tapasztalatait értékesíti, megtoldva régi mesterek koráé legyen, azé a koré, amikor :
nevelői tapintatának és mély gondolkodásának „Erdélyben gyilkolták az oláhok véreinket, beneredményeivel. Társai hamar felismerik kiváló- nünket a németek fosztogattak s az uralkodó
ságát. Hivatali pályáján emiatt gyorsan halad, maga még a természetjogot is megsértette . . .
rendjének provinciálisa, végezetül az erdélyi de nem szólok, jön egy kor, mely jobban megkatholikusság főpapja. Mint provinciális arra ítéli nálunk".
törekedett, hogy rendjének iskolái a kor színMegemlékezésünk szerény levél legyen abban
vonalán álljanak. Pedagógiai és filozófiai iránya
koszorúban, amin az önérzetében és magazattal egységes oktatási rendszert teremtett. Latinbecsülésében
növekedő jövendő nemzedék munnyelvű pedagógiai irataiban szabályozza a reáliák
kál
érdemüknek.
tanítását s ostorozza, egyben szégyenletes dolognak tartja a magyar nyelv elhanyagolását. 0 és
Cörver János előírják a magyar nyelvnek, törTanítók tanácsadója.
ténelemnek és földrajznak rendszeres tanítását
Többeknek. Sokszor megírtuk már, hogy fizetéss a szükségelt módszeres irányzatot. E reformok kiegészítési és más tisztán személyi vonatkozási
a magyar iskolákat hatalmas lépéssel vitték előre. ügyekben csak levelezőlap csatolása esetén vála4
Az elért eredmények Németországban is elis- szolunk. — „Társulati.* A magántanulót — bár a
tanító
maga
készítette
elő — levizsgáztathatja az
merést keltettek, s 30 évvel később, nemzeti illető, de csak az iekolaszéki,
illetve gondnoksági
jellegüktől megfosztottan, a Ratio Educationis- I elnöknek, mint a vizsgálat elnökének, jelenlétében. —
ban állami intézkedésekképp jelentek meg. F. B. Ha „azonnal" akar választ. Kapni, szíveskedjék békülilenj. Héha két-három
Bajthay Antal iskolaügyi működésének jellem- lyeget vagy levelezőlapot
M t i s beletelik!1 míg az újságban sor kerülhet a vázésére korának egy másik buzgó nevelőjét idéz- laszra.
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SZÉPIRODALOM.
Glória.
Három bölcs indult Napkelet felé,
Nagy útjok egy csillag vezéreié.
Egy fényes csillag, mely a sok között
Mint óriás, szemökbe ütközött.
Hiéna vijjog és sakál ugat.
•Számum kidönti szellős sátrukat.
Utánok vágtat rabló beduin . . .
Haladnak ők a csillag útain.
— Hová j u t u n k ? Ki tudja, hogy hova ? —
Mond Gáspár és a lépte tétova.
-— Sakál üvölt, — beszél Menyhért — nekem
Otthon maradt nőm, két kis gyermekem . . .
S szól Boldizsár : — Mit otthon, nő, gyerek !
A piros ég felé tekintsetek !
Es kérjetek erőt, a gyönge láb
Hogy vánszorogjon még tovább, tovább !
Tüskön, bozóton, sziklaélen át,
Csak mig elérem az 0 városát !
Csak míg roskadva, kúszva, mint a féreg,
Vértől csepegve bár, — színéhez érek !
Meglátom őt, ki halni jött el értünk,
Kit csak imádunk, gyarlók, meg nem értünk !
S mig tört szemem reája vethetem :
Nevét susogja véglehelletem !
*

. . . S áttündökölve barna éjjelen,
A csillag ím ragyogva megjelen . . .
*
Az istállóban, a jászol előtt
.Szülője karján szenderíti Ot.
Szép égi kisdedén elandalog,
Míg fenn dalolnak szárnyas angyalok . . .
Es nyílt az ajtó s rajta bejövének
Mosolygó ifjak s liószakálú vének.
S a liárom bölcs letérdepelt előtte
S arany, tömjén, mirrhával üdvözölte.

S szólt Boldizsár : — Ezerszer üdv tenéked !
Leküzd az eszme tőrt, vasat, pribéket !
Kihulló véred ú j világot nyit meg —
Hozsánna, Ige, örök fegyveridnek !
. . . Es térdre hullnak pásztorifjak, vének,
S lezúg a mennyből harsonás dicsének.
. . . De ah ! riadva döbben vissza Mária.
Szép kisdedét keblére rejti, zárja.
Altalkarolja, eltakarja félve,
S egy könny remeg csillámló éjszemébe' . . .
Martos
Ferenc.

Trézsi.
írta : Dúnielné

Lengyel

Laura.

Feliémé együtt járkált az urával a kis székely
falu egyetlen utcáján, mikor Trézsit megpillantotta.
A nyurga, tizennégy éves leány ott játszott
egy csomó kisebb gyermekkel. Szemlátomást
nagyon jól érezte magát köztük, mert teljes
szívvel és lélekkel vett részt a gyermekek szórakozásában. Nem látszott rajta az a kelletlen
erőltetettség, amely a nagyobbak arcán rendesen ott ül, ha kénytelenek gyermekseregben
lenni.
Nem, Trézsi arca épen lígy ragyogott, szeme
épen úgy csillogott, mint a többi kisgyermeké.
Fehérné megállt egy percig és figyelmesen nézte
a kisleányt.
— Nézd, — mondta, Trézsire mutatva férjének — milyen kedvesen tud játszani, jó volna
Bözsike mellé, míg itt falun vagyunk.
— Kedvesem, — felelt Fehér úr — ez a
kisleány most saját kedvtelésére, hogy úgy mondjam, önszorgalomból játszik. Kérdés, hogy ilyen
szeretettel és buzgalommal foglalkoznék-e a
gyermekekkel, mikor kénytelen vele, mikor tízetik érte? Különben megpróbálhatjuk.
Fehéréket ugyanis utolérte a nyaralók és
üdülők közös csapása : a cselédválság. A Bözsike mulattatására felfogadott derék perszóna
egy szép napon minden búcsúvétel nélkül tovább
állt. A kis Trézsi ezt a derék perszónát volt
hivatva pótolni.
Az alku hamar készen volt. Fehémé elhívatta
a Trézsi anyját, ki megértvén, hogy miről van
szó. hosszú mesét adott elő arról, hogy Trézsi
milyen hasznos és szükséges tagja a családnak.
Aki Iligóné előadását hallotta, biztosra vette.
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hogy Trézsi a nagyszámú Rigó-család támasza,
gyámola, fenntartója s tisztára lehetetlen őt nélkülözni. Később hosszas és kimerítő alkudozás
után kisült, hogy Rigóné havi négy forintért
mégis hajlandó Trézsi megbecsülhetetlen munkálkodásáról lemondani.
Trézsi különben ha nem is volt olyan sokoldalú és nagyszabású tehetség, mint az anyja
a béréért való alkudozás hevében festette, jóravaló, derék leánynak bizonyult. Kisült, hogy
foglalkozásból épen olyan szenvedélyesen tud
játszani, mint önszorgalomból. Fehe'rné úgy megszerette a kisleányt, hogy egyszer úgy ebéd közben odaszólt férjének:
— Ha idősebb volna egy-két évvel, fölvinném
magammal Pestre szobaleánynak.
Trézsi véletlenül meghallotta az asszonya szavait. Lángba borult az arca és remegő kezéből
kiesett a pohár. Jól megszidták, de Trézsi most
azzal sem sokat törődött. Fantáziája előtt először jelent meg a nagy város képe. Bizarr, fantasztikus és tündéri kép volt. Vágyott utána és
félt tőle. A nagy város képe vonzotta és félelemmel
töltötte el. Keveset tudott róla, de képzelete
annál jobban színezhetett, a realitás korlátja
nem állt útjában sehol.
Ha néhány évvel idősebb volna . . . Azon az
éjszakán forró könnyek hullottak a kis tarka
vánkoshéjra . . . Egyben a láz is borzongatni
kezdte. Mit tenne, ha csakugyan idősebb volna
pár esztendővel ? Ha elmehetne és szemtől
szembe kerülne a várossal, Pesttel . . . Ha megláthatná a Dunát és a Lánchidat. Trézsi képzeletét főként a Duna e's a Lánchíd foglalkoztatta. Erről hallott ő egyetmást egyszer régen
a Bedőék Marcsájától, aki Pesten szolgált egy
évig, aztán kalaposan, napernyősen, magassarkú
cipőben jött haza. Trézsi akkor még nagyon
kicsi volt, s csak homályosan emlékezett arra,
hogy szeptemberben Marcsa megint visszament
a városba, aztán többet nem is jött haza, csak
később érkezett valami írás róla a faluba, hogy
a Marcsa meghalt Pesten, a kórházban.
Trézsi agyában azonban a nagy város és
Marcsa képe teljesen összeforrt, nem tudott az
egyikre gondolni, hogy a másik eszébe ne jusson. Ezen az éjszakán is megjelent előtte Marcsa
alakja, hívta és rémítette, és a kis Trézsi falfehér volt, mikor fölébredt.
Szeptemberben Fehérék elutaztak. Az utolsó
nap Trézsi ott sürgött-forgott és segített asszonyának pakkolni. Minden blúzt, szoknyát és
övet megcsodált, a bámulat kiáltása azonban
csak akkor tört fel ajkán, mikor a Fehérné
nagy, pirospipacsos kalapja került kezébe.
Ez a kalap már vagy ötéves volt és Fehérné
azzal az üdvös • szándékkal hozta el hazulról, le
a falura, hogy kerti kalapot csinál belőle ; ké-
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sőbb már arra sem tartotta érdemesnek, és a
nagy szalmakalap az égő pipacsokkal hányódott-vetődött a szekrényben, míg végre Fehérné
kezébe került.
A kisleány szeme reászegeződött a kalapra,
a vérvörös virágokra. Egész lelke ott ragyogott
a szemében, míg az ízléstelen, ócska holmit
nézte. Többet, szebbet képzelet nem teremtett,
mint amennyivel ő e haszontalan lim-lomot felruházta. A fehér szalma, az égő vörös virágok.
Trézsi ajkáról egy kiáltás hangzott :
— Istenem, beh gyönyörű !
— Tetszik neked ? — nevetett Fehémé. —
Hát legyen a tied !
Trézsi elsápadt. A nagy boldogság mind
visszahajtotta a vért a szívébe. Meg akarta
köszönni az ajándékot, de torkát kegyetlen
vaskéz fojtogatta és a szeme tele lett könnyel.
Azt mondja egy optimista-elmélet, hogy minden
ember életében van egy perc, mikor szívében,
lelkében eléri a teljes, az abszolút, a tökéletes
boldogságot. Trézsi életében most érkezett el a
nagy perc, most, hogy a nagy pipacsos kalapot
a kezében tartotta.
A fejére azonban csak másnap tette, mikor
Fehérék elutaztak s ő megint visszakerült anyja
házába. Akkor délután, hogy egyedül maradt,
hirtelen betette az ablakot és előkereste a kis
tükröt a ládafiából. A tükör középütt el volt
törve és Trézsi reszketett, hogy szét ne hulljon ;
lassan az asztalra tette, aztán óvatosan fejére
illesztette a pirospipacsos kalapot. E g y pillanatig mereven nézett a tükörbe és e pillanatban
nem a sovány, fejletlen, kis, gyermekleányt látta,
a nagy, idomtalan szalmakalapban, hímem Pestet, a nagy várost, a hömpölygő emberáradatot,
a Dunát és a Lánchidat. A nagy, pipacsos kalap
egyszerre megelevenítette, megérzékítette, közelhozta hozzá álmainak tárgyát. Most már határozott követeléssé, kívánsággá vált, ami eddig
csak határozatlan, bátortalan sóvárgás volt :
látni a várost, Pestet . . . Az ablak alatt léptek
hallatszottak, és Trézsi hirtelen eldugta a kalapot. Nem is vette elő többé itt a kis faluban,
de a kalap azért beszélt hozzá, titkos, csak
általa értett hangokon. A piros pipacsok hívták,
lázították, csábították s egy fél év sem telt el
a különös nap óta és Trézsi egy borús délután
ott állott a kis, falusi indóház előtt. A zsebkendőjében egy harmadosztályú jegy és egy ötkoronás volt bekötve. Mellette egy nagyobb
batyuban a ruhája, egy kisebbikben ennivaló.
A zsebében öt apró krajcár vízre, ha megszomjazik. A vonat fütyölt és Trézsi a következő pillanatban már ott ült a keskeny fapadon,
hogy elinduljon arra, amerre a pipacsok beszéde
hívta. Hogy elvigye a nagy városnak fiatalsága
minden kincsét, mint ahogy elvitték a régi púnok

NÉPTANÍTÓK

•28

LAPJA.

1.

SZÁM.

!
a Molochiiak gyermekeiket. A nagy város éhes
torka és kielégíthetetlen étvágya pedig már
türelmetlenül várta az ifjúságot és ártatlanságot,
mint ahogy várta a Moloch izzó torka az áldozatra szánt szegény kisdedeket . . .

A polgári iskolai magánvizsgálat
és az elemi iskola.
— írta: Kardos

Albert.

—

Polgári és elemi iskola egyaránt örömmel
fogadhatja a közokt. minisztériumnak 1908. évi
145.100. számú körrendeletét, amely újra szabályozza, jobban mondva megszigorítja a polgári
iskolai magánvizsgálatokat. Ezt a rendeletet nem
az újabban fölfedezett és a sajtóban untig tárgyalt visszaélések tették szükségessé, hanem régóta követelték mindkét iskolának nagy érdekei.
A véletlen úgy akarta, hogy én, mint egy
polgári leányiskola ideiglenes igazgatója és mint
egy felekezeti iskolaszék tagja, mélyebben beletekinthettem mindkét iskolába és tapasztalhattam,
hogy az elemi iskolából a polgáriba való könnyű
átlépés mennyi zavart okoz a polgári iskolában
és milyen ferdeséget idéz elő az elemiben, nem
is szólva arról, hogy bőséges alkalmat nyújt
sokféle visszaélésre.
A polgári iskolának rendkívül sokat kell
amiatt vesződnie és szenvednie, hogy növendékseregébe folyton más és más képzettségű elemek
tódultak be az elemi iskola V. és VI. osztályából. Alig terelte be a polgári iskola a maga
tanításának, a maga szellemének a medrébe I.
osztályos tanulóit, az így egyöntetűvé tett osztályon csakhamar rést ütnek az elemi iskola
V., jobb esetben VI. osztályából betóduló új
növendékek, akik megfelelő képzés nélkül, gyakran kellő készültség nélkül is, csupán a fölvételi
vizsgálat csekély akadályának legyőzésével helyet
foglalnak a polgári iskola II. osztályában, ahol
ritkán és csak nagynehezfen tudtak lépést tartani az egymáshoz simult igazi polgári iskolásokkal. Ez a zavaró betódulás még inkább ismétlődik a III. polgári osztályban, ahová a teljés
hatosztályú elemi iskola ontja a maga végzett
növendékeit.
De valami ferdeség, valami elkorcsosulás mutatkozik az elemi iskola V. és VI. osztályában is,
a könnyű átlépések következtében. Az elemi
iskolának e két felső osztálya ugyanis — kivált
városban — megfeledkezik tulajdonképeni hivatásáról és, hogy úgy mondjam, polgárisdit játszik. Minden törekvését oda irányítja, hogy fölvegye a versenyt a polgári iskola I. és II.
osztályával, hogy tanulóinak lehetőleg egyengesse a polgári iskolába átvivő útat. A tananyagból arra fordít legtöbb gondot, ami a
polgárival közös, a tárgyakat a polgári iskola

módszerével kezeli s így gyakran beleesik annak
a szolgának a nehéz helyzetébe, aki két úrnak
szolgál, de egyiknek sem tesz eleget. (Ezen a
görbe úton annál hajlandóbb járni az elemi
iskola, mert akad polgári iskola, amely folytatja
a görbe útat és növendékeinek nagymértékű
szaporítása végett minden fölvételi-vizsgálat nélkül bebocsátja az V. elemistát a II. polgáriba,
a VI. elemistát a III. polgáriba.)
A. polgári és elemi iskolának ezen egy okból
származó kettős baját van hivatva legalább némi
részben orvosolni a közokt. miniszternek említett
körrendelete, amelynek legfontosabb pontja, a 2.,
teljes szövegében így hangzik:
„Elemi iskolai V. vagy VI. osztálybeli bizonyítvány alapján a polgári iskola II., illetve III.
osztályának tantárgyaiból magánvizsgálat ezentúl
nem engedélyezhető. Az ily bizonyítvánnyal bíró
folyamodók föltétlenül kötelesek a polgári iskola
I. és II. osztálya tantárgyaiból szabályszerű és
a követelményeknek mindenben megfelelő magánvizsgálatot tenni."
Ez az intézkedés azonban még nem elég az
üdvösséghez, mert ez csak a magántanulóknak
könnyű boldogulását nehezíti meg. Ezzel csak
annyit érünk el, hogy az V. elemista nem jut
olcsón és könnyű szerrel a II. polgári osztályba,
a VI. elemista pedig ugyanolyan módon a 111.
polgáriba. A közokt. kormánynak egy lépéssel
tovább kellene menni s egyrészt az ú. n. fölvételi vagy különbözeti viszgálatokat szabályozni
az elemi iskola V. és VI., valamint a polgári
iskola II. és III. osztálya között, másrészt utasítani a tanfelügyelőket, hogy ne engedjék az
elemi iskola felsőbb osztályait letérni a törvény
és utasítások által eléjük szabott útról mellékcélból, a polgári iskolával való verseny végett.
Addig is, míg a közokt. kormány megtenné
ezt a szükséges intézkedést, üdvözöljük a magánvizsgálatok legújabb szabályozását, amely csak
jótékonyan hathat a polgári és elemi iskola
életére.

Hivatalos rész.
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter :
Szolgálattételre berendelte : Lintia Dénes
törökbecsei áll. el. isk. tanítót a temesvármegyei
kir. tanfelügyelőségiiez.

Kinevezte : Kunéry J. Kálmán oki. tanítót
a magyarpécskai tanyai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Heim Fülöp oki. tanítót a récsei áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá ; Csepela István oki. tanítót
a pusztazámori áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Tutunáriu Miklós oki. tanítót a rujen-turnuli (v. határőrvidéki) - közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Pitié
Adorján oki. tanítót és Möllmann Ilona oki.
tanítónőt a najdási (v. határőrvidéki) közs. el.
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isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ;
Fogarassy
Kornélia oki. tanítónőt a lapusnyaki áll. el. isk.hoz r. tanítónővé ; Almássy
Anna oki. tanítónőt
a terebesfejérpataki áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
özv. Orszájh
Ferencné szül. Hrvoll Vilma oki.
tanítónőt a verbócz-osztrivrchi áll. el. isk.-hoz r.
tanítónővé ; Sichert
Gabriella oki. tanítónőt az
eszkárosi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Lenkei
Szerén oki. tanítónőt a borsai áll. el. isk.-hoz r.
tanítónővé ; Székely Erzsébet oki. óvónőt a hosdáti áll. óvóhoz óvónővé ; Viskyné Sándor Vilma
oki. óvónőt a kolozskarai áll. óvóhoz óvónővé.

Jelen minőségében áthelyezte:

Kalboreán

György ópécskai áll. el. isk. tanítót a törökbecsei
áll. el. isk.-hoz ; Végh Miksa pusztazámori áll. el.
isk. tanítót a kiskirályhegyesi áll. el. isk.-hoz ;
Kirják
József nagysinki áll. el. isk. tanítót a
nagyberezsnyei áll. el. isk.-hoz ; Reif János nagyberezsnyei áll. el. isk. tanítót a mocsári áll. el.
isk.-hoz ; Vadász Géza komlóbányatelepi és Karlik
József szentleányfalvai, valamint Vadász
Gézáné
újbessenyői ós Lukácsffyné
Imre Regina szentleányfalvai áll. el. isk. tanítókat, ill. tanítónőket
kölcsönösen ; Gyulainé
Szilvási
Malvin mocsári
áll. el. isk. tanítónőt a franzfeldi áll. el. isk.-hoz ;
Elefánt h y Irén erzsébetfalvai és Papp
Olga
törökbálinti áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ;
Váry Jolán ószentiváni áll. el. isk. tanítónőt a
nagykanizsai áll. el. isk.-hoz ; Garcsár
Anna
terebesfejérpataki áll. el. isk. tanítónőt az ószentiváni áll. el. isk.-hoz ; Dantzinger
Lenke sátoraljaújhelyi és Vadász I r m a vecsési áll. el. isk.
tanítónőket kölcsönösen.

Nyugdíjat utalványozott:

Winkler

Lajos

nagyváradi munkaképtelen közs. polg. isk. tanítónak évi 3 0 4 0 K - t ; Szabó Lajos zilahi munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 1 8 4 0 K - t ;
Török László barstaszári munkaképtelen róm. kath.
tanítónak évi 1140 K - t ; Kanka
János nagykosztolányi róm. kath. el. isk. tanítónak az 1908.
évi 93.327 sz. a. kelt rendelettel utalványozott
820 K nyugdíj helyett évi 1440 K - t ; Csepka
Amália zemplénkelecsényi munkaképtelen áll. el.
isk. tanítónőnek évi 1 2 8 0 K-t.

Gyám-, ill.

segélypénzt

engedélyezett:

néh. Horovitz
Samu munkácsi áll. el. isk. tanító
özv., szül. Donath
Teréznek évi 700 K - t ; néh.
Papp Pál tápiósági róm. kath. el. isk. tanító özv.,
szül. Perger Júliának évi 6 0 0 K-t; néh. Török Pál
beliczai róm. kath. el. isk. tanító özv. szül. Horváth Máriának évi 640 K-t, István és Kálmán
nevű kiskorú árváinak egyenként 106 K 67 f-t,
együtt 2 1 3 K 34 f-t, mindössze 8 5 3 K 34 f - t ;
néh. Paszterik
Antal göbölyjárás purztai nyug.
róm. kath. el. isk. tanító özv. szül.
Kelemen
Erzsébetnek évi.>3S0 K - t ; néh. Rigó
Gáspár
nagykátai róm. kath. el. isk. tanító özv. szül.
Grimm Paulinának évi 6 4 0 K-t.
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Különfélék.
— Az Országos Pedagógiai Könyvtár és
T a n s z e r m ú z e u m tanácsa december 27-én tartotta az újjászervezés óta eltelt hároméves ciklusban utolsó ülését Vángel Jenő dr. elnöklete
alatt, ki rövid visszapillantást vetett a hároméves múltra, feltárta a még meglevő hiányokat
s vázolta a jövő feladatait. Miklós Gergely titkári
jelentésében beszámolt a tanács és elnökség működéséről, felsorolta, hogy a múzeumot 5600-an,
a könyvtárt és olvasót 6750-en használták, könyveket 810-en kölcsönöztek ki, a használt kötetek
száma 2 0 0 0 körül volt. A könyvtárban levő
kötetek száma 16.000, mely a lefolyt évben is
2 0 0 0 művel gyarapodott, s több mint 4 0 0 0 koronát fordítottak ú j munkák beszerzésére. A
múzeum és könyvtár a lefolyt évben 2 6 0 napon
keresztül volt nyitva. A tanács azután az elnök
által kidolgozott ós előterjesztett taneszközbírálati
ú j szabályzat tervezetével foglalkozott.
— A p o r n o g r á f i a . A budapesti királyi ügyészség erélyesen hozzálátott a pornográfikus sajtó
üldözéséhez. Körülbelül tizenöt sajtópört indított
szemérem ellen való vétségért s ezek közül hármat
már le is tárgyalt zárt ajtók mögött a budapesti
esküdtbíróság. A törvényszék az esküdtek igazmondása alapján az egyik vádlottat négyezer, két
vádlottat pedig egyenként kilencszáz korona pénzbüntetésre ítélte.
— E l i s m e r é s . Zólyom vármegye közigazgatási
bizottságának december havi ülésén az elnöklő
alispán a kir. tanfelügyelő jelentésével kapcsolatban bejelentette, hogy részt vett a Zólyomvármegyei Alt. Tanítóegyesület legutóbbi közgyűlésén,
és ott örömmel győződött meg arról a lelkes
kötelességtudásról és buzgó odaadásról, amellyel
Zólyom vármegyében a tanítói kar a magyar
nemzeti népnevelésnek ós a magyar nyelv tanításának ügyét felkarolta és szolgálja, ós megelégedéssel tapasztalta, hogy az a lelkes, hazafias szellem, amely az egész közgyűlés lefolyását, de
különösön az elnök beszédét és a kir. segédtanfelügyelő felszólalását áthatotta, s amely a vármegyei tanítóság erős magyar nemzeti érzéséről
tanúskodik, méltó visszhangja annak a lelkes és
fáradhatatlan törekvésnek, amely
Matavovszky
Béla kir. tanácsos, kir. tanfelügyelőnek a magyar
nemzeti népnevelés és a magyar érzés és nyelv
sikeres tanítása érdekében kifejtett buzgó és
önfeláldozó működésében j u t kifejezésre. De örömmel töltötte el az alispánt az a magas színvonalú
tárgyalás is, amely a közgyűlésen fejtegetett kérdésekben a tanítóság alapos szakavatottságának bizonyítékát szolgáltatta. Ez az örvendetes eredmény
is n a g y részben Matavovszky Béla kir. tanfelügyelő
odaadó, ügybuzgó és elismerésre méltó működésének tulajdonítandó. A közigazgatási bizottság az
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elnöklő alispán e bejelentését örvendetes tudomásul vette s Matavovszky Béla kir. tanácsos, kir.
tanfelügyelő érdemes működésével szemben elismerésének jegyzőkönyvileg adott kifejezést és erről
őt jegyzőkönyvi kivonattal értesíteni rendelte.
— P á s z t o r j á t é k . Az alsóucsai és alsóárpási
állami iskola Bokros Emil főszolgabíró támogatásával december 22-én Alsóárpáson minden tekintetben sikerült pásztorjátékot rendezett. Jelen volt
Szabó Elemér kir. tanfelügyelő is és Alsóárpás
egész intelligenciája, vallás- és nemzetiségi különbség nélkül, a vidék intelligenciája és a tanítóság tekintélyes számban. A nagyobbára idegenajkú
növendékek kiváló ügyességgel, tiszta és értelmes
magyarsággal játszottak mindvégig, annak fényes
igazolásául, hogy a magyar nyelv nemzetiségi
vidéken is megtanítható, még pedig teljes sikerrel.
A szép előadás u t á n más szobába vonult a közönség, ahol gazdagon feldíszített karácsonyfa várta a
gyermeksereget. P á r ének, néhány szavalat s az
egyik tanító ünnepi beszéde u t á n a szegényebb
tanulók között r u h á t és cipőt, a többieknek
angyalhozta csecsebecsét osztottak a ragyogó
karácsonyfáról. Az inkább ünnep-, m i n t mulatságszámba menő estélynek 00 korona volt a tiszta
jövedelme, melynek fele része az Eötvös-alap, fele
része a szegény tanulók alapja j a v á r a fordítódott.
— P á l y á z a t . A „Sopronvidéki r. kath. néptanítóegyesület" a következő tétel kidolgozására
hirdet pályázatot : „ Hogyan készítsük elő a III.
osztály tanulóit az ősszel rendezendő kirándulásra
és hogyan beszéljük meg e kirándulást a rákövetkező földrajz-órán?" Első díj 60 korona, második
díj 40 korona, harmadik díj 20 korona. Pályázhat
az egyesület minden tagja. A lehetőleg idegen
kézzel írt és jeligés pályamunkák legalább IV2
és legfeljebb 2V2 írott ívre t e r j e d j e n e k és a lepecsételt, a szerző nevét magában rejtő jeligés
levélkével együtt legkésőbb 1909. évi május hó
15-ig az egyesület elnökéhez, Lehner Mihály elemi
iskolai igazgatóhoz. Sopronba küldendők.
— H a l á l o z á s o k . Varga Gézáné, szül. Pesthy
Erzsébet áll. el. isk. tanítónő életének 31-ik, házasságának 2-ik évében elhunyt Erzsébetfalván. —
Kovási Kovássy Zoltán, a máramarosszigeti tanítóképző-intézet igazgatója, élete 5-t-ik, tanárkodásának
33-ik, igazgatóságának 10-ik évében elhunyt Máramarosszigeten. Áldás emlékükre !
Tartalom : Az állam nyelve, (—s.) Politikai iskolázottság. Károlyi Sándor. — Erdély népoktatása és
az új törvény. Berze Nagy János dr. — Büntetőnovella és a gyermek büntetése K. Nagy Sándor. —
A helyesírás tanításának gyakorlati módszere. Endrei
Akos — Külföldi szemle. — Könyvesház. — Iskoláink
a múltban. Gerencsér István. — Tanítók tanácsadója. —
S z é p i r o d a l o m : Glória. Martos Ferenc. — Trézsi.
Dánielné Lengyel Laura. — A polgári iskolai magánvizsgálat és az elemi iskola. Kardos Albert. — Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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Szerkesztői üzenetek.

Kr. Felhívását nem közölhetjük, mert csak oh
műről veszünk tudomást, melyet a laphoz bekiildenek. —
A. B. C. Dicsérjük hazafias irányú működését, dí
dolgozatát nem közölhetjük. Nagyon is kezdő még aí
írásban. — Codex. Versnek vers, de bizony gyengécske. — K. (Mol ingyen sem Veil a népkönyvtár.y
Ez az iigy elintéződött, fölösleges a bolygatása. —
Caecns. Nagyon gyarló dolgok. — H. (Faluból. Téli éj.y
Az első gyenge szárnypróbálgatás, a második (a vers'
többet érő. —• Cs. (A felnőttek oktatása és az ifjúsági
egyesületek.) Átadtuk a melléklet szerkesztőjének. —
P. (Versek.) Az elsőt (Örök város) közöljük.
Kéz. 1. Az ön tervezete nem sokat változtatna a mai
helyzeten, jóformán csak a cím változnék. A másili
dolgot némi símítással közöljük, 2. Egy iskolának csat
egy ingyenes példány jár a lapból. — M. (Szabat!
előadás.) A mi olvasóink igényeit nem elégítené ki. —
M. (Legszomorúbb dal.) Bizony, ez is gyenge szárny,
próbálgatás. — É. (Csurgó.) A szerkesztőség nem rendelkezik fölösleges példánnyal. Szíveskedjék ezért a
kiadóhivatalhoz fordulni. — K. I. (Valkház.) Volna
mondanivalója, de még nem tudja formába önteni. A?
elbeszélés voltaképen a közepén kezdődik. Amit elől ír.
azt bele kellene olvasztani az egészbe. Amit végül a?
elbeszélésbe ragaszt, az már ízléstelen. Olvassa a jobt
magyar írókat — idővel talán kifejlődik a tehetsége. —
T. (A népiskola orgazdái. Versek.) Ahol a kereskede
csőskukoricáért, tojásért, meg más egyébért ad a
gyermekeknek írószereket, minden esetre helyesen teszi
a tanító, ha maga látja el írószerrel őket, mert a naturálékkal való vásárlás rendszerint uzsoráskodás. Ezt
jelezvén cikkecskéjéből, azt hisszük, fölösleges annak
közlése. A versek nem olyan sikerültek, mint amilyeneknek leveléből képzeltük. Azok, amelyeket Szász
Károly bemutatott ezelőtt 20 évvel a Kisfaludy-Társa,ságban, bizonyára jó versek volta,k. A hozzánk küldöttek közt egyet sem találtunk igazán kedvünkre valót,
amit őszintén sajnálunk. — B. (A tanítóképzés reformjáról.) Még nincs elég tapasztalata, _ hogy a kérdéshez
alaposan hozzászólhasson. — K. Úgy emlékszünk, a
kérdéses cikkről nyilatkoztunk. Most küldött verseiben
is van némi figyelemreméltó, de egyik sem közölhető. —
Néri. Hangulatos vers s egyébként is van benne némi
figyelemreméltó. Annyira azonban még, hála istennek,
nem civilizálódtunk, — ezt csak úgy mellékesen jegyezzük meg — hogy karácsony szombatját karácsony előestélyének írjuk. Csak maradjunk meg a régi jó karácsony
szombatja mellett. — Való. Van némi verselőképessége, egyéb jót nem mondhatunk. — Új ember. Tűnődve kérdezzük : hol itt a história ? — Sz. (A műszavakról stb.) A műszavakat illetően nem oly szomorií
az állapot, mint aminőnek látja. Cikkeit nem használhatjuk. — K. (Az élet.) Igen, az élet nagyon szép
volna — ha rossz versek nem volnának — Spes.
Látszik, hogy fordítja az apróságokat. Nincs időnk a
megmagyarítására. — K. (Halál a harcmezőn! stb.j
Gyenge szárnypróbálgatás, jóllehet a cím végén felkiáltójel van. — P. (Balla Miklós stb.) Kettőben találtunk némi figyelemreméltót, a Karácsonyest és a
Szomszédunkban címűben. — B. (Mese stb.) A mese
nagyon ismerős. A másik kedves, közlésre érdemes.
Egyben figyelmeztetjük, hogy kerülje a rém jelzőt.
(Király vagyok,rém harcra vágyó.) Pesti magyarság ez.—
Nihil. Nincs az útirajzban élet, elevenség, érdekesség.
Nem kérjük a folytatást. — A. (Biharpüspöki.) Jön
a cikk is. — Gy. (Óévre.) Nem közölhető. — 31. (Verseskö> yvemből.) Ügy látszik, használt az erős, de jóindulatú
kritika. Most küldött versei közt találtunk kettőt, nekünk tetszőt : A mi falunkban és Az én boldogságom
címűt. A többiben is szépen bontakozik a szárnya
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GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS.
Rovatvezető: KBOLOPP A L F B É D .

Magyar „Népiuűvelö-T á rsasu g".
írta;

Lakatos

Lajos.

A magyar ember Budapesttel úgy van,
mintha hozzátartozó családtag lenne. Elő alkotásnak tekintjük, testtel, lélekkel bíró élőlénynek.
Szeretjük, és épen ezért figyeljük fejlődését,
örülünk, ha lelkének valamely szép megnyilatkozását tapasztaljuk. Szeretjük szépnek, jónak,
egészségesnek és magyarnak látni.
így nyert legutóbb is országszerte méltó
feltűnést, őszinte méltánylást a magyar „Népművelő-Társaság"-nak Budapesten való alakulása, minek igen érdekes története van. A
millennium évében történt, hogy a főváros
kétmillió koronás alapítványt tett kulturális
célokra. Kétmillió koronának nyolcvanezer
korona az évi kamata. A tőke kerek tíz esztendeje kamatozik s az egybegyűlt percentek
is közel járnak már a millióhoz. Ezen alapítvány kamatainak megszerzésére és felhasználására alakult a „Népművelő-Társaság", melynek
alapszabályait a belügyminiszter is jóváhagyta.
Az új társaság elnökei : dr. Bárczy István
polgármester, igazgató-elnök : dr. Beöthy Zsolt,
dr. Giesswein Sándor, dr. Liebermann Leó,
dr. K. Lippich Elek, dr. Molnár Viktor és
greif Teleki Sándor. A társaság célja pedig
alapszabályai szerint: 1. alkalmat és eszközöket
nyújtani mindenkinek, hogy a műveltséget
alapjaiban érzett hiányaiban pótolhassa és
ezeken az alapokon magát a saját munkájával
tovább is képezhesse és így keresetképességét
is fokozhassa ; 2. alkalmat és eszközöket nyújtani a népművelődéssel foglalkozóknak e különleges tevékenységükben szükséges jártasságuk
fokozására ; 3. a népművelés tudományának
tanulmányozása és a tudományos eredmények
gyakorlati alkalmazásának előkészítése. E célok
elérésének eszközei: 1. tanfolyamok; rendszeres, sorozatos, esetleg egyes előadások, megbeszélésekkel ; szemináriumok, laboratóriumok,
műhelyek, könyvtár, múzeum s a társas érintkezés és szórakoztatás eszközei; 2. a népművelők részére : különleges tanfolyamok, pedagógiai könyvtárak, tanszermúzeum, vetítő- és
egyéb szemléltető-eszközök használatára való
begyakorlás, minta-próbaelőadások ; 3. folyóirat, pedagógiai előadások, viták, értekezletek,
domografiai és statisztikai fölvételek, vezérfonalak, emlékiratok s egyéb kiadványok. A

közönség és a népművelők minél bensőbb és
sűrűbb érintkezésére szeretné a társaság munkáját alapítani ; hogy pedig ez a munka mentől
hatályosabb legyen, fő igyekezete lesz egy
olyan központ megteremtésének előkészítése,
amelyben az a sokágú munka egyesüljön. E z
a központ egy valódi, a testi, értelmi, kedélyi,
teknikai művészi képzés harmonikus céljának
megfelelőleg berendezett népháza lenne.
Igaz öröme minden magyar szívnek, hogy
a szabadtanulás és a szabadtanítás köre hazánkban is már egészen jelentékeny kezd lenni.
A bizonyítványokkal rendelkező
műveltség
mellett felnövekedik a bizonyítványnélküli műveltség.
Ö Nem állunk meg
o az iskolánál. A köznevelésnek és a tömegnevelésnek csak egyik
eszköze lehet az iskola. A tudásvágynak vannak korszakai, amelyekkel számolni kell. Az
iskola padjaiban sokan képtelenek voltak a
tanulásra. Az iskolán túl hihetetlenül sokat
tanultak. A korszakok e váltakozó hajlandóságára nagy súlyt kell helyeznie a tömegpedagógiának, különösen a mai egyoldalú társadalmi berendezkedés állapotában, amikor a
művelődés és tanulás nemcsak a korral járó
és változó hajlandóságtól van feltételezve,
hanem függ elsősorban az anyagi eszközök
bőségétől. A gazdag fiú és gazdag leány a
tanulás minden külső eszközének a birtokában
van. Óriási előnyben van valamennyi a szegény
gyermekkel szemben. Az iskola helyett a műhelybe kényszerül egy csomó gyermek, mielőtt
még a legelemibb ismereteket megszerezhette
volna. És gyakran a legkiválóbb elme szorul
le az intellektualitást igénylő pályákról, szegénysége miatt.
Amit egykor szegénység vagy hajlamhiány
lehetetlenné tett, azt később a felébredt vágy,
vagy a megjavult helyzet pótolhatja.
Messze mögöttünk van már az idő, amelyben a tudomány misztikus zárkózottsággal
vonta meg kincseit a tömegektől. Nem lehet e t t örökkévaló ez a zárkózottság, mert az
igazságok, amikor elkövetkezett az idő teljessége, összetörték bilincseiket és kitódultak a
tudós laboratóriumából, hogy újra formálják a
világot. A tudás vágya immár második természetévé vált az emberiségnek s követeli a
kielégítést, mint az éhség. A tömegek ebbeli
vágya átformálta magát a tudományt is, mely
nemcsak lelki gyönyörűség forrása már, hanem
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világmozgató szociális hatalom is, s alkalmazásában az élet mindenféle közönséges állapotára
kiterjeszti erejét. Amiről régi nagy szellemek
álmodoztak, nem álom többé : a tudományos
igazságok életre keltek foliánsokkal befedett
sírjukból s a gyakorlati életben is munkálnak
az emberiség boldogításán. Ebben van szociális
hatalmuk, mely minél nagyobb, annál boldogabb és erősebb a nemzet, amelyre hatnak.
Az emberiség szociális boldogulásán töprenkedő
nagy szellemek régen kimondották a világot
megváltó igét: Tanítsátok a népet, tegyétek
népszerűvé a tadományt ! A maga fenségességében mása ez az ige a bibíiabelinek : Legyen
világosság !
Nemzetek nagysága, hatalmassága teszi igazsággá a tapasztalásban a tudomány népszerűsítésének áldásos voltát. Anglia, Észak-Amerika
már régen útmutatók ebben s példájuk napról
napra újabb követőre talál a nemzetek sorában.
Magyarországot a sok viszontagság évszázadokig tartotta vissza a nép általános műveltségének áldásától s mire eljutottunk az erőkifejtés
nyugodt állapotához, a tennivaló óriási tömeggé
gyűlt össze nálunk. Hitetlenkedők voltak e
tekintetben vezetőembereink még a legújabb
időkben is s még a mindent merészelő Széchenyi
is kétségbeesett a tennivalók sokaságának
látásán. A tudomány népszerűsítésének terve
csak a legújabb évtizedekben vetődött fel
nálunk abban a formában, amely ma már
mindinkább halad a tökéletesedés felé. Sokáig
még gondolni sem mertek arra, hogy a tudomány áldásában más is részesülhessen a szakemberen kívül; lehetetlennek tartották, hogy
nálunk népszerűvé válhassék a tudomány. A
vaskalap alól gőgös hiteti enkedéssel néztek a
szakemberek a tudatlanokra, akikben nem
sejtették a mindinkább növekedő tudásvágyat.
Ez a vágy mégsem veszítette el erejét és
bizalmát s szembeszállt a vaskalappal, követelve a maga jogát.
Tagadhatatlan, hogy különösen az utóbbi
évtizedben nálunk is sok történt a tudomány
népszerűsítésére. Az eddigi eredmény igen
bíztató reményeket hord méhében s talán megjön az az idő, amikor a falusi parasztházak
mestergerendáin sem a kalendárium lesz az
egyedüli könyv.
Az előrebocsátottakból világosan kitűnik,
hogy a „Népművelő-Társaság" nagy és mélységes népművelési akciónak veti meg az alapját
s ideális kiépítése az a mi — a magyar szellem napszámos-munkásai — nemzeti nagy
gondolatának: mellyel a mi gyönyörű országunkat a magyar lélek, a magyar erő és a
magyar tudás számára meghódítani akarjuk.
S vájjon nem öröm-e ez minden hazafiasan
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érző magyar szívnek ? Kifejleszteni a műveltség
szeretetét ; megmutatni az útat a magyar nemzet kincseihez, nagyjaihoz, költőihez, hőseihez,
történetünknek viszontagságaihoz, vértanúihoz,
dicsőségéhez s táplálni ez ősi föld fiaiban,
leányaiban a nemzet ábrándjait és a nemzeti
nagyság eszméit : színarany bölcseség, messzelátás és fölülemelkedés a mának napi szükségletén; ez hatalmas és messzire kiható erőszerzést jelent, eszmei kardok élesítését és
készülődést a jövőnek erős harcaihoz, amelyeket meg kell vívnunk a kultúrának és a
nemzeti szellemnek fegyverzetével. Mert itt
valóban el lehet mondani : in hoc signo vinces,
ez az a tér, melyen győznünk kell, a nemzeti
műveltség és a nemzeti lélek jegyében.
Két pilléren épülhet föl nemzetünk biztos
jövője. Az egyik az anyagi létnek bázisa,
amelyet meg kell szilárdítanunk, hogy meg
tudjunk állani a népek versenyében. A másik
támasztékot a kultúra ereje szolgáltatja, mely
a nemzet életét belekapcsolja egy ezeréves
múltnak talajába, hatalmas láncot alkotva mult
és jövő között. A kultúra csiszolja az elmét
s ügyessé és fürgévé teszi a kart az anyagi
bázis megalapozására és kiterjesztésére is; de
nemcsak ezt a munkát végzi a nemzeti szellem,
hanem földíszíti ezeréves létünk történelmi
alkotását mindazzal az eredeti színnel, erkölcscsel és szépséggel, amellyel a törzsökös magyar
lélek ékeskedik.

A szocialista kérdésről.
írta : Ember

Gergely.

Hatalmas rend alakult a legújabb korban :
a szociálisták rendje. Ok ugyan tele torokból
azt hangoztatják, h o g y : „Le mindenféle renddel és kiváltsággal !" De hát van-e még olyan
kiváltságos rend, mint az övék ? Kiknek vannak még kivülük olyan kiváltságaik, hogy, ha
nekik tetszik : nem engedik dolgozni a szegény
munkást, akinek otthon éhező családja van?
Ezt a nem-engedést úgy kell érteni, hogy
néha be is törik a fejét, néha eret is vágnak
rajta a késeikkel. Kiknek van még olyan hatalmuk, hogy megakadályozzanak minden forgalmat, hogy ellepjék az utcát, szidalmazva,
leköpdösve, kővel dobálva olyan embereket,
akikről őt tudják a legkevésbé, hogy mit vétettek ? Ki lövöldözhet még kivülük a rend
fenntartóira? De mire való is a rend nekik,
hiszen annak kell lennie, amit a nép akar,
mert a nép akarata az Isten akarata ? !
Bizony odáig jutottunk, hogy ezek mind,
sajnos, nem túlzások. A társadalom nagybeteg,
és a társadalmi kérdésekkel nekünk néní'csak
érdemes, hanem szükséges is foglalkoznunk.
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Elégedetlen elemek mindig voltak a világon. Időszakonként hol nagyobb, hol kisebb
számban. Boldog a társadalom, ha csakis azok
elégedetlenkednek, akiknek vérükben van a
henyélés, az élősködés baktériuma.
De lia ez az elégedetlenkedés nagyobb arányokat kezd ölteni, akkor a társadalomnak
kötelessége kutatni a baj okát s azt orvosolni.
Nekünk, tanítóknak, közelebbről kell érdeklődnünk e fontos kérdés iránt. Nem politikai
szempontból, hanem társadalmiból.
Hogy kötelességeinknek eleget tehessünk,
tudnunk kell, mi lehet az oka a szocialisták
mai elégedetlenkedésének? Mi szüntetné azt:
a választói jog vagy a kenyér?
Azt hiszem, minden szocialista azt válaszolná erre a kérdésre, hogy a kenyér. Csak
a vezetőknek kellene a választói jog : ezeknek
is csak azért, mert ez a kenyérkeresetük.
Náluk ez nem politika, hanem üzlet. Erről
az üzletről pedig nekünk is szabad egyetmást beszélnünk. Mert erről az üzletről fel
kell világosítani a becsületes munkásosztályt,
amelynek a bőre az üzlet tárgya.
Tagadhatatlan, hogy a társadalom betegségének a szűkölködés az oka.
Igen szomorú dolog, hogy az ember agyondolgozza magát és mégis, sokszor a mindennapi kenyere is hiányzik. Az ilyen embertől
senki sem veheti rossz néven, hogy elégedetlenkedik, hogy szívesen hallgatja meg azokat,
akik arról beszélnek neki, hogy mit tegyen,
mit ne tegyen, hogy gond nélkül élhessen ő
is, mint az „urak" !
Hanem épen itt van a társadalom bűne !
Ahelyett, hogy olyan emberek foglalkoznának
a munkásnéppel, akik a javát akarják, azok
lesznek a vezetői, akik munkakerülők voltak,
csavargók vagy egyebek, akiknek nem tetszett
a becsületes munka, akik párttitkárok és demagógok lettek, de nem azért, hogy a népet
a jóléthez vezessék (mert hisz akkor az ő
létfeltételük megszűnik!), hanem ellenkezőleg,
hogy állandóan nyomort idézzenek elő, hogy
elégedetlenséget szíthas 1 anak és a zavarosban
halászhassanak.
Ezeknek kellenek a szakszervezetek, hogy
az amúgy is gyenge keresetből a munkások
nekik is adózzanak. Ezeknek kell a választói
jog, hogy mandátumhoz jussanak. Vájjon, ha
a mandátum nem járna szép jövedelemmel,
kellene nekik a választói j o g ? Nem otthagynák akkor a népapostolkodást és felcsapnának
inkább ^ágbankároknak?
Miért nincsenek a társadalomban elegen,
akik felvilágosítsák a munkásnépet, mire kell
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vezetőiknek a szavazati jog? Mert a népnek
kenyér kell s azt a vezető „testvérei" ahelyett,
hogy adnának, kiveszik a kezükből ! Avagy
mit csinálnak azok, akik csak a betegsegélyzőpénztáraknál 12.000 koronákat kapnak ! (Hány
ezer beteg „testvér"-nek kell majd azért
éheznie !)
Halljátok, tanítók! 12.000 koronát! Épen
annyit, mint közülünk egy tucat! De mi meg
is érdemeljük ezt az összehasonlítást, ha megengedjük, hogy a szegény nép tudatlanságával
így éljenek vissza!
Miért nem magyarázzuk meg jobban a népnek, mitévő legyen, hogy kenyerét mások ki
ne vegyék a kezéből?
Ha a népnek megmarad a kenyere, akkor
minden baj egyszerre megszűnik. Ha jóllakik
a nép, nyugodtan gondolkodik s belelát az
„elvtestvérek" terveibe. De ha éhes, elveszti
az eszét és halált kiált, nem az ellenségeire,
hanem a Miltiadesekre, mert azok egy fejjel
kimagaslanak a tömegből !
A félrevezetett nép nem az oka, hogy
leabcugolja a Batthyányakat, Apponyiakat,
Andrássyakat, akik egy vagyont áldoztak fel
népük jólétének az elérésére. Miért nincsenek,
akik azt kérdezzék meg a néptől, hogy abban
az esetben, ha a fekete grófokat mind félredobják az útjukból a Jakabok és ők lesznek
a képviselők és a miniszterek: mennyivel lesz
kevesebb az adó és mennyivel lesz olcsóbb
a kenyér ? A fekete grófok megélnek miniszterségük nélkül is, örököltek annyit őseiktől
(akik abban az időben jutottak a vagyonhoz,
amikor nem rövidítettek meg senkit, mert
akkoriban az utolsó jobbágynak is több tej és
hús jutott a kenyeréhez, mint ma egy szolgabírónak !), hogy abból megélhetnek. De mit
fognak az ország pénzével a Jakabok csinálni,
akik most is 16 szobás lakásokat tartanak fenn
az elvtestvérek véres verejtékéből? . . .
Hiszen szó sincs róla, a dolog nem mehet
odáig, mert addig már ki fog nyílni a félrevezetettek szeme.
Csakhogy attól tartok, hogy mire a nép
látni fog, már régen kopasz lesz.
Azért kötelességünknek tartom, hogy mi
tanítók, akik legközelebb állunk a néphez,
nyissuk ki a nép szemét, mielőtt késő volna.
Mert a nép érdeke: mindnyájunk érdeke! Es
különösen a mi érdekünk anyagilag is. Mert a
szociálista vezetők nekünk, tanítóknak is anyagi
megrontóink. Amíg az ő íizelmeik folytán oly
drága lesz minden, mit ér nekünk minden
fizeitésrendezíés ?
Az ő érdekeik a mieinkkel homlokegyenest
találkoznak. Nekik munkakerülő, elégedetlen
1*
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emberek kellenek, zavar, rendetlenség, drágaság, nyomor. Mind olyan dolgok, amelyekből
mindenkinek kára van, csak nekik hasznuk.
Nekünk dolgos, megelégedett emberek kellenek. Becsület, rend, tisztességes megélhetés,
jólét. Egyszóval, nekünk virágzó Magyarország
kell! És magyar Magyarország!
Nem titkoljuk el, hogy nekünk az anyagi
jólétünk ettől függ. Elismerjük, hogy érdekből
küzdtink a társadalom bajainak az orvoslásán.
Csakhogy a mi érdekünk egyúttal a népnek
is az igazi érdeke, az ország érdeke is! Mert
a mi érdekünk nem a romboláson, hanem az
építésen alapszik !
Azt hiszem, ez nem politikai kérdés, hanem
társadalmi kérdés : létkérdés.
Ugy szeretném, hogy erről többen is elmondják a véleményüket és a vélemények és
javaslatok alapján majd a tanítói gyűléseken
helyenként állapítsák meg: mit tehet a tanító
a szocialista-baj ellen, mert nekünk a társadalmi betegségek orvoslása nemcsak érdekünk,
hanem kötelességünk is!

A feminizmus és az iskola.
(Felolvasás az Aradvidéki tanítóegyes. fiőkköri ülésen.)
írta : Baláss

JFerencné.

Rövidre foglalt felolvasásom tárgya a feminizmus viszonya az iskolához. Jóllehet a
feminizmus fogalma mindannyiunk előtt ismeretes, engedjék meg, hogy pár szóban mégis
érintsem, mit értünk feminizmus alatt és mi
köze van annak tanításunkhoz, különösen
pedig a 7—12 éves leánykák neveléséhez.
Az új, felvilágosult világban, a nehézzé vált
megélhetési viszonvok között a nő életfelfogása, világnézete egészen más lett, mint
azelőtt, amikor könnyebb, gondtalanabb volt
a jelene és megnyugtatóbb kilátással kecsegtetett a jövője.
Sajnos, ma már vége van a jó időknek,
mikor a nők túlnyomó részének, igen csekély
kivétellel, csak az volt életcélja, hogy a családi
szentély, házi tűzhely apró dolgait irányítsa,
könnyebb részét maga végezze, főleg pedig
igyekezzék boldog és boldogító hitves és
családanya lenni.
A mostohábbá alakult életviszonyok lassanként arra kezdik szorítani a nőt, hogy necsak
a vagyonnak megtartása, de megszerzése
vagy gyarapítása is gondját képezze, legalább
részben, sajnos akárhányszor egészben. Ma
már az élet harca, a „struggle for life" arra
kényszeríti a régebben elkényeztetett ékes-
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ségét a háznak, hogy saját talpára álljon,
önálló, független egyéniséggé alakuljon át,
a maga eszébe, tehetségébe, képességébe, tudásába hinni és bízni is megtanuljon. Kényszeríti tehát őt arra, hogy megtanulja, mi a
jellemszilárdság, a következetesség, az önálló
— illetéktelenek, hívatlanok és hamis szándékúak által nem befolyásolható — ítélőképesség. Hogy megtanulja, hofcy az ész dönt minden dologban, a higgadt körültekintés és
számítás, a körülmények és következmények
megfontolása, nemcsak az érzelem és kedélyemóció, sem pedig az exisztenciákat tönkretevő, esztelen, meggondolatlan, regényes hajlamok, szeszélyek. Mert a sors nem kegyes
mindenkihez. Inkább rideg és könyörtelen,
gyeplőjét pedig semmi más nem tudja kormányozni, csak a józan ész.
A mai nőnek, és bizonyára annál inkább a
jövő asszonyának, nagykorúsítani kell tudnia
magát anyagi, szellemi és erkölcsi téren. Ezt
akarja az okos, modern belátás, mely valóságos társadalomtudományi eszméket ápol és
fejleszt és amelynek neve: feminizmus.
Hogy a nő kijelölt új szerepét betölteni
képes legyen, az eszközök elsője természetesen
a nevelés.
Ama nevelési rendszer, melyet még a közelmúltban jónak találhattunk, a mai megváltozott, új viszonyokban meg nem felelhet mindenben céljainak.
A modern haladás, bármiként is tiltakoznánk, befészkeli magát a családba, be az
iskolába. Az új eszméknek gátat vetni mindenben nem lehet, de nem is szabad.
Amíg tehát elismerem, hogy a feminizmusnak, mint ú j eszmének, hirdetett elveiből
okvetlen el kell fogadnunk egyet-mást, egyúttal óvatosságot is ajánlok, hogy azokat
saját erkölcsi felelősségünk teljes tudatában
a józan ész, tapintat s higgadt megfontolás
szűrőjén megtisztulva tűzzük ki nevelési
céljaink eszközéül.
A feminizmus szelleme is természetszerűleg
megköveteli, hogy főeszközül kínálkozzék a
család és az iskola.
Odaéri eztem tehát tárgyamhoz : mennyire
és miben szolgálja és szolgálhatja a feminizmus
eszméit a népiskola és utána a középiskola ?
A 7—-12 éves leánygyermekek felfogása
még nem fejlődött ki annyira, hogy nagyon
sikeres eredményre juthatnánk. Egész meddő,
sőt káros volna más egyébről beszélni ily
fiatal leánykáknak, mint általában a munka
becséről.
A munka haszna, a haszon kívánatossága
megértethető velük, de, hogy fogalmukat ki-
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tágítsuk addig a körig, hogy magukat is fel
keilend tartaniok, ha felnőttek, oly eszméket
kellene önkénytelenül megpendítenünk a gyermeki agyban, amit ők meg nem értenének.
Csődöt mondana szándékunk, ha a népiskolai
gyermékeknek jellemképzésről, önállóságra való
törekvésről beszélnénk. Elbizakodottság, akaratosság, szófogadatlanság képei jelennek meg
előttem, mint biztos eredménye a jószándékú
kísérletnek.
Nem a 7—12 éves életkor az, melyhez a
feminista-iskola oktató szándékkal nyúlhat.
A gyermeket nem oktatni, hanem szoktatni
kell. Szoktatni kell a munkára !
A népiskola máris szolgálja ez elvet a kéziigyesítő - oktatással, a napközi otthonokkal.
Sajnos, csak fiúknál. Miért ? Nem lehetne-e
a leánygyermekekkel hasonlóan? Foglalkoztassuk őket olyan dolgokkal, melyek értékesíthetők. A pipereipar jövedelmező. Nyakkendőkészítés, női szalmakalapkészítés és egyéb
fonómunkák és ezer hasonló cikk volna. A készített dolgok pénzre váltása nagy hatást tenne
a munka becsének felismerésénél. Az önálló
számlázás, elkönyvelés, a pénzelhelyezés csodákat tenne a rendszeresség, munkaszeretet és
életrevalóság kifejlesztése terén.
Több, mint 2 millió gyermek jár a magyar népiskolákba, és a csehországi népiskolák példája mutatja, mekkora összeggel
szaporodik ily foglalkoztatás által maga a
közvagyon.
A munka hasznának felismerése a legelső
és legfontosabb tényezője a feminizmusnak.
A mai modern rajzoktatás is egyik eszköze,
mivel több ipari pályára előképzettséget nyújt.
Fővárosi iparosok, ú. m. órások, címfestők,
szobafestők, aranyozok, bőrmunkások, sőt cipészek is vállalnak leánytanoncokat. A kertészet és ezzel kapcsolatban a virágkötés máiszintén kiszemelt pályái a serdülő leánynak.
Miként tanácsos, hogy tanuljanak, tudjanak
a vagyonosabb család fiai is egy-egy mesterséget, ha tanult pályára lépnek is, miért ne
tanulhatnának azok leányai is ? Miért ne szerezzék meg maguknak azt a tőkét, ha egyelőre
félre is teszik, melynek kamataiból szükség
esetén életszükségleteiket fedezhetik és nem
kell folyamodni ok a mások vagy a társadalom
irgalmához avagy a romlás útjára térniök a
létfenntartás más eszközeinek híján.
Természetesen, a gyermekek mai nevelése,
illetve szoktatása erre az átmenetre még nem
alkalmas.
Nemesíteni kell előbb a legifjabb nemüedék
erkölcsi felfogását. A feminizmus, úgy látszik,
arra céloz a felvilágosítás elvével.
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Ne ijedjenek meg kérem, nem értem ezzel
a természeti vonatkozások realisztikus leleplezését. De a józan ész bizonyos fokig követelőleg szükségessé teszi, az erkölcsi gerinc
megerősítése, támogatása és óvása érdekében.
Nézzük csak elsősorban a családot, mi lehet
a szülőnek e tekintetben a feladata a népiskolát járó úgy fiú- és leánygyermekek felnevelésénél, addig míg ezek sem élettanilag,
sem lélektanilag sem fiúk, sem leányok, hanem
csak gyermekek.
Bizonyára semmi ú j feladat sem akadna,
ha nem kellene figyelembe venni, hogy a két
nembeli gyermek fejlődése csakhamar be fog
következni és épen annak számbavétele a nagy
feladat. Ez a nevelésügynek a gondolatnélküli
sokaság által nem értett, jobban mondva nem
is méltatott, a gondolkodók által pedig diszkrétül, de balgán leplezgetett veleje. Ugyebár
igaz, hogy mindkét nembeli fejletlen gyermekeink a természet ereje folytán lassankint és
meggátolhatlanul valami titokzatos és titkolgatott rejtélyességet találnak az egymás különbözőségében, főkép megvan már a leplezgetett dolgok miatt való kíváncsiaskodás, melyet
nem is tudjuk, milyen furcsaságok felé irányíthat az élénk gyermeki képzelőtehetség.
A léháskodó cselédek, az utcai alakokkal
való érintkezéstől meg sem tudjuk gyermekeinket őrizni. Szörnyűség az is, amit az utcai
képkirakatok művelnek a gyermeki felvilágosítás kontójára. A 10—12 éves gyermek szívhatja az erkölcs mérgét magába; kép, könyv,
újság, szinház, szó, beszéd, minden ellene tör.
Mi itt a szülők, főkép az anya feladata,
ellenszere a felette túlkorán átkos irányban
ébresztgetett úgynevezett „erotika" ellen?
Elsősorban az óvó és edző módszert kell
megtalálni s ez csak egyetlen egy lehet: a
spártaiaknak viszonyainkhoz módosított módszere. Ez abból áll, hogy mindkét nemű gyermek, mint mondani szokás, már a bölcsőtől
kezdve ' úgy hozzászokjék egymás látásához,
hogy épenséggel semmi idegenszerűséget se
találjon egymáson. A szülők pedig teljesen
szokjanak le annak folytonos emlegetésétől,
hogy más a fiú, mint a leány.
Továbbá nem áll annak semmi útjában,
hogy a gyermekbe észszerű eszméket oltsunk,
előforduló alkalmakkor.
Ugyebár, ha a gyermek az ujját megsérti
vagy a homlokát megüti, megtanítjuk őt az
óvakodásra ! Hát miért ne szoktathatná a szülő
vagy nevelő a gyermeket ahhoz, hogy megzavarodás és szemérmeteskedő
titkolódzás
helyett, előfordulható egyéb bajaival nyugodt
bizalommal forduljon hozzá, mikor aztán kész
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az alkalom, hogy odaterelje a gyermek tudását és meggyőződését, hogy minden befolyástól és veszedelemtől megriadjon.
Ehhez csak helyes tapintat kell.
Eddig szegény gyermekeink igazán védelem
nélkül állottak a leselkedő, általuk nem sejtett veszedelmekkel szemben.
Beleavatkoztunk minden dolgukba, csak az
erkölcsi és szervezeti rombolást végző, titkos
befolyások ellen nemcsak hogy nem óvtuk
meg őket csupa álszeméremből, de még sokszor azt hitettük el velük gondatlanságunk
által, hogy nem is létezik számukra veszély,
s így ők árva tudatlanságukban elkábulhattak,
mit sem sejtve, a mérges virág illatától.
Spárta az ő hasonló irányával egészséges
és tiszta nemzedéket nevelt.
E tekintetben is találunk már módot e célra
az elemi iskolában. Igen helyesnek találom a
vegyes iskolákat ós osztályokat. Itt van a
probléma átvitele a családból az iskolába. A
közös munkálkodás és tornázás ezer és ezer
alkalmat kínál a nevelőnek az erkölcs edzésére,
megerősítésére.
így haladva, helyes úton leszünk a továbbiakra nézve is, mert ezek után könnyű lesz
finom érzékkel megválasztott alkalmakkor serdültebb leányainkat megfelelő úton-módon
némi okosan tájékoztató élettani és szervezettani ismerethez juttatni, hogy ez irányban teljesen elérjük célunkat, nevelni intelligens leányokat, kik meglátják, megértik a valóságot,
tudatosan megbecsülik és megőrzik magukat.
Ezáltal épenséggel nem lesz vége az illúziók
korának.
Lesznek fiatal leányainkból
egyenértékű
társai szelid, értelmes ifjainknak, lesznek belőlük okosan gondolkodni tudó, tisztult fogalmú
asszonyok, és megjavul, megszépül általuk a
világ !
Egyebet nem várok, nem fogadok el a feminizmustól, mint az erkölcs megerősítésére
irányuló törekvéseket a most itt vázolt formákban, a munka megkedveltetését, legyen az
szellemi vagy ipari, sőt a kettő együtt.
Tanuljon a nő, hogy tudjon önmagában
bízni, ha sorsa vagy életcsapás önfenntartásra
kényszeríti. Ehhez pedig a kedvet, önbizalmat
s eszközöket a gyermekkorban szerezzük meg
neki.
A régebbi nevelés ama béklyóit dobja le
magáról, melyek előítéleteikkel a nőt szükség esetén is visszatartották, hogy a saját
lábán járjon.
A feminizmusnak a ruházat egyszerűsítésére
irányuló törekvése is a család és iskola komoly
méltatására érdemes. Mert a divat őrületes
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tobzódása a család és társadalom gazdasági
alapját már csőddel fenyegeti. Tisztes exisztenciákat dönt napról napra az erkölcsi bukás
fertőjébe.
Tehát a divat egyszerűsítésénél üdvö-ebb
irány a családok gazdasági viszonyainak javítására, hatalmasabb eszköz az erkölcsök megóvására, az egyes családok boldogságának,
békéjének, jólétének biztosítására alig lehet.
E fontos eszközt elsősorban a családnak
kell használnia gyermekei nevelésénél ; az iskola
meg követelőleg rendelkezzék ez irányban.
így és a már előbb jelzett szellemben nevelt
nők kezében az új nemzedék sorsa biztosítva
lesz úgy erkölcsi, mint életrevalóság tekintetében.
De az ég óvja meg hazánkat a nő-parlamenttől és a feminizmus egyik túlambícionált
apostola által ajánlott asszony-regimenttől !

Az iskolai takarékpénztárak.
írta:

Benkóczy

Emil.

Ha mai napság egy pillantást vetünk a társadalomra, észrevesszük, hacsak magunk is
elfogultak nem vagyunk, hogy mennyi baj
veszélyezteti egyes tagjainak jólétét, nyugalmát. Az egyszerű szántó-vető embernek is,
akikről a régi idők tanítói azt tartották, hogy
csak annyi tudománnyal kell őket kibocsátani
az életbe, hogy, ha az eső esik, hát az eresz
alá álljon, be kell úgy rendezkedniük, hogy a
családnak, ha szegényes is, de biztos pozíciót
teremthessenek. Amint elveti a magot: hányszor félhet az elemi csapások áradatától : jég
elverheti, féreg elpusztíthatja, semmivé teheti
minden reményét, amit a jövendő aratáshoz
fűzött. Állatainak felnevelése óriási rizikóval
jár a mai állatjárványok uralkodása folytán,
s ha egyszer állatállományába beleüt a vész,
elpusztul az mind s akkor odaveszett a rengeteg fáradság, a sok takarmány, mit hasztalan pazarolt reájuk. Ilyenformán nyomorúság
néz rá, ha j o b b napokban nem tett félre
néhány garast. Erre pedig a legtöbb esetben
képtelen, mert bizony nagyon sok embernek
a takarékosság nem kenyere. Kicsiny korában
nem szoktatták hozzá, amidőn legénysorba
lépett, az öss7eget, amit egész héten verejtékkel keresett, a falu korcsmájában költötte el,
amely szokás folyton ismétlődve, szenvedélyévé
válik, elannyira, hogy későbben, amidőn családot alapít, sem tud róla lemondani. Hogy
azután eanek nyomában jár az anyagi romlás,
ez természetes.
Sokan gondolkoztak már arról a nép barátai
közül, vájjon nem lehetne-e ezen a dolgon
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segíteni ? A hetvenes években Angolországban
keletkezett az első mozgalom ez ügyben, majd
Belgiumban viszik be legelőször az iskolába
Laurent jogtudós kezdeményezésére azt az
eszmét, bogy a gyermekeket már kora ifjúságuk alatt kell szoktatni a takarékosságra, az
iskolai takarékpénztár behozatala által. E fontos nemzetgazdasági kérdés nálunk is felvetődött. Sok barátja akadt, de még több ellensége.
Általánosan elismerték, hogy nemzetgazdasági szempontból az iskolai takarékpénztár
nagyon üdvös, hasznos intézmény. A gyermek
megismeri a pénz értékét, igyekszik odatörekedni, hogy azt, amit munkájával megkeres, ne prédálja el maradandó nyom nélkül,
így az emberi élet bizonyára nem lesz kénytelen rendes életmód mellett passzívákat felmutatni. A tékozlás, mint a legmegrovandóbb
bűnök egyike, így sohasem mételyezi meg a
lelkét, nem lesz nagy mértékben faluja korcsmájának látogatója, így csökken a száma az
italtól megmérgezett lelkeknek is, nem lesz
annyi véres verekedés, gyilkosság, mi egyéb,
ami a falusi mulatságok rendes csattanója,
mert megbecsülvén fáradsága bérét, hasznosabb dologra fogja azt fordítani. A különböző
viszonyok megmutatják neki, hogy a természet
minden esztendőben nem egyformán mér, néhanéha hozzá kell nyúlni ahhoz is, amit bő
aratáskor összekuporgatott. Józan előrelátás
bizonyára csak jót eredményezhet.
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a tanítvány takarékos legyen, elértük azt,
hogy lelkét megmételyeztük, akaratunkon kívül, csak azért, hogy hódoljunk egy új eszmének, amely hamis jegy alatt született meg
az emberiség boldogítására.
A közoktatásügyi kormány a nemzetgazdászati szempontokat tartván szem előtt, nem
foglalt el pesszimisztikus álláspontot az iskolai
takarékpénztárakkal szemben, sőt 1881-ben
kiadott rendeletében ajánlotta, hogy a tanító,
ahol a viszonyok megengedik, léptesse életbe
az iskolai takarékpénztárt. Ezt a rendeletet
azonban nem igen követte valami nagy fölbuzdulás, holott azokban az államokban, ahol
ez az eszme megszületett, lelkes néptanítók
százakra menő összeget gyűjtettek tanítványaikkal. Nálunk csak néhányan foglalkoztak
vele, azok is elvezetvén türelmüket, sutba
dobták az egész intézményt.
Mai napság ismét felszínre vetődött a kérdés, sőt a vidéki sajtó is foglalkozott vele,
hogy hasznos-e, célszerű-e bevezetni a tanítónak az iskolai takarékpénztár intézményét?
En azt mondom, hogy hasznos és célszerű,
következményeiben kiszámíthatatlan anyagi és
erkölcsi hasznot hoz ez intézmény, nemcsak
a népiskolákban, hanem a magasabb tanintézetekben is. Én, a lévai tanítóképzőnél történt
rövid működésem alatt, igyekeztem ennek az
eszmének megnyerni az intézet ifjúságát. Tíz,
húsz, harminc fillérek szépen gyűltek ama
célból, hogy majd azok koronákká növekedve,
azt valami érdekes dologba fektessük be s
tegyük gyümölcsözővé. Sajnálom, hogy tervemet, amely a növendékek fillérein épült volna
föl : fővárosunk, vagy a magyar tengerpart
meglátogatását célozván, nem hajthattam végre,
az intézettől való megválásom miatt. Már azóta az egri képzőben is meghonosítottam többkevesebb eredménnyel, az egri ciszterciek gimnáziuma pedig évek óta állaadóan kultiválja
ezt az intézményt.

Voltak azonban olyanok, akik az iskolai
takarékpénztárak fölött egykettőre kettétörték
a pálcát. A népiskolába mindenféle gyermek
j á r : gazdag is, szegény is. A gazdag többet,
a szegény kevesebbet takaríthat meg. Most
már, ha a gazdagabb gyermek elkezd a szegényebb társa előtt dicsekedni és veri a mellét,
hogy már nekem ennyi meg ennyi pénzem
van a tanító úrnál, akkor már feltámad a
szegényebb gyermek szívében a keserűség és
ajkán egy el nem hangzott mondat: „Hát
nekem miért nem lehet ennyi?" Az a szívbeli
Hogy azonban a pesszimisták jósolta eredkeserűség pedig irigységgé változhat, i-iely a ményeket elkerüljük, ajánlom a tanítóknak a
léleknek bizony eléggé rút foltja. A második következőket. A gyermekek néha-néha hozzádolog, amivel az iskolai takarékpénztárak el- jutnak egy-két fillérhez, és egy kis tájékoztatás
lenségei érveltek, az volt, hogy a gyermek után nagyon szépen fogják a tanító felhívását
nagyon is megszereti a pénzt, s így annyira teljesíteni. Ám a tanító sohase mulassza el
megy, hogy mindent elkövet, hogy néhány azt, hogy meg ne kérdezze a betevő gyermektől
fillérhez, ha másként nem, hát lopás útján a tulajdonába került összeg eredetét. S lia a
jusson, másrészt kifejlődik benne egy bűn, gyermek azt valami munkájáért kapta, dicsérje
amely nemcsak önmagára, hanem hozzátarto- meg érte. Van a nép között elterjedve számzóira is könnyen kellemetlenséget hozhat: a talan szokás, mint pl. a betlehemezés, királyfösvénység, érzéketlenség a más bajai iránt, járás, kántálás, amidőn a gyermeknek szívesen
s így az iskolai takarékpénztárak útján meg- adnak néhány fillért énekéért, versmondásáért.
fosztatott az emberiség legszebb, legfölemelőbb, , Ezt a tanító megengedheti s elfogadhatja
ritka tulajdonától : a más bajai iránti részvéttől nyugodt lélekkel azt az ártatlan örömből szárés adakozóságtól. így ama cél helyett, hogy mazó keresményt takarékbetét gyanánt, mert
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kár volna ezt az amúgy is kiveszőfélben levő
népszokást ezzel is csökkenteni, másrészt a
tanítónak kötelessége is ezt az ártatlan néprajzi tradíciót ápolni, amíg lehet és módjában
áll. Kereshet még a gyermek a gyógynövények szedésével, selyemhernyó tenyésztésével
is néhány fillért, s az ilyen törekvést a tanítónak is kell támogatnia. Azonban ne fogadjon el betétet, ha a gyermek annak eredetéről
felvilágosítást adni nem tud, vagy észreveszi
akárhogyan, hogy az nem tiszta eredetű ; utasítsa el s a szülővel való érintkezés alkalmával
kérjen a gyermek atyjától vagy anyjától erre
nézve felvilágosítást. Hogy pedig a gyermekek
között az irigység gyökeret ne verjen, a tanító
gondoskodjék arról, hogy a gazdag és szegény
között az ellentétek kiegyenlítődjenek, fejezze
ki nyíltan a gyermekek előtt, hogy A-nak,
aki szegény, a megtakarított 75 fillére épen
oly becses, mint B-é, akinek 8 koronája van,
mert A saját szorgalmával kereste az meg.
Jj 8 koronája azért becses, mert összerakja s
nem tékozolja el a kapott krajcárokat.
Még a fösvénység kifejlődését kell meggátolnunk, amit elérhetünk azáltal, ha az egész
évi kamatokat az iskola szegény gyermekeire
fordítjuk, természetesen, a tanulók beleegyezésével.
Az iskolai takarékpénztárak betéteinek teknikai kezelését megkönnyítik az egyetemi nyomdában kapható blanketták, de betétkönyvet
maga a tanító is készíttethet a gyermekek által.
Elegendő erre egy vagy két ív papiros nyolcadívekre hajtva, mit a tanító megvonaloztathat a gyermekekkel ilyen módon:
Összeg

Hónap, nap

Tanító aláírása

Minden héten összeszedeti a tanító egy nagyobb gyermekkel az osztály betéteit, aki a
nála befizetett összegekről jegyzéket vezet. A
tanító azután bejegyzi a betéti könyvecskébe,
bevezetve a betét napját s ellátja a megfelelő
rovatot aláírásával. Nagyon helyes, ha a tanító
az év végéig nem ad ki semmit a betett összegből, kivéve természetesen a rendkívüli eseteket,
mint pl. eltávozás, s ha mégis felmerülne ennek

1.

LAPJA.

SZÁM.

a szüksége, úgy csak a szülői beleegyezéssel
adja azt ki.
Bizonyára minden ügyes tanító meg fogja
találni a módot, hogy a takarékosság örve
alatt valamiféle káros hajlam ki ne fejlődjék a
gyermek lelkében, s így el fognak oszlani ama
kételyek, amiket a pesszimisták tápláltak az
iskolai takarékpénztárak iránt.

Az iskolai kert
a természetrajz tanításának szolgálatában.
írta : Éber Rezső.
Az a bizonyos botanikatanár, aki az anekdota szerint úgy dicsekedett, hogy ő nyolcszáz növény tudományos nevét és tudományos
leírását tudja, pedig természetben egyet sem
látott, már szerencsére igazán csak anekdotában létezik. Ma már azonban nemcsak a botanika szakemberétől és szaktanítójától, hanem
minden tanítótól méltán megköveteljük, hogy
tudása valóságos legyen, hogy természettudományi ismereteit tényleg a természetben szerezte légyen. Es tanítsunk bár a népiskolában
természetrajzot, ott épen úgy a természetre
kell támaszkodnunk, mint akármily magasfokú tanításban.
A pedagógia történelméből tudjuk, hogy
csak a múlt század eleje óta tanítják a népiskolákban a természettudományokat, s a tanítás kezdetben nem állott egyébből, mint egyes
dolgok beemléztetéséből. Noha Comeniustól
kezdve számos nagyja a nevelés tudományának
követelte a szemléleten alapuló tanítást, mégis
századoknak kellett elmúlnia, míg az elv általánossá vált. A természetrajz tanításának helyes
módját még Németországban is csak a múlt
század harmincas éveitől számítjuk, amidőn
Lüben Ágoston 1832-ben kiadta vezérfonalát
a növénytan módszeres tanításához, melyet
négy évvel utóbb az állattan vezérfonala
követett. Azóta lett általánossá az igazság,
hogy természetrajzot máson, mint magán a
természeten tanítani meddő fáradság, azonban
azt még mindig hozzá kell tennünk, hogy —
elméletileg. A tanítás gyakorlata még eléggé
elmarad az elvtől, ha esetleg csak kedvezőtlen körülmények föllépése miatt is. Amidőn
az iskolai kertet a természetrajzi tanítás szolgálatába akarjuk állítani, természetesen főleg
a növénytanra gondolhatunk.
Lássuk, mit mond a „Tanterv" és az
„Utasítás" a természetrajzi szemléltetésről.
Az Utasítás főbb szempontjai ismertetésénél:
„szoktassa tanítványait megfigyelésre" (Utasítás IV. 11. XIY. lap), a Tantervben: „A
tanítás célja, hogy megismertesse a tanulókat
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a természet életével." „A tanítás céljára szol- növényt ott elhelyezzünk. A gazdasági ismétlőgálnak a megfelelően berendezett iskolakertek iskola kertje vagy a községi faiskola is számba
és iskolai kirándulások." „Szemléltetés végett jöhet. Az Utasítás a „Gazdasági és háztartási
a tárgyak lehetőleg eredetiben mutatandók be gyakorlatok" fejezetében „A tanítás segéds rajzok és egyéb szemléltető-eszközök csupán eszközei" cím alatt legelső helyen említi az
azok hiányában használtassanak." (XXXYI.lap.) iskolai kertet (Utasítás 284. lap.) Itt m o n d j a :
„szükséges, hogy közvetlenül az iskola melAz Utasítás általános részében: „a tanításban
mindig az eleven szemléletből induljunk ki" lett — nagyobb földterület álljon rendelke(2. 9. 21. lap.) „De a szemléltetés igazi szín- zésre". Tehát helyet találhatunk.
helye nem is a tanterem, hanem a szabad
Kérdés, hogy mennyi növényt és mily növétermészet — iskolai udvar, kert" — (2. 10. nyeket termesszünk? Hogy a gazdasági növé21. lap.) „Ahol csak lehetséges, gondunk nyek közül melyek legyenek meg a kertben,
legyen rá, hogy az iskola kertjében, esetleg azt a gazdaságtan terve fogja megszabni s
udvarának szélein, a tanítás céljaira szükséges így csak azokra kell tekintettel lennünk, menövényeket termeljük." (.-"). 5. 40. lap.) Az lyeket a természetrajzi tanítás szempontjából
Utasítás különös részében: „A természetrajzi termesztünk. Ezek közül kiválasztásunkban több
oktatás java-része az udvaron, kertben folyjon szempont szerint járjunk el.
le. Evégből már az iskolai kertet úgy rendezKirekeszthetjük azokat, melyek valamely
zük be, hógv alkalmas legyen a növénytani vidéken oly közönséges gyomok, hogy nincs
oktatás céljaira. Arra törekedjünk, hogy a kert- udvar, nincs kert, melyben ne találnók meg őket
ben a nevezetesebb gyümölcs- e's lombos fák, (pl. pásztortáska Capsella bursa pastoris Wigg.,
a leggyakoribb termesztett és a jelentősebb J s t h ) így főleg oly növényeket kell tartanunk,
vadon termő növények feltalálhatók, s miként melyek a vidék flórájához tartoznak, amelyek
a botanikuskertben táblácskákkal megjelölve valamely babonával összefüggésben vannak,
legyenek". (Vili. A. a. 9. 1G7. lap.) De magá- melyek mint mérges és orvosi növények fonnak a természetrajz tanításának az Utasítás- toíak és melyek különösen alkalmasak egyes
ban megadott alapeszméje is megköveteli a biológiai megfigyelések megtételére, továbbá,
növénytannak a természetben való tanítását. melyek mint a vidék nyűgös gyomjai számítBiológiai alapon tanítani csak a szabad ter
hatnak érdeklődésünkre. Az Utasítás a fák,
mészetben, csak élő példányokon lehet. A sza- cserjék, valamint gazdasági és kertészeti növébad természet megadja egyszersmind a kör- nyeken kívül csupán vagy negyvenet említ,
nyezetet is, melyben egv tárgya előfordul.
mint olyanokat, melyek vidék és alkalom szeAz élő példányokon való tanítás háromféle
módon érhető el: a tanító hozza el vagy hozatja a szükséges növényeket; kirándulás alkalmával fölkeresi őket és végül az iskola kertjét berendezi a növénytan-tanítás céljaira.
Ez alkalommal arról beszéljünk, hogy miképen kell ezen szempontnak megfelelőleg az
iskolai kertet berendezni.
Természetesen, ne gondoljunk valami botanikuskertre, amilyenek főiskolák mellett a
tudomány céljait szolgálják. Ma már úgy a
külföldön, mint nálunk is a középfokú iskolák
mellett sokszor találunk növénykertet, de még
ilyet se gondoljunk. Költsége, helye a tanítónak nincsen s ezenkívül egyéb s.iámos teendői
mellett rá sem érne arra, hogy egv, lia csak
100—150—200 fajt magába" foglaló kertre
gondot fordíthasson. Noha elemi iskolák céljaira alkalmas kertek is vannak, mint a fő
városban, hol azonban a számos iskola lehetségessé és különösen azon körülmény, hogy
természetrajzi kirándulásokat nehezen lehet
tartani, szükségessé teszi.
Csupán azt tartjuk kivihetőnek, hogy az
iskolához tartozó 1—2 holdnyi területen keressünk alkalmat arra, hogy néhány szükséges

rint tanítandók s emellett szükségesnek látja,
hogy megemlítse és hangsúlyozza, hogy „az
itt közölt anyag maximumnak tekintendő, melyből a tanító szükség szerint válogat; csak
kivételesen engedhető meg, hogy a vidék szükséglete szerint egy-két oly dolgot is tanítson,
mely ebben az összeállításban nincs meg".
(Utasítás. 172. lap.) Ha most csak mintegy
20—30 növényt termelünk, célunkat már elérhetjük.
Minden esetre legfontosabb, hogy a környéken található méges és értékesíthető orvosi
növények a kertben meglegyenek. A vidéken
nem tenyésző orvosi növények közül legfeljebb
csak azt fogja a tanító megszerezni, melyet
alkalmasnak talál a meghonosításra, a községben való rendszeres termesztésre. E növényeknek a néppel való megismertetése fontos
kötelessége a tanítónak. Már a vadon termő,
a környéken úton-útfélen előforduló gyógynövények gyűjtése és értékesítése is tetemes
anyagi hasznot biztosíthat egy-egy községnek, és
emellett az anyagi haszon főleg a legszegényebbeké, kik talán más úton jövedelemre szert sem
tehetnek, tehát ott segít, ahol leginkább kell. Míg
a gyógynövény-termelés nagy jövedelmezősé-
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get ma már mindenki elismeri. Egy-egy hold
liOO—900—1500 koronát is hozhat. (Lásd a
fejéregyházai birtokkezelőség
gyógynövénytermelő # kísérleti telepének 1904. évi jelentését.) És az a község jár jól, mely minél
előbb kihasználja a gyógynövénytermelés kedvező alkalmát, míg a fejlődő verseny az árakat le nem szorítja. Ami a gyűjtés és értékesítés módját illeti, azt a tanítóság most, mikor
nyaranta ilyen tanfolyamok tartatnak, máikönnyen elsajátíthatja. Ha pedig ilyen irányú
tudását a tanító értékesíteni akarja, akkor
szüksége van ilyen kertre. Nem egy gyógynövény annyira hasonlít más értéktelen növényhez, hogy csak alapos megfigyelés és
gyakorlat s főleg összehasonlítás által tanítható meg fölismerése. Hogy példát említsünk,
ilyen az orvosi székfű (Matricaria Chamomilla L.), mely nemnek még három faja fordul elő hazánkban (M. inodora L., M. discoidea DC., M. tenuifolia Kit.) Különösen az
elsővel, az eb-székfűvel (M. inodora L.) tévesztik össze. A két növény nagyon hasonlít
egymáshoz s a vacoknak, apró termésnek
alapos megvizsgálása szükséges, hogy a kevésbé gyakorlott őket megkülönböztethesse,
annyival inkább, mert sokszor együttesen fordulnak elő.
Amennyiben lehetséges, a fák és cserjék
közül mindazokat megszerezzük, melyeket az
Utasítás említ. Elhelyezésük az útak mellett,
az udvaron, az utcán történik. Az Utasítás
fölsorolja a fontosabb gyümölcsfákat, díszfákat,
erdei fákat és cserjéket. A lágyszárú nüvények
közül külön csoportosítjuk à kerti virágokat.
Ezek egyrészt a kert díszéül szolgálnak és
így fejlesztik a gyermek esztétikai érzékét,
mire a modern iskolának oly sok gondot kell
fordítania. Az Utasítás az esztétikai nevelés
kérdésének külön fejezetet szentel, miből látszik, hogy azt mily fontosnak tartja. Hogy a
legtöbb mai iskola mily kiáltó ellentétben van
azzal, amit esztétikának nevezünk, az bővebb
bizonyításra alig szorul, ha elképzeljük az
olvasótáblákkal, elavult, ízléstelen képekkel
teleagg itott falakat, a kétes tisztaságú padlót,
az ormótlan, esetlen bútorokat, a lekopott,
lefaragott, tintafoltos padokat, a kitaposott,
csenevész fákkal bíró udvart és még sok
mindent, ami vele jár. Még az úgynevezett
rendes, tiszta iskolák is mily sivár, lehangoló,
nyomasztó érzést keltő kaszárnyák! Csoda-e,
ha a gyermek nem szereti ? Néhány igazán
csinos, ízléses virágágy, egy kis gyep de megváltoztathatja a képet ! Az Utasítás taníttat
vagy 10 kerti virágot, ha most ehhez járulnak a községben kedvelt, kertecskékben, ablakban, temetőben ápolt virágok, szép kis kertet

varázsolhatunk az iskola elé vagy az udvar
egy részébe. így nemcsak megkedveltetjük, de
meg is ismertethetjük kerti virágainkat, ápoltathatjuk őket a tanítványokkal.
Külön ágyba jönnek a gyógynövények és
egy másikba a többiek. Esetleg több kisebb
ágyat készítünk. Gondunk legyen, hogy az
ágyak közt j ó széles, 1 — VU méternyi út
maradjon és hogy valamennyit jól megközelíthessük. A széles út azért kell, hogy tanulás
alkalmával ne essék kár az ágyakban. Az
ágyak kerülete néhány deciméternyi szélességben gyep legyen, mert a vad növények nem
igen alkalmasak virágágyba és mert a gyep
egyik-másik elterjedni szerető növényt visszatartja. Ha az ágyakat kövekkel körülrakhatjuk, annál jobb, annál kevesebb bajunk lesz
az ágy szélének rendbentartásával. Sőt az
Utasítás még többet kíván, mikor azt mondja :
„A növénytermelésre szolgáló ágyak széleit
tipikus ásványokból és kőzetekből rakjuk ki."
Midőn kis tanulmányi kertünk létesítését
elhatároztuk, mindenekelőtt tervet készítünk.
A tervet megrajzoljuk s a tervben az egyes
növények helyét megjelöljük. A terv egyebek
között arra is szükséges, hogy a növények
elvetésénél abban megjelöljük a munka megtörténtét s így megszabaduljunk a fölösleges
munkától.
Második dolgunk a vetőmag vagy palánta
beszerzése. Mivel amúgy is csak kevés fajt
fogunk termelni, a vetőmag beszerzése nem
okoz nagyobb nehézséget. Késő ősszel — október, november hónapban — magunk szedjük
a magvakat az illető növényekről. Bizonyos,
hogy némi növényismeret nélkül azt hiába
kísérlenők meg, de hisz a tanító amúgy is
törekszik arra, hogy vidékének flóráját legalább nagyjából megismerje. Mikor a magvakat
gyűjtjük, olyankor a növények rendszerint már
hervadófélben vannak, legjellegzetesebb bélyegük, a virág már nincsen rajtuk, sőt épen
a termésképződés előmozdításáért a levelek is
soványodnak, megfonnyadnak, tehát nehezebben ismerhetők fel, mint különben. Azonban
a kívánt növények épen a legközönségesebbek,
a leggyakoriabbak s ezért annál inkább ismerhetjük őket. A tanítóképzőben amúgy is megismert a tanító sok növényt, a határozást is
tanulta; persze, hogyha az I. évfolyam végeztével, mivel később növénytan nem fordul elő,
nem gyakorolta magát, megesik, hogy sokat
elfelejtett, amit azonban pótolni kell. Különben igen sok magvat más úton is meg
lehet szerezni. Épeii a gyógynövénytermelés
jelentőségénél fogva a legtöbb magkereskedés (pl. a Mauthner Odön-félé budapesti
cég, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, stb.)
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tartja azok magvait, azonkívül sok mézelő- és
legelő-növény és az összes kerti virágok magvait, csak azokat említjük, melyek közül mi
választunk. Bármely árjegyzék kellő útbaigazítást nyújt. Az állami gyógynövénytermelő
kísérleti telepek, továbbá egyes főiskolák,
középfokú iskolák botanikus kertjei is adnak
talán csekély díjért, esetleg díjtalanul is néhány magvat. Meg azután a t m í t ó k csereviszonyba is léphetnek egymással, mert néhol
egyik-másik növény közönségesebb, gyakoribb,
mint másutt.
Ilyen módon beszerezve csekélyke magkészletünket, hozzáláthatunk a megműveléshez.
Épen úgy járunk el a vad növényekkel, mint
a kerti virágokkal. Mindenesetre számot kell
vetnünk a növény előfordulási körülményeivel,
de hát azt a gyakorlat is megadja s különben
is jobban megművelt talaj, mint amilyen a
feltétele, aligha árt a növénynek. Tudnunk
kell azt is, hogy egynyári növénye évenként
vetünk, kétnyárit kétévenként, évelő tovább
is díszlik ugyanazon a helyen. Természetesen
az első évben nem lesz meg mindegyik növényünk kifejlődött állapotban. Az ökörfarkkóró
fajai (Yerbascum), a legtöbb ernyős csak a
második évben hoz virágot és termést stb.
Sőt épen ezen oknál fogva jól tesszük, ha
olyan növényekből melyek nem minden évben fejlődnek ki teljesen, többféle alakot
tartunk. Például a murok (Daucus Carota L.)
első évi, tőleveles alakját és másodévi virágos
szárát, stb.
A növénymag elvetésekor megjelöljük a helyet,
ahol azt elvetettük. Pl. más színű földet vagy
hamut hintünk az elvetett magvak fölé, vagy
beleszúrt fácskákkal jelöljük meg, hogy hol
várjuk kikelését. Ez azért szükséges, hogy a
még csak kikelt apró növényt, melyet ilyen
alakjában bizony az első években nehezen
tudunk fölismerni, mindjárt megfigyelhessük.
Szükséges ezen kívül, hogy a vetéskor a
jelzőtáblákat is leszúrjuk. Mert jelzőtáblák
kellenek, mint már említettük. Az Utasítás is
ajánlja használatukat. Nemcsak ezeket, a növénytani tanítás céljaira ápolt növényeket, de
a kertben levő összes fákat, cserjéket, kerti,
konyhakerti növényeket el kell azokkal látnunk. Igaz, hogy a fönnebb hangoztatott esztétikai elvnek nem igen van Ínyére a táblákkal
való ellátás, de azért szükséges. Ha a gyermek
folyton láthatja a növények nevét, előbb-utóbb
megtanulja azokat. És a tanító azt is megteheti, hogy a növények nevének megtanulását
megkövetelje. Óráról-órára egy-két növény
nevének megkívánása még bizonyára nem megterheltetése a gyermeknek, annyival inkább,
mert a növényeket meg is kell beszélnünk és
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azokat a gyermek természetben láthatja. Ha a
kép nevét, vagy talán csak a neveket magukat
bemagoltatnók, öreg hibát követnénk el, de
nem ezt tesszük.
A jelzőtábla lehetőleg csinos, világos, tartós
és természetesen olcsó legyen. Különböző jelzőtáblákat ajánlanak. Nem rossz táblák a következők : cinkbádogból vágatunk megfelelő nagyságú lemezeket. A bádogot csiszoló- (schmirgel-)
papírral - egyik oldalán kifényesítve, írjuk rá
a nevet közönséges tollal vagy rondtollal, a
következő tinta segítségével: 1 gr. klórsavas
kálium (kaliumchlorat), 1 gr. vasgálic (ferrosulfat) és 16 gr. desztillált víz. Wagner János
a cinklemez-jelzőtáblát tartja legjobbnak,melyen
vésővel kiszedett, kitört írás van. (Wagner:
„A természetrajz tanításának módja és eszközei."
74. lap.) Szükség esetén új zsindely is megteszi a szolgálatot, melyre lakkal írunk s a
zsindelyt a földbe szúrjuk. A cinktáblákat
karóra erősítjük s valamennyit egyenlő magasan
helyezzük el. E magasság ne legyen nagyobb
fél méternél, különben nem szép a jelzőtáblával
teletűzdelt kert. A jelzőtáblára csak a magyar
nevet írjuk valamely jó könyv nyomán, esetleg
a vidéken használt nevet is mellé írjuk. Növényeinket úgy ápoljuk, mint kerti növényeinket. Gyomláljuk, szükség esetén öntözzük őket.
Naplót is vezetünk róluk, legalább az első
néhány évben, míg jól megismerjük őket.
Olyan növénynaptárt készítünk, melyben minden növénynek a virágzási ideje benne van.
Elvirágzás után minden évben összegyűjtjük a
magvakat, hogy esztendőre ne okozzon gondot
megszerzésük. Különben jó, ha a magvakból
tartalékunk van.
Munkánkat megkönnyíthetik a jó könyvek.
Szerencsére, ilyennel rendelkezünk. A növények fölismerésére igen alkalmas a Természettudományi Társulat kiadásában megjelent:
„Magyarország virágos növényei", írta Wagner
János, c. munka, mely 1265 hazai fajt ismertet. A műben 957 kép van, közöttük 375 színes.
Az iskolai kertről bővebben, szintén ugyanezen szerzőtől olvashatunk. (Wágner János :
„A természetrajz tanításának módja és eszközei.") Remélhető, hogy nemsokára e lap
hasábjai is hoznak beszámolókat az iskolai
kertnek ilyen felhasználásáról, mert valószínű,
hogy az Utasítás nyomán sok helyen megkísérlették a természetrajz e fontos segítőeszközének létesítését.
Végezetül csak annyit mondunk még, hogy
csak úgy fogunk igazán természetrajzot tanítani, ha azt valóban a természetben tesszük s
ennek legegyszerűbb, legkényelmesebb módja
az iskolai kert a célnak megfelelő berendezése.
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P I H E N Ő .
A magyar munkás.
A magyar munkásnak
Véres a tenyere
Es nincsen kenyere.
A magyar munkásnak
Nincs takarékkönyve,
Csak panaszos könye.
A „szervezeteknek"
Minden pénzt odaad
S éhezik a család.
És azzal a pénzzel
A jól táplált vezér
Idegen földre ér.
Ott a magyart szidja
Táguló tüdővel
S megdobálja kővel.
Megvetéssel sújtja
Hazáját és ehez
Elvtársakat szerez.
Ellenségünkkel is
Kezet szorít ezér'
A magyar (?) népvezér.
És aztán hazajön
Ha nincs elég pénz már,
Mint valami Cézár.
Van hőviben itthon,
Csak a markát nyújtja
S kap belőle újra.
A munkásnak ezért
Nincs itthon kenyere,
Csak véres tenyere.
Dézsi

Sándor.

A város.
írta: Pásztor

József.

Cser Péter kimászott a vasúti kocsiból.
Harminc év körüli, felénk tekintetű, jámbor
falusi emberke volt, a szemében volt valami
a megriadt báránv nézéséből, ahogy a sok
ember magával sodorta a hatalmas, üveggel
borított csarnok ki járója felé.
A vonat még tüsszögött, éles füttyök hallatszottak, az összeverődő vasúti kocsik robaja
zengett a csarnok roppant í-vei alatt s a falak
félelmesen, százszorosan verték vissza a han-

gokat, amibe a kifelé tolongó emberek zsivaja
úgy vegyült bele, mint valami állandó szomorú
mormogás.
Cser Péter szíve dobogott. Félt. Minden
új, nagy, nyugtalanító volt előtte. íme hát itt
kezdődik az ú j élet. I t t van a nagy, hatalmas
főváros, melynek roppant, százablakos palotáit,
magától sikló kocsijait, a nagy vizet átfogó
óriás hídjait, fényét, ragyogását csak a falusias,
gyermekes képzelet szelid homályán keresztül
látta eddig.
A kis motyóját a hóna alá szorította, a
zsebét megtapogatta. Elkomolyodott, bizalmatlanul nézett szét. Megvan, megvan. A zsebében
van az ötszáz forint. Pénzértékre cserélt mindene, pici vagyonkája, amivel kezdeni akar a
nagyvárosban.
Cser Péter is azok közé tartozott, akik otthagyják a falujukat, a szülőföldüket. A kis
földecske nem tudja már eltartani ezeket az
embereket. Az adósság, a drágaság agyonnyomja őket. Megindulnak nagy rajokban, mint
a vándormadarak, vagy mint az este ostoba
bogarai s repülnek a város felé, a messzeségen
átsugárzó fényességbe.
A jegyét elszedték, valami finánc rákiáltott,
taszigalták, lökdösték, amíg kiért az utcára.
Különös, idegen zúgás fogadta, a nagyváros
ismeretlen moraja : csilingelés, fütty, kocsizörgés egybeolvadó zaja, ami Cser Péter szívét
félelemmel töltötte el.
— Itt egy kis olcsó kocsma, földi — szólította meg valaki barátságosan.
S már néhány pillanat múlva együtt ült
egy munkáskülsejű emberrel egy alacsony, füstös kis kocsma asztalánál. A szűk helyiség
tele volt a vasútról érkezett kubikosokkal, a
dologból megtért, ebédelő munkásokkal. Cser
Péter testében mintha hangyák mászkáltak
volna, fáradt volt a hosszú utazástól, a nagy
lárma, zűr-zavar, a szokatlan környezet elkábította, megzavarta, tájékozódását, biztonságát
elvesztette.
Az idegen sört is rendelt. Odatolt egy poharat Cser Péter felé is.
— No csak igyék. Itt szállást is kap. Ami
pedig a szolgálatot illeti, én épen abban járok.
Egy nagy iroda részére keresek szolgákat.
Nagy társaság, biztos állás. Hatvan forint
fizetés !
— Hatvan forint ? — nézett föl Cser Péter.
S a szeme megvillant. Bámulva nézett az
asztaltársára.
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-— De van e pénze ? — kérdezte ez hirtelen. Cser Péter hirtelen s várakozással nézett az
úr arcába.
Cser Péter a zsebére toppintott.
-— Hogv pénzem ? — hebegte.
— Kevés, kevés — mondogatta az úr —
— Mert kaucióra kell — folytatta a másik s gondolkodva maga elé nézett, majd hirtes vizsgálgatni kezdte Cser Pétert. — Hiszen len felvetette a tekintetét a Cser Péter aggopénzt is bíznak magára. Ezreseket visz a dalmas arcára.
postára. Hát ezért. De a pénzét nem kell oda— No, nem bánom — folytatta. — Pedig
adnia. Csak egy takarékkönyvet. Ahogy ezt több kellett volna. Sok pénzt bízunk magára.
már szokták.
A biztosíték meg kevés. Hanem akkor hamar
— Hallottam már erről — szólt lassan hát, mert a bankot becsukják. Menjen le
Kormos úrral a bankba, a pénzt fizesse be s
Cser Péter s maga elé nézett.
— Hatvan pengőt kap minden elsején. Ha a takarékkönyvet, amit kap, hozza föl. Majd
jól viseli magát, emelik a fizetését. Ha akarja, Kormos úr visszavezeti. A könyvről írást
mindjárt el is mehetünk. Az a kérdés, hogy adok. Holnapután jelentkezik nálam s megkezdi a szolgálatot.
van- e magának pénze ?
— Yan — szólt Cser Péter komolyan s
Egy félóra múlva egy kis, sztirkefedelű
megmozdult a székén. — Élni nem tudtunk takarékkönyvecskét szorongatott Cser Péter a
otthon, hát eladtunk mindent. A kis földet, kezében. Nézegette, forgatta. Bele volt írva
a házat. Kifizettem az adósságot s egy kis az ötszáz pengő, de koronába, szép, egyenes
pénz még maradt is. Az asszony, gyerek arra betűkkel: „Ezer korona". Minden benne volt
vár, hogyha valami szolgálatot kapok, akkor ebben a néhány hideg szóban. A Cser Péter
levelet írok nekik, hogy jöjjenek.
egész múltja: a kis földecske sok fájó, sok
Néhány pillanat múlva már nekiindultak szelid emléke, kaszapengés, friss reggeli maaz utcáknak. Cser Pétert még jobban meg- dárszó, a gulya szeliden összecsengő kolompja,
zavarta a sürgés-forgás. Egyszerre csak föl- viaskodás a szegénységgel, dobpergés a szommásztak egy nagy báz harmadik emeletére s I szádban, az aggodalmas esték, a bátortalan
egy kis botorkál ás után egy úr előtt álltak. reggelek, az összesimuló bús tekintetek, a
Az úr vastag szivart szítt s nekitámaszkodott szomorú elhatározás, a vonat erős zörgése s
egy íróasztalnak. Cser Péter nagy zavarral a város titka, félelmes zúgása s a szeliden
kacérkodó jövő, mely mint valami bizonytalan
állt meg előtte.
felhőcske
táncol a könyv betűi körül.
— Maga persze nem ismeri a várost ? Faluról jött ember, úgy-e ? — kérdezte Cser PéterValami tudattalan szomorúság borult Cser
től fölényes hangon s a kezét hátratéve, a Péter lelkére, amint a kis pénzeskönyvvel a
nyakát kifeszítve sétálgatni kezdett a szobában. nagy házba beállított. De a lába csak vitte
Cser Péter hümmögött valamit. Megijedt. föl a lépcsőn. Valami imbolygott az agyában,
de csak úgy, mint valami félénk kis mécsesSzólni nem tudott.
— Bajos, nagyon bajos — folytatta az úr nek a lángja. Azután valami hálaféle ébredezett a lelkén. Lesz kis hivatal, ruhát, sapkát
kemény hangon.
kap arany betűkkel s minden hónap elsején
Hátat fordított s kitekintett az ablakon.
Cser Péter tipegett-topogott. A kalapját hatvan forintot. Újra szorongás fogta el, de
forgatta a kezében s esdekelve nézett a elhessegette. Hiszen itt minden olyan formás,
kísérője arcába, aki pártolólag szólt az úrhoz : rendes. A nagy ajtók, a falon aranybetűs tábla.
— Hiszen majd megtanul mindent, nagy- Az egész ház fényes, úri volta, a lépcsőn lesurranó finom öltözetű urak, szagos ruhájú
ságos igazgató úr.
—• Meg, meg — toldta hozzá örömmel asszonyok.
Cser Péter.
Amikor üres kézzel lejött, sokáig állt a ház
— No, nem bánom. Megpróbáljuk — szólt előtt s nézegette a házat. Bement a kapualaz igazgató. — Akárkit nem veszünk fel, de jába, ődöngött a lépcsőházban, csak később
ment el a szállására. Csak akkor tért magámaga tisztességes embernek látszik.
Cser Péter arcán félénk mosoly éledt, meg- hoz, amikor az asszonynak nagy nekikészülődés után írta :
mozdult s bólintott a fejével.
— Nagyon tisztességes ember. J ó falusi
„Jöhettek már, galambom. Gyerfek. Majd
ember — szólt a másik kedélyesen. Nevetett megsegít itt az Isten. Csuda sok kő, rengeteg
s megveregette a Cser Péter vállát.
ház, kevés fa, fű, de majd csak megleszünk . . .
— No jó — szólt az úr lágyabban s rá- Holnapután este várlak."
villant a szeme Cser Péterre. — Hát mennyi
Harmadnap, amikor beállított a nagy házba
pénze van?
s az igazgató urat kereste, sehol sem találta.
— Ötszáz pengő forintom instál! om — felelt Nem is ismerték a házban. Csak hónapos szoba
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volt, ahol felfogadták s a lakója még aznap
elment, senki sem tudja, hova. Szaladt a bankba,
de ott megmondták neki, hogy a pénzét még
harmadnapja kivették. Futott a rendőrséghez,
ahol apróra feljegyeztek mindent, de megmondták azt is neki, hogy a pénzére ne számítson. Azt a szédelgőt becsukják, ha megcsípik valahol.
Cser Péter csak bámult, mint aki az eszét
vesztette.
— Mindenem az az ötszáz forint volt kérem.
Az egész vagyonom — keseregte. — Eladtam a
kis földem, a házam, a holmim. Még a lakodalmas ágyat is eladtam, csak a párnákat hozza
az asszony. Mihez kezdjek én most? Nagyságos urak ! Hiszen maguk tudják a sorját.
Egy krajcárunk sem marad. Kerítsék meg a
pénzem. Estére itt lesz a feleségem, a pici
gyerekem !
De itt nem volt szokatlan a könyörgés. Rákiabáltak. Ujabb eseteket jegyeztek. Ki kabát,
ki óralopást, ki nagyobb dolgot jelentett. A
városi bűn csak úgy patakzott be az iroda
szűk ajtaján.
Cser Péter kitámolygott az ajtón. Visszament a bankba s ott ült délig. Majd elvánszorgott abba a nagy házba, ahol elszedték
tőle a takarékkönyvét. Ismerős arcot keresett.
Ember, ember, sok ember, de mindnek idegen
volt az arca, mind szaladt, nyargalt, mintha
valami háborúság lett volna a városban s mind
hidegen, közönyösen nézett a Cser Péter
arcába. Újra visszament a bankba. Már nem
szólt semmit, csak ült csendesen s nézte, hogy
forog a pénz, hogy hányják-vetik az ezreseket, milyen könnyen repül itt a bankó.
Újra kiment az utcára. Etlen-szomjan kódorgott. Ház, ház, megint ház, utca. Soha
vége-hossza. Egyszerre csak alkonyodott. A
feje ködös volt. Támolygott. A lámpákat
gyújtogatni kezdték. Az utcára fátyol ereszkedett, valami nehéz őszi köd. A homályból
nagy, fehér, izzó golyók tüzeltek elő, mint
valami óriás szemek, bágyadt, színes tűzpontok csillantak föl, mintha fáradt csillagok
repdestek volna előtte. Cser Péter csak ment.
Egyszerre felhorkant. Egy arc káprázott el
a szeme előtt. Felkiáltott. Felé rohant, de csak
egy lámpa oszlopa maradt a kezében. Bambán
körülnézett. Egy villamoskocsi élesen csikorogva rohant el mellette. Magához tért. Erőtlenül meggörnyedt a dereka. Fölnézett. Már
előtte állt a vasúti állomás nagy, kivilágított
homlokzata.
Egyszerre eszébe ötlött, hogy jön már az
asszony, meg a piéi fia. Hozza a gőzös őket.
Talán már itt dübörög valahol a határban. A
kisfia alszik. Belefúlja a fejét a párnába, amit

az asszony hoz. Es mitsem tudnak. Az asszony
is bóbiskál. Az aranybetűs sapkáról álmodik.
A torka összeszorult, a szeme fátyolos lett,
lassan, szomorúan bugyborékolt elő a száján
a szó :
— Mi lesz velünk? Se a föld, se a kis
ház, se a pénz ! Senki, aki ügyet vetne reánk.
Senki ! Oh, ez a város. Ez a kutya nagy város !
Mélyen sóhajtott, a fejét lehajtotta s
mintha a csizmájába ólmot öntöttek volna,
nehéz, vánszorgó lépésekkel vett irányt a
várócsarnok felé.

Gazdasági Tanácsadó.
Három széki. 1. Olyan könyv, amely a faiskola
kezeléséhez irányadóul szolgálhat, Molnár István : „A
gyümölcsfatenyésztés " c. könyve, amely a földmívelésügyi miniszter kiadványaiban jelent meg. Amennyiben e könyvet a földmív. minisztérium könyvtárából
már ingyen nem kaphatná meg, forduljon Nagel Ottó
könyvkereskedőhöz (Budapest, VIII., Múzeum-körút
2.) 2. A faiskola kezelését hivatalból nem köteles
elvállalni. Kötelező rendelkezés nincs a törvényben.
3. Várja be a közigazgatási bíróság döntését. — M.
Gy. Tiszabura. Ajánlható népies irányú gazdasági
lap a „Néplap". Ezt a földmív. miniszter esetleg ingyen is megküldi az illető község gazdakörének.
Folyamodni kell. — K. Z. Sitér. Forduljon kérelmével közvetlenül Kovács Antal orsz. méhészeti felügyelőhöz, Budapest, Földmív. minisztérium. — I). F .
Onga. A bort bátran tarthatja világos helyen. Borvirág (pillés bor) csak akkor keletkezik, ha a bor
nincsen tisztán tartva és kezelve. A borvirág egy penészgomba-fajta. — S. V. Siklós. A baromfitenyésztésről több szakmunka jelent meg. Hírnevesebb munkáinkat Hreblay Emil kir. állattenyésztési felügyelő,
továbbá Parthay Géza, Kövy József állatt. felügyelő és
lapunk rovatvezetője is írtak (utóbbi népies irányú). A
könyveket a Franklin-Társulat könyvkiadó-vállalat
szerzi meg, illetve küldi el kívánatra Költőgépek beszerezhetők pl. a Magyar mezőgazdák szövetkezete útján
(Budapest, V., Alkotmány-utca 31.) s minden költőgéphez kezelési utasítás is mellékeltetik. A költőgépek
árai váltakoznak 200—300 korona között. Vannak
olcsóbbak is, de azok nem igen ajánlhatók. A költőgépek használata azonban egy kis baromfitenyésztési
szakismeretet is igényel. — L. J. Komlós. Malmok
s más gépek hajtásához szükséges elsőrangú angol
motorok Fischer János mérnök irodájában szerezhetők
be. Egy 24 lóerős angol Tangyes benzin-motor ára
felszereléssel és felállítással együtt mintegy 15 ezer
koronába kerül. Bővebb felvilágosítással készséggel
szolgál a mérnöki iroda. — M. A. Botpalád. Gyümölcsfák értékelésére nincs törvény vagy miniszteri
rendelet. Ha nem tudja, hogy mit hozhat azon a vidéken egy-egy gyümölcsfa, ennélfogva, hogy egy-egy fa
mennyi értéket képviselhet, úgy ne vállalja el a becsűsi,
illetve szakértői tisztséget. — F. K. Szenttamás.
A kanárimadárról részletes ismertetést találhat Chernel István omithológiai müvében, Brehm Thieileben
c. munkájában, sőt még a Pallas-Lexikonban is.
Egyébként a magyar omithológiai központ szívesen szolgál felvilágosítással (VIII., József-körűt 64 )
— W. J. Alsókabol. A kívánt szőlőoltványokat
kedvezményes árban megkaphatja, ha kérelmével a
földművelésügyi minisztériumhoz fordul. A kénfény
filloxera-ügyben bélyegmentes. A föld rigolozásához
okvetlenül hozzá kell fogni, azaz kellett volna már
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ősszel hozzáfogni, hogy a tél fagya a földet jól átségnek, azonban nem elegendően tartalmas arra,
járhassa. Ha a föld (talaj) minőségéről, altalajról, vízhogy tanintézeti, illetve akadémiai hallgatók réviszonyokról, fekvésről stb. részletesebb leírást ad, '
szére segédkönyvül szolgálhatna. Azonban igenis
így esetleg segíthetünk a fajták megválasztásában is.
haszonnal forgathatják e füzetet a tanítók, akik
Megemlítendő az is, hogy borszőlővel, vagy csemegeszőlővel akarja-e beültetni a kérdéses területet. — K.
bizonyára számos kérdésre találhatnak feleletet
A. Tápió-Györgye. A budapesti központi tejcsarnok
az útmutatóban. A füzet beszerzése sem képezcíme : VI., Rottenbiller-utca. A kérdéses szabályzatok
het nehézséget, hiszen ára csak 40 fillérben l e t t
ott beszerezhetők, de megkaphatók az Alpha Laval
megállapítva, sőt 10 példány vételénél csak 30
Separator R.-T.-nál is, Budapest, VI., Lehel-utca. —
S. J. Fiume. A gombatelep, ha nem igen nagy, megfillér annak ára. A füzet tartalma : 1. Gazd. nösemmisítendő, a helyiség alaposan fertőtlenítendő s
vényeink legveszélyesebb betegségeinek és ellencsak cirka 7—8 nap múlva kísérlendő meg egy új
ségeinek felsorolása. 2 Hogyan ismerhetjük fel
gombatelep létesítése, ugyanazon helyen. Ha igen nagy
költségbe kerülne egy új telep létesítése, úgy ajánla betegségeket és a kártevőket. 3. Az egyes
ható a- gombatelep felső földrétegét mintegy 3 cm.
betegségek leírása. 4. Miben áll a felsorolt kármélységben óvatosan eltávolítani s oltott mésszel letevők elleni védekezés. (Felsorolása a védekezési
önteni. A gombatelepre új földréteg helyezendő el,
módoknak.) A füzet beszerzését mindenkinek
de az ehhez szükséges földet lehetőleg idegen helyről
(legalább 300—400 méter távolságból) hozassa. A heajánlhatjuk.
lyiség (úgy hiszem, hogy pincehelyiségben van elhe— Gazdasági növénytan. Vitéz A. kassai gazlyezve a telep) fertőtlenítendő. — 0 . V. Füzérkomdasági könyvkiadó-cég kiadásában
dr.
Páter
lós. Forduljon kérelmével az Orsz. gyümölcs, min.
biztoshoz. Budapest, V., Földmív. minisztérium. A
Béla gazd. akad. rendes, és egyet, m.-tanár tolkérvény bélyegmentes. — Ny. J. Tiszapalkonya. Inlából a gazdát érdeklő növények rendszeres
gyen megszerezheti a kérdéses füzeteket, ha akár csak
ismertetését magában foglaló Gazdasági növényegy levelezőlapon is, közvetlenül fordul a Földmív.
tan (II. rész, a virágos növények ismertetése)
minisztérium könyvtárához. — Cs. Z. Zsarnó. Csak
kedvezményes árban kaphatnak gyümölcsfacsemetéket.
című és 172 ábrával illusztrált, terjedelmes, tudoA kérelem az orsz. gyümölcsészeti min. biztoshoz irámányos munka hagyta el a sajtót ós szaporította
nyítandó (Budapest, Földmív. minisztérium). — K.
egy értekes munkával a magyar gazda könyvA. Töhöl. Forduljon kérelmével a gödöllői állami
tárát. A Gazdasági növénytan, a virágos növébaromfi-telep kezelőségéhez. — M. J. Vecsés. Eladó
hároméves csikóit a „cs. és kir. 1. számú pótló avatónyeket ismertető ezen terjedelmes munka megbizottság"-hoz jelentse be levélben (Budapest, cs. jelenését már r é g ó t a feszült figyelemmel v á r t a
és kir. térparancsnokság). A csikók száma, kora, magassága, esetleg származása a levélben fölemlítendő, i az intelligens közönség, nevezetesen az akadémiai
tanuló ifjúság, m i n t amelynek tankönyvei között
valamint pontos lakcíme a vasúti állomás és vasútvonal megjelölésével. Szoros bejelentési határidő nincs
ez a könyv m o s t egy régóta érzett hiányt v a n
megállapítva. A csikóka a bizottság neki megfelelő
hivatva betölteni. A 300 oldalra terjedő mű ára
időpontban megtekinti, esetleg megveszi, de a tény7 korona, miért is beszerzése a m i olvasóközönleges átvétel csak a legeltetési évszakban történik. —•
ségünk részére nehézséggel fog járni, hiszen
Sz. J. Halas. A nemzetközi tejgazdasági kongresszus
és kiállítás Budapesten, 1909-június 6—10-ig tartatik
ilyen speciálisan tudományos m u n k a a falusi
meg. A kiállításra a nevezések 1909 február l-ig
gazdálkodó t a n í t ó t , lapunk olvasóinak zömét,
intézendők a főtitkári hivatalhoz (Budapest, V., Vigadó).
kevésbé érdekelheti. Mindazonáltal örömmel kell
üdvözölnünk a m u n k á t e helyen is, mert az a
művelt s a természetrajz iránt érdeklődő tanító
Könyvesház.
könyvtárában m i n d e n esetre elsőrendű helyet foglalhat el.
K. A.
— Gyakorlati útmutató gazdasági növényeink
— Nyúltenyésztök ügyeimébe. Ingyen oszt
betegségeinek és ellenségeinek felismerésére s az ellenük
tenj r észnyulakat a Házinyúltenyésztés és Értékevaló védekezésre. Gazdák, kertészek, szőlészek, gazsítés című házinyúltenyésztési szaklap kiadóhivadasági alkalmazottak s tanintézeti hallgatók
tala Csillaghegyen, Budapest mellett, a házinyúlhasználatára összeállította Póseh Károly (Grinád,
tenyésztés népszerűsítése céljából. Pusztán azt köti
Pozsony megye). F e n t i címen egy kis füzet
ki, hogy az utódokból egynéhány példány visszahagyta el a napokban a sajtót, amely füzet
szolgáltassák. A lapot Auffenberg J á n o s tanár szera magyar kisgazda-közönség részére
érdekes
keszti, főmunkatársa Andrássovicli Géza, nyúlügyi
és tanulságos olvasmányul szolgálhat. Pósch
előadó. Előfizetési ára egy évre 4 K, felévre 2 K.
Károly grinácli tanító, a magyar
gazdasági
növényvédelem c. folyóirat szerkesztője, lapunk
olvasói előtt már nem lehet ismeretlen, hiszen
Vegyesek.
tartalmas és a gyakorlati életből m e r í t e t t szakcikkeivel már számos esetben felkereste lapunkat.
— Szövetkezeti oktatás a hadseregben. A MaTapasztalatait és kutatási eredményeit most e
gyar Gazdaszövetség érdekes felterjesztést intézett
népierf i útmutatóban foglalta össze, grnely váltoa honvédelmi miniszterhez, a katonaságnak szözatos tartalmával, és csinos illusztrációval igen
vetkezeti úto.n való oktatása tárgyában. A feltanulságos olvasmányt n y ú j t a kisgazda-közönterjesztés utal azokra a sikerekre, melyeket a
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katonaság mezőgazdasági oktatása máris f e l m u t a t
és felkéri a honvédelmi minisztert, hogy ezzel
kapcsolatban a szövetkezeti oktatásban is részesíttessenek a katonák, megpendítvén azt az eszmét
is, hogy az ezirányú oktatás gyakorlati formában
is a katonaság körében alkalmas szövetkezetek létrehozásával valósittassék meg. Dtal a Magyar Gazdaszövetség e t é r e n az olasz „Unione Militare" és
a francia hadseregben szövetkezeti alapon m ű k ö d ő
intézményekre, melyek a katonák élelmi és egyéb
szükségleti cikkei, sőt kisebb hiteligények kielégítését, az o t t h o n levő családtagok segélyezését stb.
művelik. Kifejti a Gazdaszövetség említett előterjesztése az ily szövetkezetek hasznos kihatásait
úgy az együvétartozóság, m i n t később a polgári
életben a szerzett tapasztalatok felhasználása tekintetében, s ezen előterjesztése támogatására
egyúttal a földmívelésügyi és a vallás- és közoktatásügyi minisztert is megkereste.
— Hernyópusztítás dohánylékivonattal. A paizstetvek, földibolhák s a hernyók ezerféle válfajai
a dohánylével való permetezéstől elpusztulnak,
sőt a vértetü is elpusztul, ha dohánylével gyakrabban permetezzük. A dohánylékivonat egyáltalán
kitűnő szer a növény állati ellenségeinek pusztítására. Száz liter vízben e célra két kilogramm
dohánylékivonatot kell felhígítani s ezzel permetezni. A permetezést a reggeli harmat felszállta
után kell kezdeni, s ha a permetezés u t á n rövidesen esős idő állna be, akkor azt meg kell ismételni.
— Hervadt virágok felfrissítése. Úgy farsang
idején tengersok pénzt költ a bálozó emberiség
virágokra, amelyek n é h á n y órai virulás u t á n
elhervadva lankasztják le szirmaikat. P e d i g e
hervadást könnyűszerrel meg lehet gátolni, j o b b a n
mondva, a már elhervadt virágokat igen egyszerű
módon ú j r a felfrissíthetjük. Nem kell hozzá más,
mint egy kevés kámfor és egy kevés finom borszesz. E két anyagot j ó l össze kell keverni, a
fonnyadt virágok szárát lenyesni és e folyadékba
bemártani. P á r percig benne tartjuk, azután friss
vízbe tesszük és a hatás oly meglepő, h o g y még
az imént fonnyadt virágokat oly frissekké teszi,
mintha csak most szakították volna le tövükről.
— A talaj vegyelemzése. Mivel a talaj vegyelemzésének értékével igen sokan nincsenek tisztában és sokan azt hiszik, hogy a vegyelemzésből
következtethetnek arra, hogy a talaj milyen műtrágyákat igényel, e helyen is kijelentjük, hogy
erre a célra a talaj vegyelemzése teljesen alkalmatlan, m e r t azt, hogy mivel kell trágyázni, csakis
trágyázási kísérletek ú t j á n lehet megállapítani.
A talaj vegyelemzése tájékoztatást n y ú j t ugyan
arról, hogy a talajban milyen növényi tápanyagok
foglaltatnak, de nem tájékoztat afelől, h o g y azok
a növény által felvehető formában vannak-e jelen,
nincsenek-e lekötve olyan vegyület által, melyet
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a növény gyökerei feloldani nem képesek, miért
is ennek trágyázási szempontból jelentősége
nincsen.
— Mikor szórjuk ki a műtrágyát '. Kétségtelen,
hogy a trágya érvényesülésére rendkívül nagy
befolyással bír az a körülmény, hogy a m ű t r á g y á t
mikor szórjuk ki. Erre vonatkozólag álljanak a
következő szabályok : szuperfoszfát, Thomas-salak,
kainit és 40°/o-os káli-sók legkésőbben 7 — 8
nappal a vetőszántás előkészítése előtt szórandók
szét a földön és a vetőszántással alászántandók.
A kénsavas ammoniákot közvetlenül a talaj bevetése előtt kell kiszórni. A chili-salétromot csak
fel ül trágyázásra használjuk, 2 — 3-szoros részletekben, s legcélszerűbb a k k o r kiszórni, hogyha pár
napon belül eső várható, amikor is a salétrom
a talajba kerülve, ott feloldódik. Sem eső után,
sem a harmat felszállta előtt nem tanácsos a
chili-salétromot kiszórni a vétésre. A chili-salétromot tavasszal gyengén áttelelt őszi vetések felsegélyezésére, valamint a cukorrépánál és takarmányrépánál oly célból szoktuk használni, hogy
azok gyorsan növekedjenek, a bolha foga alól
kinőjenek s jobban megerősödve, az esetleg huzamosabb ideig tartó szárazságot jobban kibírják.
— Tojások télire való eltevése. A tojás ma már
nélkülözhetetlen napi fogyasztási élelmiszerünk s
ennélfogva nem végzünk fölösleges dolgot, ha
háziasszonyainkat már most figyelmeztetjük arra,
hogy őszi és téli tojásszüksegleteiket a nyár
folyamán biztosítsák. Nemcsak a vidéki városok
háziasszonyai, hanem a fővárosiak is képesek a
legutóbbi években t e t t és számos sikerült kísérlet
után egész biztos konzerválási eljárásokkal a nyár
folyamán, midőn a tojás olcsó és az eltevésre
legalkalmasabb, annyi tojást beszerezni s télire
eltenni, hogy ezen időszakban rendelkezhetnek
teljesen élvezhető és olcsó tojással, ami nemcsak
takarékossági, de kényelmi szempontból is lényeges. L a p u n k kerete n e m engedi, hogy a különféle tojáseltartási módokat itt felsoroljuk, azonban
mindenkinek, aki a j ó és olcsó téli fogyasztási
cikket nagyra becsüli, azt ajánljuk, hozassa meg
Hreblay Emjl állattenyésztési felügyelőnek „A
baromfitermékek értékesítése és eltartása" című
m u n k á j á t , mely szerzőnél Eákosligeten (Budapest
mellett) két korona előleges beküldése ellenében
portómentesen kapható.
T a r t a l o m . Magyar „Népművelő Társaság." Lakatos
Lajos. — A szocialista kérdésről. Ember Gergely. —
A feminizmus és az iskola. Balázs Ferencné. — Az
iskolai takarékpénztárak. Benkucztj Emil. — Az iskolai
kert a természetrajz tanításának szolgálatában. Eber
Rezső. — A magyar munkás. (Pihenő.) Dézsi Sándor.
— A város. (Pihenő.) Pásztor József.ff — Gazdasági
Tanácsadó. — Könyvesház. — Vegyesek.

Felelős szerkesztő: Benedek

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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PÁLYÁZATOK.
A n a g y k ö r ö s i községi polgári leányiskolánál az
állandó segédtanítónői állás betöltendő. Évi javadalmazása: aj 1000 korona fizetés; b) 200 korona lakásbér vagy természetbeni lakás ; c) 100 korona kertpótlék ; ílj ötízbeni 100 koronás ötödévi szolgálati
korpótlék s ezenfelül az 1906. évi 55.556. sz. és 1908.
évi 76.300. sz. közoktatásügyi miniszteri rendeletekkel a polgári iskolai oklevéllel bírók részére biztosított állami fizetéskiegészítés. Az aj alatti 1000 koronának kezdőfizetésül 1400 koronára, négyévi szolgálat után 1600 koronára, nyolc évi szolgálat után
1800 koronára. Kötelessége : a női kézimunka, rajz,
torna, szépírás és esetleg más tárgynak a köteles
heti óraszámban tanítása. Pályázhatnak a megfelelő
polgári iskolai oklevéllel bírók, s a szabályszerűen
fölszerelt kérvények 1909. évi január 15-ig alulírt
elnökhöz küldendők be. A megválasztott ez állását
legkésőbb 1909. évi február 1-én tartozik elfoglalni.
Nagykőrös, 1908. évi december hó 20. Losonczy
László, községi iskolaszéki elnök.
(2024—II—2)
E r d ö t a r c s a (Nógrád megye) kath. iskolájához 5
hóra okleveles segédtanító kerestetik. Fizetése : törvényben biztosított fizetés. Azután rendes kántortanítónak megválasztható. Iskolaszék. (2020—II—2)
I n á m községbe — Hont megye — a róm. kath.
kántortanító-állomásra január 20-ig pályázatot hirdetek. Jövedelem : 5 hold 1098 Q ö l szántó, 1513 Q ö l
kaszáló, 12 űrméter hasábfa, kurialistáktól 13'60
korona. Tandíj 2 korona, van 50—60. Ismétlőért 20
korona. Államsegély 230 korona. 15 pozsonyi mérő
rozs, 15 mérő (pozsonyi) búza. Borváltság 40 korona.
Stóla cirka 34 korona. A földeket a község műveli.
Személyes megjelenés kívántatik. Tihanyi Endre,
iskolaszéki elnök.
(3—I—1)
A p o z s o n y i kongr. izr. polgári leányiskolához
ezen tanév végéig mennyiség - természettudományi
szakos tanárjelölt azonnali belépésre kerestetik. Pályázhat akár férfi, akár nő. Járandósága : havi 120
korona. Dr. Fischer Jakab, iskolaszéki elnök.
(2-1-1)

Jóhangú, nőtlen embert keresek I. segédkántornak,
azonnali belépésre, ki a kántoriakban teljesen jártas.
Fizetése mosás és ágyneműn kívül : lakás, fűtés, világítás, koszt és havonként 40 korona. Gyertyajövedelem.
Kalmár Illés róm. kath. kántor, C s o n g r á d .
(15-1-1)
G e r j e n községi I. számú tanítói állásra pályázatot hirdetek. Fizetése : 1000 korona alapfizetés, 40
korona kert-kárpótlék azon ideig, míg a község a
törvényben megállapított nagyságú kertet rendelkezésére nem bocsátja, szabad lakás a községi iskolai
épületben, 20 korona évi irodaátalány, a gazdasági
ismétlő-iskola vezetéseért — megbízás esetén — 100
korona tiszteletdíj. Kötelessége : az I. és II. osztályt
— esetleg osztatlan iskolát — vezetni, nemkülönben
a gazdasági ismétlő-iskolát. Kérvények jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül adandók be. Állás felhívás után azonnal elfoglalandó.
Gerjen, 1908 december 24. Babay Géza, elnök.
(5-1-1)
A t e m e s s z t r á z s a i magyar-román tannyelvű közs.
iskolánál újonnan szervezett tanítói állásra 1909. évi
január 15-iki határidővel pályázat hirdettetik és felhívatnak folyamodó tanítók, hogy képesítésüket, nyelvismereteiket, eddigi szolgálatukat és magyar honosságukat okmányilag igazoló kérvényeiket Temeä
megye közigazgatási bizottságához intézve, de vallásés közokt. miniszter úrhoz címezve, a fenti határidőre
küldjék be. A tanító illetménye : évi 1000 korona
törzsfizetés és természetbeni lakás. Temesvár, 1908
deeember 11. Vértesy Gyula dr., kir. tanfelügyelő.
(6-1-1)
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Az orláti községi iskolánál lemondás folytán megüresedett tanítónői állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Javadalmazás: évi törzsfizetés 1000 korona,
lakpénz 200 korona, kertilletmény 20 korona, női
kézimunka-tanításért az ismétlő-iskolában 56 korona,
összesen 1276 korona előleges havi részletekben, törvényes korpótlékok. Teljes képzettséggel bíró pályázóktól a román és magyar nyelvben való szó- és
írásbeli teljes jártasság megkívántatik és ez kétséget
nem szenvedő módon, okmányok által igazolandó. A
hangjegyek és valamely hangszer ismeretével bíró
pályázók előnyben fognak részesülni. Pályázatok 1909.
évi január hó 10, d. e. 12 óráig alulírt iskolaszéki
elnökhöz küldendők. Orlát (Szeben vármegye),
december hó 22-én. Dr. Prunás György, iskolaszéki
elnök.
(1—l-l)
A s a j k á s g y ö r g y e i községi iskolaszék 1909. évi
január hó 15-ig pályázatot hirdet óvónői állásra.
Fizetés : 900, azaz kilencszáz korona készpénz, természetbeni lakás és kert, illetőleg 200 korona lakáspénz, 80 korona fűtési átalány. A kérvények a községi
iskolaszékhez, Sajkásgyörgyére küldendők. (8—I—1)
A b a v a n i s t e i (Temes megye) községi szerb-magyar iskolához egy helyettes tanító kerestetik. Javadalom : 60 (hatvan) korona, havonként. Állás azonnal
elfoglalandó. Kérvények a községi iskola igazgatóságához küldendők, iskolaszék.
(4—I—1)
R á b a k e t h e l y i (Vas m , u. p. Szentgotthárd) róm.
kath. népiskolánál III. férfitanítói állásra pályázat
nyittatik. Fizetése : hitközségtől 800 korona, államsegély 200 korona, bútorozott szoba. Kötelessége : az
iskolaszék által kijelölt osztályt, az ismétlősök egy
részét tanítani, a gyermekeket naponként templomba
vezetni, ott rájuk felügyelni, kántoriakban segédkezni.
Választás január 12-én délelőtt 9 órakor, mely napra
kérvények az iskolaszék főt. elnökségéhez küldendők.
1 9 Í . I 8

(2021-1-1)

O r g o v á n y község iskolaszéke a községi központi
tanítói állás betöltésére a következő szövegezéssel
hirdet még egyszer pályázatot. I. Javadalom : 1. 1000
korona a község pénztárából, előleges havi részletekben. 2. 3 kat. hold föld haszonélvezete, melynek adóját a községi pénztár fizeti. 3. Iskolaterem fűttetéseért
és takaríttatásaért évi 30 korona. 4. Törvénynek megfelelő lakás. 5. Törvényes korpótlék. II. Kötelesség :
A mindennapi vegyes I—VI osztályú népiskola és az
ismétlő-iskola vezetése. Határidő: január 10, déli
12 óra. Molnár Gergely, iskolaszéki elnök.
(30-1-1)
A b e s e n y ő i (Zala megye) államilag segélyezett,
osztatlan községi iskolánál üresedésbe jött róm. kath.
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : természetbeni lakás, földek haszonbére 77 korona, a
lakásnál levő teleki föld és rét természetben 50 korona. 5°/o-os iskolaadó 240 korona, tandíj 114 korona
25 fillér, a jelennel 5 évi átlagban megállapított
államsegély 318 korona 75 fillér, kántori teendőkért
külön 40 korona. Köteles a megválasztott tanító a
kántori teendőket végezni s a hitoktatást teljesíteni.
A választás 1909 január 16-án d. e. 10 órakor fog a
körjegyzői irodában megejtetni. A kérvények választás napjáig elfogadtatnak. Besenyő, H)08 december
hó 28-án. Elöljáróság.
(23—I—1)
V e i m - p u s z t a (Olaszfaluhoz, Veszprém vármegye)
községi iskolájánál tanítónői állás 1000 korona fizetéssel, rendes lakással betöltendő ; folyamodónő igazolni tartozik, hogy családja melyik tagjával fog
együtt lakni. Zenéhez, zongorához értők előnnyel bírnak. Folyamodások 1909 január 15-ig Veszprém vármegye tanfelügyelőségéhez küldendők.
(21—l—1)
A f ü z é r k a j á t a i reform, kántortanítói állásra pályázatot hirdetek, oklevelet másolatban kérek, az
állás 1000 korona. Nyíri (u. p. Füzérkomlós), Bacskay
Sándor, lelkész.
(22-1-1)
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A bukóczi ág. hitv. ev. felekezeti népiskolánál a
kántortanítói állás nyugdíjaztatás folytán megüresedvén, ezennel ez állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : készpénzben és terményekben 1064 korona és
kényelmes, szabad lakás, amelyhez vagy 500_Q;-öl
kiteijedésű gyümölcsös- és konyhakert tartozik. A
kellően felszerelt folyamodványok a bukóczi ág. hitv.
ev. iskolaszékhez címezve, az alulírotthoz küldendők.
Bukócz (u. p. Brezova, Nyitra m.), 1908. évi december
hó 15-én. Bodnár Gyula ev. lelkész s iskolaszéki
elnök.
(2015-1—1)
Alulírott Kiskőrös községhez tartozó f e k e t e h a l m i
tanyákon szervezett tanítói állásra pályázatot hirdetek.
Évi javadalom : államsegélyből 800 korona, a községi
pénztárból 200 korona, természetbeni lakás kerttel,
vagy 300 korona lakbér és 20 korona kertátalány.
Kötelessége: a mindennapi osztatlan vegyes népiskola
és az ismétlő-iskola vezetése. Felszerelt kérvények
1909. évi január hó 12-ig hozzám küldendők. Kiskőrös, 1908 december 16-án. Revalo Pál, elnök.
(2008—1—1)
Csonoplya község újonnan szervezett óvodájában
az óvónői állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 600 korona készpénz és addig, amíg a végleges óvoda fel
nem épül, egy szoba, egy konyha és a megfelelő
mellékhelyiségekből álló szabad lakás. Amíg a végleges óvoda fel nem épül, az óvodánál dajka nem
lesz alkalmazva. Felhívatnak pályázni óhajtók, hogy
okmányolt és nyelvismeretüket is feltüntető kérvényüket alulírott elnökhöz 1909. évi január hó 15-ig
annál is inkább nyújtsák be, mert a később érkezők
figyelembe vétetni nem fognak. Csonoplya, 1908. évi
december hó 20-án. Beretity Iván, óvodafelügyelőbizottsági ehiök.
(2025—1—1)
A magjai- nyelvet és népnevelést Zemplén megyében terjesztő egyesület a n a g y r n s z k a i óvónői állásra
pályázatot hirdet ; ez állás 700 korona évi fizetés,
180 korona dadatartás, tűzifa és szabad lakás élvezetével van összekötve. Felhívatnak a pályázók, hogy
képesítésüket, esetleges szolgálataikat igazoló okmányokkal felszerelt s az egyesület választmányához
címzett kérvényeiket 1909 január 10-ig Szalay Béla
egyesületi titkárhoz (Sátoraljaújhely) adják be. Sátoraljaújhely, 1908 december 23. Szalay Béla s. k., egyesületi titkár.
(2028—1—1)
A sándorházai (Zala megye) rém. kath. elemi
iskolánál újonnan szervezett tanítónői állásra pályázat
hirdettetik. Javadalma : hitközségtől 100 korona, egy
szoba, konyha és éléskamra ; remélhető államsegélyből 900 korona. Kötelessége: az első és második osztályú fiú- és leánygyermekek és ismétlő leánytankötelesek oktatása : kézimunkatanítás. Választás 1909. évi
január 27-én délelőtt 10 órakor az iskolában fog megtartatni s ugyanakkor az állás elfoglalásának idejéről
az iskolaszék fog határozni. Személyes megjelenés
szükséges. Kérvények január 15-ig bezárólag főtisztelendő Déry Egyed iskolaszéki elnök úrhoz, Búcsúszentlászlóra küldendők.
(29—I—1)
Az á g y a i református elemi népiskolánál a harmadik tanítói állásra. Évi javadalom : ezer korona,
melyből száz koronát az egyház ad, kilencszáz korona,
államsegély ; lakás és kertilletmény. Kötelesség : az
iskolaszék által megjelölt osztályok és női kézimunka
tanítása, irodai teendőkben, orgonálásban segédkezés.
Okleveles tanítónők pályázati kérvényeiket 1909. évi
január hó 16. napjáig alulírotthoz küldjék. Az állást
január hó 25-én kell elfoglalni. Ágya (Arad megye),
1908 dec. 29. Fogarassy Bálint, iskolaszéki elnök.
(28-1-1)
Tápiószecsöi róm. kath. iskolánál nő- és férfitanítói állásra január 9-ig törvényszabta fizetéssel és
lakással pályázatot hirdetünk. Kötelességek a díjlevélben vannak megszabva. Iskolaszék.
(1996—I—1)
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Gajar (Pozsony megye) róm. kath. iskolájánál megüresedett férfitanítói állásra 1909. évi január 15-ig
pályázat hirdettetik. Fizetése : községtől 600 korona,
kertilletmény 20 korona, ism.-iskola tanításáért 40 korona,, bútorozott szoba, failletmény 24 korona ; a fizetés kiegészítése államsegély útján történik. Tót nyelv
ismerete szükséges. Egy oszt. vezetni. Némi részben
kántornak segíteni. A kérvények felszerelve Oláh
Miklós plébános úrhoz küldendők. Gajar, u. p. helyben.
(26—1—1)
Az i v á n d a i községi iskolánál üresedésbejött kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Javadalom : 250
korona az iskolaszék pénztárából, 750 korona államsegély, 2 szoba, házikert és szükséges mellékhelyiségekből álló szabad lakás és végül a kántori teendők
ellátásáért minden a községben lakó róin. kath. házaspár után egy felöntő búza és egy felöntő tengeri.
Kötelessége : hátosztályú osztatlan fiú-, leány- és
ismétlő-iskolát vezetni és az iskolaszéki jegyzőséget
külön díjazás nélkül ellátni, mint kántor pedig a róm.
katliolikus istentiszteletnél működni. Oklevéllel és
működési bizonyítványokkal felszerelt pályázati kérvények, a családi állapot megjelölése mellett, 1909.
évi január hó 31-ig küldendők be alulírotthoz. Az
állás a megválasztást jelző értesítés vételétől számított
15 napon belül elfoglalandó. Megjegyeztetik, hogy az
iskola államosítása iránti eljárás folyamatban van.
Ivánda (Torontál megye), 1908 december 3-án. Scliikhoffer János, iskolaszéki elnök.
(1950—111—1)
A m a k ó i orth. izr. iskolaszék ezennel pályázatot
hirdet egy újonnan szervezett tanítónői állásra, mely
1100 korona évi fizetéssel és 360 korona lakbérilletménnyel van egybekötve. A pályázati határidő f. évi
dec. 30-án jár le. A pályázók mellékeljék oklevelüket
és eddigi működésüket igazoló okmányt és erkölcsi
bizonyítványukat másolatokban, amelyek vissza nem
küldetnek. Makó, 1908 január 8. Strausz József, orth.
izr. iskolaszéki elnök.
(2010—I—1)
A k u s z i c s i (volt határőrvidék) községi szerb-magyar tannyelvű elemi iskolánál üresedésben levő
tanítónői állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen
tanítónői állomással a következő évi fizetés van egybekötve : 600 korona készpénz a községtől, 400 korona
államsegély, 4 korona 20 fillér írószerátalány ; szabad
lakás, esetleg 200 korona lakbér. Felhívatnak pályázni
óhajtó okleveles tanítónők, hogy kellően felszerelt
és magyar honosságukat is igazolt folyamodványukat
1909. évi január hó 20-ig Temes vármegye közig,
bizottságához nyújtsák be. Temesvár, 1908. évi december hó 16-án.
(l/h—I—1)
A kiskomáromi róm. kath. elemi népiskolánál a
tanítói állás betöltendő. Javadalma: 1. 1000 korona
készpénzfizetés. 2. Egy bútorozott szobából álló lakás,
fűtés és tisztogatással. Kötelessége : az iskolaszék által
kijelölt osztályokat és az ismétlő-iskolát tanítani, a
kántori teendőkben önállóan segédkezni, a faiskolát
kezelni, melyért külön 40 korona jár. Az állás azonnal
elfoglalandó. Pályázati határidő : január 12. Kiskomáí'orn, 1908 december 28. Iskolaszék.
(19—1—1)

U
l öUnfCc .T 1C tLot.lv.
QCI/
nm
T a n í t n l r o í n y í t c p t v p ? M o s t m á l ' m i n d e n tan "
i a l l l l u n a C g l L ô C g O : felügyelőség megköveteli
a részletes tanítástervezetet (tananyagbeosztást). Bármely osztály Hofl'mmiti József féle, falra függeszthető,
hónapokra és hetekre felosztott részletes tanítástervezete 30 fillér. Mind a hat osztályé egyszerre rendelve
1 korona 50 fillér. Az egytanítós iskoláé 1 korona.
Az összeg 10 fillér portóval előre beküldendő Huszár
Aladár könyvkereskedőhöz, Szatmár, aki bérmentve
küldi.
(1963—VI—4)

1 . SZÁM.
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l í f f t r i i l t p r t r e m e ' £ szabásban, elegáns kivitelI J IUI 111 LCI L ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot
M r a n s z F . és
T á r s a
úriszabó-iizlete, VIII. ker., Rúkóczi-út 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20-52-1)
fyjprv-înlpnt I 50 gyönyörű, új Mária-ének, díszes
lUCgJClClRI kísérettel. II. rész ára 3 korona. 48
előjáték I., II. 2 korona 70 fillér. Zsámbó Károly,
Szeged.
(2022—V—2)
T ^ a r v DD M ó r á i tudományos műszerek gyára
i u í l l A Ci> ifiül Cl Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Telefon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. in.
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint.
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok,
kőzetek stb. Állami és nem állami iskolák legcélszerűbb bevásárlási forrása.
(25—26—1)
líépezdét részben vagy egészben végzett, szerény igényű
t - m í í n n n t t p r p o p k egy második és két negyel a l l l l U l l U l KCl COOK, dik elemi osztályos tanuló
leánygyermekeim mellé, teljes ellátás és havi 20 korona
kezdőfizetés mellett. Kézimunkatanítás szükséges. Bizonyítványok Meiszter Gyulához, Dunaföldvárra (Szigeterdő, Tolna megye) küldendők.
(2018—1—1)
T o p r ó l városról (II. oszt.), 5 tanerős iskolától áll.
UàCl Cl tanítópár. Mellékes : ref. kántorság. Tolvay,
Szászsebes.
(18—I—1)
Az új tantervhez való rajzoláshoz

Miiitanélküli Rajzfüzetek
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Stampay ének- és imakönyve
(XV. kiadás. 256 oldal. Űj kotta!)
a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan
kötve 30, díszben 50 fillér, lí-ik könyv ingyen, új
24 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.j.
(1380—XX—16)

Az elemi népiskolákat kőtelező
tanszerbeli fölszerelések
legjobb beszerzési forrása:
E

R D É L Y
é s
S Z A B Ó
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára,

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21.
(a Tanszermúzeum mellett).
Müszerészeti gyár!

Üvegfúvó-intéze. !

Használati utasítás megrendelőinknek ingyeu !
Telefon 42—05.

(17-16-1)

F Ë L E M E L E T . B E l f l R f l T f l LÉPC5ÖHflZBÖL!
IM E M
U T C n i Ü Z L-E T.

Q C U j M W l C f f y ?

16 lappal. 100 db 5 korona 10 fillér. INGUSZ I. és
FIA könyvkereskedésében, Arad.
(33—1—1)

jBU0fjPESTjv.,K05buTH LA3Q5 U -15,

A tisztelt tanító urak részére!

Ingyenes
RendeléseSzemorvosok Által
,. N A P O N T A S - l IG.

Van szerencsém becses figyelmét ezúton is tisztelettel
felhívni azon körülményre, miszerint voltam bátor
rövid idő előtt

MEGFELELŐ SZEMÜVEGEK

5Z.SMU VEGEK 3 KORONÁTÓL FEL1EBB
^Y!EN,KfjRNTNER5TRflSSe 3 9
=

iskolaszerekről szóló árjegyzékemet
az országban széjjelküldeni, mely cikkek nálam állán- :
dóan raktáron vannak s melyekkel azonnal szolgálhatok. Szíves megrendelés esetén igen tisztelt vevőimet
a legjobb s legpontosabb kivitelről már előre is biztosíthatom s maradok cégemet becses pártfogásukba
ajánlva, kiváló tisztelettel : Ticlíler Károly papírnagykereskedő, Budapest, VII., Károly-körút 9.
(13-1-1)
T i T p - p p a p V egy Okleveles tanítónőt, ki leáC ö C J V . nyomat a III. polgári iskola vizsgájára házamnál előkészítheti és zongorát is tanít.
A föltételeket magában foglaló levelet kérem Keresztes Ede kjegyző, Léczfalva (u. p. Maksa), címre
küldeni.
(2005—1—1)

rSiyÉWffiíteil
(1900—IV—4)

SCHÜNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(14)
BUDAPEST.
(19-1)
Föüzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. G t/ár: IV,
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér Iii.
Magyarország

E szelvény és 70 fillér levélbélyeg beküldése ellen minden tanítónak joga van az
1 K 20 f bolti árú, most megjelent

SZELVENY.

1909. évi Zsebatlasz egy példányára,
amely 15 különféle színnyomású térképet és számos közérdekű földrajzi és csillagászati tudnivalót
tartalmaz. Magyar Földrajzi Intézet. Budapest,
Rudolf-rakpart 8.
(24- III—1)

legnagyobb és villamos erőre berendezett hangszergyára.

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedük 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.
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1.

§

elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónőképezdék, valamint az ország összes tanintézetei számára a legújabb kiadásban nálam
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanárjelöltek részére kaphatók az összes forgalomban levő jegyzetek.
Állandóan raktáron vannak a világirodalom újabb és nevezetesebb termékei.
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek,
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára.

- p T « 7 T TVT r j . i n " D
féle szab. állítható
Jr 1 Zl 1 IN U £ J _Kiskolapad

BUDAPEST, Y III., Nagytemplom-utca 17.
(1862—XV—5)

Mindennemű fülvilágogitással készléggel szolgálok.

I

Részletes könyvárjegyzék

fi T
í
S

O L D I

ingyen!

L A J O i

CIMBALMOK

könyvkereskedő.
Budapest, II. kcr., Fő-utca 2. szám.
(1216—XV—11)
u l :

FEIWEL LIPÓT utóda
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7.

SZÁM.

Ä

«

kolaberendezések, tornakésziilékek és óvodaberendezések
gyára,
lüváiiiitra megküldi ú j o n n a n
kiadott árjegyzékét, ingyen és
bérmentve.

(9—52—1)

H A R M Ó N I Ü M O T
elismert legjobb gyártmányok,
jutányos árak mellett szállít:
Első magyar,villamos e r ő r e
berendezett hangszergyár,

STO WASSER J.
csász. és kir. udv. szállító,
BUDAPEST.
Raktár : II.. Lánchíd-u. 5.
Gyár : 11., Öntöház-u; 2.
Ajánlja továbbá saját gyárában készült összes húros-,
' vonós- és fúvóhangszereit.
! Magyarország legnagyobb
vonós- és fuvóhangszerek
gyára.

Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra
bérmentve.
(35—52—1)
Tanerőknek külön kedvezmény.

legújabb szabadalmazott
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangtartását más gyártmány
megsem közelítheti. Teljes jótállással, részletfizetésre is kaphatók.
Harmóniumok,
lögépek, gramofonok,
fonográfok bámulatos
szép íianggal. Hegedűk,
harmónikák, fuvolák,
ei te rák, kitűnő húrok stb.
Tanítóknak és tanítónőknek 10% engedmény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen
kiild : MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71.
(7-26-1)

KÉZIMUNKA
€jroI»©Iíaiek,
gok és szövetek rendkívüli nagy
választékban, szabott gyári árakban.
Kérjen képes árjegyzéket és kiválasztási küldeményt.

Telefon 109—06. Tanítónőknek engedmény !

BÉRCZI D. SÁNDOR
női kézimunka-nagyiparos,

Budapest, VI., Dessewffy-utca 5. sz.
(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.)
~ Saját áruházában.
z
M•io'\'íirnr«7'í<v
JJldgJdlUrSZdg

legnagyobb
munka-üzlete.

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

kézi=

(16—26-1)

XLII. évfolyam. 2. szám.

Budapest, 1909 január 14.

NÉPTANÍTÓK LAPJA.
K I A D J A A V A L L Á S - ÉS K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R .

MINISZTÉRIUM.

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
intezet. tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
lskoiák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló Ca az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.

Előfizetési â r î Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a
kiadó hi rutaiba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG :
BUDAPEST, VIII. KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 1G. SZÁM.
lveziratoliat

KIADÓHIVATAL :
MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3.
a.duiilv v i.-i — x.; <.

up

Ij hang.
Minden kornak megvan a maga hangja.
Nem vesszük észre, hogyan változott,
alakult, de egyszerre csak tapasztaljuk,
hogy irodalomban, sajtóban, társadalomban. s az élet minden terén új hang
vált uralkodóvá. Divat ez is, mint az
öltözködés divatja, amelyet részint nagyvilági közszereplők, részint külföldi nagy
cégek hoznak forgalomba, de fontosabb
divat, mert a szellemek külső megnyilatkozásának divata.
Voltakép minden híres egyéniség, aki
akár kiváló értékével, akár pedig érvényesülési tehetségével nagyobb népszerűséget vívott ki magának, egy-egy új
hangot hoz forgalomba. S rendszerint
akik követik, túlhajtják, az ízléstelenségig és modorosságig fejlesztik e hangot,
így volt idő, midőn az irodalomban bizonyos édeskés, epekedő hang uralkodott,
„bájvirányos és üdvreggélyes" szólamok
divatja. Langy zefirek lengedezése közben fülmiléeskék zengedeztek és sírdogáltak. Majd törzsökös magyar egyéniségek torz utánzata gyanánt vad és
duhaj, pórias hang terjedt el. Szelídebb
lelkületű egyéniségek utánzói jámborkodó műszende, szinte alamizsnakérő
hangot hoztak divatba. Fennszárnyaló,
bölcselkedő pesszimista-szellemek vak
követői eget döngető, értelmetlenül titánkodó hangot terjesztettek el.

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

A legutóbbi évek alatt megint új meg
új divatok támadtak, amelyek zagyva
keveredésben át és áthatják a magyar
irodalmat és társadalmat. Fesztelen könvnyedséggel csevegő írók hatása gyanánt
a kifejezésmód pongyolasága, gyakran
szinte cselédszobai és konyhai hang hallható a közéletben. De még ennél is aláb b
szállt egész társadalmi rétegek hangja.
Immár nem is magyar, nem is eredeti,
hanem túlnyomó részben külföldi, s a
külföldi írók közül is a külvárosi tollforgatók sajátos hangja teremt nálunk
divatot. Különös modorosságok válnak
uralkodókká. E zavaros hangok közül
legjellemzőbb a gúnyos cinizmus hangja,
amely fölényes lenézéssel beszél mindenről, ami küzdő nemzetünket érdekli.
Mintha csak Páris, London vagy Berlin
száműzöttei lennének egyes írók, akiket
végzetük a „magyar pusztaságra" kárhoztatott s akik itt minden fölött sajnálkozva vagy csúfolódva a külföld világvárosi mulatóiba térnek vissza. Meg nem
értett dicső lelkekként járnak körünkben,
mint akik kénytelenek szellemük kincseit
barbárok közt elpazarolni. A kis száműzötteknek itt minden oly kicsi, oly jelentéktelen, oly parlagi és elmaradt. Leereszkedőn. oktatnak bennünket, kajánul
kárörvendeznek bajainkon. Mint orrfintorgató előkelőségek a pórnak kunyhójában, úgy tartózkodnak ideiglenesei^ a.
ÍANIIÓKÉPZŐ INT
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magyar „szálláson" s mindig „haza"készülnek, európai városok abszint-méréseibe. Olykor ki is vándorolnak s onnan
írják nekünk csúfondáros elmefuttatásaikat. Mindent lenéznek, ami magyar, csak
a munkáikért járó magyar pénzt nem
vetik meg. Azaz, hogy ezt is keveslik s
talán épen ez az ő kesergés hangjuk legfőbb okozója. Ezek ami „européereink",
a müveit nyugat bizonyos „előharcosai",
akiknek hangja azonban épenséggel nem
nyugati, sem előkelőség, sem finomság
nincs benne, s idegenszerű kifejezései
közül folyvást ki-kitör a pusztai parlagiasság s a nyers duhaj ság.
Ehhez a zavaros hanghoz járul az észjárás különös nyakatekertsége. Amit
gondolnak, soha sem világos, sem egyenes.
Mindenáron szellemdúsak akarván lenni,
akik csak úgy szikráznak az elmésségtől,
minden mondatukat kiforgatják józan
értelméből. Nehogy írásuk banálisnak
lássék, inkább kificamítják értelmét. Külön szótáruk van, „egyéni nyelvük",
amelyet csak hasonló kúsza elme képes
megérteni. Mint nemzetünket, úgy nyelvünket is lenézik s minden szabályát
előkelően mellőzik. T. i. nem tudnak
magyarul s ebbeli fogyatkozásukat „zsenialitással" palástolják. Ok fölötte állanak a nyelv szabályainak, csak a tucatlelkek ragaszkodnak a nyelv ezeréves
törvényéhez ! Állandóan fejetetejére állított, bizarr, képtelen aperszű-gyártást
űznek. Ennek a szellemeskedő iparágnak
legjellemzőbb sajátsága, hogy minden
bölcs igéje, arany példaszava épen az
ellenkezőjét állítja annak, amit természetes emberi elme igaznak tud. S ez
az ipar igen könnyen űzhető. Az írónak
csak elő kell keresnie valamely példabeszéd-gyűjteményt s a legócskább példabeszédet visszájára kell fordítania. A
lőcsei kalendárium színvonalán álló író
így válhat banális régi szólamok kificamításával honi fiók-Wilde-á.

LAPJA.

1. SZÁM.

sát egykoron e szavakban öntötte ki :
„Szemérem nincs a csillagokban!
Zsibárú lett a szűzi csók!"

hát némely új irodalmi csillagból is kihalt a szemérem érzete s nem is tud
mást írni, mint érzékcsiklandozó, ledéiképet. Tisztaság, becsület, erény, természetes vonzalom, szülői, testvéri, gyermeki szeretet, önzetlen fáradozás a nép
és a nemzet ügyéért, lelkesülés az emberiség eszményeiért mind, mind letárgyalt,
elavult, kigúnyolt fogalom s más jó
nincs a világon, mint anyagi és érzéki.
Természetes, hogy ezen új hang átcsap a társadalomba is s az emberek
egymás közt való érintkezését is megmételyezi. Elvtelenséget, hitetlenséget
terjeszt. Nincs a múltnak oly igazi nagysága, vagy nagy alkotása, amelyről kicsinylő hang ne nyilatkozhatnék. Az
emberiség legnagyobb költőit és gondolkodóit, vagy apostolait, úgymint a
nemzet valódi jeleseit is fölényes gúnynyal bírálja s emberi gyarlóságokat, sőt
bűnöket szimatol minden nagyszerű mű
mögött. Hasonlókép bánik a jelen minden szép törekvésével s a jövő minden
eszményével. S egyre gyakoribb és sűrűbb észlelet, hogy az új hang mindenfelé utánzókra talál.
Ezzel szemben minden valamirevaló
! egyéniségnek csak egy jelszava lehet:
Óvakodás az utánzástól. Aki az igaz útat
keresi, az mindenekfölött arra törekszik,
: hogy semmi kérkedő divat kedvéért ne ve! szítse el önmagát, a maga egyéni értékét,
j a maga természetadta hangját. A divat
, változik és múlik, az egyéniségnek meg
kell maradnia a maga mivoltában.
Ragályos betegségek idejében az emberek kellő óvintézkedésekkel élnek,hogy testük épségét megmentsék. A legfőbb óvintézkedés a ragálytól való távoltartás és a
tisztaság szokott lenni. így kell minden öntudatos egyénnek alelki ragályokkal szemben is védekezni. Tisztán tartva a maga
S hogy igaza legyen a költőnek, szellemét, kerülni kell a divatos szelPaÜtyyi
Lajos.
aki a romlottságon való felháborodá- lemkórság betegeit.

2.
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Az örök probléma.
Nemi fölvilágosítás és több efféle.
írta : Kemény

Ferenc.

Kőrösy György dr. a N. L. tavalyi évfolyamának utolsó számában három kis könyv ismertetésének keretében szóváteszi a nemi fölvilágosítást és sürgős ellenszerül egy sereg javaslatot mutat be. A nevelő-oktatásnak ezt a
manapság rendkívül felkapott és szinte hihetetlen arányokban megmunkált területét, melynek előbbrevitelében hazánk is kivette részét,
szélesebb körben szexuális pedagógia néven
ismerik. Ennek tartalmát két részre oszthatjuk :
az írott (és hangoztatott) malasztra és a szerényen meghúzódó tettekre; amaz a tömeg, ez
a kivétel. Hogy ezen a szavak és tettek közt
fennálló aránytalanságon lendítsek, legyen szabad, nem minden készültség nélkül, * a dologhoz hozzászólnom.
Kőrösy Gy. cikkének befejezőrészében kijelenti, hogy az ismertetett könyveknek akadémikus ajánlásával nem érheti be, hanem azt is
szeretné, ha ez a mozgalom nálunk is nagyobb
hullámokat verne és szövetségre lépne az alkoholizmus elleni küzdelemmel. Ehhez hasonlóan
miniszteri rendeletekkel kívánná szabályozni és
erősíteni az iskolának harcát az ifjúságnak nemi
megtévelyedései és visszaélései ellen. Ezekhez
az okos és bátor szavakhoz fűzöm megjegyzéseimet. melyeknek egyedüli célja az, hogy az
ügy mai állapotának ismertetésével újabb lökést
adjak a dolognak. Hátha a sok-sok szóbeszéd
nyomában legalább egy kicsiny, de bíztató
tett fakad.
A dolog érdemét illetőleg a Kőrösy említette és a venereás betegségek leküzdése érdekében 1899-ben és 1902-ben Brüsszelben tartott
kongresszusok mellett rá kell mutatnom az 1907
május 24—25-ig. Mannheimban lefolyt kongreszszusra, mely kizárólag a szexuális pedagógiával
foglalkozott és amelynek 321 lapra terjedő,
felette gazdag tartalmú Jelentésével az „Egészség" c. folyóiratban foglalkoztam (1907. évf.
329—331. lap). Ez a Jelentés hü képét adja a
kérdés mai állásának, belőle tudjuk meg, hogy
a többség a családbeli felvilágosítás mellett
foglal állást, de azt is, hogy az iskolára háruló
feladat mije és mikéntje tekintetében a nézetek
még nagyon eltérőek. Ennek a Jelentésnek
beható tanulmányozása szinte nélkülözhetetlen
* Szerző vagy tíz év előtt indította meg hazánkban
„az érzékiség elleni küzdelmet" s számos cikkben és
felolvasásban szállt síkra e mozgalom érdekében.
Könyve : A nemi probléma (Szexuális Pedagógia), a
Néptanítók Könyvtárában jelent meg 1907-ben (88.
füzet). Ismertettük lapunk mult évi folyamában s
külön cikkben is foglalkoztunk vele.
(Szerk.)
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mindazok részére, akik ezzel a kérdéssel komolyan óhajtanak foglalkozni.
Jóllehet nagyjában osztom Kőrösy dr. fejtegetéseit, legyen szabad azokhoz a következőket
megjegyeznem. „E rémes bajok ellen nincs más
orvosság, mint a felvilágosítás s az ez alapon
álló védekezés", mondja ő Fournier nyomán.
Ehhez hozzá kell tennem, hogy a felvilágosítás
a szexuáhs pedagógiának csupán egy része s
eszményi körülmények (kellő családi nevelés,
erkölcsös környezet stb.) között gyermekeinknek nemi megóvását e váltig és kizárólag
hangoztatott „felvilágosítás" nélkül is el tudom
képzelni. Kőrösy dr. továbbá azt írja, hogy
„maga a (nemi) kielégítés a legkisebb veszedelem", ellenben a fertőzés a legnagyobb baj
— eszerint ő csak higiénikus, vagyis utilitarisztikus felvilágosítást ismer és nem törődnék
a lelki tisztasággal? Szerencsére, néhány sorral lejebb önmagát igazítja helyre, mondván,
„hogy a megtartóztatás nem természetellenes,
sőt megmérhetetlen fizikai s erkölcsi erőnek
forrása". Igen, ez a helyes, mert az ifjúságot
lelki, szellemi és testi javainak és jövőjének
érdekében kell a nemi megtartóztatás (absztinencia) hitében felnevelni.
Az érzékiség elleni küzdelemben az arra
való könyvek mellett ne feledkezzünk meg az
élő szó hatalmáról sem. Főleg a gyermekeknek
ízlése nem mindig kedvez az ilyen komoly,
oktató olvasmányoknak. A nyomtatott szó inkább a szülők és a tanítók kezébe való, de
emellett még ezekre is nagyon ráfér a szóbeli
útbaigazítás. Minthogy pedig az iskola közvetve
a szülők nevelését is kell hogy vállalja, legelsősorban az orvosok és a tanerők* szexuálpedagógiai képesítéséről kellene gondoskodni. Ennek
nyomában lehetne azután eredményesen a szülői
értekezleteket is szervezni.
Szóljunk immár arról az annyira áhítozott
és sürgős „hullámról", vagyis egy olyan mozgalomról, melyből az egész ország kiveszi részét.
Ilyen volt az 1886-ban Irányi Dániel által
alapított Országos Erkölcsnemesítő - Egyesület,
mely az elhunyt József főherceg védnökségével
dicsekedhetett s melynek élén az ország legtekintélyesebb egyéniségei, egykori vagy hivatalban levő miniszterek (Csáky gróf, Apponyi
gróf) voltak. S mégis ez az országos hivatásra
született egyesület részvétlenség következtében
néhány év után kimúlt.
1905-ben alakult meg az Országos Védőegyesület a nemi betegségek ellen, melynek
elnöke Liebermann Leó, egyetemi tanár. Ez az
egyesület 1907 december 9-től 1908 február
>í'Kis—„•
•
'
* A mannheimi kongresszus Jelentése külön fejezetben foglalkozik ezzel (Lehrerkurse, 300—313. lap).
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17-ig öt estere terjedő szexuálpedagógiai szaktanácskozást rendezett, mely legalább a papiroson a következő figyelemreméltó eredményeket érlelte : * 1. A felvilágosítás munkája az
iskolára és a családra hárul. 2. Ha az iskolai
felvilágosítás természetrajzi és higiéniai alapokra szorítkozik, akkor kötelező lehet. 3. Ezen
ismeretek elemei már a népiskolában helyénvalók, a kor és az osztályok emelkedésével
pedig kiterjesztendők. Nagy szerep jut emellett
a jelleinképzésnek és testi nevelésnek. 4. A
szexuálpedagógiai törekvések az iskolában csak
akkor járhatnak sikerrel, ha érdekükben valamennyi iskolai tényező közreműködik. 5. A
tanügyi hatóságok, szak- és tanítóegyesületek,
iskolaigazgatók és a sajtó felhívandók, hogy
vegyék ki részüket ezen az egész nemzetre és
jövőjére kiható küzdelemből.
Ez a szakértekezlet több indítványt is elfogadott, melyeknek elseje így hangzik:
„Telintettél arra, hogy ebben a fontos és
nehéz nevelési problémában valamelyes eredmény csak a tanügyi hatóságok
közreműködésével és támogatásával érhető el, az Országos
Védőegyesület felkéri a vallás- és közoktatásügyi minisztériumot, hogy a szexuális pedagógia
ügyét karolja fel." Ezt, velem együtt, többen
már tíz év óta sürgetik, kiindulva abból a
helyes meggyőződésből, hogy egyeseknek szétszórt buzgólkodása e kórsággal szemben lehetetlen. Azért is sajnálnám, ha az „ Országos
Védőegyesület", mely már egy év óta nem
hallat magáról, az általános részvétlenség következtében oly hamar az „Országos Erkölcsnemesítő-Egyesület" sorsára jutna.
Befejezésül köszönetet mondok Kőrösy Gy.
dr.-nak, hogy ezt a kérdést ismét megbolygatta
és annyi szeretettel és tudással ajánlotta a
tanítóságnak figyelmébe ; de nem mellőzhetem
e lapok szerkesztőségét sem, mely nagy hálára
kötelez mindannyiunkat azért a készségért,
mellyel ezen elterjedt orgánumot egy ilyen
országos fontosságú ügy szolgálatába bocsátja.
Kétszeresen fontos ez nálunk, ahol annyi jó a
fellobbanó szalmatűz jegyében indul meg, hogy
csakhamar egy sereg papirosjavaslat hamvában
elaludjék. Mentsük meg az ifjúság erkölcsi
megóvását és nemi védelmét ettől a sorstól és
gondoljuk meg inkább, hogy itt egy ősi bajjal
szemben folytatandó állandó küzdelemről van
szó, mely még a legjobb esetben — valamennyi
tényező közreműködése mellett is — örök
* Bő ismertetése (22. lap) „Sexnalpedagogische
Enquete in Buda-pest" címmel most jelent meg a
,,Zeitschrift zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten"
c. folyóiratban és külön füzetben is a lipcsei J. A.
Barth kiadásában. Magyar nyelven, sajnos, nem tudtam itthon elhelyezni. K. F.
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probléma marad; melynek ideális
még a legkedvezőbb körülmények
aligha fog teljesen sikerülni.

megoldása
között is

Politikai iskolázottság.
(Második és befejező közlemény.)
írta : Károlyi
Sándor.

Előbbi közleményem befejezőrészében szólottam a politikailag iskolázatlan tömegek részéről a nemzeti állam érdekeit s jövőjét fenyegető
veszélyekről ; eme szempontból kifolyólag ezúttal
a hazafias magyar tanítóságnak — az általános
választói jog behozatala által előidézett új helyzettel szemben — a nép vezetése s politikai
felvilágosítása tekintetében való hivatásával s
feladataival óhajtok foglalkozni.
E tekintetben két alapkérdéssel kell tisztába
jötmünk. Az első az : van-e szükség arra. hogy
a köznéppel politikai műveltség is közöltessék ;
a második pedig az : ha szükség van rá — s
amennyiben ennek közlésére is elsősorban a
tanítóság hivatott — megvan-e ma ehhez,
általánosságban a magyar tanítóságnak az a
politikai műveltsége, iskolázottsága, melv őt
eme kiválóan nehéz, nagy körültekintést és
köteles pártatlanságot igénylő hazafias feladat
méltó betöltésére képesíti.
Sajnálattal kell beismernünk, hogy hazánk
túlnyomó részében a népműveltség — az utóbbi
évtizedek alatti rohamos fejlődés mellett is —
még mindig kezdetleges fokon áll; évszázadok
mulasztásait egy ezer sebtől vérzett s erőinek
kifejtésében folyton akadályozott nemzet máról
holnapra nem pótolhatja. A nemzeti regeneráló
kultúrmunka azonban folyik s lépésről-lépésre
előrehalad. Ebből a munkából az iskolák, a
tanügy emberei, a tanítóság derekasan kivették
s kiveszik részüket. Terjeszik mind nagyobb
és nagyobb területen a magyar szót, a magyar
műveltséget, a magyar szellemet; sőt a változott, fejlődő viszonyok folytán a tanítói hivatás
ki is nőtt már az iskola négy fala közül : a
tanítóra ma már az iskolán kívül a felnőtt
néptársadalomban is a kötelességek és feladatok
nagy köre vár. Míg u. i. a kultúra munkásai
nehéz, verejtékes harcban vitték egyrészt előre
a népoktatás ügyét, azalatt másrészt a nemzet
ellenségei — a korszellem káros hatása által
is elősegíttetve — mind vakmerőbben és sikeresebben szedegették ki az alapköveket a nemzeti egység épületéből. Egy szellemi és lelki
forradalom vette fokozatosan hatalmába a népet
(a szocializmus, a kivándorlás, a nemzetiségi
mozgalmak és szervezkedések), minek káros
hatása mind aggasztóbb tünetékben jelentkezvén, a helyzet szanálása érdekében a kultúra
emberei is akcióba léptek. A tanítóságra hárult
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elsősorban az a feladat, hogy iskolában, iskolán
kívül úgy az elme'leti, mint a gyakorlati ismeretek közlésével igyekezzék a köznép körében
a vallás- és nemzetellenes tanok és irányzatok
káros hatását megfelelően ellensúlyozni. Munkaköre tehát — a gyakorlati szükségletnek megfelelően — kiszélesbedett ; mihez képest ma
már a tanítóság ifjúsági egyesületek, olvasóés gazdakörök, szövetkezetek stb. keretében
mind nagyobb és nagyrobb számban veszi ki
részét a népvezetés és felvilágosítás munkájából.
Miközben azonban a tanító iskolán kívüli munkássága körében — a cél természetével és
jelentőségével többnyire tisztában nem levő s
széthúzó értelmiség által legtöbbször magára
hagyatva — a rendelkezésére álló szerény eszközökkel a nép felvilágosítása, megnyerése s
jólétének előmozdítása érdekében odaadó lelkesedéssel fáradozik : azt tapasztalja, hogy —
bár tömérdek fáradozásának vannak eredményei,
sikerei is — ezek távolról sem elegendők ahhoz,
hogy egy község szellemi és érzehni irányításába döntő mértékben befolyjanak. Azt tapasztalja. hogy a vallás- és nemzetellenes irányzatok a nép tudatlanságát, szegénységét, emiatti
elégületlenségét s politikai tájékozatlanságát
kihasználva, —• egyrészt a faji érzés erejével,
másrészt hazug, de tetszetős politikai jelszavakkal, frázisokkal mindinkább hatalmukba kerítik
a nép lelkét. S a tanító kénytelen bevallani,
hogy a valóságban, „a nagy tettek és elhatározások órájában", községe lakosságára általában
nem számíthat : azt nálánál erősebben ható
erőtényezők irányítják, viszik a nagy elhatározások és tettek felé.

felvilágosítása tekintetében — azon a téren,
melyen az ellenség garázdálkodásának a legsikeresebben vethetett volna gátat — elhanyagolta mindeddig néptanítói kötelességét teljesíteni.
Tanítjuk a népiskola Y—VI. osztályaiban a
11—12 éves gyermekeknek a polgári jogokra
és kötelességekre vonatkozó ismereteket ; ezentúl s az iskolán kívül a felnőttek körében is,
ahol alkalom nyílik rá, előadunk valami keveset ezek köréből. Ámde ez ma már nem elég ;
s ami kevés ezekből az emlékezetben meg is
marad, csak holt anyag, melynek életet csak
a gyakorlati politikai életre való vonatkoztatása s ezzel kapcsolatban a gyakorlati politikai
viszonyoknak és állapotoknak legalább vázlatos
ismertetése adhat. Az élet, a mindennapi tapasztalat, nemzettársadahni fejlődésünk, mind azt
igazolja, hogy a népet — egyéb hasznos és
szükséges ismeretek közlésén kívül —- a legszükségesebb politikai ismeretekkel, tájékozottsággal is el kell látni. Ezt a feladatát eddig
nem teljesítette — száinbavehetőleg — a magyar tanítóság és pedig azért, mert — általánosságban — maga sem volt eléggé tájékozott
e tekintetben, a kérdés sem volt eddig annyira
evidens s nem tartotta hivatásának, sőt félt e
kényes és felelősségteljes kérdéshez hozzányúlni.
Ma már azonban, mikor a nép politikai érettsége, iskolázottsága oly égető kérdéssé vált,
elérkezett az ideje annak, hogy a tanítóság e
tekintetben is a cselekvés terére lépjen. Annyival is inkább, mert ha komolyan veszi iskolán
kívüli kulturális és hazafias misszióját ; ha a
népre nemzeti szempontból irányadó befolyást
akar szerezni ; lia a vallás- és nemzetellenes
irányzatok, a politikai szédelgések ellen sikeres
harcot akar folytatni s általában a nemzeti
államnak ily magasabb értelemben is hasznos,
sőt életbevágó szolgálatot tenni: úgy e hivatás
teljesítése elől ki sem térhet.

Ez a tény annál komolyabb jelentőségű,
mert oly községekben is széltében tapasztalható, ahol a legjobb magyar iskolák állanak
fenn hosszabb idő óta s oly helyeken, ahol a
tanítóság iskolán kívül is igyekszik kulturális
feladatát teljesíteni. Nem is az analfabétizmus
a baj oka ; hiszen az aránylag műveltebb társaLássuk csak. A tanít*) az iskolán kívül is
dalmi rétegek (ipari munkások, kisiparosok, a kultúrális munkásságot fejt ki ; tanítja a kezeműveltebb nemzetiségi elemek) is egyaránt hálás ügyébe eső felnőtt lakosságot hasznos elméleti
talaja a káros és bomlasztó politikai tévtanok és gyakorlati ismeretekre és ügyességekre ; a
és szédelgések mérgező hatásának.
választói joghoz jutott s ezért a különböző
Most, mikor az általános választói jog beho- politikai ellenhatásoknak kitett hallgatóság
zatala révén politikai jogokhoz és befolyáshoz (illetve a község más lakói is) — kivált
jutó néptömegek jövendőbeli jjolitikai maga- politikai s talán épen választási mozgalmak
tartása nemzeti szempontból oly sok gondot kapcsán — érdeklődik a napirenden levő —
okoz, méltán kérdezhetjük : miért nehezebb ma általa hallott, de meg nem értett, azonban őt
már a tanítónak napról napra községe lakos- izgató — fontosabb politikai kérdések iránt is :
ságára hazafias politikai tekintetben irányadó- ha a tanító ezekre nem is térne ki, —• tartva
nak nevezhető vezető befolyást gyakorolni ? magát az eddigi szokáshoz : óvakodva a poliAzért, mert a nép félrevezetésére utazó poli- tikai kérdések érintésétől is —- nem természetikai szédelgésekkel, Vallás- és hazaellenes, tes-e, ha hallgatói — vagy alkalomszerüleg a
csábítóan hangzó tévtanokkal s folyton erős- ! község más lakói is — bizalommal kérdést
bödő irányzatokkal szemben a nép politikai intéznek hozzá egyszer-másszor e kérdések
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mibenléte, a pártviszonyok és törekvések stb.
iránt?! Vájjon mondhatja-e ma már ilyenkor
a tanító, hogy ő ezekhez nem ért, vagy hogy
ezekkel — hivatalánál fogva — nem foglalkozhatik ; hagyhatja-e őket tudatlanságukban,
tévedéseikben tájékozatlanul : hogy azok azután
ott keressenek felvilágosítást, ahol találnak s
ekként menthetetlenül a vallás- és hazaellenes
irányzatok s a politikai szédelgések zsákmányaivá váljanak ? ! Ha ezt teszi : úgy, amint
egyik kezével épített, azt a másikkal lerombolja.
Még egy szempont. Lehetséges, sőt nagyon
valószínűnek látszik, hogy hazánkra küzdelmes
korszak következik, melyben a nemzet összes
erkölcsi és életerejének összeszedésére és kifejtésére lesz szükség, hogy jogos törekvései és
ideáljai mellett rendületlenül megállhasson s
azokat szívós kitartással kivívhassa. Lehetséges,
hogy — valamint a múltban, úgy a jövőben
is — a hatalom, a nemzeti álláspont gyengítése céljából, a nemzet döntésére fog appellálni :
ily esetben egy politikailag érett és. egységes
nemzeti társadalom nem tántorodik el, mint
ide-oda csapongó hullám, hanem sziklaszilárdan
megáll igazai, a nemzeti álláspont mellett s
erőt, támaszt nyújt a nemzeti érdekek és álláspont vezéreinek. Igen, politikailag éretté s
hazafiassá kell tenni a magyar társadalom legszélesebb néprétegeit: a legszükségesebb gyakorlati politikai ismeretek közlésének s a nemzet jogos törekvéseinek, vágyainak, ideáljainak
s általában alkotmányos politikai életének népszerű megismertetésével.
íme, ezen a réven az egészséges és életerős
társadalmi, nemzeti és politikai közszellem
kialakulását is nagy mértékben előmozdíthatja
s a nemzeti eszményeknek és érzelmi egységnek nagy és megbecsülhetetlen szolgálatot tehet
a tanítóság.
Mikor azonban a tanító a politikai felvilágosítás szolgálatába lép: nem szabad egy pillanatra sem felednie, hogy rendkívül nehéz, nagy
körültekintést igénylő és felelősségteljes feladatot végez ; nem szabad felednie, hogy ő a
„•nemzet napszámosa" és így semmi körülmények közt sem lehet pártember, abban az
értelemben, amint ezt mások tehetik. Neki
felvilágosításaiban, ismertetéseiben
szigorúan
meg kell maradnia azok között a határok
között, melyeket állása s a nemzeti közérdekek
elébe szabnak ; ha ezeket túllépné, úgy állására a
legnagyobb mértékben méltatlanná tenné magát.
Az a kérdés merül fel már most, hogy a
magyar tanítóság politikai műveltség, tudás
tekintetében áll-e azon a színvonalon, hogy
eme felette nehéz feladatnak sikeresei! megfelelhessen. Bizony, be kell vallanunk, hogy
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— általában — nem. Olvasom, hogy ezután a
képzőkben gondot fognak fordítani a növendékek gazdasági, szociálpolitikai és közgazdasági
kioktatására, hogy azok a népet majd képesek
legyenek vezetni. Ez minden esetre jó lesz alapnak — a jövőre ; a ma azonban halasztást
nem tűr s kényszerítő erővel követeli, hogy a
tanítóság igyekezzék a megfelelő politikai műveltséget és iskolázottságot megszerezni, hogy
nagy és nemzetfontosságú hivatásának a nép
politikai felvilágosítása tekintetéhen képes legyen
megfelelni.
Vájjon azt jelenti-e mindez, hogy a magyar
tanítóság ezután a derűre-borúra való politizálásra adja magát ? Nem ; hanem azt, hogy ne
legyen maga is politikai műveltség és iskolázottság tekintetében analfabéta ; hogy tudja a
vezetésre váró népet — a felforgató elemekkel,
népbolondító agitátorokkal szemben szükség
esetén harcba szállva is — e tekintetben felvilágosítani, a nemzeti érdekek útján vezetni és
megtartani s végül, hogy e „tudás" birtokában
— a józan politikai felvilágosodás terjesztése
révén —• a társadalmi ellentétek kiegyenlítése,
a társadalmi béke és egység érdekében is sikeresen munkálkodhassék.

Az iskolai felügyelet reformja.
írta:

Saskeöy

József.

Ha azt a rengeteg cikket, mit erről a témáról
a különböző szak- és hírlapokban összeírtunk,
mind összegyűjtenők s azt a sok beszédet, mit
erről ankéteken és banketteken, nemkülönben
értekezleteken és gyűléseken elmondottunk, mind
leímók, hát mindez nem egy kötetet, hanem
csinos kis könyvtárt tenne ki.
Aki figyelemmél kísérte az utolsó 10—15
esztendő tanfelügyelői kinevezéseit, láthatta, hogy
a kinevezéseknél ez idő alatt két elv érvényesült.
Az egyik elv az volt, hogy a tanfelügyelői kar
nívóját emelni kell. Hosszú évtizedig még tollnoki állásokra is egyetemi készültséggel bíró
embereket neveztek ki és igen nagystílű tanítónak kellett lennie annak, akit tanfelügyelővé
kineveztek. Az ú j korszak óta látható, bogy a
kormány a tanfelügyelői kar szakszerűsítésére
is törekedik. A mult év elején igen sok tanítótársunk egyenesen segédtanfelügyelővé neveztetett ki s a kir. tanfelügyelők közé is mind
több és több tanítóembert emelnek.
Vájjon ki az, aki e két elv jóhiszemű intenciójában kételkedik ? Vájjon ki az, aki bizonyítani tudná, hogy a magasabb képzettség ártalmára volna a tanfelügyelői karnak? S vájjon
ki az, aki kételkedne ahban, hogy a tanítótanfelügyelők emberül, derekasan megállják he1
lyüket ?

r
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Aki a tanfelügyelet reformját megvalósítani egyesületek, közművelődési körök létesítésén
akarja, annak ebből a két alapelvből kell ki- fáradozna, gondoskodnék a felnőttek oktatásáról,
indulnia. Szerintem, e reform megalkotását csak ifjúsági és népkönyvtárak, olvasó- és daloskörök
az oldhatja meg sikeresen, aki aprólékosságig stb. felállításáról. A magasabb intézetek ellenismeri a tanfelügyelő hivatását, hatáskörét. Ma őrzése a főtanfelügyelő tiszte lenne.
a kir. tanfelügyelőnek kétféle hatásköre van :
A fő- és kir. tanfelügyelő alá volna rendeközigazgatási és szakhatásköre. A kir. tanfel- lendő a kir. segédtanfelügyelő, egyetemi képügyelő a közig, bizottság előadója, vezeti a tan- zettséggel, de ő kizárólag a tanfelügyelőségi
felügyelőségi irodát, elintézi a beérkezett sok iroda vezetője lenne s kizárólag aktaelintézéssel
aktát, gondoskodik új iskolák állításáról, iskolai foglalkozna. A kir. segédtanfelügyelők főtanfelállamosításokról, államsegélyekről, a tanítók ügyelőkké lépnének elő. A kir. segédtanfelügyelők
segélyezéséről, fölterjeszti az áthelyezési, szabad- a ÎX. és VHl., a kir. tanfelügyelők a V I H és
ságolási, nyugdíjazási és pályázati kérvényeket, VII. és a főtanfelügyelők a VII. és VI. rangelőléptetésre, jutalmazásra ajánl egyes tanítókat, osztályba nevezendők ki.
jóváhagyja az iskolai számadásokat, testületi és
A járási szakfelügyelet kérdése már el nem
gondnoksági jegyzőkönyveket, előadója a fe- odázható. Minden járás élére, kizárólag az érgyelmi ügyeknek, és a jó Isten tudná előszám- demes tanítók sorából, járási szakfelügyelő nevelálni, még milyen adminisztrácionális ügyeket zendő ki, akik a kerületükbe tartozó iskolákat
intéz el. Ezenfelül látogatja az iskolákat.
havonta egyszer megvizsgálják s tapasztalatukAki a tanfelügyelő hivatását, hatáskörét, ról a kir. tanfelügyelőnek tesznek jelentést. Többmunkásságát jól ismeri, tudja, hogy a kir. tan- tanítós iskolában a járási szakfelügyelők tartozfelügyelőnek reprezentálnia kell s hogy közigaz- nának tapasztalataikat a tantestület ülésén —•
gatási és fegyelmi hatásköréhen igen nagy jogi névemlítés nélkül — módszeres megvitatás alá
érzékre, jogi és pénzügyi intelligenciára van bocsátani. Kívánatos lenne, hogy a szakfelügyelői
szüksége. Viszont az sem tagadható, hogy szak- állások a X. rangosztályba sorozással rendszerehatáskörében igen nagy szüksége van a szak- síttessenek ; de ha ez pénzügyi nehézségekbe
ismeretekre, sok-sok tapasztalatra, nagy gyakor- ütköznék, addig is, míg ez lehetséges, helyes
latra. Mindebből pedig logikusan következik az, lenne, lia egyes állami iskolai igazgatók nevezhogy a tanfelügyelő közigazgatási hatásköre a tetnének ki, némi tiszteletdíj pótlásával, szakmagasabb, és pedig az egyetemi képzettséget felügyelőkké. Ezek a tanítás alól fölmentve,
igényli, míg a szakhatásköre a vérbeli tanítót. amellett, hogy iskolájukat adminisztrálhatnák,
Ha erre az álláspontra helyezkedünk, amely elvégeznék a szakfelügyelői teendőket is.
oly világos, mint a kétszer kettő, akkor az iskolai
Ez annál könnyebb megoldási mód, mert
felügyelet reformjának a helyes kiindulópontját hiszen a nagyarányú államosítás következtében
megtaláltuk. Szerény nézetem szerint az iskolai alig van járás, ahol állami iskolai igazgató nem
felügyelet reformját a tanfelügyelői hatáskör lenne. Es olcsó megoldás is lenne.
kettéosztásával kell megvalósítani. Legyen egy
faktor, akinek csak közigazgatási s egy másik
Büntető-novella
faktor, akinek csak szakhatásköre van. Álljon
s
a
gyermek büntetése.
a megyei tankerület élén a tankerületi főtanIrta
: K. Nagy
Sándor.
felügyelő, egyetemi képzettséggel, de kizárólag
közigazgatási és reprezentálási hatáskörre], s
II.
álljon mellette a kir. tanfelügyelő, kizárólag szakA Büntető-novellának nevezetes enyhítése az,
hatáskörrel, aki az idősebb, érdemesebb, agilis, mely a viselt hivatal elvesztésére vonatkozik.
tehetséges tanítók sorából neveztessék ki.
Á büntetőtörvénykönyvben ugyanis vannak
A főtanfelügyelő végezze az összes közigaz- bizonyos bűncselekmények (lopás, sikkasztás,
gatási ügyeket ; a tanfelügyelő legyen a megyei csalás, hivatah hatalommal való visszaélés stb.),
tanítóság szellemi vezetője. Hivatása lenne a melyeknek elkövetése esetében a bíróság mellékvárosi iskolák látogatásán kívül a szakfelügyelők büntetést is szabhat ki az elítéltre. Ez a mellékellenőrzése, a tantestületi és gondnoksági jegyző- büntetés: a hivatalvesztés és a politikai jogok
könyvek, igazgatói jelentések elintézése, tanren- gyakorlatának felfüggesztése egy bizonyos megdek és tantervek felülvizsgálása ; jutalmazásra, határozott időre. (Btkv 54. és 55. §.) Ez a
kitüntetésre, előléptetésre ő ajánlaná az érde- mellékbüntetés sokszor nagyon is érzékenyen
meseket. A szakfelügyelők havi és az igazgatók sújthatta az elítéltet, mert elvesztette a kineévnegyedes értekezletén ő elnökölne s irányítaná vezés vagy választás útján nyert közhivatalát
a tanítóság munkáját; A tanfelügyelő pártolna vagy szolgálatát, nyugdíját, nyilvános tanári
és kezdeményezne kulturális mozgalmakat, alko- vagy nyilvános tanítói állását, a gyámságot
holellenes, gyermektanulmányi íiókok. ifjúsági vagy gondnokságot stb. ; továbbá nem lehetett
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képviselő, sőt a községi képviselőtestületnek tagja
sem ; nem lehetett esküdtszéki tag, nem lehetett
választói joga a képviselői, törvényhatósági, sőt
községi választásoknál sem.
De ez még nem okozott mindig kétségbeejtő
helyzetet, mert vétség esetében egy évtől három
évig, bűntett esetében háromtól tíz évig terjedhetett (Btkv 57. §), tehát csak bizonyos meghatározott időre szólott, sőt enyhébb ítéletek
esetében (6 havi fogház vagy 6 havi államfogház, pénzbüntetés) a bíróság teljesen is mellőzhette a mellékbüntetés kiszabását. (Btkv 54. §.)
Am sokkal kegyetlenebb volt a viselt hivatal
elvesztésének kimondása, mely a hivatali és
ügyvédi vétségekre van megállapítva (Btkv
484. §), s eszerint a viselt hivatal vagy állás,
illetőleg az ügyvédség elvesztése kimondandó
volt s ennek kimondását mellőzni nem volt
szabad. De ezt ilgy kell érteni, hogy a viselt
hivatal elvesztését csak olyan esetben kellett
kimondani, ha a vádlott saját hivatalában követte el a vétséget. Pl. megtörtént, hogy egy
tanító honvédlovakat váltott s a kiszabott idő
után szerette vohia azokat továbbra is megtartani s hogy célhoz jusson : megvesztegetéshez
folyamodott, de rosszul ütött ki reánézve, mert
feljelentették s megvesztegetés vétsége miatt
— melynek büntetése egy évig terjedhető fegyház és ezer forintig terjedhető pénzbüntetés —
el is ítélték. (Btkv 470. §.) Tehát hivatali
vétségért ítélték el, mely maga után vonná a
viselt hivatal elvesztését is : de, mert a tanító
nem az ő hivatalos foglalkozásában s nem az
ő hivatalos foglalkozására vonatkozólag követte
el a megvesztegetés vétségét : a bíróság nem
ítélte el a viselt hivatal elvesztésére. De mondhatok egy kétségbeejtő példát a közel múltból.
Egy vasúti hivatalnok követett el egy valóban
haszontalan megvesztegetés vétségét, melyért
őt a bíróság csak 10 korona főbüntetésre és
5 korona mellékpénzbüntetésre ítélte, de kénytelen volt reá nézve kimondani a viselt hivatal
elvesztését, mely kenyerének elvesztését eredményezte volna. A vasúti hivatalnok előbb
megkísérlette mindhárom bíróságnál végigvinni
ügyét, azután szintén ezt tette újrafelvételi
kérelmével, azonban segíteni nem lehetett rajta ;
végre királyi kegyelemért folyamodott s ez
mentette meg az ő állását. Felemlíthetném
egy községi bíró esetét, aki a csendőrök által
bűnjelként lefoglalt s neki megőrzés végett
átadott sült libacombot megette, emiatt hivatali vétségért szintén csak pénzbüntetésre ítéltetett, de kimondatott reá a viselt hivatalának
elvesztése ós a.kitűnő bírót felettes hatóságainak minden jóakarata dacára is ki kellett
csapni.
Ezen a visszásságon akart segíteni a Büntető-
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novella, midőn kimondta, hogy a viselt hivatal
vagy állás, illetőleg az ügyvédség elvesztésének
kimondása is "mellőzhető. (36. §.)
Ha valaki kezébe veszi az egész Büntetőnovellát, kérdésbe teheti, hogy hatályon kívül
van-e helyezve ezen rendelkezés által a Btkv.
484. §-a, amelyre nincs hivatkozás a Bn.-ban ?
Az igaz, hogy nyiltan kimondva nincs a Btkv
484. §-ának hatályon kívül helyezése, sőt az
sem foglaltatik a Bn.-ban, amit több törvényben olvashatunk, hogy minden ezzel ellenkező
törvény érvénytelenné válik, azonban mégis
érvényét veszítette a Btkv 484. §-ának ez a
merev rendelkezése, azon az alapon, mert ha
a későbbi törvény az előbbi törvénnyel ellenkezik, akkor mindig a későbbi törvény rendelkezései az érvényesek.
A pénzhamisításra
vonatkozó rész a ritkán
előforduló bűncselekményeknél intézkedik, ezért
elégnek tartok annyit megemlíteni, hogy a
pénzhamisítás bűntettének elbírálása mindenkor
a budapesti büntető-törvényszékhez tartozik.
A Bn.-nak a kerítésre vonatkozó s az erkölcsiség védelmében igen üdvösen intézkedő részét nyilvánosan nem lehet tárgyalni s csak
annyit jegyzek meg, hogy a törvényhozás végre
tudatára jutott annak a rettenetes állapotnak,
mely a tapasztalatlan nőszemélyeket majdnem
teljesen büntetlenül sodorta a fertőbe, s most
olyan nehéz kézzel sujt le a törvény a csábítókra, kivált, ha a csábítás 20 éven aluli nőszemélyekkel szemben használtatik, amely előtt
meg kell remegni a legerkölcstelenebb embernek is, méri hiszen az a büntetés, mely reá
várakozik, lehet öt évtől tíz évig terjedhető
fegyház és 2000 koronától 8000 koronáig terjedhető pénzbüntetés.
A lopás tekintetében a Bn. enyhíteni kívánta
azt a drákói szigort, mely majdnem lázítólag
van befoglalva a Btkv-be. E n Istenem! Hiszen
elenyészően csekély azoknak a "száma, akik
csak azért lopnak, hogy kényelmesebb megélhetést biztosítsanak maguknak, hanem a tolvajok nagyobb részét a mostoha sors, az idő
viszontagsága, a nyomor, a nélkülözés tűrhetlensége, ' az éhség s ritkább esetben a meggondolatlanság viszi a lopásra. Es bizony, nagy
lelki erő kell ahhoz, hogy az éhség gyötrelme
le ne győzze a becsületességet és okosságot
az éhség csillapítására kínálkozó alkalom előtt.
Mégis, aki eddig száz koronát meghaladó értékű
dolgot lopott, azt börtönbe zártuk, aki pedig
bármily csekély értékű dolog lopásáért előzőleg
már kétszer volt büntetve, hacsak 10 fillért
lopott is harmadszor, fegyházra kellett elítélni.
E • kegyetlenségen kíván segíteni a Bn., midőn kimondja, hogy —• más minősítő körülmény hiányában — csak a kétszáz koronánál
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nagyobb érték ellopása képez bűntettet s büntethető börtönnel; minősített lopás esetében is
csak akkor szabandó ki fegyház, ha az elbírálás
alatt levő minősített lopás tárgyának az értéke
a 200 koronát meghaladja, különben ez is
börtönnel büntetendő.
Azonban 10 évig terjedhető fegyházra emelte
fel a Bn. a lopás büntetését arra az esetre,
ha a lopott dolog értéke négyezer koronánál
nagyobb és a cselekmény a lopott dolog értékére való tekintet nélkül is büntettet képez
(pl. bemászással, betöréssel, álkulccsal, cseléd
által stb. követtetik el a lopás), továbbá visszaesés esetében, ha az előző büntetéseket bűntett
miatt szabták ki és a tettesnek újabb cselekménye más körülménynél fogva is bűntett,
végre, ha a tolvaj a lopással üzletszerűleg
foglalkozik.
A csalásra vonatkozólag a Bn. azt a régen
kívánt szükséges újítást tette, hogy most már
minden csalás hivatalból üldözendő, vagyis a
csaló most már nem egyezhetik ki a megcsalt
emberrel, mint eddig az esetek nagyobb részében lehetett, hanem az emberek hiszékenységére
épített gazságot mindig megbüntetheti a törvény.
A tulajdon elleni kihágás határait kitágította
a Bn., amennyiben 4 koronáról 10 koronára
emelte fel az értékhatárt s ezen belül az élelmi,
élvezeti cikk, tüzelőszer, vagy egyéb életszükségleti tárgy ellopása, elsikkasztása, vagy jogtalan elsajátítása csak tulajdon elleni kihágást
képez, melynek büntetése 8 napig terjedhető
elzárás . . .
Bocsássanak meg ezért az általánosságért,
melyekről szólottam, de nem árt ezeket ismerni.
A jövő héten már csakugyan áttérek a fiatalkorú bűnösökre vonatkozó rendelkezésekre s a
gyermek büntetésére.
Az eddigiek már hatályban levő rendelkezések, a következők 1910 január elsején lépnek
életbe.

A mi aranyemberünk.
Kokk Szilárd emléke.
Az amerikai kultúrtörténetnek tömérdek az
arany lapja. Ott ragyognak sűrűn nyomtatott
sorokban valamennyin csodás kultúralapítók aranynevei. Olyiknak az áldozatkészsége épen mesébe
való. Nálunk is akadnak nemesszívű kultúrérzékű
emberek, de ritkán. Nagyon ritkán. E ritkaságok
közé tartozik Eökk Szilárd, kinek neve legyen
áldott. Áldják is. Vízkeresztkor ünnepet szentelt
emlékének a Tanítók Otthona. Maga Festetich
Géza gróf, a magyar székesfőváros nemzeti közműveltségügyének kormányzója tartotta az ünnepi
beszédet. Rökk Szilárd gondolkozása, érzése villogott minden szavában.
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Sarca Albin elnök üdvözölvén a közoktatásügyi miniszter képviselőjét, Halász Ferenc miniszteri tanácsost, Halász nagy minisztere nevében
köszönti a főváros tanítóságát. A miniszter élénk
figyelemmel kíséri a fővárosi tanítók munkáját,
melyet szép és nemes hivatásukban kifejtenek.
A fővárosi tantestület méltán szép ünnepet ült
a népoktatási törvény negyvenedik évfordulója
alkalmából. Ez a törvény alapozta meg a demokratikus Magyarországot és biztosította Magyarország tanítóinak anyagi érdekeit. E törvény
nyomán csodát művelt a főváros tanítósága, mert
magyarrá tette a fővárost. Lelkes munkájára
újabb feladat vár. A készülőben levő választási
törvény új elemeket von be az állami élet kormányzatába és az ez irányban való képesítés a
népiskolára háramlik. Bizalommal tekintenek a
népnevelő tanítók értelmi magaslatára és hazafias
érzelmeire. Erdemet szereztek a múltban s érdemet szereznek a jövőben. Szívből üdvözli általában a tanítókat és különösen azokat, kik a Rökk
Szilárdalapból kitüntetésben részesültek.
Festetich Géza gróf rámutat arra az igazságra,
hogy a szellemi és anyagi erők kölcsönhatásban
vannak. Ezért is olyan fontos a szellemi erők
gyarapítása, fokozása. Ez a nevelés feladata. A
nevelés a bölcsőnél kezdődik és a sírig tart.
Legjelentősebb természetesen a nevelés alapja.
Ezt csak gyermekkorban lehet sikeresen lerakni.
Ez teszi legértékesebb nevelő tényezővé a népiskolát. Kiváltkép a fővárosban. Lakosságának
nagy tömege, vagyoni viszonyánál és házon kívül
való elfoglaltságánál fogva, még ha tudna is
nevelni, nem ér rá. Eszerint szó sem lehet
arról, hogy csak kiegészítse a családi nevelést
az iskola, az egész nevelést magának kell végeznie. Mert azon túlvagyunk már, hogy az iskola
csupán oktasson, munkájának súlypontja nem
erre esik, hanem a nevelésre. Talán ha egyedül
abból állana az iskola nevelő-eljárása, hogy a,
jótulajdonságokat, az erényeket fejlessze, ez még
könnyebb dolgot adna. Jóllehet ez is nagyon
nehéz, de ennél többre kell vállalkoznia az iskolának. Ki kell irtania azokat a rossz szokásokat,
visszás hajlamokat, jellemhibákat, amelyeket nagyon sok szüle olt közvetlenül és közvetve gyermekének szívébe és lelkébe. Tudja ezt mindenki,
aki ismeri a nyomort és züllöttséget ; a zsúfolt lakásokat, a fogyatékos táplálkozást, a pálinka népszerűségét, a durva beszédmódot, a napirenden levő veszekedést és verekedést, meg a többit, ami ehhez
hasonló. így fest a szülei ház. Ehhez járul az
utca az ő ridegségével, szennyével és gonoszságával. Nem csoda, hogy ha, ilyen hajlékból, ilyen
utcán át lép az iskolába a gyermek, képzete
sincs szépről, jóról, Istenről, hazáról, kötelességről és becsületről. A tanítóra vár a léleknek és
szívnek kitisztogatása. Előbb persze az elvadult
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gyermek külsejének tisztába és rendbehozataláról
kell gondoskodnia. Javult ugyan a helyzet az óvodákkal, de azérti óriás gond és súly nehezedik a tanító
vállára. Nem most fedeztek ezt föl, tudták már régesrégen is. Bámulatos azonban, hogy elhanyagolták
a tanítónak méltó kiképzését, erkölcsi és anyagi
elismerését. Még egy Nagy Frigyes is rokkant
katonákat ü l t e t e t t a tanítói dobogóra. N á l u n k
még a negyvenes években is cseh és morva
muzsikusokat fogadtak, m e r t értettek a zenéhez
és az énekhez. Evi fizetésük 1 5 0 forint; a segédnek 80-nal kellett beérnie. Azóta nagyot haladtunk, azonban a tanítók képzése és társadalmi
helyzete m é g koránt sincs arányban ma sem a
tanító magasrendű rendeltetésével. De bármennyire
emeljék is a tanítóság értelmi és erkölcsi tekintélyét, a nevelés célja nem lesz biztosítva mindaddig, míg hívatlant bocsátanak ki a képzőintézetből és bocsátanak be az iskolába. Csak annak
van jogosultsága a tanítói pályán, kinek lelkében
és szívében magasan lobog a szeretet lángja ; a
hivatásszeretetnek, a gyermekszeretetnek lángja.
A szerető tanító bizalmat ébreszt maga iránt.
A gyermek bizalmát nyomon követi szeretete.
E kölcsönös szeretet nélkül nincs kölcsönös megértés. Valójában tehát szeretet híján nemcsak,
hogy nincs nevelés, de még oktatás sincs. Szókratész visszautasította egyik növendékét, m e r t —
úgymond — nem taníthatom, minthogy nem
szeret. Aki hivatását és növendékeit szereti, az
nem tér le az igaznak útjáról. Ha nem tér le, képes
lesz példájával nevelni. A j ó példa és a meleg
szeretet nemcsak a tanítók és a tanulók között
szabályozza a viszonyt, hanem az igazgató és a
tanítók között is. A szeretet csatolja egybe a
tanítótársak szívét. Szeressék és becsüljék egymást a tanítók, akkor mások is szeretni és becsülni fogják őket. Lebegjen előttük Pestalozzi
példája : ki ember, keresztény, polgár, minden
volt a mások számára, magának pedig semmi !
Bursics
E r n ő melegen érző, tanítói szívvel,
szép szavakkal tolmácsolta a fővárosi tanítóság
kegyeletét és hálaérzetét jóltevője líökk Szilárd
szelleme i r á n t : a kegyeletet és hálaérzetet llökk
Szilárd édesanyja iránt, aki szeretetre hevítette
fiának kebelét.
Iván Andornak „Az aranyszívű ember' 1 című
ódáját szavalta Pálffy
ü y ö r g y a Nemzeti színház művésze. Művészi alkotás volt a költemény
is a szavalat is. Es művészi volt az a négy dal,
melyet a „Budapesti polgári dalkör"-nek erős és
harmonikus férfikara adott elő. Havas
Irma.
—- K ö s z ö n e t . Az ógyallai áll. elemi népiskola
gondnoksága a vallás- és közoktatásügyi miniszter
úmak, aki az iskolát a szükséges taneszközökkel
fölszerelte, a Néptanítók Lapja útján köszönetet
mond.

LAPJA.

1. SZÁM.

Külföldi szemle.
— Egészségügyi intézkedések Zürichben.
Zürichben mindazon iskolákat, melyek egészségügyi tekintetben kifogás alá esnek, lebontják s
a kor igényeinek megfelelőleg új, az egészségnek
mindenben megfelelő épületekkel pótolják. Tudvalevő, hogy a régi iskolák nem felelnek meg a
modern népiskolák követelményeinek, mert legtöbb részük nem napos, világos, hanem árnyas s
nedves helyeken épült. Már pedig, mint az olasz
közmondás tartja : hol nap nem jár, ott orvos
jár. Minden egyes iskolához tágas, nagy szabad
teret biztosítanak, hogy, ha a szép idő engedi,
az udvarban vagy a kertben is tanulhassanak.
Az ú j iskolák építésénél a gyengetehetségü tanulókról sem feledkeznek meg ; ezek részére külön
termek lesznek. így azokat a tanulókat, kik a
többiekkel haladni képtelenek, e gyűjtőosztályban
vagy osztályokban helyezik el. A ragályos betegeket legalább három hétre tiltják ki s ennek eltelte előtt semmi körülmények között sem engedik az iskolába. Sőt, ha a beteg növendék egészsége még nem állott teljesen helyre, még 2 — 3
hétre kitiltják. Itt is sokat küzd a hatóság a be
nem jelentett beteg gyermekek ellenőrzésével.
Ha egy gyermek megbetegszik s ez nincs bejelentve, abban az esetben a tanító az iskola
orvosát küldi a gyermekhez. Nagyon fáradságos
s nehéz munka, de ez által elérik azt, hogy a
ragályos beteg gyermekek nem fertőztetik meg
tanulótársaikat.

— A szegény gyermekek istápoiása Berl i n b e n . A berlini közjótékonysági! egyesület,
mely a mult évben 4 0 0 . 0 0 0 márkával járult a
szegény gyermekek
gondozásához, ez évben
5 0 0 . 0 0 0 márkát irányzott elő ugyané célra.

— A gyengetehetségíiek

intézete Harz-

billl. E tanév elején nyílt meg Harzban a gyenge
tanulók számára a 8 osztályú intézet, melybe
osztályonként legföljebb 2 0 — 2 0 növendéket vesznek fel. A nagy körültekintéssel s gonddal épített intézetben a testgyakorlatra s a szabad
levegőre, valamint a táplálkozásra is nagy súlyt
vetnek. Az intézet kitűnő tanerőkkel van ellátva,
melyek mellett az iskolaorvosokra is felelőségterhes feladat háramlik, amennyiben a táplálkozást, a gyermekek testi fejlődését ellenőrzik.

— A szegény vak és siketnéma gyermekek tanítása New-Yorkban. A városi hatóság
90.000 dollárt szavazott meg a külterületeken
lakó vak és siketnéma tanulók iskoláztatására.
E szerencsétleneket naponta 120 társaskocsi és
275 városi vasút szállítja az intézetbe s vissza
teljesen díjtalanul.
(—y —r.)
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SZÉPIRODALOM.
Hiszek.
Beszéljetek nekem akármit,
Porszemből rakjatok hegyet,
Világ piacára hordjátok,
Mit őserőtők ront, teremt ;
A fellegekből ágyúszóra
Öntözzétek a földet végig :
Örök titkok kemény diója
Töretlen, bár a haj fehérlik.
S amikor itt lenn minden veszve van,
A haldokló csak egy nevet tanul :
Uram, Uram, Uram, Uram !
Megmérhetitek a világot,
A hold ezüstjét, napnál az aranyt,
Erejét dörgésnek, villámnak,
A homokszemeket alant.
Tenger mélységére leszállni
IS gyöngyökből rakni palotákat
Már tudtok is . . . Hanem hiába,
•— S ez, gőgösek, már szörnyen bánthat
Csak egy rózsára, mely naptól pirul,
Nem tudtok adni egy sziromruhát,
Csupán az Űr, az Úr, az Úr.
Járhattok mesés utakon fent,
Ahol a sas elfáradott,
Az Óceánt mutathatjátok
Vasszörnyek alatt, mint rabot.
Északról a zord jégmezőket
Hordhatjátok nyugatra, délre,
De nem leheltek soha éltet
A földnek egy pici rögébe . . .
S ahol a lélek gyászba öltözött,
Vígaszcsöppet a poharába
Csak Isten tölthet, aki szent, örök.
Hiszek. Nem járok ifjú bölcsek
Koldusszegény lábanyomán . . .
Ha a tudás a birodalmam.
Hozzá a hit a koronám.
Hiszek. Apró tudósocskákkal
Égdöngetésre ki nem állok,
Hitem kertjébe nyúlván által,
Szedek gyümölcsöt és virágot.
S ha szenvedés ér ? Ha veszély közel ?
Leszáll az Úr — csupán én látom, én.
S a jobbkarjával engem átölel.
Beszélhettek nekem akármit :
Mi az élet, mi a halál ?
Kezetekben nincs művészszerszám,
Csupáncsak — vakolókanál.

Építhettek, de millióknak
Döntitek rommá templomát,
Kifosztjátok az élőt s holtat :
Itt a határ, nincsen tovább ! . . .
Beszélhettek . . . En látva látom
Fölöttem majd a nyilt eget
H szólok, akik már fönn lakoznak,
— Megyek, én édesim, megyek !
. . . Beszélhettek nekem akármit,
Szívem' ronggyá nem tépitek —
Hiszek. Hiszek. Hiszek.
Tarcsafalvi

A Princ

Albert.

miatt.

Irta : Móra
István.
A zagyvatoroki nagy állomáson leszálltam a
gőzösrül, hogy gémberedett lábaimat megjártassam egy kicsit, míg a masina itat. Ahogy
ott kényeskedek föl s alá, egyszer psak rámszól
valaki rekedtes, koránkelt hangon :
— Ne olyan peckesen, atyámfia. Ne játsszék
kend avval a köszvényes térgyivel, mert majd
megest nem tud kend lejönni mihozzánk, h a
lehíjuk a farsangon valami felolvasásra.
Megfordulok és beleütközöm a köpcös zagyvatoroki tanfelügyelőbe. Aztán megöleljük egymást
és három vers ölelés közt három verset nevettünk. Kár, hogy a nevetést nem lehet lekottázni. Meg nem írt levelek egyszerre elfelejtetődnek, sőt akár megírattak volna, jelenti az
első vers nevetés. A második, hogy nincs ám
semmi hiba, ha kétfélekép ártottuk is bele magunkat egy tanítóesetbe. A harmadik, hogy :
látom egészséges vagy, hát az otthonvalók ?
Egy ölelés, egy kézszorítás a kész jóféléiét.
Szóra hoz aztán bennünket a beszállást sürgető csengetyü.
— Hova mégy'? - kérdi az én tömzsim.
— Aradig, onnan meg atyafilátogatni kocsin.
Hát te ?
— Együtt megyünk, csak én Aradrul átgyorsalok még Temesvárra. Onnan föl a te
mindenható hazádba : Pestre. Ugy vissza haza.
Mihozzánk. É r t e d ?
— Körforgalom . . .
— Ne csúfolkodj, hanem hol a portékád,
melyik kocsiban?
Mutatom a jegyemet. Arra a kocsim számát
is fölírtam.
— Ilyen bolond embert is keveset láttam
még.
•— Nono. Hát én már csak ilyen volnék . . .
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A tanfelügyelő pakkocskáját betették abba a
fülkébe, ahol én eleve megszálltam volt.
— Hanem oszt szabad-e itt szivarozni, atyámfia? — kérdezte társam, ahogy széttekintett.
— Tőlem kérdezed, aki a nagymisét is azért
liosszallom néha, mert szeretnék már rágyújtani ?
Elhelyezkedtünk, rágyújtottunk. Gőzösünk
kikocogott az állomásból, aztán úgy nekiveselkedett, hogy egy-kettőre maradoztak el a bakterházak s afféle föltételes megállók. A szomszéd
kupétában hangosan szólt a csendes: „pász",
„cu", „két kis sárga", „van, még négy sárga,
de nagy . . ."
— Ügy nézem, tifelétek jó termés volt.
— Mért ? Mert ezek kártyáznak ? Az ezeknek
az öröklött bibliotékájuk, hékám, a kártya.
— Ezeknek? Hát mik ezek?
— Urak.
— Hallottad azt a káromkodást?
— No ? Hát mi van abban ?
— Az, hogy ezek nem urak. Különben, ha
ellenedre nincs, becsukom az ajtót, ne halljam
őket.
Vagy egy órát elbeszélgettünk csendesen,
mikor a szomszéd társaság egyik tagja elment
az ajtónk előtt. Kikent-kifent figura volt. Visszajöttiben ránknyitott és beköszönt :
— J ó reggelt, tanfelügyelő úr ! Hova-hova ?
— Adjon Isten. Temesvárra. Hát ön ?
— Lucanapozni megyünk Szentandrásra.
Az alak épen be akart lépni, mikor egyik
kompánistája karonfogta :
— Hajde, lié, hajde. Te vitted az elébbi
cuhot, gyere vizit adni.
Az ajtót újra becsuktam s kérdeztem szomszédomat :
— Ki volt ez a nyalott bornyú ?
— Ez, fiam, a sápszentlászlai patikus. Kár,
hogy itt nem maradt. Épen be akartam mutatni, mikor vitték.
— Isten éltesse azt a másik urat, aki elvitte.
— Mért, te?
— Talán semmi személyes okom patikusra
haragudni nincsen, de a fajját nem szeretem,
mert igencsak mind kotyvaszt iskolaügyet is,
nemcsak pomádét.
— Hátha a sápszentlászlai Princ esetét ösmérnéd, akkor mit szavalnál ! ? . . .
— H a ösmerném, ha se ösmerem, a falusi
patikus nekem mind kellemetlen ember. Iskolaszéki, vagy gondnoksági elnököt szagolok, ha
velük találkozom.
— Ne-te-ne ! Néha nincs is más tanult
ember a faluban.
— E h ! Csak minden hetvenhetedik patikus
igazi tanult ember, hetvenhat meg csak gazdag.
Hanemhát bújjék beléjük a nemtommi, látom a
nézésedbül, hogy ez is olyan iskola füle-farka.
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Az elébb a tápiószentlászlai Princet emlegetted,
tán ez az ?
Az én tanfelügyelőm, Rézöntő Lajos akkorát
nevetett, hogy a szivarját is elejtette nevettiben.
Aztán fölvette, beledobta a hamutartóba s egészen szemközt ült velem.
— Van-e valami megírnivalód ?
— Néha van, néha nincs.
— Nohát, vedd elő a noteszod, plajbászod,
aztán jegyezd föl a Princet.
— H a érdemes, úgyse felejtem el.
— Ám jó. Hát hallgass most már, ne szólogass bele a történetembe. Sápszentlászlóval mindég sok bajom volt. A tanítójukat úgy hítták,
hogy Szabó Antal.
— Meghalt, vagy csak . . .
— Mondtam, ne karityálj . . . Ismétlem most
már, hogy a sápszentlászlai tanítót Szabó Antalnak hítták. Ott tanított már tizenkilenc esztendeje, szerették a gyerekek, szerették a szülők,
szerette a pap s én is láttam, micsoda becsületes munkát végez. Százötven gyereket ajnározott egy banyakemencével éktelenített, lehellettel, párával fűtött pajtaforma — fesztungban.
A földön is olyan sűrűn ült a gyerek, mint az
ecset. Keservesen bírtam a padok elejétől a
hátulsó padokig átlépkedni, hogy gyerekre ne
lépjek. Es az az ember egészséges volt, és azok
a gyerekek bátran beszéltek, szépen olvastak s
írtak is a térdükön kőtáblára . . .
— Sok ez a gyerek egy ember keze alá ? —
kérdeztem tőle.
— Soknak nem volna olyan sok, csak mind
padban ülhetne . . . — Megnéztem a kertjét,
olyan volt, mint az ostábla és tiszta, mint a söprött
szoba. A méhest maga tákolta, nyúlházat maga
csinált, udvart maga kerített. Az eresztjük alatt
hátul : láttam a gyalupadot. Istennek ajánltam
emberemet, aztán elkezdtem puhítani az oskolai
széket, a magisztrátust, hogy emeltessenek másik
épületet, válasszák szét a fiúk, leányok nyáját,
mert ez az állapot lehetetlen állapot, törvénytelen sor.
— Mit szólt a Princ'?
— Eredj, te golyhó. Még akkor meg se volt.
— Micsoda?
— Acsoda, hogy ne locsogj, mikor én beszélek . . . A potentátok mind avval ódzkodtak,
hogy iszen-iszen, bizony-bizony, csakhogy ám
a község pótadója immáron száz percent körül
jár . . . A patikus akkor lett emberein. Maga
vetette föl, hogy hátha államosítanák az iskolát? A jegyző rábólintott, hogy azám, az jó
lenne, de mit szól majd a pap ? Azt biz oszt
soká gyóntattam, mert rúg-kapált, ellenkezett
fölöttébb. De mikor rávezettem szépszerin, hogy
az állam fejleszteni fogja az iskolát, fizetni a
hitoktatást s ezúton az eklézsiának tudóin ha-
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marost lesz káplánja is : megjuhult. Nem a fizete'ssel való bíztatás volt a léprecsalóka, hanem
a káplánnal való bíztatás. (Eleve haliám, hogy
rég esenkedik káplánért, de hiába, mert gazdálkodó ember is, jáger is lévén, nagyon kellene a helytálló.) Elég az hozzá, hogy most
már az oskolai széki is akarta az államosítást,
a képviselet is. Meg is csináltuk. Ivét esztendő
alig telt bele, föl is avattuk az új iskolát. (No
csak nem kell mosolyogni a bajusz alatt, nem
hosszú idő ez a két esztendő, ha mindeneket
felgondol az ember !) Szabó Antalt átvette az
állam, megtettük mindjárt igazgatónak is, újnak
pedig kinevezték Barbaró Borbát.
— Elég barbár név. Ki ajánlta a viselőjét?
-— Azt én nem tudom. Mert én a folyamodását se láttam. Különben is csak úgy áthelyezték Tótországbul. Es bevált. Kitűnő tanítónő.
A gyerekek úgy mennek utána, mint a csirke.
A paraszti népek is megszerették, az úri rend
is. Hanem ez persze mind nem kunszt. Kunsztabb az, hogy Szabó Antallal is, a feleségivei
is úgv
élt,7 mint a ~galamb, békességben.
O«
O
—• Biz ez, hékás, kunszt . . .
— Csak csend. Mert most következik már a
Princ, bújjon bele még a fajába is az ördög.
— No
— No ám. Es vala ez a Princ egy förtelmes
bestia, egy angoramacska. A patikus kislányát
zongorázni tanította a kisasszony s a patikuséktól kapja vala azt a dögöt, aki miatt lőn békességnek bomlása, falunak fölfordulása, tanfelügyelőnek megsanyargatása. A Princet mindenki ösmerte a faluban, mert az a kisasszonyt
úgy kísérte jöttiben-mentiben az utcán is, akár
a pudlikutya a juhászt.
— Hát mikor sár volt?
— Szamár beszéd 1 Hát olyankor bezárták,
vagy lia a kisasszony templomba ment, akkor
is. 0, bár soha ki ne eresztették volna. Egy
szép nyári este az igazgató felesége meg a kisasszonv« az igazgatóék
tornácán beszélgettek,
O ö
O
'
mikor bejön a direktor is és azt mondja :
— Hát kisasszony, a Princ is csak macska . . .
— Jé . . . Hol van az aranyos ?
— A belső udvarban szaglássza a nyúlházat.
— 0 , a kis sunyi, de nem tehet tán kárt?
— Nem, mert a nyuszikat védi a háló, hanem Princet féltem.
— Csak nem?
— De csak. Mert lia éjszaka találna a nyúlház körül kalérolni, mikorra leoldom Tiszát a
láncrul, avval nem volna jó nekie találkozni.
— Ne ijeszgessen kérem.
— Isten ments ! Csak a kutyám úgy van
szoktatva a nyulak miatt, hogy macskát ném
szível meg az udvaron. Tessék hát vigyázni,
hogy a Princike szépen c-sicsiskáljon.

— Ojjé 1 Bent alszik az mindég a lábamnál...
Princ ! Princ ! Princike !
A kandúr előjött a hívásra, nyávogott egyetkettőt nagykényesen, aztán felugrott úrnője ölébe.
— Te, te, te ! Nem adnálak oda nem tudom
miért.
— Tudom kisasszony, azért figyelmeztettem.
A kisasszony be is csukkodta az alsó ablakokat gondosan, hanem, hogy kegyetlen meleg
volt, a felsőket úgy hagyta. Ott a Princ úgyse
tud kimenni . . . És ki tudott a gyalázatos.
A kisnyúlszag maradt-e meg az orrában, vagy
a fiókfecskék álmukban való beszélgetése nem
hagyott-e neki békét, elég az hozzá, akár szokta,
akár nem szokta s akármilyen termetes állat
volt : biz az kiszökött. Bé pedig nem jöve se
hívó szóra, se kávészagra. Következett aztán ész
nélkül való keresés : hasztalan hiába : a Princ
eltűnt. Nem maradt el a patalia sem. A kisasszony azt mondta az igazgatónak, hogy gvil_

O O

O •< Oií

kos, az meg a kisasszonynak, hogy marha. Ez
azonban még csak az introitus volt, követte oszt
a ceremóniás nagymise. A kisasszony a patikushoz szaladt, akinél zongorázni tanított, a
tanító a paphoz, akinek a méhesét gondozta.
A patikus a gondnok . . .
— Nem jól szagoltam, mikor megláttam?
— Ne lármázz. A patikus, mondom, pártulfogta a kisasszonynak abbeli kívánságát, hogy
az elüljáróság földeltesse el azt a vérengző fenevadat, a tanító kutyáját, nem való az az iskola
udvarára. A bíró a papra hallgatott, hogy nem
vét az a zárt udvaron lévő, nappal mindég
láncon tartott kutva senkinek sem. Egy macskáért jó házőrző kutyát ő agyon nem üttet, se
százért. Eddig van. Eddig van a fenét ! A két
fél, ahol megfordult, a másikon nem sok keresztvizet hagyott, kipattogzottak oszt a becsületsértési, rágalniazási keresetek. Panaszok a
gondnokságnál, appelláta a kutya miatt a szolgabíróhoz, följelentések énhozzám : ojjajáj ! Kimentem Szentlászlóra, azért tudom ilyen apróra az
esetet. Barátom, hát nem a félfalu azt követelte,
hogy tegyük el innen azt a goromba tanítót,
a másik, hogy neki nem kell tovább a cifra
tótlány. Nem jó annak a neve se ! így vagdalkoztak, mondom, az emberek, már aszerint,
hogy ki s kire hallgatott, a papra-e, vagy a
patikusékra. Beszélek a pappal, az a kisasszony
fejét kéri, beszélek emezekkel, emezek a tanítóét.
Beszélek a felekkel, egyik se nyugszik, még az
a másik itt lesz. Szóval és írásban azt követelte egyik fél is, a másik is, hogy amazt helyezzék el innen ; ő jól érzi magát ! ! Kapom
magam, úgy egy hét múlva behívatom Szabii
Antalt. Most is mind azon van, hogy amazt ne
lássa. Leültetem, megkínálom szivarral és akkor
azt mondom neki :
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— Nézze, kérem,én meg vagyok győződve, hogy
a kisasszonyt elteszik. De másért hívattam önt.
— Parancsoljon.
— Ön az én megyém egyik legkiválóbb tanítója; ott kell önnek megpenészledni, azon a
sáros Szentlászlón ? Láttam, hogy két kis gyermeke is van, nézze, azokat majd iskoláztatni
kell (többet is adhat az Isten). — hátha én
önt kérném, hogy helyeztesse át magát Yárdallyára, ahol esztendőre már megnyitják a polgárit is. Helyben járathatja a gyermekeit. Aztán
az ottani testület tizenegynéllány ember: más
munkakör az, uram. Hát ezért hívattam, szóljon.
— Ha lehetséges volna, nagyságos uram . . .
— Adja be a folyamodását, a többi az én
gondom. Csak, kérem, még az áthelyezést meg
nem kapja, ne hírlelje, mert odafönt néha a
véletlen i s . . . Se hogy a kisasszonyt elteszik...
— A feleségemnek sem szólok addig, nagyságos uram.
Boldogabb ember rég búcsúzkodott tőlem,
mint a szentlászlói tanító. No, mondok jó másik
egy hét múlva : hadd jöjjön a másik pasas is.
Azon mód kezdem az ekzámentet, mint amazét:
— Hát nagysádkám a kegyed bajvívóját úgylátszik elhelyezik.
— Megérdemli, higyje el, nagyságos uram.
— Nono ! De nem azért hívattam, ezt úgyis
megtudta volna, mihelyt megtörténik. Hanem
szeretnék bizalmasan mondani valamit.
Elpirult, s még jobban, mikor avval folytattam, hogy :
— E n voltam a nagysád iskolájában évközt
kétszer, vizsgán egyszer, úgyebár?
— Igenis.
— Nos. Én kegyedben, akit mint ismeretlent
helyeztek ide, igen jeles tanerőt ismertem meg.
Nézze, itt vannak a jegyzeteim, (rámutattam
valami felülről sürgető aktára), elő is kerestem.
— Nagyságod olyan kegyes . . .
— Nem én, nagysádkám, csak igyekszem
igazságos lenni. Nagysádkám nem való abba a
pokol után következő, Szentlászlóra. Kérem, ne
szóljon még, csitt ! É n voltam ízléses kis szobájában is, és láttam szép, igazán művészi
akvarelljeit. S már akkor elgondoltam, hogy
megkérdem egyszer : odaesküdött-e nagysádkám
ahhoz a porfészekhez, ahhoz a 'Szentlászlóhoz ?
— Isten ments . . . De a jobb helyek . . .
Tetszik tudni . . .
— Van az én kerületemben egy kis dombliátas, nyírfaligetes csöpp tartomány. Odaszántam én nagysádkámat . . .
— J ó hely ?
—- Kitűnő. De nem a kitűnősége beszél énbelőlem, hanem a kegyed művészi tehetsége...
— Nagy hely?
— Csöpp. Csupa csönd és idill.

LAPJA.

Í5. SZÁM.

— Nagyságos uram csábít . . .
— Nem én, csak kérem, hogy tétesse át
magát oda. Most, mikor lehet . . .
— És lehet?
—• Ha kérik, és ha adják. Tessék kérni és
adni fogják.
— Ajánlja, nagyságos uram ? . . .
— Ha nem ajánlnám, nem fárasztottam volna
be nagysádkámat. S most kérem válaszát.
—• Hogyne kérném, ha ott nyírfák is vannak . . . De mégis, hat a viszonyok ?
— Lehetnek is ott viszonyok, ahol a szépség
és a béke honol, az igazgató meg a jnegkövesedett százesztendős jövendőmondó. Nem art,
nem vét az a légynek sem . . . Tehát megyünk ?
— Holnap beküldőm a kérésemet . . .
— És én biztosítom a sikerről. De szólni ne
tessék, mert végx-e is odafent másra gondolnak,
mint akire én gondolok.
— Olyan hallgatag leszek, mint az akvarelljeim . . .
— Es szeresse a gyerekeket mindég . . .
Ez is megkerült már. Ide-oda két hónap
múlva megkapták az áthelyezésüket is. Mikor
az egyik köszönte, attul, mikor a másik, attul
is megkérdeztem, hogy van-e még köztük valami
bevégzetlen per? Ha volna, vonják vissza, ne
én szenvedjek legtöbbet. Vége is lett az egész
Princ-pörnek . . .
— Jó, jó, hát a szentlászlói potentátok ?
— Hát, tudod, Szabó azt hitte, hogy a Princ
miatt voltakép Barbarót tették el ; ez meg,
hogy Szabót. A j>apék-patikuséknak pedig azt
mondtam, hogy amilyen tanítót, tanítónőt kapnak, érjék be vele, egyre pedig vigyázzanak,
hogyha netán köztük valaha valami viloncia
lenne, ne élesszék azt a tüzet, ami magától is
ég. Hát te mit szólsz a Princ-pörliöz ?
—- Fiskális-megoldás, de jó megoldás.
— Hát nem voltam én fiskális is ? Nem
azon fordid meg az ilyen dolog, öcskös, hogy
a tanfelügyelő ki volt, mi volt, mit végzett,
hanem azon, hogy van-e egy kis szíve is, egy
kis'huncutsága is. Máskép megennétek egymást...
Mezőhegyesre értünk, eszegettünk s hallgattunk soká. Tanfelügyelőm rázott föl :
— N o ? Mi?
Kocintottam vele :
— Isten éltessen! Isten szeressen!
Alikor indul hanyatlásnak a művészet, amikor a művész nem támaszkodik egyenest és egyszerűen a természetre. Csilingelő mesterkéltség
lép a természet helyébe s kezdődik a romlás.
Erőnk veszendőnek indul, mihelyst elfordulunk
a természettől, mint ahogy a mese Anteusát is
elhagyta ereje, midőn lába nem érhette a földet.
,r. r.
.nmet.
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Könyvesház.
* V e r s e k . (írta legifj. Szász Károly. Megjelent Hornyánszky Viktor könyvnyomdájában.
Ara 3 korona.)
Valami csodálatos zűrzavar uralkodik a legújabb magyar költészetben. A legújabb nemzedék letért arról az útról, melyet Arany, Petőfi,
Tompa jelöltek ki balhatatlan műveikkel. A nemgondolkozó, csak újságra vágyó nagyközönséget
a maguk híveivé akarják tenni. Modernek, haladók ők. Pedig ha figyelmesen olvassuk alkotásaikat, egyáltalában nem kárpótolnak bennünket
azokért a régi tárgyakért, melyeket ők a költészetből ki akarnak közösíteni. Valami ú j a t mégis
teremtettek. Végtelen rajongással hirdetik az ú j
gondolatok hajnalát. De hogy mi az az ú j , amire
vágyakoznak, költeményeikből nem tűnik ki. Különben ők már túl vannak azon, hogy értelmesen
egybefűzött mondatokkal keltsenek föl bennünk
érzéseket avagy gondolatokat ; náluk a sokszor
teljesen értelem nélkül egymás mellé rakott szavak csupán arra valók, hogy velük fessenek,
hogy idegeinkre hassanak. H a természetesnek
hirdetett, de voltaképen nagyon is mesterséges
versszakaikat, ismétléseiket, értelmetlen frázisaikat olvasom, az a megnyugtató gondolatom támad, hogy költészetük nyomtalanul fog eltűnni,
mert ezeknek a verseknek csak idegbeteg olvasóközönségre lehet hatásuk. A szavak arra valók,
amire a színek. Tagadhatatlan, hogy ú g y a szavaknak, mint a színeknek külön-külön is van
valami tartalmuk, valami hangulatuk, de ha keletkezhetik is értelmetlen összerakásukból bizonyos
hangulat, maradandó hatásuk csak úgy lehet, ha
az író vagy festő nem téveszt szem elől néhány
olyan ősi kifejezésformát, melyre az emberiségnek szüksége van, hogy érzései vagy gondolatai
föltámadhassanak.
Mindezt legifj. Szász Károly verseivel kapcsolatban jól esett elmondanunk. Nem azért,
mintha Szász Károly közéjük tartozna, hanem
hogy érthetővé tegyük, m i é r t gyönyörködtünk
annyira a modern és ultramodern költemények
olvasása után az ő verseiben. Nagy költőink
tehetséges tanítványára ismertünk Szász Károlyban. Verseinek felköltő ereje nagy. Talán ez a
legnagyobb dicséret, amit költőre mondhatunk.
Es ebben van a hatás igazi titka is. Erezzük,
hogy Szász Károly érzései a niiéink is ; költeményei meglebbentik a multunkra borult fátyolt ;
feltünedeznek előttünk gyermekkori emlékeink,
látjuk első szerelmünket, rég elfelejtett képek
támadnak ú j életre, hogy jóleső fájdalommal töltsék el szívünket. Megjelenik képzeletünkben a
csöndes falu, a virágoskert, hogy szemrehányást
tegyenek, vagy visszacsalogassák a város falai
közé temetkezett hűtlen gyermeküket.
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Az egész kötetből egy harínónikus, nyugodt
lélek sugárzik ki. Szomorúságot ébreszt, de ez
a szomorúság nem fáj. Szinte k í v á n j u k e versek
folytatását, s mikor elvégződnek, fölsóhajtunk,
hogy bár folytatta volna még a költő, bár föltámasztotta volna a lelkünk mélyén még ott
lappangó emlékeket és vágyakat is.
Szász Károly költeményeinek nyelve egyszerű ;
néhol a legtökéletesebb népdalt közelíti meg.
Szeretnénk költeményei közül néhányat bemutatni,
de t e r ü n k nem engedi. Mutatóba mégis közlünk
tőle valamit. „Olga"' című kis versével fölébreszti
b e n n ü n k a mulandóságnak gondolatát és első
szerelmünket.
Nem
Csak
Nem
Mint

szenvedély fűzött szívéhez,
múló ábránd, semmi más,
volt egyéb egész szerelmem,
egy rövid szívdobbanás.

S ez érzés olyan gyorsan eltűnt,
Mint tavaszi nap mosolya,
S nincs róla már egyéb emlékem :
Csak egy elszáradt ibolya . . .

A szerelmes fórfiiéleknek mily tökéletes kifejezője az „Agnes zokog" című költemény. Igazán
méltó arra, hogy olvasóinknak bemutassuk.
Szép ajkán elhalt a beszéd,
Vállamra hajtá kis fejét,
S szíve hevesen dobogott —
Ugy zokogott.
Karommal átölelém,
Szép ajkát csókkal illetém,
Szívem kín és gyönyör alatt
Majd megszakadt.
Hogy szenved, kín volt látnom azt
S éreznem a szótlan panaszt :
Hogy mert szép ajkán nincs mosoly,
Engem okol.
De, hogy egy ilyen drága szent,
Értem s miattam könnyet ejt,
Mégis — bocsássa meg az ég —
Boldog valélc !
A szerelem, a szülei szeretet, a gyermekek
sorsán való aggodalom, régi emlékek kiapadhatatlan forrásai Szász Károly költészetének. Hogy
kötetét változatosabbá tegye, néhány románcszerű költeményt és Heine-fordítást is kiadott
benne. Most, mikor
még egyszer fölkeltjük
magunkban azt a hangulatot, amely kötetének olvasgatása közben támadt, azt gondoljuk,
hogy költeményeinek hangulata a Tompa lírai
műveinek hangulatát ébreszti föl bennünk. A
legmodernebb költők verseinek áradatában talán
eltűnik ez az Ízlésesen kiállított könyvecske, de
olvasói között sokan lesinek, kik azt fogják mondani, hogy legifj. Szász Károly nem tévedt el a
költészet mai zűrzavaros világában.
(—s.J
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* A j e l l e m Útja. (Az önnevelés kézikönyve,
12—17 éves fiúk és leányok számára. F á y D.
rajzaival. í r t a : Szuszai
Antal. A Szent István
Társulat kiadása. Ara : 1'50 K, kötve 2'50 K
és 3 K.) Az ellenreformáció elfajult szellemi
harcára emlékeztet Szuszai Antalnak ez a könyve.
Habár az egyházi cenzúra rányomta az „Imprimatur" bélyeget, lehetetlen, hogy a XX. század
katholikus magyarságának vezetői helyeselhetnék
a könyvpiacra bocsátását. Hiszen tagadhatatlan
az eszme magasztos volta, a legnagyobb, legszebb emberi jellem az istenember, a Krisztus, s
az ifjúság elé szebb példány képet állítani nem
lehet. Az ember isteni hivatása : ,.legyetek tökéletesek". A
tökéletes "-séget csak a Krisztus
érhette el, ki tanításai főelvének a szeretetet
tartotta, életrendjének főtörekvése a lélek gondozása volt. Ha erre a nagy szeretetre, erre a
lelki tökéletességre tanítja Szuszai az ifjúságot,
minden felekezetet, az egész társadalmat hálára
kötelezné. L e mikor Krisztus mellett mintajellemnek küldi a szelid gyermekek közé a vad
fiakkerest, ki a különböző felekezetű u r a k társaságába dühösen rontott be és „ráütött mellére
úgy, hogy a szoba is rengett belé" s azt ordítozta: ,.az Úristen sem kálvinista, sem lutheránus, hanem katholikus", mikor tanulmánya
eredményét ebben a tételben állítja fel : a halálaig katholikus s a másvallásúnak született, de
megtért katholikus minden körülmények közt
jellemes, de a más felekezetbeliek jellemtelenek,
akkor nagyon messze t é r t a krisztusi szeretettől.
És amikor nyíltan azt vallja határozott céljának,
hogy elhitesse: „a vegyes házasság tiltott fa"
a katholikus hívők Szajnára s legfőbb „bölcseletelv "-nek ezt t a n í t j a : „másvallásúval ismeretséget sem kötök", mert annak a leánynak
számára, kinek kezét katholikus ember meg nem
kéri, az Isten nem rendelte a házaséletet, akkor
elveszítette a jogosult hivatottságot, hogy egy
különböző felekezetbeliekből álló társadalom ifjúságát taníthassa. A mindennapi imádkozás, a
gyónás, templombajárás, Istenbe v e t e t t bizalom
szükségességének hirdetését jóleső érzéssel olvassuk, de az ifjú lelkeknek felekezeti gyűlölség
magvával való teleszórását még akkor sem tartjuk a ..jellemfejlesztés nemes művészeté "-nek,
ha el lehetne hinni, hogy „csak a zsidót és protestánst nem üldözik vallásosságáért", de a
katholikust igen. A modern pedagógia a jellemfejlesztés kényes munkáját tartja feladatának, de
azáltal kíván eredményt felmutatni, hogy nemes
gondolkozásra tanít. Saját jellemét mindenki
önálló gondolkozása, meggyőződései és elhatározásai alapján formálhatja, és alakíthatja. Szuszai
nem a tiszta gondolatok felébresztésével, hanem
a burkolt, csábító rábeszéléssel igyekszik hatást
elérni. Vagy nem puszta rábeszélésképen hat ez
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a m e g nem indokolt, de szent igazságként hangoztatott mondása : „ a protestáns lelke soha
össze nem barátkozik a katholikus lelkével, mert
minden ellen protestál, ami katholikus" ? Ez az
ú t n e m igazi útja a tiszta, szeplőtlen emberi
jellemnek s ez a cím nem illeti meg Szuszai
könyvét. Az igazságnak jobban megfelelne, ha
azt vagy ilyesmit í r t volna az elejére : A Ne
Temere pápai bulla indokolása.
(%•)

* Ne hántsd az

állatot! (írta K.

Nagy

Sándor. Kiadja a Franklin-Társulat, Budapesten.
Második kiadás.) Az állatvédelem eszméje gyorsan terjed, különösen a civilizált országokban.
Ezt az örvendetes haladást hazánkban legjobban
bizonyítják az „Orsz. Állatvédő-Egyesület" által
elért eredmények s a ma már igen sok helyen
megalakult ifjúsági madárvédő-ligák, melyeknek
célja a gyermekeknek felvilágosítása az állatvilág
legnépesebb részének, a madaraknak hasznos voltáról. Ennek a hatása alatt lett már több mint
70.000 gyermek a madarak védőjévé, s igen
sokat — talán legtöbbet ép a tanító tehet arra
nézve, hogy ezeknek a kis madárnemzetőröknek
száma mindig jobban gyarapodjék.
E z t az eszmét szolgálja K. Nagy
Sándor
könyve, ki az állatvédelemre vonatkozó törvényeket és rendeleteket kedves formában, érdekes
történetek alakjában világítja meg.
Hogy a formát, hangot igazán jól választotta
meg, bizonyítja m á r az is, hogy a könyv második kiadása is szükségessé vált, s jogosan írhatta
a szerző a könyv előszavában, hogy aki olvassa,
megtanulja belőle azt, hogy az állatvédelem nemcsak emberiesség, erkölcsnemesítő és okos számítás, hanem közgazdasági kötelesség is.
íj.)

Hivatalos rész.
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter :

Köszönetét nyilvánította : Semsei dr. Semsey Andor nagybirtokosnak, aki Balmazújváros
községhez tartozó Nagyhát és Jenőháza tanyákon
felállított és felszerelt elemi népiskolák költségeihez egyenként 15.000, összesen 30.000 K-t,
továbbá Fürst Ödön a nagyháti birtok bérlőjének, aki ugyanazon célra 5000 K-t és Lichtschein Dezső és Lichtschein
Samu a jenőházai
birtok bérlőinek, akik szintén azon célra 5000
K-t adományoztak.
Kinevezte : Petróczi István kir. tanfelügyelői
címmel s jelleggel felruházott áll. polg. isk.
tanítót valóságos kir. tanfelügyelővé ;
Kidiszéky
E r n ő udvarhelyvármegyei kir. tanfelügyelőt a
VI., Lörinczy
György komáromvármegyei, dr.
Gulyás Ferenc somogyvármegyei, Józsa Mihály
központi szolgálattételre berendelt, Sándor Lajos
liptóvármegyei, Láng
István csanádvármegyei,
Alpári
Lajos hevesvármegyei, Pogány
István
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gömör-kishontvármegyei és Máté Géza nógrádvármegyei kir. tanfelügyelőket a VII-ik, Kuruc z
Gyula kecskeméti, dr. Radványi
Ferenc pancsovai,
Dudás Gyula homonnai és Földi J e n ő belényesi
kir. tanfelügyelőségi kirendeltségek vezetésével
megbízott segédtanfélügyelőket kir. tanfelügyelőkké
a VUE., továbbá JBenk > András hunyadvármegyei,
dr. Votisky
Géza szatmárvármegyei,
Kohányi
Gyula csongrádvármegyei, dr. Nagy
Zsigmond
székesfővárosi, dr. Szabó Béla nyitravármegyei,
Nemes
Gusztáv temesvármegyei és
Várhelyi
György nógrádvármegyei kir. segédtanfelügyelőket a IX., végül Grál f f y Ferenc máramarosi, dr.
Bodnár
Zsigmond győrvármegyei, dr.
Liber
József marostordavármegyei, -Tankura Béla szepesvármegyei, Szalay Sándor trencsénvármegyei,
ifj. Csejke
Győző pestpilissoltkiskúnvármegyei,
Laczák
Kálmán biliarvármegyei, Polló
István
nagyküküllővármegyei, Brösztell
Gyula krassószörényvármegyei, Szillaba
Sándor zemplénvármegyei és Micsák Márton csanádvármegyei kir.
tanfelügyelőségi tollnokokat segédtanfelügyelőkké
a X. fizetési osztályba, ill. valamennyit az illető
fizetési osztály harmadik fokozatába az 1904.
évi I. t.-c. értelmében megillető személyi pótlékkal ; dr. Molnár Lajos kir. segédtanfelügyelőt a
IX. fizetési osztály III. fokozatába ; Rieger Dezső,
Sztipics András, Grósz Károly, Balázspiri
Ernő,
Dudás Lajos, Válihora
Péter, Dulics
Ferenc,
Konc János, Szegfű Mihály és Mészáros
István,
oki. tanítókat a szabadkai tanyai áll. el. isk.-hoz
r. tanítókká ; Tóth Lajos és Fodor
Zsigmond
oki. tanítókat a mezőtúri-külterületi áll. el. isk.hoz r. tanítókká ; Kezes Péter oki. tanítót az
illáncsai (v. határőr vidéki) közs. el. isk.-hoz r.
tanítóvá ; Szőke Hermin oki. tanítónőt a havasmezői áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Szabó Anna
oki. tanítónőt az oláhláposbányai áll. el. isk.-hoz
r. tanítónővé ; Molnár Amália Ilona oki. tanítónőt a dobriczai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Barabás
Margit oki. tanítónőt a mezőlivádiai
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Busay
Mária oki.
tanítónőt a cibakházai áll. el. isk.-lioz r. tanítónővé ; Kovács
Bóza oroszvári róm. kath. oki.
tanítónőt a felsőmotesiczi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé.
E l ő l é p t e t t e : Tóth Lajos újpesti áll. el. isk.
tanítót a népnevelés terén szerzett érdemeinek
elismeréseül, mostani állomáshelyén az 1907.
évi XXVI. t.-c. 9. szakasza alapján igazgató-tanítóvá.

Szolgálattételre berendelte: Michna Mihály
ideiglenesen nyugdíjazott miavai áll. el. isk.
tanítót a türkösi áll. el. isk.-hoz.
K i z á r t a : Mihajlovits
Károly sárospataki áll.
él. isk. tanítóképző-intézeti III. éves növendéket
elkövetett súlyos erkölcsi vétség miatt a f. évi
134.876. sz. a. kelt rendeletével az ország öszszes tanítóképző-intézeteiből.
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Jelen minőségében áthelyezte:

Zsifkovics

Borivoj pancsovai áll. el. isk. tanítót az líjpesti
áll.
el. isk.-hoz; Sztojlca
Béla és
Sztojkáné
Csúcs Anna lupényi áll. el. isk. tanítót, ill.
tanítónőt a beresztóczi áll. el. isk.-hoz ; Kercsedi
Árpád és Kercsediné
Vida Irma rákosdi áll. el.
isk. tanítót, ill. tanítónőt a lupényi áll. el. isk.hoz ; Puskás Gyula és Puskásné Csakurda Amália majláthfalvai áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt
a rákosdi áll. el. isk.-hoz ; Papp Jenő és Pappné
Salzer Gabriella beresztóczi áll. el. isk. tanítót,
ill. tanítónőt a majláthfalvai áll. el. isk.-hoz ;
Bruder
Ilona borsai áll. el. isk. tanítónőt az
alsóvereczkei áll. el. isk.-hoz ; Kádár
Mária érendrédi és Lovass Erzsébet nagynyiresi áll. el. isk.
tanítónőket kölcsönösen ; Pamula Mária kőrösmezőbelterületi áll. el. isk. tanítónőt a németécskai,
Grimesné Steiger Erzsébet kőrösmező-bíróvölgyi
áll. el. isk. tanítónőt a kőrösmező-belterületi,
ISékey Ilona felső-motesiczi áll. el. isk. tanítónőt
a kőrösmező-bíróvölgyi áll. el. isk.-hoz ;
Dimény
Ilona dornavölgyi áll. el. isk. tanítónőt a somkeréki áll. el. isk.-hoz ; Patay
Anna dobricai
áll. el. isk. tanítónőt a dornavölgyi áll. el. isk.hoz ; Kisgyörgy
Sándorné szül. Oláh Erzsébet
naszódi áll. el. isk. tanítónőt a beszterc-zei all.
el. isk.-lioz ; Martin
Frida torontálerzsébetlaki és
Pártayné
Unghváry Berta orsovai áll. el. isk.
tanítónőket kölcsönösen.

Tanítók tanácsadója.
Helyettes. 1. A Tanítók Tanácsadójának hivatkozott
pontja az állandó helyettesi minőségben eltöltött szolgálat idejének beszámítására vonatkozik. Az esetről
esetre történt helyettesítések, még ha ezek tartósabb
jellegűek is, a szolgálati időhöz kötött jogigényeknél
figyelembe nem jöhetnek. 2. A községnek volna feladata, hogy az illetőnek javítóintézetben való elhelyezéséről gondoskodjék. Esetleg a Gyermekvédő-Ligához
fordulhatnak. — !S. I. Prête. A tandíjat a szülő vagy
gyám tartozik megfizetni. Ha ezek erre nem képesek,
akkor a tandíj alól fölmentendők a tanulók. A község
fizetési kötelezettsége csak abban az esetben állhat elő,
ha e tekintetben biztosított bizonyos mérvű hozzájárulást. A tandíj címén befolyó összeg önt természetesen
csak akkor illeti meg, ha az díjlevélileg megállapított
illetményét képezi. Hogy pedig a jövőre nézve a tandíj
címén adott hozzájárulás beszüntetését heh'ezték kilátásba, az a népoktatás ingyenességéről szóló törvény
következménye. — Sz. E. Sz. .V hitoktatás ellátó sa
az ülető hitfelekezetek dolga. Állami és községi iskolákban, ha meg van adva erre a lehetőség, külön tiszteletdíj mellett a lelkészek látják el a hitoktatást. Ön
azonban, mint hitfel. tanítónő, nem tagadhatja meg a
hittan tanításában való közreműködést, mert kötelességének elmulasztása miatt fegyelmi eljárás alá is
vonhatják. — V. E. 1. Az 1907'. évi XXVI. t.-c. 15.
g-a szerint a gondnokságnak hivatalból tagja mindazon
törvényesen bevett hitfelekezet illetékes egy lelkésze,
amely hitfelekezet híveinek száma az illető községben
a lakosság 5°/o-át meghaladja. Miután az ön által felhozott esetre sem a törvény, sem pedig az Utasítás
nem alkalmazható, a tanfelügyelőség útján kéljenek
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a minisztériumtól elvi jelentőségű döntést. 2. Az összeférhetetlenség esetei fennmaradtak. 3. Az Egyetemi
nyomdánál megjelent. — R. Hivatalból történt áthelyezés esetén az állami tanítónak ingénye van napidíjakra, útiköltségekre és bútorkárpótlásra. Bútorszállítási költséget külön nem állapítanak meg. A hivatalból
történt átköltözködések céljából különben a Máv. igazgatósága a hivatali felsőbbség igazolására 50°/o díjmérséklésre jogosító szállítási utalványt ad. — 0 . S.
Ssztmárton. Sokszor tudattuk már, hogy a tanítók
hivatalaik után járó jövedelmeikre nézve községi adótól
mentesek. Ekképen rendelkezik az 1875. évi XXIX.
t.-c. 2. §-a és az 1886. évi XX! L. t.-c. 138. §-a. —
Gkel. tanító. Névtelen levelekre nincs válaszunk. —
P. M. Menyháza. Ha az iskolafenntartó az említett
módon megadja a szabadságot, lemondását fenntarthatja a tanév végére. = Csintye. A tanítói lakás
állandó jókarban tartásáról az iskolafenntartó köteles
gondoskodni. — E. 51. Nagykőrös. Csakis az illető
lap szerkesztősége adhat felvilágosítást arról, hogy
közleményét minő forrásból merítette. Nekünk az efféle
szándékról nincs tudomásunk. — M. V. Klomnicz.
A népoktatás ingyenességéről szóló törvény a hitfel.
iskolákat érintően csak 1910. évi szeptember hó 1-én
lép hatályba. Tandíjkárpótlásért tehát most még nem
lehet folyamodni. — A. U. Ylnjkovecz. Az engedélyezett tankönyvekről nem vezetünk nyilvántartást. A
kiadónál megtudhatja. — A. A. Bikis. A törvény értelmében véglegesen alkalmazott tanítónak tekintendő.
Szíveskedjék az esetet a tanf.-ségnek bejelenteni. —
H. K. I. Azt kell először megállapítani, hogy az áll.
iskola elhelyezéséről ki köteles gondoskodni V Mert ha
ez a kötelezettség a községet terheli, az állam aligha
fog adni lakpénzpótlékot. — T. M. Megryháza. Az
egyházi ünnepi szünetekről az állami népiskolai Utasítás 38. §-a és V. számú melléklete intézkedik. —
R. J. Tszlatina. Forduljon kérdésével az Erzsébetnőiskola igazgatóságához (Bpest, VII., István-út 93 ). —
M. L. K. 1. A T. M.-nek szóló üzenet megfelel első
kérdésére. 2. Szíveskedjék elolvasni az 1907. évi XXVI.
t.-c 3. és 4. §-át. — H. S. Ksárfalva. Elveszett nyugdíjkönyvecskéje másodlatáért a vkm.-hez kell folyamodni. — Sz. J. Cigel. A fizetés attól a naptól fogva
illeti meg, melyet kinevezési okmánya megjelöl. A
terménybeli járandóságoknak, vagy ezek pénzértékének
annyi tizenkettedrésze illeti meg önt, ahány hónapot
az iskolafenntartó szolgálatában töltött. — Sz. F.
Peresztek. 1. Ha sem háza, sem földje nincsen, nem
köteles ilyenek után adót fizetni. 2. Fizetéskiegészítését
az ügy letárgyalása után meg fogja kapni. —
B. T. Nyugdíjigénye 21. életévének betöltésétől számít.
Azok az okmányok melléklendők, amelyeket felsorolt.—
L. B. Zsarnócza. Ha az ön tanítói javadalmazása az
1000 K-t meghaladja, nem ez, hanem a javadalmát
képező összeg veendő fel tanítói fizetés gyanánt, mivel
törvény értelmében a tanítói fizetés le nem szállítható.
A sérelmes határozatot fölebbezze meg. — G. K. A
vizsgálatok szakszerű vezetése, a kérdés föltevése a
tanító joga ; a felelők kijelölése a vizsgálatot vezető
elnök jogkörébe tartozik. — Gy. A. A nyugdíjhelyesbítés iránt a tanfelügyelő útján beterjesztett kérvényéhez csatolja azokat az iratokat, melyekből beszámítható fizetése megállapítható. — P. A. Tardos.
Próbálja meg a folyamodást arra való hivatkozással,
hogy okmányait az államsegély-kérvényhez csatolták.
A kérvényben ígérje meg, hogy utólag fogja azokat
csatolni. — Üldözött. Forduljon kérésével az illetékes
kir. tanfelügyelőhöz. — J. E. 1. A kath. iskoláknál
heti 2 órában a plébános vagy a segédlelkész köteles
a hittant tanítani, az anyagot az illető osztály tanítója
ugyancsak heti 2 órában köteles emléztetni. 2. Nem
tudjuk, miért nem kapott még határozatot a nyugdíj-
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ügyben beadott folyamodványára. Valószínűleg azért,
mert nincs még elintézve. — 1908. Annyi lakáspénzre
van joga, amennyit a törvény és ennek alapján kiállított díjlevele egész helyesen megállapít. Forduljon
panasszal a közigazgatási bizottsághoz. — Sz. R. Ha
önt csak 1896-ban alkalmazták, nem lehet még joga
a harmadik korpótlékra, mivel a korpótlékok csak öt
évről öt évre esedékesek. — Cs. B. Palotás. Kath.
hitfelekezetű iskola tanítója nem köteles községi jellegű iskolánál tanítani. — B. A. Nygelse. 1. Csak
községi pótadót nem köteles fizetni. 2. A jegyző önhatalmúlag semmit sem foglaltathat le fizetéséből.
Lefoglalni csak az illetékes hatóság végzésének birtokában lehet. — Iskolaszék, Tata. 1. Ezt nem tudhatjuk. 2. Az iskolaszék címet és jelleget nem oszthat.
3—4. A nyugdíjintézetnek csak olyan tanító lehet
tagja, ki rendszeresített álláson működik. 5. Hamis
bevallás esetén igen. — T. P. F. Fgyarmata. Ünnepnapokon a tanítás az iparostanonc-iskolákban is szünetel. — S. J. H. 1 Az adót a föld után tartozik
megfizetni, ennek értéke azonban a tanítói föld értékének megállapításánál levonandó. 2. Nem köteles.
3. Nem középiskola. 4. Minden tanító köteles az ism.iskolában tanítani. Gazdasági iskolában, ahol külön
szaktanító van, csak a közismereti tárgyak tanítására
van kötelezve. — W. K. Jgyarinat. Erre nézve a pályázati hirdetmény az irányadó. Ha ott ez a kötelezettség nem volt említve, eddig nem követelték, újonnan
kiállított díjlevelébe sem lett volna szabad fölvenni,
annál kevésbé, mert a régiben sem volt meg. Felszólalhat ellene. — P. I. Pekelik. Az iskolafenntartó
mutassa ki a javadalom csökkenésének okát és kéljen
újólag segélyt.

Különfélék.
— A magyar nyelv az ismétlő-iskolákban. A krassószörénymegyei királyi tanfelügyelő
jelentést tett Apponyi
miniszternek, hogy a
görög-keleti román felekezeti iskolák mellett nem
szervezik az ismétlő-iskolákat, valószínűleg azért,
hogy az 1907. évi X XVII. t.-c. ama rendelkezését,
amely szerint az ismétlő-iskolákban magyar tanítás kötelező, megkerüljék. A tanfelügyelő be
is mutatta az aradi püspök levelét, amelyben
annak a nézetének ad kifejezést, hogy a felekezeti iskolák nem kötelesek ismétlő-iskolákat fönntartani, amennyiben ez a községek feladata. A
miniszter most a püspökhöz rendeletet intézett,
amelyben kimondotta, hogy teljes népiskolának
csak azt tekinti, ahol a hat évig tartó mindennapi és a három évig terjedő ismétlő-iskolai
tanfolyam megvan. Ahol pedig az ismétlő-iskolázást nem szerveznék, ott községi mindennapos
és ismétlő-iskolázás állítandó be. Felhívja a miniszter ezek alapján az aradi püspököt, hogy az
egyház főhatósága alá tartozó iskolafenntartókat
az ismétlő-tanfolyamok felállítására utasítsa, mert
ellenkező esetben kénytelen lesz a törvény rendelkezésének eleget tenni.

— A tanügyi sajtó köréből. Az újévvel
negyvennegyedik évfolyamába lépett a
Népnevelők
Lapja.
Az eddig kéthetenként megjelenő lap ezentúl hetenként fog megjelenni s
kiadója, a Magyar Tanítók Otthona továbbra
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I
Sajnos azonban, hogy Brád nemcsak a múltban,
is Havas Istvánt, a jeles írótanítót nyerte meg
szerkesztőnek, kinek neve kezesség e lap tartalmas- hanem a jelenben is a magyarellenes áramlatnak
egyik főfészke. Az erdélyi részekben az oláh agiságára. tárgyilagosságára s irodalmi színvonatációk rendszerint Brádon szoktak legelőször, leglára. — A Nemzeti
Iskola
tizenhatodik évfogyakrabban és legvehemensebben kitörni, miért is
lyamába lépett s ez alkalommmal Földes
Géza,
ki tizenöt éven át volt e lap helyettes, majd ! e helyen tanfelügyelői kirendeltség elhelyezése
felelős szerkesztője, s aki igaz lelkességgel mun- nagyon is szerencsés gondolat volt. A kirendeltséghez a brádi, kőrösbányai, algyógyi és a maroskált a tanítóság erkölcsi és anyagi érdekeinek
javulásán, visszalépett s a szerkesztést az eleven- illyei járások összes népoktatási intézetei fognak
tollú Hartha
Pálnak, az Állami tanítók orsz. tartozni. Benkő Andrásban a kirendeltség olyan
egyesülete titkárának adta át. Hartha
is régi vezetőt kapott, aki a kezdet nehézségeit képes lesz
teljes megelégedésre leküzdeni s a románságlakta
lelkes munkása a tanügyi sajtónak s bizonyára e
országrészünk e legveszedelmesebb helyén képes
lap az ő szerkesztésében is megőrzi függetlenségét.
lesz a magyar nemzeti irányú népoktatásnak ér— E változásokkal kapcsolatban líj tanügyi lap
vényt szerezni és a fel-felújuló nemzetiségi agimegjelenését is jelenthetjük. Magyar
Népiskola
tációknak gátat vetni. Az ő kitüntető megbízatáaz új, szintén hetilap címe s szerkesztői Sretoizer
sában a ifiagyar tanítóság is megbecsülését láthatja,
Lajos és Krasznay
István, a tanügy régi munm e r t a tanítóság soraiból emelkedett ő is a legkásai. E lap alapítói főként fővárosi tanítók, s
nehezebb vezetőállások egyikébe.
hivatalos közlönye a Budapesti tanítótestületnek,
a Tanítók országos bizottságának, az Eötvös— Tanonciskolái tanítói tanfolyamok.
alap országos egyesületnek, az Ipariskolai tanítók
Az iparos- és kereskedőtanonc-iskolákban működő
országos egyesületének és a Budapesti (budai)
tanítók számára a f. évi nagy szünidőben követtanítóegyletnek. Ha már most végigtekintünk
kező tanfolyamok megnyitása vétetett tervbe :
fővárosi és vidéki tanügyi lapjaink során, öröm1. általános
irányú
rajztanfolyamok
szervezmel állapítjuk meg a tanügyi irodalom munkásai ; tetnek Aradon,
Brassóban,
Győrött
az állami
részéről a nagy lelkességet és áldozatkészséget,
szakiskolában, Szegeden
a felső ipariskolában ;
mely a tanügyi lapok néhány év előtt még alig
2. szakirányú
(fa- és fémipari)
rajztanfolyam
remeit nagy tömegének adott életet, viszont
nyílik meg Kolozsvárott
és
Marosvásárhelyen,
azonban nem fojthatjuk el abbeli aggodalmunkat,
a szakipariskolákkal kapcsolatosan ; 3. ugyancsak
hogy a legtöbb tanügyi lap élete csak tengődés
iparostanonc-iskolai
tanítók számára tervbe vett
lesz, amiben igazat ad nekünk mindenki, aki
közismereti
tanfolyam Kolozsvárott
a polgári,
valaha tanügyi lap szerkesztésére és kiadására
Aradon
a szakipariskolával kapcsolatosan ; végül
vállalkozott. Az olvasóközönség nagyon meg4. kereskedőtanonc-iskolai
tanítók" számára & pooszlott s talán épen a leginkább óhajtott cél : zsonyi és szegedi felső kereskedelmi iskolában.
a tanítói közszellem megteremtése és ébren- E tanfolyamokra való felvétel ügyében a vallástartása esik áldozatul e nagy megoszlottságnak.
és közoktatásügyi miniszter úrhoz intézett kérAdja Isten, hogy aggodalmunk alaptalan legyen.
vényeket, annak megjelölésével, hogy ki-ki minő
Talán mondanunk sem kell, hogy mi a magunk
tanfolyamon óhajt részt venni, Mártonfy Márton
részéről szerető figyelemmel kísérjük minden
iparoktatási főigazgatóhoz (Budapest, VII., Rottenegyes tanügyi lap munkásságát s igaz örömünkre
biller-u. 15.) legkésőbb február hó 15-ig kell
szolgál, lia az egész vonalon komoly igyekezetet
beküldeni. A kérvényhez a tanonciskola igazlatunk a tanítóság erkölcsi és anyagi érdekeinek
gatójának azon nyilatkozata mellékelendő, amelyszolgálatában, művelődésének ápolásában, ismeben igazolja a pályázó életkorát, továbbá, hogy
reteinek gyarapításában.
I jelenleg tanít-e és mely idő óta tanít az iparos— Kir. tanfelügyelői kirendeltség Brádon. tanonc-iskolában. Ezenkívül semmi egyéb mellékHunyad vármegye népoktatásügyének fejlesztése
let nem csatolandó. A s^afoajztanfolyamra való
és az iskolalátogatásnak intenzívebbé való tétele
felvételi kérvényhez azonban az általános
rajzégetően követelte, hogy a nagykiterjedésű vártanfolyam sikeres elvégzéséről szóló bizonyítványt
megye területén tanfelügyelői kirendeltség szeris mellékelni kell. A tanfolyamokra korlátolt
veztessék. E régóta érzett szükséglétet enyésztette
számban vétetnek fel tanítók, kiknek csak egy
el a miniszter akkor, amidőn a f. évi január hó része kaphat államsegélyt, módjukban áll azon1-től kezdődőleg a vármegye legexponáltabb helyén, ban a kérvényezőknek az iskolafenntartóktól eszBrádon a kir. tanfelügyelői kirendeltséget szervezte. közölni ki anyagi támogatást.
Amilyen szerencsés volt a kirendeltség székhelyé— A tanítói állás megbecsülése. Kőrös
nek megválasztása, épen olyan
szerencsésnek
I m r e ref. főtanítót nagy szótöbbséggel községi
mondható a kirendeltség első vezetőjéül Henkő képviselőnek választották. — Kiss Bélát, a tataAndrás liunyadvármegyei kir. s;-tanfelügyelőnek
bányai kültelepi iskola vezető-főtanítóját Felsőkiszemelése. Brádhoz szomorú emlékeink fűződnek.
galla község, amelyhez közigazgatásilag a bánya-
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telep tartozik, képviselőtestületének tagjává váSzerkesztői üzenetek.
lasztotta. — Andornak község (Borsod vm. ) Pitó
A.
(Karácsonykor
stb.) Össze-vissza versel, nincs semmi
József ref. tanítót egyhangúlag képviselőtestületi
formaérzéke. Az első vers elég jól indul, de ez is
taggá választotta. — Magurán Bulbuc Dávid gör.
kátyúba zökken. — Sz. (Elbolyongok.) Nem vált be. —
kath. tanítót községi képviselőtestületi taggá válaszP . (Ünnep után stb.) Versírásra nincs tehetsége. Legtották. — Fövenyessy János ref. tanítót Alsószuha • alább ma nincs. És sehogy sem tudjuk elképzelni, hogy
és miként „lengeti" a bátorság a szívet. Az ilyesmit
községben közgyámmá választották.
* alatt talán mégis meg kellene magyarázni. —
— K i t ü n t e t e t t t a n í t ó . A József Főherceg . F . L. (Kóka.) Forduljon a Múzeumok és Könyvtárak
Országos Bizottságához (Budapest). A kérvényhez melSzanatórium-Egyesület igazgató-tanácsa az egyelékelje a tanfelügyelő által hitelesített bizonyítványt
sület liptóvármegyei fiókjának titkárát, Fischer
az iijúsági egyesület fennállásáról és eddigi műköLipót liptószentmiklósi ig.-tanítót, az egyesület
déséről. — Bísztravölgyi. Csak ha közli velünk a
létrejötte és felvirágzása körül szerzett érdekérdéses dalok szövegét, nyilatkozhatunk, hogy valók-e
a mindennapos iskolába. „Húzd rá, cigány" kezdetű
meiért, elismerő-okirattal t ü n t e t t e ki. A gyödal számtalan van, nemkülönben „Erdő mellett nem
nyörű kivitelű okmányt; az egyesület elnöke,
jó lakni" kezdetű is van több. Másik kérdésére : van-e
Lukács László v. b. t. t., külön levél kíséretében
különbség az ideál és szerető közt ? — feleletünk : a
küldötte meg a k i t ü n t e t e t t tanítónak.
magyar nép fogalma szerint nincs. A legszebb, a legnemesebb értelemben használja a szeretőt, míg az ú. n.
— J u b i l á l ó t a n í t ó . László János marosúri osztály szerető alatt olyasvalakit ért, aki nem önszentannai ref. tanító 55 esztendő óta működik
zetlenül szeret. Szóval: nem tanácsoljuk, hogy szíve
választottját, vagy épen jegyesét szeretőmnek szólítsa. —
mint tanító lankadatlan buzgalommal. A neve0 . (Szebb napokat éltein.) Uyenge versecske. — (í. S.
zetes évforduló alkalmából Apponyi
Albert gróf
Legjobb lesz, ha egyenesen az illetőnek küldi a verset.
vallás- és közokt. miniszter elismerő-leiratban
Mi, sajnálatunkra, nem közölhetjük. — K. (Koldusméltányolta a jubiláns érdemeit. Az elismerőszerelem.) Reménykeltő tehetség. Kár, hogy szinte
élvezhetetlenné teszi írását a tájszavak, szólások túlleiratot Deák Lajos kir. tanácsos, tanfelügyelő
ságos használata. Ez sok a jóból. Máskülönben meg^ szép ünnep keretében, lelkes beszéd kíséretében
érdemelné a közlést. Félretettük. — R. (Midőn egyadta át. A Maros-Torda vármegyei tanítótestület
kor ...) A gondolat jó, a vers gyenge. — M. (Gondolat.)
Az utolsó strófán megpróbálunk segíteni — s így
nevében megjelent Máthé József elnök, Ulicsny
közölhető lesz. A jókívánságokért köszönet. —S. (ÉszreGuidó titkárral. Az elnök igen meleghangú
vételek.) A cikk annyiban egyoldalú, hogy csak a falusi
beszédben üdvözölte a jubilánst. Még felköszönéletet veszi figyelembe. Persze, hogy ott nem szüktötték őt Kovács László ref. pap, Makkai Samu
séges a felvilágosítás. Egy nagy igazság azonban van
a cikkében. Minden felvilágosításnál többet ér a szülök
ref. tanító és Gánga János görög kath. tanító.
tiszta, erkölcsös élete. — Egy szerencsés atya. Önnek
— Gyermekszínház—karácsonyfa-ünnep. sikerült két skarlátos gyermekét meggyógyítani, de
A Fülöpszálláshoz tartozó Balázs-pusztai áll. el.
kérdés, hogy másnak sikerül-e. Közölje tapasztalatait
a „Háziorvos" című újsággal (Budapest, Andrasey-út 27.)
iskola tanulói közreműködésével Bagossy
Géza
s ha ez helyesnek találja gyógyító-eljárását, mi is kötanító az ifjúsági könyvtár javára szépen sikerült,
zöljük. Laikus létünkre nem vállalhatunk felelősséget.—
gyermekszínházzal egybekötött karácsonyfa-ünneKezdet. A kezdet kezdetén van. — II. (Zsuzsi néni
stb.) Alant járó dolgok. Csupán az utolsóban csillan
pélyt rendezett az iskolában, mely alkalommal
meg a, tehetség némi nyoma. — B. (Otthon.) A vége
élőképben bemutatták a gyermekek a 12 hónafelé kissé ellapul a hangulatos költemény. Próbáljon
pot és a karácsonyi álmot a karácsonyfával. Tesegíteni rajta, vagy küldjön mást. Úgy látszik, érdemes
kintve a kettős nemes célt, a szegényebb gyerönnel megismerkedni. — B. (Egy régi tanító stb.)
Prózája is, verse is gyarló. Továbbá : felett egyelőre
mekeknek is szép karácsonyi örömben volt réegy Mel és két t-vel írandó s nem megfordítva. —
szük. emellett a könyvtár javára 15 korona
Egy olvasó. (Budapest.) A Népnevelő szerkesztősége és
20 fillér tiszta haszon j u t o t t .
kiadóhivatala : VIII., Szentkirályi-utca 28, a Népnevelők
Lapja szerkesztősége : VII., Bethlen-utca 8, kiadóhiva— H a l á l o z á s o k . — Szalay
József fertőtala : Magyar Tanítók Otthona, V., Ferenc József rakhomoki tanító életének 63-ik évében hirtelen
part 39. — B. (I)unavecse.) Ha, lehet, tanítsa végig,
elhunyt. — Tóth István állami tanító életének
s ez esetben a VI. osztályban ismételheti. Ha nem
53-ik, házasságának 12-ik évében Mezőhegyesen, lehet, tanítsa „A szétdarabolt ország" fejezetig. —
R. (Szászsebes.) Élismerést érdemel, hogy nem magyar— jBékefi (Berkovich) Elek közs. isk. kántorajkú létére rajong a magyar nyelv szépségeiért s matanító és megyebizottsági tag Zalakoppányban
gyar verseket próbál írni. Csak folytassa. Egyelőre
49 éves korában elhunyt. Áldás emlékükre!
legalább gyakorolja magát a magyar írásban s ha majd
a nehézségeket leküzdi, még számot tevő munkása
lehet a magyar irodalomnak. Bíztató jeleket látunk
Tartalom : Uj hang. Pálágyi Lajos. — Az örök
probléma. Kemény Ferenc. — Politikai iskolázottság. verseiben. — Sz. Á. Megyer. A mult heti számban
már megüzentük, hogy cikkeit nem használhatjuk.
Károlyi Sándor. — Az iskolai felüg3'elet reformja.
Sajnálatunkra, még az sem indít a cikkek közlésére,
Saskeoy József. — Büntető novella s a gyermek büntehogy, ön szerint, az ön cikkeinél üresebbek is jöttek
tése. K. Nagy Sándor. — A mi aranyemberünk. Havas
a lapban. Ha nem az adófizetők pénzén nyomtatnák
Irma, — Külföldi szemle. — S z é p i r o d a l o m : Hiszek.
ezt az újságot, nagy kedvünk volna valamelyik cikkéTarcsafálvi Albert. — A Pline miatt. Móra István. —
nek közlésével kiábrándítani önt. így — béke velünk.
Könyvesház. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. Szerkesztői üzenetek.
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Rovatvezető:

Elbeszélő-költészetünk fejlődése.
írta : l.ewjyel

Miklós

dr.

SÁNDOK.

anyagot költészetüknek. Már-már a fejlődésnek
arra a pontjára jutottak ősmondáink, hogy
egységes éposszá alakuljanak, mikor a keresztény papok fölvették a harcot a pogány istenekkel, a pogány hagyományokkal. A kereszténység diadalt aratott, de a pogány hagyományok még évszázadok múlva is előtörnek s
a gazdag monda ragyogó szálai a krónikások
írásaiban úgy tündökölnek, mint a fö'd belsejébe temetett nemes ércek erei. Oly ismeretesek a krónikáinkban megőrzött mondák, hogy
e helyen szükségteleneknek látom róluk beszélni, csak azt említem meg, hogy néhány,
kétségkívül még a pogány mithológiából való
vonatkozást is föllelhetünk bennük. Az Isten
kardja, a turulmadár és 'csodaszarvas szereplése mind olyan részletei e mondáknak, melyek
a keresztény papok írásaiba belopózkodtak a
pogány hagyományokból.

Pogánykori költészetünk emlékei nem maradtak ránk magyar nyelven. De ha latin nyelvű
krónikáinkat olvasgatjuk, észrevehetjük, hogy a
feldolgozott anyagot krónikaíróink történeti
énekekből, népmondákból merítették. Lapozgatva ezeket az elmúlt korokra vonatkozó feljegyzéseket, érezzük, hogy a krónikát író pap
történetet akart írni, de eltévedt abban a szövevényes nyelvben, mely a mull at borította.
Erős hittel kerestd a kibontakozást, verejtékes
munkával a helyes útat, de mikor már azt
hitte, hogy megtalálta, belebotlott egy indába,
rábukkant egy szakadékra, belesüppedt egy
ingoványba. A rengeteg ismeretlen és félelmetes zúgása
megriasztotta
az eltévedt útast,'
O
O
rohant előre ; át is vergődött a sűrűségen,
Mikor az ország a keresztény hitre tért,
elért arra a tájr«j, hol gyérebbé vált az erdő,
járhatóbbá az út, de már akkor vitte magával nagyon megváltozott a regősök helyzete. Az
a virágok hímporát, a hozzátapadt leveleket, új rend nem kedvezett nekik, sőt bizonyára
a letépett indákat, látta örökké a hatalmas üldözte is őket. Az üldözés nem annyira mondai
faőriásokat, hallotta az erdő zúgását. A mi tárgyú énekeiknek volt a következménye, hakrónikaíróink mindnyájan megfordultak az ős- nem sokkal inkább annak, hogy őket tekinmondák erdejében s bár a h i t és tudomány tették a régi rend fönntartó oszlopainak, hisz
erejével voltak felfegyverkezve, mégis elindul- ők az ősök tetteinek éneklésén kívül varázslással is foglalkoztak. El kellett tünniök, vagy
tak a turul és a csodaszarvas nyomdokán.
A forrásul szolgáló költészet művelői egy költészetüknek kellett átalakulniok. Egy darabig
énekesrend tagjai voltak. A monda szerint küzdenek az újabb áramlat ellen, egyik részük,
azoknak a magyaroknak utódai, kik az augs- a régi hagyományok őrzője, az elődök útján
burgi szerencsétlen ütközetből hazajutottak. A halad, de az üldözés folytán számban folyton
történelem azonban mást tanít. Voltak a ma- csökken, a másik rész alkalmazkodik az ú j
gyaroknak már régebben regőseik, akik nem- időhöz s a pogány vonatkozásokat tanítva,
! éneket mond az ősök tetteiről, sőt a jelen esecsak az ősök tetteiről énekeltek, hanem valláményeiről is. Ez utóbbiak a királyi udvarban is
sos költeményeket is írtak. Ennek a bizonyíszíveden látott vendégek s még évszázadok
tékául szolgálhat az, hogy a regősöket részben
múlva is gyönyörködtetik énekeikkel a nemzetet.
költőknek, részben varázslóknak tekintették.
A fejedelmek korából a regősöknek egyetlen
Most, mikor az elbeszélő-költészet vázlatos
fejlődését ismertetjük, a regősökkel csak mint költeményük sem maradt ránk, a középkorból
énekmondókkal foglalkozunk. Énekeiknek tár- is nagyon kevés. Az ő munkájuknak tekintgyát megismerhetjük krónikáinkból. A hún hetjük a Pannónia megvételéről szóló éneket,
mondakör, melyet a dunántúli részben meg- melyben a fehér ló mondájával kapcsolatban
maradt avartöredékek s az i t t leszállt szlá7 a honfoglalást adja elő a töltő, továbbá a
népcsoportok közvetítettek a magyarokkal, a Szabács viadaláról szóló költeményt. Költői
honfoglalás, melyet későbbi nemzedékek egybe- szempontból mindkettő értéktelen.
Az első Árpádok korában Magyarországra
forrasztottak a hún maradványokkal, az első
az a komorság,
mely
időkben folyó kalandoza'sok, melyeknek győ- is ránehezedett
zelmei és vereségei újabb és újabb táplálékot Európa népeinek lelkét eltöltötte. A földi
adtak a képzeletnek, majd a királyi család életnek értéktelensége, a túlvilági gyönyörökre
tagjainak véres küzdelmei bőven szolgáltattak való gondolás, az emberek gondolatainak az
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istenség körül való csoportosulása, a bűnös
test megvetése talán nem volt oly erős nálunk, mint Európa többi országaiban, de rányomta bélyegét a magyar lélekre és a magyar irodalomra is. A szent életű, buzgó
szerzetesek közvetítették és erősítették ezt az
áramlatot. Ha irodalmunkon ebben a korszakon végigpillantunk, a regősök énekein kívül
főként legendákat találunk. A korszak embereinek lelkét kielégítette a legenda ; a szentek
élete sokszor érdekes novellává vagy regénnyé
alakult íróik kezében s annál jobban lekötötték e csodás történetek az olvasók vagy hallgatók figyelmét, mennél színesebben és ragyogóbban rajzolták a szenvedést követő megdicsőülést. E legedák kárpótolják a más ideálokért lelkesedő embert a régi mondákért ;
csodások ezek is mint amazok, de míg a régiek a harcot dicsőítették, a testi erőt magasztalták, a földi pompát rajzolták, a természet jelenségeit személyesítették meg, az újak
a békét, a szeretetet magasztalták, a megalázkodást, önmegtartóztatást dicsőítették, az Isten
országáról szólottak. Amott pogányisten szerepelt, ki kardot adott választott fiának kezébe,
hogy ostorozza a népeket, itt a szeretet istene,
ki elküldötte egyszülött fiát s fiának tanítványait, hogy az emberiség bűneiért tűrjék az
ostorozást, a gúnyt, a szenvedést. Nagy átalakulásnak kellett történnie a középkori ember
lelki világában, hogy a vallásos irodalom nemcsak párhuzamosan fejlődött a regős-énekekkel,
hanem terjedelemben és számban valószínűleg
felül is multa a világi költészetet. A változás
nem jött ok nélkül és váratlanul. A középkori társadalomban megvoltak azok a rétegek,
melyek a kereszténység eszméit azonnal megértették. A papság a nőkben, az elnyomottak
nagy tömegében, a folytonos pártharcok miatt
szenvedőkben a hívők oly nagy táborát találta
fel, melynek hitét erősíthette, fokozhatta. A
külföldről jövők már hazájukból magukkal
hozták a rajongásra való hajlandóságot.
Az Árpádok alatt tehát elbeszélő-költészetünk két irányban fejlődik. Az egyik a kor
viszonyaihoz többé-kevésbé alkalmazkodó regősöknek a nemzeti hősökről szóló énekeit foglalja
magában, a másik külföldi hatás alatt jön
létre és a kereszténység bajnokait, martírjait
dicsőíti. Ahogy aztán a vallásos érzés általánosabb és erősebb lesz, a két irány közeledik
egymáshoz; a regősök többet hagynak el a
pogány hagyományokból, a szentek életének
írói pedig elsősorban magyar szenteket dicsőítenek. Szent Lászlónak egyénisége egyenlően
méltó tárgy volt a regősök és a papi írók számára.
A középkori legendák legnagyobb része
prózai munka; verses legendát a mi irodal-
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munkban alig találunk. Sőt magyar nyelven
írott legendánk is kevés van. Mégis meg kellett említenünk a középkori irodalom ez emlékeit; épea úgy, mint a szintén prózában írt
krónikákat; mert tárgyuknál fogva az elbeszélőköltészethez tartoznak és bevilágítanak a középkori ember lelkébe.
Az Árpádok uralkodásának idején, sőt egészen a török-magyar harcokig, oly szoros kapcsolatban voltunk a külfölddel, hogy az ottani
szellemi áramlatok megszületésük és erőre
kapásuk után azonnal eljutottak hozzánk. így
jutott el hozzánk már a XIV. században a
reneszánsz is. Ez a nagy szellemi megújhodás
visszahatás volt a középkor kultúrája ellen.
A nagy görög-római műveltség újból hatni
kezd, ú j társadalmi életet, új filozófiát, új
tudományokat teremt. A görög-római világ
idejében az emberiség oly lelki forradalmon megy keresztül, amilyenen talán csak a
francia forradalom korában. A föld megszűnik a siralom tanyája lenni, az emberek
föl akarják használni rövid életüket ; látni,
érezni minden szépet, amit ember elérhet és
megszerezhet.
A reneszánsz ismertetése nem tartozik feladatunk körébe. Mi csak azt vizsgáljuk, tett-e
valami hatást a magyar elbeszélő-költészetre.
Bizony ez a hatás nagyon kicsiny. A reneszánsz tudósai, a humanisták a kiváltságosaknak, a szellemi arisztokráciának dolgoztak.
Munkáikat latinul és görögül írták, szoros
kapcsolatban a nemzeti irodalmakkal nem is
lehettek. Az egyház már uralkodóvá tette a
latin nyelvet s most a humanisták a görögöt
is új életre ébresztették. Ezek az írók csak
arra az osztályra lehettek hatással, mely a
nyelvet
értette és a műveltséget
megszerezte. Ez a papi osztály volt. Nem csodálkozhatunk, lia a papság egyes tagjai a
humanisták munkáinak hatása alatt kezdett
munkálkodni.
A magyarországi főpapságban különösen kitűntek nagy tudásukkal és humanista-törekvéseikkel Janus Pannonius és Vitéz János.
Janus Pannonius legkiválóbb alkotásai azok a
latinnyelvű hősköltemények, illetőleg dicsőítőénekek, melyek Vergilius nyelvén készültek.
Nemcsak latinul szóltak ezek az énekek, hanem
még tárgyuk sem volt magyar. Janus Pannoniusnak megfordul ugyan a fejében, hogy
Hunyadi Jánosnak a törökkel vívott harcait is
megénekli, de erre még az sem tudta rászorítani, hogy Mátyás bizonyára örömmel fogadta
volna a nagy költő kezéből e költeményt. A
reneszánsznak Magyarországra csak műveltségtörténeti jelentősége van; közvetlen irodalmi
hatásról alig beszélhetünk.
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A középkori irodalomra elkövetkezett a
reneszánsz. Az emberek nem elégednek meg
többé a régi írókkal, a magasabb műveltségnek a latin-görög írók és humanisták
munkáiban gyönyörködnek, a kisebb műveltségűek szükséglete megteremti a szépprózai elbeszéléseket és széphistóriákat, a mai novella
és költői elbeszélés őseit. Emellett a históriás
énekek még mindig megtartották vonzóerejüket, hegedősök, igricek, lantosok bolyonganak
az országban, hogy mulattassák a népet. Költészetüknek nem tulajdonítottak fontosságot; alig
maradt reánk belőle valami. Egy-egy töredékének, egy-egy a nép között ma is élő versszak
őrzi emléküket. Tárgyukat vagy a török-magyar
harcokból, vagy a királyi udvar eseményeiből
(Zsigmond zsarnoksága, fogságba jutása, Zách
Klára stb.), vagy a hagyományokból merítették.
A nagy szellemi áramlatok születnek, erőre
kapnak és elpusztulnak ; épen olyan halandók tehát, mint azok a nemzedékek, melyeknek lelkét eltöltötték. De ha nem is helyezték a
földet a boldogság országába, a remény és
kétségbeesés között élő, ingadozó emberiséget
előre vitték a haladás útján. Előre vitték
néha pusztán csak azzal, hogy az új szellemi megújhodásra előbb még rajongva gondoló, most már kiábrándulva néző emberiséget alkalmassá teszik egy új eszme, egy új
világfelfogás megalkotására. A reneszánsz is előkészítője, úttörője volt az újkornak s az újkor
legelső szellemi mozgalmainak.
(Folyt, köv.)

A magyar nyelv tanítása.
(A kolozsvári tanítói továbbképző-tanfolyamon tartott
előadás.)
Molnár
Oszkár.

ín.
Megállapítottuk, hogy a magyar nyelvet a
nem-magyar tanítási nyelvű népiskolákban úgy
kell tanítani, ahogy anyanyelvünket tanuljuk.
Anyanyelvünket nem szabályokból, nem nyelvtanból tanuljuk, hanem gyakorlatilag, beszélgetés, társalgás útján. A nyelvtan csak azután
kerül elő, amikor anyanyelvünket már tudjuk,
így fogunk eljárni a magyar nyelv tanításánál
is. A gyakorlatból, a beszélgetésből indulunk
ki, s csak később, midőn a gyermekek a beszédben már meglehetős készséget szereztek,
térünk rá a nyelv legfontosabb szabályainak,
tehát a nyelvtannak a tárgyalására. A nyelvtanításban követett ilyetén menet különben
nem is valami egészen új. Már Basedow is azt
vallotta, hogy előbb a nyelvet kell megtanulni
s csak azután a grammatikáját.
A beszéd- és értelemgyakorlat. Beszélgetés,
gyakorlat útján kell tehát a magyar nyelvet
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tanítani. A népiskolai tárgyak között van egy,
amely erre a célra fölötte alkalmas, s ez a
beszéd- és értelemgyakorlat. Nem régi tárgya
ez az elemi iskolai tanításnak ; a mult század
első évtizedeiben még ismeretlen volt. Eredetének első szálait ugyan abban a pedagógiai
irányban kell keresni, melyet reálizmus névvel
jelöl a neveléstörténet, de a tanítás gyakorlatába valóban csak Pestalozzi tanítványai vitték
bele. Nem is külön tantárgy, de a tantárgyak
összessége ; ez mintegy az a közös törzs, amelyből a népiskolai tanítás különböző tárgyai kiágaznak. Mint ahogy az emberi művelődés kezdetén minden tudomány benne volt egyben, a
filozófiában, úgy az iskolázás kezdetén is az
összes tárgyakat magában foglalja egy, a
beszéd- és értelemgyakorlat. E tárgy így az
emberi művelődés menetet tükrözi a népiskolában. A beszéd- és értelemgyakorlat felöleli
az emberi ismeretek összes elemeit, tehát mindent, ami a gyermeket körülveszi. Anyagát a
tapasztalat körén kíviil még az érzület köréből is meríti. Feladata, mint a neve is mutatja,
a gyermek beszédbeli készségét kifejleszteni,
szókincsét gyarapítani s meglevő képzeteit
tisztázni, tehát értelmét fejleszteni. Már ebből
is látszik, hogy valamennyi népiskolai tárgy
közül a magyar beszéd tanítására a beszédes értelemgyakorlat a legalkalmasabb. Helyes
azoknak a nézete, akik azt hangoztatják, hogy
a magyar beszédet a beszéd- és értelemgyakorlatok alapján kell tanítani. A körében előforduló tények, jelenetek, valóságok és ezek szimbólumai, a szók és a mondatok természetszerű
részei az emberi társalgásnak. Itt gyűjti a gyermek azokat a szókat s mondatokat, melyekre
a mindennapi beszédben szüksége van. A beszedés értelemgyakorlat lesz teliát az 1. és 11. osztályban a magyar beszéd tanításának a középpontja. A III. osztályban már többé-kevésbé
megszűnik központosító ereje, mert az egyes
tárgyak mint önálló tárgyak lépnek fel. A
magyar és a nem-magyar tannyelvű iskola
beszéd- és értelemgyakorlatának berendezése
között egy fontos különbség is van, melyre
már itt rá kell mutatnunk. A magyar tanítási
nyelvű osztatlan iskolában igen jól alkalmazhatjuk az ú. n. váltakozó tanmenetet, ebben
az iskolában ezt nem tehetjük. Az I. és II. osztályt nem szabad a beszéd- és értelemgyakorlati órára összevonni, mert minden nem-magyar
anyanyelvű gyermeknek a legelemibb részén
kell kezdenie a magyar nyelv tanulását.
Most azt a kérdést vetjük fel, hogyan kell
megkezdeni a magyar nyelv tanítását? A gyermek még egy szót sem tud magyarul; hiába
szólunk hozzá, nem érti. Az ember azonban
gondolatait nemcsak szóval fejezi ki, de moz2*
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gásokkal is. Arcunk, szemünk, tagjaink mozgatásával is kifejezhetjük gondolatainkat (mimika). A kiindulópont tehát az ú. n. mozgás '
nyelve; ez lesz az átmenet az anyanyelvről a
magyar nyelvre. A gyermek tudni akarja pl.:
mi ez? vagy mi az? N e m tudja magyarul
kérdezni, hanem egyszerűen rámutat a tárgyra.
A jobb kar felemelése és a mutatóujjnak a
kérdezett tárgyra való irányítása teszi a kérdést: mi ez? mi az? Mihelyt a gyermek a
mozgás nyelvén kérdést intézett hozzánk, azonnal hozzászoktatjuk a mi ez ? mi az ? kérdések használatára. Egy-két nap alatt megszokja
az említett kérdésnek mindkét alakban való
alkalmazását. Egyik gyermek pl. magához j
akarja hívni a tanítót, de a tanító nem akarja
vagy nem is érti a gyermek anyanyelvét, úgy
segít tehát magán, hogy int a kezével. A tanító
erre azonnal mondogatja : tessék jönni, tessék
jönni! S addig marad, míg a gyermek egyszer-kétszer int s mondja is: tessék jönni!
A mozgás nyelvét ügyesen felhasználhatja a
törekvő tanító a gyermekek fogadásakor, a
gyülekezés alatt, a szünetek közben és amikor
a gyermekeket hazabocsátja és nem csupán a
tíjlajdonképeni tanítás alkalmával.
A következő kérdés most már : mik azok
az első szók, amelyeket magyarul meg kell
tanítanunk, vagyis mire vonatkozó szókkal
kezdjük meg a magyar nyelv tanítását? Vannak olyan dolgok, események, jelenetek, amelyek naponkint ismétlődnek az iskola életében,
sőt melyeknek ismétlődése nélkül nem. volna
rend az iskolában ; ezek azon dolgok, amelyeknek a magyar nevét elsőben kell megtanulnia
a gyermeknek. Ilyenek a köszönési formák, a
rend fenntartására irányuló figyelmeztetések és
utasítások (pl. álljatok fel!, üljetek le!, egyenesen ülj !, lépjetek ki !, karokat össze !, lármát hallok !, csend !, imádkozzunk ! stb.). Mindezt nem kell külön órán tanítani, ez az órarend keretén kívül esik. Mindezt a gyülekezés ideje alatt, szünetek közben meg lehet
tanítani.
Ezek után kérdezhetjük, hogy az órarend
keretén belül, tehát rendes beszéd- és értelemgyakorlati órán milyen szók tanításával kezdjük a magyar nyelv tanítását? Egy elvünk
van, amely útba fog igazítani. Azt mondottuk, hogy a nyelvtanulásnál a valóságból kell
kiindulni. Tehát soha se tanítsunk csak szókat.
Döntő fontosságú itt az, hogy a szó mindig
szoros kapcsolatban legyen azzal a tárggyal
vagy cselekvéssel, melynek jelölésére szolgál.
Innen van, hogy elvontságot jelölő szókkal
nem kezdhetjük a magyar nyelv tanítását A
legelső megtanulandó szóknak konkréteknek
és gyakran előfordulóknak kell lenniök. Ezek i
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az első beszélgetések tehát a környező tárgyakra vonatkozzanak, a tanulók életviszonyaiból vettek, a valóságon alapulók legyenek.
Ezenkívül olyanok, hogy dacára csekély számuknak, a beszélgetés általuk megindulhasson.
Evégből már ezen első szavakat legalább három
kategóriából kell összeválogatni, t. i. legyenek
közöttük olyan szók, melyek tárgyakat, olyanok, melyek tulajdonságokat és végül, melyek
cselekvéseket fejeznek ki (főnév, melléknév,
ige ; alany, állítmány, jelző). Legfontosabb
bizonyára az ige. Beszélni legkevésbé ige nélkül lehet. Ez mintegy gerince a gondolatnak.
Különben is a gyermeket leginkább a cselekvés érdekli. Ami nem mozog, tehát nein változik, nem is veszi észre. Az első magvar
v
.
szók között tehát az igéknek kell domináló
számban lenniök. Ezeknek a ragozását is lehető korán meg kell kezdeni, de természetesen
egészen gyakorlatilag, a legcsekélyebb grammatikai színezet nélkül. A gyermek végezze a
dolgot így : én írok (magára mutat s a szónak megfelelő cselekvést végre is hajtja), te
írsz (a szomszédjára mutat), ő ír (egy távolabb ülőre). Ha az igeragozást így begyakoroltuk, sokat nyertünk : a mondatok szerkesztését, tehát a beszélgetést lényegesen megkönnyítettük. A tanterv különben, midőn kijelöli a beszéd- és értele m gyakorlatok anyagát,
ezzel megjelöli egyúttal azon szókat is és
azoknak egymásutánját, amelyeket mint elsőket kell magyarul megtanítani.
Most lássuk, hogy a beszéd- és értelemgyakorlatok keretébeu milyen módszeres eljárást, milyen fokozatokat követhetünk a magyar
nyelv tanításánál. Állapítsuk meg a formális
fokozatokat, melyeket majd egy-egy ú j egységnél, ú j szónál követhetünk. De ne azért
tegyük, hogy e fokozatokhoz azután rabszolga
módon ragaszkodjunk, amint ezt Ziller kívánta,
hanem csak azért, hogy bizonyos rendet, tervszerűséget vigyünk bele tanításunkba, mert egy
tanításnak alig lehet nagyobb hibája, mintha
tiszta ötletszerűségen épül fel. A kezdő tanítónak ezek jó szolgálatot tehetnek. Induljunk
ki konkrét példából. Tegyük fel, hogy a tanítónak a könyvet, a palavesszőt és a palatáblát
kell megismertetnie. Hogyan fog eljárni?
(Célkitűzés.) Megkérdezd a gyermekektől,
hogy anyanyelvükön mi a könyv stb. neve.
Figyelmezteti őket, hogy ezeknek magyar
nevük is van s most a magyar nevüket fogják megtanulni.
(Új anyag.) a) A tanító fölemeli a könyvet;
a gyermekek is fölemelik.
b) A tanító ismét fölemeli és mondja : könyv.
A gyermekek egyenkint, majd karban mondják: könyv, könyv.
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c) A tanító fölemeli a könyvet. A gyermekek is. Szava, a másik kezével a könyvet
mutatva : mi ez ? mi ez ? A gyermekek is
hasonló mozdulatokat téve kérdezik és ezt
többször ismétlik. Majd ismét fölemeli, kérdez
és felel is rá : mi ez ? — könyv. A gyermekek
is lígy tesznek, ők is kérdezik : mi ez ? s felelnek is rá : könyv, könyy. Majd csak a tanító
emeli fel a könyvet és csak ő kérdez, pl.: mi
ez, N ? N felel : az könyv. Ugyanígy a többi
gyermektől is kérdezi.
d) A tanító a könyvet eldugja. A gyermekek is. Szava: hol a könyv? Mutatja és mondja:
nincs! A gjermekek is utána mondják. Hirtelen előkapja és szól : itt a könyv, itt ! A gyermekek is ugyanezt teszik. így jár el a palatábla és a palavessző ismertetésénél is.
Miből állott az új anyag közlése ? Előmutatásból és utánzásból; előniondáiból és utánamondásból; kérdezésből és felelésből. Szemléletből indultunk ki és a gyermekeknek is cselekvőszerepet adtunk a tanításban. Az egészben négy
mozzanatot emelhetünk ki, ú. m. :
a ) a tanító előmutatja a tárgyat, a gyermekek utánozzák ; szintén előmutatják ;
b) a tanító megnevezi a tárgyat, ők is megnevezik ;
c) a tanító felmutatja a tárgyat, a gyermekek is, de elnevezését a gyermekekre bízza ;
d) a tanító megmondja a tárgy nevét s felkeresését a gyermekekre bízza.
E mozzanatok pszichológiailag is igazolhatók.
Az első mozzanat szemléltetés, vagyis képzetek
nyújtása, keletkeztetése, a második a nyert
objektív képzetnek szóval való megjelölése, a
harmadik és negyedik mozzanat pedig kapcsolat létesítése a képzet és a szó között és
pedig a harmadiknál a képzet felidézi a szót,
a negyediknél a szó az objektív képzetet. És
végre is az a cél, hogy a szónak meglegyen
a kellő háttere, objektív tartalma.
Begyakorlás, alkalmazás. A begyakorlás az
egész beszélgetésnek elismétléséből fog állani,
az alkalmasás pedig a most tanult szóknak
a már tanult szókkal való kapcsolatba hozásából. Pl. : Hol a könyv ? A könyv a padon van.
Milyen könyv? nagy, kicsi? Kicsi könyv. Hol
van a kicsi könyv? A padon, az asztalon,
Jóskánál stb. Az alkalmazásnál a tanultakat
össze lehet kötni kézimunkával, pl. a palavesszőt megcsináltatjuk agyagból, amikor a
nagy, kicsi, vastag, vékony, hosszú, rövid stb.
fogalmak kerülhetnek tisztázás és megbeszélés
alá. Vagy lerajzoltatjuk s rajzoljuk magunk is
a táblán, vagy valami játékkal hozzuk kapcsolatba stb. Ugyanígy járunk el, ha valamely
cselekvésnek a szavát akarjuk megtanítani.
Láthatni, hogy a magyar nyelv tanításában
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nagy szerep jut a szemléltetésnek, a gyermek
aktivitásának, ha máskép nem, karban való
feleltetés által. Az alkalmazásban pedig a rajznak, kézimunkának, dalnak.
A beszéd- és értelemgyakorlatok keretében
tehát megtanítjuk a gyermeket a fárgyak és
cselekvések magyar elnevezésére, megtanítjuk
a magyar beszédre. Az a tanító, aki egy nemmagyar anyanyelvű gyermekekkel megrakott
iskolában annyira vitte, hogy tanítványai nem csak megértik a magyar beszédet, de gondolataikat magyarul ki is tudják fejezni, dicséretes munkát végzett, de még nem tett meg
mindent. Még magasabb cél felé is kell törekednie. Ugv beszélni a magyar nyelvet, mint
a született magyar, ez az a legmagasabb cél,
mely .felé törekednie kell. Hogy e célt elérjük,
nem elegendő, hogy tanítványaink a gyakorlatnak és a nyelvtani törvényeknek megfelelően
beszéljenek, de kell, hogy helyesen hangoztassák a magyar nyelv hangjs.it, helyesen ejtsék
ki szavait.
A kiejtés. Egy nyelvnek a tudása nem pusztán a szókincs tudásából és a mondatoknak a
nyelv szellemének megfelelő szerkesztéséből
áll, hanem legfőkép a helyes kiejtésből. Hogy
a kiejtés mennyire fontos, bizonyítja az is,
hogy a fonétikának ma már nemcsak nagy
irodalma van, de hogy már különböző gépeket
és eszközöket találtak ki, melyek segélyével
egyes nyelvek sajátos kiejtését jobban meg
lehet tanulni. Mert a nyelvtanulásnak ez a legnehezebb része. A nyelv szavait és törvényeit
előrehaladottabb korban is meg tudjuk tanulni,
de a nyelv sajátos kiejtését nem. G. Thudichum,
a genfi egyetemen a francia nyelvnek egyik
tanára, egy munkájának bevezető-soraiban említi, hogy 30—40 év óta Franciaországban
lakó idegen családok, habár kitűnőek beszélik
a francia nyelvet, beszédüknen mégis valami
sajátos, anyanyelvükből kölcsönzött zengése
van. Miért ? Mert a szók kiejtése, a hangoztatás
a beszélőszervektől függ. Felnőtt embernél a
beszélőszervek 'pedig egészen anyanyelve hangjainak megfelelően alakultak át s azért más
nyelv hangjait csak anyanyelve hangjaiként
tudja hangoztatni. A hat éves gyermek beszélő
organumai még nem merevedtek meg, még
könnyen alakíthatók. Ebből magyarázható, hogy
a kis gyermekek könnyebben tanulnak nyelveket, mint a felnőttek. A cél elérhető t e h á t ; a
nem-magyarnyelvű gyermeket meg lehet tanítani arra, hogy szépen, magyarosan beszélje a
magyar nyelvet. Mégis azt tapasztaljuk, hogy,
ha az iskolák meg is tanítják a gyermekeket
a magyar nyelvre, az oláh oláhosan, a szerb
szerbesen, a német németesen beszéli a magyar
nyelvet. Ennek oka abban keresendő, hogy a
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nyelvtanításnak ezt a részét, a kiejtést, iskoláink
eddig kissé elhanyagolták. E kérdéssel tehát
bővebben kell foglalkoznunk.

Bevezetés a mennyiségtani
függvény-fogalomba.
Irta : Tan fi Iván.
I Második közlemény.)

IV. Az elsőfokú függvény

képe.

Az előző cikkben levő ábrán (lásd : Népt.
Lapja, 1908. évi 42. szám) három oly pontot
látunk (P, II, S), mely pontok mindegyikének koordinátái
y — 2x
függvénynek felelnek meg.
Kössük immár össze egyfelől P, másfelől
Ii pontot a koordináta-rendszer középpontjával, 0 ponttal.
Minthogy úgy POÁ A mint BOA A egyegy derékszögű háromszög s minthogy két
pár oldaluk arányos, amennyiben
PA : OA = RC : 0 0 = 2 : 1
világos, hogy e két háromszög (két pár oldal
arányossága és a nagyobbik oldallal szemközt
fekvő szög [a derékszög] egyenlősége folytán)
hasonló. Ámde hasonló háromszögekben a megfelelő szögek egyenlők, így POA
= BOA
Mivel pedig eme egyenlő szögek úgy vannak egymásra fektetve, hogy csúcs csúcsra,
egy pár száruk (OA és 0 G) egymásra esik,
a másik pár száruknak (OP és OB) is feltétlenül egymásra kell esnie, vagyis ama
egyenes, mely 0 és P pontokat összeköti,
feltétlenül keresztülmegy az B . ponton is.
Ugyanily módon, O P A és O S E háromszögek
hasonlósága folytán kimutathatjuk könnyű szerrel azt is, hogy ez egyenes az S ponton is, valamint minden oly ponton keresztülmegy, mely
y — 2x
függvénynek megfelel.
Sőt a dolgot meg is fordíthatjuk. Kimutathatják azt is, hogy bármely tetszésszerinti
Z pontot veszünk is fel az 0 és P pontok
által meghatározott egyenesen, e pont koordinátái szintén a fenti függvénynek fognak megfelelni. Ugyanis ha Z pontból merőlegest
bocsátunk az abscissák tengelyére
(ZU)
ZOU/S co P O A A , minthogy e két háromszögben a megfelelő szögek rendre egyenlők
és így :
ZU:

UO — PA : OA —

2:1,

vagyis a Z pont ordinátája kétszerese lesz e
pont abscissájának.
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Mindezeknek következményeként kimondhatjuk, hogy az
y — 2x
függvénynek megfelelő pontok a maguk összességükben egy P és 0 pontok által meghatározott egyenes vonalat adnak, vagyis hogy a
koordináta-rendszer
középpontján
(0) és P
ponton keresztül haladó egyenes vonal a fenti
függvény képe!
Előzőkből következik továbbá az is, hogy
y —2 x függvény azt a szöget is pontosan meghatározza, mély alatt az egyenes az abscissák
tengelyét metszi. E szög nem lehet más, mint
egy oly derékszögű háromszögnek a nagyobbak befogójával szemköztfekvő szöge, melyben a nagyobbik befogó kétszerese a kisebbiknek. E szögnek értéke egyedül az x együtthatójától függ. Ha e szög nagyságát eddigi
ismereteink alapján mérés nélkül nem is mondhatjuk meg pontosan, annyit azonban, a szögmérővel való megmérést mellőzve, feltétlenül
megállapíthatunk róla, hogy e szög 45°-nál
minden esetre nagyobb. Ugyanis, ha y — x
függvényt tesszük vizsgálatunk tárgyává, ezt
oly egyenes ábrázolja, melyben bármely pont
koordinátái egyenlők, amely tehát az abscissák
tengelyét feltétlenül 45° alatt metszi, mivel
bármely pont ordinátájának megrajzolása folytán derékszögű egyenlőszárú háromszöget kell
nyernünk.
Ha tehát az x együtthatója o és 1 között
fekszik, vagyis az valódi törtszám, úgy az
egyenesnek az abscissák tengelyével képezett
hajlásszöge az 45 -nál feltétlenül kisebb, ha
ellenben az együttható az egységnél nagyobb,
úgy a hajlásszög is feltétlenül nagyobb a 45 nál, még pedig mennél nagyobb a független
változónak, az x-nek együtthatója, annál meredekebben áll az egyenes az abscissák tengelyéhez, vagyis annál nagyobb szöget alkot vele.
Pl. y = 3 x
függvénynek képe oly a koordinátarendszer
kezdőpontján keresztülmenő egyenes, melyen
minden pontnak ordinátája e pont abscissájának 3-szorosa. Ha tehát egy oly derékszögű
háromszöget rajzolunk, melynek nagyobbik befogója 3 egységet, a kisebbik pedig 1 egységet tartalmaz, a nagyobbik befogóval szemközt fekvő szög megadja azt a szöget, mely
alatt fenti függvényt ábrázoló egyenes az abseissák tengelyét metszi. (L. 2-ik ábrán BOS
egyenes.)
A koordinátarendszer középpontján keresztülmenő egyenest tehát egész általánosságban
y = ax
egyenlet adja meg, mely egyenletben a bár; mely pozitív vagy negatív számot jelenthet.
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Ha az a pozitívszám, úgy .x-nek minden könnyű a feleletet megadnunk. Ha az állandó
növekedése y-nak szintén a növekedését vonja mennyiségtől, a ,2-től egyelőre teljesen eltekinmaga után s épen ezért ez esetben f/-t x I tünk, úgy bizonyos, hogy y — 3x függvénynövekvő függvényének nevezzük.
Ha ellenben az a negatívszám (mint pl.
y — — 3 x függvényben), úgy a független változónak minden növekedésével a függő változó
csökkenése jár s ezért az ily függvényben
az y-t x fogyó-függvényének hívjuk. Ha pl.
y — — 3 x függvényben
x=
x=
x=

1,
2,
3,

úgy
„
„

y= — 3
y= — 6
y= —9

x = —1,
x = — 2,

úgy
„

y= 3
y = 6 stb.

s

Mindezek végső tanulsága, hogy a kezdőponton
keresztülmenő egyenes hajlását a független változó együtthatója
határozza meg. Épen azért
az x együtthatóját az egyenes hajtási együtthatójának, vagy röviden az egyenes emelkedésének nevezzük.
A kezdőponton keresztülmenő egyenesre vonatkozólag csak már a két szélső eset vizsgálata van hátra, ha t. i.
a — o, vagy a = co
Első esetben y = ax függvény y — o-vá alakul át, vagyis a függvényt ábrázoló egyenes
az
tengellyel esik egybe.
Második esetben y = oo, vagyis az egyenes
az y tengelyt fedi.
V. Az egyenes egyenlete.
Vizsgáljuk
vényt :

meg

közelebbről alábbi

függ-

y = 3 X + 2
E függvényben a változókon kívül egy állandó
mennyiség is szerepel: a 2, mely a független
változóhoz adandó.
Határozzuk meg immár e függvény alapján
az egymásnak megfelelő értékpárok segélyével
a síknak egynéhány pontját.

Ha
x = 0, úgy y = 2, ezeknek megfelel a sík A pontja,
x — 1, „ y = 5
„
„
„ B
„

x = — 1. úgy y = — 1 „
A
v =
'->
< « Jv —
4 n
^
stb. (1. 2-ik ábra).

„
jí

„7)
» T)

„
n

Kérdés, vájjon A, B, D, E pontok, valamint
általában a fenti függvénynek megfelelő pontok a maguk összességében szintén egyenes
vonalat adnak-e, vagyis a fenti függvénynek
is egyenes vonal a képe? E kérdésre igen

nek képe a koordináta-rendszer középpontján
keresztülmenő ES egyenes lesz.
Ámde a fenti eredeti függvényből, az
y — 3 x -j- -8-ből leolvashatjuk, hogy az y — 3 x
függvény által meghatározott minden pontnak
ordinátáját 2 egységgel növelnünk kell, így
tehát csakis olyan úiabb pontsorozatot nyerhetünk, mely az y — 3 a;-nek megfelelő pontsorozattal párhuzamosan halad.
így tehát minden kétségen kívül áll az,
hogy az A, B, D, E pontok szintén egy egyenesbe esnek, vagyis y — 3 x Ar 2 függvénynek szintén egyenes vonal a képe. Ez egyenes
ábránkon a I Q.
Ha a függvény y — 3 x — 2 lett volna,
úgy az y — 3x függvénynek megfelelő pontoknak ordinátáit rendre 2 egységgel csökkentenünk kellett volna, tehát az U S egyenessel
párhuzamos T Fegyenes ábrázolja az y — 3x — 2
függvényt.
Ábránkból leolvashatjuk azt is, hogy P Q
és T V egyeneseknek ugyanakkora az abscissák tengelyével képezett hajlásszöge, mint
a kezdőponton keresztülmenő R S egyenesé,
vagyis, hogy az egyenes emelkedése kizárólag
az x együtthatójától függ. Továbbá úgy a
táblázatból, mint az ábrából megállapíthatjuk
azt is, hogy y mindkét függvényben x növekvő függvénye. Mindezekből immár világos,
hogy az oly elsőfokú függvénynek, melyben a
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két váltósán Icívül egy állandó mennyiség is
szerepel, a képe oly egyenes, mely a koordinátarendszer középpontján nem megy keresztül.
Az ily egyeneseket legkönnyebben úgy szerkeszthetjük meg, ha meghatározzuk az x és
az y tengellyel való metszeteinek nagyságát,
vagyis az egyenes ama két pontját, melyeknek valamelyik koordinátája zéró.
P. o. y —

3x-\-2

•'Î. SZÁM.
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y =

3

7

—• -"y x - j — j vagyis jelen esetben
a =

3 . ,
r es b =
4

7
y
4

Avagy egész általánosságban:
m x -)- n y -j- r = 0
egyenletet a következő alakban írhatjuk fel
y függvénye gyanánt:
m
r
y —
X
,
J
n
n'
mely függvényt az egyenes egyenletének általános alakjával egybevetve, világos, hogy jelen
esetben :

függvényben előbb x, majd y értékét 0-val
tévén egyenlővé, a következő értékpárokat
nyerjük :
íx = 0
(y = 0
\y= 2
\ x = — 4 (lásd G pont).
Minthogy tehát az elsőfokú 2 ismeretlennel
ó
IIa tehát az y tengelyen megkeressük a (-j-^)- bíró egyenletnek, vagyis más szavakkal, az
nek, vagyis A pontnak és az x tengelyen a elsőfokú függvénynek képe mindenkor egyenes
( — y )-nak (G pont) helyét és e két ponton vonal (latinul linea), az elsőfokú függvényt
lineáris függvény-nek is nevezik.
keresztül egyenest húzunk, fenti függvény képét
Ezek után már csak néhány különleges
nyerjük.
helyzetű egyenesnek vizsgálata van hátra.
Ha az y tengely metszetét egész általánosHa y = a x -)- b függvényben a = 0. úgy
ságban «/o-val és az x tengely metszetét ;ro-val a függvény a következőképen alakul á t :
jelezzük, a fentiekből kitűnik, hogy yo értékét
y = b
pl. y = 3
a függvényben szereplő állandó mennyiség (jelen
Ebből csupán oly egyenesre lehet követesetben a [-f-.2]) adja meg, Xa értékét viszont
keztetnünk, melyen minden pontnak y koorúgy nyerjük, ha megváltoztatott élőjellel veszdinátája egyaránt b távolságnyira van az x
szük a függvényben szereplő állandó mennyiségtengelytől. Fenti egyenlet tehát ama egyenesnek az x együtthatójával való osztatát.
nek
egyenlete, mely az x tengellyel párhuP. o.
zamos s melynek az abseissák tengelyétől
1. y = 5 x — 10 függvényben:
való távolsága b, vagyis fenti példán 3. Lásd
10
HJ egyenest az ábrán.
Xo = -y = O2 'es y» = — 1A
10, vagy
2. y = — 2 x — 1 függvényben :
1
- yo = — 11.
X0 — — - J es
Ha most egész általánosságban a független
változó együtthatóját a-val és az állandó
mennyiséget i-vel jelöljük, nyilvánvaló, hogy
y —

O X -f- b

függvénynek a lupe egyenes vonal. Fenti függvényt más szavakkal az egyenes egyenletének
hívjuk.
Eme képletből az előbbiek alapján leolvashatjuk azt is, hogy e függvénynek képe oly
egyenes, melynek emelkedési együtthatója a,
mely az y tengelyből (-j- b) darabot, az x
tengelyből

pedig (

darabot metsz le,

tehát hogy
6

Xo —

' î/o — 7.
es
b

a

Ezek után könnyű kimutatnunk, bogy minden elsőfokú, két ismeretlennel bíró egyenletnek a képe egyenes vonal.
Legyen pl. egyenletünk a következő :
3 x -J- 4 y — 7, úgy ezt a következő alakra
hozhatjuk :

Ugyanígy x — c egyenletből csak arra a
következtetésre juthatunk, hogy az egyenes
minden pontjának abseissája egyaránt c távolság. x = c egyenletnek tehát csak egy,
az y tengellyel párhuzamos és attól c távolságnyira fekvő egyenes lehet a képe. Pl. x — 4
képe K L egyenes.
Az eddig előadottakból feltárul immár előttünk a függvények grafikai ábrázolásának
egész perspektívája és érthetővé válik a grafikus ábrázolásoknak ama egységes és általános alapeszméje, mely szerint :
minden
egyenletet geométriailag
valamely
vonal ábrázol s minden vonalat algebrai alakban valamely egyenlet tüntet fél.
Ha e tételt pontosabban fogalmazzuk meg,
úgy benne a „vonal" kifejezés helyett a
„görbe vonal" szóval élünk, hisz tudjuk, hogy
az egyenes vonal nem egyéb, mint a főfogalomnak : a görbe vonalnak egy speciális esete.
Még mielőtt a grafikus ábrázolás gyakorlati
alkalmazásaira térnénk át, már az eddigiekből
is nyilvánvaló annak egy igen nagy előnye a
függvény algebrai alakjával szemben : hogy
t. i. szemlélhetővé teszi előttünk a függvénynek
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minden elképzelhető értékét, vagy más szavakkal, a függvény teljes folyamatát, mely eredményre algebrai úton nem jöhetnénk, mivel
számtalan helyettesítést kellene eszközölnünk.
A függvények tana megtanít bennünket
továbbá arra is, hogy az algebra és a geometria a mennyiségtani ismereteknek nem két
egymástól szorosan elhatárolt birodalma, hanem
e kettő egymásnak sziikségképeni feltétele és S
kiegészítője.
A dolog tehát úgy áll, hogy nemcsak egy
egyenlet képét szerkeszthetjük meg a koordináta-rendszer segélyével, — hanem megfordítva, — ha a kordináta-rendszerben egy
tetszésszerinti egyenest rajzolunk, felírhatjuk
eddigi ismereteink segélyével az egyenes egyenletét is.
Pl. MN egyenesről (lásd 2-ik ábra) azt i
látjuk, hogy az y tengelyből (— 6), az x tengelyből pedig
5) egységet metsz le, tehát
jelen esetben :
y « — — 6 és xo — 5
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Ha mindegyik egyenesnek a koordinátarendszer tengelyeivel való metszeteit az előző
§-ban megismert módon meghatározzuk, úgy
az első függvényből
xo

2 J, mely az x tengelyen fekvő A pontot szolgáltatja

y°5,
,, n y
„
„ s
„
„
tehát az első egyenest ( A B ) megrajzolhatjuk.
Ugyanúgy a második függvényből
xo — - p melynek megfelel G pont
yo = — 1,

„

„

I)

„ ,

tehát a második egyenes C és J) pontokon
megy keresztül.
Ha immár megkeressük azt a pontot, mely
mindkét egyenesnek közös pontja, mely tehát
nem egyéb, mint a két egyenes metszéspontja
(M), a síknak egy pontját teljesen meghatároztuk, vagyis más szavakkal, az egyenleteket

Tudván azt, hogy az egyenes általános egyenletében
y z=z a X -f- b

felírhatjuk M N
miszerint :

egvenes egyenlete

Jy

gyanánt,

= —o x — 6

vagy más alakban, hogy :
— x 41 - J y =
0

— 6

VI. A hét ismeretlennel bíró egyenletek
megoldása.

grafikus

Vizsgáljuk meg a következő két ismeretlennel bíró egyenletet:
(
2x + y = 5
( — 4x-)-y = — 1
Ha ez egyenleteket az algebrai ismeretek
segélyével megoldjuk, x és y részére oly értékeket kell nyernünk, melyek mindkét egyenlet
követelményeinek megfeleljenek, melyeket tehát
az eredeti egyenletekbe behelyettesítvén, azok
mindegyike egyenlőséggé alakul át.
Ámde megoldhatjuk ez egyenleteket eddigi
függvénvtani ismereteink segélyével is.
Ha ugyanis y-t mindkét egyenletből kifejtjük, tehát
y = — 2 x -f 5
y — 4 x — 1
úgy azonnal felismerjük, hogy két lineáris
függvénnyel van dolgunk, melyeknek mindegyike 1—1 egyenessel ábrázolható.

geometriailag megoldottuk. Ha végül e pont
koordinátáinak nagyságát meghatározzuk, az
egyenletet megoldottuk, amennybien úgy az
x, mint az y részére csak 1 — 1 értéket nyerünk.
Jelen esetben ábránkból leolvashatjuk a
keresett M pont koordinátái gyanánt, hogy
x — 1. y — 3
A két ismeretlennel bíró egyenleteket tehát
grafikusan úgy oldjuk meg, hogy megszerkeszt-
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jük mindhét egyenletnek megfelelő egyenest s
megállapítjuk
ezek metszéspontjának
koordinátáit.
Ugyanígy szerkeszthetjük meg
( y — — 2 x,
képe NO és
i y = - 4 x — 4, „ EF
egyenletekből a két egyenes metszéspontját
(N) leolvashatjuk koordinátái gyanánt, hogy:
x — — 2, y — 4.
Következő vizsgálódásaink tárgya lesz a
lineáris függvénynek, illetőleg grafikus ábrázolásnak jelentősége az egyes tudományágaknál
és a mindennapi élet körülményei közepette,
az ok és okozat közötti kapcsolat mégérzékítésénél.
(Folyt köv.)
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szigetelő végeket (spanyolviasszal odaragasztott
üvegrudacskákat) alkalmazunk.
Ha elektromos üveg- vagy gyantarúddal
érintjük az egyik elektroszkóp gömbjét, a drót
belső végén levő papírszalagok szétlökődnek
(14 ábra) s az elektromos rúd eltávolítása
után is szétlökve maradnak. Ha ezt a megtöltött elektroszkópot az üveg-, gyanta- és spanyolviaszrúddal kötjük össze a másik, vagyis a
töltetlen elektroszkóppal. az elektromosság az
előbbiből nem terjed az utóbbiba, ha pedig a
a fa- vagy fémrúddal kötjük össze az elektroszkópokat, az elektromosság az előbbiből az
utóbbiba vezettetik. Ezek a kísérletek mutatják a felsorolt testek vezetőképességét.

Válogatott kísérletek
a népiskolai természettani tanítási anyag
köréből.
írta: Miklós
Gergely.
(Hatodik közlemény.)

10. kísérlet. A testek elektromosságvezetö |
tulajdonságának szemléltetése. Erre a célra
két jó elektroszkóp (elektromosságmutató)
szükséges. A tanító is készíthet ilyeneket két
egyforma nagyságú s lehetőleg inkább széle14. ábra. Elektroszkóp-pár a testek elektromos
sebb, mint hosszú és keskeny üvegpalackból.
vezetőképességének kimutatására.
A palackot megelőzőleg a kályhán való óvatos
melegítéssel jól kiszárítja és száraz levegővel
11. kísérlet. E l e k t r o m o s megosztás. A f é m tölti meg, jól záró parafadugóval bedugja. rúddal összekötött elektroszkóp-párral az elekA dugón előbb vastagabb kovácsolt vasdrótot tromos megosztás is jól szemléltethető, ha az
vagy kötőtűt szúr keresztül, melynek az üvegbe egyik elektroszkóp gömbjéhez közelítjük az
helyezendő és laposra kalapált végére két egy- elektromos üveg- vagy gyantarudat, a iekötött
forma hosszúságú és szélességű (esetleg egyik és taszított vagy szabad elektromosságtól, úgy
fehér, a másik fekete színű) vékony (csaknem ennek az elektroszkópnak, mint a másiknak
szivarpapír vékonyságú), sima papírszalagot szétlökődnek a j^pú'szalagjai, az elektromos
ragaszt. A szalagok oly hosszúak legyenek, gyantarúd eltávolításával a megosztott (széthogy vízszintessen helyezkedve, az üvegpalac- választott) elektromosságok közömbösítik egykok belső oldalát ne érjék. Az üvegpalackok mást s ezért a papírszalagok összeesnek. Ha
dugóit a palackok szájáig erősen belenyomva, pedig a szabad elektromosságot ujjunkkal való
pecsétviasszal légmentesen elzárjuk, hogy a érintéssel elvezetjük, akkor az elektromos test
palackok belsejében levő levegő száraz és pára- eltávolítása után mindkét elektroszkóp papírmentes maradjon. Tökéletesebb lesz a készülék, szalagjai szétlökődve maradnak és pedig az
ha teljesen szigetelve helyezzük a drótokat a előbb lekötött állapotban volt, de most szabaddá
parafadugókba azáltal, hogy a dugókat meg- vált elektromosságtól.
felelően átfúrjuk s ezen nyílásba spanyolviasz12. kísérlet. Az elektrofór készítése. Elekszal vékony és rövid üvegcsődarabkákat illesz- trofórt többféleképen készíthetünk. Pl. 3 súlytünk s ezeket spanyolviasszal megtöltve, rajtuk rész terpentin, 2 s. r. kolofonium, 1 s. r. viaszszúrjuk keresztül a drótokat. A drótok dm.-nyi kot vagy pedig 2 s. r. terpentin, 3 s. r. kolomagasan kiálló végére staniollemezzel bevont fonium, 2 s. r. viasz, 10 s. r. sellák és Va s. r.
fagolyócskákat illesztünk, melyekbe vízszintes szurkot összeolvasztunk s pléhtányérba öntve,
irányban nyúló dróthorgokat erősítünk.
tetején sima felületű gyantalepényt nyerünk,
A kettős elektroszkóp felszereléséhez tartoz- mely állati szőrrel (a macska szőrös bőrével,
nak: 2 — 3 dm. hosszú üveg-, gyanta-, spanyol- rókafarkkal) dörzsölve, negatív elektromossági!
viasz-, fa- és fémrúd ; a fa- és fémrúd közepére lesz. Korongalakú s a gyantalepénynél kisebb,
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sima deszkalapot stanniollemezzel mindenütt
bevonunk s közepére fúrt lyukban üvegnyelet
erősítünk (15. ábra). Ez az elektrofór fedője,
lia ezt az elektromos gyantalapra rátesszük,
az elektrofór fedőjében elektromos megosztás
létesül s szabaddá vált — elektromosságot a
fedőlapnak ujjunkkal való érintése által elvezetve, a fedőlapot nyomban levéve, abban -jelektromosság lesz, amely kisebb szikra alakjában vezethető ki belőle. Ily módon elektrofórral a leydeni palackot is meg lehet tölteni.
Közönséges üvegpohárból a leydeni palackot
a tanító is elkészítheti.
13. kísérlet. Az indukált áramok szemléltetése és kimutatása. Az indukált áramokat,
az elektromos energiának a gyakorlati életben
oly nagy szerepet játszó forrásait, megfelelő
eszközök, vagyis jó indukció-készülék és jobb
minőségű vertikális galvanométer nélkül az
iskolában bemutatni nem lehet. Ha ilyen eszközök nincsenek, ne is fogjon a kísérlethez a

15. ábra. Elektrofór.

megjegyzéssel és kijelentéssel befejezzem értekezésemet. Megjegyzem mindenekelőtt, hogy
a kísérletezéstől nem szabad vonakodni a tanítónak, meg kell azt szeretni és hozzá kell
szokni. Csak a kezdet okozhat némi, de nem
leküzdhetetlen, hanem inkább jelentéktelen
nehézséget; de a kísérletek megbecsülhetetlen
haszna, meggyőző ereje a tanításban és a kísérletek sikere felett érzett megnyugtató érzései
a kísérletezőnek a fáradságért bőséges tutalmat
nyújtanak. A kísérletezőnek a kísérleteket be
kell gyakorolni, megfelelő kézügyességre, a
szükséges fogások elsajátítására és jó készülékek beszerzésére kell törekedni, mert ezek
lényeges feltételei a kísérlet sikerének.
Nem mulaszthatom el végül annak kijelentését, hogy az ívj tanterv számos kiválósága
dacára mostohán bánt el a népiskolai, kémiai
és fizikai tanítással, amennyiben csak a VI.
osztályban és heti két órát tüz ki ezen fontos
tárgyakra. Ebben a tekintetben az új tanterv

16. ábra. Indukáló és indukció-tekercs árammutatóval.

tanító, mert rossz eszközökkel nem sikerül a visszaesést jelent a régihez képest, mert az
kísérlete.
V. és VI. osztálybau hetenként 2—2 órát forA 16. ábrában látható indukció-készülék
dított ezekre a tárgyakra. Annyit beismernek
indukció-tekercsét (másodrendű vezetéket) a az ú j utasítások, hogy az új tanterv látszólag
feltüntetett vertikális galvanométer nagyobb kevés órát szánt a természettudományoknak
ellenállású sarkaival (itt sokszorodik az indu- s arra utalnak, hogy e tárgyak a többi tárt a i t áram) összetapcsolva, ha a galvánteleppel
gyatkal, az olvasmányokkal, a számtannal a
összekapcsolt indukáló-tekercset belehelyezzük tárgykörök révén, a földrajzzal, továbbá a kéziaz indukció-tekercsbe, vagy onnan kivesszük, munkával és gazdaságtannal kapcsolatban lévén,
továbbá ha zárjak vagy nyitjuk, erősítjük vagy ezektől nyerhetnek támogatást és így tanítágyengítjük a főáramot, a másodrendű vezeték- sukra a kevés óraszám is elég. A kínálkozó
ben pillanatig tartó mellékáramok keletkeznek, csoportosítások, kapcsolatok felhasználásának
melyek a galvanométer mágnestűjét felváltva és a „Non multa sed inultum" elv hangoztajobbra és balra térítik ki ; e kitéréseket nagyobb
tásával vélik az utasítások a kérdést elintézni,
távolságban is jól láthatják a tanulók. Ha pedig ezek ha egyéb tárgyakra (földrajz, törmágnesrudat közelítünk a másodrendű vezeték- ténelem, természetrajz, gazdaságtan) állanak is,
hez vagy ha onnan távolítjuk, a mágneses a kémiára és a fizikára nézve kevésbé érvéindukció tüneményei jelentkeznek.
nyesek. Kémiát és fizikát olvasókönyvi alapon,
*
olvasmányokból és az emlegetett vonatkozáE kísérleteket volt szerencsém a t. kartár- sokból tárgyalni nem lehet, itt céltudatosan
saknak bemutatni s engedjék meg, hogy néhány i kísérletezni kell, a kísérletekre pedig meg-
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felelő idő szükséges. A „Ne sokfélét, hanem
sokat" elv alkalmazásának a fizikai és kémiai
ismereteik tekintetében nem sok hasznát vehetik a nép azon fiai, akik az elemi iskola
végzése után fóldmívesek vagy iparosok lesznek s azután nem tanulnak tovább, mert
ezek, ha a kémiának és fizikának csak egyes
részeiből, a megrövidített tanítási anyagból
szereznek ismereteket, akkor a többi részek
felől teljes tájékozatlansággal hagyhatják el a
népiskolát.
Bár teljes készséggel elismerem, hogy a
népiskolai új tanterv és utasítások nagy haladást jelentenek, messze kiható értékkel bírnak
és a hazai népiskolai oktatás ösvényét évtizedekkel előre megjelölték ; mesteri tollal fejtegetik az erkölcsi, értelmi és esztétikai neve, lésnek s a nevelés gyakorlati jellegének elveit,
a szemléltetés kísérletezés fontosságát, de erre
a fizikai és kémiai tanítás körében — bár a
tanítási célt elég magasra tűzték ki s a tanítási anyag megfelelő mennyiségét vették föl —
a szükséges időt nem adták meg. Ennek oka
valószínűleg az, hogy az újabb tantervek
készítésénél különösen a magyar nyelvnek, történelemnek, földrajznak kellett még mindig
nagyobb teret biztosítani ; ezért van oly nagy
aránytalanság a kétféle tárgycsoportbeli tárgyak
óraszámai között. Pl. a népiskola 1—VI. osztályában van 48 óra magyar nyelv, 8 óra
földrajz, G óra hazai történet és alkotmánytan, 10 óra rajzolás, 9 óra éneklés és ezekkel
szemben 4 óra természetrajz és 2 óra,
mondva: hét óra természet- és vegytan.
Bár jelenleg a
ság, valamint a
alkalmazásának
elismerem, még
nyesülni kell.

gőz-, a fény- és elektromoskémiai energia és ismeretek
korszakában élünk, nálunk,
más tekinteteknek is érvé-

Esztétika az énektanításban.
írta : Szente

FáL

(Második köz'e.nér.y.)

Térjünk át ezen általános fejtegetések után
a népiskolai énektanítás speciális ügyére. Ha
valahol, úgy itt, az énektanításban érvényesüljön az az elv, hogy az egyszerűről haladjunk az összetettre, azaz a gyermek fejlettségét túl nem haladóval kell úgy tartalmilag,
mint formailag kezdeni a dolgot, s minthogy
itt a zenei tartalomnak a szöveg, a vers ád
határozott értelmet és jelentőséget, az iskolai
énekeket nemcsak a zene, hanem a szöveg
szempontjából is alaposan meg kell válogatni.
A gyermeknek a lehető legjobbat kell nyújtani, mert csak ez elég jó neki, ezt a legjobbat pedig legtisztábban a népdalköltészet-
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ben találjuk meg, mert ezen termékekben
minden mesterkéltség, erőszakoltság, természetellenesség hiányzik, minthogy a nép ismeretlen dalnokai csak akkor dalolnak, ha belső
kényszer hatása alatt állanak, mely belső
kényszer önként kitörő, a lelküket eltöltő
hangulatot híven kifejező dalban talál nyilatkozást. Nem mondom, hogy a gyermekműdalok között is nem lennének fölös számmal
szépek és a célnak megfelelők, de viszont
igen sok az olyan, mely inspiráció nélkül
jött a világra, céltalan és összefüggéstelen
mászkálás a hangokon, amint azt a gyermeknek a dallamtalan és aránylag nehezen énekelhető hangközök sűrű előfordulása
mutatja.
Egyik visszatetszést szülő eljárás a gyermekdalok gyártásánál az, amely meglevő,
ismert népdalt változtat el nem épen szerencsés fordulattal s csak azt éri el vele, hogy
az ember boszankodva emlékszik az eredetire,
melynek természetes menetével, dallamos, könynyen énekeltető dallamú hajlásával kellemetlen
ellentétben áll a travesztia erőszakolt, dallamtalan fordulata. A megszokott, vagy természetesen következő, mintegy magától kínálkozó
hangegymásután, vagy hangok helyett, mely
azt a benyomást teszi, hogy másként nem is
lehetséges az egész, új, erőszakolt, a megelőző
zenei mondathoz viszonyítva illogikus, vagy
nehezen énekelhető, kevésbé természetesen
következő hangközöket, melódiai fordulatot
hozó csinálmány abból a célból látott napvilágot, hogy valamely hangközt, vagy dallammenetet gyakoroltasson be a gyermekkel s e
cél érdekében keresztülgázol tüskön, bokron.
Kiforgatja a maga egyszerű, egyszerűségében
művészi mivoltából a szent pedagógia nevében
a népdalt s előáll a mintának torzképe ! S azt
hiszi a zenész pedagógus, vagy pedagógus
zenész, hogy most ő helyesen járt el, a lehető
legjobbat adta a gyermeknek, pedig ha egy
kevés önbírálattal rendelkeznék, belátná, hogy
biz ez csak torzkép, ami ezen eljárás által
keletkezett; már pedig, hogy torzképek által
fejleszthetnők a gyermek szépérzékét, azt nehéz
elképzelni ; egyáltalán a legnagyobb óvatossággal kell eljárni az énekeskönyvek zenei
anyagának megválasztásánál, hogy efféle zenei
torzképek bele ne kerüljenek, s ehhez nemcsak
alapos szakismeret, hanem fejlett zenei érzék
és ízlés is szükséges.
Eklatáns példát láttam nemrégiben az ilyen
elferdítés nehezen énekeltető, a dallamhajlás
tekintetéből illogikusan travesztiált dal megtanulására, hol is a gyermekek nagyobb része,
hallás után történt a tanulás, természetes
zenei érzékét követve, nem a travesztióban elő-
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forduló negyed esést, mely e helyen nem ter- már pedig, ha van valami a szülői, gyermeki
mészetes és elég nehezen énekelhető volt, hanem szereteten kívül, ami tiszta, úgy bizonyára a
a folyékonyabb, könnyebben énekelhető ötöd testvéri szeretet az. Epen ilyenek azok az
ugrást énekelte. Ez is azt bizonyítja, hogy oktató - versikék is, amelyek sem nem oktatmily gondos óvatossággal kell a zenei anyag nak igazán, annál kevésbé gyönyörködtetnek,
összeválogatásánál eljárni s nem szabad peda- minthogy teljesen hiányzik belőlük a gyögógiai és didaktikai célokért valamely művészi nyörködtetés főfeltétele, a szép. Szerencsére az
alkotást elváltoztatni, eltorzítani ; hisz kimerít- effajta költészeti penészvirágok már ritkábban
hetlen, tengernyi népdalunk elég anyagot nyújt kísértenek, jóllehet évtizedeken át tették sivárrá
a tanítás számára bármely fokon, csak válo- és élvezhetlenné az iskola költészetét.
gatni kell belőle ; nincsen szükség efféle esztéFontos kelléke az esztétikai érzék fejlesztikai baklövésekre és erőszaktételekre.
tésének az énektanításnál a szöveg és a dallam
Másik fontos dolog az éneklendő szöveg he- tökéletes egybevágósága ; mennyivel könnyebben
lyes megválasztása. Itt ismét azon elv legyen tanulja meg a nyertnek az olyan dalt, mennyivezetőnk, hogy csak olyan tartalmú vagy han- vel szívesebben énekli, melynek ritmusa, metgulatú dalt énekeltessünk, amilyent a gyermek rikája teljesen megfelel egymásnak. Nincs
tartalmilag megért, vagy hangulatilag átérez, kellemetlenebb, visszásabb, természetellenesebb
átél. Teljesen ki kell tehát zárnunk az olyan valami, mintha rövid szótagra hosszú hangot,
vonatkozású dalokat, melyek tárgyát a gyer- vagy hosszúra rövidet énekeltetünk. Ezt a hibát
mek előtt ismeretlen, meg nem érthető és át pedig igen gyakran látjuk, látjuk pedig azért,
nem érezhető érzelmek alkotják. Ebben az mert zenészeink legnagyobb része még mindig
irányban is elég számos tévedés és botlás ter- a szent choriambusra esküszik, ezt tartja a
heli a szobapoéták lelkiismeretét, amennyiben magyar zene egyedül üdvözítő ritmusának.
népdalok erotikus verseit átalakították a szülői Persze, lia minden dallamra fel akarjuk húzni
vagy testvéri szeretetről ömlengő, barátságról a Choriambus spanyolcsizmáját, lehetetlen
áradozókká s azt hitték, hogy ezáltal elkészült kikerülni a legdurvább prozódiai hibákat,
az iskola követelményeinek megfelelő, kifogás- pedig igen könnyen kikeriilhetnők, ha tekintalan gyermekdal. Pedig azáltal, ha rózsám, tetbe vennők azt a sokféle magyar ritmust,
angyalom, galambom helyett anyámat, test- ami a magyar verselésben van. Egy kis körülvéremet, barátomat helyettesítem be a gyer- | tekintéssel megszabadulhat nánk e bántó és
meki lélek előtt ismeretlen x értéke gyanánt, fölötte ellenszenves hibáktól, melyektől csak
még nem kaptam helyesen felállított egyenletet. úgy hemzseg a dalirodalom.
Egyik legelterjedtebb példa erre, melyet szélNagy figyelem fordítandó a dalok megválotében énekelnek: „Pántlikás kalapom fújdo- gatásánál azok periodikus tagoltságára, nevegálja a szél, Köszönöm testvérem (sic!), hogy zetesen arra, hogy semmi különleges, extraeddig szerettél! Amíg engem szerettél, Piros vagans elrendeződés ne legyen bennük. Ilyen
csizmát viseltél, De mióta nem szeretsz, Mezít- pl. a „Szentjánosbogár" című dalocska, melyláb is elmehetsz". És amellett, hogy ostoba, nek első fele szabályosan tagolódik, négy-négy
még káros is, mert a testvérek között elő- ütem felel meg egymásnak, képez egy periófordulható civódásra céloz s második szaka- dust. A következő már szabálytalan, elveszti
szában úgy tünteti fel a dolgot, mintha a ritmikai határozottságát, kizökken jóleső arátestvéri vonzalom fokozására szükséges lenne nyosságából, itt négy ütenynek öt ad feleletet ;
u cifrálkodás, a piros csizma s ha ez meg- hogy mennyire zavaros ez, magamon tapaszszűnik, jó neki mezítláb is ; konzekvenciája taltam, rögtön kellemetlenül érintett ez a betehát az lenne, hogyha szereted testvéredet, toldott ötödik üteny.
cifrálkodj, csinosítsd magad, így jobban fogsz
Az ily különleges periódusú ritmusok nem
neki tetszeni, ha pedig összevesztél vele, akkor
lomposan, piszkosan, rongyosan is járhatsz, mert valók a gyermekdalok szűk keretébe; a gyermár úgysem vagytok szerelmesek egymásba. meknek adjunk olyant, ami határozott, természetes, egyszerű tagoltságú ; az ilyen a maga
Igazán szép erkölcs- és kedélyképző dalocska, jótékony, kellemes arányosságával, szervesen fejs az elmondottakon kívül még
is lődő és szorosan egybefüggő szerkezetevei, részéo hiúságra
o
serkent, amire bizony, különösen leánygyer- vel fejleszti formaérzékét, fejleszti, erőssé teszi
meknél nincs szükség, megvan az úgyis ritmikai érzékét tágabb értelemben, kielégíti,
bőven, inkább csökkenteni, mint fokozni kell megnyugtatja. Tartsuk meg a természetes fejlőazt a hajlamot. Visszatetsző továbbá azért is, dés fokozatait, hiszen a népiskolai énektanításmert együgyűségében érzéki színezetet ad a nak nem az a célja, hogy különleges, szokatlan
testvérek között levő viszonynak, a csinos, dolgokkal traktáljuk a gyermeket, hanem a
szép külsőt állítja oda a szeretet tárgyául, maga egyszerűségében természetes, természe-
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tességében tökéletes példákon fejlesszük, neveljük, úgy ritmikai, mint forma iránti érzékét.
Úgy a nép-, valamint a gyermekdalok legtermészetesebb formája az olyan, amelyben kétkét, vagy négy-négy üteny alkot egy zenei
periódust s ezek szabályos csoportosulása a
tételt. Még a müzenében is elég ritka az olyan
fejlődés, melyben kettőnek három vagy négynek öt taktus felel meg. Épen úgy nem való
különleges, szokatlan, bonyolult ritmika a népiskolába, amint nem való érzelem világának,
avagy értelmi fejlettségének meg nem felelő
szöveg, vers. Az előbb említett „Szentjánosbogár" egy, az I. osztály anyagát tartalmazó
énekeskönyvben fordul elő ; ezt én nem tartom helyénvalónak ; még korai s nem természetes. Nem mondom, hogy a gyermek meg
nem tanulja, de miért tanítsunk neki olyat,
ami nem neki való, — értem zeneileg — különösen, ha van számtalan megfelelő, egyszerű,
természetes szerkezetű. Az nem érv, hogy a
gyermek megtanulja, mert megtanul még ennél
cifrább, előtte teljesen érthetetlen dolgot is.
Velem történt, hogy fgy családnál az öt esztendős kisleánnyal elszavaltatták Tompa „A gólyához" című költeményét s a mama, méltó
anyai büszkeségében, így honorálta gyermeke
műveletét: „Okos gyermek ez nagyon, ha nem
érti is, megtanulja!" Nem sejtette szegény,
hogy ezzel mondta a legszigorúbb elítélő kritikát eljárásáról. Köiülbelül így áll a dolog az
efféle dalok betanításával is. Pedig, ha meggondoljuk, hogy nem az a célunk az iskolában, hogy meg nem felelő dolgokkal tömjük
a gyermeket, akkor az ilyent elvetjük, mert
az iskolának nem az idomítás, a dresszura a
célja, hanem az értelem fejlesztése, a tanulás
tudatossá tevése ; persze zenei dolgokban az
efféle ezer ember közül egynek, ha feltűnik,
aminek oka részint a nemtörődömségben, részint
a fogyatékos zenei műveltségben rejlik.
Ami magát a dalok előadását illeti, a népiskolában a fejletlen értelem és esztétikai érzék
körülbelül kijelölik azon határokat, melyeket
túllépnünk alig lehet. Megelégedhetünk, ha a
legegyszerűbb s legtermészetesebb dinamikai
változatokra vagyunk tekintettel. Vegyük figyelembe, hogy a gyermeki hang természetének
a halk és a félig erős hangerő felel meg legjobban ; ne engedjük meg tehát a felette hangos, teljes erejű éneklést, mely nemcsak hogy
nem szép, amennyiben kisebb gyermekeknél
visitas, nagyobbaknál ordítás válik belőle, de
még káros is, mert megerőlteti hangs2 erveit,
s így könnyen gégehurut, rekedtség a következménye s gyakori ismétlődés eseten tönkreteszi a legszebben fejlődő hangot, a legerősebb
orgánumot is.
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A tempóban soha sem szabad túllépni a szép
határát, melyet itt a szöveg értelmes kiejtése,
a hangok artikulált egymásutánja szab elénk.
Figyelmeztessük a gyermeket ezek fontosságára,
ne engedjük, hogy a magánhangzókat megváltoztassa, d-t a-val, ú-t ó-val i-t é-vel, sőt
magasabb hangokon egyes szavakban e-t a-val
cseréljen fel, mássalhangzókat toldjon be, vagy
hibásan szótagoljon. Figyelmeztessük ezek
helytelen és nem szép mivoltára, mutassuk
be neki a helyes és helytelen közötti különbséget úgy beszédben, mint énekben, akkor
maga is rá fog jönni a helyesre s kerülni fogja
a helytelent. Amennyire a gyermeki lélek
zsenge fejlettsége megengedi, ne mulassza el
a tanító a dalban levő hangulatot érzésteljes
előadással érvényre juttatni; nincs olyan dal,
melynek oka nem lett volna a költő lelkében,
szívében. A tanító irányítsa rá a gyermekek
figyelmét a dalban rejlő tárgyra, érzelemre,
hangulatra, gondolatra, tegye valamely megfelelően kitalált kis elbeszéléssel, mesével
könnyen érthetővé, felfoghatóvá a gyermek
előtt, énekelje el a dalt, vagy játssza el
hangszeren s tapasztalni fogja, mint igyekeznek intéseinek, figyelmeztetéseinek eleget
tenni, mint éneklik mindszebben és szebben,
több érzéssel a dalt.
Nem csekély fontosságú az a hatás, melyet
az éneklés a gyermek hangot adó szerveire
gyakorol, fejlesztvén, képezvén, nemesítvén
azt. Egy énekelni tudó és szerető ember
hangja szebb, simább, hajlékonyabb, modulációra képesebb, dallamosabban cseng, mint
azé, aki nem tud énekelni. Éneklők között
ritkán fordul elő az egyhangú, dörmögő,
rekedtes, recsegő, érdes hang.
Figyelmeztethetjük a gyermeket arra a fokozott hatásra, amit az énekelt szöveg, illetőleg
az énekkel kapcsolatos szöveg gyakorol a hallgatóra, egy egyszerű, elmondva alig ható vers
énekelve, az érzést kifejező dallammal kapcsolatban hatványozott, mély, akárhányszor
soká maradandó hatást gyakorol a hallgatóra,
mely annál mélyebb, mentül fogékonyabb a
hallgató az efajta esztétikai benyomások iránt.
Fel kell nyitni a gyermek szemét, fel kell
kelteni figyelmét úgy a szöveg, mint a dal
szépségei iránt s rámutatni e kettő egyesülésének eredményére, a fokozott mértékben
létrejövő hatásra. Sokkal állandóbban marad
meg emlékezetünkben, mélyebben vésődik lelkünkbe bármely költemény dallal kapcsolatban, mint magában. Egyik fontos segítőeszköz,
mely által a dal szépségeit élénkebben feltüntethetjük a gyermek előtt, a dallam hajlását, sajátságát észrevehetőbbé tehetjük, a
harmonikus kíséret, azaz a harmóniák alkal-
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m ázása, vagyis a dalok helyes összhangosítása több zenész társul egy cél érdekében, melv
; cél a zenei tartalom tökéletesebb feltüntetése
e's eljátszása harmóniumon vagy zongorán.
A harmónia színt, fényt ad a dallamnak, ; és magasabb esztétikai hatás felidézése. Hisz
azt a szerepet tölti be a zenében, amit a szép és poétikus a dal magában is, szépen
szmek a festészetben. Az alakot magát, illető- előadva, vagy a hegedű, fuvola hangja, de
leg körvonalait a dallam adja meg, a színe- mégis, ha igazi hatást és tökéletesebb zenei
zést. az árnyalatokat, helyes elosztását, alkal- szépet akarunk nyújtani, vagy nagyobb esztémazását pedig a harmóniák, az összhangok tikai benyomást kelteni, szóval igazi gyönyörűképviselik. Hogy mennyire lelkesíti a gyerme- séget szerezni a hallgatónak, nem nélkülözkeket énekléskor az összhangzatos kíséret, hetjük a kísérőhangszert, mely hivatva van
önt énekükbe kedvet, életet, ragadja őket a hiányzó harmóniát megadni s így a mamagával, megtölti ártatlan, tiszta kis lelküket gában tökéletlen zenét szükséges elemeivel
örömmel, jókedvvel, egészen az extázisig, úgy, ellátni.
hogy alig akarják abbahagyni, azt mindenki
A kísérőhangszeren kívül ezt elérhetjük a
tapasztalhatta, akiknek módjában állott így többszólamú karénekkel, melyet a népiskola a
tanítani éneket. Hiába! A zenei hármas egy- maga szűk körében és tökéletlen eszközeivel,
ség csak a maga teljes egészében, szervesen fájdalom, nem művelhet ; ez itt alig jöhet
összeforrva fejti ki azt az igazán mélyreható számba a kis énekesek fejletlen fizikumánál
esztétikai hatást, melyre képes s ha csak egy fogva. Marad tehát a felsőbb iskolák, valais hiányzik közülük, szenved vele az egész. mint az ifjúsági és a népénekkarok, dalosE hármas egység, mely a maga teljes ggybe- egyesületek számára, de ezekben aztán annál
forrottságában képez egy magasabbrendü mű- inkább kell művelni, minthogy itt igazán kivészi jelenséget, a dallamból, a ritmusból és a fejtheti áldásos, jótékony, szívet-lelket nemeharmóniából áll.
sítő hatását.
Visszatérvén sz előbb említett fokozott haA dallam magában ritmus, összhang nélkül,
mint a régiek cantusjtlamisa, csakhamar unal- tására az énekelt szövegnek, a gyermekben
massá válik a maga változatlan, élénkség könnyen felébred az érdeklődés a szép dal
nélküli, nehézkes mozgásával; kevés kifejezés szerzője, a költemény írója iránt s ez az
van benne, alig gyakorol valami hatást a érdeklődés nem egyszer hordja magában a
lélekre. A ritmus egymagában a legprimitívebb későbbi zenei továbbképzés csíráit s válik
zene, mely alig különbözik a hírmától; nem a lelki művelődés és finomulás eszközlőjévé.
hiába áll a vademberek zenéje még ma is Hány felédheti® órát szerez a zene, különü
leginkább ütőhangszerek fenéjéből, melyek sen gyakorlati művelése az embernek, mennyi
;
csupán ritmust, nevén nevezve a gyermeket, káros, léha, hiábavaló, avagy tesk-t-lelk;:t ront<
fülsiketítő zajt képesek létrehozni. Erre lehe- szórakozástól tarja vissza, óvja meg a felsertett legkönnyebben rájönni, ezt lehet a leg- dült ifjat, hányszor vigasztalja meg bánatában,
szerényebb es/.közökkel megalkotni. Egvesül- hányszor eaieli fel lelkét a kétségbeesésben,
vén e kettő egymással, mint az éneknél és a hányszor feledteti vele az élet nyomorúságait,
homofon zenéjű hangszereknél látjuk, maga- válik legmeghittebb barátjává, jóltevőjévé s
sabbrendü zene jön létre, mely természetes áldva fog gondolni arra, aki legelőször csekövetkezménye azon társulási folyamatnak, pegtette lelkébe a zene, a dal iránti érdekmely által előáll. Itt már a külön-külön cse- lődést, kifejlesztette benne az iránta való szekély hatás és változatosság magasra fokozódik, retetet s tette lelkét nemesebbé, ízlését finoúj színben jelen meg felfogásunk előtt, kimerít- mabbá s egész lelki világát gyöngédebbé.
hetlen változatosság, magasabb pot in-iájú kiMűveljük tehát a dalt, a. zenét, mely nemfejezési képesség áll elő eredményképen. Míg csak az értelmi nevelés ellensúlyozójaként jön
magukban úgyszólván csak fizikai jelenségek, számba, de a lelki tehetségek összhangzatú
épen úgy, mint a harmónia is dallam és kiművelése terén, mint a fentebb elmondotritmus nélkül, úgy összekapcsolódásuk, mely- takból kitűnik, fontos szerepet játszó és előnek a megállapodott és százados fejlődés kelő helyet betöltő nevelési eszköz jön tekineredményeként létrejött művészi szabályok tetbe. Vessük el a magot a zsenge gyermeki
szerint kell történnie, megadja azt í z utol- lélekben, mozdítsuk elő nemzetünk fejlődését,
érhetetlen kifejezőképességet, intenzív, mély művelődését, haladását e téren is. tartsuk meg
hatást és benyomást, mely a nemesfajú zene emlékezetünkben s fogadjuk el jelszavunknak,
sajátsága, mely művelő, nemesítő, lélekemelő I amit a költő oly szépen mondott :
egyszersmind. Látjuk, hogy úgy az ének,
„Örömest mulassatok, hol szépen énekelnek,
valamint a homofon-, vonós-, fúvóhangszerok
Szép éneke nincsen megromlott kebelnek i"
kíséretre szorulnak, vagy több énekes, vagy
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Az állatok élettartainn.
(D.) Minden elmúlik a földön. Minden, még
az annyira szeretett és féltett élet is megszűnik,
megsemmisül. Halál ellen nincs orvosság, mert
az élet megsemmisül, mihelyest a szervezetet
alkotó sejtek megszüntetik életműködésüket.
Hogy pedig a sejtek miért szüntetik meg
működésükét bizonyos idő után, még akkor is,
ha a látszat szerint semmi betegség vagy
külső ok arra befolyást nem gyakorolnak, ezidőszerint nem tudjuk. Csak az a tapasztalati
tény, bogy minden élőlény, állat, növény egyaránt, a biztos megsemmisülésnek a várományosa. Az egyiknél hosszabb idő múltán, a
másiknál rövidebb idő alatt; az egjiknél valami
külső ok, a másiknál természetszerűleg, de bekövetkezik a halál, az elmúlás.
Az élőlények élettartama nagyon különböző
s még a rokonszervezeteknél sem egyenlő, s
nem is ismerünk olyan törvényszerűséget, amely
az élettartamot szabályozni tudná.
Az állatok élettartamára nézve az eddigi
megfigyelések azt a következtetést engedik
meg, hogy azok az állatok, melyeknek a fejlődése aránylag lassúbb, hosszabb ideig élnek,
mint a gyorsabb fejlődésűek. A szárazföldi
emlősök között az ember fejlődik a legtovább ;
még az elefánt is hamarább nő meg teljes
nagyságára, mint az ember. Az ember élettartama, mint tudjuk, 80—1Ô0, sőt 110—115
év is lehet. Az ember életkoránál valószínűleg
csak apatásoknak és a legnagyobb tengeri emlősöknek hosszabb az életidejük. A cetek rendes
viszonyok között 200—300 évig, az elefántok
mintegy 200 évig is elélnek. A ló 40—50
évig élhet. A középnagyságú emlősöknél, milyenek a kutya, macska, juh, róka, nyúl a 10
éves kor már öregkornak mondható, bár vannak följegyzések 30—40 éves kutyáról és
macskáról is. A juh a 15, a róka a 14 s a
nyúl a 10 évet alig érik el.
Az emlős állatoknál az élet befejezésének
a közeledése az erők fogyatkozásában, a szőr
sziirkülésében s az állat külső színeinek a
megváltozásában, megcsappanásában mutatkozik. Az öregedő állatnak, épúgy mint az embernek, a fogai hullanak, odvasodnak ; még
az elefántnak is kitöredezik, megrepedezik az
agyara. Szóval az öregség époly külsőjelekben
mutatkozik az emlős állatoknál, mint az embernél.
A madarak életkora meglehetősen nagy. A
kalitkában tartott és jól gondozott kanári madár 10—18 évig is elél. Bizonyára a szabadban még tovább, mert köztudomású dolog,
hogy fogságban sokkal rövidebb ideig bírják
ki az állatok, mint a szabad természetben.
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A madarak között talán legtovább él a
haltyű, mely 300 évig is elél ; a sasok, a
ludak, a hollók s papagályok között nem egy
100 éves található. A kakuk életének határa
30, a tyúké 20, a galambbé 10 év. Ezek a
számok természetesen csak valószínűség alapján vett számok s főként megszelídített s fogságban tartott állatok megfigyelése alapján
vannak felvéve s hogy a szabadban valóban
mennyi ideig élhetnek, már csak azért sem
tudhatjuk biztosan, mert nem igen tudjuk,
hogyan, mily körülmény között múlik ki a
legtöbb madár. Ugy látszik, az elgyengült, elöregedett madarak haláluk élőit olyan félreeső helyekre vonulnak el, hogy elpusztulásuk
után tetemük nem kerül az ember elé.
A csúszómászók igen lassan növekednek s
hosszú ideig
O élnek. A teknősök még
O fogságo o
ban is elélnek 100 évig. Egyes krokodilok
életkora is meghaladja a 100 évet; legalább
Afrika bennszülöttei emlegetnek olyan krokodilokat, amelyek ember emlékezet óta ugyanazon helyen tartózkodnak.
A kétéltűekről és halakról a legkevesebbet
tudunk a gerinces állatok között. A békák 10 —
12 éves korban fejlődnek ki teljes nagyságra,
s bizonyára egyes fajok 40—50 éves kort
is megérnek. Japánban vsnnak szalamandrák,
amelyeknek csak a teljes kifejlődésükre 30 év
kell s így valószínű, hogyha külerőszak az
életműködésüket meg nem akadályozza, 100
évig is elélnek.
A cápákat, vizákat, melyek igen hosszú
életkort érhetnek el, talán 200 évet is, különösebben nem is említve, tudjuk, hogy a ponty
és a csuka 100 évnél hosszabb ideig is elél
és az éhséget heteken keresztül kibírják.
Az édesvízi gyöngykagyló, mely Poroszország
és Bajorország folyóiban található nagyobb
mennyiségben, nálunk nem, 50—60 évig, a tengeri gyöngykagyló 100—150 évig él. A csigák
életkora már sokkal rövidebb. A tavi csiga
1—2, a kerti csiga 3—5, a mocsárié 6 —10 év.
Az ízeltlábúak között legtovább élnek a rákok. így a folyami rák 20 éves kort is megér.
A legalsóbb rangú állatoknak nemcsak az
életkorukkal, de még a legtöbb esetben életvisszonyaikkal sem vagyunk egészen tisztában.
T a r t a l o m . Elbeszélő-költészetünk fejlődése. Lengyel Miklós dr. — A magyar nyelv tanítása. Molnár
Oszkár. — Bevezetés a mennyiségtani függvény-fogalomba. Tar/fi, Iván. — "Válogatott kísérletek a népiskolai természettani tanítási anyag köréből. Miklós
Gergely. — Esztétika az énektanításban. Szente Pál. —
Az állatok élettartama. (D.)

FeMős szerkesztő:

Benedek

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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i volt határörvidéki községi iskolaszékek szíves figyelmébe!
A nagym. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium a volt határőrvidéki iskolai és nevelési alapok számadása vezetésére, a 34.104/1908. sz. a. kelt
rendeletével, új nyomtatványt rendszeresített.
Ezen nyomtatványból egy példány egy kül- és egy belívből áll s ára 1 6
fillér. Külön belív ívenként 8 fillér.
Ezen
hetők meg.

nyomtatványok, a pénz

beküldése

P Á L Y Á Z A T O K .
Az ivándai községi iskolánál üresedésbe jött kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Javadalom : 250
korona az iskolaszék pénztárából, 750 korona államsegély, 2. szoba, házikert és szükséges mellékhelyiségekből álló szabad lakás és végül a kántori teendők
ellátásáért minden a községben lakó róm. kath. házaspár után egy felöntő búza és egy felöntő tengeri.
Kötelessége: hatosztályú osztatlan fiú-, leány- és
ismétlő-iskolát vezetni és az iskolaszék! jegyzőséget
külön díjazás nélkül ellátni, mint kántor pedig a róm.
katholikus istentiszteletnél működni. Oklevéllel és
működési bizonyítványokkal felszerelt pályázati kérvények, íi családi állapot megjelölése mellett. 1909.
évi januiir hó 31-ig küldendők be alulírotthoz. Az
állás a megválasztást jelző értesítés vételétől számított
15 napon belül elfoglalandó. Megjegyeztetik, hogy az
iskola államosítása iránti eljárás folyamatban van.
Iváncla (Torontál megye), 1008 december 8-án. Schik(1950 111 2)
lioffer János, iskolaszéki elnök.
A szatmári ref. egyház egészséges, modern l e á n y i n t e r n á t u s a , felsőbb leányiskolával és tanítónőképzővel kapcsolatban, 1909 szeptember elsején nyílik meg.
Bennlakók lehetnek a női kereskedelmi tanfolyam,
óvónőképző és polgári tanítónőképző növendékei is.
A teljes ellátás havi díja : hatvan korona. Jelentkezéseket elfogad az igazgatóság.
(1880—VI—12}
A Dömsöd községi iskolaszék pályázatot hirdet a
községhez tartozó p . - a p a j i uradalmi iskolánál nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói állásra. Javadalmazás : 1. Készpénzben ÍOUO korona rendes fizetés és
a törvényes korpótlék. 2. Természetben 4000 [J-öl
szántóföld megszántva, értéke 240 korona ; 2 darab
tehéntartás, értéke 200 korona ; 2 darab sertéstartás,
értéke 50 korona; 4 öl tűzifa, értéke 110 korona;
10 mm. szén, értéke 34 korona; elegendő szalma fűtéshez, értéke 80 korona ; továbbá lakás és a lakásnál
levő kert használata. Kötelessége : 6 vegyes osztály
tantervszerű vezetése és a növendékek hazafias nevelése. Növendékek száma : 35—40. A pályázatok Dömsöd
község iskolaszéki elnöke, dr. Varsányi Gábor úrhoz
(Dömsöd) küldendők. Pályázati határidő: 1909. évi
január 20. Megválasztott állását tartozik azonnal elfoglalni. Szabó Lajos, iskolaszéki jegyző- (37—1—1)
Mohácsra református segédtanító esetleg -tanítónő
kerestetik. Fizetése : 800 korona és lakás. Az állás
már januárban elfoglalandó. Kérvények azonnal küldendők Varga Zsigmond ref. lelkészhez. (39—II—1)
Másodéves képezdész állást keres. Zatykó Vendel,
Bobót (Trencsén megye).
(41—I—1)
A kiskőrösi államilag segélyezett községi polgári
fiú- és leányiskolánál megüresedett egy matematikai
rendes tanári állás, amelyre ezennel pályázatot hirdetek. Fizetés : a községtől 1000 korona, az államtól
1000 korona és 350 korona lakáspénz. Határidő: január 24. lievaló Pál, iskolaszéki elnök.
(43—I—1)
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A t í s s a p a l k o n y a i róm. kath. tanítói állásra január
25-ig pályázhatni. Fizetés: 1000 korona, lakás, kert.
Kötelessége : díjlevél szerint. Állomás március 1-én
elfoglalandó. Tanítónők is pályázhatnak. Iskolaszék.
(42-1-1)
A mosóczl (Túrócz m.) róm. kath. kántortanítói
állásra pályázat hirdettetik. Díj levél szerinti évi jövedelme : 1000 korona. Ezen fizetését —-levonva ebből
azon csekély összeget, melyet maga hajt be — havi
részletekben, készpénzben pontosan kapja. Kegyúri
adomány címén női kézimunka tanításáért 20 méter
bükkhasábfa, itteni értéke 140 korona. Tanterem fűtésére külön 12 köbméter keményfa járul. Törvényszerinti szép, kényelmes lakás, kőfallal bekerített házikerttel és szükséges melléképületekkel. Remekmíiorgonánk szakszerű kezelésére és az egyházi precíz
éneklésre súlyt fektetünk. Tannyelv : magyar-tót.
Kántortanítói oklevéllel s egyéb okmányokkal fölszerelt folyamodványok f. évi január hó 19-ig alulírotthoz intézendők. Állomás azonnal elfoglalandó. Klein
Emil plébános, iskolaszéki elnök.
(44—1—1)
S z é k e l y f a l v i róm. kath. iskolánál osztálytanítói
állásra január 17-ig pályázat hirdettetik. Fizetése :
1000 korona kertilletmény és egy bútorozott szoba.
Kötelessége: I—II. osztályt önállóan vezetni, ismétlőiskolát tartani és a gyermekekre a templomban felügyelni. Tanítónők is pályázhatnak. Kérvények morvaszentjánosi plébánia-hivatalhoz intézendők. (47—I—1)
Sándorfalvára (Szeged mellett) legszerényebb
igényű katholikus segédkántort azonnalra keresek.
Teljes ellátással és anélkül legkisebb fizetési igény
közlendő. Kántorválasztás másfél év után. Özvegy
kántorné.
(51—I—1)
Salabagonyai róm. kath. iskolához f. évi január
17-ig 111-ik férfitanítói állásra pályázat hirdettetik.
Fizetése: 800 korona államsegély, 200 korona a hitközségtől, 10 korona értékű tűzifa és egy szobából
álló lakás, a legszükségesebb bútorzattal. Kötelessége :
a reábízott osztály vallásos tanításán kívül a leányismétlő vezetése és a kántoriakban való segédkezés.
Iskolaszék.
(52—1—1)
A sárszentmiklósi róm. kath. népiskolánál a
3-ik tanítói állásra pályázat hirdettetik, melyre
csakis róm. kath., okleveles férfitanítók pályázhatnak.
Javadalma : egy polgári évre államsegélyből 900
korona, hitközségtől 100 korona, 20 korona kertilletmény és tisztességes lakás. Kötelességek : az iskolaszék által kijelölt osztályok növendékeinek valláserkölcsös nevelése, tanítása, az ismétlő-iskolásoknak
felváltva való oktatása. Minden alkalommal a növendékeknek az istentiszteletre elvezetése, az ottani
felügyelet és a kántorságban segédkezés. Tannyelv :
magyar. Az iskolaszékre címzett kérvények, az eredeti vagy közjegyzőileg hitelesített oklevél s egyéb
bizonyítványok január 21-ig főt. Kapitány Gyula
plébános úrhoz, Sárszentmiklósra (Fejér m.) küldendők. Az állás azonnal elfoglalandó.
(54—II—1)
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T ö r ö k s z e n t m i k l ó s község polgári fiúiskolájánál I
Okleveles ref. tanító állást keres. Kovács Lajos
egy segédtanári állás töltendő be. Pályázók szabályDebreczen, Vénkert 39.
(57—1—1)
szerűen felszerelt kérvényeiket a községi iskolaszékAz Országos Gyermekvédő-Liga s z a l o n c z a i (Trenhez intézve, folyó hó 24-ig adják be. Pályázhatnak,
csén vm., u. p. Bolesó, vasút : Nemso) szigorúbb
akik rajztanítási képesítéssel bírnak. A szükséghez
nevelésre berendezett fiúnevelő-intézetében egy tanítóképest azonban más szakbeli tárgy tanítása is vállagyakornoki állás betöltendő. Fizetése : évi 480 korona
landó. Javadalom : a község pénztárából 300, államés teljes ellátás, azonkívül hetenként 2 szabad délutánt
segély címén 1100, összesen 1400 korona törzsfizeélvez és minden második estéje szabad, a többi időt
tés és 300 korona íakpénz. Az állás a választás után
a gyermekekkel tölti, tanítva és nevelve. Okleveles
azonnal elfoglalandó.
(55-1—1)
tanítók kérvényeiket az Országos Gyermekvédő-Liga
igazgatóságához (Budapest, VI., Bulyovszky-utca 23.
H o m o k m é g y e u lemondás folytán üresedésbe jött
sz.) küldjék. Zenetudás előny. Állás kinevezés után
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javaazonnal elfoglalandó.
(65—1—1)
dalma: szabad lakás és 400 Hj-öl kerten kívül 840
korona készpénzfizetés, 40 korona fűtési, 12 korona
G a r a m k e s z i b e n róm. kath. osztálytanítói állotisztogatási és írószerátalány, 40 korona ostyasütési
másra f. évi január 26-ig, amely nap megtartatik a
díj és a törvényes ötödéves korpótlék. Örökös misékválasztás, pályázat hirdettetik. A kellően fölszerelt
ből eddig mintegy 25 korona, 5000 lélek után stóla,
kérvények nt. Báthy Gyula espereshez, Garamújfaluba
ú. m. : keresztelés után 40 fillér, esküvő után 1 koküldendők. Ha tanítónők folyamodnak, akkor a kézrona 26 fillér, kishalott után 50 fillér, öreghalott
ügyességről szóló bizonylatot is mellékeljék ; mert a
után 1 korona, énekes-miséért 60 fillér, koporsósnői kézimunka tanítása lesz kötelességük. Ez állomás
miséért 1 korona, nászmiséért 80 fillér. Temetésnél : javadalma: 1000 korona, egyhónapi előleges részleközönséges ének, öreg- és kishalottnál 1 korona, tekben ; lakása két szobából áll.
(66—1—1)
mely díjért a sírnál végzett ének is értendő ; búcsúzPályázat a szokolyai református orgonista-tanítói
tatóért 12 versszakig bezárólag 5 korona, azonfelül
állásra. Fizetése: pénzben 433 korona; 15 hl. búza;
minden versért (két egyéntől búcsúztatva) 50 fillér. 28 méter fa ; 13 hold 581 öl szántóföld, bérértéke
Megjegyeztetik, hogy a korpótlék az 1907. évi XXVII.
300 korona ; 2 hold 1300 öl rét, bérértéke 350 korona ;
t.-c. értelmében már rendezve van. Kötelessége : a
tandíj à 1 korona, 70—75 korona; stóla; földadót az
111—VI. vegyes és az ismétlő fiúosztályt a megszaegyház fizeti ; 6 db sertés, 3 db szarvasmarha őrzési
bott órákban tanítani és az istenitiszteleten, valadíját egyház fizeti ; korpótlék államtól ; gazdasági
mint minden egyházi ténykedésnél személyesen közreismétlő-iskola vezetéseért 100 korona, ezt azonban az
működni. A megválasztott köteles a Kalocsavidéki
egyház nem biztosítja. Kötelessége : az I—VI. fiúoszrómai katholikus tanítóegyletnek tagjává lenni. A
tályok tanterv szerinti vezetése ; istenitiszteleteken,
kellően okmányolt kérvények f. évi január 21-ig
temetéseken orgonálás, úrvacsoraosztáskor délután s
bezárólag nagys. Makay Gábor esperes-plébános úrlelkész akadályoztatása esetén prédikálás, énekkar
hoz, Akasztóra (Pest vm.) küldendők. A próbaéneklés vezetése, vallásos estélyeken részvétel, ifjúsági egylet
és választás január 24-én d. e. 11 órakor fog meg- vezetésében segéd kezes. Szakszerű orgonálás és iskolátartatni. Az állás azonnal elfoglalandó. Homokmégyi
zott hang megkívántatik. Személyes megjelenők előnyróm. kath. Iskolaszék.
(56—1—1)
ben részesülnek. Kellően fölszerelt kérvények január
31-ig a lelkészi hivatalhoz címzendők. (45—1—1)
A rógendorfi (Torontál m.) róm. kath., részben
osztott (kéttanítós) népiskolához kántortanító keresA z a l a s z e n t í v á n i róm. kath. osztálytanítói állásra
tetik. Fizetése : 900 korona államsegéllyel 1000 ko- pályázati határidő : folyó hó 28-ika, délután 2 óra.
rona, államsegélyes korpótlék, stóla, kellő lakás és Csak férfiak pályázhatnak. Díjazás : egy szoba a legpótkert vagy 20 korona kertilletmény. Kötelessége : szükségesebb bútorral, 900 korona államsegélyből;
egy tanterem, ismétlő-iskola vezetése meg a kántori
100 korona az iskola pénztárából, ugyanebből 20 koteendők elvégzése. Kik valamely szláv nyelvet tudrona kertilletményéért. Tartozik az egyik tanterembe
nak, előnyben részesülnek. Az állás január 24-én el- beosztott mindennapi tanköteleseket és az ismétlősök
foglalandó. A kérvények 1909 január 20-ra az iskola- felét az összes előírt tantárgyakban oktatni, a kánszéki elnök címére küldendők. Grósz György plébá- tort szükség esetén helyettesíteni. Magánoktatásra
nos, Bégaszentgyörgy.
(58—1—1)
azokat vállalhatja, kikre nézve az iskolaszék engedélyt
ad. Folyamodványok a zalaszentíváni plébániára címAz o l a s z k a i róm. kath. iskolánál egy osztálytanítói állásra január 24-ig pályázat hirdettetik. zendők. Pályázóknak a fent kitűzött határidőre személyesen is meg kell jelenni, mikor orgonálás és
Jövedelme : a hitközségtől 400 korona és 600 korona
énekpróba után a választás megejtetik. Utazási költállamsegély, továbbá 40 korona fa- és kertilletmény
fejében, és egy szoba, a legszükségesebb bútorral. ség nem követelhető. Az állás február 1-én elfogla(71—1—1)
Teendői : egy osztályt tanítani, úgy az ismétlősöket landó.
oktatni, a kántorságban segédkezni. Az állás február
Hrboltói (Liptó megye) róm. kath. kántortanítói
1-én elfoglalandó. Kérvények főtiszt. Szabó Imre állomásra február 18-ra pályázat hirdettetik. Fizetés :
plébános, iskolaszéki elnök címére küldendők. Felső- készpénz 717 korona, földhaszonélvezet, búza, árpa,
Oszkó (Vas m.). Az iskolaszék.
(62—I—1)
fa, legelő, ostyasütés, stóla 290 korona. Tót nyelv
N á d a l j a (volt határőrvidék) községi jellegű, ma- szükséges. Utolsó pósta : Rózsahegy-Fonógyár. Felszerelt kérvények főtiszt. Höhr József ker. tanfelgyar-szerb tannyelvű népiskolájánál betöltendő egy
újonnan szervezett tanítói állás. Ezen állással követ- ügyelőhöz, Liptóteplára küldendők. Iskolaszék.
kező javadalmak vannak egybekötve : 1000 korona
(72—1—1)
fizetés, 60 korona iskolaszolgatartási átalány, 48
Az egeraracsai községi iskolánál megüresedett
korona faátalány, 10 korona írószerátalány, kertróm. kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik.
illetmény és természetbeni lakás. Ezen állást kérő Fizetés : 1000 korona, államsegéllyel. Lakás, kerttel.
tanítók keresztlevéllel, oklevéllel, eddigi szolgálatai- Kötelessége a díjlevélben lesz megállapítva. Folyó
kat, valamint nyelvismei'etüket és magyar honossáévi szeptember hó 1-én az iskola állami lesz, két
gukat igazoló okiratokkal fölszerelt folyamodványukat
tanerővel. A választás 1909. évi február hó 4-én délBácsbodrog vármegye közigazgatási bizottságához
előtt 10 órakor leend Egeraracsán, melyre személyes
címezve, legkésőbb f. évi január hó 31-ig nyújtsák
megjelenés kívántatik. Kérvények a választás napbe. (Nem magyarnyelvű okmányok hiteles magyar jáig alulírotthoz küldendők. Dióskál (Zala megye),
fordítása melléklendő.) Faragó János, kir. tanfel1909. évi január hó 7-én. Koller Imre, iskolaszéki
ügyelő.
(2/h—I—1)
elnök.
(73-1-1)
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A h i r ű i felekezeti kántortanítói állásra pályázat
hirdettetik. Javadalma : két szoba, két konyha, kamara,
istálló és kis házikert. Az alapítványi uradalomtól
110 korona pénz, 21 űrköbméter kemény hasábfa.
A hitközségtől 30 p. mérő búza, 20 p. mérő rozs,
5 hektoliter bor, 140 házaspár után 190 korona, vasárnapi oktatásért 40 korona pénz, egy hold rét, l1,«
hold legelőilleték. Alapítványi misék után 40 korona,
temetés és misék után 80 korona. Tannyelv : magyarnémet. Énekből próba tartandó. A választás január
21-én tartatik, az állás azonnal elfoglalható. Az
elhalt kántortanító korpótlékot élvezett. A folyamodványok a hirdi iskolaszék elnökéhez küldendők.
(03-1-1)
A b ö l c s k e i róm. kath. hitközség a most újonnan
szervezendő IV-ik sorszámú tanítói állásra január 2 i-iki
határidővel pályázatot hirdet. Ezen tanítói állás javadalma : törzsfizetés 1000 (egyezer) korona, és pedig 900
korona, államsegélyből már biztosítva ; 100 korona hitk.
pénztárból ; lakbér és 1 4 hold kertilletmény egyenértékéül hitközségi pénztárból évi 200 korona. Ezen
állásra c-ak okleveles tanítók vagy tanítónők pályázhatnak. l'ályázati határidő: 1909 január 24-ig bezárólag. A megválasztott tartozik január 31-én állását
okvetlenül elfoglalni, lia még nem volna tag, a pécsegyházmegyei róm. kath. tanítóegyletbe belépni ; az
iskolaszék által kijelölt osztálycsoportot lelkiismeretesen oktatni és nevelni ; a hitoktató akadályoztatása
eseteiben őt helyettesíteni, a növendékeket a nyilvános istenitiszteletekre fölvezetni s ott rájuk felügyelni s végül, ha férfitanító választatik, a kántortanítót akadályoztatása esetében helyettesíteni. A
ni eg választott fizetése február 1-től folyósíttatik. Ezen
IV. számú tanterem ellátására csak addig lesz szükség, míg a hitközség által néhány év alatt megnyerni
remélt hagyatékból a szerzetesnők által vezetendő
kétosztályú leányiskola felállíttatik. Fölszerelt kérvények fent kitett határidőig az iskolaszéki elnökhöz
intézendők. Bökske (Tolna m ) , 1909 január 8. Vftjny
István plébános, iskolaszéki elnök.
(70—I—1)
H o n t n á d a s i róm. kath. iskolaszék nyugdíjazás
folytán megüresedett kántortauítói állomásra pályázatot hirdet. Javadalmazása: 11 hold 1093 öl szántóföld és 2 hold 209 öl rét ; a szántóföldek körül az öszszes munkát a hívek teljesítik, a trágyázást kivéve;
880 ül legelő és 32 űrméter tűzifa, a tanterem fűtésén kívül ; párbér címén : 12'40 hektoliter búza, 2
akó bor, 7'84 mm. széna ; tandíj fejében egy tanuló
után 4.s pozsonyi mérő vegyes gabona; a tanulók
száma 00—70 körül váltakozik ; ismétlő-iskola után
40 koronát kap ; a községtől 84 koronát, stóla és
alapítványokból 70—80 koronát kap ; lakása két
padlózott szoba-, konyha- és kamrából áll, istálló és
'/4 hold kerthasználattal. Kérvények f. évi február
hó 25-ig bezárólag a hontnádasi róm. kath. iskolaszékre címzendők. A választás napján személyes megjelenés kívántatik. A választás 1909. évi február 27-én
fog megejtetni. Tannyelv : magyar-tót. Iskolaszék.
(74-1-1)
A d i ó s j e n ö l (Nógrád vm.) református egyház a II.
tanítói állomásra pályázatot hirdet Az állás javadalmazása : 1000 korona, amelyből államsegély : 500 kor.,
a törvényes évötödös korpótlék és egy bútorozott szobából álló lakás fűtéssel, világítással. Kötelezettség :
az I., II., III. vegyes osztályok tanítása. Az orgonistakántor akadályoztatása esetén templomi és temetési
szertartás végzése és kanonikus órákon szószéki szolgálat. A pályázat határideje : 1909. évi január hó 25.
A megválasztott tanerő állását f. évi február hő elsején tartozik elfoglalni. Útiköltségül az egyház tíz
koronát fizet. Csak okleveles férfitanítók pályázhatnak,
akik teljesen fölszerelt folyamodványaikat a lelkészi
hivatalhoz küldjék. Kócán Mór, iskolaszéki elnök.
Zarka Zoltán, iskolaszéki jegyző.
(77—I—1)

S á r o s p a t a k községi elemi iskolájában egyik tanítói
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : egyezer korona havonkénti, háromszáz korona lakáspénz, évnegyedes részletekben. Kellően felszerelt kérvények
január 22-ig az elnökséghez küldendők. Választás
után ez állás lehetőleg azonnal elfoglalandó. Államosítás és harmadik tanítóság szervezése folyamatban,
ezzel lakás, kertrészlet használata remélhető s igazgatói megbízás némi átalánnyal (ötven-száz korona).
Sárospatak, 1909 január 6. Makláry Pap Miklós,
elnök.
(75—l—1)
Jásznagykúnszolnok vármegyében, 2?évaványá.n
a kántortanító mellé segéd kerestetik. Kötelessége :
a kántortanítót minden teendőiben kisegíteni, tudjon
orgonálni, énekelni s temetést végezni ; a kántortanító
betegeskedése alkalmával az iskolában is helyette
tanítani. Fizetése : mosás és ágyneműn kívül teljes
ellátás, havi 40 korona. Az állás azonnal elfoglalandó.
Póta Gyula, kántortanító.
(70—I—1)
S a j k á s g y ö r g y e i (volt határőrvidék) községi jellegű, magyar-szerb tannyelvű elemi népiskolánál betöltendő egy h-mondás folytán megüresedett tanítói
íllás. Ezen állással következő javadalmak vannak
egybekötve : 1000 korona fizetés, 200 korona lakbér
és 100 korona fűtési átalány. Ezen állást kérő tanítók
keresztlevéllel, oklevéllel, eddigi szolgálataikat, valamint nyelvismeretüket és magyar honosságukat igazoló
iratokat liácsbodrog vármegye közigazgatási bizoftságálioz címezve, legkésőbb f. évi január hó 31-ig
nyújtsák be. (Nem magyarnyelvű okmányok hiteles
magyar fordítása melléklendő.) A határidőn túl beérkező folyamodványok nem fognak figyelembe vétetni.
Faragó János, kir. tanfelügyelő.
(78—I 1)

HIRDETÉSEK.
A

MiIGYA3i

r

FA:

általános érdekű, legolcsóbb, tudományos havi
folyóirat. Kiadja a Magyar Paedagógiai Társaság. Hogy a legszerényebb viszonyok közt
é lő kartár.- se legyen kénytelen aztnélkidoziii,
mint a Paedagógiai Társaság tagja, évi 4 K
tagdíj fejében kapja, lia belépési szándékát
dr. GYULAI ÁGOST (Budapest, I., Lógody-utca
33.) titkárnak bejelenti. Intézetek részére
az előfizetés 10 K. Elnök: dr. FIMÂCZY ERiMÖ ;
szerkesztő : dr. WESZELY ÖDÖN. Minthogy
pedig a társaságnak irányadó akadémiai tárgyalásain az elméleti és gyakorlati pedagógia
minden része, az iskolák összes faja, minden
aktuális kérdés előfordul : kívánatos, hogy
a társaságba a tanítóságnak legalább fele
belépjen s ekkép az általa kimondott véleménynek erkölcsi súlya is minél nagyobb
legyen.
(10—11— 1)
Jogakadémiával bíró várostól gyalog- no<V»»áíl
negyedórányira működő áll. tanítónő l / O t y l ' l
Kolozs vagy szomszédos megyébe. Cím : Lakatos Kabolacsárda, Máramarossziget.
(49—I— li
remek szabásban, elegáns kivitelben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot

15 forintért

iiran.sx

1<\ é s

Társa

úriszubó-iizlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20-52-2)
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T a n í t ó k cao-ítcán-í»!

Most

mí ir

'

min(]en tan

"

l a l l l l U K û c g l l û t g c : felügyelőség megköveteli
a részletes tanítástervezetet (tananyagbeosztást). Bármely osztály Hoffmann József féle, falra függeszthető,
hónapokra és hetekre felosztott részletes tanítástervezete 30 fillér. Mind a hat osztályé egyszerre rendelve
1 korona 50 fillér. Az egytanítós iskoláé 1 korona.
Az összeg 10 fillér portóval előre beküldendő Huszár
Aladár könyvkereskedőhöz, Szatmár, aki bérmentve
küldi.
(1903—VI—5)

ftfon-íolont

!

50
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HARMÓNITJMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít :
PAJKR R E Z S Ő és T Á R S A
BUDAPEST,
X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.)

i
1

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.

ü

gy y ™- i Mária-ének, díszes

m c g j c i c u i : kísérettel. II. rész ára 3 korona. 18
előjáték I., II. 2 korona 70 fillér. Zámbó Károly,
Szeged.
(2022—V—3)
f c c f p l p t áll. főgimnáziummal, polgári leányiskoV ű v I C i v & Iával bíró, nagy mellékkeresetre biztos
kilátással kecsegtető petrozsényi 9 tanítós áll. iskolától dunántúli vagy alföldi, ref. kántorsághoz is értő
kartárssal. Cím : „Áll . iskola",Petrozsény (Hunyad m.).
(81-1-1)

azon tanítónőnek (eset1600 koronát ajánlok
leg tanítónak is), ki velem városból Csanád megyébe, járási székhelyre cserél. Ajánlatokat: Fazekas József, Mezőhegyes, Építészeti hivatal.
(34-1-1)
P e o r á l megye székhelyén működő állami tanítónő,
U d G l G l családi okból. Cím: Stern Adolf, Budapest,
(61 II — 1)
Síp-utca 17, félemelet 5.
E szelvény és 70 fillér levélbélyeg beküldése ellen minden tanítónak joga van az
1 K 20 f bolti árú, most megjelent

Részletflzetésre 8 koronától feljebb.
Tanerőknek külön százalékengedmény.

(53—2G—ll

ser

Iskolai ünnepélyek és vizsgák
előkészítéséhez gyakorlati vezérfonalul szolgálnak
VADAY JÓZSEF művei. Árjegyzékért a szerzőhöz,
Nagyváradra tessék fordulni.
(48—III—1)
A legújabb rendszerű zongora- és hangszer-liitelosztály megnyílt, a legolcsóbbtól a legfinomabbig
kaphatók készpénzért, vagy
banknál törleszthet» részletre. A vásárolt zongorák
vagy hangszerek értékét egy
bank rögtön kifizeti, a vevő
pedig a banknak marad
adósa. A hangszer ára tehát
csak annyi, mintha készpénzért venné.

SZELVENY.

REMÉNYI MIHÁLY

1909. évi Zsebatlasz egy példányára,

BUDAPEST, Király-utca 58. szám.

amely 15 különféle színnyomású térképet és számos közérdekű földrajzi és csillagászati tudnivalót
tartalmaz. Magyar Földrajzi Intézet. Budapest,
Rudolf-rakpart 8 .
(24-111—2)

M á r c i u s IS."

nagy zongora- és hangszertelepén.
Prospektus és árjegyzékek
külön-külön, díjmentesen.

minden hangszerről
(64 — 30—1)

mÜta^fiamhoz n e v e l ö t

k e r e s e k .

Teljes ellátás, havonta 40 korona, útiköltség. Dr. Pákh
Albert, Óhaj (Bars m.).
(27-1—1)

99

Első magyar vili. erőre berendezett hangszergyár

(Harmadik kiadás, negyedik ezer.)
Egyfelvonásos, alkalmi színjáték. írta : Pásztor
.József. A hazafias munka költői módon fejezi ki a
szabadságharc emlékének fellángolását az öregedő szfvbensaz ifjúság tiszta lelkesedését a szabadság gondolatáért. Iskoláknak, ifjúsági, önképző- és társasköröknek
különösen alkalmas, hogy lendületesebben ünnepelhessék meg március 15-ét. A színdarabban mindössze
három szereplő van, díszlet sem kell hozzá, így könynyen előadható. Megrendelhető a szerzőnél (Budapest,
I., Kemenes-utca 8.). Ára póstai szétküldéssel 90 fillér.
A pénzt legcélszerűbb utalványon vagy bélyegekben
beküldeni, mert utánvételes küldésnél drágább.
(38—VIII—1)

FEIWEL

LIPÓT utóda

BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7.

Iskolapadok, iskolaberendezések, tornakészülékek és óvodaberendezések
gyára.
Kívánatra megküldi ú j o n n a n
kiadott á r j e g y zékét, ingyen és
bérmentve.
(9—52—2)

STOWÄSSER

J.

cs. és kir. udvari szállító,
a niagy. kir. Zeneakadémia, a budapesti színházak, a
magy. kir. honvédség és a közös hadsereg stb. szállítója,
a javított R á k ó c z i - t á r o g a t ó feltalálója

BUBAPEST.
Főüzlet: II., Lánczhíd-u. 5.

Gyár: Öntőház-u. 2.

Magyarország legnagyobb vonós- és fuvóhangszerek gyára.
Ajánlja saját gyárában készült, elismei't
kiváló minőségű hangszereit és alkatrészeket.

Iskolai hegedűk
3 frttól följebb
Org.-harmőniumok 70 „
„
Pedálos orgonák legolcs. gyári árakon.

Tanerőknek kedvezmény.
Árjegyz. kívánatra díjmentesen küldetik.

Kivitel nagyban és kicsinyben.

U

H

H

I

H

B

H

H

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

H

(35-52-2)

H

B

XLII. évfolyam. 3. szám.

KIADJA

A VALLÁS-

Budapest, 1909 január 21.

E SKÖZOKTATÁSÜGYI

Megjelenik e lap m i n d e n héten egyszer, csütörtökön festő).

A hirdetések á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l minden egyes szóért, m i n d e n közlés u t á n (» fillér fizetendő. Az ily
módon mindönki által kiszámítható hirdetési díj e l ő r e k ü l d e n d ő
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenketted reszét
tevő petit nyomáséi és egybasábu sora 1 korona. Ezek a d í j a k :»
előre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők.

SZERKESZTOSEG :
BUDAPEST, T i l l . K E B . , BEBKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.

KIADÓHIVATAL :
M AGY. K Ili. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEK., ISKOLA-TÉR 3.

Kézitatokat nem

/ r i u vi. a kii ho.
(./. II.) A l'rsti Napit e h ó n a p

máso-

dikán ünnepelte születésének hatvanadik
évfordulóját. Az ünnepi szám gazdag tartalmú mellékletének kétségen kívül legfigyelemreméltóbb közleménye András*!/
'îvula gróf belügyminiszternek az a nagybecsű tanulmánya volt, amelyet Zrínyi
Miklósról, a költőről írt. Ez a tanulmány
irodalmi becsénél fogva még akkor is
megérdemelné a vele való behatóbb
foglalkozást, ha írója nem volna aktív
miniszter. De miután Andrássy Gyula
aktív miniszter létére tanulmánya tárgyául épen Zrínyi Miklóst, a költőt
választotta, lehetetlen ebben az első
tekintetre nagyon is egyszerű dologban,
az idők szelleme megváltozásának egyik
örvendetesebb jelenségét nem látnunk.
Mert ki volt Zrínyi Miklós a múltban
és mit jelentenek az ö politikai eszméi
a jelenkor emlékezetébe idézve?
Zrinvi a maga korában az volt, mi
a harmincas években Széchenyi és a
negyvenesekben Kossuth Lajos. Képviselője volt a nemzeti önállóság eszméjének ós a magyarság állami függetlenségre való törekvésének. Ki akarta
békíteni a nemzetet a dinasztiával, mint
l>eák Ferenc kétszáz esztendővel később.
Épen ezért ma sem egyszerű történeti
alak vagy pusztán dicsőségef emlékezetű

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre - k o r o n a 5 0 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést n e m fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy p é l d á n y b a n i n g y e n .
A l a p megküldése i r á n t i folyamodványok a z iskola létezését
igazoló é s az illetékes k i r . tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
L a p j a " szerkesztőségéhez küldendők. A h e l y s é g (a megye megjelölésével) és az u t o l s ó p o s t a világosan kiírandó.

i Aiickússy Gyula gróf tanulmánya. -

M.KIK.

adunk

lakója a magyar l'antheonnak. hanem
olyan részese az emberi nagyságot
jutalmazó
halhatatlanságnak.
akinek
példája lelkesít és tettre buzdít ma is.
Kinek tanítása és politikája nemcsak
igazak, hanem a változott időkhöz mérten ma is egyedül helyesek és célravezetők.
Mert mit tanított cselekedeteivel, példájával és írásaival harmadlélszáz év
előtt Zrínyi Miklós, a költő l Azt. hogy
a magvar nemzet csak úgy szabadít
hatja íél önmagát az idegen uralom alól
és úgy biztosíthatja jövőjét, lia minden
lia egyesül egy nemesebb és igazibb
hazafiságban. Ha ápolja azt a minden
felekezeti és szűkebb érdek fölé emelkedő egyetemes nemzeti érzést, amelyik,
ha kell, a katholikust a protestánsok
vallásszabadságának oltalmazójává teszi,
amelyik a nemzetet a maga nagy politikai céljai érdekében egységessé és
fegyelmezetté alakítja át. még pedig
annyira, hogy sem fáradságot, sem áldozatot nem fog sajnálni a közérdekért,
még a maga privát használnak kárára
sem. Aztán példájával azt is megmutatta, hogy a magyar államférfidnak és
politikusnak a legszebb erénye az a
királyhűség, amelyik párosulva van a
törvénytisztelettel, az igazság szeretetével és a szókimondással, fei és lefelé
egyaránt.
C'i

'
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Elolvasva Andrássy Gyula gróf e
tanulmányát, lehetetlen ki nem éreznünk belőle, hogy annak hőse egyszersmind eszményképe nemcsak Andrássy
Gyulának az írónak, hanem Andrássy
Gyulának az államférfiúnak és a politikusnak is. Zrinyi Miklós politikáját
helyesnek tartja ma is, de nemcsak
általánosságban, hanem, ha szabad e
kifejezéssel élnünk, kötelezően önmagára, sőt minden más magyar államférfiúra is.
Nem szabad a nemzet egyetlen jogos
aspirációjáról sem lemondanunk. Ápolni
kell azokat és törekedni azoknak megvalósítására,- de nem forradalmi úton,
hanem a királlyal egyetértően. Nemzeti
és állami törekvéseinket összhangzatba
kell hoznunk a dinasztia érdekeivel,
mert csak így 'számíthatunk azoknak
megvalósulására. Es ez a mi részünkről
nem is jár valami túlságos áldozattal,
mert hiszen nemzeti törekvéseink egyenesen összeesők az uralkodóház érdekeivel.
Zrinyi Miklós legfőbb államférfiúi
törekvése az volt, hogy ezt az uralkodóházzal megértesse. Világossá tegye a
király előtt, hogy a magyar királyságnak az ő szemében öncélnak kell lennie.
Csak így használhatja fel a nemzet
összes erejét a maga birodalmi politikájának javára és nemcsak egyszerű eszköznek a Habsburg birodalmi érdekek
hasznára, mert erre a szerepre a magyar nemzet nem fog soha vállalkozni és nem is vállalkozhatik, hisz az
egyenlő lenne a nemzeti és állami önállóságról való lemondással, a nemzeti
létről a néprajzi állapotra való lesülyedéssel.
Zrinyi Miklós államférfiúi életének tragikuma abban van, hogy ezt a gondolatot nem tudta a királlyal megértetni s
ígynem is vihette a királyi hatalmat
akcióba a nemzet ama hadi és politikai
egységes szervezésére, amely csupán
egyedül lett volna képes és elég erős

LAPJA.

Í5. SZÁM.

a magyar nemzetet megvédelmezni az
őt környező veszedelmektől. .
Nekünk úgy látszik, hogy ez a tragikum nemcsak Zrinyi Miklósnak volt
osztályrésze, hanem később is az volt
és ma is az minden magyar államférfiúnak, aki Zrinyi politikáját folytatni
akarta.
A jelenlegi rendszer államférfiainak,
Andrássynak és társainak is örökségül jutott e tragikum. De a magyar
államférfiú ez egyéni tragikuma csak
úgy nem fog a nemzet tragikumává
lenni, ha megvan a nemzet sorsát
intéző aktív államférfiakban az akarat
ós az erő — ezt a tragikumot Zrinyi
Miklós példáját követve — törekvéseik és
küzdelmeik jutalmazásául magukra vállalni. Enélkül az a katharzis — az indulatok és a szenvedélyek az az aristotelesi megtisztulása, amely feltétele az
eszme diadalának : be nem következhetik.
Andrássy e tanulmányának aktuálitása abban van, hogy egészéből őszinte
vallomásképen a következő programm
olvasható ki : az én és társaim politikája
nem más, mint a Zrinyi Miklósé. Akarjuk a nemzet és a magyar állam önállóságát, annak minden konzekvenciájával egyetemben. De akarjuk ezt a
fejedelemmel egyetértően, mert a mi
legnagyobb erőnk nemcsak a nemzeti
akarat egységében, hanem a nemzet és
az uralkodóház között való egyességben
is rejlik. Meg akarjuk erről győzni úgy
a nemzetet, mint az uralkodót, még
pedig nem hízelgéssel, hanem szókimondással, lefelé és felfelé egyaránt. Lehet,
hogy nem leszünk szerencsésebbek Zrínyinél, de épen olyan becsületesek akarunk
maradni, mint amilyen ő volt. És ha
osztályrészünk nem lesz más, mint az
ő tragikuma, hát magunkra vállaljuk
örömest, mert a mi bukásunk is hozzá
fog járulni a nemzet ama megváltásához, amelyért eszményképünk, Zrinyi
kész volt mindenét feláldozni.

sZA M.
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< ) nemcsak feltaláló, hanem újító is akart lenni.
Juba dr.-hoz hasonlóan úgy okoskodott, hogy
írta : Eötvös
László.
mivel az érzi keltető oktatási módszerrel, kevés
A Néptanítók Lapja mult évi á l . számában változtatással, az épérzéküek is eredményesen
•hiliii Adolf dr. iskolaorvos úr egy új (?), úgy- oktathatók, ergo a .siketnémák részére fölösleges
11evezett kinaestbesiás módszerre hívja fel a hazai külön intézeteket létesíteni. Taníttassanak azok
tanítóság figyelmét, mely — • szerinte — magyar együtt az épérzékűekkel. Talán fölösleges külön
találmány s mely minden tekintetben többet ér hangsúlyoznom, hogy ez a logikailag i.s téves
föltevés a gyakorlati életben csúfos kudarcot
M ..francia eredetfi fonomimikánál".
Mielőtt az ismertetett új módszer érdemleges vallott, i )e nem is történhetett másképen.
bírálatába bocsátkoznám, a/, igazság kedvéért s
Az az ember, aki az épérzékü gyermeket a
• hiba dr. tájékoztatása végett szükségesnek tar- fogyatékosoknál használatos eljárásokkal óhajtja
tom előzetesen megállapítani azt a tényt, hogv bevezetni a tudás világába, már alapjában ele: h módszer nem is olyan új, mint aminőnek hibázta a do!gát. Természetes, hogy megfordítva
mondják, is nem is oly magyar, mint aminőnek sincs különben.
azt hirdetik, llövidebben szólva: est a módszert
Az épérzékü gyermek s a siketnéma nemnon Szász Irén kisasszony fedezte fel.
csak két e l l e n t é t e s fogalom, hanem két ellenA kinaestbesiás. jobban mondva: érzékeltető- tétes individual) is. Xagvban különböznek egvmiidszer keletkezése ugyanis ;i XYI. század I mástól nemcsak érzékszervi, hanem érzelmi és
közepe tájára vezethető vissz». Hólesője a tőlünk értelmi tekintetben is. A tanulatlan épérzékü
meglehetős távolságban levő Spanyolországban gyermek lelki világa óriási mértékben túlszárringott, l'edró de Pence bencés-szerzetes találta nyalja a képzésben nem részesült siketnéma
tel. I'itdományos rendszerbe ugyancsak egv tehetségeit. Ennélfogva kívánható-e. hog\ a siketspanyol pap. Juan Pabló Honet foglalta. 1<>2<I- néma az épérzéküvel együtt haladjon az ismeret'liin hagyta el a sajti it Honet, munkája, mely szerzésben? \ agy viszont kényszeríthetjük-<>
nemcsak a hangok képzését és kapcsolását tár- növendékeinket, hogy alkalmazkodjanak a siketgyalja nagy apróiékossággal s még a modern néma sajátlagos természetéhez ? I gyehár. nem ! ?
tudomány a'ital is akceptált elvek alapján, hanem Ez nem volna természetszerű, okos cselekedet.
ezenkívül kiterjeszkedik a beszéd szervek életA siketnéma-intézetekben használatos módtanára, is. s í i t az AB( ' betűinek fölfedezéséről s szerek, melyek közé tartozik a Szász Irénnek
fokozatos fejlődéséről is tájékoztat.
tulajdonított, érzékeltető, vagy Juba dr. által
Ilonét az érzékeltető írás-olvasási módszer 1 kmuesthesiásnak keresztelt írás-olvasási tanmód
segélyével igen szép, sőt az akkori időben cso- I is. nem az épérzéküek iskolaiba valók. A siketdálatosnak látszó sikereket, ért el. A kasztiliai néma-oktatás speciális eszközei ezek. melvek
udvarnagy siketnéma fivérét nemcsak az írás I minden ízükben individuálisak.
s az olvasás mesterségére, hanem a hangos beDe lássuk most már, hogy milyen is hat a
szédre, a latin e's görög nyelvek ismeretére is j gyakorlatban ez a furcsanevü módszer?
megtanítá általa.
A siketnéma-intézetek részére kiadott tanterv
V későbbi idők folyamán Honet, illetve Pence J es módszertani utasítások szerint a megfelelő
módszerét átvettek a németországi siketnéma- lélegzési gyakorlatok (tehát ez sem Szász Irén
találmánya !) befejezte után kezdődik az írási n t e ' z e t e k i.«,. itt is bevált. Sőt jósága általános
érdeklődést keltett az illetékes szakkörökben. olvasási tanítás, még pedig a következőképen :
Gräser János dr. iskolatanácsos is megismer- I ,.A tanuló érzékeli a megfelelő kifejezés hangkedvén vele, arra a gondolatra jutott, amire jainak látható képét, megérzi a tanár beszédSzász Irén kollégánk, hogy t. i. nem lehetne-e szervein, látja szájáról : leolvassa, ugyanezzel
• • tanmódot az elemi népiskolákban is érvénye- egyidejűleg ki is ejti: majd szemléli annak megadott táblai képét : az írott szót, ezt elolvassa,
s í t e n i . Az eszmét csakhamar tett követte. S így
lett a spanyol eredetű siketnéma-oktatási mód- végül pedig maga is leírja."
szerből németnek nevezett hangoztatást tanmód.
Íme, így fest a valóságban az a módszer,
Ezek után, nemde, kétségtelenül megállapít- amelyet Szász Irén kisasszony átvett a siketható, hogy G raser nem is annyira feltaláló, mint némáktól s amellyel. Juba dr. szerint, sokkal
inkább ügyes plagizátor. Ámde e hibája meg- szorosabb és biztosabb eredményeket lehet elbocsátható neki. mert hiszen plagizálása az elemi érni, mint a fonomimikával.
oktatás javára történt. -Amint tudjuk, a hangozHogy a siketnémák e mód segélyével i>—7
tatási módszer lassanként az épérzékü tanulók hónap alatt (heti 20 tanítási órát számítva) az
igényeihez módosulván, a legutóbbi időkig igen írás-olvasást megtanulják, az kétségtelen, de hogy
jelentékeny szerepet játszott a didaktika terén. ez a módszer jobban megfelel az elemi népiskola
Gräser azonban nem elégedett meg sikereivel. céljának, mint a fonomimika. azt erősen kétlem
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Az érzékeltető-módszerrel való tanítás, amint
a fentiekből látszik, csakis individuális alapon
lehetséges. A népiskolában pedig leginkább
tömegtanítás folyik. Fizikai képtelenség még
csak gondolni is arra, hogy a föntebb idézett
procedúrát minden új betűnél a tanító 80—100
gyermekkel végigcsináltassa. Avagy talán Szász
Irén egyszerre 10 tanulóval is érzékelteti az
egyes hangokat ? Ha ezt sem teszi, akkor hogyan
véteti észre tanítványaival pl. az i és az sz, a
í és a c hangok kiejtésekor tapasztalható fonetikai s optikai különbségeket ?
A halló gyermeknek a szájról való leolvasás
tudományára semmi szüksége sincs. U a beszédet
a fülével meghallja, nem úgy, mint a siketnéma.
Dehát akkor miért gyötörjük ezzel tanítványainkat? Juba dr. szerint azért, mivel a hangok
szervi képei kiválóan alkalmasak a grafikai megrögzítésre. Szász Irén pl. az u hang grafikai
képét az ajkak csücsörítésének segédképzetéhez
köti. Ez helyes. De hány hangunknak van enynyire tipikus optikai képe? Nagyon kevésnek.
Ellenben azt minden fonetikus tudja, hogy a
t—d, sz—.€', s — s s stb. hangok beszédszervi képei
veszedelmesen hasonlítanak egymáshoz. Vájjon
észreveszik-e tömegtanításnál a nebulók az egyes
hangok finomabb optikai különbségeit? Egész
bizonyossággal állíthatjuk, hogy nem. A k és g
hangok grafikáját mivel rögzíti meg Szász Irén
kisasszony ? Ezek kimondásakor az arc nem
mutat semmi jellemző vonást ! ?
A fonomimika minden betű (hang) részére
talál alkalmas és markáns segédképzetet, míg
a kinaesthesiásnak mondott módszer a legtöbbször „mankó" nélkül biceg. Avagy talán a t
betű megrögzítésére az óra ingájának hangja,
alakja nem alkalmasabb-e, mint a nyelvnek a
felső fogsorok mögül való erős lepattintása ?
E kérdés elbírálásához nem szükséges
O magasabb
o
lélektani tudomány.
Juba dr.-nak a kinaesthesiás írás-olvasási
módszer mellett felhozott érvei egy cseppet sem
indokolják e módszernek az épérzéküek iskoláiba
való bevitelét. Azok a pedagógiai előnyök, melyeket Juba dr. e tanmódhoz fűz, nevezetesen
az önállóságra, a megfigyelésre való szoktatás,
a fonomimikánál is megvannak. Azért az érdekes, de kétes értékű célért pedig, hogy tanulóink
a látogatók bámulatára szájmozgásaink alapján
tudják leolvasni a hangokat vagy szókat, nem
mondhatunk le a fonomimika helyesnek ismert
módszeréről.
Juba dr.-t valószínűleg inkább ortofanikus,
mint egyéb okok inspirálták cikke megírására.
Ámde valamely tanítási módszer életrevalóságát
nem a beszédhibások szempontjából kell megbírálni, mert hiszen ezek csak kivételek. Már
pedig az általános érdekű szabályok nem a ritka
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kivételek alapján készülnek. A beszédhibák terjedése ellen nem az írás-olvasás módjának megreformálásával kell védekeznünk, hanem, amint
bizonyára Juba dr. is tudja, egészen más természetű profilaktikus intézkedésekkel. Azért,
mert vannak gyomorbajos emberek, nem szükséges
az egész
világnak
diétát rendelni.
~
o
o

A magyar nyelv tanítása.
írta: Szabó
Elemér.
Az 1907. évi XXVII. t.-c. 19. §-a alapján
a nem-magyar tannyelvű elemi iskolák részére
a közokt. miniszter úr az 1908. évi 120.000. sz.
rendeletével kiadta a magyar nyelv tanításának
tervét és az azt részletező útmutatót. Beható
tanulmányozás után erről az ú j tantervről s a
hozzáfűzött útmutatóról bárki is csak a legelőnyösebben nyilatkozhatik. Hosszas és sok oldalról
megfontolt munkásság gyümölcse ez, mely tényleg hivatva is lehet arra, hogy az 1907. évi
XXVII. t.-c.-ben lefektetett két főiránvzatnak :
a hazafias nevelésnek és a magyar nyelv megtanításának érvényesülését valóra váltsa. Ámde
mi, akik behatóan ismerjük a nemzetiségi vidékek
sajátságos viszonyait, idegen tannyelvű iskoláink
belső életét, a tanítók nagy százalékának képességi és képzettségi fogyatkozásait, valamint az
iskola belső munkásságára nagyon is érzékenyen
ható külső befolyásokat, amely befolyások alól
való függetlenítés a jelenlegi viszonyok között
a tanítókat illetően szinte képtelenségnek látszik,
aggodalommal tekintünk a jövő elé. A valóban
bölcs beosztással és helyes alapokon kidolgozott
új tantervben foglaltaknak gyakorlati és kellő
sikerrel bíztató érvényesülhetését ugyanis csak
akkor remélhetjük a kívánt mértékben és a maga
természetes valóságában, ha a tanterv életbe
léptetésének folyományaképen a kormány megteszi egyúttal mindazon intézkedéseket is, amelyek az új tantervben foglaltaknak életre keltését
lehetővé teszik, a sikeres keresztülvitel akadályait pedig véglegesen el is tüntetik. Meggyőződésem szerint, az új tanterv érvényesülése
és megfelelő sikere kétirányií intézkedést igényel: 1. A nem-magyar tannyelvű iskoláink
tanítóit lcépessé kell tennünk, hogy az új tanterv
követelményeinek a kívánt keretekben megfelelni
tudjanak. 2. A nemzetiségi tanítóképzőink belső
életét és munkásságát gyökeresen át kell formálnunk s olyan alapokra kell helyeznünk, hogy
a belőlük ezután kikerülő tanítóság mentes legyen az ezideig kikerült tanítóságnál olyan
nagy mértékben tapasztalható képességi és képzettségi fogyatkozásoktól.
A nem-magyar tannyelvű elemi
tanítóit a lehetőségig függetlenítenünk
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nvezetük befolyása alól. továbbá alkalmas módozatok es eszközök által lehetővé kell tennünk
fogyatkozásaik pótolhatását.
Nemzetiségi iskoláink tanítósága nagy részének
mai helyzete valóban szánalmas. Két tűz közé
szorítva siránkoznak. Ha valamelyikük az ú j
törvény követchnányeinek buzgóbban törekszik
eleget tenni, ha magyar szerzők tankönyveit
merész bevezetni, lia a magyar tanítók gyűlésén
megjelenik, ha magyar társaságba jár, ha bármi
módon a magyar érdekekkel szimpatizál, nagyon
síik helyen ezek miatt zaklatást, gúnyolódást és
sanyargatást kénytelen tűrni. Nehéz helyzetüket
látjuk, siránkozásaikat halljuk, de
fájdalom —
rajtuk, illetve helyzetükön keveset segíthetünk,
mert panaszaikkal nyíltan föllépni végszükségükben is i-sak elvétve mernek. Teljes védelmet
ugyanis a kir. tanfelügyelő ínég a jelenlegi törvények alapján sem képes az illető tanítóknak
minden esetben nyújtani. .Mar maga az a körűiméin is. liogy az egyházi főhatóság a kir. tanfelügyelő niellôzéxi'reJ illetékes a fegyelmit elr e n d e l n i és lefolytatni, elegendően mutatja, hogy
az e s e t l e g kényszerhelyzetbe került tanító bármely esetben is a kir. tanfelügyelőnél föltétlen
védelmét meg nem találhatja. A lelkész mint
iskolaigazgató, az. i s k o l a s z é k é s a helyi tényezők
állandó ellenőrzése es befolyása alatt álló nemzetiségi tanítónak szabadaltban lélegzenie sem
lehet s a tanfelügyelőnek sincsen módjában e
kényszerhelyzetet egv-egv iskolalátogatás keretében gyökeresen javíthatni. V ilágos tehát, hogy
• •zekét a tanítókat mindenekelőtt függetlenebb
helyzethez, szabadabb tevékenységhez kell juttatnunk. ke kell róluk szednünk a környezetük
által rajuk rakott béklyókat. A függetlenítés
első lépéséként fel kellene őket jogosítani, hogv
a minezterileg engedélyezett tankönyvek közül
szabd/Ion válogathatnak s a bevezetéshez és
tankönyvváltoztatáskoz csakis a kir. tanfelügyelő
jóváhagyását k e l l kikérniük : továbbá, hogy a
lelkész, mint iskolaigazgató, valamint az. iskolaszék tagjai is az iskolát ugyan bármikor meglátogathatják, de a tanításra vonatkozólag semminemű b e f o l y á s t vagy rendelkezést nem gyakorolhatnak. hanem kifogásaikat és észrevételeiket
az. iskola-széki Illéseken jegyzőkönyvbe vétethetik,
s a fölvett jegyzökönyvet a kir. tanfelügyelőnek
elbírálás es az esetleg szükséges rendelkezések
megtett le végett beterjeszthetik. Úgyszintén tanító ellen az egyházi főhatóság csakis a kir.
tanfelügyelő hozzájárulásával rendelhessen el
fegyelmit, s a kir. tanfelügyelő úgy a vizsgálatra. mint az ítélkezéshez mindenkor meghívassak s a hozandó ítéletet joga legyen a kir. tanfelügyelőnek döntés végett a miniszterhez fölebbezni. Ilyen függetlenítés után remélhetjük
biztosan, hogy a nem-magyar tannyelvű iskoláink
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tanítói is. a kiadott új tantervhez alkalmazkodva,
szabadabban és teljes erővel fognak munkálkodhatni az. egységes magyar nemzeti állam kiépítését biztosító alapok lerakásában.
A nemzetiségi iskolák tanítóinál a tanítási
képességet és a tanítói képzettséget illetőleg
olyan gyakran észlelhető fogyatkozások megvilágítására elegendőnek tartom a napokban
tapasztalt eseteket fölemlíteni. A helyesírási tudás
megtigyelhetése végett egyik iskolában a következő mondatot írattam a fekete táblára: „A
kertész gallyat nyes." Sok próbálgatás után
csak a „gallyat" nem tudta a tanulók egyike
sem helyesen leírni, mire felszólítottam a tanítót,
hogy a hibát mutassa meg a tanulóknak s a
szót helyesen írja le nekik. A tanító azonban
szégyenkezve jelenté, hogy ő sem tudja, mi a
hiba. Másik iskolában Szent Lászlóról feleltettem
a tanulót. Fújta is a gyermek szépen. Néhány
közbevetett kérdés után azonban megállapít ottam,
hogy a fiú semmit sem ért az elmondottakból.
Miután történelmünk ekimagasló alakjáról olyan
magasztos hagyományaink vannak, amelyek nagyon is alkalmasak a callásos és hazafias érzés
fölkeltésére es ápolására, meg akartam ekkor
győződni arról, hogy a tanító miképen h a s z nálta ki az alkalmat a vallásos es h a z a f i a s érzés
fejlesztésére ? Sajnosan kellett azonban megállapítanom. hogy a tanító egyáltalán nein ismertette a nagy királyunkról fönnmaradt hagyományokat. Elkedvetlenedve mondtam ekkor a
felelő s az. osztály legjobb tanulójának: „Mutasd
meg a térképen Tordát." A liii megmutatta.
„Miről nevezetes Tordal'" kérdem tovább a
tanulót. A fiú mélységesen hallgatott, s mintán
a tanító jelenté, hogy a tanítás keretében nem
emlékezett meg a tordai hasadékról, felszólítottam, hogy a hasadék keletkezésének törtenetét
adja elő a tanulóknak. A tanító elpirulva közié
velem, hogy ő sem tudja. Ks hány ilyen arcpirító jelenetnek vagyunk mi tanúi !
Elmerengve a lépten-nyomon tapasztalható
fogyatkozások alapokai felett, önként merül fel
a kérdés, hogy vá j jon csak a tanítok hibásak-e
e nagymérvű fogyatkozásokért ? A föltett kérdésre nyugodt lelkiismerettel nemmel felelhetünk,
mert az illetők már alapjaikban nem nyertek
megfelelő kiképzést, később pedig, kikerül vén az
élet forgatagába, továbbképzés helyett mellékfoglalkozással. főképen földm íveléssel kellettmegélhetésükről gondoskodniuk, mivel legtöbb
helyen a tanítói fizetés a legszerényebb megélhetést sem biztosította. Az új tantervnek életbe
léptetése és annak gyakorlati megoldása, főképen
az első években, még a hivatása magaslatán
álló és teljesen képzett tanítóknak is alajxis
munkát és tevékenységet okozna, s így a képesség és a képzettség kellő fokán nem álló tanítok

6

NÉPTANÍTÓK

miként lehessenek képesek a hirtelen fordulattal
rájuk háramlott nehéz feladatnak megfelelni?
A kellő alapokkal nem bíró tanítók csak kapkodni fognak s a legnagyobb erőlködés és buzgalom mellett is képtelenek lesznek boldogulni,
ha rajtuk alkalmas módon és a segítőeszközök
nyújtása által hatékonyan nem segítünk. Mert
arra gondolnunk sem lehet, hogy ezen tanítók
rövid időn belül nagyobb arányokban kicserélhetők legyenek.
A nem-magyar tannyelvű iskolák tanítói részére megfelelő tanfolyamokat kellene rendeznünk, továbbá az új tantervhez alkalmas szemléltető-képeket, valamint a szemléltető-képek
kezeléséhez és ismertetéséhez útmutató vezérfonalat kellene rendelkezésre bocsátanunk. A
tanfolyamok rendezésére vonatkozólag ezúttal
fejtegetésekbe nem bocsátkozom, miután e kérdéssel lapunk mult évi 6. számában „Akadályok"
cím alatt már behatóan foglalkoztam s így
jelenleg csak a szemléltető-képek tervezetével s
az ahhoz szükséges vezérfonal kiadásával kívánok
röviden foglalkozni. Az új szemléltető- és történelmi képek kiadása elhatározott dolog lévén,
valószínű, hogy a képek kiadása rövid időn belül
követni fogja az új tanterv életbeléptét s meg
vagyok győződve, hogy a kiadandó képek a
tanterv tartalmához és a tanítás fejlődési fonalához fognak simulni. Kívánatos volna azután
a kiadandó szemléltető- és történelmi képek tárgyalásához alkalmas vezérfonalat is mellékelni,
ami által kész munkát kapnának nemzetiségi
tanítóink, továbbá neves íróinkkal minden egyes
képhez külön-külön találó éneket, verset, mesét
és elbeszélést kellene íratni, hogy így ezek által
a képről való tanítás elevenebbé és maradandóbbá tétessék.
Amikor nem-magyar tannyelvű elemi iskoláink
tanítóinak függetlenebb helyzetet biztosítunk ;
amikor a jelenlegi tanítóink fogyatékosabb képzettségű tagjai részére tanfolyamokat rendezünk ;
amikor a tanítás megkönnyítésére és sikere érdekében alkalmas képeket és azokhoz útmutató
vezérfonalat, továbbá verseket, énekeket stb. szolgáltatunk ; amikor nemzetiségi tanítóképzőink
munkásságát az új törvények kívánalmaihoz
alkalmaztatjuk : akkor méltán elmondhatjuk,
hogy a helyzet beható mérlegelése után minden
lehetőt megtettünk a magyar nemzeties irányú
népoktatás megvalósítására. Igen, ha mindezt
megtettük, bizalommal remélhetjük, hogy a meghozott erkölcsi és anyagi áldozatok kitűzött
célr.ikhoz juttatnak, és miként a németek annak
idején iskoláik hazafias munkássága segélyével
megvalósíthatták az egységes és hatalmas Németországot, azonképen mi is megvalósíthatjuk majd
iskoláink hazafias és egységes munkásságával az
egységes magyar nemzeti államot.
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Könyvesház.
* À Noszty fiú esete Tóth Marival. (írtar
Mikszáth
Kálmán. A Franklin-Társulat kiadása»
A három kötet ára 12 korona.)
Mikszáth Kálmán régi jó ismerőse a magyar
közönségnek. Történetei, alakjai a mult irodalmára emlékeztetnek, de a feldolgozás könnyedsége, az előadás bája, enyelgő humora munkáinak mindenkor fognak akkora frisseséget kölcsönözni, hogy megmentik őket az elévüléstől. Hoszszabb műveinek nem is a meséi érdekelnek bennünket, hanem egy-egy pompásan megrajzoltalakja, egy-egy remekül
kidolgozott jelenete,
melyek meglepnek, lekötnek, gyönyörködtetnek s
olvasásukkor egyszerre azt érezzük, hogy egy
plasztikus kép, egy megdöbbentő jelenert, egy
mindnyájunk szívének kedves alak jelenik meg
előttünk. Nem gondolkozunk, nem kritizálunk,
hanem érzünk ; öröm vagy szomorúság fog el
bennünket. Mikszáth még azok közé tartozik, kik
nem az észre iparkodnak hatni, nem okoskodnak,
nem akarják alakjaikat egy előre megállapított
cél érdekében beszéltetni és cselekedtetni. de
hatása nem kisebb, mint ezeké, mert ha csak
mulattatni akar is, alakjai oly erővel vésődnek
be lelkünkbe, történetei oly érzéseket ébresztenek
bennünk, hogy alkalmasabbakká válunk a társadalom bűneinek és erényeinek meglátására és
értékelésére.
Mikszáth legújabb regénye és a régiek között
csak azt a különbséget látjuk, hogy ebben a
regényében a valójában kicsiny anyagot elnyújtja.
Ez magában véve még nem ártana a regénynek,
hiszen említettük, hogy Mikszáth ereje a részletekben van. De ennek az elnyujtásnak az lett a
következménye, hogy érdeklődésünk szétforgácsolódik, az alakok veszítenek plasztikusságukból,
sőt következetlenekké és megismerhetetlenekké
válnak. Egyik-másik főszereplőnek jellemével és
értékével a munka elolvasása után sem vagyunk
tisztában.
A regényben a vidéki magyar dzsentri-világ
alakjai és meggazdagodott polgárok szerepelnek.
Az ifjú Noszty a végtelen könnyelműségen kívül
alig örökölt mást a szintén könnyelmű, de magát
még felszínen tartó, tekintélyes apjától, a furfangos országgyűlési képviselőtől. Az öreg Noszty
főispán veje segítségével meg akarja szerezni fia
számára feleségül a megyében lakó dúsgazdag
polgár, Tóth Mihály leányát, Marit. Tóth Mari
arról ábrándozik, hogy csak ahhoz megy feleségül,
ki nem a pénzéért, hanem magamagáért akarja
elvenni. Az i f j ú Nosztynak már-már sikerül ezt
a leánnyal elhitetni, mikor a leány apja megt u d j a ravasz fondorlatait, megismeri könnyelműségét s elutasítja a vejéül kínálkozó dzsentrit.
Mikszáth a dzsentri-világ zárkózottságát és látszó-
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iagos büszkeségét rajzolja meg, amint meghódol
a világot mozgató pénz, a mai világ egyetlen
hatalma előtt.
Van ebben a regényben néhány alak és jelenet. iimelv méltán sorakozik Mikszáth legkitűnőbb
alkotásai melle. A főispáni beiktatással kapcsolatos megyegyúlés leírása egyike Mikszáth legkitűnőbb rajzainak. Az öreg Nosztv veje, Kopereczky főispán, szintén pompásan megrajzolt, humoros alak. de benne is megnyilatkozik bizonyos
következetlenség.
(—s.)

* Irodalmi nevelés. (írta: Miklós Elemér.

LAPJA.

törieneteeskék keretében. Megkapó képet állít az
olvasó elé annak bizonyítására, hogy a madarak
mennyire rászolgálnak a védelemre, s lia minden
madarat nem is részesíthetünk védelemben, legalább válasszuk ki a növényvilágra hasznos madarakat a többiek közül a védelemre és gondozásra. Az egyik történetecskében elénk színben
mutatja be az anyamadárnak kicsinyeiről való
gondosságát, a másikban a svájciak madárvédelmét magasztalja, kiknél minden gyümölcsfa alkalmatos helyén ott van a költőházikó s benne a
kert legjobb, legszorgalmasabb munkásai : á cinegék, légykapók stb. Kedves példát hoz fel megfigyelései közül arra nézve is. hogy az önfenntartás
ösztöne milyen örökösen tartó harcra uszítja az
állat- es madárvilág fajait egymás ellen. Ott szól
a veréb házfoglalásáról, s amennyire ellenszenvessé teszi előttünk a verebet eme leírásában,
annál jobban felkelti érdeklődésünket iránta azzal
az elbeszélésével, amelyik a veréb házépitészeti
művészetéről ad számot.
(j.)

Singer és Wolfner kiadása. Ara 3 korona. I
Pedagógiai és irodalmi tanulmányok, évfordulókra és emlékünnepekre írt cikkek váltogatják
egvmást Miklós Elemér könyvében. Mielőtt e
• ikkeket részletesebben ismertetnénk, meg kell
jegyeznünk, hogy jól tette volna a szerző, ha
néhány, egy-két oldalra terjedő cikkét nem adja
ki ebben a könyvében. Lehetnek ezek az apró-aguk oly tökéletesek, hogy igazán veszteség
volna az. irodalomra elkallódásuk. mégsem t a r t j u k
* (Jömör-Kishont vármegye népoktatáshelyesnek közzétételüket. Legtöbbször azonban
Ü g y é n e k t ö r t é n e t e címmel a jövő hónapban
nem is értékesek. Alkalomra írták őket s néhány
egy mintegy 25 nyomtatott ívre terjedő tanügyi'V alatt elvész aktualitásuk. Ezek után rátérünk
történeti munka jelenik meg. írója Szombathv
a könyv ismertetésére.
László, az említett vármegye ált. tanítóegyesületének elnöke. A munka három részből áll. Az I.
Irodalmunk szegény pedagógiai cikkekben és
tanulmányokban. Mindig örömmel fogadhatjuk az ! rész a vármegye népoktatásügyének történeti
fejlődését öleli fel a legrégibb kortól napjainkig,
ujabban megjelent köteteket. Örömmel üdvözölmelyben szerző hosszú ideig tartó, szorgalmas
hetjük különösen a Miklós Elemérét, mert minadatgyűjtés és levéltári kutatások alapján oldja
den sorában a tudományért és tanításért lelkemeg feladatát. A II. rész a vármegye összes
sedő tanár egyénisége nyilatkozik meg. Az ironépoktatási jellegű iskoláinak történetét örökíti
dalomtörténet tanításáról szóló cikkeiben azt a
meg, a I l i . rész pedig a varmegye t é r ü l e t é n
módszert ismerteti, mely legtöbb eredménnyel
működő öt tanítóegyesületnek a történetét öleli
K-..,-«Mftef \ költői művet kell elsősorban megfel. A munka előfizetési ára tűzve .">, díszes
ismertetni és csak azután az életrajzot. Ebben
vászonkötésben ti korona, mely a szerző címere,
teljesen igaza van és mi hisszük, hogy sok tanár
van az országban, aki nagyobb gondot fordít Dobsinára küldendő. Addig is. mig e m u n k á t
arra, hogy tanítványai pl. Petőfi, Arany költe- részletesebben ismertetnénk, szívesen ajánljuk azt
főként a hazai tanítóegyesületek figyelmébe.
ményeit megismerjék, mint arra, hogy úgyis
feledésbe menő évszámok tömegével terhelje meg
Igazi élet. (írta: Károly Jtjmu-. Kiadja a
tanítványait.
Szent István Társulat. Ara 3 K 60 f. ) E könyv
Isten szeretetének a gyakorlati életbe való átÉrtekezik még Miklós Elemér a fiúk és a
vihetőségét bizonyítja, az életből vett történetek
leányok együttes neveléséről, melyet, a mi viszonyaink között nem tart megvalósíthatónak ; a keretében. Vonzó és elijesztő történetek, melyekben az író rámutat a valláserkölcsi neveles
tanár egyéniségéről, a felsőbb leányiskoláról és a
fontosságára s gyakorlati értékére. Különösen a
eiinygimnázininról stb. Ezeken kívül számos kisebb
i-ikk van. melyek bizonyos alkalmakra készültek. helyes és helytelen cselekedetek megítélésére
helye/, fősúlyt s példákkal bizonyítja, hogy milyen
Jobb szerettük volna, ha Miklós Elemér tiszmaradandóvá
lehet tenni a legtöbb valláserkölcsi
tán pedagógiai és irodalmi cikkeket, közölt volna,
de azért el kell ismernünk, hogy hasznos munkát, érzést a gyermek lelkében a példa es értelmes
felvilágosítás segítségével.
végzett, mert néhány kérdést ú j oldalról világított meg. más kérdésekben pedig ügyesen csoMinden szülő bátran kezébe adhatja gyermeportosította a már ismert érveket.
(—s.)
kének e könyvet,, mert sok rossz gyermekszokás
* Képek a madárvilágból. (irta Bökényi van elijesztő példa gyanánt felállítva a gyermek
l>aniel. Mármarnssziget.) A madárvédelem szolelé, mint amilyen a gyermekek közt igen dívó
galatában áll ez a kis értekezés, melyben a szerző
árulkodas. torkosság, felületesség,
képmutatás.
fj.)
a madárvilágról -/.érzett megfigyeléseit. írja le, makacsság stb.
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SZÉPIRODALOM.
Három vers.
Irta : Bérczy

Es látod a holdat ? Szelíd fénnyel ragyog
En meg olyan vagyok . . .

Lajos.

Kis halott.
Szabályos közben lendül az ásó.
A temetőben öreg sírásó
Kicsiny sírgödröt készít csendesen;
Pár lábnyi mélyre, miként rendesen.
Bent a faluban, alacsony házban,
Szívtépő gonddal bódult agyában
Egy anya térdel koporsó előtt. —
A kis gödörke ott kint egyre nőtt.
Pár óra múlva megzörög a hant,
Gyenge dübörgés hallatszik alant.
Öreg sírásó öreg kapája
A földet egyre magasbra hányja.
Bent a faluban, alacsony házban,
Kínokból fakadt emésztő lázban
Egy anya járkál néma éjfélén
S keres valakit, keres szüntelen . . .
Olyan jólesik . . .
Olyan jólesik kitekinteni
Melegre fűtött szobám ablakán.
Az ólomszürke ég távolából
Fehér hópelyhek hullnak szaporán.
Itt van biz' a tél! Most bontja leplét
S az alvó tájra lomhán ráterül.
A fák, a házak s mindaz, mi kint van,
Egy színbe folyva lassan elvegyül.
A nyugalomnak győztes csatája
Megvívva ím' a nyüzsgő lét felett . . .
A felzúgó szél mi volna más ? ! Az
Alvó természet vesz lélekzetet.
Ketten.
Látod ott kint azt a néma fehérséget ?
Olyan a te lelked!
Ep' olyan nagy, tiszta finomságból való,
Mint az a fehér hó.

Hullatja ezüstjét millió sugárral ;
Elönti fényárral . . .
Es most nézzél végig az éjjeli t á j o n . . .
Milljó ezüst szálon . . .
Ott ragyog pompában az éj költészete . . .
Ki van ott ? . . . En meg Te ! . . .

A libavirág
írta : I'. Ábrahám

Ernő.

Tavasz közepén két napig Sukorőn voltam,
a velenczei tó mellett. A korcsmáros, akinél
szállást vettem, rábeszélt, hogy nézzek át Nadapra; oda-vissza két óra, s ebédre vissza is
jöhetek. Jó tyúkhús-levesre fog várni. Sétára
kínálkozó kellemes délelőtt volt, hát nem igen
kellett sok bíztatás. Botot kértem s útnak indultam. A botra ugyan nem volt szükségem,
mert mindössze is csak egy kutyát láttam az
egész úton, s az sem volt nagyobb az öklömnél. Félénken, behúzott farkkal liunnyászkodott
oldalra. Nem igen tudott róla, hogy jóravaló
kutyának az a hivatala, hogy ugasson. De azért
a bot kutya híján is csak bot. Utasemberhez
csak úgy hozzátartozik, akár a kalap.
Sukoró is, Nadap is egyazon dombháton
guggolnak. Csakhogy míg Sukoró a velenczei
tóra bámul, Nadap egy lapos mélyedésben búvik meg. Mikor kiértem Sukoróról, elébb kopár
legelőn vitt az útam, majd egy forduló után,
ahol hirtelen, mintha csak elébem szaladt volna,
felbukkant Nadap, szeretettel gondozott kis
tábla-kertek és szőlők között.
A falu szélén, az útmenti gyepen gyerekek
játszottak. Fiúk, lányok vegyest. Lehettek vagy
tizenöten. Köszönés után beszélgetni kezdtem
velük. Az egyik kislány bujasárga virággal koszorúzta a haját. Olyan volt, mint egy kis, glóriás
angyal.
— Hogy lűnak? — kérdeztem tőle.
— Mariskának.
— Hát téged? — fordultam egy kisfiúhoz.
— Pistának.
— S nincs most iskola, hogy ráértek játszani ?
— Ilyenkor már nincs, csak télen van.
— Szeretitek a tanítótokat?
— Szeretjük, — mondta egyszerre több is.
— Tőle tanultatok meg magyarul?
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Tőle.
- Hát az apád tud-e magvarul ? - kérdeztem egy kis szöszi fiútól.
W m tud. Az anyám se' tud. Ok nem
jártak iskolába.
Németül beszélsz velük?
Németül. De mikor játszunk, mindig
magyarul beszélünk. Mert a tanító bácsi haragszik. lia egymásközt németül beszélgetünk.
Hát aztán tudod-e. mi a neve ennek a
virátmak ? — kérdeztem a koszorús kislánytól,
virágjára mutatva.
< •Ihiseblnmehen, - felelte s rámnevetett
csillogó, kék szemével.
— < óinseblüinchen a német neve.
mondtam
de magyarul mondd meg.
V kislány gondolkozott darab ideig, azután
egyszerűen felelt:
Nem tudom, a t a n í t ó úr soh° se mondta,
Magyarul i.- az a neve, ami németül,
- liba virág. Hat a tanító
magyaráztam
bársi merre lakik?
A tulsii szélen. • 'sak tessék inéi
i'iíVf
iie-t. ott mindenki megmondja.
Jóformán egyetlen, rövid utca egész Xadap.
.Mikor a vége felé jártam, beszól am az egyik
szérfts udvarra, egy szerszámot tákoló. öreges
jiarasztgazdálioz.
Hol lakik a tanító úr, bat.vam ?
I --ak Ii,iniiilt l'a ni. Nem értette. Mikor németi'! kérdeztem, szívesen megmagyarázta.
I'ár perccel később már a tanítóval bes/.él-

kor« ». Lovasberény. Pákozd mind jó magyar
helyek, s ez a kis darab föld német maradt.
Igaz. de nem soká lesz az, csak addig,
amíg a mostani gyerekek föl nem nőnek. Mert
ez már mind magyarul fog beszélni. Csak a
felnőtt embert nem lehet elmagyarosítani. Csudálatos szívóssággal ragaszkodnak a nyelvükhöz.
— Hát akkor tanító úrnak az a véleménye,
hogy a nemzetiségi kérdést a népiskolák fogják
megoldani ?
— Meggyőződésem. Gyermekkorában dől e!
mindenkire nézve, hogy milyen ember lesz belőle.
A gyerek' megtanul érezni, gondolkozni s felnőtt korában aszerint tesz. Ha minden nemzetiségi helyre egy-egy jó magyar tanító kerül,
esküt teszek rá. hogy tizenöt esztendő múlva
nem tíz. hanem húsz millió magyar fogja magát magyar anyanyelvűnek vallani.
S jó fizetése vau tanító úrnak ?
Hát, bizony rám lerne több is. De azért
megvagyok. \ an egv kis kertem is, meg vag\
nyolc kas méhem, hat csak kerül onnan is.
— S a község lakossága szegény, vagy gazdag ?
Hát a/.t nem mondhatnám, hogy valami
nagyobb gazda akadna köztük, de koldus sincs.
.Ele"! mind. Mert ha kiesi is
határ, bérelnek
a szomszéd községektől.
S hány ember lakhatik itt?
l'gy nyolcszáz körül. Nem is tudna a
a község többet eltartani. Knnyi elél. de t.öljl
mar szűkölködnek. Igy akinek nem jut. elvándorol inas községekbe, ott letelepszik, elmagvaTosodil.-

Mióta van már itt tanító úr'?
- Most ősszel lesz ötödik esztendeje. Azelőtt
K'ras^ó-S/.örénybe voltain. A feleségein is odavaló.
Magvar lány?
Oláh. De jó magyar asszony lett belőle.
• Tanító úr is krassószörénymegyei ?
Szabadszállási születésű vagyok.
• S szeret itt lakni ?
Megszoktam; mar nem is igen kívánkoznék másfelé.
Kgv gyönyörű kékszemű, gesztenyeszín hajú
kislány nyitott be, Puha kenyeret s bort hozott.
Elibénk tette, s pirulva akart kiszaladni.
Hat köszönni Ii ugy szoktak i
dorg< ílta
a tanító.
• To napot kívánok — szégyenkezett a
kislány húzódozva.
Kezet fogtam vele s megkérdeztem :
Maga a tanító bácsi kislánya ?
A tanító felelt helyette:
Dehogy. Nékem nincs gyerekem. A felesegem huga. Dn csak nevelem. Legalább magyar lány lesz belőle.
Krdekes. - mondtam beszélgetés közben
ltogv itt a szomszédos községek. \ elencze. Síi-

ott is hal meo-

\zért Nadap csak német maradna, ha nem
volna iskolája — jegyeztem meg.
Hat bizony alighanem
felelt a tanító.
Legalább is még jó sok ideig. Mert ahogy több.
mint száz esztendőn keresztül csökönyösen nemetek maradtak, azok maradnának ezután is.
Közben bejött a felesége is és untig kínált,
hogy igyam még egy kis bort. Marasztott
ebédre
De én arra gondoltam, hogy Sukorón
megharagudnának, ha i serbehagynám a tviikInls-leVest. Köszöntein s útilak indultam.
\ gyerekek még mindig ott játszottak a
falu végén. Az egyik kisfiút megszólítottam :
Na, tudod-e mar. hogv híják ezt a virágot ?
Nem felelt. Lehet azért, mert szégyellős volt.
A kis kékszemű lány, akinek még mindig
virágkoszorűs volt a haja, bátorítva noszogatta :
Na. mit félsz? Mért nem mondod, hogy
liba virágnak.
Ivs én arra gondoltam, liogvlia tizenöt ev
múlva valami sorban megint idevetődnék s
megkérdezném, hogy hiják németül a libavirágot. talán egyik nadapi gyerek sem tudná megmondani.
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Irodalom és művészet.
Színházi szemle.
E cím alatt mai számunktól kezdve időről
időre meg fogunk emlékezni a fővárosi drámai
színházak fontosabb művészeti eseményeiről. Azt
hisszük, nemcsak a könyvalakban megjelent irodalmi művekről kell tájékoztatnunk olvasóinkat,
hanem azokról is, melyek a színpad varázsától
segítve terjesztik a világosságot, vagy a — sötétséget. Természetesen, nem fogjuk követni a
napilapok túlzásait, melyek a legjelentéktelenebb,
léhább darabnak több helyet szentelnek, mint a
legkomolyabb könyvnek. Sem terünk, sem ízlésünk nem engedi, hogy minden egyes színrekerült darabbal foglalkozzunk. Csak azt fogjuk
megemlíteni, ami igazán fontos és jellemző művészeti életünkre nézve ; más kérdés aztán, hogy
helyeseljük-e az irányát, vagy szükségesnek tartj u k tiltakozó szavunkat felemelni ellene.
Ez első cikkünkben röviden összefoglaljuk,
ami említésre érdemes történt az 1908/9-ik
színházi év eddig lefolyt ötödfél hónapjában.
A Nemzeti Színház,
mint ismeretes, ú j helyiséget és igazgatót kapott a nyár folyamán. Az
ú j igazgatóra vár az a nagy feladat, hogy állandó,
erős műsort teremtsen és megbízható, egységes
színészgárdát neveljen az ország legfontosabb műintézetének, mely hivatva volna arra, hogy irodalmi és művészi tekintetben például szolgáljon
minden magyar drámai színháznak.
A műsor megteremtésének hatalmas munkája
lassan halad előre. Magyar bemutatót januárig
nem adott a színház, mert az líjraszervezett
drámabíráló-bizottságnak meg kellett rostálnia a
régi igazgatóság által derűre-borúra elfogadott
darabokat. E hónapok alatt lett volna idő
klasszikus magyar és külföldi darabok gondos
felújítására, de sajnos, ezt csak elvétve cselekedték : a legtöbb bemutató és felújítás a múló
külső siker érdekében történt, nem volt méltó
a Nemzeti Színházhoz. Két igazán értékes felújításról azonban mégis örömmel emlékezhetünk
meg. Az első Ibsen egyik korai darabja, a Társadalom támaszai, melyet évekkel ezelőtt nem
é r t e t t még a magyar közönség, most pedig szeretettel fogadta. A színház vezetősége tervezi —
csak hajtsa is végre — hogy kellő sorrendben
műsorába illeszti Ibsennek minden, nálunk előadható művét. E d d i g a fentemlített darabon
kívül csak a Nóra van műsoron, a többi, amit
régebben bemutattak, megértetlenül t ű n t el. De
természetes, hogy vissza kell jönniök. Ibsen végtére könnyen várhat, de a mi dicsőségünk, ha
minél rövidebb ideig váratjuk. A Nemzeti Színház másik felújítása Molière kitörő vídámságú,
éles szatírájú darabja, az TJrliatnám polgár volt.
Régi muzsikájával, groteszk
ballet-jeleneteivel
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együtt adták a bohózatot. Minden tekintetben
megérdemelt és nagy sikert aratott, s remélhetőleg hosszú ideig támasza marad a műsornak.
Az egyetlen magyar bemutató, mint már mondottuk, januárra esett. Gárdonyi Gézának Falusi
verebek című „köznapi története" volt az. A bor
szerzője ezúttal mintha készakarva választott
volna minél jelentéktelenebb témát, hogy feldolgozásában annál több művészetet mutathasson.
Vannak is nagyon finom, kedves és vidám részletek a darabban, kihasználja mindazt, amivel
csak városra került falusiak és falura került
városiak meg tudják nevettetni az embert, de
az egész mégis túlságosan jelentéktelen a Gárdonyi tehetségéhez képest.
A többi budapesti színházak már kevésbé hangoztatják azt, hogy ők voltaképen irodalmi és
művészeti intézmények. Vezetőik eléggé nyíltan
kimutatják, hogy nekik a színház egyedül üzleti
vállalkozás ; nem röstellik, — amit, sajnos, a
Nemzeti Színház is olyan gyakran megtett —
hogy minden művészi elv nélkül egyszerűen a
közönség változó ízlését kutatják és azt iparkodnak eltalálni és kielégítem ; vezetni soha. legfeljebb még jobban belévezetni egy-egy helytelen
irányba, amely felé már elindult.
A Vígszínház
most már ritkábban ad borsos
francia bohózatokat, — ez évben még csali kettőt
— de mégis csak a közönség gyöngéire számít
darabjai megválasztásánál. A Virraszt a szerelem,
Flers és Gaillavet vígjátéka, véletlenül irodalmi
dolog (Párisban a Comédie Française adta ;) tendenciája, hogy a szerelmes asszonyt a szerelem
még akkor is megőrzi a hűtlenség bűnétől, ha
az ura — okot ad erre. Kedves darab és főképen ezzel a kissé limonádé-ízű kedvességével
ért el hatást. Már az egyetlen magyar darab,
A pénz, Garvay Andor müve idegizgató pénzhajszával, börze-manipulációk bemutatásával akarta
a sikert kierőszakolni. Magán a darabon is látszott, hogy egyedüli célja a címe —- a pénz.
Aztán jött két francia darab, — a Visszatérés
Jeruzsálemből (Maurice Donnay-tói,
aki komoly tehetségű íróember) és az Izráel
(Henry
Bemsteintől, akinek idegizgató drámák, kasszadarabok
írása a keresetforrása) — az egyik antiszemita,
a másik filoszemita szempontból tárgyalva a zsidókérdést. Akármilyen ügyesen van is megírva az
ilyen darab, mégsem telhetik benne elfogulatlan művészi élvezete senkinek. A színdarab
nem arra való, hogy pártok, kasztok, felekezetek
villongásaiban részt vegyen. Rajzolhatja e villongásokat, de csak felülről. Ha beléjük keveredik,
megszűnt művészi munka lenni. Egy ilyen „felülről" való, kissé léha, de szellemes kigúnvolása mindenféle pártnak, királyoknak, köztársasági államférfiaknak, arisztokratáknak és szo-
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ményről, hogy egyúttal a fejéhez verhesse ezt a
harminc pár csizmát a ..divatjukat mult stílusok"
röghöz tapadt, bundásszagú stb. ápolóinak, kik
„minden komolyságot, sőt minden művészi tisztességet megtagadnak egy egész generációtól,
mert ennek a generációnak más politikai
felfogása
van, mert bátorkodik a hazát ú g y szeretni, hogy
azokkal az eszközökkel szolgálja, amelyekkel más
befejezett k u l t ú r á k a t szolgáltak idegen nemzetek
fiai". Hogy a ..divatjukat m u l t stílusok" nem
vélekednek nagyon kedvezően a modernség fogalmát súlyosan félreértő modern stílusok" -ról
— ez való igaz és viszont. Hogy a politikai
felfogás dolgában két külön világban él a két tábor,
ez is igaz, csakhogy az avatatlanok kedvéért megkell jegyeznünk : nem a 48 es G7 ez a két külön
világ. Itt érzésről van szó, nyájas olvasó, nevezetesen : az egyik tábor (s hála Istennek, ez meg
számban is, súlyban is erősebb) a nemzeti érzést,
a nemzeti öntudatot, a tiszteletreméltó hagyományokhoz, az édes anyaföldhöz való ragaszkodást
kívánja ápolni (ami még soha egy igazi tehetségnek sem szegte szárnyát), a másik mindezeket a
szent érzelmeket vagy kigúnyolja vagy gőgösen
elhalad mellettük. És most még ráadásul azt.
meri állítani, hogy ők ugyanazt cselekszik, mint
amit már befejezett kultúrák munkásai cselekedtek, holott a gimnazista is tudja, hogy a világ
minden nagy írójának a maga földjében volt az
igazi gyökere s ha meg-megkorholta faját, szeretetből tette, de lekicsinyelni le nem kiesinyletfe.
Hiszen való igaz, hogy Széchenyi is ostorral vert
végig elmaradott nemzetén, de dolgozott is éjjelnappal, hogy saját véreit az Ülmaradott -aghel
kiemelje. De zagyva, legtöbbször érthetetlen versek faragói ne áltassák magukat azzal, hogy éjjeli
Sajnos, e néhány sorban elfért mindaz, amit
kávéházakban szerzett ihletű és stílusú verseikliárom színház fél évadon keresztül végzett munkel a magyar költészetet és a magyar nyelvet
kájáról érdemes voll elmondani. De bármennyire
előbbre viszik. Nem tartozunk azok közé. akik
jogosan panaszkodnak is mindenütt, minden or- ! nagynak t a r t u n k minden írót, kinek nyelve és
szagban a drámairodalom hanyatlásáról : remélérzése magyar, s lebecsülünk mindenkit, aki
jük. hogy az év második feléről több mondaniőszülő vagy nem őszülő fejjel az u. n. modernek
valónk akad.
(b. ni.)
közé tartozik. De viszont — hogy a harmiue pár
* H a r m i n c p á r k i s c s i z m a ú t r a indult, —
csizmához visszatérjünk — ha meg is hat a maolvassuk egy napilap vezércikkében — hogy a
gyar hazának a harminc pár csizmában felénk
berlini Deutsches Theater-ben dicsőséget szerezkopogó szeretete, tiszta látásunkat nem homályozen a magyar nyelvnek es irodalomnak. Szerencse
sítja el s ma is azt latjuk, amit tegnap és tegnapkísérje a harminc pár kis csizmát, bár attól t a r - i előtt: a magyar
irodalomnak
idegen földön nem
tunk, hogy ez a harminc pár csizma, mely Bródy
az Ördög s nem a Tanítónő
szereztek
maraSándor Tanitónő-j eben kopog, a magyar nyelvnek
dandó
dicsőséget,
hanem
azok
a
..divatjukat
mult
a legjobb akaratú kopogással sem szerez dicsősé» 1 stílusok", melyeknek ápolója volt többek közt
get. Ami meg a magyar irodalmat illeti, erős a
Petőfi, Jókai, Madác-h, Katona s az újabbak közt
gyanúnk, hogy az élelmes n é m e t igazgató nem
Mikszáth. Ok megmaradnak minden időben, minmint magyar irodalmat, hanem mint magyar népdenütt a világon, még p e d i g mint a magyar
rajzi kuriózumot vitte ki a 'Tanítónő harminc
géniusz dicsőséges képviselői s megmaradnak sopár kis csizmáját s annak egyéb speciális barbár
káig e nagyoknál jóval kisebbek is itthon, a mafölszereléseit. Egyébként — hogy magyarán,
gyar emberek szívében, még lia ezer fekete zongorán
szítva!, ne modernül beszéljünk — a vezércikk
is játsszák sírjuk fölött a halotti éneket.
(b. <•.)
írója azért emlékezik meg a nagy nemzeti ese-

rmlistáknak a Flers.
Caillaret
és Arène bohózata. A
király.
A il1 agyar
Színház
sok bemutatója között
akadt néhány irodalmi érdekesség«. Ilyen volt
az évad elején Sireclinrk
holland drámaírónak
Tűz a gyárban című. a lelkiismeretnek érdekes
rajzát adó darabja, mely egyébiránt hamarosan
letűnt a műsorról. Felix Saiten
bécsi írónak
A tulsó partról címen összefoglalt három érdekes egyfelvonásosának közös problémája olyan
emberek összetalálkozása, akik talán együtt is
élnek, mint férj és feleség, vagy mint jóbarátok,
vagy mint titkos ellenségek — de valami oknál
fogva mégis oly messze állanak egymástól, hogy
lehetetlen egymást megérteniük. A magyar daráitok közül Hajó
Sándornak a Holnap
című
szatirikus komédiája érdemel említést. Egy pénzarisztokrata ostoba, léha fiát és modern eszméktől elforgatott f e j ű leányát állítja szembe egy
energikus, eszes kishivatalnokkal s egy társalkodónövel. -1 forradalmi
nász, Sophus
Michaelis
chin írónak a francia forradalomból merített
t á r g y ú romantikus darabja, ügyes technikáján
kívül a közönség ízléstelenségének köszöni sikerét. Mindenki szívesen kacagja ki a fiatal férjet,
aki nászéjszaká ján nem tud boldog lenni, mert
— halálra van ítélve es másnap reggel kivégzik.
Kérdés, hányan viselkednének hősiesebben az ő
helyen. Legérdekesebb és legmerészebb vállalkozása a Magyar Színháznak Hamlet
bemutatása
volt, Márkus
László, a színház főrendezője, aki
újonnan alkalmazta színre a darabot, sok érdekes
dolgot produkált 'lé kár. hogy önkényes változtatásaival majdnem ú j darabot csinált Hamletből,
melyben a régit nagyon nehéz felfedezni.
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* H a r m i n c k ö l t e m é n y . Talán épen azon a
napon, amelyen harminc pár kis csizma indult
Berlinbe, hogy ott „dicsőséget szerezzen a magyar nyelvnek és irodalomnak", Petőfi Sándor
harminc költeményének elszavalásával dobogtatta
meg a magyar szíveket Jászai Mari. A Petőfitársaság által a József-szanatórium szegénysorsú
tüdőbetegei javára rendezett estén szólaltatta meg
a nagy művésznő a kiskőrösi mészáros fiát, akit
egy egész világ választ el a jelenkor óriásaitól.
Aki nagy együgyűségében egész úton hazafelé
azon gondolkodott, miként fogja szólítani rég nem
látott anyját s végül is : csüggött ajkán szótlanul,
mint a gyümölcs a fán . . . Igen, őt egy egész
világ választja el attól a nemzedéktöredéktől,
melynek ez a legnagyobb költője : „Akit én csókolok, elsáppad, Nem merem megcsókolni Az
anyámat." A buja szeretkezésben sínylődő költők
javára mikor rendez estét a Petőfi-társaság ?
* Thaly K á l m á n az i r o d a l o m r ó l . A pozsonyi
Toldi-kör közgyűlésén a mai irodalom aggodalomkeltő tüneteivel foglalkozott a kuruc történelem
irója, Thaly Kálmán. A közönséget lefoglalta magának a hírlapirodalom, a komoly könyvek közönsége annyira csökkent, hogy a kiadók félve
fognak komolyabb irodalmi vállalkozásokba. Annál
népszerűbb a pornografikus irodalom, melynek
terjedése ellen már a kereskedelmi miniszter is
kénytelen volt rendeletet kiadni s a vasiíti állomásokon való elárúsítását megtiltani. A pikáns és
pornografikus irodalom aranykorát éli s ez az
irány meghonosodott a színpadon is. A komoly
irányba való visszaterelésnek elérkezett az ideje,
monda Thaly. Valóban, elérkezett.

Tanítók tanácsadója.
H. F. Az Utasítás értelmében a gondnokság a
tanítótestület oly tagját is megválaszthatja gondnokká,
ki a gondnokságnak sem nem választott vagy kinevezett, sem nem hivatalból tagja. Az ilyen gondnok a
hatáskörébe utalt költségvetési és számadási üg3reknek
az előadója. Egyéb ügyekre nézve tanácskozási és általában véve : szavazati joga — véleményünk szerint —
nincs, mert ilyennel csak a gondnoksági tag rendelkezik. — M. Hátralékos illetmények behajtása iránt
a szolgabíróhoz, a tanfelügyelőhöz és a közig, bizottsághoz intézett beadványok a pénzügyminisztérium
507.742/1882. sz. rendelete értelmében bélyegmenteaek.
Ha önt ennek dacára megleletezték, a lelet törlése
iránt fölebbezzen az illetékes kir. pénzügyig.-hoz. —
A. L. Tor. Az az özvegy, ki egy évig sem élt féijével
házasságban, az 1875. évi XXXII. t.-c. 13. §-a értelmében csak akkor nyerhet segélypénzt, ha beigazolhatja, hogy a férfi egybekelésük idején nem szenvedett abban a betegségben, amely halálát okozta. —
i\ . \ . Többször mondottuk már, hogy miután a törvény
a legszükségesebb mellékhelyiségeket fel nem sorolja,
csakis saját véleményünknek adhatunk kifejezést, amidőn a törvény érintett kitételét magyarázzuk. Mi legszükségesebbeknek 'tartjuk : az nrszéket, kútat, fáskamrát, sertés- és tyúkólat és faluhelyen a sütőkemencét. A tanyai iskoláknál ezeken felül még
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szükséges a tehénistálló is, mert eánek hiányában a
többnyire teljesen elkülönített épületben lakó tanító
megélhetése fölötte bajos. — Tandíj. A népoktatás
ingyenességéről szóló törvény hatálya, az állami iskolákat érintően, 1909. évi szeptember hó 1-én veszi
kezdetét. Az a kérdés tehát, hogy erre való tekintettel
érdemes-e megbolygatni az eddig követett gyakorlatot,
ami minden esetre kellemetlen vitákra is szolgáltatna
okot?,Ha ön ennek dacára fel akaija vetni az eddigi
eljárás jogos vagy nem jogos voltát, akkor tessék
azt a tanfelügyelőségnek tudomására juttatni. —
Y. I. Hmvhely. Az iparostanonc-iskolai tiszteletdíjat,
tudtunkkal, nem számítják be a nyugdíjigénybe. Ha
ön mégis ismer előző eseteket a beszámításra nézve,
akkor ezekre való hivatkozással csak tessék folyamodni
nyugdíjigényének megfelelően való fölemelése iránt,
így legalább ületékes forrásból fogja megtudni, hogy
azok a megelőző esetek légbőlkapottak. — Orczy. A
polgári iskola négy osztályát végzett tanulót az ism.oktatás kötelezettsége alól bátran fölmenthetik, mert
hiszen a polgári iskolai tanfolyamon jóval több ismeretet szerzett a tanuló, mint amennyi az ismétlő-tankötelesek számára elő van írva. Két polgári iskolai
osztály elvégzése azonban, mivel ez az elemi iskola
V—VI. osztályának felel meg, nem ad jogot az ism.oktatás alóli fölmentésre. — lkfalu. Minden díjlevélileg biztosított illetmény beszámítandó az alapfizetésbe,
kivévén azokat, melyek nem a tanító hasznára, hanem
az iskola céljaira szolgálnak. — 1). Gy. Hátralékos
illetményeinek behajtása végett teendő intézkedésre
kérje fel az illetékes közig, bizottságot. Ha az iskolafenntartó vagyontalan, legalább is a 800 K-ig hiányzó
összeget meg kell kapnia. — Cs. I. Lótos. 1. Az áll.
tanítók útadómentességét a kereskedelemügyi miniszter
35.588/1894. sz. rendelete biztosítja. 2. Pedpgógiai
könyvtár és tanszermúzeum VIII., Szentkirályi-u. Í7. —
Koós. Tárgyalás alatt álló ügyek érdemi részét érintően
felvilágosítást nem adhatunk. — 1). I. Ludisor. Az
ifjúsági egyesület alapszabálytervezetét a kir. tanfelügyelőségtől megkaphatja. A másikra nézve valamely
hasonló célból alakult egyesület vezetőségéhez kell
fordulnia. — A. A kérdéses rendelet az ön iskolájára is
vonatkozik ; ebben nincs kivétel. A további használat
súlyos eredményű fegyelmi vizsgálatotvon maga után.—
Sz. K. A kir. tanfelügyelőség útján kérje. —
B. A. Csongrád. Nem fogják beszámítani. Egyébként
tessék megpróbálni. — I. I. Bgyarmat. Bizonnyal nem
az iskolaszéki elnök, hanem az adóhivatal megkeresése,
alapján a jegyző foglaltatta le. Ehhez pedig kétséget
kizáróan joga volt. — X. Ha a tanító a szolgálattételt
indokolatlanul megtagadja, a kir. tanfelügyelő indítványára a közig, bíróság a tanítót állásától fel is függesztheti. Az erre vonatkozóan hozott határozatot a
tanító vagy annak védője a határozat kézhezvételét»
számítandó 15 napon belül a vallás- és közoktatásügy
miniszterhez megfölebbezheti. — Községi. Szíveskedi
jék ebben a dologban a tanfelügyelőséghez fordulniIly fontos kérdésekhez csak a helyi viszonyok teljes
ismerete esetén szólhatnánk. — K. M. Csvölgy. Sajnos,
a társaságnak van igaza. A törvény világos rendelkezéseit az önök közbenjárására meg nem változtatják. —
M. I. Sréde. 1. A tisztán kántori javadalma után
kivetett községi pótadóval jogosan rótták meg. Az a
körülmény, hogy a kántori teendők végzésére kinevezési okmányában is megbízatást nyert, ezen mit sem
változtat. 2. Az Utasítás kifejezetten tandíjkezelésről
szól ; ebbe csak nem vonható bele az egészen más
célokra szolgáló beíratási díj is ? — R. I. Szerintünk
egy évi teljes fizetéséhez joga van. Igényének megállapítása céljából különben tessék a tanfelügyelőséget
megkeresni. — N. K. A magyar állampolgárság igazolása községi illetőségi bizonyítvánnyal is igazolható.
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\ki magyar állampolgárságát: nem tudja, igazolni,
attól az eskü el nem fogadhat«) a állomását, sein foglalhatja ''1 véglegesen. -- K. Honi. Iii. Forduljon
panasszal a közig, bizottsághoz.
Sz. F . M. I. Nem.
"_'. Fel. )!. Körülbelül 2—:! hét. I. Az iskolaszéknek
jelentés teendő további eljárás végett. .">. Beíratási célókra az illető anyakönyvi hivatal köteles díjtalanul
kiállítani a születési bizonylatot, mely azonban nem
azonos a születési bizonyítvánnyal. • >. Járjon el a törvény rendelkezése értelmében és ne féljen semmitől. V. >1. I'engova. Tanterv- vagy tananyagfelosztás. 42. 1. Az előterjesztés a kir. tanfelügyelőre tartozik,
ami nem zárja ki, hogy az iskolaszék felhívja, az illetőre a tanfelügyelő figyelmét. 2, A községi tanító
kántori illetményei nem számíthatók a tanítói javadalomba,, ennélfogva a kántori lakás sem tudhat,ó be
tanítói lakásna,k, ha a díjlevélben világosan ki van
mondva,, hogy ez a, kántori teendőkért jár. Véleményünk szerint, tehát követelheti a, megfelelő lakáspénzt.
:',. Az 1907. évi XXVIl. t.-c. 8. S-ában említett, „összes
adók" foe-alma, alá nem tartozik sem a, nyugdíj járulék,
sem az egyenes állami (jövedelmi) adó. 4. Megsürgetjük. 5. Amennyiben a fizetéskiegészítés államsegélylyel történik, hivatalból rendezik a nyugdíjigényt.
Minden más fizetésvá.Itozást az illető fél kérelmére
vesznek tudomásul, ti. A községi iskolák részére kiadott. Utasítás 111. §-a értelmében a, községi tanítók
is tartoznak a gyermekeket, a templomba, kísérni és
felettük felügyeletet, gyakorolni. Kvégből az iskolaik
• lején heti vagy havi beosztást készítenek.

Hivatalos

rész.
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A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter :

,
j
'
i

K ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t a I grot Zichy Uvula
pécsi rom. kath. liiegyespüspöknek. aki a kakasdi
róni. kath. felekezeti elemi iskola harmadik tantermének felépítésére 3I.MI0 K-t adományozott :
báni ITómig Károly v. b. t. t.. veszprémi püspöknek lis a veszprémi szekeskáptalflnnak. a
veszprémi Szent, László iskola építésére egyenként fordított 5000—500.0 K adományért,

l'j tanfelügyelői

kirendeltségek. Xyiira

vármegye szeniezei. szakolczai és miavai járások
részére S/enicze székhellyel az 1.909. évi január
Ilii 1-ltil kezdve kir. tstnfélügv'előségi kirendeltséget szervezett és a kirendeltség vezetésére dr.
; Szabó
Bela nyitni vármegyei kir. segédtantel- ügyelőt jelen minősegében kirendelte : Ilunyad
varmegye területen a brádi. körösbányai, Biarosillyei es algyogyi járásokban a népoktatás ügyének ellátására Br,-id székhellyel 1909 január I -tói
\ kezdődő hatállyal tant el ügye lőségi kiremMtséjjKt
szervezett e- ennek vezetésem Ucukő András
. hunj^adváriiiegvol kir. segedtan felügyelőt kiren-

delte.
Jóváhagyta: a Nagykárolyi r-f. ég\házmeg\ .-i
tau itóegy csillét alapszabályait.

K i n e v e z t e : Hornyik Veszelovszky dános aradi
kir. Ségédtánfeliigyelőt a IX. tizetesi osztály -t-ik
KÖRRENDELET.
fokozat;iba. az 1904. évi I. t.-e. értelmében megillető személyi pótlékkali 'fricska Viktor oki.
(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek é> tanfelügyelői
kirendeltségnek. A fiumei kormányzónak. —
tanítót a ni,igyarliáiiliég3 c.-i liárytanyai, all. el.
l?,s.(i50. sz.)
isk.-hoz r. tanítóvá; (rál)O)" József oki. tanítót a:
Az 1!WU. ovi 32.055. sz. alatt kelt rendelet ! szeged-külterület i áll ••!. i .!>.•!»«•/. j . luuilm.-i :
értőimében minden állami >• !.-:: -,'^i ekyii nép- Peres KsUmnn oki. tanítót a pulyoni a||. el. i-Liskolai tanuló yészégü külön kiadott minta, .szerint
hoz. v. tanítóvá : Véyhrly « óibor oki. tanítót
..Értesítő-könyvecske" állítandó ki. amelvnek célja, œ Oz i'i 11 ; I gy e -. i n i áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá: A a'ahogy igazolja eleget tett-e a, tanuló a tanköte- j lina Ti\"adai' oki. tanítót a pokolvalescli áll. el.
lezottsegnek ; továbbá célja, hogy a szülők a i isk.-hoz r. tanítóvá : Szentesi Ilona olaliú jfalusi
tanulók szlígalniáról és magaviseletéről minden áll. állandó menházvézetőnőt az oláhn jfalusi áll.
évben karácsonykor, húsvétkor es a tanév végén állandó gyenuekiuenedékházhoz óvónővé ; F a r k a *
t udomást szerezzenek. Ezen Értesítő-könyvecskét Lajosne szül. I!. Nagy Julianna magyarbeczei .ill.
az állami intézetek az egyetemi nvomdából szer- állandó menedékliázvezetőnőt a magyarbeczei all.
zik be.
állandó menedékházhoz óvónővé ;
Schönrirzky
írén oki. ovonőt a szögligeti áll. óvóhoz óvónővé;;
Minthogy említett Erfesitő-kijayvecske hasznáGanovszky
Erzsébet oki. óvónőt a felsiivlsoi
lata úgy az állami, valamint a községi elemi
III-ik sz. áll, óvóhoz óvónővé.
iskoláknál is el van rendelve s annak folytatólagos vezetésére a tanítok akkor is kötelesek,
Jelen minőségében áthelyezte: Fonod
lia a tanuló időközben egy mas intézetbe is
( i-ynlu iuezőnagycsáiii all. el. isk. tanítót a csabdii
beiratkozik: ezennel elrendelem, hogy az Értesítőall. el. isk.dioz : Stöger Nándor pokol v.ilcseli
könyvecskét, amely a fenti rendelettel kiadott all. el. isk. tanítót a felsőcsertési sill. el. isk.-hoz;
minta szerint van szerkesztve, minden egves
Dénes Károly makó-komlósútféli tanyai all. el.
intézet egy más intézetből, illetve iskolából átlépő
isk. tanítót a resiczabányai áll. el. isk.-hoz: II
növendékről folytatólagosan vezetni köteles.
kocsill József resiezabányai all. el. isk. tanítót a
Budapest. 1908 december hó Hj-un.
A miniszter helyett :

Tóth,
államtitkár.

zsombolyai all. el. isk.-hoz; Pártainé
Unghvary
Berta orsovai es Martin
Frida torontálerzsébetlaki áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen.
N y u g d í j a t u t a l v á n y o z o t t : Hányi
Károly
mariatölgyesi áll. el. isk. munkaképtelen igazgató
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tanítónak évi 1920 K-t ; Grbity György maesevicsi közs. el. ísk. munkaképtelen tanítónak évi
6 4 0 K-t ; Moró András borosznói ideiglenesen
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak egy év
tartamára 1340 K - t ; Krisztean
Ézsaiás netóti
munkaképtelen gör. kath. tanítónak évi 3 4 0 K-t ;
Cherein György botfalusi gör. kel. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1460 K - t ;
Horváth
József nagyeresdi ág. hitv. ev. munkaképtelen
el. isk. tanítónak évi 1 4 6 0 K - t ; Berecz
Gábor
ostfi asszonyfai ág. ev. el. isk. munkaképtelen
tanítónak évi 1740 K - t ; Hocholczer Ferenc bajosai munkaképtelen közs. el. isk. tanítónak évi
144*0 K-t; Koch Mária béregi róm. kath. el.
isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 9 2 0 K-t;
Dona Szilvia kustélyi munkaképtelen gör. kel.
í-omán el. isk. tanítónőnek évi 1 1 8 0 K-t.

Gyám-, ill. segélypénzt

engedélyezett:

néh. JBágyon Béláné szül. Karenavies Paula
buziásfürdői áll. el isk. tanítónő f é r j é n e k 400 K
temetkezési járulékot, Irén nevü kiskorú árvájának évi 163 K 3 3 f - t ; néh. Luczay
Terentius
magyarcsanádi gör. kel. el. isk. tanító özv., szül.
Zsivits Máriának évi 560 K - t ; néh. Proltsa
Gazdik János nyug. ág. ev. tanító özv., szül.
Ivaska Annának évi 5 8 3 K-t, két kiskorú árvájának összesen 1 9 4 K 32 f - t ; néh. Sijacski Szilárd
nyug. ófutaki tanító özv., szül. Kaszapov Ilonának évi 580 K-t ; néh. Busznyák
Dávid zalabéri
nyug. izr. el. isk. tanító özv., szül. Sidon Juliannának évi 608 K - t ; néh. Schlotter
József akai
róm. katb. el. isk. tanító özv., szül. Winkler
Erzsébetnek évi 6 4 0 K - t ; néh. Schottert
Ferenc
vajki róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Nehanszky
Fanninak évi 6 4 0 K-t ; néh. Simon János szokoli
nyug. gör. kath. tanító özv., szül. Oprea Agapiának évi 350 K-t, két kiskorú árvájának összesen
1 1 6 K 66 f-t.

Különfélék.
Joannoyics György.
(1821—1909.)
A mult héten a Magyar Tudományos Akadémia
előcsarnokából indítottak utolsó ú t j á r a egy macedónromán származású, gör. kel. vallású magyart, ki
követ volt a pozsonyi diétán, másodalispán a szabadságharc idején, öt esztendeig fogoly Bécsújhelyen, országgyűlési képviselő és közoktatásügyi államtitkár a jobbra vált időkben. Am ezzel
még nem mondottunk el mindent a macedónromán származású, gör. kel. vallású magyarról.
Joannovics György tiszteletbeli tagja volt az
Akadémiának, alapító tagja a Kisfaludy-Társaságnak, elnöke a tudománynépszerűsítő
Szabad
Líceumnak, s m i n t nyelvész, lelkes művelője a
magyar nyelvtudománynak.
A magyar

nemzeti egység, a magyar kultúra
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szolgálatában állott tehát a macedón-román eredetű, gör. kel. vallású Joannovics György : nem
gátolta meg ebben eredete, vallása, viszont nem
kellett megtagadnia sem eredetét, sem vallását,
sem nevét, sem anyanyelvét, hogy a magyar közéletben előkelő tiszthez, hasznos munkakörhöz
jusson. Joannovics családja a XVIII. század végén
költözött Macedóniából Magyarországba, itt magyar
nemességet kapott s íme, már a második generáció példát ad ama véreinek, kik századok óta
lakják e földet : a magyar föld szülöttje mivel
tartozik annak az országnak, mely fiául fogadta.
N e m ellenünk, de velünk küzdött a nemzet szabadságáért, velünk szenvedett, velünk dolgozott
a nemzet javáért, előbbrehaladásáért, jól tudván,
hogy a magyar nemzet java, előbbrehaladása, a
magyar állam erőssége ez ország mindenfajú és
hitű polgárának javát, előrehaladását, erősségét
jelenti.
Az Akadémia csarnokából megindult szívvel
kísértük utolsó ú t j á r a a macedón-román eredetű, a
gör. kel. vallású Joannovics Györgyöt, ki méltó
büszkesége fajának s dicsősége a magyar géniusznak, mely ellenállhatatlanul von hatalmába e hazában minden előkelő elmét, bárhol h a j t o t t ki családjának ősfája s bármely vallásbeli hitnek legyen
a vallója.
Joannovics György megérdemli, hogy a magyar
kultúra munkásai kegyelettel állják körül sírját
s nemes alakjának emlékét megőrizzék.

— Apponyi Fiúméban. A mult hét folyamán Apponyi miniszter Tóth államtitkár kíséretében Fiúméban járt s kétnapi ottidőzése alatt
meglátogatta az összes elemi, polgári és középiskolákat, közben az állam ottani és a város
képviselőivel tanácskozott a fiumei iskolai ügyekről. E miniszteri látogatásnak kétségtelenül fontos
eredményei lesznek a fiumei iskolákat illetően.
— Munkásgimnázium Debreczenben. Hoszszas előkészület után Debreczenben is megalakult
a munkásgimnáziumi bizottság oly tagokból, akik
előre is biztosítják a munkásgimnázium sikeres
működését. A bizottságnak elnöke lett
Kenézy
Gyula dr. országos nevű orvos, a debreczeni
szabad iskola vezetője ; jegyzője Zalai János dr*
reáliskolai tanár ; a munkásgimnázium ügyeit velük
együtt intézik Dávidházy
Kálmán ipartestületi
elnök és Kardos
Albert dr., a Csokonai-kör titkára. A munkásgimnázium még e hó folyamán
megkezdi működését. Egyelőre csak az első tanfolyam nyílik meg, amelynek előadói lesznek
Szabó Márton dr. és Zalai János dr. tanárok,
Brunner
Lajos dr. és Bácz Lajos dr. kamarai
titkár. A munkásgimnázium i r á n t a legnagyobb
érdeklődést tanúsítja a szervezett munkásság,
amelynek köréből eddig is számosan jelentkeztek
hallgatókul és amelynek vezetői közül többen
helyet foglalnak a munkásgimnáziumi bizottság-
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l»an i>. Ez a munkásgimnázium is szerves kapcsolatba lép a budapesti Crania tudományos egyesülettel.

Tüdőbajosok figyelmébe. A ...József kir.
herçeg szanatórium-egyesület" gyulai
szanatóriumában az 1909. évben tizennégy ingyenes hely
kerül betöltésre. E helyekre pályázhatnak állami,
községi és felekezeti tanárok, tanítók, tanítónők,
valamint a tanügy t e r é n működő állami tisztviselők egyaránt. A pályázati kérvények a következő okmányokkal szerelendők f e l : 1. születési
bizonyítvánnyal :
működési bizonyítvánnyal:
-'!. a tüdőbajt és a szanatóriumi kezelés szükségességét igazoló hatósági bizonyítvánnyal : 1. a
vagyontalanságot igazoló hatósági bizonyítvánnyal.
Az ekképen fölszerelt kérvények a vallás- es közokt. in. kir. miniszterhez címezve, a „József kir.
herceg szanatórium-egyesület" gyulai (Békés vm.,
Lugoserdő) szanatóriumának igazgatóságához inté. emlők.
P á l y á z a t o k . A Maros-Tordu varmegyei Áltaiiios Tanilótestiilet az alábbi két tetei kidolgoa-ara hirdet pályázatot : I. -A nemzetiségi kér• 1«— megoldásának feltételei es módja, tekintettel
a tanítok, iskolák es tanítóegyletek feladatara."
II. .. Mikepeu járjon el a tanító, hogy a beiskolázás akadályait elhárítsa es az iskolabajáras
pontosságát biztosítsa." Az idegen kézzel írott
palyamŰvek jeligés levélkevei ellátva. 1.909. évi
július •>
' 1 -ig àlantirt elnökhöz adandók be. Pálynilij •"»<> ••">•» korona. Csakis az egyesület tagjai
pah azhatnak. .Ifátlté József elnök. ' s . k. — A
.Maria jlorothea Egyesület elnöksége ezevi miirl-' ii lejarando pályázatot lurdet 100 korona
segítség elnyerésére Budapest székesfőváros szolgálatában levő vagy volt egy oly tanítónő vagy
óvónő javara, aki beteg és szűk anyagi helyzetben van. A pályázó belyegtelen folyamodványát
március l - i g intézi a Mária Dorothea Egyesület
elnöksége címére: Budapest, VIII., Orezy-út tj.
sz. alá, a Tanítónők Otthonában levő egyesületi
titkári hivatalba. A pályázó mellékletekben hitelesen bizonyítja székesfővárosi szolgálatát, súlyos
betegségét, szűk anyagi helyzetét. 20 korona
járuléka befizetésének tényét és idejét. Későn
érkezett és kellően fel nem szerelt folyamodványt
az elnökség nem vesz tekintetbe. Ugyanez az
egyesület Péterfy - tanítványok alapítványának .
2 5 0 4 korona tőkéje után 1901» március 18-án
esedékes évi kamat élvezetére pályázatot hirdet.
Az alapítólevél értelmében: „Az alapítványi
segélyt csak olyan nőfolyamodó nyerheti el és
pedig vallásra, nemzetiségre, korra es tanulmányainak minőségére és tartamára, vagy állására
való tekintet nélkül (akár különben is tagja a
Mária Dorothea Egyesületnek, akár nem), aki az
alábbi intezetek egyikében, nevezetesen : a) a m.
kir. állami Erzsébet - Nőiskolában (előbb állami

elemi és polg. iskolai tanitónőképző-intézet), VIL.
István-ut 93. sz., b) az Országos kisdedóvó-egyesület kepzőintézetében, VU., Szegényház-tér 7.
sz., c) a Pröbol-féle nőegyesület kisdedóvóképzőintézetében. VI., Bajza-utca 27. sz. (előbb V..
Széchenvi-térenI, végül d) a m. kir. Állami mintarajztanoda és rajztanárképző - intézetben.
VI..
Andrássy-űt 71. sz.. mint rendes vagy vendéglátogatónövendék P é t e r f y Sándor tanárnak tanítványa volt és ezt hiteles bizonyítványokkal igazolja. Az elaggott vagy munkaképtelenné vált.
vagy anyagi szükségben szenvedő és különösen
a tanítással cs neveléssel tényleg foglalkozott
tanítványok előnyben r é s z e s ü l n e k . A kellően felszerelt, belyegtelen folyamodványok 1909. évi
man-ins hó l-ig. küldendők a Mária Dorothea
Egyesület elnökségéhez címezve, Budapest.. VM..
Orczy-út 6. sz. alá.

— Pásztorjáték. A -zabolcsvárniegyei
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téhérto nagyközség gör. kath. kántortanitója.
Fejér Mihály, jauuar 7.. X. és 9. napjainak estéjeu a gör. kath. népiskola L oszt. tantermeben, nagy számú közönség előtt.
— a szegény
iskolasgyermt.'kek felruházására — minden tekintetben sikerült karácsonyi pásztorjátékot adott elő.
T a n í t ó k n é v m a g y a r o s í t á s a . Az 190,s.
év december havában belügyminiszteri engedelemmel a következő tanítók magyarosítottak meg
nevüket : Popu Mária orsz. ni. kir. iparművészét!
iskolai tanítónő, budapesti lakos Pap-va és Crißmcs
János erdöszfdestéiivi elemi : dcofaí tiuiító Z>wccá-re.

(iyerniek-színielöadás. A nagyhalmagyi
állami népiskola l.ovicb tiynla főszolgabíró, gondnoksági elnök védnöksége mellett minden tekintetben fényesen sikerült gyermek-.szíuielőadást
rendezett. Jelen volt a helybeli intelligencia teljes számban, jelen volt a vidék, de sőt a szomszéd járásokból is sokan jöttek Xagyhalmágyra.
hol rendesen, szép es kedves dolgot láttak. A
kicsiny műkedvelők derekasan megálltak a helyüket. A szerepeket felnőttekhez illő komolysággal
játszották a kis oláh gyermekek s kifogástalan
magyarsággal mondták el mondandóikat. A felvonások vegén 3—1-szer hívta a lámpák elé a
szereplőket, Vajay József igazgatóval és Massard
Ilona tanítónővel, mint rendezőkkel a közönség.
A tiszta jövedelem 100 korona volt, melyből a
szegény tanulók ingyen-tankönyveit fizették ki es
többeket téli ruhával láttak el.
— H a l á l o z á s o k , llutyra
Viktor nyűg. tanító
buzgó kántortanítói működésének 35-ik, boldogházasságának 28-ik évében meghalt 54 éves korában. Özvegyet és 4 árvát hagyott maga után. -—
Nagy Gyula tanító tia, Zoltika, főreáliskolai I. oszt.
tanuló, életének 10-ik évében elhunyt Brassóban.
Áldás emlékükre !
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Szerkesztői üzenetek.
Többeknek. A „Néptanítók Lapja" mult évi 52.
számában Kőrösy György dr. „Három kis könyv"
című cikkében ismertetett három könyv pontos címe
ez : 1. Falun, a doktor bácsinál. írta : Oker-Bloom.
Ford. : Fenyő Ármin, Nagyvárad. Sebő Imrénél. Szülők
számára írt könyvecske. Ára 1 K. 2. Erkölcs és Erő.
Fiainknak, mire 16 évesek lesznek. Irta : Good Pál.
Ford. : Hupka. Bpest, Benkő Gyula kiadása, 1908. Ára
1 K. 8. Fiainknak, mire 18 évesek lesznek. íi'ta : Founder
Alfréd. Magyarra átdolgozta : Frenkl Sándor. Bpest,
Faragó Zs. kiadása. IV., Múzeum-körűt 33. Ára 1 K.
E három könyv nyomán fölvetődött kérdés élénk
visszhangot keltett olvasóink körében. Úgy veszsziik észre, hogy többen szólnak e kérdéshez. Az
egyes cikkekre külön nem válaszolunk itt, hanem
belátásunk szerint közöljük majd azokat, melyek
a kérdés alaposabb tanulmányozására vallanak. —
H. (Verseskönyvemből.) Az első kivételével, melynek
vége kissé homályos, valamennyi sikerült. Jóleső érzéssel soroztuk be tehetséges tanítópoétáink közé. —
S .(Szatíra) fisak a jóakaratot találtuk versében, egyebet nem. — Tubarózsa. Gyenge szárnypróbálgatás.
Martonliáza. Kívánságát a legjobb akarattal sem teljesíthetjük, mert nevét nem tudtuk kiolvasni. — G.
(Gyergyószentmiklós.) Tudomásunk szerint, valamennyi
napilap kapható kedvezményes áron, ha mint tanító
kéri ezt. — S. (Bogács.) Szíveskedjék az iskolaszék és
a kir. tanfelügyelő által az iskola létezését bizonyító
igazolványt küldeni hozzánk, csak így kaphatja meg
ingyen a lapot. — D. (Kupa.) Igazán elismerés illeti,
hogy oly sok nehézség leküzdése után létrehozta a
népkönyvtárt, de ami elmúlt — elmúlt, kár volna ezt
fölelevenítem. Örülj ön, hogy célt ért s hogy most mindenki egy szívvel-lélekkel akarta a könyvtárt. —
T. A névmagyarosításra buzdító cikket a mult évben
is többet közöltünk, újat itt már alig lehet mondani.
Szerintünk különben nincs sok áldás az olyan névmagyarosításon, mely mindenféle kapacitálások útján
történik. Egy bizonyos, hogy aki lelkileg magyarnak
vallja magát, buzdítás nélkül is magyarrá tehetné a
nevét ; s az is, hogy ebben a magyar nép tanítóinak
kellene előljámi a jópéldával. — Törekvő. A legszebb
verset is tönkretenné az ilyen sor : „esdeklő imája
nem lett elhallgatva". A többit átadtuk a rovatvezetőknek. — F. Nem, csak a megnevezett versre vonatkozott az a kritika. — K. Zs. (Az ingyenes népoktatásról szóló törvény.) Mielébb jön. — 0 . (Zsibó.)
Annak idején megkaptuk, nemsokára sorra kerül az
ismertetés is. — F. (Temescár-gyárváros.) Az S. (Bogács) címre szóló szerkesztői üzenet önnek is szól. —
Cs. (Sopronszil.) Vasárnapi Újság (Egyetem-utca 4.),
Új Idők (Andrássy-út 10.1, Család (Erzsébet-körűt 26.),
Népmívelés (Egyetem-utca 4.), Magyar Pedagógia
(Egyetem-utca 4. sz.), Nemzeti Iskola (Rombachutca 11.), Népnevelők Lajija (Bethlen-utca 8.). —
Cigel. Igaza van, de hát ezen mi nem segíthetünk. —
B. (Népinternátusok.) Nagy nemzeti érdekű kérdés,
méltó a kormány ,s a magyar társadalom figyelmére.
Mielébb közöljük s amúgy is gondunk lesz rá, hogy
illetékes helyen külön is figyelembe ajánljuk. —
T. A. (Szolnok.) Mire mi jelezhetnők a januárban
megjelenő dalok megjelenését, akkorra már meg is jelentek. Szíveskedjék beküldeni annak idején s érdeme
szerint ismertetjük. — K. (Arad.) Lapunk 2. számában, a „Különfélék" közt megtalálja a tájékozást az
ipaxostanonc-iskolai tanfolyamról. — K. (A kis szenvedők.) Gyermekverset ha nem is, de gyermekről szólót
szívesen közlünk, hogyne közölnénk, csak jót kapjunk.
Az öné közölhetetlen. — Cs. E. (Budapest.) Minthogy
címét nem közölte velünk, ezúton kell értesítenünk,
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hogy a könyvet kiadtuk ismertetésre. — B. (Fiam
távozásakor stb.) Ezekkel csakugyan szerencsésebb.
Némi símítással közölhetők. — Kokon. Könnyen gördülő, dallamos sorok, de a temetőbe vágyást valósággal
agyonénekelték már. Aki ezt írta, lesz annak különb
verse is. — L. V. (Memento.) A jelentéktelen kis vers
egyetlen eredeti tulajdonsága, hogy a szél szót következetesen két Mel írja benne. — Lóna. Az első vers
csinos, csak egy-egy sortölteléknek való szó rí ki belőle.
A másiknak nem elég közvetlen a nyelve ; látszik,
hogy sok áldozatot hoz a forma kedvéért : ennek pedig
nem szabad meglátszani. Bizonyára hamar fog közölhetőt ími. — K. J. (Alom.) Meglepő haladást mutat.
Egy-két gyenge rímen kívül nem találunk rajta kifogásolni valót. Sorát ejtjük. — H. B. Korboc Palit
besoroztuk ; a többi apróság szintén kedvesen van
megírva, kisebb körben felolvasva tetszhetik is, de a
nagy nyilvánosság számára nem elég jelentékeny. —
Cs. J. (Ifjúságunk.) Nem oly sikerült, mint a múltkoriak. Különösen a második versszak sekély, darabos.
Öntől jobbat várunk. — K. K. Egyik versében a feleségét, gyermekeit elvesztett apa szenvedéseit akarja
megzengeni és a következő megjegyzést fűzi hozzá :
„Ehhez szükségesnek tartom megjegyezni, hogy még
nem voltam sohasem nos, s így, h»_. tartalma nem jó,
annak tulajdonítható, hogy nem tudtam eléggé elképzelni az atyai fájdalmat." Igazán kíváncsiak vagyunk,
micsoda fogalmai lehetnek önnek a lírai költészet
céljáról. Ki kényszeríti, hogy olyasmiről írjon, amit
nemcsak hogy át nem élt, de még elképzelni sem t u d ?
És ki kényszeríti, hogy íijon, ha nem élt át semmi
megírni érdemeset ? — F. H. A. A Rodostói hangok
verselése szép, de gondolata nem új. Az Újszegedi
kendergyárban című verset a közlendők- közé soroztuk.
Ami a novellákat illeti, csak akkor küldje be, ha
igazán jónak tartja őket. Egy angol művész mondja
valahol, hogy tudva gyönge munkát ne bocsássunk ki
kezünkből : elég rosszak még azok a müveink is, amelyekkel meg vagyunk elégedve. — Sz. A. Verseinek
formája finom, tartalma : finomkodó.
„Ah kopognak, ifjam kopogása;
Szívem ver, lélegzetem csitúl."
Nem rossz versek, csak épen száz esztendővel késtek
el : olyanok, mintha Petőfi, Arany természetes, egyszerű
költészete még nem lett volna a világon, mikor ezeket
írták. Próbálja meg kétségtelen tehetségét ebbe az
irányba terelni. — Turul. A kisebb versek közül válogatunk. Árpád imája formailag épen olyan ügyes, mint
a többi, de nagy terjedelméhez képest vékony és nem
nagyon eredeti az alapgondolata. Úgy mellékesen megjegyezzük még ezt is : túlságosan sok szót húz alá
verseiben. Higyje meg, nem használ az semmit, igazi
költő anélkül is meg tudja mondani, amit akar. Ha
hozzáférhet, olvassa el, mit ír erről Arany János a
Szász Gerő költeményeiről írott bírálatában. — K. J.
(Isten segít.) Lélek, amely küzdésekre lép, — virág,
amely kacsint — szív, amely összerogyni kész : ez az,
amit képzavarnak nevez a stilisztika. A költői kép
arra való, hogy el lehessen képzelni. — B. A. (Tanyán.)
A mértéket bizony nem üti meg. Tartalmát csak nagyon ügyes kidolgozás tehetné újszerűvé, s a fonna
gyönge, gyakran ingadozó.
Tartalom : Zrinyi, a költő. (J. B.) — A kinaesthesiás írva-olvasás. Eötvös László. — A magyar nyelv
tanítása. Szabó Elemér. — Könyvesház. — Szépirodalom : Három vers. Bérczy Lajos. — A libavirág.
P. Ábrahám Ernő. — Irodalom és művészet. —
Tanítók tanácsadója. — Hivatalos rész. — Különfélék.—
Szerkesztői üzenetek.
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Egy éve múlt, hogy ez a rovat szerkesztésemben a Xrptiimtók Lapjának havi melléklete
gyanánt megindult. A szerkesztésben kettős
törekvés vezetett. Meg akartam ismertetni az
olvasóközönséggel először azt, hogy az úgynevezett szabad oktatás terén mi történt
eddigelé nálunk és az előrehaladottabb külföldön Másodszor, érdeklődést akartam kelteni
a magyar tanítói és tanári karban a szabad
oktatás ügye és a szabadoktatói munkásság
iránt. Közben pedig arra törekedtem, hogy a
rá vonatkozó eszmék megvitatásának és tisztázásának segítségével előmozdítsam magáról
a dolog lényegéről a helyesebb felfogást, a
világosabb és szabatosabb gondolkozást.
\ második évben is ebben a kettős irányban és célzattal igyekszem szerkeszteni e rovatot és pedig azért, mert ezt tartom első és
legsürgősebb teendőnek s megoldandó feladatnak.
Az iskolán kívüli oktatás, vagy amint álfaIában inkább szeretik nevezni, a szabad oktatás
abban az, alakjában, amelyben a magyar isköveiéi magának,
kolázás rendszerében h 1\
nemcsak új dolog, hanem napjaink közművelődésügyi politikájának egyúttal a legnehezebb
is. Az első és leçmagvobb
nehéztproblémája
- i
n o.
séget az okozza, bogy annak valamelyes határozottan kifejlődött s mintául alkalmas tipusa
meg a műveltségben legelőrehaladottabb nyugati államokban sem lelhető meg. Az oktatás
e végtelenül széles körre ható ágazatát mindenütt a folyton változó és végleges, vagy
határozott formát sehol sem öltött modern
elet szükségletei teremtették meg. I'ls épen
ezért, alig érnénk célt azzal, ha külföldről
annak valamelyes, még annyira tökéletes formáját is átültetnők hazai talajunkba. Nem
fogna ott gyökeret, hanem célt tévesztett kísérlet gyanánt elpusztulna rövid idő alatt,
mint olyan termék, amely nem a mi nemzeti
életünk szükségleteinek talajából hajtott ki.
V szabad oktatás szervezése, irányítása és
vezetése szociális pedagógiai feladat. De nem
ismerjük világosan és nem vagyunk tisztában
azzal, hogy közművelődésügyi politikánknak
mely részei tartoznak a szociális pedagógiai
feladatok közé y A mag\ar tudomány épen
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olyan keveset foglalkozott mostanáig a szociológia törvényeinek és elveinek elméleti úton
való tisztázásával, mint a magyar közélet emberei a szociális kérdések egyre követelőbben
fellépő feladatainak megoldásával. Hogy lehetne tehát tanügyi közvéleményünktől, sőt
még rendes oktatásügyi kérdéseinkben döntő
szavú vezéregyéniségeinktől is azt követelni,
hogy olyan határozott és biztos igazságok
birtokában legyenek a szabad oktatásnak, mini
szoeiálpedagógiai feladatnak mibenlétére, céljaira és szükségleteire vonatkozóan, mint
aminőkkel a rendes iskolai oktatás kérdéseiben
rendelkeznek ?
Annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy az
iskolán kívüli tanítás, a szabad oktatás társadalmunk demokratikus fejlődésének mindinkább
homloktérbe nyomuló követelménye. Az általánosan kötelező es ingyenes népoktatásnak
legszigorúbb és legtökéletesebb formája mellett fem tehet eleget a modern állam polgáraival szemben azoknak a kötelességeinek,
amelyek kultúrállami minőségéből reá hárulnának. \z állampolgárok művelődési igényeit
az életkor 15-ik, vagy akár a 18-ik évéig is
tartó rendes és fovábbképz'" ' ' ' U.Í-. véglegesen nem elégítheti ki. Minden embernek
joga van ahhoz, — és a modern kultúrállam
e jogot tartozik respektálni
hogv magát
változott életviszonyainak kívánalmai szerint
ifjú- és férfikorában is tovább művelhesse. A
modern demokrata kultúrállamnak a maga
közművelődésügyi intézményeit akként kell
megalkotnia és berendeznie, hogy meg legyen
adva az alkalom e's a lehetőség az iparos- és
munkás embernek is, hogy ha tehetsége, kitartása és kedve van hozzá, az iskolán kívüli
oktatás nyújtotta segédeszközökkel megszerezhesse még azt a tudományos egyetemi képzettséget is, amely máskülönben csak a gazdagabb és előkelőbb társadalmi osztályok kiváltságának látszik.
Egyelőre csak az bizonyos, hogy a magyar
társadalomban is egyre érezhetőbben, sőt követelőbben lépnek fel azok !>. szükségletek,
amelyek
azt sürgetik,
J
<D ' hogy
O «' a szabad oktatás
mentül előbb kiegészítő részévé legyen a magyar közművelődésügyi politikának. Apponyi
Albert gróf miniszter úr ő nagyméltósága volt
az első közoktatásügyi minisztereink közül, ki
a szabad oktatást a magyar állam közoktatás-
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ügyi politikájának egyik programmpontjává
tette. A szabadoktatási ügyek középponti
szemmeltartásával és e rovat vezetésével engem
bízott meg. Az Országos Közoktatásügyi Tanács az ő rendelete alapján tette tanulmány
tárgyává az iskolán kívüli oktatás országos
szervezését. Az első és elhatározó lépés is
megtörtént ebben az irányban azzal a szaktanácskozással,
amely ő nagyméltóságának
elnöklete alatt a múlt év október havának
14. és 15. napjain tartatott, e tárgyban készült
.Emlékiratom alapján. E szaktanáeskozás nagyban hozzájárult az eszmék tisztázásához és
nagyon megkönnyítette az Országos Közoktatási Tanács albizottságának munkáját, mert
csak így volt lehetséges, hogy a szabad oktatás
országos szervezésére vonatkozó tervezetét az
elmúlt év végéig kidolgozhatta. Es most már
bizton remélhető, hogy a Közoktatási Tanács
húsvétig végleges formába öntheti ennek a
nagy közművelődési intézménynek országos
szervezetét.
Ez a szervezeti szabályzat lehet kitűnő,
lehet esetleg gyarló is. A szabad oktatás jövendő sorsa nem tőle függ. E szervezetre csak
mint kiindulópontra és keretre van szükség.
A fődolog és az egész intézménynek a lelke
attól a munkásságtól, attól a kitartó érdeklődéstől függ, amely a magyar tanítókat és
tanárokat át fogja hatni. A szabad tanítás
kérdésének attól a világos felfogásától és
szabatos megértésétől, amely a magyar közművelődésügy munkásainak közvéleményében
ki fog alakulni. Ez a rovat második esztendejében is szerény eszköz akar lenni abban
az eszmecserében, amely nélkül a tanügyi
közvélemény ilyen irányban sem át nem alakulhat, sem ki nem bővülhet.

Az angol iskolán kívüli oktatás.
írta : Dobos

Karolj/.

Az angol közoktatásügyi kormány 1906/7.
évről szóló hivatalos jelentése igen érdekes
adatokat és felvilágosításokat közöl az angol
tanítók, tanítónők, tanárok és tanárnők továbbképzéséről. Angol hivatalos felfogás szerint
nincs vége a jó tanító továbbképzésének azzal,
ha birtokába jutott a tanítói állásnak. Ellenkezőleg, az angol közoktatásügyi hatóságok
bőségesen gondoskodnak arról, hogy a magukat tármely irányban továbbképezni akaró
tanítók és tanárok számára különböző módok,
alkalmak és segítségek nyújtassanak arra vonatkozóan, hogy tanítói képességüket, ügyességüket és tudásukat gyarapíthassák és továbbfejleszthessék.
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Ezek közé tartozik mindenekelőtt a tanítók
szombat reggeli tanfolyama. Ilyen tanfolyamokat az ország különböző oktatásügyi helyi
hatóságai már az előző 1905/6. tanévben többet rendeztek. E tanfolyamok feladata volt a
tanítók továbbképzése a testi nevelés kérdéseiben. A tanítónak nemcsak azt kell tudnia,
hogy a tanítványok miként erősíttessenek és
fejlesztessenek testileg és lelkileg egyformán,
hanem azt is, hogy a testi nevelés nem lehet
mindenik tanulóra vonatkozóan egyforma, hanem a testi nevelésben való eljárás miként
alkalmazandó és módosítandó az egyesek szükségleteihez képest.
A tanítók számára nemcsak a testi nevelésre vonatkozóan tartottak ilyen továbbképzőtanfolyamokat, hanem más ismeret- és tudománykörökből is. Négyféle rövidebb természettudományi nyári tanfolyamot tartottak 1906-ban
a tanítók számára a híres londoni Királyi College-ben (Royal College), a londoni egyetemmel szemben fekvő új College vegytani és
természettani osztályaiban. Ezek egyike a dinamika általános elveiről szólott, alkalmazással a
szilárd és folyékony testek erőműtani problémáira. Az előadásokat példák világosították
meg, amelyeket a hallgatók vagy írásban dolgoztak ki. vagy kísérletekkel a laboratóriumokban. A másik leckesorozat a bányászat módszereinek alkalmazását ölelte fel. Az előadások
tárgya volt a földalatti víz, annak szétosztása
és a bányák vízmentesítése. A harmadik
leckesorozat a geológia köréből volt véve, a
föld kérgének alkotórészeiről, a sziklák képződéséről és jellemzetességéről, összekötve laboratóriumi gyakorlatokkal. A negyedik leckesorozat
az építési szerkezetek műalkotásairól szólott.
E tanfolyamokon összesen 162-n vettek részt.
Rövidebb nyári művészeti tanfolyamokat is
rendeztek a Királyi Művészeti College-ben, a
tanítók, tanítónők s a művésziskolák előbbrehaladott hallgatóinak számára. E művészeti
tanfolyamok a következőképen voltak összeállítva. Egy tanfolyam az építészeti rajzból,
a másik a díszítő rajzhói, mely magában foglalta a címerpajzsok és a kezdőbetűk rajzát,
a harmadik tanfolyam a geometriai rajzból,
a negyedik a festészetből : táj- és arcképfestészet. Voltak mintázó - osztályok is. Azonkívül
felolvasásokat tartottak az ókori alakzatok
alkalmazásáról ; a XIV., XV. századbeli ílórenci
festők céhéről és műtermeiről. E tanfolyamokra
való felvételre 392-en folyamodtak, de csak
126-ot vettek fel közülök. E 126 közül 105-en
Angliából és Walesből, 13-an Skótországból
és 8-an Irlandból voltak. Köztük 69 tanító
volt az angliai és walesi
* iskolákból kiszemelve.
*

*
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Az angol közoktatásügyi kormány e hivatalos jelentése konstatálja, hogy a lefolyt, iskolai
évbeli az angol továbbképző - oktatás minden
Séren és minden irányban nagyot
haladt.
A kormány közegeinek buzdításai, irányító
tanácsadásai általában igen jótékony hatással
voltak az iskolák munkássága feltételeinek
megváltozásában
a t a n í t á s helyesebb módszerének állandó fejlesztésében és abban, hogy
a nyilvánosság becsülése és elismerése, szemben a nevelői tevéken vséggel, folytonosan
emelkedjék. A továbbképzésnek majdnem mindenik f a j t á j a otthont talált az ország különbőzéi részeiben levő iskolákban. < 'sak egy
nehézség volt s ez abban állott, hogy ez
iskolák nem tekintették szabálynak azt. hogy
feltétlenül alkalmazkodjanak a vidék és a
környezet szükségleteihez. Ez utolsó évbeu
azonban e tekintetben is üdvös fordulat volt
tnpa-ztalható. Több iskolában iol megfontolt
- a helyi iskolázási viszonyokhoz - a népélet
sziik-egloteihez. alkalmazkodó programúi szerint
í o j y t a tanítás. Azok a -, isko! »k számban nagyon niegníivekeéiti k. amelyek azt sürgetik,
hogy a továbbképző-- állandó. tolvtono
es
te; \ szeri ; legyen.
Az i- igaz, hog» voltak »»Kan helyek U.
ainelveken némi visszaesés volt tapa -ztalhat.o.
I gv latszik azonban, liogv ezernek t) vis-zaesé.-ekin k biz.' fajos h e l v i okai voltak
m *rt
más helyeken, inoi.dhutni majdnem ugyan-azon
körülmények között, sokkal jobb eredményekéi
I l'tek el \ •>'• r m i .
ikrán lg.-Il e.-iekei\
é.s lényegtelennek atszó helyi körülmény az.
iskolán kívüli továbbképzés ügyére
igazán
túlzott hatást gyakorolhat. A közoktatásügyi
vezetőség azonban mindent megtett, liogv
ezek a helyi természetű nelezsigek elsimuljanak. Arra törekedett, hogy segítse az orvoslásban az illető helyi iskolai hatóságokat a
felmerült jelens g e k behatóbb megvitatásával.
.Miután az ilyen megvitató-ok sokkal jobban
elintézhető!-; személves megbeszélés ú t j á n , a
közoktatásügy: kormány felügyelői és biztosai
igyekeztek az illető helyeket
meglátogatni.
Ez azért i- célszerű volt. meit az ilven rendszerű e l j á r á s pontos irányítást adhat a s o k
és változó formájú tanításnak'.
Az angol közoktatásügyi vezetőségnek nem
kerülte el figyelmét az sem. hogy a továbbképzés eredményeit csak igen kevés kerületben
lehet teljesen kifogástalannak nevezni. Azért
igyekezett,
hogy
a tanítás
szempontjából
helyesnek mondható vezérelveket, megismertesse a helyi hatóságokkal és a tanítókkal.
Ilyenek voltak, hogy a továbbképzés folytatasa az elemi neveiesnek és annak egyenes
alkalmazasa a kereskedelemre, a falusi marra

és gazdálkodásra. Epen ezért abban fősúlyt
kell helyezni a kézi ügyességekre, a teriiletekkel és a menny iségekkel való egyszerű számvetésekre es mindarra az elméleti és g y a k o r lati ismeretekre, amelyek az élet teltételeire,
a piacra, a mezei gazdálkodásra, a kertészetre,
a pénzkezelésre, a növények termelésére és az
Hatok tenyésztésére, tehenészetre, fejgazdaság
vaj- es sajtké.szítés — vonatkoznak.
Mindezek a tárgyak, ha a helyi tanítók ilyen
dolgok iránt érdeklődnek, igen jól taníthatók
a rendi - esti iskolákban. l)e igen sok esetben
előadhatják vándor - szaktanítók is rövidebb,
u l i á n y • ete- téli tanfolyamokon. Tárgyai lehetnek farmok, i • k>-lakertek b e h a t ó b b meglátogatásának Vagy megmagyarázhatók gazdasági
és terményki állít ásókon is. E j »eil ezért a közoktatásügyi
vezetőség örömmel konstatálja,
liogv a n a g v o b b ruganyosság, amely az eddigi
SZ:Í b-é v/atok megváltoztatásává! járt. tekintettel
az állami -egítség megadásának feltételeire,
okozója lett annak. hogy a h e l y i liatiiságok
tilost mai k é j j c s e k a maguk területeiken olyan
tov é)l»kép/ő-iái íoivamokat rendezni be. a m e lyekben a tanítás munkája sokkal teljesebben
és behatói bail t<>] vhot. mint. folyt e.hlig. \ z
oktalasügvi ki ruiaiiv a/ eddigi .-.zabáivzatokon
t'éileg azzal -i. szándék kai változtatott, hogy a
városokban az i-gy us iskolák az e d d i g i ) el sznb.idabhui)
mozoghassanak.
liogv az. állami
ségítvgef főj eg az eio;-haladottabbak t a n hozzáértő igazgatok vezetésé es ellenőrzese
si-la jus inak. ami nagvrészint meg i- tíirtént.
Ez e együtt j á r t . hogy az angol kir. kormány tanulmányi ielűgvelői azt is örömmel
jelenteltek, liogy az. elmúlt- évben e különféle
továbbkéjiző-tanfolyamok látogatóinak szánni
is örvendetes emelkedési, mutat. Ez évben is,
mint a megelőzők mind"uikéhen, legnagyobb
volt az emelkedés a - 1 éven felüliek sorában.
A múlt évhez képest épen lO'ii /„ volt. Állami
segíts-g pedig e tanfolyamoknak l-í'5°, -kai
nagvobb szám után fizettetett. E számadatok
világos összefüggésben vaunak az előrehaladottabliak osztályai jaVadalmazásanak felemelesével és mutat jak egvsz.ersmiud a tanulók tanfolyamon való megjelenésének szabályosságát
is. A l ó — 2 1 évesek száma csak csekély T J
0
.1 -k:il emelkedett. Állami segítség e tanulók
utált szintén csak 5"'—kill fizettetett nagyobb
összegben, mint :>. mult évben. Ez adat is elégséges bizonyítéka annak, hogy u helyi iskolai
hatóságokra még nagyim sok teendő vár a
tekintetben, hogy sürgessék az oktatas folytonosságát a nyilvános elemi iskolai tanulás
bevégzése után is.
Kiilöiiö.sebb
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angol közoktatásügyi kormány arra a javulásra, amely az esti iskolázásban tapasztalható.
A tanítók tanításaikat egyre jobban kezdik
hallgatóságuk szükségleteihez alkalmazni. Ennek a körülménynek hatása ugyan általánosságban is érezhető, de leginkább azoknál a
városi esti tanfolyamoknál, amelyeknek hallgatói a műiparosok és kereskedők soraiból
kerülnek ki. Nem szorítkoznak e tanfolyamok
többé pusztán arra, ami az illető ipar vagy
kereskedelmi ág gyakorlati ismeretével áll
egyedül kapcsolatban. Arra is törekesznek, hogy
a nyújtott oktatás általános nevelői értékkel
is bírjon. Ez okból a tanítás az illető ipar
vagy kereskedésben iránytadd elvek kimutatására, megértésére, sőt megvitatására is súlyt
helyez. Természetesen, az oktatás ez a jellege
és iránya helyenként, sőt osztályonként is
változik. Minden tanfolyamban alapul természetesen az illető kereskedelmi vagy ipari
gyakorlati érdek és haszon szolgál, de azért
az oktatás kiterjed fokozatosan általánosabb
érdekű ismeretekre is. Örömmel jelenti az
angol közoktatásügyi kormány, hogy az ilyen
esteli tanfolyamokat fenntartó testületek és
hatóságok nemcsak belátták az ilyen irányú
oktatás értékét, hanem komolyan igyekeznek
is támogatni azt ebben a fejlődésében. Talán örvendetesebb jelenség ennél még az,
hogy az olyan tanítók száma is folytonosan
növekedik, akik nemcsak hajlandók, de képesek is az ilyen irányú tanításra.
De örvendetesen fejlődik az esti iskolázás
a falusi községekben is. A falusi hatóságok
fokozódó igyekezetet mutatnak abban az irányban, hogy elősegítsék és támogassák a tanítókat abban a törekvésükben, hogy hivatásukat kiterjeszthessék az iskolán kívülálló
felnőttekre is, az esti iskolákban való tanítás
segítségével. Bár a legtöbb népesebb falusi
községben igen célszerűen van szervezve a
felnőttek esti iskolázása, de azért sok a teendő
még és a megoldandó feladat. Különösen arra
kell törekedni, hogy e falusi esti iskolák felsőbb osztályaiban bizonyos ismeretkörökből
valóságos rendszeres tanfolyamok szerveztessenek.
Az iskolán kívüli oktatás általánosan tapasztalható e helyes irányú fejlődésében tagadhatatlanul nagy része van annak a jótékony
irányú hatásnak is, amelyet a Munkások nevelési szövetkezete gyakorol. Ez a szövetkezet
1907 nyarán Oxfordban egy munkásgyülést
rendezett. E munkásgyülésnek feladata az volt,
hogy megvizsgálják és megállapítsák, hogy
minő helyes és eredményes lépéseket lehet és
kell tenni a munkások magasabb — egyetemi
— képzése érdekében ? E gyűlésen jelen voltak
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a birminghami püspök, az oxfordi University
Extension képviselői s a többi egyetemek küldöttei is. Az angol közoktatásügyi kormányt
annak titkára, Sir Morant képviselte, aki küldője megbízatásából kijelentette a gyűlésen,
hogy az angol közoktatásügyi kormány mindent megtesz, amit csak tehet, hogy segítségére legyen a Munkások nevelési szövetkezetének abban a munkájában, amellyel lehetővé
akarja tenni a munkásférfiaknak és asszonyoknak, hogy a szabad oktatás segítségével megszerezhessék a magasabb — az egyetemi —
képzettséget is. Hogy a kormány nagy súlyt
helyez a szövetkezet működésére, mert annak
magára nézve támogató és inspiráló hatást
tulajdonít, A gyűlés azzal végződött, hogy a
Munkások nevelési szövetkezetének, az oxfordi
egyetem University Extension bizottságának
és a közoktatásügyi kormánynak megbízottaiból a tervezet elkészítésére egy bizottságot
küldött ki.
Ami a munkások és iparosok iskolán kívüli
oktatás útján való magasabb teknikai továbbképzését illeti, az elmúlt iskolai évben 29 olyan
intézet volt, amely az angol közoktatásügyi
kormány által kiadott szabályzatot követve,
állami segítségre is igényt tartott. E huszonkilenc intézetben 2509 tanuló volt, akik közül
2082 után fizetett a kormány segélypénzt.
E 2082 közül 1488 az egész tanfolyamon
részt vett. A hallgatók száma e tanfolyamokban is évről évre örvendetesen emelkedik. így
harmadéve 1259-re, tavalyelőtt 1784-re és
tavaly 2509-re rúgott a tanulók száma. Ezt
az eredményt annak a nagyobb, szabad mozgásnak tulajdonítja a jelentés, amelyet e tanfolyamoknak a harmadéve megváltoztatott szabályzatok biztosítanak s amely az állami segítség biztosításával lehetővé tette, hogy a helyi
hatóságok ilyen tanfolyamokat állíthassanak
fel, a nyilvánuló szükségletnek megfelelően.
Nagyban előmozdította ezt az örvendetes
fejlődést az, hogy a fiatalabb tanulók számára
külön tanfolyamokat rendszeresítettek. Ezeknek ugyanis, hogy a maguk szakismereteiben
sikeresebben előhaladhassanak, szükséges volt
bizonyos általános, iskolai ismeretek tanításáról
is gondoskodni. Ez intézkedés általában nagyon
jó hatásúnak bizonyult, de azért még nem
alakult ki és nem szilárdult meg annnyira az
oktatás e fajtája, hogy pontosan meg lehessen
határozni és állapítani ennek a iunior technical
school-nak végleges formáját és viszonyát az
iskolán kívüli teknikai továbbképzés egész
rendszeréhez. A közoktatásügyi kormány biztosai és felügyelői útján a legbehatóbb figyelemmel kísérte az iskolán kívüli oktatás e
teknikai továbbképző-ágazatát azért, hogy meg-
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állapíthassa a tapasztalható hiányokkal egyetemben azt is: minő eszközökkel es nu don
lehetne a tanulókat nagyobb nevelőérték ü á tabiliös ismeretekkel is ellátni ez oktatás keretében, de szakszerű teknikai továbbképzésük
minden csorbítása és kára nélkül ?)
iFtdj-tiiteí«» és vége küvetkezik.j

Miíukás^iiniiiíziiiiiií mozusilmak.
Az idei szabadoktatási mozgalmakban egyre
jobban kezd homloktérbe n vom nini az Uráma
tudományos egyesület által kezdeményezett.
mnnhísifimwtínnh
intézménye. Nemcsak a hatóságoknak, egyesületeknek és társulatoknak,
hanem magának a munkásságrak érdeklődése
is siet felkarolni a szabadoktatás ez újabb es
gyakorlati szellemű forumját. Nem tévedünk
talán, lia azt hisszük, hogy a szabad oktatásnak
ez az intézménye lesz az amelyik munkásságával meg fogja oldani az iparosság és a
városi kispolgárság iskolán kí\üli továbbképzésének annyira fontos probléraájai. Az alábbiakban ismertetni szándékozunk ez iiitézménv
kifejlődésének mai állapotát. 1 >e mielőtt ezi
tennők, szükségesnek véljük rövidé»! megismertetni .Molnái \ iktor államtitkár úrnak azt
a tanulmányát, amelyik a munkásgimiiá/iuntro!
az /',i/i/ch'rti.- karácsonyi -za mában jelent m
- ámelvet «ültiságos ir.-uvtjelök pr>'grammcikknek tekinthetünk
anieh epén "/-r:
megérdemli, hogy mentéd szélesebb tanügvi
k'V'í:!.;'

Vcg\ ei.,; ii "liuloLíiast J'oliL.

a ) 3!olnár V i k t o r cikk<
Mikor i-vek előtt a mrinkásgimnaziumok
íelállítanának gondolatával foglalkozni kezdet tem. az angöMvizag! iparosképsíés nagy siker.-i
lebegtek szemem előtt. Egyszersmind égő
vágyat is éreztem azt közelebbről tanulmányozhatni. E vágyam idei angolországi útam
alkalmával legalább részben teljesült. Londoni
tartózkodásom alatt időt szakítottam néluínv
elsőrangi'i iparosképző-intézet megtekintésére.
Szerzett tapasztalataimat. uzl hiszem, sikeresen
fogom értékesíthetni u linmkásgimnáziumok
szervezetének végleges megállapításánál, anélkül azonban, hogy idegen intézmények szolgai
utánzására kívánnám ez intézmények vezetőit
rábírni.
Iiogy hazánkban nagy szükség van olyan
intézményekre, amelyek az iparososztályt a
középosztályival legalább is annyira összeforrasszák, mint ahogy azzal kereskedőosztályunk
a szabadságharcot követő félszázad alatt- összeforrott, az vita tárgya sem lehet. Azt sem
szabad felednünk, hogy azoknak a fiatal segédeknek száma, kik az alsótoké ipariskolából

évenként kikerülnek, mintegy
15.000-re rúg.
O.
I I
Négy é\ alatt, míg katonasorba jutnak, szamuk
00.000-re növekedik. Egy ilyen nagy tömegnek művelődési igényeit kielégíteni a társadalom munkája nélkül niegbírhatatlan terheket
róna az államra.
Hogy a társadalom áldozatkészsége mit
tehet ez irányban, azt Angolországban láthatjuk. De ne gondoljuk, hogy Angliának jelenleg
működő másfélszáz munkásképző- intézménye
valami hosszéi fejlődés eredménye
lenne.
JSól-ben még csak két ilyen intézmény volt:
a Hajen! Street l'oMterfmic és a l'e-.j
l'aim e
Számuk csak hét év alatt —- 189s-ig - emelkedett 13-ra. Ma körülbelül másfélszáz van
és mintegy (»0.000 tanuló látogatja őket.
A legnagyobb köztük a Hegeid Sfrrer 300
szám alatti intézet, London közepén. Mintegy
l'O.OOO fiatal iparos részesül benne
kiképzésben. Eg\ (ftünf-i-n Hogg nevű emberbarat
alapította. Csak az intézet palotájára többet
költött másfél millió koronánál.
\ líegent Streeten és a többi, hozzá hasonló intézményükben • < a nemcsak technikai
; ; rmé-zettndományi .szakban nyújtanak alapos kiképzi-st, hanem az általános műveltséget adó tárgyakban is. Nyelvtudományt, történelmet. n ü v é . z e t - és iriűvelődéstörténelmet
épen olyan behsíéaö tanítanak ott. mint a
i eg kii Mn felébb testi ügyességet es sportágakat A h-; i t.aiii'oi vamok száma több, mint
ötszáz s ezeknek az ei ratât év!.. . ......
L.
órakban 14.01Jií hallgatójuk volt. Aki az intézet tagjává lesz, hajlamainak megfelelő foglal
k'>.-;a:.i választ. Az intézetben éjjeli tíz óráig
nyitva van a tornacsarnok, az úszóház. a
fedett játékterek, a korc olya-, evezős- é?
kerékpároskor s ezek olcsó díjért minden télszerelést rtJidelkezé-Te bocsátanak. Van sakkklub, o'íiisókör, idegen nyehek gyakorlóklubja, zenekar, daloskör és hétezer kötetes
könyvtár, mind esti látogatásra berendezve.
\ an étterem, betegsegeh : ő, állásszerző, takarék* os jogvédő-intézinéiiy. mind ^v.ért, hogy
magához édésges.-e az iparos ifjúságot, és
belőlük művelt úriembereket neveljen.
Egy óriási eszme, a iwrnka mcgbcr$ii.lc.s< és
vele kapcsolatban a w/nik" sr.cretde jut itt
legmegfelelőbb módon kifejezésre. Az az. eszme,
amely Angliát naggyá tette. Az angol társadalom nem frázisképen hirdeti a munkát,
hanem megbecsüli és pedig a következő észjárással: ha a munkát meg akarjuk becsülni,
becsüljük meg először, aki a munkát végzi,
a munkást. De az angol a munkás megbecsülése alatt nem azt érti. amit egyebütt szoktak,
hanem azt, hogy a munkásosztály műveltségének. ö n t u d a t o s értékének emelésére a
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műveltebb társadalom tagjainak minden lehetőt meg kell tenniök. A munkának ez igazi
megbecsülése szülte azt a nagysikerű munkásképzést, amely Anglia munkásságát, triviális
szóval élve, szalonképessé tette és amely
lehetővé tette, hogy az, aki az élet harcát
kezében kalapáccsal és reszelővel kezdette,
magát az angol társadalom legmagasabb polcaira is fel tudja küzdeni. Az egyik miniszter
lett. Egyszerű gyármunkásból emelkedett a
korona tanácsosai közé. A londoni lordmajor
igen gyakran egy társadalmilag felemelkedett
iparos, aki pályáját úgy kezdette, mint egyszerű kovács- vagy tímárlegény és most fejedelmi pompával képviseli a legnagyobb világváros hat milliónyi lakosságát.
Hazánk múltjából is idézhetünk példákul
olyan városokat, amelyek székhelyei voltak a
keleti kereskedelemnek s vele kapcsolatosan
nagy és virágzó kézműiparnak. Ezt a nagy
jelentőséget és virágzást azért érték el, mert
e városokban a közügyek igazgatása élén mint
polgármesterek, tanácsosok, városbírák, iparosok és kereskedők állottak. A kereskedelmet
és ipart képviselő városok élére csakis kereskedők és iparosok valók. Ez a reform nézetem
szerint a leghatásosabb eszköz lenne arra,
hogy az anyagi munka megbecsülését a köztudatba átvigyük.
De hát miképen adhatunk iparososztályunknak, még csak egy kis csoportjának is akkora
műveltséget, hogy ilyen magasabbfokú társadalmi és tisztviselőállások betöltésére alkalmas
emberek támadjanak közülük?
Azokból az iparosokból, kikről társadalmunk
az alsófokú iparostanonc-iskola után leveszi a
kezét, aligha válhatik miniszternek vagy főpolgármesternek való ember. A felsőfokú iparoktatási intézetek mindenesetre alkalmasak
lennének egy ilyen iparososztály teremtésére,
de célt csak az esetben lehetne érni velük,
ha hallgatóikat a kézművesek köréből szednék és nem a középiskola IV. osztályát végzett tanulók sorából.
E célból lehetővé kell tenni, hogy a felsőipariskolákba mentől több valóságos kézműves
jusson be, még pedig a szellemi előképzettségnek tett mindennemű engedmény nélkül.
Vagyis olyanok, akik amellett, hogy kézművesek, mégis jó sikerrel vizsgáztak a polgári
iskola IV. osztályából. Ezek aztán bármilyen
mértékű továbbképzésben részesülnek is, legnagyobb részben megmaradnak a pályájukon
és a műhelyekbe vágynak vissza, nem pedig
az irodákba. A tért, amelyen haladni tudnak
és az irányt megtalálják ők ott maguktól és
az eredmény az lesz, hogy az ipari vállalatok
felvirágzását, a termelésnek a külfölddel való
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versenyképesség fokára emelését az ő segítségükkel sokkal hamarabb fogjuk elérni.
De honnan vegyük azt az elemet, amely diák
és mesterlegény is egy személyben? A négy
középiskolai osztályt végzett fiúkat tyúkkal,
kaláccsal édesgessük a műhelyekbe tanoncnak
vagy gyakornoknak? Ez aligha sikerülne.
Meg kell fordítanunk a problémát és kísérletet kell tennünk az Angliában már bevált
rendszerrel. A már felszabadult segédeket kell
visszacsalogatni a tanulói pályára. Anélkül
természetesen, hogy kenyérkereső foglalkozásukban megzavarnék őket.
Erre való lesz a munkásgimnázium. Az alsóés felsőfokú ipariskola közötti hézagot fogjuk
vele kitölteni. A fiúkat három éven keresztül
taníttatjuk benne a legnagyobb lelkiismeretességgel megállapítandó tanterv szerint, úgy,
hogy a három év végével a polgári iskola
IV. osztályából nyilvános vizsgálatot tehessenek, természetesen a legújabb rendelet értei
mében, az erre képesítő korábbi vizsgálatokat
is letévén. Mi nem alapíthatunk milliókba
kerülő intézményebet e célra, de egyet megtettünk : a tanulást és a tanítást a lehető legkényelmesebbé és könnyebbé tettük a szemléltető-oktatás eszközeivel, képvetítéssel és az
előadás szövegének füzetekben való kiosztásával.
Es ezzel elértük, hogy a munkásgimnáziumok
előadásait tömegesen látogatják, holott eddig
a továbbképző-intézetekben mindig az volt a
baj, hogy hallgatóságra nehezen lehetett szert
tenni. Ha még azt a további célunkat is sikerül
elérnünk, hogy minden munkásgimnázium mellé
egy kis könyvtárt állíthatunk olvasóteremmel,
illetőleg tanuló szobával, mely minden este
tíz óráig nyitva van, egyelőre elértük azt, ami
szegényes viszonyaink közt elérhető s a további fejlődést rábízhatjuk a jövőre.
Hogy a munkásgiinnáziumokra milyen szükség van, bizonyítja nemcsak az, hogy gyorsan
terjednek, de ami a legfőbb, az is, hogy eddig
mindenütt a társadalom alkotó ereje alapította
őket, egyetlen fillér állami segítség nélkül. A
társadalom, úgy látszik, teljesen megértette,
miről van szó : a munka megbecsülésének kezdetéről, a munkás társadalmi emelkedésének
előkészítéséről, aminek üdvös eredményei kimaradhatatlanok lesznek.
Végül még egyet: a munkásgimnáziumok
számának néhány százra kell felszaporodnia,
hogy ne legyen népesebb város vagv nagyközség ilyen intézmény nélkül. Akkor elérjük
azt az ideális állapotot, hogy ha az iparossegéd változtatja is Iah helyét, megkezdett
tanulmányait nem lesz kénytelen félbeszakítani : egyszerűen folytatni fogja a tanulást az
új állomáson minden zökkenés nélkül ott,
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«hol elhagyta. így aztán a búrom évre tervezett tanfolyamokat, csekély kitartás-a] és elhatározással könnyen elvégezheti.
b) A mimkásgimnáziumok elterjedése.
A mnokásgimná/.iumi mozgalom a mult év
október és november havában gyorsan fellendült. Eddig s - helyen indult meg e mozgalom és őti helyen tényleg meg is alakult a
munkásgimnázium. Legörvendetesebb jelenség,
hogy a munkásgimnáziumi bizottságok élén
mindenütt a társadalom előkelős 'g. . állanak.
Elismerést érdemelnek továbbá a közép- és
polgári iskolák, valamint a más intézetek tanárai és tanítói is, akik belátva ez intézmény
nagy jelentőségét, szolgálatába állottak. Több
városban a már fennálló szabad líceumok beolvadtak a munkásgimnáziumba, oly módon,
hogy vasárnapi előadásaikat, mint a munkás
gimnázium nyilvános előadásait, ennek kerttében rendezik.
A mozgalom részletes ismertetésére szolgáljanak az alábbi adatok :
líiidapesl. A Józsefvárosi Népkör 50 tagú
munkásgúnnáziumi bizottsága, elhatározta, hogy
a főváros összes kerületeiben mozgalmat indít
meg a munkásgimnáziumok megalakítására:
Az [. kerületi Istenhegyi Népművelő-Egye
sillet igazgatójához: Ív Tóth Kálmánhoz átiratot intézeti, hogy a tanfoivamot amelyben
a mult évben 14 I rania-előad .st tartottak, m
tanterv eifoga iásával alakítja át mmtkásgtrrnufeiumma
V 17. l . . " \ : i , „ a MAY.
munkástelepén fennálló I f j ú s á g i IígvesíŰet mult
• •vi dec. I ."»-tői 1#08 április 2<> ig lu l'rániaelőadást tartott. Ez egyesiuet ígazgalojat is
felhívták, hogy a tanfolyamot alakítsa át
munkásgimnáziummá. A I!ml i/i- sli \r/nil;tn i.<
A" r a mult évben átiratot intézett az Urániához, amelyben közölte, hogy a kör a székesfővárosban több tanfolyamot tart fenn, amelyeket Uránia-előadásokkal szándékozik kibővíteni. A VIII. b'riili'ti munkasgim láziuni
november 15-én nyílt nleg. Renne hetenként
két vetítése- és két szabad előadást tartanak.
A vasárnapi előadá-ok d. u. G órakor kezdődnek. a hétköznapiak, a műhelymunkára
való tekintetből, este 1 . S órakor. Kiadásait
a székesfőváros tanácsa, a Vasárnapi Munkásképző Bizottság, a Iíudipesti Népoktatási Kör
és. a Józsefvárosi Népkör fedezik.
Ahnidbáiiya. A munkásgimttázium rendezőbizottsága heti négy rendes és két nyilvános
előadást tart. November hő 18-án nyitotta
meg a rendes előadásokat, 21-én az abrudbányai. 22-e'n a verespataki nyilvános előadásokat. Mindkét helyen helyi bizottsággal
egészítette ki magát.
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Arad. fenntartó a Kölcsey-egyesület. A városi polgári iskola nagytermében nyitottak
meg a tanfolyamot. A tanulók fejenként
1 koronát fizetnek. A bizottság elnöke Nesnera
Aladár fa- és fémipar-iskolai igazgató. Igazgató: Soiimgt/i (lyula dr.
Balassagyarmat. A munkásgimnázium november 2(1-án nyilt meg. a helybeli iparosok
és kereskedők támogatásával. A termet, fűtést,
világítást és kiszolgálást az általános ipartestület adja. Ifendes előadásokat kedden és
csütörtökön este 8— !• óra között tartanak.
-V hallgatóik száma óti. Ezenkívül hetenként
egyszer belépődíjas előadásokat is rendeznek
a nagyközönség részére.
Hesztcrczcbánya. 1907. évi december 2-án
kezdődtek a/, előadások és tartottak 1!H»n
február S-ig. Ős zesen 25 előadás volt. hetenként három napon. Előadásonként 5 óoO
hallgató jelent meg, miért is a fogimn. rajzterméből a városi színházba kellett átköltözni.
líras-,0.
\z ipartestület alakította meg.
folyó évi november 20-án. A bizottságnak
minden tagja jónevíí iparosmester, vallás- és
nemzetiségi különbség nélkül. Igazgatója:
I)ó.:.i(t János, áll. ipariskolai igazgató.
Fiume. Az állami polgári fiúiskolában
10H2 óta fennálló ing-eues esti tanfolyam
alakult át munkásgimnáziummá. November
'•> a'n kezdődött meg a tanfolyam és tartani
fog négy hónapon át. minden kedden és p»'nGyulafehérvár. A katli. főgimnázium tanári
kara alakította meg. Az előadásokat december 1-én kezdették meg, hetenként két órában. Igazgatója: L'uibetiU* Imre, kath. főgimnáziumi tanár.
Hódmezővásárhely. \z idei tanfolyamon
az 1. évre beiratkozott 55 tanuló. Az előadások november :J-án kezdődtek meg. A vezetőség a vetítéses tárgyakat Uránia - füzetekben kiosztja a hallgatóság között. A
jövedelem egy részéből munkásgimnáziumi
könyvtárt szándékoznak alapítani.
Kaposvár. Az előadások november 1 én
kezdődtek. Teljes munkásgimnázium, hároméves tanfolyammal. Mindenikben két vetítéses
és két szabad előadással. A költségek fedezésért- Somogy megye megszavazott 300 K
segítséget, Kaposvár város ugyanannyit. Helyiséget, világítást az Iparos Ifjak Önképzőköre
ad, vetítőgépet a Szabad Líceum.
Kecskemét. A Ivitona József Kör szervezi
a középiskolák tanári testületeinek bevonásával gazda-, iparos- és kereskedőhallgatóság
számára. Előadásra kerül két tantárgy december, január és február hónapokban hetenként
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két köznapon, az iparos- és kereskedő tanonciskola termében. A város a kör nyilvános előadásait évi 1000 koronával támogatja.
Kisújszállás. Bizottsági elnök: Gaál Kálmán, polgármester. Igazgató: Szunyoghy Farkas, főgimn. tanár. Helyiségül a városi iparrajziskola terme szolgál, hol úgy a vetítéses
felolvasásokat, valamint a szabad-előadásokat
is tartják. Ez utóbbiak az idő előhaladottsága
miatt, csak a második félévben kezdődnek. Fűtést, világítást a várostól kap az intézmény.
Vetítőgépet és ernyőt egyelőre a polgári leányiskola és az ev. ref. főgimnázium kölcsönöznek.
A hallgatók száma 60.
Makó. Az előadások november 16-án kezdődtek. A DMKE csanádmegyei fiókja szervezte és tartja fönn, Csanád megye támogatásával. Hetenként három napon 2—2 órás előadásokból áll a tanfolyam.
Miskolez. A Közművelődési és MúzeumEgyesület tartja fönn. December l én nyilt
meg. Heti kétórás vetítéses előadásokat tart,
de úgy, hogy mindenik tárgy után félórás
megbeszélés következik, mikor az előadó a
hallgató kérdéseire válaszol, melyeket írásban
is hozzá lehet juttatni. A jövő évben megnyíló
második és harmadik évfolyamban a gimnáziumi, kereskedelmi iskolai és polgári iskolai
tanárok együtt vállalkoztak a tanításra. Előadóhelyiség a felső kereskedelmi iskolában van,
hol fűtést és világítást ingyen kap a tanfolyam.
Hallgatóúl 80 iparossegéd jelentkezett. A MÁV
mühelyfőnökénél is jelentkezett 70 fiatal munkás, akiknek számára egy külön munkásgimnáziumot terveznek.
Muraszombat. A munkásgimnázium december 8-án nyílott meg. Ezen a télen a történelemből és a földrajzból tartanak 12—12
előadásra terjedő sorozatot. Az előadások kedden és pénteken este 8—9 óráig tartatnak.
Elnöke Batthyány Zsigmond gróf országgyűlési képviselő és a gazdakör elnöke. Igazgatója : Takács R. István, a gazdakör titkára.
Nagybecskerek. A munkásgimnázium előadásai november 5-én kezdődtek meg. A tanfolyam hathónapos. A heti tanórák száma
négy. Összesen nyolc előadó van és pedig
gimnáziumi, kereskedelmi és polgáriskolai tanárok s a törvényszéki orvos. A vezetőigazgató Knyaskó Lajos, kereskedelmi iskolai igazgató. Helyisége a kereskedelmi iskola nagyterme. A munkásgimnázium bőségesen el van
látva a szükséges gyűjteményekkel; a fenntartó Torontálmegyei Közművelődési Egyesület vetítőgépre és képekre mintegy 2000 koronát költött. A rendesen beiratkozott hallgatók
száma, kik a tanfolyam bevégzése után látogatási bizonyítványt kapnak: 66.
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Nagyenyed. E munkásgimnáziumot az Iparosifjak Önképzőkörének bevonásával Kövér
János, az iparostanonc-iskola igazgatója szervezte, Vágó Ferenc nyug. főgimn. tanárral,
aki a munkásgimnázium igazgatója. A vetítéses tárgyak körül sorra kerültek : A tatárjárás, Az Árpádház vége, Az első segélynyújtás és Fiume című előadások.
Nagyvárad. A katholikus legényegylet szervezte. E télen egyelőre csak a magyar történelemből tartanak előadásokat, vasárnaponként
délután 5—7-ig. A vetítőkészülék az egylet
tulajdona. Fényforrásul váltakozó áramú villamos ívlámpa szolgál. Költségeit a katholikus
legényegylet fedezi. Igazgatója : Méllau István,
tanítóképző-intézeti tanár.
Orosháza. A munkásgimnáziumban három
évfolyamot szerveztek, hetenkénti 3—3 előadással. November 25-én nyitották meg, az
Iparosifjúság Onképző-Egyesületében. A városi
ipariskolai bizottság évi 100 K-t szavazott
meg. A vetítőgép árát gyűjtésből fedezték.
A hallgatók száma 45. Vasárnaponként nyilvános előadásokat rendez. Igazgatója: Pá? Ernő.
Szombathely. A munkásgimnáziumi bizottságot november 20-án alakította meg a szombathelyi Nemzeti Szövetség. Az előadásokat november 29-én kezdették meg s hetenként kétszer folytatják. Elnöke : Ernuszt József, a
Nemzeti Szövetség elnöke. Igazgatója : Gerlits
Sándor. A bizottság az első évi költségvetést
1260 koronában állapította meg. Ez összeget
részben a vármegye és a város adják, részben
társadalmi úton biztosítják. Vetítőgépet a Nemzeti Szövetség adott.
(Folytatása és vége következik.)

Kérelem. A mult év végén megjelent utolsó
rovatban felkértük azokat az olvasóinkat, akik
tanítói vagy előadói minőségben résztvettek
az idén az iskolán kívüli oktatásban, hogy szíveskedjenek arról e rovat vezetőjét, szerzett
tapasztalataik rövid előadásának kíséretében
értesíteni. E kérésnek olvasóink közül többen eleget tettek. így abban a helyzetben
vagyunk, hogy ez értesítések összefoglaló rövid
ismertetését már a következő számban megkezdhetjük. Hogy ez ismertetés lehetően teljes
legyen és az iskolán kívüli oktatás ezidei egész
munkásságára kiterjeszkedhessék, múltkori kérésünket megismételve, kérjük olvasóinkat értesítéseik mentől előbb való szíves beküldésére.
T a r t a l o m . A második év kezdetén. Jancsó Benedek. — Az angol iskolán kívüli oktatás. Dobos Károly.
— Munkásgimnáziumi mozgalmak. — Kérelem.

Felelős szerkesztő: Benedek

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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A volt határörvidéki községi iskolaszékek szíves figyelmébe!
A nagyra, vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium a volt határőrvidéki iskolai ós nevelési alapok számadása vezetésére, a 34.104/190S. sz. a. kelt
rendeletével, új nyomtatványt rendszeresített.
Ezen nyomtatványból egy példány egy kül- és egy belívből áll s ára 1 6
íillér. Külön belív ívenként 8 fillér.
Ezen
hetők meg.

nyomtatványok, a pénz

beküldése

mellett, ezen

igazgatóságnál

A m. kir. tud.-eg geteini
igazgatósága.
M. kir. államvasutak igazgatósága.
359.291/908. sz.

Pályázati hirdetmény.
A magyar királyi államvasútak igazgatósága ezennel pályázatot hirdet liorvát-szlavonországi magyar
tannyelvű elemi népiskoláinál betöltendő két férfitanítói állásra.
Kezdőfizetés 1200 korona és 20o korona horvátországi működési pótlék, továbbá szabályszerű (400—
0-10 korona) lakáspénz. A li/.etés ötévenként emelkedik és pedig első ízben 400, azután 200—200 koronával. A rendes tanítói minőségben eltöltött szolgálati idő a fizetés megállapításánál b: számíttatik
Ezeken kívül a tanítók az államvasúti alkalmazottak
részére megállapított egyéb kedvezményekben (tüzelőés világítóanyag, szabad utazás) is részesíttetnek.
A
évnél nem idősebb, róm. kath. vallású pályázóktól megkívántatik, hogy a horvát (szerb) nyelvben
jártasak legyenek, amennyiben ily jártassággal még
nem bírnának, kineveztetésüktől számítandó egy év
alatt a horvát nyelvből tan képesítést szerezni tartoznak.
Azok, kik a zenében bebizonyíthatólag kellő jártassággal rendelkeznek, vagy okleveles kántortanítók
előnyben részesülnek.
A kellően bélyegzett pályázati kérvények 1909. évi
január hó lil-ig a m. kir. államvasútak igazgatóságához, Budapestre eímzendők és küldendők, s azokhoz az
oklevél, keresztlevél, erkölcsi és működési bizonyítványok, valamint pályaorvosi (esetleg más hatósági
orvosi) bizonyítvány melléklendők.
Budapest, Í90J. évi január hó 4-én.
(3 h - l - l )

PÁLYÁZATOK.
A/, i v á n d a i községi iskolánál üresedésbe jöt t kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Javadalom : 250
korona az iskolaszék pénztárából, 750 korona államsegély, 2 szoba, házikort és szükséges mellékhelyiségekből álló szabad lakás és végül a kántori teendők
ellátásáért minden a községben lakó róm. kath. házaspár után egy felöntő búza és egy felöntő tengeri.
Kötelessége : hatosztálvú osztatlan fiú-, leány- és
ismétlő-iskolát vezetni és az iskolaszéki jegyzőséget
kiilön díjazás nélkül ellátni, mint kántor pedig a róm.
ka.tholikus istentiszteletnél működni. Oklevéllel és
működési bizonyítványokkal felszerelt pályázati kérvények, a családi állapot megjelölése mellett. 1909.
évi január hó 31-ig küldendők be alulírotthoz. Az
állás a megválasztást jelző értesítés vételétől számított
J5 napon belül elfoglalandó. Megjegyeztetik, hogy az
iskola államosítása iránti eljárás folyamatban van.
Iváncla (Torontál megye), 1908 december 3-án. Schikhoffer János, iskolaszéki elnök.
(1950 -III - 3)

rendel-

nyomda

M o h á c s r a református segédtanító, esetleg -tanítónő
kerestetik. Fizetése : 800 korona és lakás. Az állás
; már januárban elfoglalandó. Kérvények azonnal küldendők Varga Zsigmond ref. lelkészhez. (39—11—2)
T ö r ö k s z e n t m i k l ó s község polgári fiúiskolájánál
egy segédtanári állás töltendő be. Pályázók szabályszerűen felszerelt kérvényeiket a községi iskolaszékhez intézve, folyó hó 24-ig adják be. Pályázhatnak,
akik rajztanítási képesítéssel bírnak. A szükséghez
képest azonban más szakbeli tárgy tanítása is vállalandó. Javadalom : a község pénztárából 300, államsegély címén 1100, összesen 1400 korona törzsfizetés és 300 korona lakpénz. Az állás a választás után
j azonnal elfoglalandó.
(55—II—2)
Torontálsziget község (volt katonai határőrvidék
I községi elemi iskolájánál egy újonnan szervezett tanítónői állásra ezennel pályázat hirdettetik. Javadal^ mazása: évi 1000 korona törzsfizetés, 240 korona lakáspénz, esetleg törvényszerű, természetbeni lakás, 12
köbméter tűzifa és 12 korona irodaátalány. Fölhívom
, a pályázni óhajtó okleveles tanítónőket, hogy a vallás' és közoktatásügyi m. kir. minisztériumra címzett,
szabályszerűen bélyegeit és kellően fölszerelt folyamodványukat f. évi február hó 25-ig Torontál vármegye közigazgatási bizottságához, Nagybecskeiekrc
kiildjék be. A szerb nyelvnek oktatóképességgel való
bírása, valamint a magyar honosság okmányilag igazolandó. Pancsova, 1909. évi január 13-án. Dr. Radváuy
Ferenc, kir. tanfelügyelő.
(4 h— 1 — 1)
A lajosfal val (volt katonai határörvidéki (községi
elemi iskolánál lemondás folytán megüresedett tanítónői állomásra ezennel pályázatot hirdetek. Az állomás a következő javadalmazással van összekapcsolva :
évi 1000 korona törzsfizetés, 200 korona lakbér és S
korona irodai átalány. A tót nyelvbeli jártasság igazolandó. Fölhívom a pályázni óhajtó okleveles tanítónőket, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumra címzett, szabályszerűen bélyegeit és kellően fölszerelt folyamodványukat f. évi február hó
25-ig Torontál vármegye közigazgatási bizottságához,
Nagybecskerekre küldjék be. A magyar honosságot
okmányilag kell igazolni. Pancsova, 1909. évi január
hó 13-án. Dr. Radváuy Ferenc, kir. tanfelügyelő.
(5/h-I-l)
A l e n g y e l t ó t i izr. hitközség iskulaszéke ezennel
pályázatot hirdet megüresedett tanítói, illetve tanítónői rendszeresített állásra. Pályázhatnak : 1. izr. vallású
férfi- és nrtanítók, kik magyar állampolgársággal
és törvényes képesítéssel bírnak. 2. Javadalmazás:
évi 1000 korona készpénzfizetés és az iskolaépületben
h vő természetbeni lakás. 3. Pályázat lejárati ideje :
f. hó 23-ika. A később beérkező pályázatok figyelembe
nem vétetnek. 4. A pályázati kérvények okmányilag
és arcképpel felszerelve, alulírt iskolaszéki elnökségbe
küldendők. Kelt Lengyeltóti, 1909. évi január 8-án.
Willieim Vilmos s. k., iskolaszéki elnök. Dr. Rónai
Mihály a. k., iskolaszéki jegyző. (P. II.)
(82—1—1)
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A c s e n t a i (volt katonai határőrvidék!) községi
elemi iskolánál újonnan szervezett tanítónői állomásra
ezennel pályázatot hirdetek. Az állomással a következő illetmények vannak egybekötve : évi 1000 korona
törzsfizetés, 200 korona lakbér vagy törvényszerű természetbeni lakás, egynegyed holdnyi kert és 10 korona irodai átalány. Fölhívom a pályázni óhijtókat,
hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumra címzett, szabályszerűen bélyegeit és kellően
fölszerelt folyamodványukat f. évi február hó 25-ig
Torontál vármegye közigazgatási bizottságához, Nagybecskerekre küldjék be. A folyamodó magyar honossága, valamint az, liogy a szerb nyelvet oktatóképességgel bírja, okmányilag igazolandó. Pancsova, 1909.
évi január 13. Dr. ítadvány Ferenc, kir. tanfelügyelő.

(6/h—I—1)
Pályázat. Az e g e r v ö l g y i (Vas m.) róm. kath.
kántori állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : lakáson: két szoba, konyha, éléskamra, istálló, szín, sertésól
és kerten kívül 6kat.hold szántóföld háromszori szántással és vetéssel, a temetői kaszáló használata 40 korona,
9 p. mérő búza, 11 p. mérő rozs, 2'/a öl kemény
tűzifa hazaszállítva, tandíj mindennapiak és ismétlősöktől 260 korona, lélekpénz 15 korona 48 fillér, stóla
13 korona 20 fillér, temetés után 24 fillér, mise után
40 fillér, felhő elé való s egyéb harangozásért 50
korona, készpénz a községtől 104 korona és 289
korona 04 fillér államsegély. Köteles az összes egyházi ténykedéseket, könyörgések- és körmenetekkel
együtt végezni, továbbá az összes tanulókat az istenitiszteletre el- és visszavezetni, reájuk ott felügyelni
úgy vasár-, mint hétköznapokon. Személyes megjelenés
kívántatik. Pályázati határidő : január 23, délelőtt
9 óra. A kellően felszerelt folyamodványok Limperger
Mihály plébános, iskolaszéki elnökhöz küldendők.
U. p. Kám.
(60—1—1)
Ambíciós ref. tanítójelölt nevelő, segédtanító^lenne.
Megkeresések Gyenizse Antal jegyzőhöz, Ersekc s a n á d (Pest megye) küldendők.
(80—II—1)
J á s z k a r a j e n ö i ref. egyházhoz a rektor betegsége
miatt helyettes szükséges. Fizetése : havi 50 korona,
fűtés, lakás és stóla. Állás azonnal elfoglalható. Szekér
Sándor, ref. lelkész.
(85-1—1)
H u s z t i (Máramaros) kincstári róm. kath. elemi
népiskolához okleveles, esetleg képezdét végzett helyettes kántortanítót keresek három, esetleg öt hónapra. Az állás azonnal elfoglalandó. A tö vényben
előírt tiszteletdíj havi részletei biztosít vák. Ulíerth
Alfonz, elnök.
(87-1—1)
A berezeli ref. iskolánál az egyik fitanítói állás
megüresedett. Javadalma : 1000 korona és lakás.
Kötelessége : az iskolaszék által kijelölt osztályok
vezetése, ismétlő-iskolások tanítása. Akadályoztatás
vagy betegség esetén a kántortanító helyettesítése.
Énekkar vezetésére kész és képes egyének előnyben
részesülnek. Pályázati határidő : 1909 január 28. Az
állás azonnal elfoglalandó. Jelenleg az I—II. vegyes
osztályt fogja tanítani. Berezel (Szabolcs m.), 1909
január 11-én. Korocs József, ref. lelkész.
(.88-1-1)
Az árokszállási róm. kath. iskolaszék egy osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Javad.ilnia : 1ÚO0
korona, melyből «00 korona államsegély. Lakbér
címén 200 korona, kertilletmény 20 korona, 2 öl
puha tűzifa, hazaszállítva és felvágva. Kötelessége : az
I— II. osztályt önállóan vezetni, az ismétlősöket a kántortanítóval felváltva tanítani, a gyermekeket templomba
vezetni, ott reájuk felügyelni, a kántorságban díjtalanul segédkezni. Tannyelv : német-magyar. Személyes megjelenés előnyös. Útiköltséget nem térítünk
meg. Választás január 30-án, az állás február 1-én
foglalandó el. A folyamodványok az iskolaszék címére
kéretnek. Az iskolaszék. Vas megye, u. p. Pinkafő.
(104—1—1)
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A m é l y k ú t i (Bácsbodrog vm.) róm. kath. elemi
népiskolánál megüresedett tanítói állásra pályázat
hirdettetik. Javadalma : Mélykút község pénztárából
800 korona készpénz, 200 korona lakpénz, 20 korona
kertilletmény, 134 korona tűzifa- és fűtőszalma-váltság
címen ; fizetéskiegészítést képező 66 korona államsegélyért az iskolafenntartó fog folyamodni, mely
államsegélyt a leköszönt tanító már élvezte is. Kötelessége : az iskolaszék által kijelölt osztályt vezetni,
az ismétlő-iskolát is külön díj nélkül tanítani s a
„Bajavidéki róm. kath. tanítóegyesület" tagjává lenni.
A kántori teendőkben jártasak előnyben részesülnek,
mely képesség okmánnyal igazolandó. Az állás azonnal
elfoglalandó s a megválasztott a javadalmat az állás
elfoglalása napjától fogja élvezni. A szabályszerűen
fölszerelt kérvények f. évi február 2-ig a mélykúti
róm. kath. iskolaszékre címezve, nagys. és főtiszt.
Klanszky Ferenc apát, esperes-plébános úrhoz, Jánoshalmára küldendők.
(96—1—1)
A l o m n a i (Árva vm.) róm. kath. tanítói állomásra
f. évi február hó 4. napjára pályázat hirdettetik, következő jövedelemmel : a községtől készpénzben 400
korona, kertilletmény címén 20 korona, elegendő
tüzelőfa, szabad lakás és 600 korona államsegély.
Tanítási nyelv : tót. A folyamodványok főt. Vojticsek
József kir. tanfelügyelő úrhoz, Klinzakamenére küldendők.
(97—1—1)
A d e c s i református iskola I—Ili. osztálya tanítása
végett helyettes tanítóra van szükség. Ki mily föltételek
mellett jön, azonnal tudassa — okmányait küldve —
Bús Lajos lelkésszel.
(98—I—1)
Pályázat E a j c s a község (Zala vármegye) államilag
segélyezett községi elemi népiskola tanítói állására.
Jövedelem : a községtől fizetés 432 korona, hét hold
szántó haszonélvezete és egy hold rét haszonélvezete
50 korona, hat db szarvasmarhalegeltetés 24 korona, hat db sertéslegeltetés 12 korona, ismétlőiskolátok után tandíj 20 korona. A községtől összesen
f38 korona, államsegély 462 korona. Összesen 1000
korona. Azonkívül természetbeni lakás és kert haszonélvezete. A pályázati kérvények f. évi február l-ig
az alulírott iskolaszéki elnökhöz adandók be. A választás Bajcsán, február 2-án d. e. 10 órakor, a községi iskolánál lesz megejtve. Szepetneken, 1909 január
14-én. Lévay Endre körjegyző, iskolaszéki elnök.
(100—II—1)
A pernekl (Pozsony megye) róm. kath. népiskolai
II. oszt. tanítónői állomásra pályázat hirdettetik.
Fizetése: államsegélyes 1000 korona, egy tisztességes
szobából álló lakás, 12 méter fa, lakásának és tantermének fűtésére. A folyamodványok február hó 6-ig
a perneki róm. kath. iskolaszék elnökéhez nyújtandók
be. A megválasztott tanítónő köteles állomását legott
elfoglalni. Választás február hó 7-én ejtetik meg.
(102-1-1)

A b o l d o g a s s z o n y t (Moson m.) róm. kath. iskolánál egy osztálytanítói állásra január hó 30-ig pályázat
hirdettetik. Jövedelme : 800 korona a kath. hitközségtől, 200 korona államsegély, 20 korona kertilletmény és egy szoba, a legszükségesebb bútorral. Kötelessége : egy osztályt vezetni, a gazdasági ismétlő-iskolában fölváltva tanítani és a kántorságban segédkezni.
Zeneismeret szükséges. Kérvények az iskolaszéki
elnökség címére küldendők.
(106— I—1)
Borszörosök iskolaszéke osztálytanítói állásra
hirdet pályázatot. Fizetés: 1000 korona, melyért köteles egy tanteremben tanítani, kántoriakban segédkezni. Pályázati kérvények január 27-ig somlóvásárhelyi plébániára küldendők.
(107—1—1)
Törvényes jövedelmű sárosmegyei S z e k c s ö a l j a
rk. kántortanítói állomására pályázhatnak oklevelesek, személyes megjelenésükkel, február elsejéig.

(101—T— 1)
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A simontornyai izraelita hitközség, tanítójának a
közelben várható távozása után, a tankötelesek csekély
száma miatt iskoláját beszünteti. Szerződésileg évi
1100 korona jövedelmet biztosít azon izraelita vallású,
okleveles tanítónak vagy tanítónőnek, akinek helyben egy nyilvánossági joggal felruházott magán elemi
népiskola felállítására engedélyt ád és aki erre az
engedélyt a minisztériumtól megszerezni köteles lesz.
Tanteremről, iskolafelszerelésről, valamint a tanterem
takarításáról és fűtéséről díjmentesen gondoskodva
lesz. Aki német vagy más idegen nyelvek, valamint
zongora tanítására képes, szép mellékjövedelemre
számíthat. Bizonyítvány másolatokkal felszerelt ajánlatok január 25-ig alulírotthoz küldendők. Simontornya, 1009 január hó 6-án. Löwy Jakab.
(67-1-1)
A n a g y - és kisbákai községi iskolaszék pályázatot
hirdet egy tanítói, illetve tanítónői államsegélyes
állásra. Javadalma: az 1907. évi XXVII. t.-c. 2. £ a
szerint. Reformátusok előnyben részesülnek. Pályázati
határidő: f. évi február 1. Nagybákán, 1909. évi
január 15-én. Szalay József, iskolaszéki elnök.
(1(15-1-1)
A dédesi Borsod megye, vasúti állomás Nagyvisnyó) róm. katb. kántortanítóságra pályázat hirdettetik. Javadalmazása : lakáson, melléképületeken s
kerteii kívül ÍM
ir.oo hold szántóföld ; községgel közös
legelő- és erdőhasználatból négy illetőség. Párbér és
stóla a javadalmi összeírás jegyzőkönyve szerint 330
korona. Készpénzfizetés különböző címeken 3'-'G korona.
Kötelessége : a, mindennapi és ismétlőiskolásokat tanítani, az összes kántori és díjlevélben foglalt egyéb
teendőket végezni. Választás február 9-én lesz. személyes megjelenés mellett. Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvénvek a plébániai hivatalhoz intézendők.
Iskolaszék.
"
(103-U-I)
A m e z ö n a g y m i h á l y i róm. kath. iskolaszék kántortanítói állomásra pályázatot hirdet. Javadalma :
természetben megfelelő lakás, mellékhelyiségek és
kert ; majd kap : tiizifaváltság címén 6 koronát ; tandíj átlag 55 tanköteles után llu korona; ismétlői-knln vezetéséért 30 korona; párbérpénz a, hívektől
27 korona ; földmunkaváltság 39 korona 60 fillér ;
stóla 60 korona; párbér-rozs 00 véka à 2 korona 50
fillér —225 korona; 17 kat. hold 30l> [ -öl földjárandóság 326 korona 89 fillérre értékelve, mely fiádét
maga munkál ; ezenfelül fizetésid- gészítés címén kap
még 173 korona 51 fillért az államtól, amely most
van kérelmezve. Kötelessége : a hatosztályú elemi iskola önálló vezetése a püspöki tanterv alapján és a
kíntori teendőknek a lelkész által megállapított módon és időben leendő pontos betöltése. Kérvényeket
Koncz Lajos iskolaszéki elnök címére kell küldeni
Keresztespüspöki, u. p. Mezőkeresztes, Borsod me_-yc.
A választás napja lesz: 1909 február 1-én délelőtt.

(lll-I-l)

HIRDETÉSEK.

MAGYAR PAEDAGOGIA
általános érdekű, legolcsóbb, tudományos havi
folyóirat. Kiadja a Magyar Paedagógiai Társaság. Hogy a legszerényebb viszonyok közt
élő kartárs se legyen kénytelen aztnélkülözni,
mint a Paedarógiai Társa-ág tagja, évi 4 K
tagdíj fejében kapja, ha belépési szándékát
dr. GYULÁI ÁGOST (Budapest, I., Lógody-utoa
33.) titkárnak bejelenti. Intézetek részére
az előfizetés 10 K. Elnök: dr. FIímACZY ERNŐ ;
szerkesztő: dr. WESZELY ÖDÖN. Minthogy
pedig a társaságnak irányadó akadémiai tárgyalásain az elméleti és gyakorlati pedagógia
minden része, az iskolák összes faja, minden
aktuális kérdés előfordul : kívánatos, hogy
a társaságba a tanítóságnak legalább fele
belépjen s ekkép az általa kimondott véleménynek erkölcsi súlya is minél nagyobb
legyen.
(10-11—2)
Jt*. J&L.

JA. A. ..ßfc. ^ífc. -rfífc. jsäfik.

Az elemi népiskolákat kötelező
t a n s z e r b e l i fölszerelések
legjobb beszerzési forrása:
E R D K I ^ Y

é s

S Z A B Ó

laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára.

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21.
(a Tanszermúzeum mellett).
Miiszerészeti

gyár!

Üvegfúvó-intéze !

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen '
Telefon 42—05.

"

(17—16-2)
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elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónöképezdék, valamint az ország összes tanintézetei számára a legújabb kiadásban nálam
megszerezhetők, továbbá polg. is';, tanárjelöltek részére kaphatók az összes forgalomban levő jegyzetek.
Állandóan raktáron vannak a világiro- A.
dalom újabb és nevezetesebb termékei. V
Hazai és külföldi dísz- és ajándékmüvek,
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára.

S
!
F

?
« tfimlenitpniú toMlrtiiositiUmil keizség&flt szolífMok.
Részletes könyvárjegyzék

Q 7 F T r á V
bélyetí beküldése ellen minUZJI.'JJ V L i l i 1 . ilen tanítónak joga van az
1 K 20 f bolti árú, most megjelent

ingyen!

TOJLIII L A J O M

1909. évi Zsebatlasz egy példányára,
amely 15 különféle színnyomású térképet és számos közérdekű földrajzi és csillagászati tudnivalót
tartalmaz. Magjai- Földrajzi Intézet. Budapest,
Rudolf-rakpart s.
'
(24 ILI—3)
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Budapest, II. ker., Fö-utca 2. szám.
(1216 - XV—12)

3. SZÁM.

P_a|1i| megye székhelyén működő állami tanítónő,
t a C l C l családi okból. Cím : Stern Adolf, Budapest,
Síp-utca 17, félemelet 5.
(61 - I I - 2 )
n - p j . I l áll. tanítónő felvidéki nagyközségből az AlU d O i O l földre, lehetőleg Hódmezővásárhely közelébe,
hol vasútállomás van. Ásványvíz, pósta helyben. Vasútállomás gyalog '20 perc. Máramarosszigettől vonaton
15 perc. Regényes fekvésű és kitűnő éghajlatú. Megkeresések „Áll. Tanítónő" Szaploncza, Máranaaros vm.
küldendők.
(83-1-1)

Heves inogye legnagyobb áll. iskolájától (közel Budapesthez) tanító n e a r i l t i n á n o l r
külön-külön is.
és tanítónő
t à C l C l l l C U C H , Részletes ajánlatok : Lévai Andor, Bpest főpósta, post.-rest. kéretnek.
(103—1—1)

U o 7 Ó r t n n w r o t • Alexy: Vezérkönyv (eredményV OLOl n U l l j VCH . tár) a földrajz tanításához t'20.
Pálinkás B. : Beszéd-ért.-gyak. vezérkönyv I. oszt.
anyaga, az új Tanterv szerint, 2'40 ; II. oszt. 2 K.
Pálinkás B. : Elemi iskolai tanítástan 1'80. Pálinkás :
Jeles mondások és költemények gyűjteménye, kézikönyv az 1905/2202. tanterv alapján, 2 K. Székely A. :
Vezérkönyv a beszéd-ért.-gyak. tanításához, I. oszt. 2 ;
II. oszt. 2. A pénz beküldése esetén portómentesen
k ü l d i : Kovács Gyula, Nagybánya.
(101—2—1)
p _ _ _ . I l róm. kath. tanítónő családi ok miatt, Párád
V o O l O l mellől. Vasút, pósta, távírda helyben. Cím :
tanítónő, Hatvan. Főszolgabírói hivatal.
(79—I—1)

Stampay ének- és imakönyve

P o p r ó l ú t Hatvanból, a 23 tanerős állami iskoláU S c r C l C Q . tói, férfival is, nagyobb városba. Kun
Renée, tanítónő.
(89—I—1)

(XV. kiadás. 256 oldal. Űj kotta!)
a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan
kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik könyv ingyen, új
2 4 oldalas kotta ingyen. K ö b ö l k ú t (Esztergom m.).
(1380—XX—17)

I T o r P C A k k é t e l e m i iskolásgyerme- t a n í t ó n ő t
IlClOaOÜ. kemhez szerény,okleveles M I U l l U U U l ,
ki jól érti a zongoraoktatást is. Szíves ajánlatokat kér
dr. Kotnáromy Dezsőné, Nagyléta, Bihar m.
(69-1-1)

Hflill i l i t i i l i l i l i i i l l t j l M H

FEIWEL LIPÓT utóda t S L ? '
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7.

f i - p _ . I l Alföldön, 5 tanerős iskolánál működő áll.
V ö C I Cl tanítónő. Cím : Orosz Istvánná, Eger, Timárutca 5. szám.
(95—1—1)

(9—52—3)

Pcprplni
óhajt áll. óvodához, Bánfalura (Moson
u o v l v i l i i m.)? Kétezer lakosú nagyközség, nagy,
úri ház kerttel, kitűnő helyi viszonyokkal. Cím : Mátray
Etelka, Eger (Heves megye), Orom-u. 2. (11—I—1)
A l ï î a z eredménnyel nincs megelégedve, próbálja
Ü . J 1 1 Fűzi Márk ny. tanító (Kassa) eng. I. o. számv.
olvasókönyvét és I—II. o. vezérfonalát. Bírálat a 47.
számban. 380 tanító használja. Bérmentve 1 K 30 f.
(109-1-1)

sek, tornakészülékek és óvodaberendezcsek
gyára.
K í v á n a t r a megküldi újonnan
kiadott árjegyz é k é t , ingyen és
bérmentve.

SCHUNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁHÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.

Iskolai és orgoiiaharmóniuniot ne
vegyen, míg

(14)
BUDAPEST.
(19-2)
Föiizlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV.,
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16.

REMÉNYI MIHÁLY

Magyarország

magyar bangszertelepének h&rmón i u m r ó l szóló árjegyzékét át nem
olvagta, mely ingyen és bérmentve
küldetik Budapestről, VI., Király-u58.
Gyakorló pedálos orgonák a legolcsóbb gyári árakon.Bégi hangszerek
eserélése, vétele és javítása, kezesség uicllett. Telefon 87—84!
(64—30—2)

Ajánlja mindennemű, sa^át gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
lskolahegedük 8 K-tól kezdve.
Harmónium ok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraiénak
árkedvezmény.

legnagyobb és villamos erőre
dezett hangszergyára.

beren-

Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

3. SZÁM.

Neitanítók

» >

1'í fíiríílfprí

S

rt me

' ^ szabásban, elegáns kivifccl1 J IUI I l l i c i t ij eili tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot

K r a u s z I \ és

Társa

úriszabő-iizlete, Till, ker., IMkóczi-út C9. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20—52—3)

I 50 gyönyörű, új Mária-ének. díszes
• kísérettel. II. rész ára .". korona. 48
előjáték I., II. 2 korona 70 fillér. Zámbó Károly,
Szeged.
(2022—'V- 4)
1

29

Lapja.

m

m m m m m m
Március

m

i
15."

(Harmadik kiadás, negyedik ezer.)
Egyfelvonásos, alkalmi színjáték. írta: Pásztor
József. A hazafias munka költői módon fejezi ki a
szabadságharc emlékének fellángolását az öregedő szívbensaz ifjúság tiszta lelkesedését a szabadság gondolatáért. Iskoláknak, ifjúsági, önképző- és társasköröknek
különösen alkalmas, liogy lendületesebben ünnepelhessék meg március 15-ét. A színdarabban mindössze
három szereplő van, díszlet sem kell hozzá, így könynyen előadható. Megrendelhető a szerzőnél 'Budapest,
1., Kemenes-utca 8.). Ára postai szétküldéssel 90 fillér.
A pénzt legcélszerűbb utalványon vagy bélyegekben
beküldeni, mert utánvételes küldésnél drágább.
( 3 8 - V i l i 2)

Tanítók segítsége !

f f f f f f f l f f f f f l l l

a részletes tanítástervezetet (tananyagbeosztást). Bá rmely osztály Hullíiiann József féle, falra függeszthető,
hónapokra és betekre felosztott részletes tanítástervezete 30 fillér. Mind a hat osztályé egyszerre rendelve
1 korona 50 filler. Az egytanítós iskoláé 1 korona.
Az ossz
10 f i l l e t portóval előre beküldendő Huszár
Aladár könyvkereskedőhöz, Szatmár, aki bérmentve
küldi.
'
(1963—VI—6)

előkészítéséhez gyakorlati vezérfonalul szolgálnak
VADAI JÓZSEF művei. Árjegyzékért a szerzőhöz,
Nagyváradra tessék fordulni.
"
(48—10—2)

-

iskolai ünnepélyek és vizsgák

m ^ m o t t f t U M «
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NÉPTANÍTÓK LAPJA
Előfizetési f e l h í v á s

£S3gr t l L Ő F I Z E T É S I Á B :

Egész évre
Félévre
Negyedévre

10 kor.

—

fill.

5 kor. — fill.
2 kor. 5 0 fill.

lOlöíizeiést iiupíjír s z e r i n t k i k e r e k í t e t t e g y é v n e g y e d n é l
k e v e s e b b i d ő r e n e m f o g a d u n k cl. Az előfizetési és h i r d e t é s i
d i j a k n e m a szerkesztőségbe, hitucsn a k i a d ó h i v a t a l b a
liiiiidendők jiősiauinlváisit.vsa! b e , k ö v e t k e z ő e i m a!a<í :

A Néptanítók Lapja tekintetes Kiadóhivatalának
i I-i i rjj
HtBiiU'

B u d a p e s t ,

X. ( V á r ) ,

Iskola-tér

3.

szám.

30
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LAPJA.

3.

SZÁM.

A z előfizetési és hirdetési díjak nem a szerkesztőségbe, liaiiem a kiadóhivatalba küldendők
be, következő cím alatt:

A Néptanítók Lapja Tekintetes Kiadóhivatalának
Budapest,
I. ker., " V á r , I s k o l a - t é r 3. sz.
Marv
TVfÓrní tudományos műszerek gyára
m a i A Où i U C i e i Budapest, VI., Bulcsű-u. 7. Telefon 21 — 06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m.
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint.
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok,
közetek stl>. Állami és nem állami iskolák legcélszerűbb bevásárlási forrása.
(25—26—2)

HARMÓNIUMOT
elismert legjobb gyártmányok,
jutányos árak mellett szállít:
Első magyar, villamos erőre
berendezett hangszergyár,

STOW AS SEK J.
csász. és kir. udv. szállító,
BUDAPEST.
Raktár : II., Lánchíd-u. 5.
Gyár: II., Öntőház-u. 2.
Ajánlja továbbá saját gyárában készültösszesbúros-,
vonós- és fúvóhangszereit.
Magyarország legnagyobb
vonós- és fbvóhangszerek
!
gyára.

Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra
bérmentve.
(35—52 — 3)
Tanerőknek külön kedvezmény.

5 gyermekem mellé, kik
N
e
v
e
l
ö
n
ö
t
k
e
r
e
s
e
k
közül egyet a IV. elemi
osztályra, egyet a III., egyet a II. és kettőt az I.
elemi osztályra tanítana. A gyermekek nevelése
teljesen reá volna bízva, velük állandóan kellene foglalkoznia. Az illetőnek háziasnak és jóerkölcsünek kell
lenni. Ajánlatok, a fizetési igény megjelölésével, Lehoczky Ferenc földbirtokoshoz, Ráczalmás (Fejér m.),
intézendők.
(40—1—1)

""cimbalmok
legújabb szabadalmazott
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangtartását más gyártmány
megsem közelítheti. Teljes jótállással, részletfizetésre ls kaphatók.
Ilarmóiiiumok, beszé-"í
lögépek, gramofonok, '
fonográfok bámulatos
szép hanggal.Hegedűk,
harmónikák, fuvolák,
cite rák, kitűnő húrok stb.
Tanítóknak és tanítónőknek 10% engedmény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen
küld: MOGVOKÓSSY GYULA m. kir. szab. Iiangszergyára, Budapest, VIII. kor,, Kákóczi-út 71.
(7 - 2 6 - 2 )

KÉZIMUNKA
fji-ofoelinek,
gok és szövetele rendkívüli nagy
választékban, szabott gyári árakban.
Kérjen képes árjegyzéket és kiválasztási küldeményt.

Telefon 109 —06.

Tanítón üknek engedmény!

BÉ11CZI B. SÁNDOR
női kézimunka-nagyiparos,

Budapest, VI., Dessewfly-utca 5. sz.
(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.)
.- S a j á t áriiházáhan. —
~

PIZIN G E jR-féle Si'aJadíthat6

Mno-víirftl'*7!Ío'

legnagyobb

BUDAPEST, VIII., Nagytemplom-utca 17.
(1862—XV—6)
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

kézi-

(16-26-2)

XLII. évfolyam. 3. szám.

Budapest, 1909 január
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NÉPTANÍTÓK LAPJA.
KIADJA

A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R .

Megjelenik e lap minden liéten egyszer, csütörtökön (este).
Megkap hat j a e lapot minden magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi elöljáróság! bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre - korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
móilon mindenki által kiszámítható hirdetési díj (dőre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted réazét
tevő petit nyomású és egybasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG :
KIADÓHIVATAL :
BUDAPEST, VIII. KEK., BERKOCSIS-ITCA IG. SZÁM.
HAGY. KIR. EG VETE >11 NYOMDA, 1. KEK., ISKOLA-TÉR 3.
K é z i r a t o k a t n»»m a d u n k v i s - / . ; i .

Vallás és társadalom.
az emberi szabadság eszméjén felépülő
A különféle, sok tekintetben ellenté- s különféle osztályokra, felsőbb és alsóbb
tes világnézetek harcában és abban a osztályokra tagozódó jogrendnek és
viharzó eszmeáradatban, melv napjaink- államszervezetnek. A társadalom szobán az emberek belsejében 'dúl s a régi C l a h s tevékenységének épen az a falbelső világnak, azaz a hitnek, gondolat- a d u t a minden egyes társadalmi
nak, érzületnek teljes felforgatására és osztály / jogos igényeit és szükségleteit
ekként teljes megváltoztatására tör. alig megállapítva, gondoskodjunk ezeknek
van eszme, amely nagyobb szerepet ját- haraiómkns kielégítéséről, azaz akként,
Arisztotelész osztó igazságosságát
szana s az ellentéteknek erósebb ütközőpontja volna, mint a vallásnak az esz- . 8 z e m e l ó t t tartva, mindenki oly mértékI né je. A nemzetközi szocialisták tejesen b e n i'észcsedjen a társadalom anyagi és
értéktelennek, H haladás, az egészséges «zellemi javaiban, jogokban és kötelesfejlődés kerékkötőjének tartják a vallást bégekben, amily méri ékben azt a társaés az egvházat egyaránt, amelyek s/e- d a l o m egészséges fejlődése megkívánja,
rintük elvesztették már létjogosultsá- Azonban mi ez alkalommal nem akarjuk
gukat : míg az úgynevezett keresztyén a felolvasást sem ismertetni, sem bírálni,
szocialisták épen a" keresztvén vallásban m k á b b c s a k felhívjuk reá olvasóink
és a Krisztus által alapított an vaszent- figyelmét. Inkább csak néhány további
egyházban rejlő szociális és morális erő eszmélkedésre, gondolkodásra serkentő
fokozásával vélik megújítandónak, meg- eszmét, nézetet akarunk papírra vetni
javítandónak ezt a mi 'sok sebből vérző :L k é rdést illetően.
és sok tekintetben beteg társadalmunkat.
Nem tekintve az egyházat mint fonLegutóbb a budapesti egyetem nagy- tos művelődési funkciót teljesítő gyatudományá tanára, (Joncha Győző tartott korlati intézményt, vájjon miben rejlik
előadást a fenti cím alatt, a Szent általában a vallás szociális és morális
István Társulat szociális ügyosztályé- értéke, jelentősége ?
ban. Két estére terjedő érdekes felolvaEgy-egy társadalomnak, nemzetnek
sásának tendenciája annak a kimutatá- körében a vallás egyike azoknak az
sára irányult, hogy a keresztyénségnek eszményi kapcsoknak, melyek a különaz az alaptétele: „szeresd felebarátodat, j féle társadalmi osztályokat összeformint tenmagadat" tulajdonképen épúgy ; rasztják és merev elkülönülésüket lehekedvez az egyéniség kifejlődésének, mint i tétlenné teszik. A vallásnak, a templom-
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nak ezt az egyesítő, összekapcsoló jelentőségét szépen fejezi ki nemzetünk nagy
költője, Tompa Mihály is. „A világ
eltávolítja, az Isten háza együvé vezeti
az embereket. Külön célok felé futunk,
javak után epedünk; más-más úton
reméljük a boldogságot, melynek nyugtalan keresése közben ha összeütközünk
felebarátainkkal : gyakran elég gyarlók
vagyunk letapodni reményeiket és romlásukon építeni fel saját szerencsénket.
Az Isten házába egy gondolattal, egy
közös célból jövünk, ennek javaiért nem
irigykedünk egymásra. A szent hajlék
békében egyesít fedele alatt gazdagot
és szegényt, hatalmast és gyámoltalant,
boldogot és szenvedőt. íme, a gyenge és
nyomorék, a rongyokkal fedett koldús
egyesíti imáját a hatalmaséval és előkelőével; egy itt csak aki fő: egy hangban és jelentéssel hallik a közös megszólítás: Mi atyánk! A világban gyakran
mint idegenek, sőt ellenségek állunk
egymással szemközt: atyafiak, testvérek,
Istennek gyermekei vagyunk itt." (Tompa:
Olajág.)

LAPJA.

Í5. SZÁM.

végső kérdéseit és az élet nagy titkait
fürkésző bölcsészet a történelmi okmányok levéltárába és a híres halottak
pantheonjába került.
Ha van is jogunk erre azt mondani,
hogy ez a felfogás nem felel meg minden részletében a való állapotnak, azt
el kell ismernünk, hogy a vallás mint
lelki erő, mint mozgató elv nagyon
gyöngült, épen a modern ember belső
világában. S vájjon amit veszítettünk a
réven, megnyertük-é a vámon?! Azaz,
a népműveltség, a felvilágosodás, különösen az erkölcsi érzés és akarat terjedt-é, növekedett, szilárdult-é oly mértékben, mint amennyire a vallásosság
hanyatlott?! Mi erre a két utóbbi kérdésre nem mernénk határozott igennel
felelni.

Egy kétségtelen. Az ugyanis, hogy a
tudomány, különösen a természettudomány rendkívül magas fokra emelkedett s vele együtt növekedett az ember
hatalma a természet erői felett. Az
ember küzdelme lételéért könnyebb is,
meg nehezebb is lett. Könnyebb lett
Szinte hallani vélem némely másként annyiban, amennyiben a természetnek
gondolkodó részéről a gúnyos ellenvetést : már talán összes erőit saját céljainak
Hiszen épen azon fordul meg a dolog, szolgálatára kényszerítette, de egyúttal
hogy a vallás napjainkban már elvesz- nehezebbé is vált annyiban, amennyiben
tette a lelkek felett való uralmat, hogy az igények, vágyak kényelmi eszközök
a pozitív tudás megölte a naiv hitet: is hihetetlen módon megnövekedtek, a
az emberek a tudomány igéivel s nem társadalom szinte átláthatatlan bonyoa vallás igéivel táplálkoznak; a tudo- lultságra fejlődött s egyes régebbi oszmány csarnokaiba tudós előadásokat tályok eltűnésével s új osztályok kelethallgatni vagy a színházakba élvezetet kezésével vagy emelkedésével még eddig
keresni és nem a templomokba prédiká- helyre nem állított zökkenések, zavarok
ciót hallgatni járnak; gondolkoznak, a támadtak társadalmunk bonyolult gépetermészet titkait fürkészik, de nem zetében, épen a mi korunkban. Míg a
imádkoznak. A vallás régi helyét és középkori ember lelkében a vallás állott
szerepét a tudomány és művészet töltik a legfőbb polcon, ezt a modem emberbe, jobban és megfelelőbben ; még pedig nél a tudomány foglalta el. Az utóbbia 'pozitív tudomány és az a művészet, nál élete összes nyilvánulásaiban a termely a társadalom érdekeinek szolgála- mészet kikutatására és meghódítására
tába szegődött, mely politizál, gyógyít irányuló törekvés mutatkozik.
vagy izgat szociálista eszmék érdekében,
Dicsőítjük korunkat, mert telegráf és
buzdít bizonyos cselekvésekre, másoktól telefon, vasút és gőzös által az embeóvakodásra int és ezzel a vallás, a lét reket ezer új szállal fűzte egymáshoz:
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valójában pedig e dolgok csak jobban
elidegenítettek bennünket
egymástól,
mert a modern élet lelke szakadtáig
rohamos haladásában többé nem érünk
rá, hogy magunkba szálljunk, hogy magunk mellett felebarátainkra is gondoljunk s így egyre elfogultabb és idegesebb lesz kölcsönös érintkezésünk, egyre
fogy belőlünk a lelki összeszedettség, mely
egyedül adhatná szívünknek az embertársunkul való békességet.
Foerster, a zürichi egyetem tudós
tanáru. kinek pedagógiai müve (Jugendlehre) immár huszonhétezer példányban
íórog közkézen, azt mondja e művének
bevezetésében: A modern kultúrnépek
szellemi és erkölcsi érettsége nem áll
arányban és nem bír ama nagy hatalmi
eszközökkel és anyagi erőkkel, amelyeket tudománnyal és technikával felidézett.
Világos példa erre a szociális kérdés,
mely szembeszökően mulatja, hogy a
külső természet adományai és erői fölött
való hatalmunkkal nem haladott párhuzamosan emberi tfirmfasdíhik állati ré-

kivégezni. S akkor j a j lesz egyúttal a
társadalomnak és az államnak is!
Ember, te csodás valóság. szállj magadba
és ismerd meg a természet mellett a saját
valódi lételedet, lelkedet.
Székeli/

György

dr.

Knek a népiskolában.
(„A népiskolai énektanítás vezérkönyve" c., sajtó alatt
levő mű Bevezetése.)

Jiéla.
írta : Sztankó
A népiskola minden tárgyának egy fi »'mán
megvan a maga helye, értéke, jelentősége s
fontossága a gyermek lelkének harmonikus
kiképzésében s így a gyermek erkölcsi jelleme
kialakításának alapvető munkájában. Az éneknek is.
Az éneklésnek idő és tér által nem korlátozottan, minden népek minden nemzedékét, minden nemzedék minden egyes tagját illetőleg
általánosan elterjedt volta igazolja, bogy e
tárgy — melyhez u természet adott érzéket s
melynek az össze.-, művészeti agakéhoz képest
legegyszerűbb előadóeszközét mindenki önmagával hordja — a mai népiskolák mindenikében az általánosan kötelező tágyak sorába
igtattatott. Nem is lehetett másként, hiszen az
ember érzelmi világának sokféle kifejezőeszköze között a szóval társult zene, vagyis az
szének lekiizilése.
ének áll első helyen s érzelmileg ez érint benNY/et ünk szerint oerster fején tá- nünket s ez liai ránk a legközvetlenebbül az
lálta a. szeget azaz jid állapítja meg összes művészetek között.
A termelő művészetet tekintve, ebben találja
modern tár?
imák egyik legnagyobb baját, egyik
íéi;etőbb és cryó- meg a nép az ő költői alkotásának a legszebb
Szüntelen termelvén s alakítván dalait :
gyításra leginkább rászorult betegségét. formáit.
ezzel festi helyzetét, ezzel fejezi ki gondolatát,
Ez nem más, mini egyrészt a külső, érzelmeit. Ezen vidul, ezzel könnyíti a munka
fizikai javaknak olthatatlan szomjúsága, fáradalmait s ép ezért a dalok a tükrei a nép
másrészt az érzéki élvezeteknek szünte- egész élete módjának, fenntartói az ö hagyolen hajszolása. Ez aztán másutt és a mányainak, élesztői kedélyének. Ebben ölt testet az ő egész érzelmi világa. Dallamok hordozszociá listák törekvéseiben jó élesen j u t zák nyelvének zengzetesen költői fordulatait.
kifejezésre. Ok nemcsak azzal a kilátás- Ezekben fejeződik ki hite, vallása, erkölcse,
sal döngetik a közvéleménynek és a hazaszeretete. Nemzedékek alkotó, átalakító,
törvényhozó testületeknek a kapuit, hogy csiszoló munkájának közös eredményei ezek,
több jogot a népnek, le a zsarnokkal, ha- melyekben minden egyénnek része van, vagy
része lehet s ezért mindenki egyéniségének
nem azzal is, amit a római csőcselék legsajátosabb vonásaival ékítheti, tökéletesítis kiabált Iióma utcáin: „panem et heti s ezért önmagáénak tekinti azokat. S amit
circenses", azaz: több kenyeret és több a nép az alkotó ösztön kényszerű szükségéből
ékezetet. A középkor, hogy biztosíthassa tesz, ugyanazt teszi a müköltő Öntudatosan,
a lélek uralmát, a test felett megölte ihlet által megtisztult érzéseinek költői kifejezéseit művészi formába öntvén s alkotásainak
a testet, a külső embert; modern tár- tudatos élvezőire számítván. Ha már most a
sadalmunk — ha így halad tovább — nép valamely művészeti irányban jobban kimüa belső embert, az emberben a lelket fogja velődik, ezáltal nemcsak a maga hagyományaiét*
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nak megőrzése iránt válik fogékonyabbá s
nemcsak a népies alkotások folytonos tökéletesítéséhez kap készségeket, hanem képessé válik
a valódi műalkotásokban való gyönyörködésre
is. A megértés által együtt tudván érezni a mű
alkotójával: érzelmi világa megtisztul a salaktól, megfinomodik, megnemesbül. Cselekvésre
indíttatván: egész lényében jobbá válik, mint
anélkül válhatott volna s akiknek valamely
művészet iránt természettől adott termelőtehetségük van, azok dallal táplált, daltermő-képzelmükkel keresik és megtalálják érzéseiknek,
gondolataiknak, a bevett hatásoknak művészi
formában való szép kifejezését is. A léleknek
finom szövevénye minden hatást befogad, a
művészetieket épen áhítja is; s ha ezek ott
esztétikai érzelmet tudnak ébresztetni, észrevétlenül megkezdik és végrehajtják a maguk
tisztító, nemesítő, felüdítő munkájukat s mire
egy tiszta látásra, egy nemes elhatározásra, egy
erkölcsi cselekedetre kerül a sor: már nem is
tudjuk elemezni s szétválasztani azon tényezőket, melyek egy világos főnek, egy érző szívnek, egy bátor léleknek valamely megnyilatkozását létrehozták. De ki vonná kétségbe, hogy
mindezekben egy-egy művészeti alkotás létrehozásának, avagy szépségeiben való elmerülésnek is szerepe lehet?
Az énekművek előadását illetőleg a népiskolai tanításnak szintén megvan a maga
jelentősége. Az egyént tekintve, nagy értéke van
az énektanításnak: a) élettani szempontból. Az
éneklésben való helyes kiképzés s az ének
gyakorlása javára van testi állapotunknak,
erősbödnek és edződnek a légzőszervek. A mellkas kitágul, a tüdő erősen fejlődik, nyer ellenállóságában, munkabírásában. A beszélőszervek
nyernek erőben és hajlékonyságban. Aki énekelni tud s szokott, annak szóhangjai tisztábbak, csengőbbek, változatosságra hajlandóbbak,
dallamosak, annak beszéde jobban és élesebben
tagolt, hangsúlyozottabb, az értelmi nyomatéknak, az érzelem rezgésének szabatosabban kifejező hordozója, lelki világának hívebb s a hallgatóra is hatékonyabb tolmácsa. A beszéd némely fogyatékosságainak megjavításánál is lehet
szerepe az éneklésnek (gyors beszéd, orrhangok).
Éneklés által fejlődik, finomodik a hallás. A
hangárnyalatok gyakorlása elősegíti nagyobbarányú térérzékünket, míg a hangjegyolvasás
a tér kisebb arányaiban igazítja el szemünket.
Az időérzetek keletkeztetésére nincs is jobb
eszközünk a zene ritmusánál. A hangírás által
fejlődik kézügyességünk s a hangírás gyakorlása mellett hozzászokunk a jegyek pontos térbeli elhelyezéséhez, b) A lélektani hatás szempontjából az éneklésnél mindenekelőtt igen sok
értelmi mozzanattal találkozunk. Lelkünk egész
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sor új képzettel, fogalommal gazdagodik. A
hangérzetek s jelek az asszociációnak új világát
nyitják meg előttünk. Emlékezetünk egész ú j
területen tartja meg az ismereti anyagot. E g y
dal szabatos éneklésénél teljesen át kell értenünk a szöveget s ahhoz úgy kell kapcsolnunk
a zenei elemeket, hogy a kettő — amennyire
csak lehetséges — fedje egymást, ami ítélő-,
következtető-képességünket foglalkoztatja. Gyakran kell szétbontanunk és összeszerkesztenünk.
Elválasztva a szót a dallamtól, begyakoroljuk
az elvonást s gyakran működtetjük képzelőerőnket. Pontosan kell felfognunk. Egy dallam
önálló éneklésénél megfeszített figyelemre van
szükségünk, hogy képzeteinket jól társíthassuk.
A módszeres énektanítás által gondolati tevékenységünk nagy mértékben munkába van szólítva. Még közvetlenebbül érinti az ének érzelmi
világunkat, még pedig magasabbfokú, ú. n.
esztétikai érzelmeink területén, hol a dallam,
ritmus s harmónia által okozott kellemes érzések magasztosabb eszmékkel kapcsolódnak. Bár
már magának a hangszeres zenének is megvan
ezen esztétikai érzelmeket felkeltő hatása, de
sokszorozódik ez a szöveggel kapcsolt zenénél,
vagyis az éneknél, melyben érzelmeink mindenki
által könnyen megérthető, határozott, valószerű
alakban jutnak kifejezésre. A dallam és szó
ezen egybeforrottságának a következménye, hogy
a dal rendkívül gazdag képzetköröket érint s
újít fel és ebben van egyik oka az ének általános hatásának is. De ebből következik az is,
hogy az így nevelt esztétikai érzelmek társadalmi és erkölcsi érzelmeink fejlesztésére is
nevelőleg hatnak.
Ami különösen a társadalmi érzelmeket illeti,
elvitathatatlan az éneklésnek nagy egybeforrasztó ereje s tapasztalják is, hogy azok, kik
érzelmi kötelékekkel fűzvék egybe: együttérzésüknek sokszor és szívesen adnak énekkel kifejezést. És ez a kifejezési mód egybetartozásuk érzetét bensőbbé, szilárdabbá, maradandóbbá teszi.
A családban az anya dallal ébreszti és dallal
altatja el kisdedét. Boldog gyermek, kiben környezetének ily hatásai visszhangra találnak ! A
játszóudvar gyermekdalok zsongásaitól zsibong,
a házi ájtatosságok ünnepélyes csöndjét énekek
fohászai teszik fenségessé ; dal zendül fel a
családi örömünnepeken, a nép sirató-énekekkel
búcsúzik el kedveseitől.
A munka suhogásába dalok vegyülnek. Az
együtt dolgozók foglalatosságát ritmikus dalok
szabályozzák, könnyítik, élénkítik.
A polgári élet azonos rendjébe tartozók társulatokat, dalegyleteket alapítanak. Hasonló életmód, egyforma gondolkozás, közös érzület összehozzák, együttartják őket s ezt dallal fejezik ki,
dallal élesztik.
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Egy nemzetnek fiai összeolvadnak a hazaszeretetben. Harcokban csatadalok, békében a
hazafias énekek szítják azt a szent tüzet, melv
n hon oltárain füstölög.
Akik közös hitet vallanak s Isten imádására ;
egybegyűlnek templomokban vagy kegyhelyeken : azok himnuszok és zsoltárok éneklésével
vesznek cselekvőleges részt közös hitük, közös
vallási meggyőződésük, közös erkölcsi felfogásuk nyilvánításában, erősbítésében.
Hát még az iskolai élet kis társadalmában
mily összeforrasztó hatatma van a dalnak.
Mintha csak egy ajak nyílna meg, egyetlen
érzés töltené be az ártatlan gyermeki lelkeket,
mintha a szívek is összedobbannának !
\ alóban csodálatos egységesítő hatása van
az éneknek, mert nyomában jár az egymás
iránt való odaadás, részvét, rokonszenv. Szeretet az emberek, a szülőföld, a haza iránt, a
szívnek Isten imádására való összehangolódása,
a lelkeknek az áhítat szárnyain égbeemelése.
De jelentékeny az a hatás is. mely a zenees dalköltészeti művek hallgatása nyomán kél
bennünk.
Es itt a fentebb említett egyetemesítő és
általánosító hatás felismerése nyomán érdekes
megfigyelnünk, mily fejlődési folyamaton mennek végbe a műköltészet formái, t'gy látszik,
mintha a zene a maga végrehajtó eszközeiben
s költői formáiban is mind jobban-jobban igyekeznék megközelíteni azt a célt. melyet az
ö>szes művészetek között leginkább szolgálhat,
t. i. a ininy ti'nvrgrh:. !. c.-úlchüu vagy hallgatólagos részvételét egy költői alkotás előadásánál.
Az ókori egyszólamú ének teljesen nélkülözi a
harmóniát. A középkori ének többszólamúságában, művészi keresettségében, mesterkelten összefonódó bonyodalmaiban csak művészileg kiképzett. kevésszámú énekes tudott eligazodni. Az
újkori énekmüvek összhangzati stílja hatalmas
énekkarok alakítását tette lehetővé, kívánatossá,
szükségessé. Ennek az újkori stílnak mindjárt
a bölcsőjénél ott áll a fenségesen egyszerű,
szép zenei stíljának jellegzetes képviselője,
Palesztrina : az ö. ma is csodás hatású kettős
karaival. Ugyan ily jellegű példát a hangszeres
zenei formák fejlődésében is találunk. A legrégibb sorozatos hangszeres zenei műforma az
ú. n. szilit, mely kisebb terjedelmi táncoknak
a sorozata volt. Ebből alakult ki a művészi
szerkezetű szonáta, a kamarazenének ez a jellegzetes alakja, mely kevésszámú, de annál
tinomultabb ízlésű közönségre számítván —
beéri 1—2 művészi előadóval ; s a szonátából
nőtt ki a hatalmas szimfónia, mely nagyszerű
zenekari hangszerelésével a színezés pompájának minden gazdagságát ontja és szórja a nagy
tömegre. A népies eredetű szüit n felbuggyanó

kis forrásokat juttatja eszünkbe, a klasszikus
(és arisztokratikus) szonátában a kristálytiszta
csermely csevegése hallszik, a demokratikus
szimfóniában a hatalmas áradattá dagadt hullámok hömpölygése zajong. A fejlődésnek ezt
a menetét méltóképen rekeszti be az újkor
legnagyobbszerű zenei alkotása, a dalmű, melynek egyesített ének- és zenekaraiban százak
működnek közre, liogv benne ezrek gyönyörködjenek s e gyönyörűséget fokozza, hogy oly
sokan megosztják, együtt élvezik azt.
Ez a fejlődési folyamat hozta és hozza létre
a művészetek ta'gas templomait, melyeknek
közönséget kell nevelnünk, s ennek a nép legszélesebb rétegeire kiható miidon alapját azáltal
vetjük meg, ha a népiskolában az éneket mentül jobb módszerrel, tehát mentül nagyobb
eredménnyel tanítjuk.
A népnek az ének iránt való előszeretetét
ápolni es fejleszteni tehát kötelessége az iskolának. Mert az ének akár az alkotó, akár az
előadó művészet szempontjából, de akárcsak a
hallgatók műélvezete szempontjából tekintsük
is: a szív képzés leghathatósabb eszközeinek
egyike, a szépízlésnek, a kebel legnemesebb
érzelmeinek hü dajkálója s így a szép megkedveltetése által az erkölcsöknek hathatós
szelidítője s az embernek minden jóra vezérlője. ( \ . ö. Tanterv a, róni. kath. népiskolák
számára. is. 1.)
Az a tapasztalat, hogy a nép költői tradíciói
kiveszőben varrnak, - nép alkotóereje megcsökkent, a nép szegényebbé válik dalokban s
szemünk láttára, rohamosan vesznek ki a néphagyományok: a népdal ápolására s ezúton a
népnek a míiköltészetliez való elvezetésére serkent bennünket.
Valamint tehát az iskolai énektanításnak
elejétől végig, a legalsó foktól kezdve addig,
ameddig a népiskola apró híveit vinni lehet,
a tiszta erkölcsű népdal s az a jtatosságot lehelő
s ájtatosságra indító népének az eszköze, azonképen ezek nemesítése egyik célja. S amiközben az iskolai dalok a né/irletnek pedagógiailag értékesíthető mozzanatait tükrözik vissza,
azonközben elvezetik a gyermeket a műköltészet élvezhetéséig is.
Es mert az iskola kis világában a szív örömének indító okai hasonlatosak azokhoz a
kedélvi eszközökhöz, melyek az élet nagy iskolájában a szív béké jét állítják helyre : az igazi
költői gyöngyökké formálódott, itt-ott valóban
a tartalmi és alaki tökélv minden szépségével
kikristályosult néphagyományok ősforrásának
újra megnyitása s velük együtt a műköltészet
tiszta csörgedezése bizton odaviszen, ahol a nép
kedélyének üdítő itala van.
Idáig elmenni pedig siirgetőleg késztet az a
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tény, hogy az igazi népdalok kedves virágait Az ingyenes népoktatás törvénye.
itt-ott már-már egészen elnyomják a zűrzavaros
írta : Ktithy
Zsigmond.
utcai dallamok. Ahol a nép kedélye egészséges,
felfrissítő táplálékot nem kap s ahol nem éneA tandíj eltörléséről szóló törvény közoktakelnek ma már üdén és vidáman, bensőleg és tásügyi és szociáhs szempontból egyike a legtermészetes közvetlenséggel, úgy, miként a szív fontosabb törvényeknek, amelyeket a közoktasugallja ; ahol nem kísérik a munkát énekkel ; tás érdekében ebben a fél évszázadban alkottak.
ahol nem rövidíti meg a dal a kényszer pilla- Hogy eme humánus és mélyenjáró szociális
natait ; ahol nem csendül meg az ének munka- törvény mégis itt-ott visszatetszést és félelmet,
szünetkor s munkaszünet után mint egykor, bizonyos izgatottságot okozott és okoz : ez
midőn a fiatalság fonóba gyűlt s az apró-cseprő csak ama körülménynek tulajdonítható, hogy
nép is régi nótákat tanulgatott : ott feltétlenül felületesen bírálják meg eme törvény nemes
gondoskodnunk kell a köztudatból kiesett becses intencióját. Ama iskolafenntartó tényezők, akik
hagyományok felelevenítéséről s a teljesen elve- leginkább a kivetett tandíjból fedezték az iskolaszetteknek a müköltészet termékeivel való pót- fenntartási költséget, most félnek, hogy a tanlásáról. Ma már ápolnunk kell a népdalt, mert díj eltörlésével vagy le kell mondaniok az iskolaebben a népnek valóságos kincse van s mert fenntartás jogáról, vagy pedig nagyobb áldoza— újra hangsúlyozzuk — ez vezet a mükölté- tot kell hozniok az iskola céljaira. Azok az
szet megértésére. Ahol a nép alkotóereje meg- iskolafenntartók pedig, akik eddig is vajmi
csökken, ahol a hagyományok veszni indulnak, csekély tandíjat szedtek, attól félnek, hogy az
ott meg kell menteni, amit megmenteni érdemes állam ingerenciája még nagyobb lesz.
s műveltté kell tenni a népet, hogy vesztett
Nekem is, aki .30 év óta a felekezeti iskola
hagyományaiért kárpótoltassék !
szolgálatában állok, legyen szabad mindkét
De a dalnak a szociáhs életre való hatását oknélküli aggodalomra elmondani szerény nézeis jobban kell méltányolnunk. S ebből a szem- temet, annyival is inkább, mivel többen forpontból nemcsak arról van ma már szó, hogy dultak már hozzám ebben a kérdésben.
az együttérzőket még együttérzőbbekké tegye,
Először is hadd nyugtassam meg a tandíjhanem arról, hogy a komorságot elűzve, a gon- veszteség fájlalóit. Az állam 15 K tandíj és
dot eloszlatva, közelebb hozza azokat, kiket 1 K beíratási díj refekciót nyújt minden tantársadalmi életünk erősen szétválaszt, hogy se- díjfizető tanuló után. Ezt a 16 K kárpótlást
gítsen kiegyenlíteni az ellentéteket s ezáltal minden ellenszolgálat nélkül, ingyen, ajándék— ha a legcsekélyebb adalékkal is — hozzá- képen adja az állam 1910-től valamennyi
járuljon a szociális békéhez* s éreztesse az ő felekezeti iskolának.
vigasztaló, megnyugtató hatását, mely kibékítő
Tegyünk egy kis számítást. X felekezeti
erényeket fogantat, amely megtisztítja a szívet, iskola 20 K tandíjat szedett átlagosan ; jár
helyreállítja annak békéjét, mely nem a gyűlö- pedig abba az iskolába 500 tanuló, akik közül
let és visszavonás törvényeit diktálja az embe- 120 tandíjmentes. Szedett tehát ez az iskola
reknek, hanem megtanítja őket összhangzatra, 380 tanuló után 380 X 20 = 7600 K-t. Most
az egyetértésre és a szeretetre.
pedig fog kapni ez az iskola 380 X 16 = 6080
Hatalmas népnevelő eszköz van letéve ezt K-t, vagyis 1520 K-val kevesebbet. De a
illetőleg a tanító kezébe. Érdemes érette és 6080 K-t ingyen, minden ellenszolgálat nélkül
kapja az iskolafenntartó. Kérdem tehát, ki a
vele fáradozni.
És nálunk különösebben is fontos a dalnak nyertes? Vájjon ezt az 1520 K-t nem vetheti-e
ez az egységesítő hatása, mert vallási és nyelvi ki az az iskolafenntartó ama 500 tanuló szükülönbségek is elválasztják a nép fiait egymástól. leire akár 5% iskolaadóban, akár egyházi
Az iskola himnuszában együtt emelkedhetünk adóban? Az a Péter, Pál, aki eddig 2—3
fel mindannyian s aki a magyar dalok bűbájos iskolásgyermeke után 40—60 K tandíjat fizeritmusában, édes melódiáiban csak egyszer is tett, fizet most, eme 1520 K repartieipiálása
el tudott igazán merülni, azoknak gyönyörű- folytán, 6—8 K-t.
séges hatását csak egyszer is igazán élvezte:
Ahol eddig is fizettek iskolaadót, ott a
az együttérez azzal a sok fájó panasszal, az tandíj törlésével legföljebb 1—2%-kai fölemelik
édes búsongás ömledezéseirel, a magyar nem- azt az iskolaadót, de ezzel szemben felszabazeti öntudat vígasztalódásával, örömnek és dulnak a tandíjfizetés terhe alól.
búnak a könnyek csordulásáig fokozásával, meAmi pedig az állam ingerenciáját illeti, hát
lyek mind ott vannak a magyar dalokban, , én, egész őszintén szólva, 30 évi működésem
viszontagságos és dicsőséges nemzeti történel- { alatt soha sem láttam kárát annak, ahol és
münk tükördarabjaiban.
amikor az állam beleavatkozott az iskolába.
! Mert az állam csak ott és akkor avatkozik az
A dal ápolására szükség van !
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Most sem büntethető bíróilag a tizenkettedik
iskola dolgába, aliol nagy visszaéléseket kell
megszüntetni, ahol az autonómia örve alatt évét meg nem haladott gyermek, azonban nem
törvénytelenséget követnek el, vagy ahol a csapják ki egyszerűen a bűn mezejére, hanem
lia büntettet, vagy vétséget követ el : az a hatörvényt ki akarják játszani.
Ott pedig teljes joggal avatkozhatik be az tóság, amely elé kerül (törvényszék, járásbíróállam. Elvégre az iskola, a tanuló, a tanító ság). őt megfenyítés végett a házi fegyelem
elsősorban is az államé, azé az államé, amely a gyakorlására jogosított egyénnek, vagy az iskolai
hatóságnak kiadja. Sőt ha a gyermek eddigi
szuverén jogot gyakorolja törvényes úton.
És vájjon miben nyilvánulhat az állam eme környezetében erkölcsi romlásnak van kitéve,
ingereneiája ? Abban, hogy 1. betartják-e az vagy züllésnek indult, a hatóság a gyámhatóállam által kiadott tantervet?; ± nem használ- ságot értesíti, és ha a gyermek érdekében hanak-e államellenes tankönyveket, térképeket?; laszthatlanul szükséges: a gyermeket ideiglenes
3. bír-e tanképesítéssel a tanító ? ; 4. megfelel-e fölvétel végett a legközelebb eső állami gyeraz iskola a közegészség követélményeinek? és mekmenhelybe szállítja. (Bn. lő. *.)
.">. tél van-e kellően szerelve az iskola?
Pihenjünk meg egy kissé a házi fegyelmi
íme, ezek azok a horribilis, rettenetes inge- jognál. Nagyon kényes kérdés ez, kivált a tanírenciák, amiket gazdám, parancsolóm, kormá- tókra és tanárokra nézve.
A Btkv csak annyit mond. hogy
házi feIIvom gyakorolhat az iskolára! Hát ettől kár
félni. Mert ha erre befolyás nem volna bizto- gyelemre jogosított személy által annak gyakorsítva. törvénybe kellene azt xíjból iktatni. Hány latában elkövetett könnyű testi s é r t é s miatt
De hogy kik
törvény korlátozza a polgárt lépten-nyomon, büntetésnek nincs helye. ( 3 I 3.
vaunak feljogosítva a házi fegyelmi jog gyakorde azért nem érzi azt a korlátot, csak az a
polgár, aki minduntalan vét eme törvények ' húsára : arról itt szó sincs. Tehát más türveellen. Az a/, iskolafenntartó, amely betartja a nyekben, vagy szabályrendeletben kell keresnünk.
tételes törvényeket iskolájával szemben, ne léiA gyám-törvény szemit a kiskorúnak szemelve
jen az állam befolyásától. Akinek pedig oka fölötti felügyeletet a szülők, ezek nem létében
van félni, az féljen is, azt sújtsa is az állam a gyám gyakorolja. A kiskorúak a szülők vagy
hatalma. Es ezzel szemben mily áldás lesz az gyám iránt tartozó engedelmességre mindaddig,
a szegény népre, hogy neki nem kell tandíjat míg eltartásukról önmaguk nem gondoskodnak,
fizetnie, neki nem kell immár koldulni tandíj- vagy atyjukkal, illetőleg gyárunkkal linzi kö/.ö.
elengedésért ; az ő gyermeke immár egyen- ségben élnek, házi fegyelem által szoríthatók.
rangú a íoidesúr, a gazdag ember gyermekével : A házi fegyelem csak a kiskorú egészségére árez sem fizet, ő sem tízet tandí jat. Nagv és mélyen- talmatlan módon gyakorolható, t iö77 : XX.
jiíró kihatása, ítisz ennek a törvénynek és még t.-cikk 10. §.)
;i/. utókor is áldani fogja megalkotóját.
A cselédtörvény szerint a cseléd .szolgálatbalépésével a gazda, illetőleg családja háznépének
tagjává válik. (187li : XIIL t.-cikk 2. §.) Amiből
itiintető-ium'lla
a bírói gyakorlat már féhem agy arázhatlanul
s a gyermek büntetése.
megállapította, hogy a gazdának
mint csaIrta: A . Nay y
Sándor.
ládfőnek — házi fegvelmi joga van cselédje
fölött.
III.
.V Bn. a fiatalkorú bűnösökről - hogy úgy
Az ipartörvény szerint a tanonc az iparosnak,
mondjam
majdnem ideálisan intézkedik. illetőleg üzletvezető helyettesének a reája bízotEzeknek az intézkedéseknek némely részei össze- : takban engedelmességgel tartozik, és ha az ipafonódnak az iskolával s a tanítókat a bírák ros hazában élelemmel és lakással láttatik el :
mellé állítják, hogy egyesült erővel munkálkodl s éves koráig az ő házi fegyelme alatt áll.
janak az erkölcsök javításán, az eltévelyedettek- (18S4 : XA'U. t.-eikk öli. §.)
nek jó útra vezetésén.
A gazda és mezőgazdasági
cseléd jogviszoEddig az volt a törvényben, hogy aki a nyait szabályozó törvény szerint a kiskorú csebűntett, vagy vétség elkövetésekor életkorának léd 1 s éves koráig a gazda házi fegyelme alatt
tizenkettedik évét meg nem haladta : bűnvád áll. (1908 : XLV. t.-cikk 3. S-)
alá nem vonható. (Btkv 83. §.) Es az ilyen
Ezek a tételes törvényeknek világos rendelgyermek, még ha a legsúlyosabb bűncselekményt
kezései.
(emberölés, rablás, gyújtogatás stb.) követte is
A tanítók házi fegyelmi joga*vol már több
el: még csak szóba sem állottak vele, meg sem ízben szólottam itt régebben s közöltem azokdorgálhatták, tettének rettenetessége'ről s bün- nak a. bírói határozatoknak egy részét, melyektethetctlen bűnének nagyságáról föl sem vilá- ből — mint állandó bírói gyakorlat — meggosíthatták, hanem egyszerűen elküldték haza. állapítható, bogy a Btkv 313. S-ának a házi
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fegyelmi jogra vonatkozó kedvezménye azért
nem terjeszthető ki, mert ez törvényben kimondva nincs s így reájuk nézve a fegyelmi
jog gyakoroltatása tekintetében azok a szabályok irányadók, melyek tanítványaiknak fegyelmi
büntetéseit meghatározzák. Es az újabb időkben
a bíróságok az egyes esetekben mindig csak
ezeket a szabályokat vizsgálják és ezeknek rendelkezéseit fektetik ítélettik alapjául és indokolásául. így nem lesz fölösleges, ha végigfutunk
a némely iskolákra kiadott rendeletek vagy utasítások azon részén, melyben a fegyelmi eljárás
fokai, vagy a tanulók fegyelmi büntetései felsorolva vannak.
A polgári iskolaszékek számára kiadott utasítás szerint a fegyelmi eljárás fokai: 1. Szeretettel és komolysággal való intés magánosan.
2. Az ily megintésre nyilvánosan való figyelmeztetés. 3. Megpírongatás magánosan. 4. Megpírongatás nyilvánosan. 5. Székből kiállítás. 6.
Tanítási órák utáni fennmarasztás, éheztetés
nélkül. 7. Tanítási óra utáni fennmarasztás, éheztetéssel (megjegyezvén, hogy a fennmarasztás
csak nappali órákra terjedhet ki). 8. A szülőknek szó- vagy levélbeli értesítése. 9. Bejelentés
a gondnokságnak végintézkedés végett. (1876
szept. 2-án 20.311. sz. Utasítás 61. §.)
Budapest székes-fővárosnak a községi iskolai
hatóságok számára kiadott utasítása szerint a
fegyelmi eljárás fokai : 1. Szeretettel és komolysággal való intés magánosan. 2. Az ily megintésre nyilvánosan való figyelmeztetés. 3. Megpírongatás magánosan. 4. Megpírongatás nyilvánosan. 5. Székből kiállítás, mely félóránál
tovább nem terjedhet. 6. Az igazgató vagy
vezetőtanító elé idézés. Ha a vétség nagyobbfokú, az igazgató vagy vezetőtanító az osztály
előtt nyilvánosan dorgálja meg a tanulót. 7.
Tanítási óra utáni fennmarasztás tanhelyiségben
felügyelet alatt ; megjegyeztetvén, hogy a fennmaradás csak a nappali órákra terjedhet. 8. A
szülőknek szó- vagy levélbeh értesítése. 9. Bejelentés az iskolaszéknek végintézkedés végett.
(Fővárosi 1877. évi 297. sz. szab. rend. 67. §.
447/877. Közgy. sz.)
A brassói m. kir. állami közép
faipariskóla
szervezeti szabályzata szerint a büntetések fokozata : a) A tanár által való magános figyelmeztetés és intés, b) A tanuló hibájának szigorú
feddése az osztályfőnök által, c) Az osztály előtt
való nyilvános megdorgálás, ez különben minden oly esetben már előbb is alkalmazandó,
ahol az ifjú magaviselete közbotrányt okozott.
d) Az igazgató elé idézés, ki ez alkalommal,
ha szükségét látja, ajánlhatja a tanuló csöndes
eltávolítását az intézetből, e) A tanári szék elé
idézés, azzal a figyelmeztetéssel, hogy nemjavuás esetében az illetőt kizárják az intézetből.

LAPJA.

4. sz.ùi.

f ) A kizárás az intézetből. (1880. évi június
6-án 16.352. sz. szab. 21. §.)
Az alapfokú kereskedelmi iskolák szervezete
szerint a fenyítés nemei: a) a tanító, illetőleg
a tanár vagy az igazgató által több ízben megintés, vagy fokozatos megdorgálás magánosan,
azután az bsztály előtt ; b) a tanítótestület által hozott határozat következtében a tanuló
főnökének, szülőinek értesítése; c) a felügyelőbizottság elé idézés ; e) bűntény elkövetése esetében megbüntetés végett a bíróságnak kiszolgáltatás. (1885. évi aug. 3-án 29.801. sz. rendelet 14. §.)
Az állami felsőbb leányiskolák szervezete szerint a fenyítékek fokozatai : a ) magános figyelmeztetés és intés s a körülmények szerint dorgálás; b) az osztály előtt nyilvános megintés és
ha kell, megdorgálás; c) a vétségnek az osztálykönyvbe bejegyzése, amikor az osztályfőnök is
megdorgálja az illetőt ; d) az igazgató által való
megdorgálás; e) tanári szék elé idézés és ott
megdorgálás ; f ) a tanintézetből kizárás a tanári
szék által. (1887. évi július 7-én 28.999. sz.
rend. 64. §.)
A középiskolai rendtartás szerint fegyelmi
büntetések: 1. a tanár által való magános
figyelmeztetés és intés, a tanuló hibájának megvilágításával ; 2. szigorú feddés az osztályfőnök
által; 3. az osztály előtt való nyilvános megdorgálás; 4. az igazgató elé idézés, aki ez alkalommal, ha szükségét látja, tanácsolhatja a
szülőknek a tanuló csöndes eltávolítását az intézetből; 5. a tanári szék elé idézés, azzal a
figyelmeztetéssel, hogy nemjavulás esetén kizárják az intézetből; 6. a tanuló kizárása a
saját intézetéből, vagy a helybeli középiskolából; 7. oly esetben, midőn félreismerhetlen az
erkölcsi romlottság s ez bármely intézet erkölcsiségét veszélyeztetné: az ország összes iskoláiból való kitiltás. (1890. évi június 30-án
23.583. sz. rend. 18. §.)
A budapesti állami ipariskola szervezete szerint a fegyelmi büntetések nemei : 1. tanári
megintés; 2. osztályfőnöki magános megdorgálás ; 3. osztályfőnöki nyilvános megdorgálás az
osztály előtt, amiről a szülők értesíttetnek; 4.
igazgatói megdorgálás, amiről, ha az igazgató
szükségesnek látja, a szülők vagy gyámok értesíttetnek. Az igazgató tanácsolhatja a szülőknek vagy gyámoknak, hogy fiokat, illetve gyámoltjukat az iskolába tovább ne járassák ; 5. a
tanártestület előtti megdorgálás és esetleg a
netalán élvezett jótéteményektől való megfosztás, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a tanuló nemjavulás esetén az intézetből kizáratik, erről a
szülők vagy azok helyettesei levélben értesíttetnek ; 6. a tanuló kizárása az intézetből ; 7.
az ország összes iskoláiból való kitiltás, oly eset-
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ben. midőn félreismerhetetlen az erkölcsi romlott sag s ez bármely intézet erkölcsiségét veszélyeztetné. (IS'.H. évi jiíl. 4-én 24.224. sz.
rend. 24. g.)
íparostanone-iskolák szervezete szerint a fenyítés nemei : aj megintés magánosan, az osztály előtt, a tanítótestület előtt: b) a tanítói i
testülettől hozott határozat következtében a
tanuló gazdájának, sőt szülőinek értesítése, mely
értesítést azok láttamozni tartoznak; c) az ipariskolai bizottság elé idézés; d) kártétel esetén
az. okozott kiírnak megtéríttetése : v) a tanuló i
meg nem javulása esetében fegyelmetlenségét az
iparhatóság a tanonc bizonyítványában megemlíti: t) kihágás vagy bűntény esetében megbüntetés végett a polgári hatóságnak kiszolgáltatás; g) az igazgató föl van hatalmazva szükség esetén a tanulót bezárni, vagy ellene a
házi fegyelmezi's esekiízeit használni. Szükség
esetén á/. igazgató az iparhatóság segélyét veheti igénybe. ( I s!i:j. évi aug. Ml Min 33.ő<>4. sz.
rend. 47.' g.)
Kereskedelmi tanonciskolák szervezete szerint
a fenyítés nemei: a) m e g i n t é s magánosan, az.
osztály előtt, a tanítói testület előtt; b) a tanítói
testülettől hozott határozat következtében a
tanuló főnökének, sőt szüleinek értesítése, mely
értesítést azok láttamozni tartoznak; ej a tanonci s k o l á i bizottság elé idézés; <l) kártétel esetén
az okozott kárnak megtéríttetése; e) a tanuk)
meg nem javulása esetén fegyelmetlenségét az
iparhatóság a tanonc lnwnmtványában meg
említi : f ) kihágás vagy bűntény elkövetése eseten megbüntetés végett a polgári hatóságnak
kiszolgáltatás: gj az igazgató föl van hatalmazva szükség esetén a tanulót bezárni, vagy
ellene a házi fegyelmezés eszközeit használni.
S/.íikség esetén az igazgató az iparhatóság segélyét, igénybe veheti. 1803 szept. 4-én 24.7S4.
sz. rend. 43. g.)
I .: állami elemi népiskolai utasítás szerint a
fegyelmi büntetések fokozatai: aj szeretettelés
komolysággal intés magánosan, azután nyilvánosan: bi megpírongatás magánosan, azután
nyilvánosan: r) padból kiállítás (térdeltetés nélkül): d) tanítási «ira után benmarasztás, éheztetés nélkül : ej tanítási óra után beiunaraszta's «dieztetéssel (megjegyezvén, hogy a benmarasztás csak nappali lírákra terjedhet és
mindenkor csak felügyelet mellett történhetik) ;
f ) a tanítói testület vagy gondnokság előtt való
megintés; g) a szülőknek szó- vagy írásbeli értesítése; h) bejelentés a gondnokságnak, illetve
tanítótestületnek intézkedés végett. (HMIJ. évi
május 21-én :!2.<löö. sz. rend. I
g.)
.1 kii.ségi elemi népiskolai utasítás szerint
a figyelmi büntetés fokozatai: a ) szeretettel és
komolysággal int«:s magánosan. azután nyilvá-
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nosan: b) meg]iirongatás magánosan, azután
nyilvánosan; e) padból kiállítás, térdeltetés nélkül); d) tanítási «ira után benmarasztás; ej
a tanítói testület, szükség esetén az iskolaszék
előtt való megintés: f j a szülőknek sző- vagy
írásbeli értesítése; gj bejelentés az iskolaszéknek, illetve tanítótestületnek végintézkedés végett.
(1902. évi okt. 21 -én 44.24(C sz. rend. 134. g.)
Ime! tehát az összes iskolai szabályzatok közül
csupán az iparos- «;s kereskedelmi tanoncokra
vonatkozó szabályzat ad házi fegyelmi jogot, de
ez is egyedül csak az igazgatónak, a tanoncok
fölött. De azért én nem merném még ezeket
az igazgatókat sem megnyugtatni, hogy az ilyen
- pozitív törvényre nem alapított — házi fegyelmi jog gyakorlása esetében büntetlenül maradnának.

Irodalom

és művészet.

Iskolai Dalgyűjtemény.
Lapunk ú j mellékletének első számat ürömmel
n v u j t j u k t. olvas<:>ink kezébe.
A népiskolai énektanítás keretébe eső énekek
es dalok forrása kivan lenni e gyűjtemény : oly
énekeké es daloké, melyek szöveg es dallam szerint egyaránt értékesek, alkalmasan illők a népiskolai tanulók értelmi es érzelmi világához s
e 11 é kl e si kép esst-ge he/.
Kendre elő fognak benne kerülni a népies és
művészi gyermekdalok, .játékdalok, a népi cselek
Vényes dalok, a pedagógiailag és didaktikailag
értékesíthető népdalok, a népies stilban írt könynyebb műdalok es énekek, mindenikük abból a
gondolatvilágból, azon műfajok közül s abból a
zenei tárgykörből kiválogatva, melyeket népiskolai tantervünk s a hozzácsatolt- Utasítások a népiskolai énektanítás anyagára nézve kijelölnek, s
olyan formában feldolgozva (egy- vagy többszólamú énekhangra, hegedű- vagy harmóniumkisérettel átírva), hogy azoknak a népiskolai énektanításnál hasznát is vehessük.
Egyidejűleg' a, főlapon tájékoztató sorokkal is
kísérjük a közölt dalokat. I'i soroknak az. lesz a
céljuk, hogy vagx a dalok forrására, vagy gyakorlati felhasználásukra, vagy szerkezetükre, «-seileg módszeres feldolgozásukra rámutassanak.

[. K'áleseg-Erkel:

Himnusz. A szöveget, mely-

nek eredeti, teljes címe : ..Hymnus a m a g y a r nép
zivataros s z á z a d a i b ó l K ö l c s e y Ferenc l S 2 o j a . n .
22-én. (-sekeii irta: a mellékleten közölt 1. versszakon kívül éneklésre különösen alkalmas az
utolsó versszak :
Szánd m e g , Isten, a, m a g y a r t ,
Kit vészek h á n y á n a k ,
N y u j t s feléje védő kart,

Tenyerén kínjának.
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Balsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A multat s jövendőt !*
A Himnusz dallamát Erkel Ferenc 1843-ban
szerzette, ezzel n y e r v é n el a B a r t a y András,
Nemzeti Színházi igazgató által kitűzött pályadijat.
A mellékleten közölt átdolgozás hanglétra neme :
kemény B. Ez a hangkör leginkább alkalmazható
lesz a népiskolában. Ahol a gyermekek átlagos
hangterjedelme mélyebb, ott e dallam kemény A
létranembe helyezendő át (fiúiskolák Y — V I . osztályában, viszont leányiskolák felsőbb osztályaiban
kemény G hanglétranembe lesz legcélszerűbb azt
áthelyezni.
Úgy a dallamot, m i n t harmóniumra alkalmazott
összhangzatos kíséretét azon vegyeskarra átírt
kidolgozás alapján közöljük, melyet eredetileg
maga Erkel Deák Ferencnek ajánlva adott volt
ki. A ritmusban csak annyi egyszerűsítés van,
amennyit e dalamnak a nép között való elterjedése közben elért formája megengedett, t. i. az
1. és 5. ütemben az eredeti
I

^

h

!

J. J J J.
-

r0

0

!

i

0

formát vettük fel, s a 2. és 6. ü t e m

#•

0

0 - 0

képlete helyett az általánossá

májában az ismétléseknek ugyanezt a helyét és
mértékét látjuk s így az ismétlésnek ez a módja
szerkezetileg is igazolt, de hangtalálás szempontjából is könnyebb a gyermekeknek a III. szelvény
kezdetét énekelni, mint a IV. szelvényét.
II. Az Arany János kéziratos dalgyűjteményéből vett szemelvények
címén három népies dalt
közlünk. E dalgyűjteményt Arany 1874-ben állít o t t a össze gyermekkori emlékeiből, sajátkezűleg
í r t hangjegyekkel, Bartalus István népdalgyűjteménye számára. A mindvégig nagy gonddal írt
gyűjtemény nárom _ csoportban (I. Népdalok és
rokondalok. II. Társas dalok. [IL Kántáló dallamok
gyermekréják) 1 0 3 ——
| 38 -)— 8, összesen tehát 149
dallamot tartalmaz.
A mellékleten közölt 1. sz. dallam Kisfaludy
Károlynak „A rákosi szántó" c. költeményére alkalmazott népies dal. (I. rész, 41. szám, 10. lap.)
A dallamot teljesen híven közöljük, azzal az egy
különbséggel, hogy az Arany által alkalmazott
kemény F hanglétranemet a gyermekek hangköréhez jobban alkalmazkodó G létranemmel cseréltük föl. Arany kézirata csak az 1. versszakot
tartalmazza ; a többi versszakok közül éneklésre
legalkalmasabb strófa ez :
Rákos, Rákos ! Hová lettél ?
Szép híredből de kiestél !
Fáj szívem, fáj, ha ezt látom,
S hazám földjét sírva szántom.

ritmikai képlet h e l y e t t a szokásos

j0
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—
vált s egyszerűbb

J JJ
f o r m á t választottuk.
Az összhangosítás eredeti harmóniáit mindenütt
megtartottuk, azzal az egy különbséggel, hogy
az 1. és 2., továbbá az 5., 6. ü t e m e k hangzatainak, illetőleg az ezen ütemeket betöltő két felső
szólamnak alsóbb nyolcadban való megkettőzését
mellőzendőnek véltük.
A versszak utolsó két sorának ismétlése szint é n az eredeti kiadás alapján van kijelölve, de
megjegyezzük, hogy ez ismétlés a versszak egész
második részére, tehát a III. és IV. szelvényre
egyaránt kiterjedhet ; népies dalaink szokott for* A Himnusz módszeres tárgyalását feldolgozta
Léderer Ábrahám a „Néptanítók Lapja" 1882. évf.
710., 735., 748. lapjain; továbbá Köveskuti Jenő: Az
Énektanítás Vezérkönyve c. művében, az 58—59. lapokon.

A 2. sz. dal, melynek „A pásztor és a bárány"
címet adhatnók (Arany cím nélkül jegyzi fel) —
népies idill. (I. rész, 17. szám, 4. lap.) A kéziratban kemény A létranemben van bejegyezve,
a tanulók hangköre szempontjából ezt is célszerűnek láttuk áthelyezni a kemény F létranem
magasságára. A közölt dallam egyébként egészen
hű, azzal a különbséggel, hogy a 2. és <>. ütem
ritmusát könnyebben énekelhető formában jegyeztük le, midőn az eredeti

képlet helyett ezen
maztuk :

egyszerűbb

#•

beosztást

alkal-

0

A szöveg párbeszédes s így o dal különösen
alkalmas arra, hogy abból a gyermekek által
annyira kedvelt váltakozó éneket fejlesszük, az
1. és 3. sort az 1. csoport, a 2. és 4. sort a II.
csoport, az 5. sort mindkét csoport énekelvén.
A 3. sz. dal (címe lehetne : Vigasztaló) betű
szerint, híven van közölve. A 3. szelvényt a nép
— helyenként — e ritmus szerint is énekli :
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A dallam és szöveg egybevágósága szempontjából ialiin ez a torma az iskolai tanításnál is
ajánlatosabb.

Midőn az. Iskolai I >algyiijtemeny lapjain e dalok
n j lendiilel hez jut ya .-»/.árnyrakelnek, óhajtjuk, hogy
eljussanak egészen a gyermekek szívéig. Tanítótársainkat - általában e lap egész 1. közönségét pedig
arra kéljük, liogy érdeklődésüket és támogatásukat
e rovatra is kiterjeszteni szíveskedjenek.
Az volna az óhajtásunk. ha az Iskolai Dalgyűjtemény egyik orgánumává lehetne a népköltészeti

termékek egyetemes és állandó gyűjtésének, s ha
egyik indítékul szolgálna arra. hogy a gycrmckdidl,ól/észét fejlődése immár nyomon követhesse a
szépen virágzó gyennek-szokoltészetet.
Sx. lt.

* Színházi szemle. A Nemzeti Színház (most
mar harmadízbenl újra fölvette műsorába Hugo
Viktor regi-nyes ilrámáját. Borgia Lukréciát. A
darab sokkal borzalmasabb, szertelenebb, semhogy
ma már elvezet volna végignézni; irodahimiurteueti szempontból azonban érdekes. Hugo lius / o n ö t e ve » volt.
mik.>r ('ro)uu'elt cimu darabja
elos/.avaltan elméletileg kifejtette a francia roman
lika alapelveit. Lz. lS2-7-ben outent. I > ín ban.
lífiliani-ja
első előállásán eldőlt a klasszikus • i.
iskolák lian-ai Most mar egyre-másra
kö\elke/.iek Hugo romantikus darabjai, melyek
-./.érkezei ükkel, tárgyukkal es
politikai irányukkal egyaránt uj. szabad levegőt hoztak be
nemcsak Franciaország, de az egész művelt világ
irodalmaim is. X álunk is. amint a budapesti
Nemzeti Színház f ö l é p ü l t , sietve mutatták l i e
korszakalkotó munkáit. Hazája!tan politikai okok
miatt sok üldözésnek volt kitéve. -I király mulat
ï-, darabját, az első előadás után betiltották, mert
egy középkori francia király gaztetteiben eélzáMikai veitek fölfedezni a jelen eseményeire. Hugo
azonban nem engedte magát elnémítani e.» hat
h ton belül, ls:;:i-ban. előállott Borgia
Lukréi'iáral. melyet a I'orte-Saint-Martin nevű. ma is
fennálló színház óriás -ikerrel adott elő. A kot
darab, mint Hugo maga mondja az utóbbihoz írott
előszavában, testvér egymással. Mind a kettő a
csúnyát, a borzalmait akarja
— a romantikus
iskola niagaalkottá receptje szerint
- valami
emberi, rokonszenves vonás hozzavogyítésévej közelebb hozni a közönség -zivéhez : fel akarja kelleni érdeklődésünket, rokonszenvünket aziránt,
amitől különben undorral fordulunk el. Mert 1
király mulat púpos, rút. elvetemült udvari bolondjában az apai erz.es : a méregkeverő, sokszoros gvilkos. hitszegő, erkölcstelen liorgia Lukré-
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ciában az anyai szeretet az. ami rokonszenvünket
fölébreszti. „Vedd a legborzalmasabb, legvisszataszítóbb, legtökéletesebb fizikai rútságot : helyezd
oda, ahonnan leggyakrabban származik, a társadalom épületének legalantasabb, megvetettebb
emeletere : világítsd meg ezt a nyomorult teremtest az ellentétek gyászo.» napfényével: es aztán
adj neki lelket és öntsd ebbe a lélekbe a legtisztább érzést, mely embernek adatott valaha, az
apai érzést. Mi fog történni'? Az. hogy ez a felséges érzés, melyet bizonyos körülmények még
hevesebbe tesznek, átalakítja szemedben ezt a
kevésre becsült teremtést: a törpe lény naggyá
lesz: a szörnyeteg megszépül. íme. alapjában véve
ennyi .1 király mulat. Nos. mi hát
Borgia
Lukrécia?
Vedd a legborzalmasabb, legvisszatasy.ilóbb. legtökéletesebb erkölcsi rútságot: bekezd oda. ahonnan leggyakrabban származik, egy
asszony s/.ivebe.
add meg a fizikai szépség es
kir,ilyi nagysag minden föltételét, ami ragyogást
ad a hímnek - és most keverj ez erkölcsi rútsághoz egy tiszta érzést, a legtisztábbat. amire
asszony képes. a/, anyai szeretetet — rajzold
anyának ezt a, szörnyeteget — s a szörnyeteg
fog, meg fog ríkatni : ez a rémületet
érdekelni
teremtés szánalmat fog kelteni, e/. a
gerjesztő
lélek szinte szépnek lóg látszani." így
rettentő
Hugo saját darabját, s ez a féltóga.»
fogja fel
dlc-mzi öt s a romantikának ellenteteket
nagyon ji
dig komoly alapgondolatból kihajszoló.
induló ír.
. ft. in .y
M a g y a r g y ó g y p e d a g ó g i a címmel havi tan
ügyi folyóirat első száma jelent meg. Felelő
szerkesztője Berkes János es szerkesztő-munkatársak : Klis Lajos. Hcrodek Károly. AJtos István.
A kiadóhivatal ( Hpest. VIII.. Mo.-oiiyi-ntca Ii. sz.)
vezetője Kites Mátyás. Az első. szám gazdag lartahimmal jelent meg. A bevezetőcikket
NáraySzabó Sándor min, tanácsos írta. a. gyógypedagógia fontosságát fejteget véli. < ikkeket írtak még' :
Szily Adolf A siket vakokkal való szellemi érintkezésről, Schöltz Lajos (l'j törekvésekI. Herodek
Károly : A vakok ügyének kiil- es belterjes fe jlődése az utolsó tíz év alatt. Apró, érdekes közlemények egészítik ki a gazdag tartalmat. A valóban hézagpótló folyóiratot melegen ajánljuk a
szakemberek figyelmébe. Előfizetési ára egész,
évre 10 K.

Tüskék.
ilni arany, mondja a, köziuonda:
-iiketnetnasag így dúsgazdag aidas.

Hol a/ igazsav y A borban.
Szegény vizet iszik sorban.
Mnrúnyi

l'.tl.r.
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SZÉPIRODALOM.
Tarlókon keresztül.
Hamvazó, selymes alkonyi fénybe'
King a Napasszony kacagó arca,
Tüskés, v é n tarlók havas földjére
Foltokat éget, mosolyát r a k j a ;
Selymes Napasszony ú g y kacag rajta.
Kopott, vén tarló ezüstös hamvát
Od'adja, m i n t egy m á m o r o s gyerek,
Kacagó kedvű, csókos sugárban
Szomjazó földje szinte remeg,
Mint egy bolondos, húszéves gyerek.
Hamvazó, selymes a l k o n y i fényben
Megkísért engem az én húsz évem,
Édes álomban érezem magam.
S a m í g kacagva száll a Napasszony,
Hogy h a m v a t szívó csókot fakasszon,
Feléje nézek diadalmasan.
Pinta
Sándor.

Egy névre.
Mikor ez a név az a j k a m r a tolul,
Szívem sokáig — sokáig elszorul,
Majd h a l k ütemben f o r r ó n kezd dobogni.

A tavaszt várom.
A tavaszt várom, mikor a kertben
N e v e t v e nyit a kikirics.
A tavaszt várom, mikor a kérges,
K o r h a d ó fa is kivirít.
A tavaszt
Keresni
Szeretném
Szagos

várom,
fognak
szívni
virágok

mikor a lányok
ibolyát.
a kis, kékszirmú
illatát.

Szeretnék már az erdőbe menni
Napfényben, langyos délután,
S egy sötétszemű, szelíd leányról
A l m o k a t szőni éjszakán.
A tavaszt várom, mikor a szívet
Meglepi a nagy szerelem.
Mikor a gallyon, mikor az ajkon
Nóta, dal, hangulat terem.
N e m izgat az most, h o g y ez az érzés
Elmúlik, mint a lomb, virág,
Majd fognak róla szólni halk, csendes,
Andalító melódiák.
llarsányi
László.

A boldogság kiskátéja.
írta : Kupcsay

Felicián.

I.
Haldokló álmok felzsonganak újra,
Itt állsz előttem, virágba borulva,
Mint a mesében a királykisasszony.
Sötét szemeden, bánatos szép fődön
S a m a g a m sorsán hosszan eltűnődöm,
S f á r a d t fejem csüggedten lehanyatlik.
. . . 8 érzem, lelkünket nincs mi összekösse.
F á r a d t f e j ü n k e t soh' s e m h a j t j u k össze . . .
De é n szeretlek forrón,7 mindörökké.
%
Izzó szemeddel, é j s ö t é t hajaddal
Kövess, óh, mindég, m i n t az éjt a h a j n a l ,
M a r a d j tovább elérhetetlen vágynak.
Csak légy velem egész nap, este, reggel,
Mint reménység a haldokló beteggel,
Mint csillagok az őszi éjszakával.
Lehoczky
Iiéla.

N o r a t V i k t o r o r v o s n ö v e n d é k ó r á k h o s s z a t elgondolkodva ődöngött a Trokadéro platánfái
közt, a f r i s s e n gereblyólt h o m o k o s ú t a k o n . N é h a
m e g á l l t s fürkészve n é z e g e t t e a g e r e b l y e v o n t a
h o m o k b a r á z d á k a t , m i n t h a azoktól várná, h o g y
kivezessék őt elégedetlen helyzetéből . . . D e a
b a r á z d á k mind összefolytak, e g y b e c s a v a r o d t a k ,
a k á r c s a k a g o n d o l a t a i . H a t á r o z o t t ú t i r á n y t néki
e g y i k s e m m u t a t o t t . V é g r e k i f á r a d v a , késő délu t á n h a z a f e l é indult, anélkül, h o g y a k e r e s e t t
b o l d o g élet küszöbéhez vezető ú t a t m e g t a l á l t a
volna.
A l i g t e t t n é h á n y lépést, h a t a l m a s b é r - a u t o mobilt pillantott m e g a térnek egyik legkihalt a b b h e l y é n . U g y a n a z az a u t o m o b i l volt, a m e l y e t
n é h á n y órával előbb, m é g m i k o r a T r o k a d é r ó r a
j ö t t , u g y a n e z e n a h e l y e n látott. S o í f ő r j e m o s t
is o t t ü l t b e b u n d á z v a , arcán sötét szemvédővel,
a k o r m á n y k e r é k m e l l e t t . Csendesen, szinte mozd u l a t l a n u l ült, c s u p á n hosszú, szőke szakállát
l ó b á l t a a szellő. V á l l á n , f e j é n cs kezén kis m a d á r k á k u g r á n d o z t a k s félelem n é l k ü l k a p k o d t á k
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. ! ujjai közül a búzaszemeket. Valami különös
meghittség
~
o volt a soffőr s a madarak között.
— Ugyan, monsieur, mondja csak — szólt
Xorat a soffőrhöz részvétteljesen — miért áll
ilyen elhagyatott helyre y Itt nem akad passag e r . Ott strázsáljon, ahol emberek járnak! Itt
csak legyek s madarak ülnek a kocsijába . . .
Ne tegyen úgy. mint jó magam. Én is mindig
félreálltam, de ez meg is boszulta magát! Eletem fele lepergett s a szerencse nem látott meg
engem. Oh. bár inkább tolakodtam Tolna! Akkor
nem kellene most azon törnöm az eszemet,
hogy mitévő legyek, hogy annyi ténfergés és I
szenvedés után melyik útra lépjek, amely a boldogsághoz leghamarább elvezet. Akkor már
régen benn ülnék a boldogságban . . .
A soffőr lassú mozdulattal Norat felé fordult,
miközben finom, szinte nőies ajkát szelíd mosolyra vonta s a szemét védő üvegen át jóságos tekintettel mérte végig őt. De hozzászólni
már nem tudott, mert hirtelen, mintha csak a
földből ugrott
volna ki. fürge,
elegáns,
o
ö
O
' nyúlánk
férfi toppant kettőjük közé.
- Bizony, uram, ostobán csinálta a dolgát,
mondotta Xorathoz lépve, minden megkérdezés nélkül.
Kiír volt szerénykedni, kár
volt felreállni. A boldogság útját nem ibolyák
jelzik, hanem vérnyomok s emberi hullák.
Xorat Viktort annyira meglepte e váratlan
és különös közbeszólás s főleg a közbeszólónak
gunyoros és leckéztető hangja úgy megszeppentett«'. hogv azt sem tudta, mit válaszoljon . . .
Okosan teszi, ha szabadulni akar eddigi
••letét-öl. Majd adok óimek egy jo tanácsot.
Jöjjön csak velem. - folytatta gyorsabban az
idegen, s karon ragadva N orat-t, n sétaútra
visszavonta. Xorat szinte ellenkezés nélkül engedett. Maga sem tudta miért, olyan tehetetlennek érezte magát ezzel az emberrel szemben.
Mintha a szemével megbűvölte volna. Mintha
íi karja a karjához nőtt volna. Kénytelen volt
követni őt.
- Nos hat figyeljen. Ide nézzen! — szólt
az idegen csaknem parancsolóan, s megállva a
sétány közepén, vékonyka botjával három vonalat húzott az út porondjában: két egyenes és
égv görbe vonalat.. . Ezek az életen átvezető utak,
mondta - - sem több, sem kevesebb út nincsen.
Itt. ez az egyenes vonal, amelyet felülről lefelé
húztam: a lemondás útja. Ez a másik, egyenes
vonal, mely alulról fölfelé halad: az akarás
út ja. Amannak cél ja : az önmegtagadás ; emezé:
az önkilejlés. Azon a tsandalák vonszolják senyved t testüket; ezen a Borgiák, Caesarok izmos
tagokkal törtetnek előre. A tsandalák a boldog.
.°
sagot a megsemmisülésben, a halálban keresik ;
a Burgiák az életben, a hatalom gyönyörében...
Ez a görbe vonal pedig, a két egyenes között:

a céltalanság útja. Ezt tapodják a határozatlanok, a töprengők, a kételkedők s mégis hívő
emberek : ezt .járják a bűnösök s a bűneiket
megbánok, de a bűnbe mégis újra visszaeső
páriák. Ezen a görbe úton ténferegnek mindazok. akik sem igazi lemondásra, sem erős
akarásra nem képesek. Ez az út : a páriák útja.
Jobban mondva, nem is út ez, hanem inkább
posvány, amelyben kínlódva, fuldokolva vonaglanak a beléje tévedt szerencsétlenek.
Mindezt lélegzetvétel nélkül mondotta el az
idegen, sőt úgy tetszett Noratnak, mintha egyáltalán nem is lélegzett volna.
— Ugy-e, ön is pária? — kérdezte Norattól, egy pillanatnyi szünetet tartva.
Igen, pária vagyok, - felelte Xorat s
úgy érezte, mintha az idegen szúró tekintetét a
lelkébe mártotta volna.
Persze, hogy pária! Még pedig huszonöt
év óta : születése percétől fogva pária, - szólt
vihogva az idegen. — Es pária marad továbbra
is, lia nem hallgat reám. Azt tanácslom : lépjen
át a hatalom útjára. Kövesse a Borgiákat. Ez
az igazi boldogsághoz vezető legegyenesebb s
legrövidebb út , . . Igaz. a tsandalák útja is
egyenes : az ö útjuk is a boldogságba vezet, chez az út rémségesen hosszú s boldogságuk mégis
csak képzelt. Mert arról, hogy a halálban boldogság rejlik, még senkinek sincs pozitív tudomása. Ezt a képzelt boldogságot csak a buta
férgek áhítozzak. A hatalom útja valódi, kézzelfogható boldogságot nyújt : ez az egyetlen a
barom ót köztiI, mely gyöuyörrel tölti be az
ember életét. Az igazi emberhez nem a lemondás, hanem a hatalomvágy illik. A büszkeség,
az öntudatos erőkifejtés, az önkény, az erősebb
jogának érvényesülése szépítsék meg az ön életét is . . . Önben van erő. Ön hatalmas, boldog
tudna lenni.
De hát a halai, a halál?! Mégis csak
utolér egyszer - vetette közbe Norat, s maga
is elcsodálkozott, hogy az idegen szavába mert
vágni.
— A halál ? A halál ? — ismételte az ismeretlen kicsinylő arcfintorítással s úgy látszott,
mintha a kérdés pillanatig zavarba e jtette volna.
Nevetséges ! Mintha bizony a hatalmas sokat is törődnék a halállal. Nem is jut eszébe !
A halál képzetét, a halálfélelmet kiöli belőle a
hatalom gyönyöre. A hatalom mindennél, még
a halálnál is erősebb ! - válaszolta olyan határozottsággal, mintha csak régi tapasztalatból
beszélne. Majd hozzátette: - - A hatalmasok
halhatatlanok ! . . .
Kiöli belőlünk a. halál képzetét? A hatalmasok halhatatlanok? — ismétlé kérdőleg
Norat, mélyen elgondolkozva. — Szeretnék én
bár csak egy ilyen halhatatlant látni ! - monda
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a híves és kételkedés elegyes kifejezésével az
arcán.
— Százat, ezret is mutatok önnek ! Ha kell,
tízezret is — felelte az idegen. — Jöjjön, üljünk fel arra az automobilra, amelyet az imént
láttunk s robogjunk végig a Champs-Elyséesn,
ahol most, épen most, tout-Paris sétakocsikázik.
Majd látni fog ott elég halhatatlant! . . . És
karonfogta Norat-t, hogy a mondott automobilhoz menjenek.
Alighogy kimondotta e szavakat, Norat
Viktor máris az automobilban találta magát,
az idegen jobboldalán, a hátsó ülések egyikében. Mintha csak valaki az ülésbe berepítette
volna. Mert azt, hogy az automobilig az útat
gyalog tette volna meg s hogy önként szállt
be a kocsiba, nem merte volna állítani.
—AChamps-Elvséesre! —kiáltotta a soffőrnek
az idegen, mire a madarak ijedten szétrebbentek s az automobil, amelynél szebb remekművet
a maga nemében Norat még soha sem látott,
zajtalanul elhagyta a helyét s csakhamar elvegyült a Champs-Elyséesn szédületes gyorsasággal tovarobogó fényes fogatok és villogó
automobilok tömkelegében . . .
Valóban, tout-Paris kint sütkérezett, kint ágált
a széles, gyönyörű Champs-Elyséesn, a ragyogó
nap éltető sugaraiban.
— Nos, látja a hatalmasokat, a gazdagokat,
a Borgiák leszármazóit ? — szólt az idegen s
egymásután bemutatta Noratnak Páris hatalmasait, Páris előkelőségének és legvagyonosabb
osztályának legismertebb képviselőit, amint drága
határaikban s kincset érő automobiljaikban
mellettük szédületes gyorsasággal elrobogtak. —
Nézze, nézze ; milyen boldogok ! Hogy ragyog
az arcuk . . . Látja? . . .
— Igen, látom — válaszolta Norat, végigtekintvén a büszke, öntudatos arcokon s a fogatokban gőgös merevségben ülő alakokon.
Fiatal leányok, asszonyok is voltak köztük.
Valamennyien azt a benyomást tették, mintha
csak ők volnának a világon. Mintha a világ
csak őérettük volna. Mintha valóban boldogoknak, halhatatlanoknak tudnák magukat. Olyan
káprázatos, olyan irigységet keltő volt ez a
kép. Norat szíve sem bírta kivonni magát annak hatása alól. Szinte öntudatlanul felsóhajtott :
— Oh, mily nagyszerű ! Ez aztán az élet ! . . .
— Ön is élhetne így. S miért ne élne ? —
sietett megjegyezni az idegen, látván, hogy
Noratnak a panoráma imponált. — Mi sem
könnyebb ennél. Csak a módját kell t u d n i a . . .
És én elárulnám önnek a boldogság, a földi
boldogság receptjét s e boldogság elérésében
a kezére járnék, ha . . . No de itt van maga a
recept : előbb olvassa el. A segítség díjáról még
ráérünk beszélni.
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így szólván, zsebéből hirtelen egy kis könyvecskét vett ki. A könyvecske homlokán ez a
cím állt: A boldogság kiskátéja, s átnyújtotta
azt Noratnak, hogy olvassa el. Norat kinyitotta
a könyvet s félhangosan olvasni kezdte a következőket :
1. Boldogok a gazdagok, m e r t övék a föld
minden kincse, még az emberek lelke is.
2. Boldogok, akik nevetnek, m e r t nincs szükségük megvígasztalásra. Inkább te nevess másokon, mint terajtad mások.
3. Boldogok a vakmerők, a kapaszkodók s az
elbizakodottak, m e r t birtokuk lészen a föld kereksége.
4. Boldogok, akik nem keresik az igazságot,
m e r t zavarba soha sem jönnek.
5. Boldogok a közönyösek, m e r t soha sem fáj
a fejük másokért.
6. Boldogok a részvétlenek, m e r t nem látják
meg a nyomorúságot, mely alamizsnáért eseng.
7. Boldogok a hatalomra igyekezők, mert a
hatalmas halhatatlan.
8. Boldogok, akik háborúban az erősebb pártjára állnak, mert a zsákmányon osztozkodni fognak.

— Csak e kiskáté szerint kell cselekednie,
s akkor a boldogság kapuja ön előtt is meg
fog nyílni, — szólt az idegen s nagy, hegyeskörmű ujjait ropogva marokba szorította, mintha
zsákmányát máris a keze közt tartaná. —
Óh, milyen boldog lehetne, milyen hatalmassá
tenném! Ha a káté szerint élne, minden dolgában segíteném, előrevinném s mindezért viszonzásul csak azt a csekélységet kérem: eszközöljön ki nekem ma estére testvérnénjével,
a szép Dórával, egy rendez-voust.
— De hát ki ön voltaképen ? Oly furcsát kíván
tőlem, — szólt Norat visszahúzódva az idegentől.
E pillanatban az automobil minden zökkenés
nélkül hirtelen megállt. A s off őr állította meg ;
különben elgázolt volna egy vigyázatlan embert.
— Mi az ? Mi történt ? . . . Mért nem gázolta
el? Ügyetlen, mafla! — rivallt a soffőrre az
idegen. Haragjában majd hogy össze nem tépte,
Dühösen felugrott és a soffőrt félrelökve, maga
ült a kormánykerék mellé. Majd megmutatom én.
hogy hogyan kell a kocsit megereszteni ! Mindenkit eltiprok, aki az útamba kerül — hősködött,
s egyet csavarintva a kormánykeréken, őrült
gyorsasággal repítette J,ova a kocsit, végig a
Champs-Elyséesn s a boulognei erdőbe vezető
hosszú avenuen, számtalan más, hasonló iramodással tovaszáguldó automobil sorfala között.
Norat Viktor szívszorongva ült a helyén, kezében „A boldogság kiskátéjáéval. Jobbról,
hahói, fent és alant őrületes zsivaj, töfögés
töltötte be a levegőt, amelyet mintha néha egyegy elgázoltnak szívettépő jajszava hasított
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volna át. Az idegen
mégis
igazat
mondott:
O
O
c3
,, A boldogság útját nem szerény ibolyák, hanem vérnyomok és emberi hullák jelzik" . . .
Norat-t megnevezhetetlen szédülés fogta el.
Maga sem tudta, hogy vájjon a rettegés zsibbasztotta-e meg az agyvelejét, vagy pedig a
hatalmasok kocsiversenyének káprázatos látványától kábult-e el? De szédülésében is világosan
érezte, hogy ezt az érát, ezt a látványt soha sem
fogja elfelejteni. Erezte, hogy a gazdagságban
valóban hatalom, a hatalomban boldogság rejlik
s hogy a hatalom gyönyöre a halállal való nemtörődömségre, a halál elfelejtésére is képesít.

Könyvesház.
A modern pedagógia útjain.(Irta:

Wessdy

Ödön dr. A Franklin-Társulat kiadása. Ara S kor.)

-Az eszmék fejlődésében — mondja munkája
bevezetésében Weszolv < klön — épúgv, mint az
anyagi világ evolúciójában, szakadatlan folytonosság
van. Az eszmék hosszú ideig érnek, míg végre
megvalósulnak, úgy, hogy szinte nem is az a
lényeges, ki ád legelőször kifejezést valamely gondolatnak. mert valamennyinek megvan a. maga
történeti előzménye s valamennyi apró szellemi
energiákból halmozódott össze nagy gondolattá."
Ili
is azt állítjuk, hogy a modern pedagógia
Már a bonlognei erdő mélyében voltak, mikor az automobil újra megállt s az idegen számtalan megoldott és megoldatlan problémáinak
vigyorgó arccal Norathoz fordulva, diadalitta- kivétel nélkül megvannak a maguk történeti előzményei. de a mai korszak forrongásban levő társan fölkiáltott :
sadalma szinte már túl van terhelve az idők folytan
— Ugy-e, nagyszerű volt?! - Majd hozzá- felgyülemlett szellemi energiáktól é< megoldást,
hajolva, halkan a fülébe s ú g t a : - Nos. mit
változást, reformot követel.
határozott? Elfogadja, vagy nem fogadja el az
Minden kórszaknak voltak kiváló tanítói, de
ajánlatomat? . . . Szólni fog Dóra kisasszonyn a k ? . . . T'gy-e, ráveszi? . . . Senki sem tudja mintha halálukkal módszerükből is eltűnt volna
meg!
.s kéjes sóvárgástól reszketett az ajka. a lélek : abba a vázba, ami utánuk maradt, csak
ritkán tudott beleilleszkedni egy másik egyéniség.
Norat Viktor elkápráztatva, már-már hajlandó Tudománnyá a pedagógia a legújabb időkben vált.
volt engedni az unszolásnak s belemenni az alSegítségül liívta. a rokontudományok egész seregét
kuba. De tekintete véletlenül a soffőr tekintes ma a tanító olyan fegyverekkel indulhat a kultével találkozott, aki mindvégig szótlanul és túráért. haladásért vívott küzdelembe, melyeknek
csendesen ült a helyén. Annyi szeretet és aggo- ezelőtt Inn t .sein hallotta A pszichológia
fiziodalom volt a nézésében. Mintha íjémasigra lógia tanulmányozásává 1 óriási területet nyitottak
kárhoztatott ajka helyett a szeme beszélne s e meg a tanítóság előtt. A jövő pedagógusa nem
pillanatban vigy rémlett Noratnak, mintha va- J egyedül a maga cevellineeebi'l következtetve f'
! Ne TinlUra
laki azt mondaná: Fiam vigvázz
a kultúrát az i f j ú nemzedéknek átadni, hanem a
.
o
reá. Csak azt nem tudta Norat, hogy a soffőr tanulók sereget úgy tekinti, mint erős tálakkal
csodás nézésű szeméből csendült-e ki ez a szó- | és árkokkal körülvett várat, melyet neki meg
zat, vagy hogy a saját lelkéből hangzott-e ez kell közelítenie es el kell foglalnia. Xem fog majd
a figyelmeztetés ?
tanácstalanul állani az eredménytelenség láttára,
— Nem, nem. N e m l e h e t . . . Soha sem ! — he- hanem, lia az egyik módon nem boldogul, fegyverbegte Norat s gyorsan kiugrott az automobilból. tárából más eszközöket keres elő. hogy a sikert
— Ostoba! P á r i a ! — kiáltotta hahotázva biztosítsa. Hogy a jövő képére egy pillantást vetaz idegen s a kárvallottak kesernyés megveté- hessünk, egy eredményét szóvátesszük a modern
sével lenézvén Norat-t, egyet csavart a kor- pedagógiának. Weszelv Ödön Az egyéniségről szidó
mánykeréken, mire az automobil szédületes se- fejezetben megemlíti, hogy egy francia orvos az u j
bességgel tovarobogott s csakhamar eltűnt a képzetek felfogásának szempontjából három csofák lombja mögött. Mint valami mese. De a portra osztotta az emberiseget. Némelyek a látás
felkavart porfellegekből képzeletben még sokáig útján szerzett képzeteket szerzik meg legkönyvigyorogni látta Norat az éhesszemü, kajánképü, nyebben. mások a hallás ú t j á n szerzettet, ismét
mások azokat, melyeket a tapintás segítségével
szerelemre sóvár titokzatos idegent . . .
szereznek. Eszerint, három csoport van: vizuális,
Mintha maga az ördög vigyorgott volna.
akusztikus és motorikus típus. ..A vizuális típus(Vege a következő számban.)
hoz tartozók könnyebben tanulnak látható dolgokat, az akusztikus típushoz tartozék könnyebben
tanulnak hangokat, tehát nekik könnyebb a hangos
A. tanító égő gyertya,
tanulás, mert a hangok támogatják emlékezetüket.
Amely önmagát fogyasztva
A motorikus típushoz tartozok meg könnyebben
Másoknak világít —
S gyümölcsfa, mely másnak terem,
tanulnak akkor, ha emlékezetüket mozgásképzetek
Míg elnyeli a sírverem
is támogatják, minők pl. az illető betűk írásához
Elete virágit.
szükséges mozdulatok képei."
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A magyar tudósok kivették részüket a modern
pedagógia legfontosabb kérdéseinek tisztázásában.
És bátran mondhatjuk, hogy Weszely mindig az
elsők között állott. H a ebben a legújabb munkájában levő, fáradhatatlan buzgalommal összehordott,
éles elmével megvilágított, saját tapasztalataival
és gondolataival kiegészített megfigyelésekre, problémákra és eredményekre gondolunk, sajnáljuk,
hogy a könyvnek minden egyes fejezetét különkülön nem ismertethetjük, m e r t meg vagyunk
róla győződve, hogy, ha ezt a könyvet a magyar
tanítók és tanárok megismerik, hatása alatt rendszertelen és homályos képzetcsoportok is okozati
viszonyba lépnek egymással, sok megfejthetetlennek látszó, különös tapasztalat, keserves és mégis
eredménytelen küzdelem okai egyszerre megvilágosodnak. Meg vagyunk ugyan győződve, hogy
próbálkozások u t á n minden lelkes tanító rájön
gyakorlati úton a modern pedagógiai tudomány
eredményeinek nagy részére, de sajnáljuk ezt a
fáradságos küzdelmet, mert azt hisszük, hogy ha
nem kell mindenkinek a kísérletezés kálváriáját
megjárnia, ha nem kell minden nemzedéknek ú j r a
kezdenie, az elméleti tudás alapján értékesebb,
maradandóbb ós a tudományt előbbrevivő tapasztalatok tehetők. E z é r t szeretnénk, ha minél többen
és többször olvasnák Weszely értékes munkáját,
hisz' ebben nemcsak a legújabb évtizedek, hanem
a legújabb évek tudományos kísérletezéseinek
eredményei is föl vaunak használva.
Weszely munkája a következő fejezeteket foglalja magában: 1. A tudományos pedagógia feladatai. 2. A szoeiálpedagógia fogalma. 3. A kult ú r a és a pedagógia.
A nevelés fogalma és
célja. 5. A pedagógia és pszichológia viszonya.
6. A jellemképzés problémája. 7. Az egyéniség.
8. A módszer kérdése. 9. A grammatika szerepe
a pedagógiában. 10. Az irodalmi tanítás jelentősége és módszere. 11. Az írásbeli dolgozatok
pszichológiája. 12. A koedukáció kérdése. 13. A
nemi felvilágosítás. 14. Új reform-iskolák. 15. A
kultúrális munka szervezése.
Weszely könyve oly tartalmas, oly rendkívül
fontos problémákkal foglalkozik, hogy ennek a
kis cikknek a keretében nem foglalkozhatunk
vele érdeméhez méltóan. Nem is tekintjük másnak
e cikkecskét, mint a könyv megjelenéséről szóló
híradásnak ; a benne feldolgozott anyag egyikmásik részével legközelebb külön cikkben fogunk
foglalkozni.
(—s.)

* Szávay Gyula újabb költeményei. A ma
élő írónemzedékben alig van termékenyebb költő,
mint Szávay Gyula, aki most bocsátotta közre
tizennegyedik szépirodalmi kötetét, e címen : Az
ezüstpohár
és más újabb
versek. E gyűjteményből örömmel látjuk, hogy Szávaynak költői
ere korántsem apad, hanem bőven és vígan csörgedez, sőt egy-két ú j mellékágat is bocsát, ame-
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lyekben épen oly üdítő, édes víz foly, mint a
régi ós fő mederben. Szávay elsősorban alkalmi
költő, a szónak jó és nemes értelmében. Alig
van oly nemzeti, irodalmi vagy társadalmi ünnep,
amelyet ő a költészet virágaival ne ékesítene.
Rákóczi tetemeinek hazaszállítása és a Petőficsalád hamvainak egy helyre temetése, a karczagi
Kossuth-szobor és az érsemjéni Kazinezy-emlék,
az első magyar troubadour, Balassa Bálint emlékezete és a nyugtalan vándorköltő, Csokonai
halálának százados évfordulója, mind-mind megrezegteti az ő szíve és lantja húrjait ; de megdobogtatja szívét és megszólaltatja lantját egyegy kisebb esemény is, mint például egy munkásgyermek-otthon vagy egy munkás-dalegyleti zászló
felavatása. Mindezekhez a nagyon különböző alkalmakhoz eltalálja az illő hangot, sőt költészetében
mitsem csodálhatunk inkább, mint nagy alkalmazkodóképességét, kifejlett formai készségét,
hangjának rendkívüli változatosságát. Rákóczit
dicsőítvén, magasan szárnyal, Csokonaival pajkosan tréfál, Kazinczy szobránál ábrándozóvá lesz,
és érzelmesen ellágyul, mikor Petőfi anyjáról szól.
De megbántanók Szávayt, ha csak mint alkalmi,
bármily hatásos alkalmi verselőről emlékeznénk meg
róla. Szellemének fénye leginkább elmélkedő költeményeiben tündöklik,amelyekben hol derűshúmorával (Sietős elet), hol mély igazságaival (Szent
hazugságok) gyönyörködtet, alkotóerejét pedig főkép elbeszélőművei bizonyítják. Fájdalom, ilyet alig egynéhányat, összesen hármat ha találunk az egész
kötetben. Az egyik a gyűjteménynek címéül
szolgáló Ezüstpohár,
melyben egy serleg történetébe szövi bele egy m a g y a r nemesi családnak,
mondhatnók, a magyar középnemességnek pusztuló
sorsát. A másik a kötetnek leghosszabb lélegzetű
darabja, egy bibliai történet Dávid királyról és
Mikaela királyleányról, amelyben a szentírás szövegének hűséges követésével bámulatos módon
egyesíti az előadás és verselés mai művészetét
és amelyben mintegy feltámasztja, ú j szellemben
életre kelti a magyar költészetnek egyik legrégibb m ű f a j á t , a Batizi Andrások és Sztárai
Mihályok XVI. századi bibliai históriáját. De
talán legsikerültebb alkotás az összes versek
között „Cseresnyés Mária", melyről a költő maga
mondja, hogy nem ballada és nem szerelmi dal,
és amely lehelletkönnyű lírai formájával és mély
érzelmességével Heine és Petőfi legszebb genreképeire emlékeztet bennünket ; méltó volna, hogy
minden iskolai olvasókönyvben helyet foglaljon
e költői m ű f a j mintájául és a munkásnéphez való
szeretet, a szomorú emberi sors iránti részvét
hirdetőjéül. Kívánatos volna, hogy Szávay Gyula
többet forgolódjék az effajta elbeszélés terén,
mert bizton hisszük, hogy akkor sok, maradandó
értékű művel gazdagítaná költészetünket.
(K,

A.)
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A szocializmus ós a Jézusi eszme.
(A Dávid Ferenc Egyesület felolvasógyülése.)
A budapesti unitáriusok kisded gyülekezetének
társadalmi kapcsa a Dávid Ferenc Egyesület. A
téli évadban vallásos és művészeti estéket rendez, melyeken a hazafiság szelleme lebeg. Összejöveteleit a Koháry-Utca 4. sz. alatt levő házában tartja. Ez bérház. Csak úgy sürög-forog
benne a köznapi élet. Közönséges falragasz tájékoztat bennünket, hogy a második emeleten van
a templom, a gyűlés színhelye. Hasonló utasítást
kapunk a lépcsőszakaszok mindenikén. Eelérve,
ott a felírás az ajtón: .,Templom". Komolyan
csendes, de méltóságosan feszes falak fogadnak
bennünket, melyek légkörébe családias mosolyt
varázsol a kellemes melegség.
Megszólal az orgonának titokzatos zenéje.
Ének, szavalat, ima és előadás váltakozik. Az
előadást polgári pap tartja. Naijy György dr.,
orsz. képviselő. A szó nemes értelmében prédikál a józan társadalmi filozófiának elfogulatlan
nyelvén. S e m tagadja meg azért, honatyai temperamentumát. Meginterpellálja a világtörténelmet,
miért sikkasztotta el Jézus egyéniségét, nielv a
legfényesebb elmének ragyogó bölcsességével, az
isteni szívnek ragyogó szeretetével uralkodott
három évszázon. Helyebe a hatalmi tekintélynek
fegyveres ereje özönlik. Felelősségre vonja a
korszerű társadalmi áramlatok egoisztikus kormányzatát, hogy a siker minden biztosítéka nélkül háborúba viszi egymás ellen a néposztályokat. Végül határozati javaslatot nyújt be,
lé gy a XX. század ideáljainak törvénytárába
cikkelyezzék a Megváltó igéjét, az altruizmust.
Az akció megindult. A negyedik rend nyugtalanIcodik, hogy beilleszkedjék a társadalmi rendek
keretébe. Századunk be fogja illeszteni. Hogy
szerencses fordulatot jelent-e társadalmunk leifrissítése és erőgyarapodása, ez azon fordul, hogy
erkölcsi alapon történik-e a társadalom kibővítése. Sokat okulhatunk a francia forradalom
nyújtotta történelmi tanulságon. A harmadik
rend döngette a társadalom kapuját. Be is vonult rajta. Diadalmámorábaii detronizálta az Istent
s az észt ültette világkormányzói székébe. Az
eszt, szív7 nélkül. Es a helyzet nem javult. Megtagadták a hitet, ami azért volt nagy baj, mert
vele együtt kisiklott lábuk alól az erkölcsi alapi.
Hasonló veszedelem fenyegeti a jelenvaló szociális törekvést. Ezt a veszedelmet csak azzal
háríthatni el, hogy keresztény szellemet öntenek
a szocializmusba, vagy a kereszténységbe tisztult,
nemes szocializmust. Szocializmusunk inkább hivatalos, mint hivatott vezérei: Marx, Eassale,
Bebel istentagadók. Istentagadásukkal többet ártanak a szociálizmusnak, mint használnak. Időhaladtával kételkedés vesz erőt Bebelen, helve-
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sen vélekedett-e fiatal korában, midőn a vallástalanok táborába lépett. E g y sejtjük azonban,
hogy nincs erkölcsi bátorsága szakítani múltja
álláspontjával. Meg találna ártani nagy hírnevének. A szocializmus nemcsak Istenében, lianem
maga-magában is megtagadja az egyéniséget.
Minden vágya a tömegerő érvényesítésének biztosítása. Hossz a szeme, mert különben látnia
kellene, hogy a kollektivizmus körén belül is
érvényesülni akar, sőt tud is az egyén. Leghatározottabb egyéniség Jézus, kiről teljesen megfeledkeznek. Es ez okozza majd biztos bukásukat.
A negyedik rend azt hangoztatja, hogy a kereszténység az előkelők vallása. Nincs szükség
az argument umok arzenáljára, hogy meggyőződjünk arról, hogy téves ú t o n járnak. Csupán arra
kell gondolni, hogy a gazdagok pedig a szege*
nyek vallásának tartják a kereszténységet. Állításunk igazolására a szentírás több helyére hivatkozunk: ..Könnyebb a tű fokán átmenni a
tevének, mint gazdagnak bejutni a mennyországba "
stb. A két tábor ellentéte élesedik s elkerül*
hetién a véres összetűzés. Egyik fél sem győzhet. A győzelem csak akkor következik be. ha
megtestesül az ige, a Jézusi eszme, a felebaráti
szeretet. Vajha meghozná e megoldást a XX.
II «ras
Irma.
század.

Hivatalos rész.
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. m i n i s z t e r :
;
K i n e v e z t e : Verontlm
Emil oki. tanítót a
; zimbrói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá . Neme:. EE k
I oki. tanítót a szilágytsámsoni és Derssi
Gizella
1
oki. tanítónőt a zilahi all. el. isk.-hoz r. tanító va.
[ ill. tanítónőve : Pratscher
Gyula oki. tanítót a
bavanistei (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz. r.
tanítóvá; özv. Faiiné Csépé Hona izbugyaradványi all. állandó menházvezetőnőt az izbugyaradványi áll. állandó
gyermek-menedékházhoz
óvónővé ; I 'Már Irén oki. óvónőt a pilisszentiváni áll. óvóhoz óvónővé.

Jelen

minőségében

áthelyezte:

Kovács

Sándor szilágysámsoni áll. el. isk. tanítói a
zilahi áll. el. isk.-hoz; (rál Árpád zólyomi áll.
el. isk. tanítót a nagyhalmágyi, Flieszné
Bernhard Vilma hliszti áll. el. isk. tanítónőt a nagybánya-borpataki, Ábrahám
Bóza herinesi áll. el.
isk. tanítónőt a liusztí, Molitoris;;
Mária nagyhalmágyi áll. el. isk. tanítónőket a lierincsei áll.
el. isk.-hoz; FanJcovics
Mária volóczi all. óvónőt a szolyvai I-ső számú áll. óvóhoz.

Jelen

állásában

végleg

Terzics Darinka perlaszi (v.
tanítónőt.

Nyugdíjat

megerősítette:
határőrvidéki)

utalványozott: il Hehler

isk.

Sebes-

tyén csávolyi róm. kath. el. isk. tanítónak évi
1420 K-t; Scharf Nándor bakonvsárkányi munka-
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képtelen róm. katli. el. isk. tanítónak évi 1 2 0 0
K-t ; Cséke Sándor kisari m u n k a k é p t e l e n ref.
tanítónak évi 1 4 2 0 K - t ; Selykó
György alsóvizniczei gör. kath. tanítónak évi 1 4 6 0
K-t;
Stan Sebestyén nyugati-felsőszombatfalvi munkaképtelen gör. kel. el. isk t a n í t ó n a k évi 5 2 0 K - t ;
Kiczos
Ferenc bodafalvi róm. kath. el. isk.
munkaképtelen tanítónak évi 2 8 0 K - t ;
Mőldován Anasztáz ósinkai m u n k a k é p t e l e n gör. kath.
tanítónak évi 5 0 0 K - t ; Jaczina
Mihály szajkófalvai munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi
1 2 6 0 K - t ; Bausznitz
Márk gamási munkaképtelen izr. el. isk. tanítónak évi 5 6 0 K - t ;
Illés
Ferenc gönczruszkai m u n k a k é p t e l e n ref. el. isk.
tanítónak évi 5 8 0 K - t ; Csontos E n d r e buzitai
munkaképtelen ref. tanítónak évi 9 6 0 K-t.

Gyám-, ill.

segélypénzt

engedélyezett:

néh. Dőri Simon Zsigmond p e s t i izr. hitk. fiúárvaházi polg. isk. tanító özv., szül. Weisz Johannának évi 8 9 0 K - t ; néh. Szőke Márton n y u g .
csíkszentmihályi tanító özv., szül. Gecző Veronikának évi 4 4 0 K-t ; néh. Adorján
Domokos volt
ótordai áll. el. isk. tanító özv., szül. Paduch Etelkának évi 5 5 0 K-t, Mariska, E n d r e , Domokos és
László nevű kisk. árvájának egyenként 9 1 K 6 6
f-t, együtt 3 6 6 K 6 4 f-t, mindössze 9 1 6 K 6 4 f - t ;
néh. Varga
Károly ágyai ref. tanító özv., szül.
J a k a b Rózának évi 726 K 4 0 f - t ; néh. Pa/)})
János nyug., nagykárolyi gör. kath. tanító özv.,
szül. Láng Máriának évi 3 0 0 K-t ; néh.
Szkladányi
János nyug. kelői róm. kath. tanító özv., szül.
Salcher Magdolnának évi 6 0 4 K - t ; néh.
Neumayer János v. felsőszentiváni róm. kath. el. isk.
tanító özv., szül. Lienerth Borbála Máriának évi
6 2 4 K 80 f-t.

Tanítók tanácsadója.
H. A. HkimLe. 1. Sokszor közöltük már, hogy a közs.
iskoláknál alkalmazott tanítók kántori járandósága a
legkisebb tanítói fizetés megállapításánál be nem
számíttatik, mert a törvény 11. §-a kifejezetten
csakis a hitfelekezeti iskolák tanítóira vonatkozik. —
Fegyelmi. A nyugdíjalapba befizetett díjak az alap
tulajdonát képezik és akkor sem vehetők vissza, ha
a tanító pályájáról végleg elmozdíttatik. Ha a tanító
csak bizonyos állomástól mozdíttatott el, úgy, hogy
másutt alkalmaztatást elfogadhat, a nyugdíjra való
jogosultságát el nem veszíti, kivévén azon esetet,
hogyha a határozatban jogerősen ki van mondva, hogy
az illető nyugdíjra való igényétől is megfosztatik. A
tanítói pályától elmozdított tanító elveszíti nyugdíjjogosultságát is. — K. I. A közig, bíróság 778/1900.
sz. a. hozott ítélete szerint a tanítók által tanítói minőségükben bírt földek után sem a tanító, sem a telekkönyvi tulajdonos, avagy az iskolafenntartó testület
községi pótadóval meg nem róható. Erre való hivatkozással kélje a kivetés törlését. — K. I!. Szmkáta.
1. A községi jelleg'i menházvezetőnők saját személyükre
nézve segélyt nem kaphatnak. Ha azonban a menház
fenntartása az egyenes állami adók 3°,o-át meghaladja,
a község folyamodhatik segély engedélyezése iránt,
amely kérelem kellően megokolt esetben teljesíttetik.
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2. Jelentkezzék az illető járási főtisztviselőnél s kérje
esetleg írásban, hogy ne illetékességi helyére hívják
be újoncozás végett. A szolgálati kedvezmények iránti
folyamodványokat ajánlatos legkésőbb február hóban
a főszolgabírónál benyújtani. — Sz. I. Azok a nemzeti
ünnepek, amelyeken az 1907. évi XXVII. t.-c. 17. §-a
értelmében az összes iskolák a magyar nemzeti címeres
lobogót kitűzni kötelesek, a következők: 1. Szent
István napja (augusztus 20) ; 2. az 1848. évi törvények
szentesítésének évfordulója (április 11) és 3. a mindenkori uralkodó születésnapja. — P . B. Tpiispöki.
Nincs arra időnk, hogy a közig, bíróságnál tárgyalás
alatt álló ügyeket sürgessünk. Még kevésbé tehetünk
eleget ama kérésének, hogy az ügy állásáról tájékoztassuk. — X . Y. Kérje a járási főszolgabíró intézkedését. Megjegyezzük, hogy a III. évötödös korpótlékra való igénye nem a jelzett időben, hanem 1908.
évi október hó 1-én kezdődik. — P . Gy. Dkiliti. A
tanítót azon megokolással, hogy nem fizet községi
pótadót, a községi választók névjegyzékéből kihagyni
nem lehet. A törvény értelmében (1886. évi XXII.)
ugyanis községi választó minden 20 évet betöltött
községi lakos, ki saját vagyonától vagy jövedelmétől
a községben már két év óta állami adót fizet. Nem
bír azonban választójoggal, ha e kellékek birtokában
van is, a tettleg szolgáló katona és honvéd, továbbá,
aki bűntett miatt vizsgálati fogságban van, aki csőd
alatt áll és aki politikai jogainak felfüggesztésére ítéltetett el. Hozza ezeket az illető tudomására s a jövőre
nézve kívánja fölvételét. — Kíváncsi. A küldött címert függesszék ki s a meglevőt tegyék el más időre. —
K. I. A polgári iskolai magánvizsgálatok szabályozására vonatkozóan kiadott rendelet értelmében az illető
magántanuló, akit különben szabálytalanul vettek föl
a polgári iskola III. osztályába, most csak abban az
esetben bocsátható a vizsgálatra, ha a minisztérium
azt engedélyezi. Miután a fölvétellel az illető már
jogot szerzett, valószínű, hogy az engedélyt meg fogja
kapni. A folyamodvány a tanfelügyelőség útján terjesztendő fel. — B. I. Állami jellegű felső népiskola
van Halmiban, Gyergyóalfalun és Bánffvhunyadon ; ez
utóbbi leányiskola. Községi jellegűek : Resiczabányán
és Szakolczán (mindkettő leányok számára). Róm. kath. :
Homonnán, Kalocsán, Nagyszebenben (leányok számára) és Újvidéken. Gör. kath. : Ungvárt (fiú). Ág.
ev. : Szászrégenben (vegyes) és Szászvároson (leány). —
K. F. Pogány. A tandíj és az ismétlő-oktatásért megállapított díj épúgy, miként a fizetés, tizenkét hóra
való felosztás szerint veendő fel. — M. (Jy. Magyarád.
1. A magántanulót bárki előkészítheti s ugyanannál
az iskolánál tehet vizsgálatot a IV. osztályból, ahol
most a III. osztályt végzi. 2. Ha azok az inasok az
általános iskolába járnak, külön díjat nem követelhet
a tanító. A tanonciskolában való tanításra azonban
nem kötelezhető a tanító díjazás nélkül. Az iparostanone-iskolai tanítókat az iskolafenntartó díjazza. 3.
Közs. tanító nem kötelezhető a hittan tanítására, amihez
különben is az illetékes egyházm. hatóság megbízása
szükséges. A hitoktatás az illetékes hilf, kötelessége. —
F. F . lindafok. A közig, bíróságnak az a határozata
lapunkban nem jelent meg, aminthogy csak magánúton szereztünk tudomást annak meghozataláról. Valószínűleg megtalálható egész teijedelmében a döntvénytárban. — P . Gy. Szíveskedjék lapunk legutóbbi
Bzámában erre vonatkozóan megjelent közleményben
foglaltak szerint eljárni. — V. B. A minisztérium már
két ízben utasította el aziránti kérelmével, hogy nyugdíját amerikai tartózkodási idejére oda utalják át.
Most tőlünk kér tanácsot, mit tegyen, hogy mégis
teljesítsék kérelmét? A minisztérium elutasító határozataival szemben hiába adnánk bármiféle útbaigazítást, mert újból elutasítanák. — N. G. Flány. Be-
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mezőtúri pedagógusokat, amidőn most Otrok Miesület-sértés vétsége miatt pénzbírságra elítélt tanító
ellen nem lehet ezen okból hivatalvesztést kimondani.
hály áll. felsőbb leányiskolái igazgató indítváLaczi. 1. Faluhelyeken az efféle rokoni összeköttetések
nyára elhatározták, hogy tanárok, tanítok es
igen gyakoriak. Különös ilolog volna tehát, ha minden
választás alkalmával az összeférhetetlenség esetét kel- tanítónők, államiak és felekezetiek, társaskört
lene megállapítani. Az állami és községi iskolák száalakítanak, melynek célja közös pedagógiai kérmára kiadott Utasítások ily esetekre különben sem
dések megvitatása, de ezenfelül a nemzeti érzés
állapítják meg az összeférhetetlenséget. 2. Az a kérdés,
és a művészet ápolása. F. hó 17-én volt az
liogy a püspöktől élvezett járandóság benne van-e a
áll. felsőbb leányiskolában az intézet igazgatójavadalmi jegyzőkönyvben V Ha igen, akkor azt alább»zállítani nem lehet. 8. Félévig tarthatnak segédtanítót ; jának vezetése alatt az alakuló értekezlet, amelyen
a közig, bizottság engedélyével még további félévig is. kimondották, hogy kéthetenként vitaelőadásokat
1. Szolgálat címén senkit sem lehet fölmenteni az iskorendeznek s özeknek irányítására s általán a
lábajárás kötelezettsége alól. Mutassa ki hiányzónak. —
>*. A nyugdíjintézetbe való fölvételét megelőző szolgá- körnek élére hattagú ügyvezető-bizottságot válatának a beszámítását kérheti ugyan most is. de az ered- lasztottak. Ennek tagjai a következők : Otrok
mény valószínűleg az lesz, hogy a beszámítás ügyében a Mihály igazgató, Kolosvári Aladár gimn. tanár,
végellátás idején fog érdemleges intézkedés tétetni. —
IV. I. Az összes állatni óvónői állásokra a már ismer- Kecskeméthy László ev. ref. igazgató-tanító, Szalkay István áll. igazgató-tanító, Nagy Kálmán
tetett- okból nem hirdetnek pályázatokat. Ha valamely
ill is pályázat alá van bocsátva, a hirdetmény lapunk- áll. gazd. isk. igazgató-tanító és Maródi Antal
ban jelenik meg. — L. I*. Erre vonatkozóan törvényes róm. kath. igazgató-tanító. Elhatározták egyúttal
intézkedés nincs ; előző esetet sem ismerünk. Mindenegy nagyobb ének- és zenekar alakítását is. A
esetre azonban ajánlatos mielőbb állást foglalni, mert
különben szolgálati megszakítás áll be. — Soli. I. körnek mintegy száz tagja van s így a város
Dreiik. 1. Nem tudtunk nyomára jönni. 2. Ha a pátársadalmi életének irányításában i< jelentős szelyázati hirdetésben a költözködési költség megtérítése repet vihet.
kilátásba, nem helyeztetett, akkor arra igényt nem
támaszthat.
Nem ismervén a fölterjesztés megtagaAnalfabéta katonák tanfolyama. Az
dásának okait, e kérdéshez hozzá nem szólhatunk.
eperjesi Széchenyi-kör Ter y ina Gyula dr. sárosI;. 1. Kapolcs. A tanítónő férjhezmenetele esetén nem
vármegyei kir. tan., tanfelügyelő kezdésére az
köteles állásáról lemondani. Semmiféle rendelkezés
Eperjesen állomásozó analfabéta katonák részére
nincs arra,mellyel a lemondásra kényszeríteni lehetne.
P . S. Sztpfu. Hányszor közöljük még, hogyha a tanító tanfolyamot nyitott. Jelentkeztek 180-an, kiknek
törvényszerű lakáspénzt kap, akkor kertilletményre legnagyobb része idegenajkú. A 10 hétre tervenines ip-cme?
B. I. Állami felső ipariskola, van:
Budapestien (VIII.. Népszínház-utea Si, építőipari iskola I zett tanfolyam m heti 1 <) órában nem csupán az
-zintén Budapesten (VII.. Thököly-út 7-11, továhliá I írás es olvasás mesterségét fogja a legénység
Kassán, Brassóban, Temesvárit stb. Részletes tájékoz- elsajátítani, hanem a .számtanra, sőt a tót-, rotatást az intézeti igazgatóság adhat.
I mán- es németajkúakat a magyar beszédre is
megtanítják. A tanítást tégy.ik • Ch'fy-' Pál, I!c
j menyik
Lajos. Székely
Adolf és Wiek Gyula
; tanítók. A tanítás részint a laktanyában, részint
Az E ö t v ö s - a l a p február 2-án d. u. 5 ! a róm. kath. népiskolában történik. írószerekről,
könyvekről a Széchenvi-kör gondoskodott. A leurakor a Magyar Tudományos Akadémia kistergények. akik saját elhatározásukból
vesznek a
mében Lötvös József báró halálának évfordulóján
tanfolyamon reszt, bámulatos szorgalmat és igyeemlékünnepet rendez. Az ünnepi beszédet
Imre kezetet fejtenek ki s a magyar nyelvet szeretetSándor dr., egyetemi magántanár mondja. Alkalmi tel tanulják. Még nem kézzelfogható ugyan a
költeményt Iván Andor, székesfővárosi tanító írt. siker, de látva a legények szívós tanuluivágyását
j es a jóakaratot, mellyel a katonai hatóság a
Knekszámokkal a Pedagógiain ifjúságának ének• nemes ügyet támogatja, önkénytelenül a szemrekara szerepel. Az ünnep után koegifiUêât t a r t az i hányás kél szívünkben : miért nem kezdtük a
ílötvös-alap, a szokásos napirenddel.
dolgot előbb y Mily szépen visszük majd be a
kultúra kíséretében a magyar .szót a kaszárnyába !
Pedagógusok köre Mezői úron. I.a
Az intézmény létrejöttében sokat fáradoztak Terpunknak í r j á k : Apyonyi Albert miniszterünknek
figyelme arra a nagy hézagra is kiterjedt, amclv gina Gyula dr. kir. tan., tanfelügyelő, Tahy József alispán, mint a Széchenyi-kör népnevelési
az elemi és középfokú oktatás között van s
szakválasztmányának elnöke és Walle ntinvi Sánegyelőre, míg a régebbi törvényeink idevágó
dor, a kör titkára. E helyen megemlítjük még,
fogyatkozásait egyébként pótolhatja, — mert
hogy a Széchenyi-kör most második éve polgájogosan hisszük, hogy ez szándekában van —
rok részére is tanfolyamot tart fenn a magyar
megküldi a Néptanítók Lapját a középiskoláknak
is. hogy így az elemi oktatás kérdéseibe a taná- nyelv elsajátítására. Tanítók i t t : Dunst Győző és
rok is betekintést nyerhessenek s ezáltal a két ! Keményik Lajos.

Különfélék.

iskolafaj egymást könnyebben megérthesse. A
miniszter ez. intenciójának átérzése vezette a

A tanítói állás megbecsülései

Dobó

Adolf ág. liitv. ev. polgári leányiskolái igazgatót,
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Herwaldszky
Kálmán és Ebergényi
Miksa róm.
kath. elemi népiskolai tanítókat Igló királyi korona- és bányaváros képviselőtestületének tagjaivá
választották. — Értarcsa község képviselőtestületébe Krec János nyug. gör. kath.,
Szoboszlay
Sándor nyug. réf., Erdélyi
Gyula ref. és Dómján
Sándor gör. kath. tanítót beválasztották. — Bagolasáncz somogymegyei községben
Steinhardt
István kántortanítót községi képviselővé választották. — Újvidék szab. kir. városban Gály
József és Geiszler József tanítókat törvényhatósági bizottsági tagokká választották.
— P á l y á z a t . A várkony-bélapátfalvi róm.
kath. tanítói kör tagjai részére a következő pályatételeket tűzték ki: 1. „Miként lehet a keresztény
világnézletet a gyermek lelkébe maradandó hatállyal beoltani ?" Pályadíj : 80 korona. Nagy
Antal f. kananok, esperes-plébános úrtól felajánlva. 2. „Egy csokor az iskola humorából''.
A gyermek mulatságos feleleteinek stb. gyűjteménye, a tanító személyes tapasztalása alapján.
Pályadíj : egy művészeti becsű olajfestmény,
Meisel Ferenc tanító ú r által festve s felajánlva.
Az idegen kézzel írott pályamunkák, a szerző
nevét rejtő jeligés levél kíséretében, 1 9 0 9 március 15-ig Bélapátfalvára, Szabó Antal esperesplébános úrhoz küldendők.
— H a l á l o z á s o k . Zsigmond
Sándor községi
tanító életének 30-ik évében s a tanítói pályán
töltött 10 évi buzgó működése u t á n elhunyt
Kecskeméten. — Elasch Jánosné Heldrich Borbála, evang. tanító özvegye, életének 68. évében
elhunyt Sopronban. Áldás emlékükre !

Szerkesztői üzenetek.
Alom és való. Igénytelen vers, feltűnő hibák és
erények nélkül. Olyan, amilyet melegszívű ember egyegy pillanat hatása alatt akkor is megírhat, ha költői
tehetséggel nem áldotta meg az ég. — Hozzászólások.
Kardos Álbert „A polgári iskolai magánvizsgálat és az
elemi iskola" című cikkének visszhangjaként több
cikket kaptunk, melyeknek kiindulási pontja téves,
amennyiben a cikkírót az elemi iskola lekicsinylésével
vádolja meg. A cikkírónak eszeágában sem volt lekicsinyelni az elemi iskolát : egyszerűen rámutatott az
elemi és polgári iskolák közti kapcsolat hiányosságaira.
Az ügynek kívánt szolgálatot tenni s akik most a kérdéshez akarnak szólni, csak úgy szolgálhatják sikeresen
az ügyet, ha nem érzékenykednek, mintha személyükben érte volna a sérelem, hanem komoly tárgyilagossággal vitatják meg a kétségtelen bajokat s egyúttal
tanáccsal is szolgálnak a bajok orvoslására. Régi tapasztalat mondatja velünk, hogy amint a vitázók urazni
kezdik egymást, befellegzett a tárgyilagosságnak. Szóval : tárgyilagos eszmecserét kérünk az igazán fontos
kérdésről és nem egymást leurazó polémiát. —
E. G. (Stájerlak.) Mult héten üzentük ugyan, hogy már
nagyon sok cikket közöltünk a névmagyarosításról s
buzdító cikkek nélkül is tudniok kell a magyar nép
tanítóinak e tekintetben is kötelességüket, az ön cikkével azonban, mely igazán talpraesett, ötletes, kivételt
teszünk s közöljük. — R. (A szenvedélyes olvasásról stb.)

SZÁM.

Sok minden kérdéshez hozzászól, mindenikhez hevenyészetten, a stílusra kevés ügyet vetve. Pedig volna
mondanivalója s igazán kár, hogy nem ír kevesebbet
s ezt a keveset gondosan, jól írná meg. A gazdasági
cikkről majd a rovatvezető nyilatkozik. — B. (Mélani.)
Kedves dolog. Sorra kerül. — Egy jelenvolt. (Huszt.)
Névtelenül beküldött hírt nem közlünk. — Karneval.
Ugyanezt üzenjük önnek is. — K. (Szocializmus és
tanítóság.) Okos cikk. Sorra kerül. Kérjük, közölje a
címét velünk. —- B. (Abrudbánya.) _ Jön. — Sz. (A
rajztanításlwz.) Sorra kerül. - M. (Összetett betüszármaztatás.) A fonomimikálást a kétjegyű mássalhangzókra, ily módon kiteijeszteni — túlzás. Különben sem
mond újat, csak más mesébe öltöztette, amit a fonomixnika hívei régebben megírtak. — F . (A népiskolai
osztályozás mai rendszerének megváltoztatása.) Nem üti
a mi mértékünket. — B. L. (Eger.) Magyar lélek
müve. Gyönyörűséggel olvastuk. „Isten hozta nálunk." —
D. (A helyesírás tanításának gyakorlati módszere.) Sorra
kerül. — Sz. Gy. (Büdszentmihály.) Üdv. — K. S.
(Szatmárnémeti.) Várjuk a cikket. — G. (Szeged.) Forduljon kérésével az í/Wma-színház igazgatóságához
(Budapest, Rákóczi-út). — M. E. Válogatunk belőlük. —
Alkalmi költemény. Az közérdekű, hogy. a Fmke
Knopp Mihály tanítót a magyar nyelv sikeres oktatásáért elismerő-oklevéllel tüntette ki, de már az alkalmi
költemény nem az. — Piliscsaba. Szíveskedjék beküldeni dalszerzeményeit s szakmunkatársaink valamelyike majd véleményt mond róluk. Más lap véleményét nem közöljük. — Sz. K. Gy. A közlendők
közt vannak. — Sell. (Esztétikai irányú nevelés.) Nagyon
gyakorlatlan az írás mesterségében. — Teuieskubin.
A Pásztorén kívül mást magunk sem ismerünk. —
K. (Az iskolai takarékpénztáraie.) Közöljük.
W. I.
A bizonyítványhamisítás megakadályozására vonatkozó
I „törvénytelvezete" ha megvalósulna, ilyesmik: történI nének : A miniszter pályázatot hirdet egy tanítói álI lásra. Pályáznának rá háromszázan. Ekkor osztályoznák :
ki melyik pályázó, hol végzett. És imának az illető
J intézetnek : tényleg ott végzett-e az illető. Erre referálí nának az igazgatók. Mi tenger idő és pénzpocsékolás
lenne ebből ! — Sz. M. (A bosszúálló búbos.) Besoroztuk.—
Leviatliiln. Dilettánsra valló versek. — T. Gy. Az
[ Olvasgattam ötlete kedves (kissé emlékeztet Szabolcska
témáira), kidolgozása azonban lapos. A másik egészen
gyönge : érzéssel íródott, de ihlet nélkül. — P. A.
Áz Örök vágy sorra kerül ; a másiknak első versszaka
formailag nagyon gyönge. — Sz. A. (Multakról stb.)
E versek újra megerősítik tehetségéről mondott véleményünket. Egyik-másik sorra fog kerülni és érdeklődéssel várjuk a folytatást. Csak törekedjék a forma
tökéletességére és a njrelv természetességére. —
H. E. (Ne kérdjétek... stb.) Pár soros, futó ötletek,
j se jók, se rosszak, ezek alapján sem bíztatni nem
merjük, sem elriasztani nem akarjuk. — F. Gy. (Szerelmes vagyok.. . stb.) Bizony egyik sem vall költői
tehetségre. Mindenkinek támadhat egyszer-egyszer ilyen
hangulata s a „Múzsa" végtére nem haragszik meg,
ha maga mulatságára versbe önti érzéseit — de babérokra nem számíthat.

Tartalom: Vallás és'társadalom. Székely György dr.—
Ének a népiskolában. Sztankó Béla. — Az ingyenes
népoktatás törvénye. Kuthy Zsigmond. — Büntetőnovella s a gyermek büntetése. K. Nagy Sándor. —
Irodalom és művészet. — S z é p i r o d a l o m : Tarlókon
keresztül. Finta Sándor. — Egy névre. Léhoczky Béla. —
A tavaszt várom. Harsányi László. — A boldogság
kiskátéja. Kupcsay Fdicián. — Könyvesház. — A szociálizmus és a Jézusi eszme. Havas Irma. — Hivatalos
rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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Felelős szerkesztő : Benedek Elek.

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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a l a t t :

A Néptanítók Lapja Tekintetes Kiadóhivatalának
Budapest,
X. 1ser., Vár, Iskola-tór 3. sz.
PÁLYÁZATOK.
Ambíciós ref. tanítójelölt nevelő, segédtanító lenne.
Megkeresések Gyenizse Antal jegyzőhöz, E r s e k c s a n á d (Pest megye) küldendők.
(80 11—2)
Pályázat B a j c s a község (Zala vármegye) államilag
segélyezett községi elemi népiskola tanítói állására.
Jövedelem : a községtől fizetés 432 borona, hét hold
szántó haszonélvezete és egy hold rét haszonélvezete
50 korona, hat db szarvasmarhalcgeltetés 24 korona. hat db sertéslegeltetés 12 korona, ismétlőiskolások után tandíj 20 korona. A községtől összesen
•'38 korona, államsegély 402 korona, összesen 1000
korona. Azonkívül természetbeni lakás és kert haszonélvezete. A pályázati kérvények f. évi február l-ig
az alulírott iskolaszéki elnökhöz adandók be. A választás Jiajcsán, február 2-án d. e. 10 órakor, a községi iskolánál lesz megejtve. Szepetneken, l'J09 január
14-én. Lévay Endre körjegyző, iskolaszéki elnök.
( l o o - II - 2 )

A dédesi (Borsod megye, vasüti állomás l\agyvi-ny ó) róm. kath. kántort au ítóságra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : lakáson, melléképületeken s
kerten kívül 13 34u,icoo hold szántóföld; községgel közös
legelő- éa erdőhaszná.atból négy illetőség. Párbér es
stóla a javadalmi összeírás jegyzőkönyve szerint 339
korona. Készpénzfizetés különböző címeken 301! korona.
Kötele.-sége : a mindennapi én ismétlőiskolásokat tanítani, az összes kántori és díjlevélben foglalt egyéb
teendőket végezni. Választás február 0-én lesz, személyes megjelenés mellett. Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvénvek a plébániai hivatalhoz intézendők.
Iskolaszék.
"
(103 - II - 2 )
A l u b i n a l ág. hitv. ev. egyházközség a mult évi
Hi-ik számban hirdetett rendes kántortanítói állásra
szóló pályázatát ezennel megújítja, azon hozzáadással,
hogy az egyház a jav. jkvileg megállapított 105(3 koronás fizetést 150 koronával felemelte. Jelentkezni lehet
1909. évi február 3-ig Boor Péter ev. lelkésznél,
Lubina (Nyitra m ).
(112—1 -1)
Sándori.tlvára (Szeged mellett) 16 korona havi
fizetés, — mosás és ágyneműn kívül — teljes ellátással róm. kath. segédkántort azonnalra keresek. Kántorvála-ztá másfél év után. Özvegv Kántorné.
(117—1—1)
A siklósi közs. polg. fiúiskolánál lemondás folytán
megüresedett mennyiség- és természettudományi tanszékre pályázat hirdettetik. Tornatanításra képesítettek avagy abban jártas egyének előnyben részesülnek. Első (alap-) vizsgálattal bíró polg. isk. tanárjelöltek is pályázhatnak. Ez utóbbiak ideiglenesen az
1908/09. iskolai év végéig alkalmaztatnak. Évi .javadalom : törzsfizetés 1600 korona, lakbér 400 korona,
ötödéves korprttlék 100—100 korona és törvényes
államsegély. Az állás választás után mielőbb elfoglalalandó. Pályázati határidő: 1909. évi január 31-re.
Kellően felszerelt pályázati kérvények alulírotthoz
küldendők. Pakuszuj Gyula, közs. iskolaszék elnöke.
(119-1-1)

A kttrthi (Komárom m.) izr. népiskolánál elhalálozás folytán megüresedett tanítói állásra pályázat
hirdettetik. Javadalmazás : 80 korona havifizetés.Az
állás a jelen tanév végéig csak ideiglenesen lesz
betöltve. A megválasztandó egyén beválás esetén
állandó alkalmaztatásra számíthat. Okmányolt kérvények az izr. iskolaszék elnökéhez legkésőbb január
31-ig beadandók. Nőtlen tanítók előnyben részesülnek. Csillag Joachim, iskolaszéki elnök. (92—1—1)
Alulírott tiszta hangú, értelmes magyarsággal
éneklő, miséket, vesperásokat orgonálni, szertartásokat, búcsúztatós temetéseket megelégedésre végezni
tudó segédet keresek. Állandó otthont igénylő nyugalmazott egyén is pályázhat, kellékeknek megfelelően.
Fizikai és erkölcsi komolyság nélkülözhetetlen. Fixum:
1000—1200 korona, tehetséghez képest, őszintehaugú
levél, okmány mellőzésével, hozzám címeztessék. J á s z berény, 190!' január 19. Beleznay Mór, főkántor.
(123—III—1)
Az a l s ó b o t f a l v i (Nyitra m.) róm. kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme 1000
korona, mely áll : föld, tandíj, államsegély, stólából.
Tannyelv : magyar-tót-. Pályázhatnak csak okleveles
kántortanítók Az állás azonnal elfoglalható. Iskolaszék.
(124—1—1)
Református vallású, nőtlen helyettes tanítót keresek ez év június végéig. Kötelessége : az 1-ső osztály
tanítása, istenitiszteletek végzése, orgonakísérettel.
Fizetése : lakás, fűtés, világítás és havi 00 korona.
Ajánlatok Gáspár Bélához intézendők, N y í r b á t o r b a .
Állás február elsején elfoglalandó.
(126—I—1)
A l o v a s i ref. preoráns-kántortanítói állásra febr.
l-ig adandók be a pályázatok a ref. esperesi hivatalhoz, Balatonfüredre. Javadalom : lakás és házikerten
kívül készpénz 84 korona, 80 mérce rozs szeptemberi
középárban pénzül fizetve, 2 kat. hold 550 Q-öl
szántóföld, 844 [ -öl rét, 156 ! -öl kert, 8 hold legeltetési jog, 6 öl tűzifa meghozva, felvágva, tandíj a
mindennapiak után 1 korona 20 fillér, az ismétlésük
után 1 korona fejenként, borpénz 120 korona, stóla.
Földeket egyház munkáltatja vagy ehelyett 160
koronáit fizet. Államsegélyért az egyház folyamodott.
Teendők : a törvényszabta kötelességek. Az állás
azonnal elfoglalandó. Alsó-Örs (Zala m.), Szűcs József,
lelkész.
(121—1—1)
O k á n y b a n elhalálozás folytán egyik közs. fitanítóság megüresedvén, erre pályázat hirdettetik. Fizetése :
aj a község pénztárából 1200 korona, évnegyedenként
előre fizetve ; h) kényelmes lakás, kerttel és a szükséges melléképületekkel ; ej gazdasági ismétlő-iskola
tanításáért 100 korona ; d) államtól ötödéves korpótlék ; e) ref'. egyháztól 189 Ql-öl szőlőföld. Kötelessége :
a kijelölendő osztály-, vagy osztályoknak tanítása, beleértve a tantárgyak közé a ref. vallás- és énektanítást is.
Választásnál helybeli tanítónak előny adatik. Pályázati kérvények február 8-ig alulírotthoz adandók be.
Okány (Bihar in.). Márk Ferenc dr., iskolaszéki elnök.
(135-1-1)
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N a g y g e r e s d evang. egyházközség kántortanítót
keres. Tanítói javadalom : lakás, ezer korona, 1148
r -öl házikert, 247
-öl gyümölcsös. Kántori : ötszáz
korona és a temetési stólák. Folyamodványok február
15-ig Farkas Mihály, lelkész-espereshez. (125-1-1)
A zólyomi (Zólyom vm.) áll. el. iskolánál betöltendő egy tanítói állás, az 1907. évi XXVI. törvénycikkben megállapított illetményekkel egybekötve. A
kellően fölszerelt kérvények f. évi február hó 8-ig
bezárólag Zólyom vármegye kir. tanfelügyelőjénél
nyújtandók be. Budapest, 1909 január 25. M. kir.
vallás- és közoktatásügyi miniszter.
(7/h—1—1)
A somogy csurgói ref. egyház orgonista-kántortanítói állására. Az állás javadalma: 640 korona készpénz; egynegyed úrbéri telek, megmunkálás nélkül;
az ismétlősök tandíja ; temetési díjak ; díszes lakás,
keittel s gazdasági épületekkel ; az államtól várható
korpótlékok; 11 öl tűzifa. Kötelessége: A VI. oszt
vegyes elemi iskola növendékeinek s az ismétlősöknek
tanítása s az orgonista-kántori teendők, zsinati törvényeink kívánalma szerint. Pályázók kérvényeiket
február 20-ig az egyház lelkészi hivatalához küldjék.
Az állás augusztus végén foglalandó el. Verbay István,
lelkész.
(129-11—1)
A béregi (Bácsbodrog vm.) r katb. elemi népiskolákhoz lemondás folytán megüresedett és egy újonnan
szervezett fauítói állásokra pályázat hirdettetik. Az
első tanítói állás javadalma : Béreg község pénztárából
800 korona és kertillet nény 20 korona; fizetéskiegé
szítés címén 200 korona államsegélyért az iskolaf.nn
tartó fog folyamodni és a törvényes korpótlekokért ;
természetbeni lakás, mely áll: két szoba, konyha,
pince, fészer és közös udvarból. A második tanítói
állás javadalma: természetbeni lakás (hasonló a fenti
lakáshoz) ; kertilletmé.iy 20 korona, a község pénztárából. Egyéb fizetés és korpótlékok az 1907. évi
XXVII. t.-c. értelmében fog rendeztetni. Az első tanítói
állásra csak fé. fitanítók pályázhatnak. Tannyelv : magyar, de megkívántatik a német, sokác nyelv tudása.
A másodiknál a tannyelv magyar, de megkívántatik
a sokác és német nyelv tudása. Ezen második állásra
férfitanítók és tanítónők is pályázhatnak. A szabályszerűen fölszerelt kérvények f. évi február 15-ig a
róm. kath. iskolaszékre címezve, főt. Majson Mihály
esperes úihoz, Regőczére küldendők. A megválasztottak tartoznak a „Bajavidéki róm. kath. tanítóegyesület" tagjaivá lenni és kötelesek az iskolaszék által
kijelölt o-ztályokat vezetni és ismétlő-iskolát díj nélkül tanítani.
(131—1—1)
Kisnána anyaközségben (Heves megye) róm. kath
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. Mint kántortanítónak: 1. 4 kat. hold és
1176 Q 5 1 szántóföld. 2. Párbérből 2 9 0 - 300 pár után
páronként 1 véka gabona és 42 fillér. 3. 8 bécsi öl
tűzifa, a házhoz szállítva. 4. 3 szekér széna. 5. A községi pénztárból földmunkaváltság címén G0 korona ;
drputátum 64 koiona 40 fillér. 6. Községi ismétlőiskola tanításáért államsegélyből 100 korona. 7. Két
szoba, konyha, kamra és istálló, házikerttel. II. Mint
kántornak: stólából 100—120 korona. III. Mint tanítónak : a gyermekek oktatásáért a községi pénztárból
56 korona. Kötelessége : a kántori teendők pontos
végzése ; a kezdők osztályának tanítása ; a gazdasági
ismétlő-iskola tanítása ; a párbérfizetők összeírása és
a faiskola díj nélküli kezelése. Kérvények, kellő okmányokkal fölszerelve, — u. m. keresztlevél, oklevél,
nős vagy nőtlenségi állapot stb. — február 9-ig Rigó
József iskolaszéki elnökhöz küldendők, Kisnána Heves
megye, u. p. Domoszló). A pályázók tartoznak a kisnánai templomban február hó 11-én délelőtt V2IO
órakor tartandó énekpróbán megjelenni. Az állomás
kinevezés után azonnal elfoglalandó. Kisnána, 1909
január 21-én. Rigó József lelkész, iskolaszéki elnök.
(134-1-1)

LAPJA.

4. sz.ùi.

A n i n r á n y - h o s s z ú r é t ! (Göinör m.) róm. kath.
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Új javadalmazási jegyzőkönyv felvétele s államsegély kérvényezfetni fog. Tannyelv: tót-magyar Állás azonnal
elfoglalandó. Neuman János, plébános. (138—1—1)
Alsó-Felsösápi róm. kath. iskolához február,
március, áprilisra helyettes tanító kerestetik, a mindennapi es gazd. ismétlő-iskola vezetésére. Javadalmazása: havonként utólagosan 66 korona 66 fillér
Megk resések Rácz Istvánhoz, Budapest, II., Várfok(13g—I—1)
utca, 7 kéretnek.
Végleshtitai (Zólyom m.) róm. kath. iskolánál
megüres dett kántortanítói állásra pályázat nyittatik.
Ezen állás javadalma: 1058 korona 60 fillér. Kellően
fölszerelt pályázatok február 7-ig az iskolaszékhez
benyújtandók. Tót nyelv bírása szükséges. Iskolaszék.
(139-1-1)

HIRDETESEK.
Négytanerős kőrösmezői —^
-rri "»^»«rv ~fl
állami iskolától tanítónő V ^ ^ ö X feï J L *
tLakbér 300 K.) Cím : Reichardt Ilona, Kőrösmező.
(127-1-1)

H A R M O N I T J M O K A T
mindkét rend.-zer szerint
a legolcsóbban szállít :
PAJKR REZSŐ és T Á R S A
BUDAPEST,
X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Iiészlettizfltésre 8 koronától feljebb.
Tanerőknek külün százulékenge-lmény.
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(5'í—26—3)

T a m k U m y v e k
elemi és polgári iskolák, 'tanító- és tanítónőképezdék, valamint az or-zag összes tanintézetei számára a legújabb kiadásban nálam
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanárjelöltek részére kaphatók az összes forgalomban levő jegyzetek.
Áll andóan raktáron vannak a világirodalom újabb és nevezetesebb termékei.
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek,
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára.
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Uindennemü folTilAposítáisiil késtsêçKt'l szolgálok.

t

Részletes

könyvárjegyzék

TOLDI

ingyen I

LAJTOS

könyvkereskedő.

s

B u d a p e s t , II. k e r . , F ö - u t c a 2.

?

szám.

(1216—XV—13)

fluywelt
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Ismeri a l i l S M l l Z S Ü í U S t ? i 00 szép dalnak tára !
Három kedves füzetének 1 forint az ára.
Sok iskola tartja immár e kottákat b 'csb -n,
Jósvay kartárs árulja l'oioizlón, Hevesben. (137-11-1)
Szilágymegyei áll. tanítónő gyönyörű fekvésű faluból
~ bárhová. (Jim : „Mariska", Budapest,
Visegrádi-utca 6, f. 2. (116—1-1)

cserél

remek szabásban, elegáns kivitelben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint koszit férí.öltönvt, felöltöt vagy télikabátot

15 forintért

I i r a u s / .

F .

é s

T á r s a

ííriszabó-iizlete, VIII. ker., Rákóczi-út 60. Vidékre
mintákat mérték vételi utasítással bérmentve.
(20—52— 4)
P c o v ô l û î r an vagi áldozattal is, erdélyi 4 tanerős
l / O e i ClCií i-kólát ól járáni székhelyre Erdélybe. Ajánlatot kérek „Állami tanítónő" címre Középajta, u. p.
Nagyajta.
(132—1—1)

P o f l r Ó l járási székhelyről, 23 tanerős, áll. iskoláitól
l'fc/Cl Cl Dunántúlra, Bartos S. Mindszent, Csongrád
megye.
(68-1—1)
f i - - j . i l áll. tanítónő felvidéki falóból (vasúti állov a t ! Cl más 10 perr.ivire) bárhová Cím: Csázá
Joliin polg. isk. tanítón i, Csíkszereda.
(115 — 1—1
C!vári irodám

fámára

azonnali

belépésre

müveit.

komoly n o t k e r e s e k ^ L S n
clehni pályán szüksége« tudá nak gyakorlati úton való
;j iiius.ú.sí. A «Iii:. v..r i i y . l v teljes, a német nyelv
részbeni tud.is.it, jó, folyékony kézírást föltétlenül
követelek. A kezdőtiz, tés teljes ellátás és külön szoba
mellett liavi 50 korona, mely évről évre 5 koronával
emelkedik. Ajánlatokat csak olyan tanítónőktől k é r e k ,
kik nvugodt, föltétlenül állandó állásban v,igyuk kielégít set találjak, Schmidt .10 ,-ef, Szepes-IgbS.
(113—1-1)

Fajtiszta, olcsó ezüsinytil kapható.
Tanítóknak részlettörlesztésre is. Aschaner Mátyás
áll. tanító, Feliérteni!,lom.
(36—1 1)
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Az elemi népiskolákat kötelező
t a n s z e r beli f ö l s z e r e l é s e k
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laboratóriumi fölszerelések és ta.iisze.ek gyár;»,

B U D A P E S T ,

V H S . ,

B a r o s s - u t c a

Ó

21.

(a Tanszermúzeum mellett).
Miiszerészoti gyár!

Üvegfúvó-intézet!

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen !
Telefon

12—05.

Í17

99 I S M I ó . i r o x - L a . s
(Harmadik kiadás, negyedik ezer.)

Egyfelvonásos, alkalmi színjáték. írta : I'ásztor
József. A hazafias munka költői módon fejezi ki a
szabadságharc emlékének fellángolását az öregedő szívben s az ifjúság tiszta lelkesedésétaszabadság gondolata •
ért. Iskoláknak, ifjúsági, önképző- (a társasköröknek
különösen alkalmas, íiogy lendületesebben ünnepelhessék meg március 1.Vét. A színdarabban mindössze
három szereplő van, díszlet sem kell hozzá, így könynyen előadható. Megrendelhető a szerzőnél i,Budapest.
1, Kemenes-utea 8.). Ara postai szétküldéssel 00 fillér.
A pénzt legcélszerűbb utalványon vagy bélyegekben
beküldeni, mert utánvételes küldésnél drágább.
(38 -VIII—3.1

CIMBALMOK
legújabb szabadalmazott
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangtartását más gyártmány
tnegsem közelítheti. Teljes jótállással, részletlizetésre is kap'i itók
llarmóniuinok. I. -sz.
lőgépok, gramofonok,
fonográfok bámulatos
szép íiauiriral. Hegedűk,
harmóuikák, fuvolák,
citerák, kitünőhii. ók stb.
Tanítóknak és tanítónőknek l(i"
engedméiiy v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen
küld: HOGYORÓSSY GYULA m, kir. szab. hangszergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71.
(7-20-3)

l « « « « « v.:
Első magyar vili. erőre berendezett

hangszergyár

S T O W A S S E R J.
cs. és kir. udvari szállító,
a m.i^y. kir. /'en'-ak üt-mta. a l,u apt'.-t.' s/i }] ;i/.ali. a
m :;;y. liir. llölivé iscg - . i öz s lia is -nv- stb >záll.tója

a javított Rakóczi-tárogató feltalalója

BUDAFEST.
Főiizlet : II., Lánczhíd-u. 5.

G y ír : Öntöház-u. 2.

10

Ajánl ja saját ^varaban ' ,-szült. el^mi-rt
kiváló mi' ,'isr.oi liaiiK-zer. .. . - alkatrészekét.

Iskolai hegedűk
3 frttól följebb
Org.-harmói.iumok 70
.,
„
Pedálos ortíonák legolos gyári árakon.
Tanerőknek kedvezmény.
Ârjegyz. K , á n a t r . i díjmentesen küldetik.

K i v i t e l n a g y b a n és k i c s i n y b e n .

•

i

66

Magyarország legnagyobb vonós- és fuvohangszerek gyara.

leirjoW) beszerzési forrása :
E

Lapja.
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SZÁM.

A volt határőrvidéki községi iskolaszékek szíves figyelmébe!
A nagyin, vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium a volt határőrvidéki iskolai és nevelési alapok számadása vezetésére, a 34.104/L008. sz. a. kelt
rendeletével, új nyomtatványt, rendszeresített.
Ezen nyomtatványból egy példány egy kttl- és egy belívből áll s ára 1 6
fillér. Külön belív ívenként 8 fillér.
Ezen
hetik

nyomtatványok,

a

pénz

beküldése

meg.

^

T c p r p l p l r Szegedtől a/< órára, vasúti fővonalon
U o C l OlCIV fekvő, 15 tanerős, szép magyar nagyközségből csak róm. kath. vallású tanítónővel, felvidéki városba, vagy járási székhelyre. Ajánlatok :
„Állami tanítónő", Kistelek (Csongrád m.), post.-rest.
küldendők.
(118-1-1)

Mofrîûlont !
lUC^JClClll :

50

gyönyörű, új Mária-ének, díszes
kísérettel. II. rész ára 3 korona. '18
előjáték 1., II. 2 korona 70 fillér. Zárnbó Károly,
Szeged.
(2022—V—5)

t l u

^

ezen

igazgatóságnál

tud.-eyyetemi

iyasyatósáya.

rendelnyomda

Március 15-iki
iskolai, ifjúsági és egyesületi ünnepélyek rendezésér. 'l
nélkülözhetetlen a Mendöl-Tóth-féle Szavaló- és
Daloskönyv, mely az alkalmi vers'k és dalok valóságos kincsesháza. Megrendelhető levélileg, vagy 1 K
6Uf előzetes beküldése mellett Tóth állami tanítónál,
Orosházán (Békés megye).
(94—1—1)

Poorél
L/oCl Cl

tanítónő 18 tanerős iskolától — fenyves
vidék, fürdő félórányira — családi okokból.
Dunántúli vagy északnyugati hasonrangú városba.
Fabinyi Margit, Bártfa.
(122-1—1)

Állsmcmnmlv kéréshez nyomtatványok 1 K. MaAlialUdCgCljf • gyarázófüzet (VI. javított kiadás)
1 K. 80 db nyugt. 1 20 K. Lengyel Béla, Farkasaszó
(Szatmár m.).
(133—I—1)

U p 7 Á r t Ö T 1 W V p l í • Alexy: Vezérkönyv (eredményV GÍ.GI Û.U11J V Civ . tár) a földrajz tanításához 1'20.
Pálinkás IÎ. : Beszéd-ért -gyak. vezérkönyv I. oszt.
anyaga, az új Tanterv szerint, 2'40 ; II. oszt. 2 K.
PálinkásB. : Elemi iskolai tanítástan 1'80. Pálinkás:
Jeles mondások és költemények gyűjteménye, kézikönyv az 1905/2202. tanterv alapján, 2 K. Székely A. :
Vezérkönyv a beszéd-ért.-gyak. tanításához, 1. oszt. 2 ;
II. oszt. 2. A pénz beküldése eEetén portőmentesen
küldi: Kovács Gyula, Nagybánya.
(101—2-2)

•

mellett,

Stampay ének- és imakönyve
(XV. kiadás. 256 oldal. Új kotta!)
a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan
kötve 30, díszben 50 lillér. 11-ik könyv ingyen, új
2 4 oldalas kotta ingyen. K-öbölkiít (Esztergom m.).
(1380—XX— 18)

F EI WE L LIPÓT utóda
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7.

ÏÏÂj'
sek, tornakészülékek és óvo aberenűezéselc
gyára.
Kívánatra megküldi újonnan
kiadott á r j e g y zékét, ingyen és
bérmentve.
(0-52—4)

SCHÜNDA V. JÓZSEF

Mielőtt hegedűt vesz,

CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. lár. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató cg3rediili feltalálója.

kéije a magy. kir. zeneakadémia házi
hangszerkészítőjének legújabb képes árjegyzékét, melyet ezen lapra hivatkozva
ingyen és bérmentve küld :

(14)
BUDAPEST.
(19-3)
Föüzlet: IV., Magyar-utca 1(5. és 18. Gyár: IV.,
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország

REMÉNYI

MIHÁLY,

hangfokozó - gerenda

feltalálója,

Budapest, Király-utca 58.
Javítások szakszerűen, a legolcsóbb
: árak mellett.
REMÉNYI hangfokozó-gerendája által
bármély gyengehangú hegedű vagy
gordonka sokkal s^ebb, erösebb hangot kap. Kezesség
mind n egyes hangszerért.
(Cl 0Q—3)

legnagyobb és villamos erőre berendezett hangszergyára.

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uralmak
árkedvezmény.
Áijegyzék kívánatra ipgyen és bérmentve.

Budapest, iyü9. .Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

XLII. évfolyam. 4. szám.

Budapest, 1909 f e b r u á r 11.

K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R .

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (estei.
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
intézet, tohát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák ós tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A la I meg Küldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló es az illetékes kir. tanfelügyelő altal láttamozott
községi elöljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Ke j »tanítók
La : J.Í" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : I'gy évre 10 korona, félévre ö korona,
negyedévre - korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a
kiadóin rutaiba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után tt fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetés-k a ek az egrsz oldal egy hetveuketted részét
tevő petit nyomású és egy basáim sora 1 korona. Ezek a díjak ia
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTOSÉO :
KIADÓHIVATAL :
BUDAI'EST, Till. KEU., BÉRKOCSIS-UTCA 1G. SZÁM.
M AGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KEK., ISKOEA-TÉR 3.
K e z i r a i o k a t n e m a i l u u k vi>>za.

Itiiz<le!em a pornográfia ellen.

kiírthatatlanoknak látszó ítéleteket és
igazságoknak
tetsző elveket, melyek ké(—ó — ) Valahányszor a közszükséglet
sőbbi
fejlődését
bizonyos irányba terelik.
eg\ -egy meg* ddásra váró feladatra],liívja íül !
Minthogy
azonban
a szülőknek nag\
a társadalom figyelmét, azt a hibát követjük' el. hogy nem magával a problémá- része alkalmatlan arra. hogy gyermekei
val foglalkozunk, hanem azokkal a nagy j olvasmányait ellenőrizze, az államhat aelvekkel, melyeket a megoldásiéi meg- I lomnak a társadalom segítségére kell
érett kérdés mintegy magával ránt a • sietnie. Az államot természetesen nem
küzdelembe. így vetődött fel a porno- lehet korlátlan hatalommal felruháznunk,
gráfia ellen vívott harcban a sajtó sza- hanem biztosítanunk kell számára azt a
badságának kérdése. \ társadalom nem módot, amellyel az erkölcsromboló pornoa pornográliáról vitatkozik többé, hanem gráfiát megakadályozhatja. Látszólag itt
két táborra oszolva, a, sajtószabadságért, , függ össze a pornográfia ellen vívott
illetőleg a sajtószabadság korlátozásáért. küzdelem a sajtószabadság kérdésével.
Pedig erre nem volt szükség. Mikor a ! De csak látszólag. A sajtószabadság megpornográfia káros hatásáról beszélünk. í csonkítására gondolnunk sem kell; megfel kell szabadítani magunkat korigaz- jelenhetnének ezután is mindazon művek,
ságok. korhangulatok, divatos jelszavak melyek ezelőtt megjelentek, de az erkölcs
ellen vétőket oly szigorú büntetéssel
alól s az előítéletektől lehetőiéi*'
megszao
o
lehetne sújtani, hogy a pornográfia egybadul va, vizsgálnunk kell azt a hatást , amit
szerre rossz üzletté válna és magától
az erkölcstelen irodalom minden idők
elerőtlenedne. JSTem a rendőrség körébe
társadalmára tett.
vágna a művek erkölcstelen voltának
A szülei ház, az iskola és az olvasmegállapítása, hanem a független bírómányok hatása alatt növekednek gyerság ítélkeznék továbbra is. A változás
mekeink. A három közül talán az utolsó
tehát csa k anny iból állana, hogy rendkívül
tényezőnek van legnagyobb szerepe. Hisz
szigorúan (elzárással ós pénzbírsággal)
ennek a következménye, hogy szülök és
büntetnék azokat, kik a pornográfiának
gyermekeik néha nem tudják egymást
minősített munkákat írtak vagy kiadtak.
megérteni. ^Nagyon természetes, hogy
nemcsak nekünk, pedagógusoknak, hanem
Jól tudjuk, az a veszedelem fenyeget,
minden szülőnek figyelnie kell arra, mit hogy olyan munkákat is pornográfiának
olvas gyermeke. Ezekből az olvasmányok- minősíthetnek, melyeknek irodalmi értéból szívja föl a fogékony lélek azokat a kük és nevelő hatásuk van. Jól tudjuk
„ •'

•>. 1
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azt is, hogy ami az egyik társadalmi
rétegnek vagy az ifjúságnak erkölcsét
komoly veszedelemmel fenyegeti, mert
a szem nem eléggé éles, a lélek nem
eléggé müveit, hogy az alapeszmét, a
munkából kisugárzó igazságot meglássa
és felfogja, a másik társadalmi réteg
vagy a felnőttek számára nemcsak nem
veszedelmes, hanem az erkölcsöt és az
igazságot szolgálja. Épen ezért nem
mernénk rendőrtisztekre bízni az ítélkezést, már nagyfokú függésük miatt
sem, hanem független bíróságra, mely
ítélete hozatalakor, mielőtt pornográfikusnak bélyegezne bizonyos művet, mérlegelni fogja nemcsak a munka tartalmát,
kifejezéseit, alakjait, hanem azt is, mi
volt az író célja, melyik társadalmi
osztályra számított a kiadó.
Ma is vannak törvényeink a pornográfia ellen. Nem kívánunk tehát újat,
nem kívánunk radikális intézkedéseket,
nem akarjuk a sajtó korlátozását, megelégszünk azzal, ha a fennálló törvényeket szigorítják. Ha a pornográfia
nem lesz jó üzlet, megszűnik.
Az erkölcstelen könyvek ellen a művelt és gondos szülő megvédelmezheti
gyermekeit, lia figyelemmel kíséri őket.
De nem védelmezheti meg azok ellen
az erkölcstelen olvasmányok ellen, melyek nap nap után mintegy belopózkodnak a legtisztességesebb család házába
is. Nem védekezhetünk az újságok hirdetései, különösen apróhirdetései ellen.
Napilapra mindnyájunknak szükségünk
van s sajnálattal tapasztaljuk, hogy a
legkomolyabb, ú. n. tisztességes újságok
míg tartalmas és okos cikkeket írnak
a pornográfia ellen, utolsó lapjaikon
olyan hirdetéseket, leveleket, ajánlatokat
közölnek, melyek sokszor bűnre csábítanak, sokszor felébresztik az érzékiséget, mely nélkülök még évekig szunynyadt volna. Az újságnak természetesen
érdeke, hogy jól jövedelmező hirdetései
legyenek, de a magánérdeket alá kell
rendelni a közérdeknek. Evekig remél-

LAPJA.

5.

SZÁM.

tük, hogy az újságkiadók a maguk elhatározásából, közakarattal ki fogják szorítani hasábjaikról a szerelmi vásárt, de
mindmáig nem történt. Most ismét fölébredt reményünk. A pornográfia ellen
küzdők tábora annyira megszaporodott,
hogy a küzdelem alig marad hatástalanul a kiadókra. De ha nem mutatkoznék javulás, az államnak kell beavatkozni s a törvény szigorával sújtani
nemcsak a könyvekben, hanem az újságok hasábjain megjelenő pornográfiát,
kerítést is. Hisz maholnap ott tartunk,
hogy a legkomolyabb lapokat sem hagyhatjuk veszedelem nélkül asztalainkon.
Mert ne tévesszük szem elől azt, hogy
amit mi nem olvasunk, vagy aminek
olvasása ránk nézve semmiféle veszedelemmel és izgalommal nem jár, veszedelemmel járhat és mételyező hatással
lehet serdülő gyermekeinkre. Mit ér a
rossz könyvek eltiltása, mit ér a felvilágosítás, mily haszonnal járhat az
erkölcsi példák felmutatása, ha gyermekeink lelkében a megfeszített erővel
végzett munkát romba döntik az apróhirdetések, melyekből az ő általánosító
természetükkel azt következtetik, hogy a
társadalom nem ismeri a hűséget, a
becsületet, az erkölcsöt: az emberek máskép beszélnek és máskép cselekszenek.
Egy-egy nagy gondolat felvetődésekor
csak azt a szépet, azt a jót látjuk, ami
vele jár. Sietünk megvalósítani s a diadal
mámorában még nem tűnnek elő azok
a bajok, melyek minden emberi alkotással járnak. Később megszokjuk az új
gondolatok nyomán támadó intézményeket, meglátjuk a velük járó hibákat is,
amelyek az évekkel erősödnek, mint a
testben lappangó bajok az öregség elkövetkezésével. A sajtószabadsággal járó
bajok is ránehezednek már a társadalomra ós sokan vannak, kik a szabadság
korlátozásától sem riadnának vissza.
Nekünk azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, mit köszönhettünk és
mit köszönhetünk a sajtószabadságnak;

-/.AM.

nekem is eszembe jutott. De úgy véltem, ez
már csak igazán mellékes.
Am mindenek között, ami erre a módszerre
vonatkozik, legmellékesebbnek, legcsekélyebb
jelentőségűnek azt a kérdést tartom, vájjon én
vagyok-e a módszer feltalálója. Valóban : a
siketnémák és beszédhibások oktatásának mai
módszerét nem találtam fél. Hogy ezt valaki
nekem így elújságolja, azért nem lep meg,
mert már ennél különösebbet is hallottam.
Nevezetesen : már azt is a szememre hányta
valaki, miért tulajdonítom magamnak a fonetika
tudományának a feltalálását. (A „fonétika"
1 kinacsthesiás módszerről.
szót az illető nem használta, mert nem ismeri,
írta: Szósz
Irin.
de naiv formában körülbelül ez volt a szavaiA „Néptanítók Lapja" :». számában Eötvös nak a tartalma.)
László az általam alkalmazott és a Pedagógiai
Ismétlem : nem vagyok a beszédhibások és
Társaságban nem régen ismertetett kinaestbesiás siketnémák mai oktatási módszerének a felmódszerrel foglalkozik. Nem igen volt még találója. Am határtalan volt az örömem, mikor
alkalom az általam már két év óta alkalmazott I felfedeztem, hogy mekkora tanulság rejlik ebben
kinaestbesiás módszer gyakorlatának bemutatá- a módszerben az épérzékü és épbeszédű gyersára. Ám, akiknek bemutathattam, — elsősor- ; mekek tanítója számára. Hogy pedig mindezzel
ban Sagy László igazgatónak — aligha véle- Juba dr. teljesen tisztában van és így „tájékedtek úgy, mint Eötvös László (nem tudom, koztatásra" nem szorul, bizonyítják az ő saját
mi alapon), hogy ez a módszer a gyermekek szavai, melyeket :» hónappal ezelőtt a Pedagómegkínzására való. Ellenkezőleg, a módszer giai Társaság ülésén mondott: „Maga a módnem egy ellenzőjéből vált a gyakorlati alkal- szer már régóta használatos, csakhogy nem
mazás megismerése után a módszer jó barátja. épérzékűeknél. hanem a siketnémák oktatásában,
A"agy László a Pedagógiai Társaság ülésén a hibásbeszél lűek, a selypesek és dadogók tanímég ellene szólalt tél. Később meghallgatta a tásában. U j az elnevezése és ú j a módszernek
gyermekeknek a kinaestbesiás módszerrel való alkalmazása épérzékűeknél. "
oktatását és annak használhatóságáról meggyőIsmételhettem volna idevonatkozóing gj .- mást
ződött. Ugyanő felhívott, hogy a budapesti abból is. amit magam mondottam, de minthogv
állam: tanítónőképző növendekeinek mutassam a cikkíró Juba dr.-t idézi, a Juba dr. szavaibe módszeremet.
val felelek neki. „Aki pedig a hangoztatási
A eikk írója a kinaestbesiás módszer gya- módszert a kinaestbesiás módszerrel összekorlati alkalmazásában merőben tájékozatlan téveszti, annak csak azt ajánlhatom, ismerkedlévén, azért jobbára a módszer elméleti alapjá- jék meg a kinaestbesiás módszerrel."
val foglalkozik. Hogy azonban a dolog elméleti
Ezek után térjünk rá a dolog érdemi részére.
részével sincs tisztában, azt mindjárt a cikke Eötvös László erősen állítja, dűlt betűkkel
elején elárulja, amikor a kinaestbesiás módszert ; állítja, hogy „az az ember, aki az épérzékü
„jobban mondva : érzékeltető" módszernek nevezi, i gyermeket a fogyatékosaknál használatos eljáráMás módszer, mint érzékeltető-módszer nem j sokkal óhajtja bevezetni a tudás világába, már
képzelhető. Érzékelés által szerezzük a külső ; alapjában elhibázta a dolgát". Mert „az épérvilágról való minden ismeretünket. Történhetik zékü és siketnéma két ellentétes fogalom".
ez az érzékelés bármely érzékszerv, tehát akár j
A „siket"-nek az ellenkezője a „halló" és
a látás, akár a hallás, akár a tapintás és liő- nem az „épérzékü". Ha a „siket l '-nek az ellenerzés, akár az ízlés, akár a szaglás érzékszerve kezője volna az „épérzékü", az azt jelentené,
által. Ep ezért minden tanítási mód — a leg- hogy a siket sem nem lát, sem nem hall, sem
kiválóbb is, meg a leggyatrább is — érzékel- nem tapint, egyáltalában nem érzékel. Az igenhető. „Kinaesthesis" görög szó és magyarul legesnek az ellenkezője a nemleges, a hallásezt jelenti : mozgásérzés. A mozgásérzés — nak a nemhallás, a látásnak a nemlátás. De
amely rokon, részben azonos a tapintásérzés- ötnek nem ellenkezője a négy. Ot csak több.
sel — alapja a szóbanforgó módszernek. Azért mint négy. Öt érzékszervnek nem ellenkezője a
— mi lehetne más? — érzékeltető, de „jobban négy érzékszerv, öt érzékszerv csak több, mint
mondva" mégis csak kinaestbesiás ez a mód- négy érzékszerv. Sot a.: épérzékűnek az ötszer. Hogy ez a — mint Eötvös László mondja — érzékszerve nemcsak
nem ellentétes, lianem
..furcsa" név élcelődésekre adhat alkalmat: négyötöd részében azonos a siketnémának
a

ragaszkodnunk kell hozzá épúgy. mint
1 tármelyik. függetlenségünket biztosító
törvényhez. !>e ne feledkezzünk meg
arról, hogy mikor független magyar
1 »íróság kézéi >e fegyvert adunk a pornonográfia ellen, nemcsak a sajtónak,
hanem az immár a pornográfia miatt
tért vesztő irodalomnak is szolgálatot
teszünk.

o

NÉPTANÍTÓK

négy érzékszervével. A siketnémának az ő meglevő négy érzékszerve tökéletesen olyan, mint
az épérzékü gyermeknek az ő megfelelő négy
érzékszerve. Ennek a négy érzékszervnek a
működése, az ezek által létrejött érzékelések
élettani lefolyása: a siketnéma és az épérzékű
gyermeknél semmiben sem különbözik. A kétféle gyermeknek ellentétes szembeállítása tehát
logikailag téves féltevés volt s így az abból
levont következtetés sem áll meg. Nem áll
az, hogy az épérzékü gyermeknek a megfelelő négy érzékére ne lehetne hatni ugyanazon eszközökkel, mint a siketnéma gyermek
négy érzékére : nem áll az, hogy
alapjában
elhibízta a dolgát az, aki egyforma eljárással
óhajt ezen egyforma érzékszervekkel dolgozni.
Eötvös Lászlóval együtt magam is áttérek
most a módszer gyakorlati részére.
Mint a siketnémák oktatási módja, a kinaesthesiás módszer is lélegzési gyakorlatokkal
kezdi, később azzal kíséri a tanítást. Tehát
— igaza van Eötvös Lászlónak — ez sem az
én találmányom. De azért ez a kijelentése már
meglepett. Nem, kérem, én a lélegzési gyakorlatokat csak alkalmaztam, „fel nem találtam".
Egyébként minden valamire való test- és egészségtanban szó esik a tüdő gimnasztikájáról.
A siketnémáktól átvett kinaesthesiás módszer
eredményességét maga Eötvös László mondja
„kétségtelennek" s bizonyítékul azt hozza fel,
hogy e módszer segítségével a siketnémák
6—7 hónap alatt — a beszéden kívül! —
megtanulják az írást és olvasást. Am — azt
mondja a cikkíró — a népiskolában tömegtanítás folyik s ez akadálya a kinaesthesiás
módszer alkalmazásának. Avagy — kérdezi —
10 tanulóval érzékeltetem-e egyszerre az egyes
hangokat ? Hát ha tízen vannak az osztályban,
tízzel, ha százan vannak, százzal. Ha száz
gyermek képes egyszerre felemelni a karját,
akkor képes egyszerre felemelni a nyelvét is.
Hogy vannak hangok, amelyeknek optikai
képei nem igen különböznek egymástól? Meg
olyanok, melyeknek látási képe nem igen fogható fel? Hát hiszen nem is a látás érzékétől
kapta a kinaesthesiás módszer a nevét. A mozgásérzés a fő az írás-olvasás megtanulásában,
— mozgási képe minden hangnak jól megkülönböztethető — ezen épül fel a kinaesthesiás
módszer is s ezért szeretném, ha egyelőre legalább a nevét — furcsa, de jó nevét — helyesen^ értelmeznék.
Am, a hangoknak nemcsak optikai, hanem
sokszor hallási képei sem igen különböznek
egymástól. Mennél kevésbé különböznek a hangok, annál inkább összetéveszthetők, tehát annál
inkább szükséges, hogy a köztük levő mozgásérzési különbség felfogassék és öntudatossá vál-
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jék. Többek között erre is jó a kinaesthesiás
módszer.
Hogy a kinaesthesiás módszer alkalmazásakor a mozgásérzés mellett — amely a fő —a gyermeknek más érzékei is —- látása, hallása
is — működnek : az természetes. Sőt, hogy
sok érzékét foglalkoztatja, az megbecsülhetetlen
előnye ennek a módszernek.
Hogy az egyes hangok látási képeiből a
betüalakok levezethetők, az tény. Ha ez egyes
hangokra nézve —- különösen kellő fonétikai
ismeretek híjában — az első pillanatra kétségesnek is látszik, mégis úgy van. Bizonyítgatásra itt nem igen van tér, ám minden esetre
inkább elhiszik, ha kijelentem, hogy ezt sem
én találtam fel. (Lásd Müller Miksa müvét.)
Igaz, — ismételjük — vannak hangok,
amelyek látásilag nem igen szemlélhetők. Mozgási képe is van minden hangnak és hát az
írás is mozgás. A kétféle mozgás közti kapcsolatról is eshetik ám szó.
Ámde mindazt, ami a betű megrögzítésére
vonatkozik, nem tartom sem e módszer, sem
általában az írás és olvasástanítás lényeges részének. A betűk felismerése soha sem volt az
írás és olvasástanításnak igazi nehézsége. A
hang felfogása, megrögzítése, legfőképen pedig
szétbontása és összevonása az, amire ha képesítettük a gyermeket, biztosítva a siker.
Egy hallási emlékképzetnek a felidézése nem
mindig sikerül; egy öntudatos mozgás, egy
akaratlagos cselekvés nemcsak önmagában értékesebb annál, hanem hasonlíthatatlanul könyj nyebben vezet célhoz. Nem kell bizonyítani azt,
: hogy az óraketyege's hangképzete nem azonos
a „t" hangképzetével, tehát nem biztos felidézője a „t" hangnak ; ellenben a nyelvnek a
felső fogsorról való lepattantása feltétlen bizoí nyossággal létrehozza a „t" hangot. Hogy
tehát a „t" hang megrögzítésére a nyelvnek a
' felső fogsorok mögül való erős lepattantás sokkal alkalmasabb, mint az óraketyegésnek emlékezeti hangképe : „ annak az elbírálásához nem
szükséges magasabb lélektani tudomány".
Most kellene beszélnem a legfőbb dologról:
hogyan bontja szét a szókat hangokra és
hogyan kapcsolja öss.ie a hangokat szókká a
kinaesthesiás módszer. Ám ezt a dolgot nem
érinti Eötvös László s ez az írás csak válasz
lévén a cikkére, én sem kívánok erre kitérni.
Hogy a siketnéma gyermek, aki — meglevő
miniszteri rendeletünk alapján — szükség esetén kénytelen az e'pérzékűek iskolájába járni,
szintén hasznot húz a kinaesthesiás módszer
alkalmazásából: ez csak nem lehet a módszernek hátránya. Ám, hogy a siketnémák meg
hibásbeszédűek is hasznát láthatják a kinaesthesiás módszernek, nem jelenti azt, hogy ez a
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módszer feláldozza a helyesbeszédnek érdeket
amazok kedvéért.
Egyébként a beszédhiba korántsem oly kivételesen fordul elő. mint Eötvös László hiszi.
Az istvánúti gimnáziumban jelenleg 1100 tanuló
között 11- hibásbeszédű vau = 10 o. Sarló
dr.-nak a beszédhibák egyik fajára, a dadogásra vonatkozó statisztikája szerint: .,0046
dadogó közül iskolai előmenetelében hátráltatva ]
volt 2208, ami — százalékban kifejezve
•">»> "o-nak felel meg." Ugyancsak az ő könyvéből (..A beszéd") idézem a kővetkezőket:
... Imikor a gyermek (a nem-beszédhibás gyermek)
az iskolába kerül, beszéd fejlődése még koránt
sincs befejezve. Az esetek elég nagy százalékában még kiejtési hibák vannak jelen. A gyermekeknek egy másik csoportjánál pedig a
beszéd meg wm eléggé begyakorlott, hogy
rendkívüli körülmények abban zavart ne támaszthatnának. Ily rendkívüli körülmény a gyermek
iskoláztatása, melyhez hozzájárul a beszédfejlődés további mozzanata : az olvasás és írás
megtanulása.11
Látható tehát, hogy igaza vau Eötvös
Lászlónak: a hajnak, a beszédhibának a megelőzése a fő. Pontos tehát ÍIv. elemi iskolában
a jó beszédtanítás. Mi sem alkalmasabb rá,
mint a kinaesthesiás módszer, mely a helyes
beszédre, az öntudatos szép kiejtésre is megtanítja a gyermeket.
Ennek ;> módszernek nemcsak ellenfele vau,
hanem v{innak jóbarátai is. Hadd hivatkozzam Berze Nagy János dr.-nak e lap hasábjain megjelent cikkén kívül Bóka// .Jánosunk,
a kiváló gyermekorvos - professzornak a vélekedésére, aki az ő nagy tudománya és bőséges
tapasztalatai alapján szintén megelőző intézkedést lát a kinaesthesiás módszer alkalmazásában a beszédhibák kifejlődésének megakadályozására. Ez a kinaesthesiás írás-olvasást<mításnak egyik mellékcélja.
Eötvös László cikkének utolsó szavait idézem
végül: .. Azért, mert vannak gyomorbajos emberek,
nem szükséges az egész világnak diétát rendelni."
Nincs igaza. Epen azért, mert vannak
gyomorbajok, szükséges mindenkinek higiénikusán táplálkozni. Ms mert vannak és gyakoriak
:i beszédhibák, képesíteni kell a gyermekeket a
helyes, szép beszédre.
— Kitüntetett tanító. A ,, Zemplénmegyei
magyar nyelvterjesztő egyesület" az idén a magyar nyelv sikeres tanításáért Kocsis
Gyula,
çsebénvi áll. tanítót t ü n t e t t e ki 100 korona jutalommal. A járás szolgabírója, iskolai ünnepély
keretében, az összegyűlt elöljáróság, gondnoksági
tagok, iskolásgyermekek előtt adta át szép beszéd
kíséretében a jutalmat- a kitüntetett tanítónak.

LAPJA. 151

A ha ni» képzésről.
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lilíz.

Alkalmam volt a mult télen Berlinben egy
tanárnővel megismerkedni, ki a higiénikus
beszédművészet tudományát, mint e téren specialista, pedagógiai alapon tanítja. Az ő ösztönzésének köszönhetem azt, hogy a dologgal,
mely érdekelt s melynek fontosságát beláttam,
behatóan foglalkoztam : a hang higiéniájával s
a hang képzésével.
Sajnos, e két szó fogalma és jelentősége ezidőszerint a legtöbb ember előtt még ismeretlen.
Alig sejtik, mily nagy fontosság rejlik bennük
s mily nagy haszonnal járna a dolog tudása és
alkalmazása különösen azokra nézve, kik állásukés hivatásuknál fogva kénytelenek sokat beszélni.
Kevesen lesznek, kik tanítói pályájuk kezdetén
meg nem ismerkedtek volna a különféle torokés gégebajok valamelyikével. Hiszen e kellemetlen
és fajdalommal járó bajokat nem ok nélkül
nevezik „tanítói betegségnek", s tény, hogy it
tanítóság igen nagy része benne sínylődik.
Van-e hát oly mód. melynek alkalmazásával
e baj gyakori föllépése ellen védekezhetünk?
Örömmel mondhatjuk, hogy: van. Az újkor legjelesebb szakorvosai, kik a tüdő- és torokbajokat
alaposan tanulmányozták, azt állítják, hogy
mindazoknak, kiknek sokat kell beszélniük, hangjukat es beszédjüket higiénikus alapon kell képezniük. A kétkedőknek legyen szabad tanulmányozás végett a kővetkező két müvet ajánlanom ' „Prof. Ivari Hermann: Die Technik des
Sprechens" és „Leo Kotier : Die Kunst des
Atmens". Mindkét könyv német nyelven jelent
meg, az utóbbi angolból van fordítva. Magyar
fordítása, sajnos, eddig egyiknek sincsen s nincs
is tudomásom arról, hogy irodalmunkban volna
oly könyv, mely e fontos tárggyal foglalkozik.
Ha szemlét tartunk a mult és jelen kultúrnépei között, azt tapasztaljuk, hogy a „beszéd
művészetére" való kiképzés, a hang müvelése
nem is részesült mindenütt és mindenkor oly
mostoha elbánásban, mint ahogy azt képzelnők.
Első helyen álltak e téren az ókor görög népei.
( >k voltak azok, kik fölismerve az emberi hang
és beszéd helyes használatának nagy hatalmát
s annak befolyását a tömegre, arra törekedtek,
hogy azt a tökéletesség legmagasabb fokára
emeljék. A történelem, mely elmondja, hogyan
fejlesztette Demosthenes szónoki tehetségét, igazolja ez állítást.
A jelenkor kultúrnépei mindinkább nagyobb
gondot fordítanak a beszéd fejlesztésére s ezáltal
i a művészi szónoklat elsajátításának lehetőségére.
Első helyen állanak e téren az Északamerikai
Egyesült-Államok. Angliában és FranciaországI ban nagyban müvelik a beszéd művészetét:
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hiszen alkalma van a tanulóifjúságnak e művészetet a külön e célra berendezett „cours de
rhetorique" című tanfolyamokon elsajátítani.
Németországban is mind nagyobb és nagyobb
figyelemmel kezdik e tárgyat kísérni. Több előkelő orvos, nevezetesen dr. Eulenburg tanár,
titkos tanácsos s mások, írnak és nyilatkoznak
a dolog fontosságáról. Számos képzett férfi és
nő foglalkozik e művészet tanításával s tanítványaik igen jelentékeny része azokból telik ki,
kiket a tüdő- és gégebajok gyógyításával foglalkozó szakorvosok azért küldöttek oda, hogy
bajuk, mely téves és célszerűtlen lélegzés és beszéd
miatt keletkezett, hangszervük rendszeres nevelése által megszűnjön.
Hermann K. tanár föntemlített könyvében
bővebben nyilatkozik e tárgyról. Huszonhárom
oly egyént nevez meg, — köztük 14 tanítással
foglalkozót — kik rekedten, sokszor beszédképességüktől teljesen megfosztva, hozzá folyamodtak s kiket ő a higiénikus beszéd technikájának tanítása s alkalmaztatása által súlyos
bajukból kigyógyított. Wagenmann dr. „Umsturz
in der Stimmbildung" című füzetében így nyilatkozik: „Kétségtelen, hogy a hangnak valódi
és szakszem iskoláztatása által a tüdő és légzőszervek, a gége, a fej- és orrüregek s azok
nyálkahártyái számos betegségeinek elejét lehetne
venni, azokat gyógyítani, vagy rajtuk könnyíteni.
Be kellene az embereknek látniok, hogy a külső
izomrendszer fejlesztéséhez, a test erejének és
harmonikus szépségének eléréséhez tartozik az
oly fontos hangszervek kellő iskoláztatása is."
Hogy és miáltal erősödnek a hangszervek és
ebből kifolyólag az egész test, elmondja nekünk
Kofler föntjelzett könyvében. Arra tanít, hogy
rendszeresen fölépített gyakorlatok által hogyan
rendeljük alá céltudatos akaratunknak légzésünket, tehát azt, hogyan gyakoroljuk a lélegzés
művészetét. Arra tanít, hogy az összes légzőszervek egyesült működése által hogyan vegyünk
mélyen lélegzetet. Miképen hozhatjuk a lehető
legkisebb megerőltetéssel a lehető legtöbb levegőt
a tüdőnkbe. Hogyan kell a belélegzett levegővel
takarékosan bánni s hogyan kell azt kilehelése
alkalmával a beszéd szolgálatába állítani. Behatóan foglalkozik e könyv a lélegzés gimnasztikájának módjával, mely az orvosi kar számos
jeleseinek nézete szerint arra van hivatva, hogy
g y ó g y í t ó a r i hasson a tüdő és gége számos betegségeinél, valamint oly bajoknál, melyek a rendetlen vérkeringésből erednek. Ez pedig világos !
Hiszen tudjuk, hogy a tüdő a vér tisztaságának
és melegségének forrása s hogy az egész test
jóléte és egészsége a tüdő pontos működésén
alapszik.
Kofler maga tuberkulózis által terhelt családból származik. Családjának több tagja áldozatul
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esett e borzasztó betegségnek. Nála is mutatkoztak ennek előjelei. Fölismerve a bajt, rendszeresen végzett lélegzési gimnasztika által
sikerült neki ezt fejlődésében megakadályozni,
majd gyógyítani. Saját magán tapasztalván módszerének nagy sikerét, ezt tanítványainál is alkalmazta, legtöbb esetben igen örvendetes eredménnyel. Erről így nyilatkozik : „ Ama törekvésben
való első kísérleteink, hogy a lélegzési szerveket
ahhoz a rejtelmes működéshez, melyben a hangképzésnél a természet rendelése szerint szerepelnek, hozzászoktassuk, eleinte nagyon is nehezek.
Mihelyt azonban a tanítvány e szervek fölött
uralkodni képes, mihelyt a nyakát szabadon s
oly módon tudja tartani, hogy a lélegzés a gégeío
mozgásait s a hangszálak rezgéseit kormányozni
képes, a hang javulásában hirtelen és hihetetlen
haladás fog mutatkozni. E rendszer helyes alkalmazása mellett oly hang is, melyet túlmegerőltetés vagy rossz tanítás tönkretett, vagy mely
természeténél fogva rekedten, rikácsolóan, tompán
vagy érdesen hangzik, bizonyosan és sikeresen
helyreállítható. "
Mielőtt az eddig mondottakból a következményeket levonjuk, emlékezzünk meg arról, hogy
az emberi hang hogyan, mi módon keletkezik.
Az emberi hangot tudvalevően a gégefőben rejlő
hangszálak képezik. Hasonlítanak azok egy kis
művészi hangszerhez, melyet mindenkor magunkkal hordozunk. Minden hangszer megfigyelésénél azt tapasztaljuk, hogy az téves használat
mellett elromlik. Ugyanez történik gégefőnkkel
is ! A hangszálak, gégehangszerünk e megbecsülhetetlen két húrja, téves használat mellett szintén
lehangolódnak, azzal a szomorú különbséggel
azonban, hogy az itt okozott kár sokkal nagyobb,
mint az élettelen hangszernél. A hangszálak
gyúladásba esnek, a hang rekedtté lesz, a gyűladás jelenségei a hang- és légzőszervek mind
nagyobb-nagyobb részeire terjednek szét, s ha
az orvos sikeres kezelése folytán a bajnak nem
sikerül elejét venni, vajmi gyakran veszélyeztetve van az egész szervezet. Ha pedig a betegség
előidézője, a hangszálai téves használata, tovább
tart, a legügyesebb orvosnak sem sikerülhet a
baj tartós gyógyítása. Hiszen a hangszálak
működése, természetszerűen, a légzés működésétől függ. Hogy tehát a hangszálakat helyesen
használhassuk, először is a helyes lélegzést kell
megtanulnunk. S nagyon is megkeserülhetjük e
téren való minden hibánkat ! Mily üresen, rikácsolóan, tompán vagy érdesen hangzik gyakran
az ilyen tévesen használt, gyötrődött hang!
Hogyan, mi által nyerhetjük hát hangmik
szép teljes csengését?
Mindenekelőtt a teljes, tehát az összes hangszervünkkel eszközölt lélegzés által. A légzőszervek egyesített összműködése, erős nyomás- és
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ellennyomással, az a lélegzés, mely a hang legszebb és legtökéletesebb előidézéséhez szükséges.
Hogyan kell helyesen lélegzentink ?
A levegő
az orr. ngarat,' gégefő
és légcső
ö
ö o
ö
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következményeiben. Ezt a dolgot elég fontosnak
tartom arra, hogy illetékes szakembereink komolyan megfontolják s megvalósítás végett a
kormányunk előterjesszék. Örömmel látjuk,hogy
a kezdő lépést már megtette kormányunk ama
tanfolyamok rendezésével, melyeken a tanítók a
dadogók sikeres tanításának módszerét elsajátíthatják. Vajha a mi államunk első lenne, mely,
a hangképzés kötelező tanítását elrendelvén,
hazánk összes tanítóit és gyermekeit ez intézmény hasznos következményeiben részesítene".

ut ján behat a jobb- és bal h * lé elágazó hörgcsövekbe (Bronchiák) s innen jut a tüdő kis
üregeibe, melyek a levegő behatolása folytán
felduzzadnak. Ezáltal kifelé terjednek a bordák,
a lágyék, az altest : a tüdő alatt terjedő izomrekesz lefelé nyomódik, úgy, hogy az meglapul.
A belégzés utolsó pillanatában az alsó hasizmok
kissé összehúzódnak s ekkor kezdődik a kilélegzés.
Az izomrekesz ismét elfoglalja természetes helyBoldog Magyarország! Boldog
zetét. a levegő ugyanezen az úton, a légcsőn
és gégefőn át kifelé tódul, itt érinti a hangAiigolors^íg!
szálakat s ezek rezgésbe jővén, előidézik a
(A Pedagógiai Társaság nagygyűlése.I
hangot. Hangunk ereje és szép csengése tehát
Igazán nagygyűlés volt es hosszú. Kezdődött
attól az erőtől függ, mellyel a levegő a hangszálakat megüti, vagyis attól, mily erővel dol- alkonyatkor és benyúlt az öreg estéhe. Látogagoznak légzőszerveink. Fontos az is, hogy úgy tottság tekintetéhen pedig ritkítja párját a Tára nvelv, mint az ajkak, valamint mindazon saság történetében. Szerettük volna eltenni inas
szervek és izmok, melyek a beszéd szolgálatában alkalomra legalább azokat, akik kiszorultak.
Erődi Béla di'. terjedelmes megnyitóbeszédállanak, megerősíttessenek, mert csakis rendszeresen fölépített gyakorlatok által jut a hang jében tüzetesen ismertette a. londoni magyar
ama szép csengéséhez, melynek lehetőségét neki közoktatásügyi kiállítást. A hazai közönség némely része nem kísérte rokonerzessel vállalaa természet adta.
Mily hatalmas befolyást gyakorolnak ember- tunkat, egy kicsit el is hamarkodtuk. de azért
társaikra azok, kik a beszéd művészetét tanulták, határozottan számot, tett s meghódította részünkre
azt mindenütt és minden téren tapasztaljuk, s a brifi szakközvéleményt. Hatszáznál többen
vettek reszt a kiállítás munkájában. Mindenik
mégis azoknak, kik állásuk- és hivatásuknál
fogva arra utalvák, hogy embertársaikra bizo- kiveheti részét abból a Mik dicséretből, melyet
nyos meggyőző befolyást gyakoroljanak, igen vagy télezer angol újságcikk halmozott reánk.
csekély százaléka törekszik a beszéd és szónoklat, Sűrűn látogatták és tanulmányozták az angol
művészetének kellő elsajátítására. Pedig mily társadalom es sajtó képviselői a kiállítást, mely
zavarólag hat ennek hiánya lelkészek, tanítók, kultúrintézményeinknek rendszeres képét nyújjogászok s más, hasonló állású egyéneknél! Egész- totta. Megállapíthatjuk, hogy a kép minden alségük érdekében is arra kellene mindezeknek kotó vonása meleg elismerésben részesült. Az
törekedniük, hogy higiénikus hangképzés által egyik lap úgy nyilatkozik az óvóintézeti részről,
e művészetet megszerezzék. Nagyjelentőségű hogy festői az elrendezése, ami nem lephet meg,
végre a hangképzés mindama szerencsétleneknél miután sehol a világon nem oly rendezett a
is, kiknek veliikszületett vagy később szerzett kisdedóvási ügy, mint épen Magyarországon.
nyelvhibájuk van, tehát a dadogók, selypítők, Angol barátaink ismerik azokat a nehézségeket,
suttogok stb. Az emberi nyomorúság igen jelen- melyekkel népokiatásügyiinknek küzdenie kell es
tékeny része enyhülne akkor,ha mindenki részesül- amelyek a felekezeti és nemzetiségi széttagolthetne a hangképzés áldásaiban. Ennek megvaló- ; s ágból állanak. Annyival inkább tudják méltásítása pedig úgy volna elérhető, ha a higiénikus nyolni az elért sikert. Gazdasági szakiskoláink
hangképzést a tanító- és taoítónőképző-intéze- különösen megnyerték tetszésükét. Annyira jó
tekben rendszeresen tanítanák. Akkor el lehetne gondolatnak tartják a szabad ég alatt folyó okérni azt. hogy csak helyesen beszélő tanító, ki tatást, hogy utánzásra buzdítják közoktató-köa hangképzés és a hang higiéniájának törvényeit reiket. Szükségesnek tartják továbbá természetismeri, működjék az iskolában : ki a gyermek rajzi múzeumaikat is úgy szervezni, mint ahogy
hallását a helyes hangképzés és azzal járó helyes nálunk vannak, mert kétségkívül nagyjelentolégzési működéshoz idejekorán szoktassa. Ha segűek. Szerintük fényesek iskolai épületeink,
meggondoljuk, mily hatalmas befolyással van a némelyike olyan, mint valami fejedelmi palota.
gyermek fogékony lelkére a példa, ha látjuk, Különösen a budapesti doh-utcai iskolaház ramily hatalmasan fejleszti az utáuzási ösztön a gadta meg figyelmükét, úgy épít észművészeti,
gyermek fejlődését, különösen a zsenge korban: mint pedagógiai nagyszerűségénél fogva. Szinte
nem kételkedhetünk ez intézmény nagy és áldásos irigykedve vallják, hogy a magvar kézimunka-

o

NÉPTANÍTÓK

oktatás túlhaladja az angolokét. Annyiban minden esetre, hogy nálunk díszmunkákat is tanítanak, míg náluk nem igen. Helyeslik, hogy a
háztartási tudomány terjesztésére is fordítunk
gondot. De a disznóölés képére azt mondta egy
látogató hölgy, h o g y : „soking". Feltűnést kelt e t t az országos tanszermúzeum mintagyűjteménye. Kivált a sok biológiai preparátum. Gazdag vásárt is lehetett volna csapni velük, ha
készültünk volna reá. Ez pedig nagy szó, m e r t
az angol nagyfejlettségű iparosország áll szemben
a mezőgazdasági Magyarországgal. Angol megrendelők összeköttetést is keresnek tanszerkészítőinkkel.
Helyeslik, hogy orvosok tanítják nálunk az
egészségtant, azt is, hogy lelkészek a hittant.
Ez utóbbi kérdés nagy hullámokat vert föl az
angol közvéleményben. Számosan zúgolódnak,
hogy a tanítók végzik a hitoktatást, m e r t ekkép
nem érvényesülhetnek a felekezeti szempontok.
Nagyon érdekes, hogy amíg ország-világ előtt
kígyót-békát kiáltanak nemzetiségi honfitársaink
a magyar állam telhetetlen sovinizmusára és
irgalmatlan elnyomására, addig a világnak egyik
legelőkelőbb kultúrnépe égig magasztalja a magyar szabadelvűséget. Bámulatba ejti az angolokat az a sok nemmagyar tannyelvű iskola,
mely szabadon virágzik nálunk és az azokban
elterjedt nemmagyar nyelvű kézikönyv.
Az Uránia, a Földrajzi Társaság m e g más
tudományos egyesület, a főiskolák, szakiskolák,
iparművészeti tanintézet, az iskolán kívül való
oktatás, az irodalom, a Shakespeare-kultusz stb.
stb. mind hozzájárultak ahhoz, hogy tekintélyes
angol lap beszámolójában felkiáltson: „Boldog
Magyarország ! " Mi magyarok pedig kénytelenek
vagyunk visszakiáltani : „Boldog Angolország!"
Mert ha iskolai szervezetünkkel, felszerelésünkkel
és sok egyéb inkább külső dologgal előbbre is
vagyunk, a tartalomban, a lényegben, a köznevelés színtáját tekintve, messze mögötte maradtunk a szigetország derék állapotának. Utóbbiban sokkal szabadabban mozognak az iskolák.
Azt lehet mondani, hogy majdnem minden iskola
különálló egyéniség és főtörekvése n e m az általános műveltség, hanem az életrevalóság és
az erkölcsi gondolat. Felényit sem tanulnak,
mint nálunk s főgondjuk a jellem képzése.
Nálunk útjában áll ennek a túlzsúfoltság. Odaát
2 5 — 3 0 egy osztály növendékeinek száma; legfeljebb 35.
Gyulai Ágost emlékbeszéde következett a Társaság elhumyt alelnökéről, Kiss Áron clr.-ról.
A Kiss Áron élete —- úgymond Gyulai Ágost
— egyszerű magyar t a n á r élete. Röviden közli
életrajzi adatait. Filozófiát, theológiát, pedagógiát
és jogot tanult. Papi, ügyvédi és bölcsészettudori
oklevelet szerzett. Huszonöt éves korában már
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képzőintézeti igazgató volt Nagykőrösön. Nagy
László utóda, kit tanfelügyelőnek hívtak meg
Pest vármegyébe. 1875-ben már a budai pedagógium tanára, majd Gyertyánffy nyugdíjba vonulása u t á n az intézet igazgatójává lesz. Mint
író, úttörő a magyar népoktató-irodalomban, az ő
történelmi érzékével. György Aladár elnevezte
a magyar pedagógia Liviusának. Kiss Áron irodalmi munkásságának vezetőgondolata, hogy pedagógiai multunknál fogva nagy jövőre számíthatunk. Pályája legelején mint sárospataki ref.
képzőintézeti segédtanár, pedagógiai kalauz kiadását sürgeti a Magyar Tanügyben. Miután senki
sem vállalkozott reá, maga fogott multunk
tanügyi emlékeinek kifürkészéséhez. Csaknem páratlan szerencse kísérte fáradhatlan tevékenységét. Megkezdte neveléstörténelmi tanulmányait
a Néptanítók Lapjában, melynek ket évtizeden
át kiválóan buzgó és elévülhetlen érdemű munkása volt. Sűrű egymásutánban bontakoznak ki
a mult homályából hivatott tolla nyomán az érdekes és értékes históriai adalékok. Valóságos
szenvedelemmel gyűjtötte ezeket. Az a monográfia,
melyet Losonczy Istvánról írt, méltó helyet foglalhat bármely művelt nemzet irodalmában. Szakadatlanul dolgozott. Kevesen vetettek fel annyi
eszmét, mint ő és kevesen érték meg azt, amit
ő. Megérte nagyon sok eszméjének megvalósulását. 0 pendítette meg az országos pedagógiai
könyvtárnak, úgyszintén az országos tanszermúzeumnak eszméjét is. Immár virágjában van
mindkét intézményünk. Mint ember, Kiss Áron
puritán jellemű. Szerény, rokonszenves és annyira
liberális gondolkozású, hogy már jó ideje hangoztatta, hogy ki kell hagyni az iskolai bizonyítványokból a felekezeti megkülönböztetést. Mikor
szóbahozták a debreczeni protestáns egyetem
szervezését, egyházi lapban emelte fel szavát
ellene (1874-ben); hogyha nincs katholikus
egyetem, protestáns se legyen. Emellett arany
a szíve. Alig tudja megtagadni a támogatást, ha
kérik tőle. Több emberbaráti intézményt alapít
és vezet. Azt mondanunk sem kell, hogy honfiúi
tűztől izzik a lelke. „A haza minden előtt"
címmel írt vezércikket 1883-ban a Néptanítók
Lapjába, a nemzeti nevelés érdekében. Ez minden ízében oly sikerült dolgozat, hogy a legtökéletesebbek közé tartozik.
Nagy tetszéssel fogadták a szép és lelkes
emlékbeszédet, melyből Kiss Áron nemes lénye
sugárzott felénk.
Ugyancsak Gyulai Ágost terjesztette elő titkári, majd Gyulai Béla dr. pénztári jelentését.
Weszely Ödön dr. a Brunswick Teréz életrajzának megírására kiírt pályázat eredménytelenségéről számol be. Fináczy
Ernő dr. elnök javaslatára közfelkiáltással töltik be az időközben megüresedett helyeket, Kiss Áron alelnöki örökébe
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Spbesfi/én Gyulát, a tanítóké)>ző-intézctek országos
felügyelőjét, a N. 1. ív. í. B. elnökét, a kitűnő
tankönyvírót ültették. Gratulálunk a szerencsés
választáshoz. Öt ú j tagot is választottak. Névszerinti Nárai Szabó Sándor dr. miniszteri tanácsost, lianschburg
Pál dr. idegorvost, a lélektanulmányi intézet igazgatóját, GocMer Jenő dr.
kolozsvári egyetemi tanárt, liozöky Endre dr.-t,
az Országos Közoktatási Tanács előadóját és
Haras ( íyula dr. ny. kir. tanfelügyelőt.
Havas
Inna.

Könyvesház.
* A budapesti V. ker. állami főgimnázium félszázados fennállásának története.
(Irta FereptHts
István dr. Ára két korona.
Kapható az inti zet igazgat óságánál.)
Az V. kerületi állami főgimnázium néhány
héttel ezelőtt ünnepelte alapít .ás; inak félszázados
évfordulóját. Erre az alkalomra M a meg az intézet történetét Perepatits István. Arra szánták
alapítói e gimnáziumot, hogy a németség erős
vára Jegyeit, azt remélték, hogy az Ausztriából
időrendéit nemet tanárok ..ix met kitartást. német
I ürelmet. német tudomány! és német műveltséget hoznak magukkal; n'-mttt hűséggel és nemet odaadással azon lesznek, hogy a rájuk!ázott
feladniot a leglelkiismeretesebb.'ft teljesítsek". A
nemei s'".: nem tudot.1 gyökeret verni a magyar
földben, pedig legjobbjaik indultak el a bódító
útra. falfegyverkezve tudá-sal es lelkesedéssel. !
l'iTépaíiL Utvan érdekesen írja meg azt a küzdelmet. melyet az ébredezi. magyar szellemmel
vívtak. Eleinte azt iitték, hogy ők fognak győzni
a küzdelemben, de mennél tovább voltak ilt.
annál jobban latiak, hogy ezi'ii a területen e|
kell sorvadnia az idegen alkotásnak, bármennyi
melegét e.» fényt áraszt is rajuk a hálálom.napja.
A pesti közönség inkább adta gyermekeit a hazafias piarista-gimnáziumba, sőt csakhamar elérkezett az idő, mikor nemcsak a tanulók hiánya,
mutatta a hanyatlást, hanem a nemet tanárok
működését belülről is megnehezített ék. Az intézetne] működő négy magyar t a n á r t e r j e d e l m e s
memorandummal fordult a tanárokhoz. hog\ a.
németnyelvű gimnáziumot magyarra tegye. A
német tanárok küzdöttek a magyarosítás ellen,
de az engedékenyebbé lett magyar kormám nem
támogatta már őket kellőleg, s a közhangulat
oly erővel nyilvánult meg ellenük, hogy erejük
megbénult. Ma .var lett a lanitas nyelvi' - rövid
kísérletez. -- után . Ijutott ez a gimnázium a fejlődésnek îtrra a fokára, melyet, azelőtt Sem is
remélhetett. A főváros magyarra tételében jelentékeny tényező vélt. Németek alapítottak. hogv
fölneveljek b e n n e azt a nemzedéket, mely császárához hű, hazájának az egész birodalmat tekinti;
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a magyarok elfoglalták s fölneveltek benne olyan
nemzedékeket, melyeknek fontos szerepük volt
és van ma is a magyar közéletben, a tudományban
és irodalomban.
Perepatits István könyve nemcsak a magyar
neveléstörténet egyik korszakára vet világosságot,
hanem néhány vonással kiegészítette a Bachkorszakról és az. újraéledő alkotmányos világról
lelkünkben elő képet. Ismertetésünket azzal kell
befejeznünk, hogy kiemeljük az író pártatlanságát és elfogulatlanságát : a. gyűlölet hangja a
ránk nézve legszomorúbb korszakban is ki van
zárva ebből a könyvből : mindenütt az elfogulatlan történetírót látjuk.
(—s.)

* Iskolai segédkönyvek.

(Szerkeszti

ítéger

Béla dr. Megjelentek Szentgotthárdon. Wellisch
Béla kiadásában. Egy-egy füzet .ira (>» tiller.)
Az újabb évtizedben állandóan könnyítettük
a tanulók munkáját. Már-már odaig jutottunk,
hogy növendékeink munkájuknak legnagyobb részét magában az Iskolában végzik el.. Es ez jól
van íny. Sőt az volna az ideális állapot, lia a
tanuló otthon esak ismételgetne - ideje' arra
használhatná., hogy korának megfelelő, tartalmas
könvvek olvasgatásával töltené ki azokat a kereteket. bővítené azt az anyagot, melyet az iskolában megszerzett. Minden olyan segédkönyvnek
lehat, őszintén örvendünk, mely a tanuló helyzetén könnyít, de elítélünk minden olyan törekvést,
inéi \ felületességre .szoktathatja növendékeinket.
Heger Béla dr. szerkesztésében barom i s k o l a i
e: édkönyv hagyta mosi el a ? ajtót. Az elsőt
legkiválóbb nyelvtudósunk. Sir, ouyi Zsigmond
írta. < 'íuie : Jó magyarfiái,i. Nemcsak a magyaros
írásmód szabályait- találhatja meg e könyvecskében az olvasó, hanem egy szójegyzéket is. melyben a leggyakrabban es sokszor ok n. lkül hasznait idegen szavak es a nyelvújítás tevés szavai
helyett kifejező és magyaros szavakat ajánl a
szerző. Nyelvünk grainatikáját állandóan ostromoljak a velünk érintkező szlávok, germán k es
románok, szókincsünkbe es kifejezéseink közé
mindig nagyobb erővel tódul be az idegen elem :
elérkezett, tehát, az idő. mikor az ilyenfajta könyveket nagy haszonnal forgathatja nemcsak a
tanuló, hanem minden ember. Különösen azok.
akik a. nagyobb városokban vagy nemzetiségi
vidékeken nvelvérzéküket nem őrizhetik meg oly
könnyen, mini a. magyar vidékek lakói.
A más.alik kötet enne : irodalmim!;
tartalmi
K kötetet a vállalat
szerkesztője,
líéger llela dr. irta. Míg Siruonvi Zsigmond munkája az egész magyar társadalom érdeklődésére
számíthat. Reger dr. kisebb közönségnek, a gimnázium felsőosztályos növendékeinek szánta munkáját. Megtaláljuk ebben a füzetben a régi
magyar irodalom nevezetesebb alkotásainak rövid
tartalmát. Helyesnek tartjuk, hogy a szerkesztő
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a nehezen hozzáférhető vagy olvasásra nem érdemes művek tartalmát összeállította. A diákság
úgysem ér rá mindent elolvasni. De nem helyeselhetjük, hogy azoknak a müveknek a tartalmát
is megírta, melyeket minden diáknak el kell
olvasnia. Jól tette pl., hogy Dugonics Etelkáját
vagy Kazinczy Bácsmegyeyjét ismertette, de nem
értjük, mi szükség volt pl. Csinom Palkónak, a
Bújdosó Rákóczinak, vagy Szilágyi és Hajmási
históriájának ismertetésére. Annyit csak elvárhatunk a diákságtól, hogy e költeményeket elolvassa, vagy felolvashatja nekik maga a tanár.
A harmadik kötetet Bálint Károly szerkesztette. Címe: Történelmi helynevek és mükifejesések
szótára. Igen hasznos és könnyen kezelhető segédkönyv. A történelemben előforduló helyneveket
sorolja föl betűrendben, sőt nemcsak földrajzüag
határozza meg őket, hanem megtanít a helyes
kiejtésre is. Zárójelben pedig közli az illető hely
minden régi nevét. Forgatva ezt a könyvecskét,
a világhistória legnevezetesebb eseményei vonulnak el előttünk gyors egymásutánban, s a helynevek egyszerű olvasása bizonyára azokban is
fölébreszti a homályosulni kezdő ismereteket, kik
régen nem foglalkoztak már a történelemmel.
* A r a n y b á n y a . (Szerkesztette : Mayer Miksa.
Átdolgozta Mayer Géza dr. Második kiadás. Kiadja : Lampel R. könyvkiadóvállalata ; ára vászonkötésben 4 korona.) Néhai Mayer Miksa, e lap
volt szerkesztője, irodalmi munkásságát már korán megkezdte, s ha nem is volt a legtermékenyebb írók közül való, annyi bizonyos, hogy
művei maradandó értékűek voltak és lesznek ezu t á n is. Egyik ilyen maradandó értékű m u n k á j a
az Aranybánya
is, melyet a néhai szerző fia
dolgozott át, alkalmazkodva atyja szelleméhez.
Értékes munka, értékessé teszik azok a tanulságos történelmi beszélyek, erkölcs- és egészségtani elmélkedések, melyeket a szerző páratlan
gonddal, kitűnő ízléssel válogatott össze. Oly
kérdésekkel foglalkozik, melyekkel mindenkor kell
foglalkoznia az emberiségnek. A harmadik fejezete igen sikerült népjellemrajz, mit maga a
szerző írt s tárgyául a világtörténelem egyik
legmegrendítőbb eseményét, a XVIII. században
lezajlott orosz-török háborút választotta.
A IV. fejezetben Arany Jánosnak „Losonczy
István" című költői beszélyét találjuk. Az V. fejezet az „Északamerikai Egyesült-Államok" történetéből meríti tárgyát, s kiindulva a legrégebbi
lakók leírásából, szépen írja le az Egyesült-Államok növekedését s az ezt elősegítő férfiak életét, mint amilyenek : Washington György, Franklin Benjámin és Linkoln Ábrahám.
Külön fejezet foglalkozik Stephensohn György,
a gőzmozdonv, vasút feltalálójának életével s munkásságával.
A szórakoztatva tanítás terén nagy szolgálato-
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kat tehet e könyv s már tartalmának rövid megvilágításából is kitűnik, hogy igazán méltó arra,
hogy minden magyar család s minden magyar
népkönyvtár megszerezze.
Q.)

* A gyógynövények hatása és használata.
(Irta és kiadja : dr. Zelenyák
János, lekéri
plébános.) Igen komoly, becsülendő célt követ
ez a munka s ez : a gyógynövények rendszeres
tenyésztésének és gyűjtésének előmozdítása. E
cél érdekében körülbelül 4 0 0 növénynek írja le
a vetési idejét, módját, mívelését és eltevését.
Kiérezni minden sorából, hogy nagy szeretettel
öleli magához a növényvilágot, dicséri, magasztalja
gyógyító erejüket, de korántsem azzal a szándékkal, mintha az orvost mellőzhetőnek tartaná.
A munka rövid növénytani ismertetéssel kezdődik s csak azután tér á t az általános mívelési
szabályokra, melyeket könnyen, érthetően állít
az olvasó elé. Tapasztalatain kívül értékes forrásmunkákból állította össze komoly tudással megírt könyvét. A munka ára színes táblákkal, fűzve
10 korona, kötve 11 korona. Színes képek nélkül, fűzve 3 korona 50 fillér, kötve 4 korona.
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Tanítók tanácsadója.
15. M. Hfalva., M. ©y. Nybdáuy. E kérdésben lapunk
mult évi 1. számában részletesen nyilatkoztunk. —
B. I. Szíveskedjék a Magy. Földrajzi Intézethez fordulni.
(V., Rudolf-rakpart). — M. I. Nova. A tanfelügyelőség
útján fölterjesztendő és 1 K-s bélyeggel ellátott kérvényben folyamodjék a helyesbítésért és csatolja
a kérelem megokolására szolgáló okmányait. —
H. I. Karám. Hogy miért vont le önnek az adóhivatal
bizonyos összeget január havi fizetéséből, arra nézve
mi felvilágosítást adni nem tudunk. A levonás megjelölése bizonnyal benne van fizetési könyvecskéjében,
de ha ez esetleg útba nem igazítaná, amiben kételkednünk kell, akkor is a levonást eszközlő adóhivatalhoz kellett volna fordulnia kérdésével és nem hozzánk, kiknek halvány sejtelmünk sem lehet arról,
hogy mily címen eszközöltetett a levonás ? —
T. A. Vprém. 1. Az iparostanonc-iskolában való okta-tásra tanítói oklevele alapján is megválaszthatják. Ha
azonban tanfolyamot végzett és használhatóságát kétséget kizáró módon beigazolta, akkor a közokt. miniszter által viselt állásában megerősíthető s mint ilyent
csak a miniszter jóváhagyásával, félévi felmondás mellett, lehet elbocsátani. 2. Hathetes + ornatanítói tanfolyamok már nincsenek. A most rendezett tanfolyamok
október hó 1-én kezdődnek és tartanak a következő
évi április hó végéig. Pályázatot nem hirdetnek. Legcélszerűbb személyesen jelentkezni a fölvételre, mert
a jelentkezőt csak akkor veszik fel, ha a gyakorlati
tornát illetően bizonyos fokú előképzettséget igazol.
Jelentkezni lehet a Nemzeti Torna-Egyesületnél, VII1.,
Szentkirályi-utcá 20. 3. A Pataki által átdolgozott
Bartalos-féle énekiskola ára: I. rész 60 f, a 11. rész
ugyanennyi. — P. L. Gbok. Évötödös korpótlékának
engedélyezéseért legföljebb az esedékességet megelőző
egy hóval előbb folyamodjék. — I. M. 1. Ha az
özvegy anya segélypénzt élvez, akkor gyermekei fejenként az anyát megillető ellátásnak 1 r.-át kapják. Azonban a gyámpénznek valamennyi gyermekre eső összege
nem haladhatja meg az özvegyi ellátás összegét. 2.
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Tanítok gyerim<kei nílusira I• jl>reizenix'ii. Hódmez"- • ;s korpótlékii az. 1!)U7. évi XXVII. t'-e. alapján renvá-árhelyun, Kecskeméten és h°olozsv;irt tartanak fenn
dezést wver. föltétlenül megilleti az esedékessé vàh.
ti n aházakat.
F. S. (»bánya. Iskolájuk dologi ügyeit
első korpótléka fejében az
évi XXVI. t.-cikkel
a mi útbaigazításaink révén aligha rendezhetik. KlíV megállapított Imi K. lia a magasabb (200 K-s) kor.-.:<">r is mi tsak azt a gyakorlatot ismertethetjük, amit
piitléknak nllnmseç'oly útján való féile/ésé tekintetében
az utasítások az állami és községi iskolákra nézve
akadékoskodnak, akkor egyelőre legalább az előbbi
eléírnak, aminek azonbau a felekezeli iskolafenntartók
ös-Zé'g kiszolgált« tására támasszon igényt, illetőleg
nem kötelesek alkalmazkodni : másodszor pedig par
ennek behajtása iránt teendő intézkedésre kérje fel
sorban adott felvilágosítás alapján bizonyos szolgála járási tVW.olgiil.inil,.
Ilyp. \/. illető növendék atyja
tatások tekintetében nem mondhatunk határozott v levallását követi, ennélfogva a sajéi; vallásaheli hitokíuényt. Azt kives-ziik soraiból, hogy önöknél a napi
tatásban kell részesülnie, tint az egész ügy csak anytisztogatás es futos dolga, rendezetlen. Ha az iskola- ! nyilian érdekelheti, amennyiben tartozik gondoskodni
fenntartóval nem tinhiiik ezekre m /ve megállapodni,
arról, hogy a tamiléi a saját lelkésze által kijelölt
akkor kérjék a tanfelügyelő úr beavatkozását.
hittiuii órákon megjelenjen.
V. 1. t g y a n mi célja
Cs. I. M
. hánya. Ily ügyekben csuk levelezőlap csato- | volna annak, hogy az állami igazgató-tanítók niellé
lása esetén válaszolunk.
Tanfolyam. Tanév közben i kiilön tiszteletdíjjal „tiszteletbeli'' "igazgatókat. alkalcsak az iskolafenntartó engedélyével mehr! tanfolyamra.
mazzon y Vág} ta kill az I !Mlï. é\ i \ \ I. t.-c. !'. §-a a la] íján
Aliban az iskol'széki elnöknek teljesen igaza van, ha
állomáshelyükön előléptethető tanítókra gondol '! az iskolának egy hóig tartó szünetelését, meg nem
K, V. M .-ál. Nem áll módunkban, hogy más minisztériuengedi. Azután mint kántornak egyéb kötelezettségei
mokban tárgyalás alatt álló ügyeknek utána járjunk. is vannak, amelyek szintén nem .-ziine!élhetnek. 11a
K. I. K vár. A tanító nven-zkeit-sre tankönyvet, nem
ön oly képesíiésre akar -zert tenni, mely kiilön jöveárusíthat. Ahol nine- könyvkereskedés. ott bolti áron
delmet hoz. akkor nem szerénytelenség a szabnd.-ágidó
ailhal el könyveket. ; de ahol könv\kereskedő van. a
engedélyezéséhez kötőt! azon kívánság, hogy helyet- | jogosulatlan könyvkereskedésért Imi K-ig terjedhető
tesító-é íél 'l Q»j gondoskodjék. sa jár. költségén. Ha ön
pénzbüntetéssel vagy megfelelő elzáviissal sújtja a
ezt megtenni nem akai;;a. nines r í mód. mellyel az
törvény az illetőt. Legjobb, lia az oly helyiken, ahol
iskolafenntartó a szabadság megadására kényszeríteni i könyvkereskedés nincs, a .-ziikséges tankönyvek lielehetne. - - y. <iy. n. A hivatalom la n' érvvel e'leii-zcrz.c-. ről a k ö / s é g gondoskodik. — Adabns. Arra
ki'Zo es nem: engedélyezett raj/.füzeteknek és vezéri. kérdésre. hogy miért nem hirdetnék minden álkönyveknek elkoheztalása iránt 1 Tóo| | ; M . I N . > / . -I
lami óvónői állasra pá 1 vázat.ot. r helyen már sokszor
k:adott körrendeletre hivatkozott a l'gy. 'emi nyomda
"i.i-zoltunk.
Isk. mizériák. Az 1st-, évi XXXVIII.
igazgató-ága
ízt e-ak te.rm'Wei.esnei fogja.találni,
t.-.-. :: I.
szerint égy laníl o so növendéknél többet
liogv a közoki. minb'.t. riuin állal kiadott lapljtiu U H
rcö/.V'sé/í m in lartithut. A törvény tehát határozottan
tehetők köz/o oly :an- ós ve/órkóévvekr. v0B.il knzó
nein zárja l.i azt. hogs ennél töbli tanulót egy tanhirdetési.k. mely könyvek minisztt rileg nem engedétprem' n i m. I d i e . - s c n oktatni H a u 1 in term eket az
lyeztettek,
M. E. A laiiiioi «klerél nem nagykő«!. pit k. 'Z' si wintat.érveknek megfelelőé«, vagyis '«i -m.
I). L. I'ntány.
-itin. Szülői lHjlet'gyé/. -ziik • „»e-.
alaplcriiletfel .pitik. azokl.iin óo-iiill t»U> iajiulé. iiu.'gaz egynél'
felcléen, zsiifolisiig nélkül, el nem helyzhető. A tapasztalai. a/.oiiban azt mulatja, hogy s o k s / . t u so-át
a ki"»ég nem tagadta meg a természeti en való illetmeghaladii líövűiuléket is elhelyezne]; egy .ant.ereinmény kihas/.nákisát. \zert 'sak nein i Tél a kö/.seg
I.'MI. Az II j i ."il", élu I ''I|i7. évi XXVII.I igyekszik «sciant
í e | i . . | o s . hogy ön a kihasználás jogát nem voíte igénybe.
l>e miutáa ön azon föltevésben van, ]».gv joga vau az . az állapotokon é segíteni és a lehetőségig menő támogiiiá.-t n.ynjt az i-kolaféiintarti'.knak : csakhogy a legérinlcit ósszegj. t ..követelni", hát csak próbálja meg
több iskola fejlesztése épen azon miílik. hogy az elérvényesíteni követete-ét. - S. I. Tplysl. 1. Az iparoshelyezessi'l járó. költségekel a fenntartók nem képesek
laiione-iskolai tiszteletdíjat nem .-zámíiiak be a nyugfedezni. Kgy.'bként önnek meg nincs oka jmnaszkodni,
díjba. 2. Hogy mikorra remélhető a nyugdíjtörvények
mert. a törvény allai megállapított létszámot alig haívví/aoja, arra nézve még megközelítő útUiigazítást
ladja a tankötelesek -zárna.
Tifalva. Az árva széket
sem adhatunk. :i. A T. A.-na.k írtunk erről. - 'i'. L.
kéije tél, liogv a változást a kéresztelőlevelére is veAkpa. 1. IIa, az államsegélyt. megelőző alkalmazfahísi
i». M.
zessek léi. Egyebet aligha tesznek meg. helyére megadják. akkor lemondásának idejéig az
Hgfalva. \/. éillam.-.'géiv Di-vri s/ób.au van utalváállamsegély megfelelő ré-z.e önt, illeti meg A törvényozva, ön tehát az. elődje részére folyósított összeget
nyes intézkedett . sak akkor teheti folyamatba, ha.
nem veheti fel. Miután iskolájuk
fizetesldegészítést
engedélyezés esetén az iskolaszék! elnök a nyugtutvány
kiltamozását megtagadja. 2. Ka illetmény re csak any- már kapott, taiutóváltozás esetén e-ak az új tanít.',
;
zemélyére i s alkalmazására vonatkozói okmányok ternyiban vau joguk, amennyiben az a ja vadalmi jegyzőjesztentbík fel a közig, bizottság útján. - B. ltadány.
könyvben meg van állapítva. - - K. A. Itclcli. Az
Abból, hog;> szülei e - ének i;s az oklevél megszerz.óséiLek
bizony IHM: járja, hogy a tanterem lïité-ére szükséges
idejét
közli, nem lehel következtetni arra. hogy mely
lát a, tanulók naponként magukkal hozzák az iskolába.
illőtől fogva tarthat igényt a nyugdíjintézetbe va.ló
Kén-jók meg a t.iní'elügyeléi urat,, hogy e tarthatatlan
fölvételre. Egyébként azt ajánljuk, hogy kérdezősködés
állapot megszüntetőse iránt intézkedjek. - IS. V.
helyeit mielőbb kérelmezze a fölvételt, mert mi úgy
Ego m. Erre a kérdésre mi nem adhatunk választ.
,-eni tudhatjuk, hogy a, múltra nézve heszámitatlak-c
Önnek kell elsősorban tudni azt. hogy mire köteles
bizonyos időt. vagy sem. Kloző levelére valószínűleg
és mire nem. — Kézimunka. Szíveskedjék ezt az
azért nem válaszoltunk, mert. névtelenül küldte lie. ügyet a gondnokságnak előadni, ha egvébként nem
M. !. Uigoiiy. XyugiUjaztaIása, iránti kérelmét addig
tud a f.-iilókkel rendi iei i inni.
('s. I. I jikócz. A
ne terjessz.!' elé. míg a III. évötödös korpótlékára
„Tanítók Iiöt.vös-a lapja, liudapest'' címen küldje el az
v n a t k zó ügye érdemben elintézve nincs. — E-né.
•"<
' > K-s részé-jegy e l s ő 10 K - s részletét s pontosan
1. Megteheti. 2. \x Utasítás «léggé világosan megi' Jölje meg ni'vet. állását, lakóhelyét "s a vármegyét.
\z első béii/étés után, mindi'ti ímé- belépési nyilat- jelöli. hogy mikor inán lehet egyáltalában s/.áinot tartani a tiszteletdíjra. Ha unis tanterem leánytanulóit
kozat nielli"izés"vei, az Köt,vön alapnak rendes tagja
is oktatja, lehet folyamodni tiszteletdíj engedélyezétes/.. A hátralevő összeget évi lo K-s részletekben
törlesztheti. — K. I. Kszkoinl. Addig is, míg fizetése 1 séért. De hogy megadják-e, azt nem tudhatjuk.
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LAPJA.

SZÁM.

SZÉPIRODALOM.
A boldogság kiskátéja.

Itthon.
Dalolhatnak felőlem ezeren,
Mámoraidról, szabad szerelem,
S lehet divatos az az ének.
Én hadd halok meg a régi dalon,
Nekem te légy melegítő napom:
Oh tiszta, szent családi élet!
Az én szerelmes nótám szelíden,
Ma is úgy mereng égszín szemeden
S úgy fog körül, mint tiszta szavú zsoltár...
S ma túl az élet delelő felén:
Nekem csak az vagy, én édes Enyém,
Aki az első percbe' voltál!
. . . Lelkem kis fiaim, leányom,
Nincs drágakincs szebb a világon
Mint a ti meleg öleléstek . . .
Egy az igaz boldogság: a család.
S a lelki szépség, jóság, tisztaság:
Az örökegy igaz költészet!
Szabolcsba

Mihály.

Tavasz várás.
Januári alkony-égen
Csak a piros felhőt nézem.
Nézem addig, amíg bodros,
S azután is
Odanézek, amikor már
Széttépte az éj a fodrot.
Nines nyugtom, nincs maradásom ;
Szép az a nagy, csalfa álom,
Amelyik halk nótát penget;
E hanghullám
Átgyúr, csal, csábít, kecsegtet.
Csak jönne már az a nagy nap !
— Koldusváros, odahagylak.
Madárfüttyös tavaszeste
Ott talál rám
Bimbót bontó zöld berekbe'.
Szép

Annuska.

írta:

Kupcsay

Felicián.

II.
•— Mi volt ez? — kérdezte Norat, mikor
visszaemlékezéseivel magára maradt. — Mit
tettem, óh mit tettem! — sóhajtotta kétségbeesetten s lassan elindult a longchampsi út felé,
mely a boulognei erdőt egész hosszában futja
át. Minden, ami vele történt, olyan zavaros,
meseszerű, hihetetlen színben tűnt föl előtte.
Egészen világosan csak arról volt fogalma,
csak azt az egyet érezte át a valóság erejével,
hogy életének e talán legszerencsésebb órájában,
amikor úgyszólván feltálalták neki a boldogságot, ismét ingadozott az elhatározásában s
ahelyett, hogy a boldogulás kedvező alkalmát
két kézzel ragadta volna meg, minden egyebet
feláldozva érte, ismét habozott, ismét hallgatott
képzelt szózatokra s akaratelhatározásában befolyásoltatni engedte magát általok.
— Hiába, pária vagyok. Jól mondta az idegen : pária vagyok, — panaszolta könnyes szemmel s az a gondolat, az az érzése, hogy ilyen
ingoványos, minden akaraterőt nélkülöző talajon
kell leélnie egész életét s minden valamirevaló
boldogulásból örökre ki lesz zárva, majd megőrjítette. Lelkiállapotának szinte természetes
következményeként jelentkezett benne a halál
megkívánása, az öngyilkosság gondolata . . .
Ez minden rossznak menten véget vetne . . .
A Szajna mentén, a neully-i híd közeli ben
ismert egy elhagyatott helyet, ahonnan gyakran
elnézegette a nagy folyó tovahömpölygését.
— Itt fogom magam a hullámokba ölni —
gondolta s arrafelé vette az útját.
— De vájjon szabad-e öngyilkosnak lenni ? —
villant meg benne a kérdés ugyanakkor, s észre
sem vette, hogy ismét fontolgatásokba mélyedt...
Tűnődései közben a longchampsi út s az
Allée de la Reine Marguerite kereszteződéséhez
érkezett, ahol az ember- és kocsitorlódás olyan
nagy volt, mint talán sehol. Fülsiketítő lárma
töltötte be a benzinszagú, poros levegőt s szinte
életveszélyes volt az út egyik oldaláról a másikra jutni. De a legsűrűbb zsivajon is átszűrődött valami monoton éneklés, mely az egyik
mellékútról, egy^ hatalmas platánfa alól tört
magának útat. Ugy hatott ez a különös ének,
mint amikor frivol utcai dalba az orgona mélabús zsoltár-dallama vegyül. Norat egész lelkét
megkapták e hangok . . . Azt hitte az első pillanatban, hogy utjai énekesek énekelnek a fa
alatt és hozzájuk sietett, hogy közelről hallgassa
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őket. .Vagyon szerette Parisnak e vándor pacsirtáit. Énekükből sokszor merített lelkesedést a
csüggedés perceiben; nótáiktól sokszor megvigasztalódott.
Azonban csalódott. Vem gondtalan bohémek
énekeltek, hanem afféle szent emberek. \ alami
új vallási szekta tagjai zengték ott ájtatos zsoltáraikat. Nyilvános istenitiszteletet tartottak a
fa alatt, s míg körben állva, előre-hátra, jobbrabalra hajlongva zümmögtek, egy Krisztusképű,
de egyébként mosdatlan alak hangosan szónokolt valamit. Azt hitték, hogy a Szentlélek
szállta meg öt s minden szava isteni kinyilatkoztat,'is.
Ni irat. szinte megdöbbenve nézte e szent esőin u-t extatikus viselkedését, ide-oda vonaglását,
a tagok rángatózását s a szemek égremeresztgetését. Ilyesmit még solia sem látott. Kíváncsian furakodott n közelükbe, liogv meghallhassa,
mit prédikál a szónokuk. Mi a hitvallása <
szent gyülekezetnek ? Hátha az emberi boldogulásnak egy újabb, az eddigieknél tökéletesebb
útját hirdetik s érdemes lesz közibük állni, a
páriák moesaráböl való menekvéshez egy utolsó
kísérletet tenni, mielőtt az életével végleg leszámolna.
..Üendeld el házadat, rendelj el mindent és
kövesd szegényen Krisztust. Egyedül Ot kövesd!
prédikálta németül az új egyház megszállott
s/.i,noka, s mindkét kezével az ég felé mutatott.
O a legdicsöbb, O hozzá ragaszkodjál, óh bűnös
ember, óh ingatag teremtmény, ki egy esőkért
eladnád az ördögnek lelked Üdvösségét. (31« térj
magadhoz, szerencsétlen ember. Itt az ideje!
Jer közénk. Tárt karokkal fogadunk, mint
Kri sztus a kisdedeket . . . Oh Krisztus. Krisztus,
Krisztus! ()]i Jézus. Jézus. Jézus! Mily édes
Benned bízni. Rajtad csüngni, a Te hangodat
hallani, amelynél nincsen szebb zene. A szemeid
b ű v ö s brilliánsok. lehelletedtől rügyet hajt a
kiszáradt tölgy is. Oh ti bűnös emberek, imádkozzatok velünk. Lépjetek be egyedül igaz egyházunkba. de ne holnap, ne ma. sem ebben a
percben, hanem most mindjárt, ebben a pillanatban s égi gyönyörűségben leszen részetek . . .
Oh kékszemű Krisztus, óh selyemhajú Krisztus!"
Norat e sajátszerű lamentációnak minden
szavát megértette. c>ak azt nem értette meg,
hogy miért prédikál németül az új egyház papja.
Mii érnek összes szép igéi, ha azokat a nagy
tömeg, mely csak franciául tud. nem érti meg ?
Szinte természete* volt. hogy a kíváncsiak serege. melyet az ének magához vonzott, csakhamar faképnél hagyta a szent gyülekezetet...
- Erti az ördög, hogy mit locsog!
fakadtak ki akárhányan s közönyösen odébbálltak. Még az a vöröshajú, cingár kis emberke
sem tudta őket visszatartani, aki a csoport kö-
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rül ide-oda szaladgálva, tájékoztató-eédulácskákat osztogatott, melyek az új egyházba való
belépés föltételeiről, a csekély tagsági „díjak"ról adtak felvilágosítást. Pedig ugyancsak buzgólkodott az emberek marasztalásában, rábeszélésében. Mindenkit megszólított: hadonázott,
beszélt, kapacitált, mintha minden új tagért
percenteket kapna. Tajtékzó szájával s verejtékes homlokával lihegő gebéhez hasonlított.
Visszataszító vásári viselkedése az egész szent
gyülekezetnek komédiás jelleget adott.
A Norat markába is nyomott egy cédulát.
Ot is kapacitálni kezdte.
- Jó. jó. tudom, értem — vágott a szavaiba
Norat.
En megértettem a papjukat ; én tudok németül. Me miért nem beszél inkább franciául, hogy mások is megérthessék? Végre is
Franciaországban vagyunk . . . Látja, senki sem
hallgatja végig. Akárcsak a pasztába kiáltana.
Igaza van : rossz csapdával nem fognak
madarat — válaszolta a kis vörös, akit a váratlan kérdés nem hozott zavarba.
I)e hallgasson meg; elmondok önnek egy esetet, egy
tanulságos esetet — folytatta szaporán s karon
ragadta Norat-t, nehogy elszaladjon. - Az ellenséges hadak találkoztak a harc mezején. Az
Igazság katonája célba vette a Hazugság katona'ját : de elgyengült kezével nem tudta rásütni fegyverét. Látta ezt egy ember, aki az
Igazságot megismerte volt. Gyorsan kikapta az
erőtlen katona kezéből a fegyvert s ő lőtte le
a Hazugság katonaját. köteled-égét teljesítvén
ezz '1 az Igazság iránt . . . E tanulságos esetből
pedig az következik, hogy ön, uram, megértvén
egyházunk igazságait, álljon be közénk, álljon
a papunk helyébe, vegye át tőle a szót s prédikáljon ön helyette olyan nyelven, amelyet megért a tömeg. Lőjje le ön az ellenséget, amelyet
a pap fegyverével nem tud leteríteni . . . Rajta!
Rajta ! Ne tétovázzon . . .
De mikor én ellenséget sehol sem látok!
Csak embereket, felebarátokat, - jegyezte meg
Norat álmélkodva.
I g v a n , hát ezek itt mind nem ellenségek-e? — válaszolta a kis vörös s a sétálókra
s a. tovarobogó kocsikban ülőkre mutatott. —
Kzek itt mind az Igazság ellenségei, mind nyomorult _ bűnösök. A máglyára kellene hajítani
őket ! On is bűnös, ön is ellenség s el fog kárhozni, ha ú j egyházunk védszárnya alá nem á l l . . .
Jól fontolja m e g ! . . . Szeméből gyűlölet és
irigység szikrázott, mintha mindenkit fel akart
volna falni. Dühös ebhez hasonlított, mely ok
nélkül mindenkit megugat, mindenkiben zsiványt,
tolvajt sejtve.
Ks ezek Krisztust, a Szeretetet hirdetik !J
Ezek?!
szólalt meg Norat-ban a kérdés.
Ezektől reméltem en valami újat. valami böl-
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eset ? Ezektől ? — es végigmérvén tekintetével enyhítse, a sebhelyet gyöngéden fújdogálta . . .
a szent gyülekezetet, úgy rémlett neki, mintha Majd saját ingéből egy darab tiszta fehér gyolbáránybőrbe bújtatott farkasokat látna s bége- csot hasított ki, amivel a sebet bekötötte.
tésük csak üzleti eszköz. Fájdalmas kiábrándu— Ugy-e, már nem fáj annyira? Ne féljen,
lásában undorral fordult el e népámító új egy- i be fog hegedni teljesen — mondotta vigaszháztól s távozni készült. De az a gondolat, talóan.
hátha a többiek valóban szentek s köztük csuÉs ekkor, mintha csoda történt volna, a seb
pán a kis vörös az aljas, — elfojtotta benne a vérzése egyszerre elállt, a seb szája pedig szemfelbuggyant undort s szinte bocsánatkérően pil- látomást kisebbedni kezdett s végül úgy összelantott az extatikus vonaglásba merült csoport forrt, mintha csak teljesen behegedt volna.
éneklő tagjaira. Valóban úgy tetszett, mintha
— Merci, monsieur, köszönöm, uram — recsupa lélekké változtak volna. A Jóság, a Rész- begte a soffőr s megragadva Norat kezét, talpra
vét, a Humanizmus inkarnációinak tűntek fel állt. — Oh, köszönöm, olyan jó volt hozzám.
valamennyien, akiknek talán még az is bánatot Önnek igazán nemes szíve van. Nem is tudom,
okozott, hogy nagy lábukkal a zsenge füvet hogy jóságát mivel viszonozzam ? . . . Egyetlen
kénytelenek tapodni s kíméletből emelkednek sous-m sincs. De a Gazdám majd megjutalminduntalan lábujjhegyre.
mazza önt . . . 0 bőségesen szokott jutalmazni.
E pillanatban, alig hogy Xorat elindult, éles Addig is engedje meg, hogy átadhassam a névsikoltás hasította át a levegőt. E g y hatalmas jegyemet s még ezt a kis füzetet, A boldogság
automobil, ugyanaz, amelyen Norat is végig- kiskátéját. Néhány jó tanács van benne. Ez minszáguldott volt a Champs-Elyséesn, a szent cso- den vagyonom . . . Bon jour. Most tovább kell
porttól mintegy tíz lépésnyire felborult, a benne- sietnem . . .
ülőket kiröpítvén. Norat is látta a kocsi felígy szólván, viss-aült a kocsiba; de mielőtt
borulását, ő is látta, amint az urak helyén ülő a kormány csavarhoz nyúlt volna, még egyszer
soffőr s egy elegáns férfi a kormánykerék mellől mélyen kihajolt s az egyik kocsikerék alól
a kőkemény járdára zuhantak. Azt lehetett gyöngyből készült rózsafüzért vett föl. Kis kehinni, hogy onnan többé soha föl nem kelnek . . . reszt is lógott a végén.
Asszonyok, férfiak, gyermekek riadtan szétsza— Az enyém, az enyém ! E n vesztettem el.
ladtak ; többen pedig sírógörcsöket kaptak az Adja csak ide ! — rikácsolta a kis vörös s odaijedtség hatása alatt. Csak a szent csoport tag- ugorva, elkapta a rózsafüzért s dühösen morjai nem zavartatták magukat. Mintha semmi mogta : — Ezt is elrabolnátok a szegénytől,
sem történt volna, nyugodtan, felbőszítő nem- ' úgv-e? Ezen botlott meg a kocsitok . . . Istentörődömséggel zümmögték tovább zsoltáraikat. telen gazdagok !
Egy pillanatig sem gondoltak arra, hogy KriszMindezt Norat észre sem vette, összes érzétus nevében a szerencsétleneken segíteni kellene. : keit úgy megdermesztette az a név, mely a
A nagy zűrzavarban és fejetlenségben úgy- ! névjegyén állott. Maga sem tudta, hogy hányszólván csak Norat vette észre, hogy a földre szor olvasta azt el ; csak azt érezte, hogy egész
zuhant elegáns férfi, mintha semmi baja sem lényét varázserővel lekötötte . . . A névjegyen
történt volna, rögtön talpra állt s felhasználva Krisztus neve állott: Jesus de Nazareth.
az emberek ijedtségét, rendőrért, mentőkért
E percben az automobil indulásra mozdult.
kiabálva, a nagy tolongásban nyomtalanul el— Bon jour ! Au revoir ! . . . Azt hiszem, mi
tűnt. Es Noratban majdnem meghűlt a vér, még találkozni fogunk egy szebb s egy jobb
mikor a sunyin eltűnőben titokzatos emberét világban — szólt a soffőr, Norathoz visszaforismerte föl. Mintha még egyszer a szemébe vi- dulva a tovarobogó kocsiból. Es ugyanakkor
gyorgott volna . . . A soffőr ellenben tovább is lehullott szemeiről a sötétszínü ernyő s egész
a földön maradt fekve. Karcsuklóján súlyos seb arca látható lőn. A felkavart por aranyfelhőtátongott, amelyből csak úgy csurgott a drága ként verődött köréje, égi glóriával vonva be
vér. Fájdalmában nagyokat sóhajtott szegény, isteni fejét . . .
de segítségére senki sem sietett. A megdöbbe— Krisztus! Krisztus! Nem láttátok? 0 volt!
nés és fejveszettség első pillanatában Norat is Esküszöm, — kiabálta szinte önkívületben Norat
tehetetlenül állott a helyén. De csakhamar, s az eltűnő automobil után rohant, a nagy
benső kényszer hatása alatt, összeszedte minden kocsiforgalom életveszélyes közepébe.
bátorságát., minden lelkierejét s az automobilt
— Fogják meg ! Egy örült . . . Megőrült ! . . .
bámulok seregén át útat tört magának a sof- Egy bolond ! Elgázolják ! J a j ! J a j ! . . . Rendőr !
főrig, akiben, noha arcát még mindig szemvédő Rendőr ! — ordították mindenfelől s többen
takarta, az első pillanatra fölismerte a troka- Noratra vetették magukat, hogy tehetetlenné
dero-téri magányos kocsivezetőt . . . Gyorsan tegyék.
kimosta vérző sebét s hogy fájdalmát némileg
Majd megjöttek a mentők. Norat-t becsuk-
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ták a mentőkocsi z á r k á j á b a , nehogy
kárt tegyen.
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valakiben

N o r a t úgy erezte m a g á t a kocsiban, m i n t h a
angyalok tenyerén r e p ü l n e tova. E g é s z lényét
különös, túlvilági érzés j á r t a át. Valósággal
könnyezett, olyan b o l d o g n a k érezte m a g á t . A
kocsi a b l a k á n beszűrődő világosság elé t a r t o t t a
a k a p o t t füzetkét s olvasni k e z d t e :
Ember, nem egy. nem két, nem három íit
vezet az életen át, hanem megszámlálhatatlan.
Minden utat maga Isten, az Atya vont meg,
hogy azokon járjanak az 0 teremtményei. Es
minden út rövid és hosszú, görbe és egyenes,
sima és göröngyös, széles avagy keskeny, valamennyi ( »hozzá vezet. < > minden útnak kezdete
es vége. Jól jártak azok, akik felismerték a Hozzá
vezető legrövidebb utat : a szenvedések útját,
amelyet bánat, reménykedés, csüggedés, vergődés,
próbálkozás, önvád, részvét, lelkimardosás, alázatosság szegélyeznek. Mert nem vérnvoniok mu- I
tatják a boldogság útirányát, hanem az igaz szív- !
ből elhullatott könnyek s az emberi küzdés
verejtékcseppjci. Mert nem hatalom, nem vagyon
a boldogság valódi lényege, hanem a tökéletes- í
bülés. amit a szenvedésben érhetsz, el leghama- !
rább . . . Mindez meg vagyon írva a szent Máté i
írása szerint való Evangéliumban, annak ötödik
I
részében, a következőképen :
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A longchampsi-úton, a baleset színhelyén, ezalatt m é g mindig sokan ácsorogtak. E g y m á s n a k
magyarázgatták a történteket s megbámultak
a soffőr sebéből a f ö l d r e csurgott vércsejipeket.
Mindenki a m e g t ö r t é n h e t e t t n a g y k a t a s z t r ó f á val t ö r ő d ö t t , a szent gyülekezet felé pedig, b á r h a
m é g mindig énekeltek s prédikáltak, senkifia
sem nézett. Végre is dühösen f e l f o r t y a n t a kis
vörös s ökölbe szorított kézzel, fenyeget őleg a
t o v a r o b o g ó mentőkocsi felé intve, m é r g e s e n rászólt az extázisban vonaglókra :
— E l é g m á r ! N e k á n t á l j a t o k ! Az a bolond
e l r o n t o t t a minden üzletünket. E g y t a g o t sem
f o g t u n k . Holnap jobb helyre állunk. .Most m e n j ü n k vacsorázni . . .

Irodai»!» és művészet.
A

S z é p i n i'i v ő s z e t i
időszaki

M. ú z e a

su

kiállításai.

Budapesten lak", vagy a városban időző ember, ha bizonyos akar lenni, hogy igazán jol
komoly művészi élvezettel tölti el az idejét,
menjen a Szépművészeti Múzeumba. Meg azok
is. akik különben megvetéssel e.» kiesinyh.-.-el
szoktak megemlékezni mindenről, ami magyar. —
elismerik, hogy ez az intézményünk nem válik
szégyenünkre : egész seregét őrzi abszolút becsű
műalkotásoknak, melyekre „ világ winden MIIzeuma büszke lenne.
Állandó kiállításán kívül, mely tudvalevőleg
1. Boldogok a lelki szegények, mert övek a
az. Akadémiai (Esterházy) képtár e> a Nemzeti
mennyeknek országa.
' Múzeum kep- es szoborgyűjtemenyeből. s a most
2. Boldogok akik sírnak, mert ők megvigaszmeg készülő gipszöntvény'-miizemubó] áll. időtaltatnak.
szaki kiállításukkal i- szolgálja a S/. M. a mii•'!. Boldogok az alázatosak, mert ők örökség veszet és művelődi s ügyet. Egyik földszinti szárszerint bírják e földet.
nyában egymást követik n metszet-gyűjtemények
kiállításai. .V világ egyetlen múzeumában sincs
4. Boldogok, akik éhezik es szomjúhozzák az.
annyi hely. hogy a metszetek tízezreit állandóan
igazságot, mert ők megelégíttetnek.
a közönség szeme előtt tarthassák: m i n d e n ü t t
•">. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasaz a szokás, hogy néhány szazat, művészek vagy
ságot nyernek.
korszakok szerint tudományosán csoportosítva,
fi. Boldogok, akiknek szivük tiszta, mert ük az
pár hónapra kiállítanak, hogy aztán ismét másokIstent meglátják.
kal cseréljek fel. A többi mappákban áll a
7. Boldogok a békességre igyekezők, mert azok
művészettörténeti el foglalki izók rendelkezesi-re. küIsten fiainak mondatnak.
lön dolgozóte ni íekben.
5. Boldogok lesztek, mikor titeket szidalmaznak. háborgatnak í* minden gonosz hazugságot
A múzeum rövid fennállása óta már több
mondanak ellenetek énérettem.
ilyen érdekes metszet-kiállítást rendezett: a legutolsón a spanyol Gótja érdekes műveit mu11 sorok olvastán X o r a t - t az az érzés j á r t a
tatta be, most, pedig Rembrandt
halhatatlan
át, melyet a biztos úton, biztos cél felé
alkotásait.
haladó érez. Arca szinte sugárzott a benső m e og A legnagyobb holland festőnek, kit
W H
elégedéstől s midőn a félelmetes Salpêtrière
századbeli
kortársai
épolv
kevéssé
értettek
meg,
előtt, amelyben Paris elmeháborodottjai haldokolnak, a kocsiból kilépett, túláradó nevetés mint amennyire bálványozza az utókor, nagyobb
képeit a legtöbb ember ismeri, ha máskép nem,
közben fölkiáltott : Végre megtaláltam
ti bolhát
reprodukcióból. (A »Szépművészeti -Múzeumdogsághoz vezető legrövidebb ittat !
ban vannak eredeti vásznai is : a leghíresebbek
a párisi l.onvre-ban. Amsterdamban. Hágában.
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adat, hagyomány, s egy a miénktől ég és föld
Drezdában és Bécsben találhatók ; azonfelül mintávolságára levő gondolkozás, világfelfogás és
den nagyobb múzeum büszkélkedik eggyel vagy
világlátás ismerete kellene ahhoz, hogy igazán
kettővel.) Reprodukció persze nem adhatja vissza
megítélhessük a japán művészetet. Csak azt
igazi jellegét e képeknek, de még ilyennek láttán
is lehetetlen észre nem venni, hogy a festő nem j akarjuk érinteni, ami első tekintetre is észrevehető és — épen ezért sok félreértésre ad
elégszik meg tárgya ábrázolásával, sőt ez szinte
alkalmat.
mellékes neki. Számára a tárgy csak ürügy, hogy
kedves problémájával, a fény- és árnyhatásokkal
A japán festészet egyszerűnek, naivnak látfoglalkozhassék. Hasonlósággal, hűséggel keveset
szik, — talán kezdetlegesnek is — amíg meg nem
törődik ; ezért jegyzik fel életrajzírói, hogy a
ismerkedünk vele. Csak egy kis elmélyedés u t á n
gazdag polgárok, akik csoportos arcképek rendevesszük észre, hogy ezek az emberek már voltalésével hosszú időn keresztül olyan fontos szeképen előbbre jutottak, mint mi. Nem törekeszrepet játszottak a festőművészet történetében,
nek a mi fogalmaink szerint való realizmusra,
elégedetlenül küldték vissza a mester alkotásait.
hanem stilizálnak : egy-két lehelletszerü vonallal
Sokszor és szívesen festette magát, feleségét,
vetik oda, sejtetik meg velünk, amit mondant
bátyját, mint türelmes modelleket; koldusokat,
akarnak. Még a hármas dimenzióra sem ügyelöregeket, mert a lompos ruha, ráncos arc érdenek, alakjaik nem domborodnak ki : csak képkes tanulmányul szolgáltak neki.
szerű, futó benyomásokat vetnek papírra, árnyékolás, testi hatás nélkül. Hogy ez nem primiEgész élete tanulás, kísérletezés v o l t ; mettívség, de szándékos művészi felfogás, mutatja a
szeteinek, toll- és ecsetrajzainak is az ad külöképek tökéletessége, a pár vonással elért hatás
nös érdekességet, hogy mintegy képeihez készült
teljessége. Senki olyan behatóan nem tanulmátanulmányoknak tekinthetjük őket. Tárgyuk épen
nyozta a természetet, mint e primitívnek látszó
olyan sokféle, mint a nagy képeknek ; arcképek,
koldusrajzok, bibliai és a szentek életéből v e t t japán festők. Épen mert két vonallal akarnak
mindent elérni, e két vonalnak a legkifejezőbbnek
jelenetek, holland tájképek váltakoznak köztük.
A gyűjtemény első 26 darabja eredeti
rajz. is kell lenni. Ezt lesik el a természettől, mással nem törődnek. Egy tojásalakú fehér folt, két
Ezek számokban kifejezhetetlen értéket képviselfinom tus-vonás lábnak, egy vonal csőrnek, két
nek. A 2 7 — 1 7 5 . számok eredeti rézkarcok, ami
pont szemnek : elevenen áll előttünk egy gubúgy értendő, hogj r a mester által karcolt és
baszkodó vízimadár. Két-három könnyed tusmaratott lemezek első néhány lenyomata közül
valók. Bizonyos számon felül a lenyomatok mái- vonalból kikerül egy ágaskodó paripa. Fákat,
fűzhöz hasonló hosszú levelekkel, sást, bambuszgyöngék, vagy egyáltalán nem sikerülnek. Van
nádat nagyon szeretnek tussal festem. Egy vonás:
aztán 3-1 metszet, híres Rembrandt-képek reegy levél, egy ág. Maga az élet, s az ember
produkciói, alkalmasak arra, hogy a közönség
érzi,
mily végtelen könnyen, finoman mozgott a
egyszerre maga előtt láthassa a nagy művész
festő keze.
fontosabb alkotásait. A kiállítás katalógusa is
nagyon hasznavehető ; Térey Gábor dr. rövid és
tanulságos bevezetést írt hozzá.
A múzeum második emeletén van a gróf Vay
Péter-féle japán
gyűjtemény
kiállítása, egy te.remben. A gróf, aki hosszú ideig utazott Japánbau és maga szerezte össze nagyértékű gyűjteményét, hálára kötelezte Budapestet e kiállítással. Legalább kóstolót kapunk abból, amit a
boldog párisiak két teljes múzeumban, a Guimetés a D'.£?»«m/-félében élvezhetnek
Keletnek
csodálatos, mindmáig annyira félreismert művészetéből. Nálunk sokan még ma sem t u d n a k
többet róla, mint amennyit furcsa porcellánfigurákon volt alkalmunk „tanulni". Pedig a megvetett Kínának s a fegyveres ereje révén újonnan felfedezett Japánnak fejlett művészete, sajátos stílusa volt már, mikor Európában még a
népvándorlás viharai zúgtak.
Természetes, hogy ez évszázadokon,
mondhatni évezredeken át fejlődött, finomodott művészetnek és művészi iparnak nem lehet néhány
szóban jellemző képét adni. Ezer és ezer név,

Nagyobb szobraik vallásos tárgyúak : bálványok. I t t a vallás parancsolt a művészetnek ;
mozgást ezek az alakok nem mutatnak, arcukon
is csak a rejtelmes, mosolygó fölény és nyugalom
kifejezése van. E határokon belül is roppant
finomságokra képesek. Kis, hüvelyknyi, tréfás és
karakterisztikus alakokat ábrázoló szobrocskáikból is m u t a t be néhányat a gyűjtemény. E sorok írójának volt alkalma a fentemlített párisi
múzeumok egyikében (a IVEnnerybon) ezernél
több ilyen szobrocskát látni, realisztikus, mesés,
komikus tárgyakat vegyesen. Az az ország, melynek fiai ily hihetetlen éles szemekkel látták a
természetet és ily finoman tudták ezerszer és
ezerféle formában feldolgozni, joggal nevezhetne
bennünket „primitíveknek".
A finomság és könnyűkezűség jellemzi a japán
iparművészetet is, melyet mi csak elferdített
utánzatokból ismerünk. Japánban évszázadokon
át apáról fiúra szállt egyes családokban az ősök
művészete, egyre tökéletesedve, finomodva.
A japán kiállítás mellett néhány kis termet
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Lötz. Munkácsy
és Zichy Mihály egyes müvei
foglalnak el. Remélhetőleg elfoglaljuk nemsokara
a/, őket megillető örökös helyet a múzeumban.
Lötz Karoly hagyatékából főképen leányait ábrázoló képek, néhány történeti es allegorikus
kompozíció vázlata; a művész fiatalabb korából
egy-két alföldi t á j k é p k e r ü l t a g y ű j t e m é n y b e .
Munkácsy
Mihály képei között szintén vegyesen szerepelnek ifjúkori kísérletek s a m á r
híres m e s t e r n é h á n y ismert, — sajnos — erősen
feketedésnek induló képe. Zichy Mihály
Madáchillusztrációi
közül különösen azok
érdekesek,
melyek a/. Limber Tragédiája
nagy díszkiadásábol kimaradtak és így csak i t t l á t h a t j u k őket.
Nagyobb képei (A m o d e r n szirén, A bor hatalma stb. ) reprodukciókból eléggé ismeretesek
és n e m is nyernek sokat eredetiben, m e r t Zichy
jóformán csak jelezte a színezést képein, egyedül a rajzzal törődött, — ebben aztán utolérhetetlen volt.
Aki teheti, nézze meg ezt a. három érdekes
kiállítást. Gazdagabb lélekkel fog távozni a mu(b. m . )
zeuiuból.
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el. isk.-hoz r. tanítóvá : SU kösd József'oki. tanítói
a szászűjfalusí áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá : Matiilay
Ferenc oki. tanítót a csaczai all. el. isk.-hoz r.
tanítóvá : Latk
József oki. t a n í t ó t a sztancsofalva-andrásvölgyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá :
Netz Ferenc k é p e s í t e t t gazd. szaktanítót a leibiczi közs. jellegű külön szaktanítós gazd. isiti.isk.-hoz r. gazd. szaktanítóvá : Nagy
Mihály
képesíteti gazd. szaktanítót
a
.szatmárnémeti
külön szaktanítós áll. gazd. isin.-isk.-hoz r. gazd.
szaktanítóvá : Stoica
oki. t a n í t ó t a bukiui ( v.
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá : Fijatovity
Péter oki. tanítót a sajkásgyörgyei tv.
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. Tanitóva ;
Péter/ff/nc
(.'seresnyés Margit mosoni all. tanítónőt a debreczeni II. sz. k ü l ö n szaktanítós all.
gazd.
ism.-isk.-ho2
r.
gazd.
szaktauítónőve ;
BopovtCS Zorka old. tanítónőt a, jaszenovai (v.
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé :
Sziklai/
Margit oki. tanítónőt a pqjánai i v.
határőrvidékig közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé :
özv. I ajszada
Károlyne oki. óvónőt a felsővi-oi
áll. óvóhoz óvónővé.

Szolgálattételre berendelte:

Hivatalos rész.
A v a l i a s - é s közoktatásügyi m. kir. miniszter :
Köszönetét nyilvánított il : Licbner József
es. es kir. asz.talnok. nagybirtokosnak, aki Kakin-s
községben (>00(1 K költségen tanítói lakással
egybekötött róm. kath. iskolát állított é> Ilötzer
Ferern* örököseinek : Ilötzer Ferencne szül. Jtosen»
fehl Ilona, Ilötzer Ferenc, Ilötzer
Mariska férj.
Déansz Zoltánné, Ilötzer L-'uuiu és Ilötzer Aladár11 tik. akik a .Kakucs községhez tartozó t'sikóspusztán s o 0 0 K kültsegeu szintén tanítói lakással ^egybekötött róm. kath. isk. á l l í t o t t a k ; a
zólyom-brezoi m. kir. vasgyárnak, amely a m u l t
évi karácsonyi ünnepek alkalmával iskolába j á r ó
szegény gyermekek felruházására 3 0 0 0 K é r t é k ű
r u h a n e m ű t adományozott : a marosvásárhelyi szegény tanulókat segélyző egyesületnek, amely
151! tanulót felekezeti különbség nélkül 1 2 2 0
K 40 f é r t é k ű ruházattal látott e l ; dr.
Lessenyei F e r e n c protonotárius prelátus-kanonoknak,
aki a szatmárnémeti róm. kath. püspöki fiú népiskola részéré — tanszerek beszerzésére — 3 0 0
K-t adományozott.
K i n e v e z t e : Bolgár Kaim án baranyavarniegyei
kir. tanfelügyelőt a VI. fizetési osztály 3-ik fokozatába az 1 9 0 4 . évi I. t.-c. értelmében megillető
személyi pótlékkal ; dr. Szalag P á l csongrádvármegyei kir. tanfelügyelőségi tolbiokot a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába az 1 9 0 4 . évi I. t.-c.
értelmében megillető
személyi pótlékkal kir.
segédtanfelügyelőve
es
szolgálattételre
Báesbodrog várni. kir. tanfelügyelőségéhez rendelte ;
Fábián
Imre oki. tanítót a csaczaesadecskai áll.

Liszkay

Ida

fehéregyház! áll. állandó menha/.vezetoiiet all.
óvónővé kinevezte es a l'elieiegvhazi .-dl. allaíido
menedékházhoz berendelte.

Jelen

minőségében

áthelyezte:

Kern

Béla esaczaesadecskai áll. e j . i s k , tunitot a j o z . s e f falvi áll. el. isk.-hoz : Sziits József s/.aszujtálod
áll. el. isk. t.aníti>t az ers/óiloroi áll. el. isk.-liez ;
Klein 'kínos leibiei all. gazd. szaktanítót a mo's.iuí
kii lő a szaktanítós gazdásági ismétlő
isk.-hoz :
Péterf/'y József mosoni áll. gazdasági szaktanítót
a debreceni II. sz. k ü l ö n szaktanítós all, gazdasági ismétlő isk.-hoz; Kardosuc
Deltl Anna újp e s t i es Beck J o l á n ruttkai all. el. isk. tanítónőt,
kölcsönösön : L'árdos Paula szoh'vai áll. ovonót
a munkácsi I-ső sz. áll. óvóhoz.
N y u g d í j a t u t a l v á n y o z o t t : Mayer Adolf vágn j h e l y i m u n k a k é p t e l e n el. isk. tanítónak evi
.1860 K - t : Erclődi
László nagybégányi munkaképtelen róm. kath. tanítónak évi 1 3 2 0 K - t ;
Kovács István liorgosi m u n k a k é p t e l e n áll. el. isk.
tanítónak évi 7 4 0 K - t ; Bemáth
Gusztáv Lajos
dobronyai m u n k a k é p t e l e n ág. hitv. ev. tanítónak
évi 1 4 0 0 K - t ; Szabó István k ó t a j i róm. kath.
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1 2 6 0 K - t ;
Mayer
József stájerlaki áll. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1 7 2 0 K - t ; Todor
György
dupapiatrai m u n k a k é p t e l e n gör. kel. tanítónak
évi 3 6 0 K - t ; Strizsovszky
I s t v á n felsőmeczenzéfi róm. kath. el. isk. m u n k a k é p t e l e n tanítónak
évi 8 8 0 K - t ; Dévai
Benő n a g y b é g á n y i munkaképtelen ref. tanítónak évi 1 3 6 0 K - t ;
Makay
Béláné szül. Szabó E t e l zilahi munkaképtelen
áll. el. isk. tanítónőnek evi 9 8 0 K-t ;
Király
Istvánné szül. Révay Ilona
sepsiszentgyörgyi
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m u n k a k é p t e l e n áll. el. isk. tanítónőnek évi 1 6 8 0
K - t ; Benedek
Juliánná a b r u d b á n y a i áll. óvónőnek 900 K-t.

Gyám-, ill.

segélypénzt

engedélyezett:

néh. Hevesi János nyug. szegedi áll. polg. isk.
tanító özv., szül. Sikor Margitnak évi 9 0 8 K-t,
Iván, M a r g i t és Jolán n e v ű kiskorú á r v á i n a k
egyenként 1 5 1 K 38Vs f, e g y ü t t 4 5 4 K gyámpénzt, mindössze 1 3 6 2 K ; néh. Laky
József
v. korláthelmeczi ref. el. isk. tanító özv., szül.
Tóth M á r i á n a k évi 640 K-t, Ilona n e v ű k i s k o r ú
árvájának 1 0 6 K 67 f, mindössze 7 4 6 K 6 7 f ;
néh. Kozák
József n y u g .
sosújfalui g.-katk.
kincstári el. tanító özv. szül. Benyovszky Benyó
Karolinának évi 505 K ; Puskás
Konstantin nyug.
zazári g. k a t h . tanító özv., szül. Marosán Máriának
évi 550 K, egy kiskorú á r v á j á n a k pedig 9 1 K 6 7 f-t.

Különfélék.
Népiskolai zászlóaljak szervezése.
(Felhívás.)
Hazánk csak úgy lehet erős és h a t a l m a s , ha
oly n e m z e d é k e t nevelünk, mely testben, lélekben
erős. Mely hazáját n e m c s a k hangzatos szavakkal
szereti, h a n e m nemzete j a v á é r t munkál, verejtéket áldoz, a fenyegető veszélyben pedig, az ősök
hagyományaihoz méltó módon, fegyverrel a kezében, fegyelmezetten helytállni képes.
Ily nemzedék nevelését a g y e r m e k k o r b a n kell
kezdenünk.
N e m z e t ü n k e t idegen népfajok t e n g e r é b e n a
világtörténelem viharai közt csak honvédelmi nagy
erényei t a r t h a t t á k fenn. N e m elég, hogy az ifjúság csak a történelmi leckékből sejdítse a honvédelem erényeit, de ezen erények gyakorlásához
szükséges fegyelemre, az a r r a való eszközök ügyes
használatára is meg kell t a n í t a n u n k fiainkat, hogy
jogos önbizalmuk legyen karjukban, szemükben,
fegyverükben.
Iskolai nevelésünkben e célt szolgálják az iskolai zászlóaljak.
A k e c s k e m é t i községi népiskola k e b e l é b e n 1903.
év óta áll fenn ily iskolai zászlóalj, melynek
működéséről a katonai körök is elismerték, hogy
a t a n u l ó k a t nem katonásdi-játékkal foglalkoztatja,
hanem oly képességeket és ü g y e s s é g e k e t nevel
beléjük, melyek később, hadkötelezettségük korában, j ó katonákká való kiképzésüket nagyban
elősegítik.
Várhat-e nevelési eszme szebb e l i s m e r é s t annál, m i n t amely 1 9 0 8 . év november havában
érte a kecskeméti községi iskolai zászlóaljat,
midőn a csász. és kir. 3 8 . gyalogezred tisztikara
ezredzenekarával nyilvános hangversennyel összekötött estélyt adott s ennek összes jövedelmét
az iskolai zászlóaljak céljaira ajánlotta f e l ?
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Hasonló iskolai zászlóaljak szervezésére k é r e m
fel hazánk ügybuzgó tanítóit.
H o g y pedig az eszme egyöntetűen és mielőbb
testet ölthessen, a m e g y e i és járásköri tanítót e s t ü l e t n e k ezzel részletesen kell foglalkozni. Sikerült m e g n y e r n ü n k Balogh Dénes kecskeméti községi iskolai kerületi igazgató urat, e mozgalom
megindítóját, hogy a megyei, járásköri és felekezeti t a n í t ó t e s t ü l e t i gyűléseken az iskolai zászlóaljak felszereléseinek szemléltetőleg b e m u t a t á s a
mellett a szervezésről előadást tartson.
F e l k é r e m tehát az illető tanítótestületek elnökségeit, hogy a t a r t a n d ó gyűléseik tárgysorozatába
az iskolai zászlóaljak szervezésének ismertetését
felvenni és e célból Balogh
Dénes igazgató úrral jóelőre érintkezésbe lépni szíveskedjenek, aki
is — meghívás esetén — a saját költségén hajlandó a gyűlés helyére utazni.
U g y a n é célt szolgálja „Az iskolai zászlóaljak
szervezése" cím alatt megjelent könyvecske is,
mely a nevezett igazgató úrnál 1 koronáért bérm e n t e s e n kapható.
Kecskemét, 1 9 0 9 j a n u á r hó.
líurucz
Gyula,
kir. tanfelügyelő.

— Fogaras vármegye közigazgatási biz o t t s á g á n a k j a n u á r h a v i ülésén a népoktatási
ü g y e k tárgyalását szokatlanul hosszúvá és fölötte
izgalmassá t e t t é k a r o m á n nemzetiségi tagok,
akik Szabó E l e m é r kir. tanfelügyelő előterjeszt e t t javaslatait s azok kapcsán egész m ű k ö d é s é t
is a nemzetiségi vezetők ismert, gyűlölködő hangj á n tárgyalták. A kir. tanfelügyelő j e l e n t e t t e
ugyanis, hogy december hó folyamán 8 iskolát
10 t a n t e r e m m e l l á t o g a t o t t meg, amelyek közül
a k o r b i és a r u k k o r i gör. kel. elemi iskola sem a
m a g y a r nyelv tanítása, sem pedig a hazafias nevelés tekintetében n e m felel meg a törvényes
követelményeknek, sőt a hazai t ö r t é n e l e m és a
h i t t a n tanításához a r u k k o r i gör. kel. elemi iskolában kitiltott t a n k ö n y v e k használtatnak, m i é r t
is az illető iskolák megintetése, a tanítók államsegélyeinek b e s z ü n t é t t e t é s e és a tanítóknak fegyelmi alá való vonatása iránt külön-külön előt e r j e s z t é s t fog tenni. A tanfelügyelői jelentés
n y o m á n Serbán Miklós román nemzetiségi orsz.
képviselő, bizottsági t a g felvilágosítást, illetve
magyarázatot k é r t a tanfelügyelőtől, milyen alap o n állíthatja az illető iskolákról, hogy azokban
a hazafias szellem n e m gondoztatik. A tanfelügyelő előadta, h o g y a hazafias nevelés mikénti
gondozásáról f ő k é p e n a tanulók feleleteiből lehet
következtetni. A korbi gör. kel. elemi iskolában
pl. e k é r d é s e k r e : „Hogyan hívják a mi hazánk a t ? " „Melyik hazánk fővárosa?" — egy tanuló
sem t u d o t t megfelelni. Feleltetés folyamán meggyőződést törekszik továbbá szerezni a tanfel-
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ügyelő. hogy fl történelein tanítás anyagánál felérdemes elnöke részére, a gondjaira bízott Emkehasználja-e a tanító a vallásos es hazafias érzés
könvvtár kezelése és népszerűsítése körül tanúfelkeltésére alkalmas mozzanatokat, hagyományosított buzgalmáért elismerő-okiratot és 100 K
kat stb. ; a földrajz tanításánál pedig kitér-e a jutáimat küldött hé Vájna Gábor dr., Emke-fiókköri
tanító a történelmi nevezetességű helyek lelkeelnökhöz azzal, hogy ezeket ünnepélyesen adja
sítő ismertetésere ? ! A korbi iskolában pl. a
át. Vajna dr. január 26-án az elismerő-okmányt
Szent Lászlóról fennmaradt s a vallásos es hazaés a 100 K-t meleg üdvözlőszavak kíséretében
fias érzés ápolására alkalmas hagyományokról a
adta Dávid Mihálynak, ki azt köszönetének kifejegyermekek nemcsak hogy nem tudtak semmit, zése mellett azzal az ígérettel vette át, hogy a
hanem maga a tanító is kijelentette, hogy nem
gondjaira bízott ifjúság hazafias nevelése ügyet
ismeri azokat, amikor a tordai hasadék kelet- jövőre még fokozott mértékben fogja szolgálni.
kezeséről fönnmaradt hagyomány ismertetésére
Az ünneplésben a Brassóvármegyei Alt. Tanítóegyesület is szívesen vesz részt s elnöke mint
szállíttatott fei. Az ilyen iskolákban tehát, ahol
a magyar hazáról és a magyar történelem főbb
érzett tiszteletét, sokoldalú erdemeinek elismerémozzanatainak legelemibb részeiről nemcsak a
sét nem késik kifejezésre juttatni.
tanulók, hanem maga a tanító sem hír tudo( i ö ő z J ó z s e f h a l á l a . Hosszas szenvedés
mással. megfelelő hazafias nevelésről szó sem
után, életének 54-ik évében h u n y t a örök álomra
lehet. A tanfelügyelő felvilágosítását maga az
szemét (röőz József dr., a tanügy régi, jeles
interpelláló is tudomásul vette. A tanfelügyelői
munkása. Országszerte ismerték Göőz József
jelentés u t á n a korbi es rukkori gör. kel. elemi
nevét a k u l t ú r a m u n k á s a i , megbecsülték lelkes,
iskolák megintese, a tanítók államsegélyeinek
f á r a d h a t a t l a n tevékenységét, a tanítás reformja
beszüntetése es az illető tanítók fegyelmi alá
terén k i f e j t e t t hízás munkásságát.
Vidékről
való vonása a vallás- és közoktatásügyi magy. ! került a fővárosba s itt c s a k h a m a r a vezetők
kir. miniszter úrnak javaslatba hozatott. A galaczi , sorába került. Mint a Néptanítók
Lapjának
gör. kel. iskolának rendőri és közegészségügyi
segédszerkesztője, igen hasznos m u n k á t végzett
szempontokból hatósági úton történt bezáratása
s a tanítók bizonyára hálával emlékeznek az
ügyének tárgyalásakor a román tagok másfélő jó tanácsaira, (röőz József igazgatója volt egyik
órás vitát idéztek" elő, amely vita keretében éles
főváros; polg. leány- és női ipariskolának s e
hangon s a tárggyal össze nem függő dolgok
nehéz m u n k a mellett jelentékeny szerepet vitt
bevonásával bírálták a tanfelügyelő működését.
a közéletben, mi bizonnyal befolyással volt arra.
A román tagok oktalan es személyeskedő támahogy teste, lelke m á r férfikora delén m e g dásait a kir. tanfelügyelő erélyes hangon visszaörlődött. Özvegyi', négy g y e r m e k e s egy unokája
utasította s eljárásainak helyes es törvényes
siratja gvászos elhunytát. Temetése j a n u á r 27-én
alapjait feltárta : majd dr. Lesmann
Henrik várvolt. A kerepesi-úti temetőben helyezték örök
megyei főorvos m u t a t t a ki az iskola bezárásának
nyugalomra, n a g y részvét mellett. Legyen áldott
föltétlenül szükséges voltát, végül dr.
Knörr
emléke !
Ferenc kir. ügyész komoly tárgyilagossággal a
Első Magyar Országos B é l y e g k i á l l í t á s .
való alapra szállította le a román tagok túlA
Ifungaria
magyar bélyeggyűjtők köre most
esapongó támadásait s rámutatott, liogy az iskola
ünnepli alapításának tízéves évfordulóját, mely
bezárásának szükségét támogató ervek helyessége
alkalomból gróf Mailát h Géza, országgy. képes valódisága az ellenindítvány pártolói részéről
viselő védnöksége alatt Budapesten, az Iparegyáltalán nem eáfoltatott meg, minek folytán
műveszeti
Múzeum
üvegndvaráhaii
(l llői-út
az ügyet tárgyilagosan elbírálva, az előadói javas:!••>35)
március
7-től
14-ig
országos
bélyeglat elfogadását ajánlja. A vita bezárása után 1 1
kiállítást, hazánkban az első ily nem út. rendez.
szavazattal (i ellenében a galaczi gör. kel. elemi
A kiállítás zsűrijét, gróf Desseicff)'/ Miklós főiskola bezárását kimondó s a jelenlegi helyen
rendiházi
tag elnöklete alatt, elismert szaktekinú j iskolaépület emelését is megtiltó főszolgatélvü magyar bélyeggyűjtők : Schomimn Antal
bírói véghatározat jóváhagyatott, s így a várműépítész. Kunz Ferenc keresk. tanácsos, Gelber
megye székhelyével összeépült Galacz nagyközség'
József mérnök-százados, Széesy A r t ú r főszerkesztő,
ben e tűrhetetlen elhelyezésű iskolaépületnek
karánsebesi Bácz Adorján az Osztrák-magyar
iskolai célokra való használhatása végre megbank ellenőre es Herpka Karoly az iparművészűnik s egyidejűleg megakadályoztatik. hogy a
szeti iskola tanára vállalták el. A nagyszabásiitemető területén s a hullaház szomszédságában
nak ígérkező kiállításon részt vesz a m. kir.
ú j iskola építtessék.
posta és távíró és a m. kir. államnyomda is és
a kiállítás tartama alatt külön postahivatal fog
— E l i s m e r é s . Brassóból írják n e k ü n k : A
a közönség rendelkezésére állni, ahol az ott fefMúzeumok
és * Könyvtárak Országos Tanácsa
adott postaküldeményeket külön a kiállít,ás ideDávid Mihály brassobolgárszegi áll. el. isk. igazjére készített betűzővel fogják lebélyegezni. Érgató, a Brassóvármegyei Alt. Tanítóegyesület
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deklődőknek a részletes tájékoztatót ifj. Schmidt
József rendező-bizottsági elnök (Budapest, VIII.,
Baross-utca 126) szívesen küldi meg.
— H y m e n . Niciu György kucsulátai áll.
tanító eljegyezte Rubin Emilia ottani áll. tanítónőt.
— J u b i l á l ó t a n í t ó . Kanyó Ödön bácsújfalusi
róm. kath. tanító 4 3 óv óta működik mint tanító
lankadatlan buzgalommal. A nevezetes évforduló
alkalmával a király arany érdemkereszttel tüntette ki, melyet Berzenhovits
P é t e r községi jegyző
adott át az ünnepeltnek, megható beszéd és ünnep keretében. Az ünnep után a jubiláló tanító
tiszteletére bankett volt, melyen számos felköszöntő hangzott el, éltetve az ünnepeltet és
családját.
— P á l y á z a t . A Somogymegyei Altalános
Tanítóegyesület választmánya a következő tétel
kidolgozására hirdet pályázatot: „Minő módozatok mellett létesíthető leggyorsabban a Somogyvármegyei Tanítók Háza?" Pályadíj 100 korona.
Az idegen kézzel írott pályaművek jeligés levélkével ellátva, 1 9 0 9 április l - i g Cságoly József
tanítóegyesületi elnök címén Kaposvárra küldendők. Csak a tanítóegyesület tagjai pályázhatnak.
Kaposvárott, 1 9 0 9 január 10. Lengyel
István,
atnítóegyesület-i főjegyző.

—

Izraelita

tanulók

Snkkotli-ünnepe.

Azokhoz az ünnepekhez, melyeken az izraelita
tanulók az iskolai tanításra megjelenni nem kötelezhetők, vagy ha megjelennek, írásra ós rajzolásra nem kötelesek, illetőleg az alól felmenthetők, a vallás- és közokt. miniszter 6 7 . 9 4 3 / 9 0 8 .
sz. a. kelt rendelete alapján felveendő még a
Sátoros ünnep (Sukkoth) kilencedik napja is.

— Adomány az Eötvös-alapnak.

Sseredi

János áll. tanító az Alsóárpáson december 22-én
rendezett pásztorjáték és karácsonyfaünnep jövedelméből 20 koronát küldött lapunk ú t j á n az
Eötvös-alapnak, Rendeltetése helyére j u t t a t t u k .

— A messzinai szerencsétlenek részére
Kovács
Béla lovászpatonai róm. kath. tanító
1 korona 04 fillért gyűjtött a vezetése alatt
álló I — I I — I I I . osztályban. A hozzánk küldött
összeget, a Budapesti
Hirlap útján, rendeltetési
helyére juttattuk.
— H a l á l o z á s o k . Bovatsek
Mihály magyarpécskai állami tanító, a „Téli Gazdasági Iskola"
és gazdasági ügyek vezetője, élete 39-ik, boldog
házasságának 17-ik, tanítói működésének 18-ik
évében elhunyt. — Kövér
Endre jászberényi
nyug. főtanító, ki 32 évig Jászberényben működött s már 1 4 éve nyugdíjazva volt, életének
66 évében elhunyt Jászberényben. —•
Nagy
Sándor, az aradi állami tanítóképző-intézet tornatanára, életének 56-ik, működésének 35-ik évében, rövid szenvedés után Budapesten elhunyt.
Temetése Aradon, január 29-én volt, nagy részvét mellett. Áldás emlékükre !
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Szerkesztői üzenetek.
M. (,Szilvásvárad.) Annak igazán örülünk, hogy most
a lap nem marad felvágatlanul. Általában örömmel
látjuk, hogy a magyar tanítóság megértette törekvésünket, mely a tanítóság általános műveltségének
bővítését s az összességnek ama magasabb színvonalra
való segítését tűzte célul, amely magasabb színvonalon
ma mái-, hála Istennek, igen tekintélyes számú sereg
áll. Csak a műveltség fegyvereivel fölszerelt tanítóság
vívhatja ki a társadalom.ban az őt hivatásánál fogva
méltán megillető előkelő pozíciót s vívhatja ki magának egyúttal az anyagiak tekintetében is a teljes diadalt.
A levelében említett B. M.-nek, Szalay Gyulának és
Finta Sándornak ezúton adjuk át elismerő üdvözletét. —
Sz. (A gyermek lelki hibáiról stb.) Alaposabb és tanulságosabb cikkeket kell írni e fontos kérdésekről. Cikkeit
kivételesen félretettük. — Z. (Elemi iskolai javítóosztályok.) Nem a büntetési fokozatok elégtelensége,
hanem a nevelő-tanítás hiánya okozza a romlottságot.
Lehetetlennek tartjuk, hogy a tanítás ingyenessége
lejebb fogja szállítani az elemi iskola erkölcsi színvonalát s hogy a műveltebb szülők e törvény hatása
alatt kiveszik gyermekeiket a nyilvános iskolából. —
B. (Vallás és idegesség.) Hogy a képmutatás nélküli
vallásosság jó gyógyítószere a lélek nyugtalanságából,
zaklatottságából származó idegességnek, ezt nem az a
német iskolaorvos találta ki. Rég kipróbált gyógyítószer ez. — S. (Felmér.) Szíveskedjék Szász Irén űrhölgyhöz (Budapest, Ándrássy-út 81. sz.) fordulni. —
P. (A gyermekkor olvasmányainak reformja.) Sorra
kerül. _— K. (Sopron.) Nem csuda, hogy a kéziratok
nagy tömkelegében megfeledkeztünk róla. Mielébb
sorát ejtjük. —- Ilus néni. Szíveskedjék néhányat beküldeni s ha arra valók, megjelentetjük a Kis Könyvtárban. A tárcákat illetően türelmet kérünk. — F. (Nagylozs.) Csak küldje bátran, amit ír. Mindig szívesen
látjuk. — M. (Természet a költészetben.) Jön. —
Sz. (A történelem, mint az erkölcsi nevelés eszköze.)
Szintén. — Sz. 1. (Adél stb.) Mint a szerkesztői üzenetek nagy tömegéből láthatja, minden beküldött munkára válaszolunk. Első alkalommal tehát bizonyára
elvesztek a versel. Véleményünk szerint nem jobbak
ügyes dilettáns-munkánál. — Balatoni. (Megyek németnek.) Kedves dolog ; közöljük. A versek is tehetségre vallanak, de formailag pongyolák. — K. P.
(Szomorú világ.) Az ilyen rajzot csak az előadás nagy
művészete teheti érdekessé. Ez pedig teljesen hiányzik
belőle. A vers gyönge. — P. J. (Prológ.) Mind a három
vers nagyon gyönge. Nem bíztatjuk tovább. — P. J.
(A munka.) Nem tud művészi formát adni érzéseinek. —
Homo novus. Egy kis simítással közöljük. — Nemo,
örülünk, hogy feleségének tetszik a lap, de az ön
versei, sajnálatunkra, közölhetetlenek. Sem formaérzéket, sem gondolatokat nem találtunk bennük. —
B. L. (Vendel bácsi.) Sorát ejtjük. — Z. F. (A hon.)
Közölhetetlen. — H. (Halomvár felé.) Prózája is tehetségre vall és megérdemli a bíztatást. A hozzácsatolt
verseknél már írt sikerültebbet. — J. F. (Az én öreg
tanítóm.) Besoroztuk. — O. M. A küldött versben nem
látjuk nyomát a tehetségnek. Úgy látszik, mintha a
magyar nyelvvel sem volna egészen tisztában. —
Leonora. Semmi eredetiség nincs benne.

T a r t a l o m : Küzdelem a pornográfia ellen. (—ó— ) —
A kinaesthesiás módszerről. Szász Irén. — A hangképzésről. Gruist Elíz. — Boldog Magyarország ! Boldog
Angolország ! Havas Irma. — Könyvesház. — Tanítók
tanácsadója. — S z é p i r o d a l o m : Itthon. Szabolcska
Mihály. — Tavaszvárás. Szép Annuska. — A boldogság
kiskátéja. Kupcsay Felicián. — Irodalom és művészet.—
Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek
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— Dr. Darányi

Ignác miniszternél.

írta : Tart«// •József.
Zimankós téli délután
A miniszternek ablakán
Egy kis veréb kopogtatott . . .
A kegyelmes űr
szíve f a j . —Annyit se" kérdez, hogy mi baj ?
Saját maga nyit ablakot.
Uzsonnáját elebe rakja,
S csak aztán nyíl* kérdésre ajka.
Mikor a vendég jóllakott:
— „No kis madárkám, h a l d hallom,
Mi hír van a hegyoldalon?"
Sz árnyát lebbentve szól a kis madár;
—• „Kegyelmes Uram, puszta a határ,
Ennivalót ott nem leliink . .
A csűrök, kazlak közelében
Húzód jin meg magam is s z é p e n .
Csak ígv. csak így felelgetünk ! . . .
I >e a mezők proletár népe
Nem jön velem a kazlak er ylielyébe,
»Szabad mező, rét kell nekik.
Domboldalon és lankaszélen.
A cirokpar on és útfelén
A bozótot csépelgetik . . .
A hófúvás az ő tanyájok.
H ott is a vész lesködik rajok . .
Tegnap, hogy a batáron jártam.
Nagy-nagy sereg madárt találtam.
Kongresszuson tanácskozott
A pintyőkék, sármányok, csízek,
A zöldikék és tengelicek
Bandája s így határozott :
- „Legbátrabb vagy veréb-testvérünk.
• lelents be minket arra kérünk.
Miniszterünknek ablakán . . .
Sok a panasz, nagy népünk gondja,
Bizottság megy, hogy ezt elmondja,
Meg is hallgattatunk talán . . .
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\ eszélybe' van a dalos náció,
Induljon monstre-deput ieió ! "
A kis veréb hogy befejezte :
Kegyelmesen el lőn eresztve.
Es a Dunán alighogy átlebeg:
Szemközt jön véle a madársereg.
Amely csicseregve zeng és hangicsálva
Száll a miniszter ablakára . . .
Száz dalos banda, . . . a miniszter látj;
S az ablak szárnyát azonnal kitárja.
Sok, sok pici száj némul hirtelen
S a dalos szónok ím' előterem.
„Kegyelmes I ram! Dalos csapat nk
Bandái nevében szól panaszunk.
Nem kérünk mi nyugdíjat, fizetést.
Sem rangosztályt s lakbéremelést.
Drágaságot sein euiiegetiink.
Csak éltünket védjed minekünk!
Erdőn, hegyen élhessen < sapatunk.
Szabadon, vidoran.
Kegyelmes 1 runl
Komor felhő száll a nagyúr
Lelkére. Arca elborúl.
— ..Ki hitte volna, hogy e népem.
Amelyet védne jó törvényem,
Panaszra még elém jöhetne,
Az. életéért esedezve!
Hogy puszta léte s szabadsága
Veszélybe* volna e hazába 1 '
Edes madárkám! Csak gyertek lie mind
Hadd hallom szívetek panaszait! "
A pintyőke bandája:
Pusztulás és rabság,
Ami reánk vár . . .
Valamennyi csirkefogó
Minket fogdos már . . .
Valamennyi gonosz ember,
Naplopó és gaz siheder
A nyomukba jár.
A törvény hiába ! Véle
Hajh. ki gondol még ?
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Szolgabíró, kisbíró
Elfeledte rég! . . .
Néha-néha — óh mi gyász ! —
A rendőr is madarász.
A tengelice bandája:
Kakastollas csendőrséget
Megtanítni kék.
Hogy a védelemre méltók
A tengelicék.
Mert a borbély műhelyébe',
— Aki nyírja meg, —
Tengelice szól fülébe
Es így csicsereg:
— „Kakastollas, bocsáttass ki!
Mert lia nem teszed,
A Darányi jó törvényét
To nem ismered ! "
A csíz bandája:
Oli, kegyelmes jó U r a m !
Azt panaszlom én :
Madarászik sok tanonc
Télviz idején.
Ahány ács és kőmíves,
Naplopó segéd,
Kalitkával, lépvesszővel,
Mindenféle huroktőrrel
Üldöz, szerteszét.

Kíváncsian kukucskálunk :
Hol van eleség ?
Fel se' tennők, hogy az ember
Ilyen ellenség!
Saját kárán minket pusztít,
Kandi kis madárt,
Kik neki csak hasznot teszünk,
Es soha se' kárt.
Gonoszságot, butaságot
Amíg így tűrünk,
Napról napra fogyatkozik
Fürge seregünk.
A harkályok és fakúszók bandája:
Flóbertpuska működik,
(Üri passzió)
Ettől pusztul országszerte
Harkálynáció.
Míg a kérget operáljuk,
— Ki tenné fel már —
Hogy alattunk ílóbertpuskás
Leskelődve jár.
Vérző testtel általlőve
Egy-egy éven át,
Ezerével pusztulunk el,
Mert a gonosz „szobafegyver*
Járja a határt.
Kegyelmes Ür, arra kérünk,
Védelmezzed nemzetségünk.
*

A kenderike bandája:
Kis diákok, jó Uram
(Játékdélután)
Gummipuskát csattogtatnak
A hegy oldalán.
Bojtorjánmag-eleségem
Magukra szedik
S kabátjokon a mamának
Hazacipelik.
Sok-sok társam a zsebükben
Holtra fuladoz,
Vidám bandám napról napra
Pusztul, hulladoz.
A cinegék bandája:
Szeretjük a tökmagoeskát,
Oh, kegyelmes U r !
Azért fogdos a kalitka,
A tőr, meg a húr.

Elhallgatának a panasz-szók.
Válaszra várnak a panaszlók.
Megnyugtató feleletet,
— Mint szoktak a miniszterek, —
Hogy az ügyet szívükön hordják,
lis a teendőt megfontolják.
Ám a nagyúr jóságos arca
Mutatja, mily nagy lelki harca.
Csalódás, bánat tűnik rajta fel,
Majd elhatározás ragyogva kel.
E s szól : — „En apró édes híveim,
Panasztok rögtön elintézem ím1 :
Elrendelem, — titkár úr írja !
Hogy a bajoknak ez legyen az í r j a :
Dalos madárt ki fogdos, vagy vadász,
Rabbá legyen az olyan madarász !
Vagy aki üldöz, járva az avart,
Vagy aki ad, vesz és fogságba' tart.
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K> flóbertpuskát vinni kéz alatt
Erdőn, mezőn csak szétszedve szabad.
Minden bíró Ítéletet tegyen.
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tapasztalja, hogy hazánk egyik-másik vidékén
a magyarság gyöngül, a jó mód apadóban, az
adósság növekedőben van, kötelessége a figyelmet e körülményre fölhívni, a bajok meg> ha elmulasztja: bűnös ő legyen.
szüntetését szorgalmazni. S nem kételkedem
Törvényszegést jelentsen fel tanuja,
benne, az „Országos Széchenyi-Szövetség" is
ezt tűzi ki hazafias feladatául.
< sendőr, rendőr a törvényt megtanulja !
Nem kisebb ember, mint Biilow herceg,
S az ellenőrzés — így parancsolom —
német
birodalmi kancellár mondotta e nagyPontos legyen az egész vonalon!
jelentőségű szavakat : Védjük és biztosítsuk a
S akik tanítják most az ifjúságot,
parasztságot ! S e szavak megérdemelnék, hogy
Táborba gyűjtsék törvényt védeni :
nálunk is megszívlelnék, a Kárpátoktól az
Adriáig. „Amíg eg g német paraszt megáll rögén
Dalos mathír ügyvédje lesz a gyermek,
és tisztessége-en megélhet, addig a szociálKi hasznosságát jól megértheti.
demokrácia nem véli meg uralmá* a KeletiKs szíve, lelke hajlékony a jóra,
tenger és az Alpesek közöttmondta
továbbá
A kis madárkát szeretettel óvja.
a nemes kancellár, s mennyi okosság, mennyi
Titkár ű r ! — Ez a fontos rendelet
bölcseség rejlik e szavakban! Ugyanezt mondta
Thiers, a harmadik köztársaság elnöke, a francia
A küldöttséggel rögtön szétmehet.
parasztról.
< «yorsabb.m hordja, mint a távíró,
Tántoríthatatlanul megy előre a kancellár
Ks meg is kapja mindenik bíró.
megkezdett útján, melynek célja a német mező< >k tudják, hogy ezt vinni hova kell . . . gazdaság fejlesztése és ezzel a paraszt védelme.
Miként Antens, a németek is az áldott anya> a szárnyas banda vígan útra kel.
földből akarnak űj erőt meríteni ; a földből,
minden gazdaság és gazdagság egyedüli kútforrásából. E s amikor a mezőgazdaság erősítését, biztosítását említi a kancellár, nem a
De él a hála a kicsiny szívekben,
nagybirtokosról szól, hanem a kisemberről, a
Dalos madárnép vissza-viss/.aszáll,
parasztról, aki az állam igaz fönntartója, mint
Ks hálabítnnusz zendül fel vidáman
Franciaországban, a parasztbirtok igazi hazáA kegyelmes úrnak ablakszárnyinál.
jában. Ez az igazi, a józan, az okos agrárizmus,
mely KZ ország polgárainak tisztességes megélhetését,
nemcsak biztosítja, de
Országos magyar ncpvédő-irodu. fokozza azfüggetlenségét
állam védőerejét is, mert az egészirta : Lakatos
Lajos,
séges, kitartó katona a szabadban nevelt, edzett
Az ..Országos Széchenyi-Szövetség", mely parasztság soraiból kerül ki, nem pedig a városmár több nagyjelentőségű szociális kultúr- ban és gyárban elsatnyult emberek közül.
intézménynek megteremtője, legutóbbi gyűlésén
Egyre sokasodik nálunk is azoknak a száma,
egyhangú lelkesedéssel elhatározta, hogy az kik már tisztán látják, hogy az ország gazdaangol settlementek mintájára hazai népvédő- ságának regenerálása tulajdonképen nem más,
irodát alakit. A nép védő-irodának föladata mint amit Biilow mondott: a paraszt meglesz a munkásnép s egyáltalán a földmívelőnép védése és biztosítása. Csakhogy Magyarországon
minden ügyes-bajos dolgában tanáccsal szol- a mezőgazdasággal foglalkozó, körülbelül tízgálni, jogi, gazdasági és társadalmi ügyeiben millió ember közül van mintegy hatmillió, akinek
eljárni.
nincs egy arasznyi földje még, bérben sincs.
Hogy mii jelent egy népvédő-intézmény
Ezért vándorol ki a magyar paraszt tömegesen,
hazánkban, azt csak az tudja igazán értékelni, míg a francia vagy német paraszt egyáltalán
ki a föld népét, az istenadta magyar nép baját nem hagyja el hazáját, vagy csak a legritkább
közvetlenül érzi.
esetben.
S vaj' ki volna ez más, mint a nép tanítója,
Az aránylag csekélyszámú magyar paraszt
miért is a magyar néptanítóságot közelebbről (hisz az összes magyar földbirtokosok száma
érdekelheti az „Országos Széchenyi-Szövetség"
1 855,198) sem tud jóformán boldogulni, mert
legújabb jóléti akciója.
me'g nem tanították meg jól gazdálkodni. Nem
A magyar nemzet növelése számban, súly- védték meg, nem biztosították. Nem mondjuk,
ban, hatalomban, kell, hogy minden igaz magyar hogy nem történt semmi, főleg az utóbbi
embernek nemcsak vágya, de törekvése is néhány esztendőben, de bizony nagyon bevés
legyen. Épen ezért, ha valamelyikünk azt az, a föladat nagyságához képest.
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Akik ismerik Erdélyt s kik utazgatni szoktak
a falvakban is, a fejlettebb kultúrától távol:
lehetetlen hogy ne észlelték volna, hogy a nagy
oláh nyelvszigetek egyre nőnek, a nagy magyar
szigetek meg egyre fogynak; lehetetlen, hogy
ne látták volna, liogy vegyes lakos-ágú vármegyékben az oláh-ág terjeszkedik ; lehetetlen,
hogy ne tapasztalták volna, hogy falvakban,
ahol magyar és oláh lakik, a magyar birtokok
egyre kisebbek lesznek, az oláhok meg mind
több földet szereznek meg s a magyar nevek
helyébe oláh nevek kerültek a házukra, akár,
mert más lett a tulajdonos, álcár, mert a magyar
emberből oláh lett — nyelvre, szokásra, vallásra,
érzelemre.
Nem a szó, vagy betű i'gatása, hanem az
oláh gazdák zajtalan, lassú munkája hódít el
lépésről lépésre több földet a magyar gazdáktól. Világosan kell tehát látnunk, hogy melyek
azok a tényezők, melyek az oláh paraszt birtokosok prosperálásának jobban kedveznek,
mint a magyar parasztbirtokosokénak. Tudnunk
kell határozottan, micsoda jó tulajdonságok
vannak meg nagyobb mértékben az oláh
parasztban, mint a magyarban. Tudnunk kell
bizonyosan, hogy a mezőgazdasági tevékenység mennyiben mozdítja elő az oláh terjeszkedést; hogy az életmód mennyiben kedvez
azoknak ; hogy a viszonyok mennyiben nehezednek súlyosabban a mi parasztjainkra, mint az
oláhokra.
A magyar föld, melynél áldottabb nincs,
még mindig várja a sok millió szorgos kezet,
amely a komoly tudás és élelmesség kalauzolása
mellett megmívelje, úgy, hogy táplálja és
módossá, függetlenné tegye gazdáját.
A magyar parasztság boldogulása fölött
elmélkedve, önkénytelenül tolul tollam hegyére,
hogy utóbbi időben számtalanszor halljuk annak
hangoztatását, épen hazánkban hogy a polgárságnak keresnie kell a kapcsolatot a munkásosztállyal. Többfele alakban történt kísérlet
ebben az irányban. A számos kísérlet közül
említem az egyetemi ifjúság tervét. Az ifjúság
úgy keresi a kapcsot, hogy sűrűn és tömegesen
föl akarja keresni a vidéki kisebb városokat,
falvakat és előadások útján akarja tanítani a
népet.
A fővárosban székelő „Jogvédő-egyesület
vagyontalanok számára" a vidéken magához
hasonló egyesületeket akart szervezni, de az
ügy financiális okok miatt megfeneklett. Az
eszme azonban, melyet az egyesület fölvetett
és amely mellett nagy propagandát fejtett ki,
élénk visszhangra talált országszerte és több
vidéki város maga állított föl „néphivatalokat".
Eddig Temesvár és Nagyvárad állított föl
egy-egy „néphivatalt". Ezenkívül Kolozsvárt,
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Hódmezővásárhelyt, Makón küszöbön áll egyegy „néphivatal" fölállítása.
Most olvassuk a napilapokban, hogy a
„Veszprémvármegyei gazdasági egyesület" a
vármegye különböző polgári állású szakembereibő tanácsadó-bizottságot szervezett, mely bizottság az egyesület irodája útján, szaktanácsaival
rendelkezésére áll a kérdezősködőknek. Ez az
ú j gazdasági tanácsadó-népiroda f. évi január
1-én kezdette meg működését Veszprémben s
megalakítására az a sokoldalú megkeresés
indította a gazdasági egyesületet, mellyel a
kisgazdák különféle ügyes-bajos dolgaikban
hozzá fordulnak.
Igazán égető szükség volna, hogy a polgárság mindenütt komolyan érdeklődjék a munkásság bajai iránt. Nyugat'n ezerszer több történik e téren régóta, mint nálunk. Pedig nekünk
ezerszer több okunk volna erre, mint bármely
nyugati államnak.
A szegény ember, különösen a vidéken, lia
bajban van, oly magára hagyatott, akár ősvadonban volna. Nir.cs kihez forduljon. Sejtelme
sincs, melyik hatósághoz menjen a sok közül.
Szerencsét próbál. Bekopogtat egy-két helyen,
mindenütt elutasítják azzal, hogy rossz helyen
jár; küldik egyik helyről a másikra és a vége
mindig Í Z, hogy — fizet.
Az sem segít sokat a dolgán, ha véletlenül
jó helyre fordul. A szegény ember nehézkes,
nem tudja jól elmondani a do'gát, meg nem is
tudja, mikor van a hivatalos óra.
E bajokra való tekintettel a néphivatalok
célja a következő. Minden ügyes-bajos dolgában
tanácsot, útmutatást a i a szegény embernek.
Sőt nemcsak tanácsot ad, hanem sürgős esetekben utána jár a dolgának, vagy elkészíti
számára a szükséges beadványt. Ezzel a tevékenységével többet ér el a néphivatal. Nemcsak segít a szegény ember konkrét ügyesbajos dolgában, hanem a szegény emberekkel
való állandó érintkezése, ügyeinek állandó
ellátása révén a néphivatal dolgát intéző polgárok megismerkednek a nép ezer apró bajával, belátnak a munkás életébe. A néphivatal, ha
komolyan, alaposan, pártatlanul végzi a dolgát
erős kapcsot fog teremteni a polgári ositály
és munkásosztály között. Mert most a nép
legföljebb arról tud, hogy akadnak elvétve,
kivételesen jóakarói, jótevői a polgárok között,
de a polgári osztályt egészében nem tekinti
barátjának. A néphivatal, mint a polgári osztály
intézménye, fölkeltené a népben azt az érzést,
hogy a polgárság javarésze intenzíve érdeklődik
sorsa iránt, nem hagyja el bajában.
A temesvári néphivatal a hozzáforduló szegény embereknek minden ügyes-bajos dolgában,
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például: adó-, katona-, iskola-, betegsegítő.-, hatalmától, hanem attól függ, hogy értelmianyakönyvi és esolédiigyeiben eljár, jogi tanács- ségét, művelődését nemzeti szellemben teljesen
ban részesíti őket, rövid úton pártfogó ügy- kiépítve, kifejtse és így foglaljon helyet a
védekről tíondoikodik számukra s köz- vagy művelt népek sorában.
társ .idaimi segítséget es> közöl ki nekik. A néphivatal megkereséseit úgy a bei-, mint a külIjmrostanoiic-iskolai
tanítók
földi hatóságok és konzulátusaink a legnagyobb
készséggel, sürgősen intézik el. Sok esetben
esc.
segített a hivatal ennek folytán olyan szegény
írta: Albrecht
latrán.
embereken, kik a hivatal közbenjárása nélkül
Az 1884. évi XVII. t.-c. alkotta meg az
vagy egyáltalán nem tudtak volna célt érni,
vagy csak 1 —- évig tartó lótás-futás után. alsófokú ipar- (iparostanonc-) iskolákat. Az
Sokat köszönhet a néphivatal különösen Temes- : elmúlt negyedszázad alatt szerzett tapasztalavár város tanácsának, mely utasította az alája tok, a haladottabb kulturális állapot fejlesztérendelt, összes hivatalokat, hogy a hivatal meg- süket sürgetik. A fejlesztés irányát ama szokereséseit ncesak hogy elfogadják, de soron ciális, közgazdasági és gyakorlati szempontok
jelölik meg, melyeknek szolgálatában az ipakívül is intézzék el.
rostanonc-iskola áll. Elsőrendű kérdés a fejAz idevetődött külföldieknek büszkén mutolesztés kereté-ben az iparostanonc-iskola tangatjuk a székesfőváros impozáns kőrútjait,
erőinek kiképzésé is, mely semmi esetre sem
pompás palotasorait, márványtér.nes és aranyj történhetik más irárnba, mint ama követelkupolás középületeit és rendesen elérjük, hogy
ményeknek megfelelően, melyeket velük szemaz idegen hódolatteljes elismeréssel ny ilatkozik
ben a reformált iparostanonc-iskola tímaszt.
kulturális törekvéseinkről és a nemzetek verseN ponként hangoztatjuk, hogy az iskolai életet
nyélen elére sikereinkről. Pedig ezekből a
! és oktatást a gyakorlati élettel kell összekaptetszetős külsőségekből az ország népének
csolni : ebben az irányban kell tehát az iparosboldogságára, a nemzeti egységes fejlődés biztanone-iskolai tanítást is fejleszteni. Misem
tosságára és a magyar nemzeti erő gyarapodátermészetesebb, minthogy a tanítók kiképzésára biztos következtetéseket vonni nem lehet.
sénél is ezentúl a gyakorlati kiképzésre kell
E).» ha el tudjuk vezetni az idegent ezer és ezer
a fősúlyt vetni, bárha az iparostanonc iskola
olyan faluba, ahol a gólyafészkes nádfödél
szószerinti gyakorlati kiképzést nem is nyújt.
alatt sorsukkal megelégedett, egészséges földmívescsaládok laknak, ahol szaporítani kell
Az érdekeltek állásfoglalásából azt láthataz iskolákat, mert a szülők nem kényszerűség- juk, hogy a tanítóerők gyakorlnt.i kiképzésének
ből. de örömmel taníttatják gyermekeiket; ahol gondolata még nem hódított tért, még mindig
dicsekedve mondja a lakosság: a mi falunkból inkább az elméleti képzést óhajtják fejleszteni.
koldus és börtönviselt ember ki nem kerül, a mi Hogy mely irányban kell haladnunk, azt a
falunkban a legrosszabb dolga a korcsmárosnak fentjelzett körülményen kívül azzal is megvan. a mi templomunk kisharangja nem hiába világíthatjuk, ha az iparostanonc-iskolák tanhívogrt bennünket az Isten házába, mert I tervét, tanítási anyagát vizsgálván, mérlegeljük,
szívünk-lelkünk áhítja a vallás malasztját ; ahol ; hogy a működő tanerők rendelkeznek-e a
mindenki tudja, hogy bármi bajt hozzon is rá tanítandó anyaghoz szükséges, jobban mondva
a végzet, elhagyatva nem lesz, mert százan és elégséges elméleti és methodikai ismeretekkel,
százan fogják feléje nyújtani segítő kezüket: — más részről különös súlyt helyezünk a
akkor újra föltámad a régi magyar dicsőség, gyakorlati élet követelményeire, az általa
mert meg lesznek nyitva mindazok a források, nyújtott ismeretekre, melyek oly nagy méramelyekből a nemzeti nagyság, a nemzeti erő tékben befolyásolják a tanítást; sőt egyenesen
táplálkozhatik. Hogy lesz-e ez így, attól függ, a gyakorlati élet követelményeinek figyelembe
hogy a nép vezetésére hivatott falusi intelli- vétele ad értéket tanításin knak és teszi életregencia megváltozik-e és fölhagy-e azzal az valóvá. Ezeket az ismereteket pedig c a k
elítélendő közömbösséggel, amely sokhelyütt tanoncaink munka- és életkörének megismerése
az elszegényedést okozta.
nyújthatja. Enélkíil munkánk tapogatódzás és
kísérletezés; nélkülözvén - - belátásom szeS e tekintetben sokat vár a nemzet tőlünk, rint — a legfontosabb követelményt: a szakmagyar néptanítóktól. Ali jól ismerjük a magyar- szerűséget is.
ságot, jól ismerjük Magyarországot; ismerjük
történetét és helyzetét úgy földirati fekvése
A probléma megoldására itt van a legjobb
szerint, mint más vonatkozásaiban is. Es épen alkalom, a most készülő ipartörvény kereteben ;
mert ismerjük, tudjuk, liogv mai helyén való másrészről napirenden van a leány-inasiskolák
fönnmaradása nem a nyers erőtől, nem a fegyver szervezésének kérdése is. Az iparoktatás eredr
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raényesebbé tételét követeli különösen az ország
közgazdasági érdeke is, melynek előbbreviteléhez képzett iparosnemzedékre van szükség.
Az iparostanonc-iskolák tanszemélyzete a
legnagyobb részben az elemi iskolák tanítói
közül kerülnek ki. Tanítási anyaga két csoportra
oszlik : elméleti részre és rajzra. Nem szükséges tárgyankint fölsorolnom a tanítás anyagát,
hiszen az mindnyájunk előtt ismeretes. Tudjuk,
azt, hogy a tanítási anyag (földrajz, természettan, vegytan, alkotmánytan, számtan, fogalmazás) az elemi iskolák anyagát öleli föl.
Sőt az előkészítő és első osztályokban még az
olvastatás, a legminimálisabb számtani ismeretek teszik a tanítás anyagát. A technológiai
és egyéb szakismeretek volnának tehát azok,
melyek kívül esnek a tanító munkakörén.
Ezeknek megszerzése .ezideig sem okozott
semmi nehézséget, mert az óráról órára való
lelkiismeretes előkésziilődés, a kérdés szaktanulmányozása bőségesen elég elméleti ismeretek birtokába juttat bennünket. Minden
aggodalom nélkül bízhatók meg tehát, —
ebből a szempontból tekintve — az elemi
iskolák tanítói az iparostanonc-iskolák tanítá- j
sának ellátásával.
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vel támogathatná. Azt hiszem, nem csalódom,
óriási változáson menne át az iparoktatás. Az
így szerzett tapasztalatok, ismeretek mutatnák
meg, mit várhatunk az iskolától s hol van az
elmélet és gyakorlat között a kapcsolat.
Napjainkban szinte különálló képzés az elméleti és gyakorlati oktatás. Viszonyaink között a legszükségesebbeket elhagyhatjuk s
talán a nem értékes dolgokra vetünk az iskolában nagyobb súlyt. A tanuló iskolai tudásának munkájánál bizony alig veszi hasznát.
Pedig a cél épen ennek az elérése. Az iparostanonc-műhelyek nagy eredményű munkássága épen ebben rejlik. A tanonc elméleti
ismereteinek munkájánál hasznát veszi, s ez őt
munkájában öntudatossággal, áttekintési és
gondolkozási képességgel ruházza fel. Vájjon a
szükségeseket nyújtja-e ma az iskola, ki bizonyíthatja és mivel bizonyíthatja ezt ? Aki maga
is volt munkás, más senki. Azok, akik a tanoncok gyakorlati kiképzését vezetik, az iskolai
tanítás ellátására nem alkalmasak, s hogy az
iskola igazán életre neveljen, az élet igényelte
ismereteket nyújthassa, a tanítóknak föl kell
keresni a műhelyeket és munkatelepeket, hogy
a valóságos életet vigyék be az iskolába s a
a tanítást ehhez, csakis ennek követelményeihez szabják.

Az elmelet terén alig van kívánnivaló.
Tudjuk azonban, hogy ez csak félút.
A továbbképzés a gyakorlat szempontjából
Olyan szakszerű tanfolyamokra van tehát
szükséges. Azt a mesterséget, melyet iskolánk szükség, hol a különféle ipari foglalkozásokat
növendékei végeznek, annak termékeit a mű- a gyakorlatban is végezhetné és tanulmányozködő tanítónak a gyakorlatból kellene ismerni, hatná a tanító, hogy azután iskolai munkáját
lehetőleg önmagának is tudni kellene elkészí- j is eszerint irányítsa. Aki a könyvnyomtatást,
teni. Iparilag fejlettebb államokban ennek az | faipart, szabóságot a műhelyből ismeri, annak
eszmének nagyon sok követője van, s mellette tanítása lesz igazán szakszerű és áthatva a
hatalmas propagandát csinálnak. Magyaror- gyakorlati élet szellemétől.
szágban itt-ott emlékezik meg egy-egy újság
Míg egyrészről ily különös szakszerinti tanerről a fontos kérdésről
folyamokon képeznék ki a tanítókat, másrészNem az elméleti kérdést kell fejleszteni, ről az arra vállalkozók számára lehetővé kelhanem a szakszerű gyakorlati kiképzést kell lene tenni, hogy gyárak, műhelyek, ipartelepek
meghonosítani. Nem az volna-e a legkiválóbb rendszeres látogatása, a munkaban való résziparostanonc-iskolai tanító, ki tanítványai mes- vétel által szerezzenek gyakorlati kiképzést.
terségét elméletben és gyakorlatban egyaránt A leghelyesebb megoldás ez utóbbi mód volna.
ismeri ? Pedagógiai készültsége mellett igazi A lehető legnagyobb számban kellene iparostanítómestere volna tanítványainak. Hogy ne- tanonc-iskolai tanítókat műhelyképzésben révelhessünk az életre, a munkára, ha tanít- szesíteni ; egy-két kivétel nem elégséges. Ok
ványaink életét és munkáját nem ismerjük ? volnának hivatottak az iparoktatást újjászerGondoljunk csak arra, miként tanítottunk az vezni, az iskolát és a műhelyt összekötni.
elemi iskolában működésünk kezdő éveiben és Mindenki előtt ismeretes, hogy az iparostanoncmiként 8 —10 év múlva, mikor már az élet- iskolák tanterve nem felel meg. Más irányban
adta módszer vezet bennünket!
halad az iskola, más irányban a tanonc gyaA rajztanítást illetőleg, szükségesek a tanítók korlati kiképzése. Pedig csak e kettőnek
kiképzésére a tanfolyamok. De mily ered- együttes és összekötött munkája vezet célhoz.
ménnyel taníthatnánk akkor, lia a lerajzolandó
Az iparostanonc-iskolai tanítók országos
tárgyat mi is el tudnánk készíteni. Mily sok, szövetsége fölterjesztette véleményét az iparma még ismeretlen módszeres eljárás és isme- törvényre vonatkozólag a kereskedelmi miniszret birtokába juthatna a tanító, ha elméleti terhez. Benne azt kéri, hogy a jövőben kéttudását a gyakorlati életben szerzett ismeretei- éves tanfolyamokon képezzék ki az iparos-
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íanoue-iskolai tanítókat. Ebből a két évből adatnék a mód arra. hogy valamelyik gazdaigazán juthatna idő gyakorlati kiképzésre is. sági tanfolyam vagy ga'.dasági előadás oktaNagyon természetes, akármi nő módot válasz- ; tásaiban részesedhetik. A : előadások tartásátanak, bizor.yos költs fgekkel jár. Ez azonban nak idejét is nagy körültekintéssel a 'lapítja
nem akadályozhat meg bennünket, mert fontos meg a minisztérium. V földm íveié-ügyi minisznemzeti érdek, hogy iparoktatásunk kérdése i ter megbízása szerint az általa engedélyezett
állami támogatással a gazdasági szaktanárok,
megnyugtató megoldásra találjon.
gazdasági egyesületek, gazdakörök, vármegyei
mezőgazdasági bizottságok, népművelési egyesületek, közjótékonysági egyesületek, gazdasági
Téli mii lik si.
akadémiák, földmívesiskolák. gazdasági ismétlő((Gazdasási téli népies előadások és háziipari taniskolák stb. rendezik az előadásokat, melyekfolyamot«.)
nek tárgyát a gazdálkodási ismeretek terjeszírta: !'<//>/> f'ihtor.
tése és a földmíveseket érdeklő töiv -nyek s
A valódi kisemberpólitikának szép bizony í- ! intézmények, szövetkezeti ügyek, ado- és ill©—
téka az a könyv, amely most jelent meg a : tékdíjszabás, vasúti szállítási s egészségügyi
földmívelésügyi minisztérium kiadásában. Ez szabályok, biztosítási ügyek, értékesítési móa könyv: <i: 1í)()H ;WÍ>. éri. gazdasági téli né- dok, szerződések stb. ismertetése.
jdes előadások é.< háziipari taii-fo'.yamok jegyAz előttünk fekvő kimutatás szerint ezen a
éke.. Hatalmas statisztikai táblázat, melyben télen 57 vármegyében, 1512 községben 4552
pozitív adatok mutatják nekünk, hogy az első «•azdasáffi előadást tartanak. Xagvobb időtarö
hó lehulltával az utolsó fagyig nem henyél a rí
tamií gazdasági tanfolyamot pedig : >4 vár;
mezőgazdasági munkás <s a kisgazda. Nem
megyében, 64 községben 65-ötrendeznek. Ezekkell a hosszú telet átkoplalnia vagy áthenyélnek nagv része, természetesen, már meg is
nie. 'Munkához szokott ke. e munkát kap télen
kezdődött. A fenti adatokkal a tavaly télen
is. iíendes, állandó, haszonhajtó foglalkozásban
tartott népies gazdasági tanfolyamok és előtöltheti idejét s ami talán még fontosabb:
adások számait összehasonlítva, egy év óta is
teljesen ingyen olyan gazdasági oktatásban
tetemes fejlődést látunk. Tavaly ugyanis 55
részesül a gazdasági népies előadások és tanvármegyében 1:145 községben :'.120 előadást
folyamok útján, amelyből a gyakorlatban jelentartottak, 186.0:32 egyén részvételével.
tékeny hasznot húzhat. A mezőgazdasági tudo(íazdasági háziiparmik óriási fejlődéséről is
mánynak es tapasztalatnak u g y a n i s minden
újabb praktikus vívmányát felölelik ezek a mindenki meggyőződhetik, ha végiglapozza a
szóbanforgó kimutatást. Körülbelül 10 12 év
nép : es előadások.
óta foglalkozik há/iipanink céltudatos fejlesz
A mezőgazdasági fe lődésiick egyik legfon- tésével a kormány és a kezdeményező is épen
tosabb tényezője: a szakértelem. Jól tudja ezt a jelenlegi fö'dmívelésügyi miniszter volt. P á r
minden jó nemzetgazda, azért buzgólkodik év alatt a nemzeti termelésnek új ágát honoDarányi miniszter is fáradhatatlanul népies sította meg ezáltal. Nem kell már külföldi
gazdasági előadások tartásával a szegényebb seprű, külföldi kefe, svájci fafaragás. Magunk
néposztály értelmi színvonalának emelésén. A ! is előállítjuk a szükségletet. Eddig kosárfonó-,
nagybirtokos könnyen megvásárolhatja a gaz- szalma-, gvékéuv- «•> nádszövet áruszükségdasága fejlesztéséhez szükséges szakértelmet. leteinkért is milliókat kellett a külföldnek
Van pénze hozzá. Szakembereinek jó munkája adnunk. Az a 250.000 korona, amit ez évi
folytán birtokának jövedelmezősége tetemesen költségvetésünkben is gazdasági
háziipari
nő. A középbirtokos is megszerezheti ezt az célokra fordít az állam, busásan meghozza
előnyt, mert maga tanul és maga is gazdál- gyümölcsét, amellett, hogy a gazdasági házikodik. Am a gazdálkodó közönség zömét tevő iparnak szociális és szociológiai szempontból
kisgazda és munkásosztály a szükséges szak- is számos előnye van. Mindenki dolgozértelem híján soha sem fejlődhetnék. Pedig a liatik, aki akar. A háziipari szövetkezetek
nemzet ezen értékes és tekintélyes elemének ingyen adnak anyagot. Amint a munkás az
'•melésére a legnagyobb súlyt kell helyezni, árút beszállítja, azonnal fizeti a szövetkezet,
mert a nemzeti vagyonosodás nagy problémája amely azután az árúk piacának megszerzéséről
jórészt ettől függ.
gondoskodik. Immár 50 háziipari szövetkezet
működik az országban, mint az Országos
Azért fordít a kormány olyan nagy gondot ;
Hitelszövetkezet tagja. A tavalyi
1 Központi
a Ogazdasági
O szakoktatásra és ennek keretében
tanfolyamokon közel félmillió tárgyat készía téli népies előadásokra. Ez előadásokon mintettek. Ugyanennyit a háziipari szövetkezetekdenki ingyenes oktatásban részesül és alig van
ben is. Az idén még ragyobb lesz az eredközsége Magyarországnak: amelynek meg nem
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ménv, mert a szóvetkezetek száma is napról
napra nő és tanfolyamok is több helyen tartatnak. Tavaly 49 vármegyében, 379 községben, 391 háziipari tanfolyamot tartottaV. Az
idei tervezet szerint pedig 58 vármegyében,
474 községben, 482 tanfolyam van működésben. Legtöbb tanfolyam Békés, Csanád, Temes,
Jász-Nagykún-Szo!n >k, Szilágy és Somogy
vármegyében van. Békésben külön vármegyei
háziiparfejlesztő-bizottság gondoskodik a tanfolyamok vezetéséről. Balassagyarmaton egyidőben három helyen is tart a tanfolyam : a
gazdasági ismétlő-iskolánál, a városi kisgazdák
részére és a 16-ik honvéd gyalogezred 2.
zászlóalja részére külön-külön tanfolyamot
nyitottak. Sárospatakon is három tanfolyam
van. Az ev. ref. főiskolán, a tanítóképzőn és
a kisgazdák részére.
E néhány adatból is látható, hogy a kultuszminiszter mellett milyen nagy gondot fordít .
földinívelésügyi miniszter is a gazdasági munkás- és lisgazdaosztály értelmi színvonalának
emelésére. Legjobban tudják épen a tanítók,
hogy „minden kis tanulás örök kincs". Ne
mellőzzék hasznos munkakörükben a gazdasági téli népies előadásokat s a háziipari tanfolyamok nagyjelentőségű misszióját sem.

A természetrajz
gazdaságtani vonatkozásai.
írta : Eber 1,'ezsö.
A fizika és kémia gazdaságtani vonatkozásait megbeszéltük. (Lásd Népt. Lapja 1908.
31—36. és 49. számait.) Ezúttal a természetrajz népiskolai anyagának kapcsolatát keressük a gazdaságtannal. Ha találtunk a fizika
és kémia anyagában érintkezési po tokát a
gazdaságtannal, még inkább kell találnunk a
természetrajzéban. A fizikai és kémiai hatások
eredői a természetrajz tárgyainak létével szorosan összefüggnek. E hatások eredménye
természetrajzi jelenségekben nyilvánul. Amidőn
a gazdász valamely gazdasági növény termelésével, vagy állattenvi sztéssel foglalkozik, az
illető növény vagy állat természetrajzával kell
mindenekelőtt tisztában lennie, ha eredményt
akar elérni. Ennek alapos ismerete természetesen kémiai és fizikai tudást is feltételez,
úgy, hogy természettan, kémia, ter nészetrajz
e fokon teljesen keresztülszövi egymást, egymást pótolja, kiegészíti, egy egységgé tömörül, mely a gazdaságtan megértésének alapfeltétele.
Azt előre megállapíthatjuk, hogy feladatunk ez alkalommal sokkal bonyolultabb, mint
akkor volt, amidőn a fizika és kémia nép-
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iskolai anyagát vettük szempontunk kifejtése
céljából vizsgálat alá. Ez állítást már maga
az a fönnebb hangoztatott tény is bizonyítja,
hogy a természetrajz magyarázataiban a kémiát és fizikát is felhasználja. Különösen nehézzé teszi a természetrajz gazdaságtmi vonatkozásainak kiemelését az n körülmény,
hogy a népiskolában a természetrajz általános
része mint ilyen nem szerepel, a népiskolában
morfológiát — alaktant, — fiziológiát — élettant, — anatómiát — bonctant — sem a növénytanban, sem az állattanban nem taníthatunk
önállóan. Ezeket az ismereteket az egyes fajok
megtanításának alkalm ival, azok kapcsán kell
nyujtanunk s legfeljebb az így szerzett ismereteknek összefoglalása s rendszerezése s csak
nagyon-nagyon csínján történő kiegészítése
lehetséges. Nemcsak azért, mert nagyon kevés
idő áll rendelkezésünkre, hanem metodikai
okból is.
Már pedig, mint a gazdaságtan előkészítője,
a természetrajz főleg az alapot adja ahhoz,
hogy az okszerű gazdaságtan megérthető legyen. Emellett spec'ális gazdaságtani ismereteket is nyújthat, például egyes gazdasági
egyed természetrajzi tárgyalásánál. Azonban
ismételjük, főleg az kell, hogy legyen a természetrajz feladata ebből a szempontból, hogy
az egyes jelenségek és életfolyamati tünemények megértetése által tegyen szolgálatot
a gazdaságtan tanításának.
Amidőn áttérünk a gazdaságtani vonatkozások megállapítására, haladjunk e tárgyban
szintén a Tanterv és Utasítás nyomán. Tekintsük először magát a Tantervet, azután az
Utasítás általános módszerét és végül az
anyag részletes feldolgozását.
A Tantervet szemügyre véve, mivel csupán
általános halározmányokat tartalmaz, nem sok
mondanivalót találunk felvett szempontunkból. Az anyag részletes feldolgozásában közli
az Utasítás azon természetrajzi tárgyakat,
melyeket a tanítónak tárgyalnia kell, és így
annál inkább eltekinthetünk attól, hogy a
Tantervvel részletesebben foglalkozzunk. Annyit
azonban már a Tantervből is látunk, hogy
anyagunk kiválogatásában főszempont a gazdasági érdek. Ügy az Y. osztályban, valamint
a VI. osztályban olyan állatokat, növényeket,
ásványokat tanítsunk, „melyek a háztartásra,
mezőgazdaságra, az iparra, kereskedésre s a
gyógyításra különös fontossággal bírnak."
„Egyes vidékek káros állatait és növényeit
kiváló figyelemben kell részesíteni s a velük
szemben követendő eljárásra meg kell fanítani
a tanulókat." „A sziklafajokból a tanító főleg
azokat ismerteti, melyeknek elmállásából eredt
és támad a termőföld."
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Az I tasítás „Módszer" című fejezetéhez is
kevés a megjegyzésünk. A gyakorlatiasság
elve kielégítésére e fejezet is hangoztatja a
gazdasági vonatkozások kiaknázásának ibi.tos
szükségét és ezért nemcsak azt lűvánji, „hogy
a gazdaság keretében előforduló állatok, növények és ásványok részletesebben tírgvaltassanal.*. hanem azt is, hogy „a természetrajzi és gazdasági oktatás menete között is.
amennyire lehet, időbeli kapcsolat létesíttessék'.
Ehhez hozzátehetjük még. hogy sokszor a
természetrajzi anyag előkészítésekor alkalmunk
van néhány gazdasági ismeret felhasználásara,
amit e'mulasztanunk soha sem kell. Midőn t. i.
a tanítást megkezdjük, szükségünk van arra,
hogy a tanuló lelkében olyan ismert képzeteket. fogalmakat elevenítsünk föl, melyekhez
új anyagitokat kapcsolhatjuk. Ilyenkor, ha
ezek közé olyan tapasztalatokat is felveszünk,
melyek a g izdaságtanhoz tartoznak, akkor
hasznunk kettős. Egyrészt előkészít tik természetrajzi tanít ísunkat, másrészt a gazdasági
észlelet értelmezését, magyarázatát is adhatjuk. Például tárgyalni akarom a világos; ág
hatását a növény életfolyamataira, valamint a
világosság szerepét a növény életében. Elő
készítésül megemlíttetevn a spárga termelését,
a kötöző salat a ápolását, megállapíttatom,
hogy a fejes káposzta belseje nem zöld, hogy
a kapáláskor véletlenül künnmaradt burgonyagumó a világosságon megzöldül stb. Va«/y a
szárazság gazdasági hatása kellő bevezetés a
víznek a növényéletben való szerepének tárgyalásához stb.
természetrajzi tanításunkat az Utasítás
s érint a biológiára kell alapítanunk. Ha már
most a gazdaságtan részére ebből is hasznot
akarunk húzni, azokat a biológiai vonatkozáséi
dolgokat minden alkalommal föl kell említenünk. melyeket a termelésnél fölhasználunk.
Már az életközösség elvének keresztülvitele
is módot nyújt sok gazdasági ismeret nyújtására.
Például a hüvelyeseken, így a borsón él a
borsózsizsik, mely hazánk némely vidéken
annyira elszaporodik, hogy a borsó termelése
lehetetlenné válik. A borsóval kapcsolatban
megemlítjük a zsiz-iket és egyszersmind az
ellene való védekezést, mely épen az életközösség elvének ismeretén alapszik. Hogy t.
i. zsizsikes magot nem vetünk és lehetőleg a
tavalyi helytől távol vetjük az idei borsót. Az
életközösség elve alapján minden növénynél
meg kell említenünk úgy az állati, mint a
növényi jóbarátokat és ellenségeket s ezek
kapcsán a v fdekezési módokat.
A biológiai tárgyalás elvéből következik,
hogy az állatok és növények életföltéte-
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leit, okozati összefüggésbe hozzuk testük
alkotá savai, valamint, hogy az egyes szervek alkotása és működése között kapcsolatot
keressünk.
Nagyon érdekesek az n gazdasági vonatkozások, melyek ezen biológiai elven alapulnak.
A növényápolási módok az egyes növények
alkata szerint változnak. A gabonafélék magból kibújt, eredeti gyökerei csak egy ideig
növekednek s azután, még mielőtt a növény
befejezte volna fejlődését, elpusztulnak, miután szerepüket átadták a később keletkezett
járulékos gyökereknek. E járulékos gyökerek
munkája is csak egy ideig tart, azután új
járulékos gyökerek keletkeznek. Kzért a fejlődő
gabonán háromf'le gyökeret találunk: elvénhedt. működő és keletkező gyökeret. Mi következik a gabonafélék gyökérzetének
ilyen
alakulatából Y Az, hogy a gabo laféle nem
verhet méh' gyökeret, hogy táplálékát csak a
talaj felsőbb rétegéből szedi. A gazdára nézve
ez annyiban fontos, hogy tudja és értse a
gabonafélék a 011 sa játságát, hogy sekély talajjal
is beérik. Az is következik ebből, hogy a talaj
purlin nyitását a gabona rendszerint jól meghálálja, mert a porhanví a's a talaj legfelsőbb
rétegére szorítkozik, melyben a növény ezáltal
könnyebb n tudja gyökérzetét kifejleszteni s
a hajtások aljából kiinduló járulékos gyökerek is könnyebben tudnak a talajban megrögzítődni.
A gabonafélékkel szemben a hüvelyeseknek
karfágyökeriik van, melv állandó és mélyen
belefúródik a földbe, l'eluit a hüvelyesek tápanyaguk egy részét az altalajból meríthetik,
a szárazság nekik nem árhat annum, mint
a gabonaféléknek. Másrészről azáltal, hogy
gy keriik mélyre hatol, lehetővé teszik, hogv
utánuk gy nge gyökérzetü növények — pl. a
gabonafélék, burgonya
gyökérzetük egy
része mélyebbre szállhasson. Ha a pillangónak
után szántanak, a hosszú gyökerek egy része az
altalajban marad s ott elkorhadván éitat nyitnak a talajalakító tényezőknek.
A lucerna gyökere 10—15 m. hosszúra
és 3 — 4 cm. vastagra is megnő. Ezért
szárazságra hajló vidéken is jól megél, ellentétben a csekélyebb mélységre hatoló gyökéra tü lóherénél, mely a szárazságot inkább
megérzi.
A juh ajakának, és fogazatának szerkezete
következtében, a legapróbb fiivet is le tudja
rágni. Miért a szarvasmarha és hi után is tud
még legelni. Ezt a gazdálkodásban kihasználják. Mert a sertésnek orrmánya van, kitűnő
szaglással rendelkezik és mindent megeszik,
alkalmas arra, hogy némely káitékony rovart
pusztíttassunk vele (pl. drótféreg, lótetü stb.).
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Még sz 'mos példát említhetnénk, de mái- retek terjesztésével. De hiszen ez természetes
ennyiből is eléggé kitűnik, hogy a gazdál- is. A népiskola vajmi kevés időt szentelhet
kodás is hasznát látja a biológiai megfontolá- a természetrajzi tanításnak, tehát a természetrajz anyagának csak egy igen-igen kis
soknak.
Valamely természeti tárgy alakja, élet- részét ölelheti fel. Miért ne legyen ez a
módja, előfordulása stb. legtöbbször kapcsolatba kis rész épen a gazdaságtannal kapcsolatos,
hozható hasznával, vagy kárával, és amidőn mikor lehet?
Az iskolai séták és kirándulások ismét bő
a kapcsolatot megtesszük, nemcsak azt érjük
el, hogy az összes tényezőket egymásra hatá- anyagot nyújtanak gazdasági vonatkoztatások
sukban vizsgáljuk, hanem egyszersmind okát megtételére. Egy egy kirándulás alkalmával
adjuk annak is, hogy miért lehet valami megismertethetjük a vidék összes fontos gyomhasznos, vagy káros, és rámutatunk arra is, növényeit, káros, hasznos állatait, megállapíthogy mely tulajdonságok lényegesek a gazda- hatjuk, hol, milyen közösségben fordulnak elő,
ság szempontjából, tehát melyeknek tökéletes- szemléltethetjük, Ír gy mennyiben fontos gazbítése, illetőleg visszafejlesztése érdeke a dasági szempontból ismeretük. Azon kevés
növény és állat, mellett, melyeket az Utasítás,
gazdának.
mint
a tanítandó anyag maximumát fölsorol —
Messze vezetne e kérdés kifejtése, azért
elégedjünk meg a tény egyszerű megállapítá- s amely sorozat a megtaníthatóság szempontjából még nagyon sok — még igen sok olyant
sával.
Midőn azon methódikai követelménynek fogunk találni, melynek ismerete azon vidéken
eleget teszünk, hogy az anyag kiválasztásában fontos. Főleg ezek megbeszélésére fordítjuk a
alkalmazkodunk az iskola földrajzi helyzetéhez j kirándulásokat, sétákat.
Ami az összefoglalásokat illeti, az Utasítás
és környékéhez, egyszersmind fontos gazda- j
sági érdeket is érintünk, mert tudjuk, hogy a különböző szempontok fölvételét ajánlja. Azt
gazdálkodásra nézve elsőrangú fontosságúak a kívánjuk, legyen e szempontok között minél
domborzati, keletkezési, éghajlati, talajszerke- több gazdasági. Egy-egy csoport összefoglazeti viszonyok, melyek valamely környékre lása mindig módot nyújt a gazdasági kapcsonézve adottak, úgyszólván változtathatatlanok, latok megállapítására, ezeket tehát soha el
tehát a helyes gazdálkodás alapfeltétele az ne mulasszuk. Ilyen szempontok lehetnek: a
mívelés módja, a vetés, ültetés, betakarítás
azokhoz való alkalmazkodás
Ettől az alkalmazkodástól sok dolog függ. ideje, a talaj minősége, a jövedelmezőség,
a károk stb. melyek alapján különbözőképen
Nemcsak az, hogy valamely vidéken, valamely
csoportosíthatjuk
az összefoglalt egység tárföldön milyen növényeket termeiül k, milyen
állatokat tenyésztünk, hanem a fajokat, sőt gyalt fajait.
fajtákat és féleségeket is ehhez képest kell
A tartós megfigyelések számára is lehetőleg
megválasztanunk. S a kiválasztásban úgy- sok olyan feladatot válasszunk, amely a gazszólván minden földrajzi szempont figyelembe daságtannal összefügg. Legalkalmasabb iesz,
vételével kell eljárnunk. Ezenkívül a mívelés ha megfigyelésül gazdasági állatok vagy nöés tenyésztés módja is ettől függ. Hogy vények fejlődését választjuk. Ekkor igen fonaz adott viszonyokhoz való alkalmazkodás tos, elvi jelentőségű kérdésben foglalunk állást.
mennyire fontos, azt bővebben fejtegetnünk Mert, midőn természetrajzi megfigyelést végfölösleges és mégis — különösen a kisebb zünk gazdasági tárgyon, akkor elismertetjük,
gazdaságokban — mennyit vétenek ezen egy- éreztetjük a természetrajzi ismeretek gazdaszerű elv ellen !
sági fontosságát és ezáltal közelebb hozhatjuk
Hogy a tanítás menetében is tekintsünk a a gyermeket annak a megértéséhez, hogy a
gazdasági oktatással való kapcsolatra, azt az gazdálkodás korántsem tapasztalati tudás érvéUtasítás is hangoztatja (Tanterv és Utasítás, nyesítése csupán, hanem természetrajzi tudás
166. lap.) A gyakorlatiasság elve követeli, alkalmazása. Nem csupán azért találok valahogy úgy járjunk el. Midőn az Utasítás kívánja, mit jónak a gazdálkodásban, mert azt tanulhogy az időszakos gazdasági foglalkozások, a tam, hogy úgy helyes és mert a tapasztalat
szántás, kapálás, vetés, aratás, kukoricatörés, meggyőzött róla, hanem természetrajzi ismeszüret irányzója legyen a népiskolai ásvány-, reteim által meg is tudom érteni, be is tudom
látni, hogy az helyes, jó. Be kell látnunk annak
növény- és állattani tanítás menetének, és mi
dőn azt mondja, hogy előforduló esetek alkal- fontosságát, hogy ez a gondolkodásmód az
mul szolgálhatnak egy-egy állat vagy növény egyedül helyes a gazdálkodásban és egyszertárgyalásához, a legvilágosabban, a legéleseb- smind látjuk azt is, hogy a megemlített tartós
ben követeli, hogy a természetrajzi tanítás megfigyelések keresztülvitele különösen alkalszoros vonatkozásban legyen a gazdasági isme- mas ennek éreztetésére.
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A/, f i ú s í t á s általános, múűsxeri részéhez
f ű z ö t t megjegyzésein khez m é g egyet f o ' d i m k ,
mielőtt az a n v a g r szletes földolgozásához
szolimánk.
i Vége kü\.)

Irtat

Horváth

K.

János.

A földmíves 4—Ő h ó n a p o n át erősen, néha
tiilerösen dolgozik, az év töMii részeben pedig j ó f o r m á n s e m m i t t e v é s b e n éli fel. amit k e reset;. m e r t ha csupán foldinívele-sel foglalkozik, mi dolga van beszorulás után a kisg a z d á n a k ? ! Kgy kis hőlapátohís, f r á g y a h o r d á s ,
vagy ahol k e r ü l e i d ő í r t á s az egész hosszú tél
m u n k á j a , vagyis m a j d n e m semmi, holott ezt
az időt igen jól f é l h a s z n á l b a ' n á háziipari tevékenvségre és m a g a á l l í t h a t n á elő sok minden gazdasági eszközét, szerszámát, és így
megmenekülne a h t n y e s é g okozta erkölcsi
bajtól, anyagi romlástól. R e n d e s m u n k á j a lévén ugyan.s. n e m erne rá kocsmáziii, nem
h o r d a n á g a r a s a i t dohos vinkóért, sőt a m a g a
és családja t a g j a i n ik m u n k á j a után igen sz p
keresetre tenne szert.

j

j
1

|
ï

•

A kereskedő és iparos egé-z esztendőn á t
e g y a r á n t d o l g o z i k : hát miért lenne szabad
épen csak a földmívesnek, a kisgazdának eltarisznyázni az időt, holott- az idő pénz és
egy kis igyekezettel télvíz idején is találhatunk
hasznos foglalkozást ? !
Ne rüstelje u magyar kisgazda sem a pépe- '
cselő m u n k á t ; lie t a r t s a azt, hogy a csipricsupri, játszi m u n k a n e m férfihoz illő. .Munka
nem szégyen! Tisztességes úton. tisztességes
haszon j á r a nyomában. A háziasszony, a gyerm e k e k , sőt a cseléds-'g is kiveheti részét e
réven a c s a l á d f e n n t a r t á s g o n d j a i b ó l .
Száz m e g száz olyan h á z i i p a r van, amelyek
akármelyikével f o g l a l k o z n é k is a kisgazda,
igen sok milliót m e n t e n é n k m e g m a g u n k n a k
(az országnak), m e r t egyrészt n e m vinnék
külor.-zágokba a mi p é n z ü n k e t , másrészt jól
é r t é k e s í t h e t n é k a most semmibe menő anya- j
gokat.
l a, m a k k , f e n y ő t o b o z , t u s k ó , szalma, sás,
nád, fűz, vessző, len, kender, madártoll, tökmag, dinnyemag, halpikkely, kagyló, csigahéj,
csontok, p a t a , szarv, agancs stb. stb. mind
olyan anyag, amely m a g á b a n véve csaknem
értéktelen, de ha feldolgozzuk, szépen pénzelh e t ü n k belőlük.
H a z á n k egyes vidékein a len. kender feldolgozása, vászonszövés, csipkeveiés, a különféle szőttesek készítése, a g y a g m u n k a , sza ma-,
nád-, gyékény- és k o s á r f o n á s , kerti b ú t o r készítes stb. stb. ad tekintélyes hasznot.

LAKJA.

X e m kívánunk Kezdetben senkitől sern t ö kéletes m u n k á t . H a n e m azt igen, hogy f o g j o n
hozzá. A tökéletesedés m a ' d m e g j ö n : g y a k o r lat teszi a m e s t e r t !
Aztán m e g értsünk szót: miért a d j u k m i
el — teszem azt — a fűzfavesszőt a külföldnek
p o t o m áron, h o g y ugyanezt d r á g a pénzen, feldolgozott á l l a p o t b a n visszavegyük tőlük ?! D o l goz ' n k fel itthon, a mi zsebünkben m a r a d a
közvetítői díj, a vasúti száll t a s díja. m e g a
feldolgozásért, fizetett összeg is. H a a m a g u n k
készítményét féláron a d j u k , mint amennyiért
a külföldi árú k e l : még m i n d i g jó n y e r e s é g ü n k marad.
Csak az első lépés 1<i'$,: .'/•• nehéznek, a t ö b b i
magától jön. J o b b későn, m i n t s o h a ! A h o l
ínég nem p r ó b á l t á k . 1 egyék ezt a- dolgo; szóvá
a n é p k ö r b n, a g a z d a k ö r b e n vagy a k á r h o l :
Isten áldása kíséri m u n k á j u k a t .
H o g y azonban k ú t b a ne essék a f á r a d - á g ,
a jóra való igyekezet és ki ne fogjon r a j t u n k
a külföld é l e l m e s s é g e : t>~ik>ike; : ítnk. á l l j u n k
össze, a l a k í t s u n k háziipari szö rc-tkezetckeT. Igv
lesz teljes a siker, mert, t ö m ö r ü l é s k i i vejük
az erő. Igen könnyű
mondjuk
eladni
p a r ezer szakajtókosarat, m í g öt-hat d a r a b b a l
sokszor egész napon is h i á b a házal az e m b e r .
A h á z i i p a r végtelen f o n t o - s á g á t az állam is
felismerte. E z é r t erkölcsileg és anyagilag t á m o g a t j a ezeket a mozgalmabűt. Sok helyen h á z i ipari t a n f o l y a m o k a t t a r t a n a k , ahol a vidék
szerint legcélszerűbb m u n k á r a iam'tj.ík met? —
i n g y e n ! — a tanulni Nagyokat. Megfelelő Tizet e k e t es könyveket is osztogatnak. A föld mívesiskolák m e g a gazdasági ismétlő-iskolák n ö v e n dékeivel gyakorlatilag ismertetik meg a h á z i i p a r különféle ágait.
Xémely háziipari fog'alkozáslioz g é p e k is
kellenek. Ezekek az állam - különösen szövetkezeteknek — igen olcsón (esetleg ingyen l a d j a .
Sőt a készítmények értékesítésében is s e g é d kezet nyújt. (Ebben a d o l o g b a n az e l ö l j á r ó s á g
k ö z b e n j á r á s á r a a megyei g a z d a s á g i egylet szívesen k e z ü n k r e jár.)
Befejezésül a mult esztendő statisztikájából
kellene egy p á r idevágó f o n t o s a b b s z á m a d a t o t
felsorolnom, h o g y b e m u t a s s a m , milyen óriási
s u m m á v a l a d ó z u n k háziipari dolgokért a k ü l földnek. D e nem sorolom fel. Xem a k a r o k
senkit megszomorítani, de n e m akarok — k ö z vetve sem
bizonyságot adni — élhetetlenségünkről.
H a n e m j ő lélekkel csak a r r a kérek m i n d e n
jóravaló k i s g a z d á t : t a n u l j o n meg és g y a k o roljon valamely h á z i i p a r t ; a vezetőket p e d i g
aziránt keresem fel s o r a i m m a l : segítsék ebben
a dologban a népet.
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P I H E N Ő .
Nap és Hold.
Irta: Túri
Sándor.
I. RÉSZ.
Ősmagyarok hit tel mindkettőt tisztelték . . .
<S eltűnődünk ma már újvilágú elmék :
Mit tudott azokról papjuk, az ősz „táltos"
Mondani, hogy a nép mit se legyen álmos ? —
Vén Mátra — a róla elnevezett bércen
-Ma is tart beszédet bölcsen és merészen.
Odon lelke, látszik, vizsgálta az újkort,
Elméje, mint a must öreg seprőn, úgy forrt.
Ihol a délceg vén kiáll a tisztásra.
Mellette szelídebb Fátra, vénebb Tá'ra.
Hátuk mögött fehér görög-oszlopsor van,
I j cifrázat felyül, s fény a barlangjukban.
Messzire fölnyúlik titokzatos e r d ő ;
Ellátszik a r ó n a . . . De íme a zengő
Kürtösök jelentik : előlépett a Nap !
S a délceg vén így tart beszédet sokaknak :
Most indult el a Nap kitartó ú t j á r a . . .
Szilárdan megy. bizton, nem t é r le, míg j á r j a ;
Nem ugrál, n e m kapkod össze-vissza, mint ti.
Tápláló sugarát nyugalommal hinti.
S mennyi m u n k á t végez : szelet, tengert mozgat ;
Növény, állat, ember tőle táplálkoznak.
Hiszen lia kihűlne vagy tétlen nyugodnék,
Ott lenne csak romlás, milyet nem látott m é g —
r

S mennyi éve, hogy már a világot járja !
Nem született vízből még az öreg Tátra,
Mikor már e fényben a tengeri halak
Felszínre húzódván. elfickándoztanak.
Ismeri a múltat —• mind a töméntelen
Dolgot, miről szól és nem szól történelem ;
Tudja, mi történik, mi van a jelenben
S pillantása innét a jövőbe reppen !
Tehetnétek ti is . . . de ti azt várjátok.
Magától megtelik üres koponyátok ;
A jelennek éltek, dehogy ! -— csak a percnek ;
Jajgattok, t u d á s s a l megölnek, megesznek.
Há'szen dobjátok el a csepűt, a szalmát.
De gyűjtsétek fejbe mindennek a magvát !
Lassan megy ez, de hát a nap is lassan j á r . . .
— Figyelem ! ha nem tudsz figyelni, az nagy kár. —
Nézzétek, most a nap — t é r j ü n k oda megint —•
Minden egy-es füvet, állatot m e g t e k i n t ;
Nincs olyan hely, hova szeme el ne jutna.
Mintha csak most menne első szemleútra . . .
Hiába csapjátok félre a süveget
Ott hátul, azt liivén, tudtok már eleget !

Majd mondok én nektek olyat, hogy a szátok'
Ha eddig csukva volt, arra eltátjátok.
Nézzétek, a napfény sok gyárba, üzletbe
Bevillan, de nem sok öröme van ebbe . . .
Arra mondjatok szót : m i é r t húzódozik
E pályától s miért nézi le azt olyik ? —
Esz kell oda ! Es míg ezt el nem hiszitek.
Tamáskodástokat jól megfizetitek. —
A nap, ki a tengert messzire belátja :
Üzlethajónk —- szóljon — hány megy más hazába'.
Terem nálunk minden, teremne itt, hogyha —
De mit ér, ha nincsen, aki feldolgozza...
Magas n a p u n k ! kit most kerek felhő föd el
S ismerős vagy : mit így körül látsz — a földdel,
Dús hajók, országok vesznek csodálóra ;
Fölfele is nézhetsz, más égi valókra . . .
S most felhőnyíláson tekintesz le reánk — :
Mi kell ide ? mi, hogy boldog legyen hazánk ?
Az kell, ami te vagy : világosság ! mondom,
Akkor — nem nyög e nép az Ínséges gondon ;
Rongyos dolmány, rossz szűr, kenderhám, bukó ház,
Sanyarú nagy inség előttünk nem sorjáz :
Egészség tanyázik, szép ismeret veszen
Növekedést a most elsutult lelkeken . . .
Fojtódik a szívem, szorítja valami •—Kimondom, eh ! jobb azt, jobb azt bevallani.
Itt élsz, magyar, a nagy nemzetek tövében,
Hol a világosság terjeszkedik régen :
S az eldugott japán, az ebszemű fajzat
Maholnap túltesz, vagy t ú l is tett már rajtad.
„Nap országa-ára nézz! — : a x fíiled nem lángol
Haragtól, szégyentől vagy tanulni vágytól?
Becsülöm azt a fajt, nyert előttem nagyot :
— Nem hiába festik mindenre a napot.
De bízom én mégis, bizakodásom van,
Bízom a jószívű magyar tudósokban
És akik tanítnak és akik tanulnak :
Megnyitják kapuit messzevivő útnak . . .
Munkások ! menjetek, zörgessetek ottan :
Becsüljétek, ki gyújt bármi kis fényt mostan —
Akkor nem maradtok, t i sem, soká hátra !
Azt mondom én nektek, én. az öreg Mátra.
Szerelmesen izzó égi fény ! . . . szabadság
Férfias eszménye ! . . . íme, itt fogadják
Magyarok erősen, hogy tereád n é z n e k . . .
Szétnyitom kapcsait a keblem mezének,
Karomnak ereit hevíti sugárod —
Turulmadár, ki ott a felhőket járod,
Állj meg és lássad, mint emelem kupámat :
Világosság, jövel, derítsd föl hazámat !
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Ti. Ii]•>/,.
Ugyanazon helyen . . . holdvilágos esten . . .
Táltosok és a n é p — mint megírtam e / t én —
í j r a összegyűltek. M"st a szelid Fát ni
Lepett elő s így szól sokak hallására :
Mint hold a nap után - - mikor az lenyargal,
l.'gy jövök fel itten szelid sugarammal
S hintem azt elsőhl) is vitézlő tiszttársain :
Délceg öreg Mátra fürtjére, hogy lássam,
Lássam es dicsérjem ifjú öregségét.
Csontja erős voltát, eszének épségét,
Mikkel külföld előtt becsületet szerez . . .
0 eszménye a nap, az izzó églemez.
E n a szelid holdnak vagyok hű szolgája.
Ki —- tudjuk — a napnak élő hitestár-a.
Ennek világánál a legrégibb bölcsek
Edényéből hoztam. h»gy belőle töltsek
1'dítő boritalt a ti lelketekbe,
Milyet 11.agatoktól nem szerezhettek b e :
Hisz mennyi könyv itten, mikből veszek vigaszt.
Szarkalábbetűsök ! hogv tudnátok ti azt?
E n — noha nem magam erdemeid vallom
Sokszor elmerengek ez ismeretlialnmn.
Mikor a holdfénynél hallgatóztak a fák,
Gulyakolomp szavát álmos szellők h a j t j á k Néztem a régiben nincs-e .-ok jó váj jon y
Míg a fülemile csattogott hajnalon:
Tűnődve tűnődtem, merre hold világit,
-Néztem a iiielytitkú termeszét csodáit . . .
Mert, \ annak

am

csodák.

hogy többet ne
mondjak —
Nem csodás-e az a szokása a holdnak.
Hogy mindig jön — akar erre, arra megyünk,
Mint az, édesanya aggódása — velünk . . .
Szerelmesim, ebben ti sem kételkedtek.
Mutatok hát másik csodát k'ehneteknek — :
Bűvöslámpa I olyan vetítőgép-féle.
Mutathatok bármit a világon vele !

Belsejébe darab holdvilágot teszek
S látszanak előttünk városok, emberek.
Uly hűen. mintha ott volnának valóban:
Mik vannak es voltak újkorban vagy ó-bau.
Tamátlendi
uram kételkedik: ..engem'
Mutasson h á t ! akkor megkötöm ma nyelvem!"
- - N e m bánom, ez alatt a föltétel alatt . . .
Vigyázzátok csak ott a sötét hegyfalat !

LAIM\.

De lassúk az. ígért történeti kort. hogy
Eszméljünk! mert majd a lámpánkból a hohl f
ü r e g íniliánal; tekints templomára . . .
Mint egy idomtalan roppant cserépkályha.
Százesztendős brahmin olvas ajtajúban
S ne gondoljatok, hogy bölcseseg híján van :
Egyiptom
. . . Faraok síremléke : a Xilus.
Benne tátott szájjal szörnyű krokodilus . . .
Tiunáskendi uram, nyújtsa felé ujját !
Fel úgy-e: azt mondják. 110 megint porul ar;.
Görögország
. . . ez a tengerpartra kitett
Sokszemu gyöngy, ez. a ragyogó zölds/.iget .'
Szépeszme itt tölté boldog gyermekévét . . .
..Dóroszlop'" . . . Nálunk is láttatok ettél11 :
Támasztottátok is hátatokat neki,
Csakhogy nem t u d t á t o k : mi a neve neki ?
Legyetek jóhitben : ki vagyok papotok.
Nevelek, faragok ebben is rajtatok.
Os ílóiuil . . . a .jogrend, zsarnokság, nepj.-pok
Nagy könyve !
szólani ma jd erről is fogok
S meglátjuk: mivé tesz. a száraz igazság.
Szerelmesim. hogyha szívvel nem i t a t j á k !
Gyilkolás, elvcsömör, egymásfálás dúl ott. —
Borzalom . . . nemesebb képekhez fordulok.
..I/o.re's ..szolra" . . . ímhol, az emberfölötti
Erő és akarat ősképé --- satöbbi.
Olasz templom...
benne. aj. mi • l.i ..'•.-; an •./. .
Ki látott mar ennyi nagyszerűt egy esten ?
Hátha még a t ö b b i t . . . augolhont. franciát —
S rni honunk szépségét pillantanék mi at .'
Mert elhatároztam. Mátra társam' hallván:
En is őrlők majd a művelődés malmán
Igazat, jót, szépet s a nekem adatott
.Mód szerint terjesztem a holdat es napot !
Belekezdünk holnap — - : magyar .zene, költés'
Lesz a nyájas estén kedvelt időtöltés !
Nagy feneket neki nem kerítünk : ahogy
Diktálja a szivünk : vígan érzi, sajog — :
Elmondjuk. — Szép rendben összegyűlünk, a/.tan
Fájó szivünk hangja végigsír a pusztán :
Felettünk a hold is gyönyörrel hallgatja
S lia nekünk •— neki is vidul ábrázatja.

Múltakat, amiken hold és emlékezet
Virrasztanak, lámpánk szemünk ele vezet.
S költőink hangjától it fásulván szabad
Ahol a . . . No úgy-e, hogy szakasztott olyan,
Belső vígalomban kimulatnod magad' !
Csakhogy kétszer kisebb, akkurát, komolyan ;
: (Képzeletben: legszebb leányzóval, kinyílt
.Most odább mozdítom ezt a lámpabelet
Rózsával táncolni csárda előtt ki tilt?)
S nagyobbá mi bátyúnk tizenkétszerte leír . . .
S lelked van, sírni tudsz : nem kell szégyeiilened :
Butykosa is ! mely a zsebéből mered ki . . .
Sírjál, szól a leoltó, aztán segíts, eregy !
Hej, ha őnála is lehetne ez-ennyi ! —

NÉPTANÍTÓK

LAPJA.

oi'sz. gyümölcsészeti min. biztoshoz volna címezve, úgy
arra nem szükséges az 1 koronás bélyeget tenni. —
Sch. V. Siklós. 1. Egyszerűen és a nép számára írt
barörafitenyésztési szakkönyv, amely egyszersmind
utasítást ad a tojás stb. értékesítő szövetkezetek létesítéséhez, Kmlopp Alfréd „Az aprójószág tartása és
nevelése" c. mű, amely a Franklin-Társulat „falusi
könyvtár" c. kiadványaiban jelent meg. Részletesen
foglalkoznak az egyes baromfitenyésztési ágakkal
külön-külön is a Hreblay Emil által írt szakkönyvek
(Tyúktenyésztés, Pulykatenyésztés, Lúd- és kacsatenyésztés stb.t 2. A baromfitenyésztési szaklapokat
I)e mindenik mégis —• úgy tetszik énnékem —
csak akkor olvassák, ha már egyszer a tenyésztés
Csak tereád gondol, kedves magyar népem :
alapelemeit ismerik. 3. Költőgépek beszerezhetők pl.
Míg éltek is. mindnek az volt a fővágya,
a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezetében", Budapest,
Hogy e népet mentől kiválóbbnak lássa.
V., Alkotmány-utca ül. sz. A gépekhez használati
Be' örülök, hogy így összehozott holdunk,
utasítás mellékelve van. — K. J. Balatoumagfarád.
Az előbbi válasz Önnek is szól. Amíg azonban a baVelők mi régóta ismerősek voltunk :
romfitenyésztés alapelemeivel nincsen tisztában, addig
Verseiket mondók, nem is tudva sokszor,
a drága költőgépet ne szerezze be. — W. J. Arad.
Mi forrás az. melyből ilyen édes bor forr.
Sajnálatomra, csak most kaptam levelét kézhez. Az
elmúlt évben Londonban voltam s így a könyvpiacon
megjelent szakmunkákról nem írhattam. — Gy. B.
Tekints reánk, szép hold, tekintsd meg e helyet,
Üscsanád. Pajbaromfit, esetleg' nyulat is kaphat. KérÁldjon meg, ki téged minekünk teremtett.
vényét az Ön kerületének állattenyésztési kir. felSzeretet néz itten ragyogón egymásra,
ügyelője (jelenleg már kir. gazdasági felügyelő) útján
Mint csillagok néznek a földi világra.
kell a miniszterhez benyújtani. A kérvén vre 1 koroItt van a magyarnak ifja és örege,
nás bélyeg kell. — N. 1. Mehádia. Olvassa el lapunk
raulthavi és 190S november havi számát. Ott a kérHalotthamvaiból föltámadt a rege :
dezettre a, pontos választ fogja találni. — 15. «I. Ür..Messze-messze földön valamikor, régen
miisliát. 1. Az adóhivatal teljesen joggal vonja le a
Eltek a magyarok szép egyetértésben
i tanítói fizetés 5°/o-át és a 2°/o-ot. A 2. és 3. kérdésére
i|í
a választ a mai tanácsadóban megtalálja. — K. K. Szekszárd. Ön ingyen akar baromfikeltető-gépet kapni?
„ É n meg idejöttem. Tát ni, hogy megáldjam
Úgy látszik, hogy nincs kellően tájékoztatva az ily
Legelőbb is délceg, öreg Mátra társam',
gépek ára iránt. Tessék szövetkezetet létesíteni, a keltetőgépet megvenni s ha jól vezeti a baromfitermékeket
Ki végigcsördített szundító országon,
értékesítő szövetkezetet, úgy két év alatt a keltetőgép
Mutatta az irányt, ki hol s merre járjon.
kifizette magát. — K. Z. Siter. A méhészeti vándorSzilaj dobbantása, elmevillanása
tanítók állása jelenleg mind be van töltve. Bővebb
Akaraterőben követőit lássa !
információk végett forduljon a Gödöllői állami méhéÁldom, kik ővele keresik a napot
szeti gazdaság igazgatóságához. — Többeknek. SzőlőS szétosztják, mint 'holdunk a fényt, melyet kapott ! " vesszők és gyümölcsfák kedvezményes árban már a
f. évben nem kérelmezhetők. Az 1910. évre szükséges vessző- és famennyiséget f. évi október, lesrkésőbb
: pedig november hóban kell kérelmezni a földmíve;
lésügyi minisztertől. A kérvényre bélyeg kell. —
H. Pozsony. Az országnak két pontjáról is vesszük
Többeknek. „1 földmtvelésügyi miniszter az elmúlt
1908. évien tanítók, lelkészek, jegyzők, gazd. egyesületek, hírét annak, hogy ott gazdák kezdeményezésére részvénytársasági alapon álló sertésliizlaló-telepeket szángazdakörök, földmívesek, könyvtárak stb. között 101.641
dékoznak létesíteni. Amennyire örülünk a gazdasági
darab ingyen kiadványú könyvet, illetve füzetet osztott ki.
érzés s a vállalkozói szellem felbuzdulásának, úgyTekintettel arra, hogy ily tömeges kérelmek elintézése
szintén annak is, hogy a gazdák most már a sertéscsak sorrendben végezhető, felkérjük tanítótársainkat,
vész rémének is bátrabban mernek a szemébe nézni,
hogy a minisztérium könyvtárához ingyen-kiadványokért
annyira nem hallgathatjuk el aggodalmainkat e vállalírott kérelmeik elintézését türelemmel szíveskedjenek
megvárni. — T.L.Mászlony. 1. Ingyen-méhcsaládokhoz
kozások részvénytársasági formája ellen. A részvénynem juthat a földmív. miniszter részéről. Ellenben, ha
társaság tudvalevőleg bevallottan nyerészkedésre aíamár rátermettséget mutat s helyesen kezeli a méhékul s itt a nyereség a részvények tulajdonosainak
szetet, úgy a földmív. miniszter esetleg ingyenkapzsebébe jut. Az ilyen alapon létesült sertéshizlalótárhoz és ingyenes méhészeti eszközökhöz juttatja.
telepnél mindenkor megvan a lehetőség arra, hogy a
Legcélszerűbbnek mutatkozik a nyár folyamán erőrészvények előbb-utóbb olyan kezekbe kerülnek,
sebb rajokat venni és pedig, ha lehet, a közelben,
amelyek a hizlalásnál nagyon is exponált gazdaérdekha nem, úgy távolabbi vidékről is hozathat méheket
kel szemben közömbösen viseltetnek. Ha pedig ez az
szalmakasokban lezártan, persze gyorsárúként. 2. Inérdek nem részesül altruisztíkus kezelésben és ápogyen-gyümölcsfákhoz nem juthat. A kedvezményes
lásban, úgy a gazdára nézve az egész vállalkozás
árban (kb. 50°/o engedmény) átengedendő gyümölcsértéke kétessé válik. Ajánljuk ezért ottani gazdáinkfákért pedig még az elmúlt év november hő végéig
nak és barátainknak, hogy sertéshizlaló-telepek létesíkellett volna folyamodnia a földmív. miniszterhez.
tésénél okvetlenül a szövetkezeti formához ragaszkodÍgy csak a jövő évben juthat szép és olcsó gyümölcs- janak és csak ott próbálkozzanak vele, ahol helyben
fákhoz, de ne mulassza el eziránti kérelmét legminden nehézség nélkül igen nagy mennyiségű hús
alább is az év október havában benyújtani. Amennyidobható a piacra árdevalváció veszedelme nélkül.
ben a kérvény Rudinai Molnár István min. tanácsos,
— L. M. Tarnócz. Kacsák részére a szállító rekeszek
Ahol v a u n a k . . . ! — többet levetíte lámpánk.
Ki ez ? ki az V kérdem, hátha kitalálnánk :
Némelyik a görögoszlopokat nézi :
Oklasszikus földön j á r elméje néki :
Egyik-másik fent az újabb cifrázatot :
Nyugat felé gondol ! s láthatunk olyat ott.
Ki erdőn vagy szőlőshegyen leli kedvét ;
Többi meg az áldott rónán tekintget szét.
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n a g y s á g a : l : t torz.» k a e s á r a 11 psícsér I tojó) szükséges 90 ' in. hosszú. 50 c m . széles es -10 era. m a g a s
r e k e s z : 12 kacsának szükséges l l O c m . hosszú. 75
c m . széles es 40 cm. m a g a s rekesz. — L u d a k n á l 1 : 2
törzsnek szükséges 90 c m . hosszú. 60 c m . széles és
75 cm. m a g a s rekesz, m í g 1 111. a l a p t e r ü l e t ű rekeszb e n m i n t e g y ó »U» híd szállítható. — U g y a n i ly terül e t e t biztosítsunk t e n y é s z p u l y k á i i i k szállításánál is. Ha
szállításra k o s a r a k a t a k a r u n k használni, ú g y a fentebh i e k a l a p j á n k ö n n y e n f o g j a bárki m e g á l l a p í t a ii, liogy
m i l y nagy kosárra lesz e g y a d o t t e s e t b e n szükség. —
Á l t a l á b a n csak k i s e b b r a k o m á n y o k a t i n d í t s u n k kosarakban. m í g t ö b b b a r o m f i t m i n d i g r e k e s z e k b e n exped í á l j u n k . M i n d e n rekeszen vagy kosáron az ajtócska,
m e l y e n a baromfi ki- és b e e m e l h e t ő , fölül, a, középen
l e g y e n alkalmazva, m é g p e d i g l e g h e l y e s e b b , h a az
egész rekesz szélességében v a n az a j t ó . — M i n t h o g y
t e m észbaromfi-szállításaink a m ú g y is l e g n a g y o b b r é s z t
az őszi időkre esnek, a m i k o r t e h á t h ű v ö s e k az éjjelek,
a k o s a r a k kívülről zsákvászonnal b ö r í t a m l ó k be, náth á t , erős kűlést ily m ó d o n k ö n n y e n k i k e r ü l e t ü n k .

li'Ùu v v e s h á z.
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A könyv kel részre oszlik. Az 1. ívsz ,-t mun; kált földek' gyomnövényéiről s'.ól. Megmagyarázza,
!

mit is értünk gyom fogalma alatt, a föklmivelőeinbernek milyen karokat okoz. Sziporodisa.
terjedése milliódon es miáltal történik és hogyan
védekez ünk szakszerűen ellene. Rendkívül ügyesen és könnyen megérthető módon tárgyalja a
! gazdálkodóemberre fontos vetőmag j ó és rossz
i tulajdonságait. Fölsorolja azokat a, módokat, melyek segítségével tiszta es jó vetőmagot nyerhetünk. Figyelme itt meg kiterjed a tiszt;tógépek
ismertetésére is s azok összehasonlítása mellett
a beszerzés árára és helyére vonatkozólag 1- ad
felvilágosítást. (Mennyi esetben kérnek tanácsot
! ezekről tanítóinktól 1) Fölhívja gazdaközönségünk
figyelmét az általában nem nagyon ismert, de
annál eredményesebben működő
retömagnzsgáíóáHomásokra. melyek gazd ik, gazda-ági egyesületek, gazdakörök részére ingyen vizsgálják meg
a hozzájuk beküldött foltosabb mezőgazdasági
magvakat.

Magyarország g y o m n ö v é n y e i . (írta HW/A könyv I. fejezetéuek erdekes tartalmát latnry János.
A földmívelésíigyi minisztérium kihatjuk
a következő egypár kiemelt fontosabb
adása. Ara o korona. Kapható Nagel Ottónál.
fejezetből. Ilyenek : A lold okszerű megmunkáBudapest. Múzeum-körút 2.) Növénytani irodalmunk. mint örömmel tapasztaljuk, az utóbbi lása a gyomirtás szempontjából Aratás. Utak,
időben örvendetesen gyarapodik. Ezalatt nem a mesgyék es parlag területek gondoz,-is.u Trágya
szakszerit, kizáróan tudományos jellegű dolgoza- helyes kezelése. A növényzet szaporodásának
módja és a gyomirtás késsel, legeltetéssel, pertok szaporodását kell értenünk, mert ezeknek
metezéssel, égetéssel stb. \ edjiik a. gyomirtó
az akadémiai kiadványokban, a Magyar
Botanikai
y.'íjOoA'-ban. Xörénytnni
Közlemények-hen
állan- állatokat! A gyomirtásról szóló törvények es
rendeletek. A községi elöljáróság, gazdasági egydóan tér nyílik s ezek inkább csak kizáróan
letek es szövetkezetek munkája a gyomirtás terén.
szakemberek kézébe valók.
Akik m é g nincsenek talán tisztában a növényA kevésbé szakszerűen foglalkozók kezébe :
tani alapismeretekkel,
a z o k n a k is s z o l g á l
fölinkább
lyan munkák kellenek, melyekkel a
középiskolákban .szerzett, alapfogalmaik nyomán v i l á g o s í t , á s s á l és a k ö n n y e b b m e g é r t é s k e d v é é r t
könnyű szerrel és biztosan ismerhetik fel azokat p o n t o s é s v i l á g o s r a j z o k a t is m e l l é k e l t . E z u t á n
következik a k ö n y v főrésze, „ A m u n k á l t földea növényeket, melyeket általában a laikusok
ken t e r m ő g y o m o k i s m e r t e t é s e " cím alatt, m e l y egyszerűen bokor, burján, gyom stb. elnevezéb e n r e n d r e veszi a f o n t o s a b b gazdasági és i p a r i
sekkel szoktak illetni. Ilyen alkalmas munkák
n ö v é n y e k e t és f ö l s o r o l j a a k ö z t ü k t e r m ő t i p i k u s
többek között a Természettudományi Társulat
kiadásában megjelent Hoffmann-Wagner : Magyar- g y o m o k a t , ú g y s z i n t é n a z ö l d s é g e s - és d í s z k e r t e k b e n , v a l a m i n t a s z ő l ő k b e n t e r m ő k e t is, ú g y , h o g y
ország virágos növényei, Fekete : Népszerű erdém á r e z e k n e k é s az i g e n p o n t o s , l e l k i i s m e r e t e s
szeti növénytan stb., melyeket a tanítóság igen
növényleírások alapján igen könnyen megkeresnagy haszonnal forgathat. Ezekhez hasonlóan igen
hetjük egy-egy
gyomnak
a
nevét, m e l y e t a
alkalmas munka a növénytani ismereteknek nemcsak a gyarapítására, hanem a tanultak gyakor- ' t ö b b i v e l e g y ü t t az a n n y i r a á l t a l á n o s „ g y o m "
elnevezése alá foglaltunk össze.
lati alkalmazására is a most nem régen megjelent Wagner: Magyarország
gyomnövényei ,
A könyv második részében szerző az állatcímű munka, melynek praktikus célja kitűnik a
tenyésztésünkre igen fontos legelők ismertetésére
mű IJevezetés-ébői is: „a Te okulásodra bokrétér át. Felsorolja és leírja azokat a füveket, medvek
tába kötöttem azokat a virágokat, amelyek szép
a rétek, legelők vagy kaszálókra nézve igen csemagyar Alföldünkön csak maguktól teremnek
kély értékűek, esetleg pedig károsak is lehetnek.
vetés közt, legelőn, rétségen ; amelyek a Te mezei
A legelők gondozására vonatkozólag igen ügyes
munkádat nehezítik, a termés értékét csökkentik,
utasításokat ad. Ez gazdáinkra nézve úgyszólván
állataidnak ártalmasok, szóval egész nemzetünkre
a legfontosabb rész.
károsak. Ez a könyv megtanít egyúttal arra, hogy |
Befejezésül „Irodalom" cím alatt, elsorolja az
e veteményeidre, jószágodra egyaránt veszedelmes i idevágó szakmunkákat, hogy Az érdeklődők togazzal hogyan kell megküzdened".
vább is tanulmányozhassanak.
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A 3 8 4 lapra terjedő, számos szövegbe rajzolt és
12 színes növénytáblával illusztrált m u n k a a földmívelésiigyi minisztérium kiadásában j e l e n t meg.
W a g n e r János e szép m u n k á j á é r t magyar
gazdaközönségünk b á l á j á r a méltán t a r t h a t számot.
Bányai
János.

Vegyesek.
— A földmívelésiigyi minisztérium

in-

g y e n e s k i a d v á n y a i b ó l még a következők vannak r a k t á r o n s beszerezhetők, ha a k á r egy levelező-lapon közvetlenül fordulunk a minisztérium
könyvtárához ( B u d a p e s t , V., Országház-tér 1 1.
szám) : 1. Alapszabályminta
pinceszövetkezetek
részére. 2. Boldoguláshoz vezető út. 3. Fatenyésztés. 4. Figyelmeztetés a Dél-Amerikából behurcolt rizs-zsizsik t á r g y á b a n . 5. Gazdasági munkások törvénykönyve. 6. Gazdasági tudósítók évk ö n y v e 1908. 7. Gyümölcsfák s a szőlő kártevő
rovarai. 8. Lucerna és a lóhere termesztése. 9. Magyarország mezőgazdasági intézményei. 10. Mag y a r mezőgazd. közigazgatás. 11. Nemes fűz
termelése. 12. R e n d e l e t a hús vizsgálatról. 13.
Termeljünk g y ü m ö l c s ö t . 11. Tanácsok gépek
vásárlásánál. 15. Védekezés a t a k a r m á n y h i á n y
ellen. 16. Rövid ú t m u t a t ó a feketetücsök irtására. 17. Rövid ú t m u t a t ó a r é t i gyapjaspille
ellen való védekezésre. 18. R ö v i d ú t m u t a t ó a
mák férgesedése ellen való védekezésre. 19. Rövid ú t m u t a t ó a f e k e t e búzalégy ellen való védekezésben. 20. R ö v i d ú t m u t a t ó a
firkálóbogár
irtására. 21. Rövid ú t m u t a t ó a hamvas vincellérbogár irtására. 2 2 . Rövid ú t m u t a t á s a csalogató
vetések alkalmazására és a hesszeni légy ellen
való védekezésre. 23. Rövid l í t m u t a t á s a gabonaf u t r i n k a ellen való védekezésre. 24. Rövid ú t m u t a t á s a káposztamoly ellen való védekezésre.
25. Rövid ú t m u t a t á s a mezei egerek i r t á s á r a .
26. Rövid ú t m u t a t á s a k e n d e r m a g b o g á r i r t á s á r a .
27. Szőlőtetünek rövid ismertetése. 28. Ú t m u t a t á s a d r ó t f é r e g ellen való védekezésre. 2v. Útmutatás a r a g a d ó s száj- és körömfájás elleni
védekezésre. 30. Ú t m u t a t á s a cserebogár i r t á s á r a .
31. Ú t m u t a t á s a r ü g y f ú r ó - b o g a r a k ellen való
védekezésre. 3 2 . Ú t m u t a t á s a gyümölcsfák kártékony h e r n y ó i n a k irtására. 3 3 . Ú t m u t a t á s a
lucernások b a j a i n a k meggátlására. 34. Ú t m u t a t á s
a gabonazsizsik irtására. 3 5 . Ú t m u t a t á s a zsizsikes borsó és lencse fertőtlenítésére. 36. Ú t m u t a tás a szőlőoltvány-iskoláknak kártékony r o v a r o k tól való megvedésére. 37. Ú t m u t a t á s a darazsak
irtására. 3 8 . Ú t m u t a t ó a h o n v é d b o g á r ellen való
védekezésre. 3 9 . Ú t m u t a t ó a paizstetvek i r t á s á r a .
40. Ú t m u t a t ó a lótetű ellen való védekezésre.
41. ú t m u t a t ó a veresnyakú árpabogár i r t á s á r a .
42. Ú t m u t a t ó a mezei p o c k o k n a k foszforpilulákkal való i r t á s á r a . 43. Ú t m u t a t ó a f o n t o s a b b
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rovarirtó-anyagok alkalmazására. 44. Ú t m u t a t ó
az almamoly irtására. 45. Ú t m u t a t á s néhány
e g y s z e r ű rovarirtó-eszközöknek, t o v á b b á a bar o m f i n a k s a s e r t é s n e k r o v a r i r t á s á r a való felhasználására. 46. Ú t m u t a t á s a szőlőmoly j ú n i u s i
havi irtására. 47. Ú t m u t a t á s a káposztapillangó
h e r n y ó j á n a k irtására. 48. Ú t m u t a t ó a vetési bagolypille irtására. 4'^. Ú t m u t a t á s a fenyőgubaest e t ű irtására. 50. Ú t m u t a t ó a mesterséges fészeko d v a k alkalmazásához. 51. Rövid ú t m u t a t ó a
kukoricamoly ellen való védekezésre. 52 Rövid
ú t m u t a t ó az óvantag ellen való védekezésre.
5 3 . Rövid ú t m u t a t ó a szalmadarázs irtására.
5 1 . Rövid ú t m u t a t ó a szőlőmolynak a szőlő
virágzása előtt való irtására. 5 5. Rövid ú t m u t a t ó
a répabarkók i r t á s á r a . 56. Rövid ú t m u t a t ó a
csikoshátú búzalégy irtására. 5 7 . Ú t m u t a t á s a
v é r t e t ű keresésére, megismerésére és irtására.
58. Ú t m u t a t á s a különféle szőlőinolyok s a szőlőilonca irtására. 59. Előzetes t á j é k o z t a t ó a lóherepusztitó ápionok irtására. 6 0 . Fakórothadás
elleni védekezés. 61. S z ü r k e r o t h a d á s elleni védekezés. 62. Kereskedelmi szerződésünk Szerbiával.
6 3 . A tengeri termelése. 61. Községi legelők.
6 5 . Előzetes t á j é k o z t a t á s a gyüinölcsfa-karbolin e u m kertgazdasági alkalmazásáról.
— A t o j á s e l t e v é s e . A tojásokat különböző
módon konzerválhatjuk. H a folyadékba tesszük
el a tojásokat, akkor leghelyesebben cselekszünk,
ha erre a célra J0°/o-os vízüvegoldatot használunk. A friss ós tisztán t a r t o t t tojások szabadon
felállítva, hűvös, n e m túlságosan nedves, jól
szellőztethető helyen, ahol a liőmérsék nem süh T lyed a fagypontig, mindenféle konzerválás nélkül,
hónapokon á t teljesen jól eltartható. A tojásokat
szecskába is szokták rakni, csakhogy, lia huzamosabb ideig t a r t j u k így, akkor bizonyos szalmaízt kapnak. Legolcsóbb konzerválószer a mészviz, csakhogy az ebben e l r a k o t t tojások minősége sokat veszít s azok használatba vétele
alkalmával n é m i mellékizzel bírnak. A nagykereskedelemben a tojásokat m o d e r n hűtőkamarákban helyezik el, m e l y e k b e n a levegő z é r u s
fokra van h ű t v e s melyekben állandóan 80°/o-os
nedvességű friss levegő van.

— A kunszentmártoni gazdasági isinétiös z a k i s k o i a egy hatéves, sárga, Nonius-kancaért, a Tiszaföldváron t a r t o t t tenyészlókiállitáson,
Il-ik osztályú díszoklevelet n y e r t .
T a r t a l o m . Madarak deputációja. Vaday József. —
Országos magyar népvédő-hoda. Lakatos Lajos. —
Ipaiostanonciskolai tanítók kiképzése. Albrecht István.
— Téli munka. I'app Viktor. — A természetrajz gazdaságtani vonatkozásai. Éber Rezső. — A házüpar. Horváth
E. János. — Nap és Hold. (Pihenő.) Tari Sándor. —
Gazdasági Tanácsadó. — Könyvesház. — Vegyesek.

Felelős szerkesztő: Benedek

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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i9 Iskola-tér 3. sz.

A kótaji rótn. kath. iskolaszék kántortanítói állóin, i r a pályázatot hirdet. Javadalma: természetben
megfelelő lakás, mellékhelyiségekkel és kert ; 11 kat.
magyarsagg;a l
Alulírott tiszta hangú. rtelrui
hold 1476 ; -öl szántó — 2sö korona; párbérből 52
éneklő, miséket, vesperásokut orgonáim, szertartásokat, búesúztatós tenu t-éseket megelégedésre végezni köböl rozs, 187'20 korona, párbérpénz; tandíjból 108
tudó segédet keresek. Állandó otthont igénylő nyugal- korona; stólából 50 korona; alapítványi misepénz
mazott. egyén is pályázhat, kellékeknek megfelelően. 22'77 korona. Kötelessége : a hatosztályú elemi iskola
Fi ...ai iv ei'kölesi koB,..ly.~:':g nélkülözhetetlen. Fixum: önálló vezetése a püspöki tanterv szerint és a kántori
teendőknek a lelkész által megállapított módon s ido1(1'ie - 12(H) korona, teliet-églie/. képest. Oszintehangú
levél, okmány mellőzésével, hozzám címeztessék. J á s - li leendő pontos elvégzése. A kérvények Tóth István,
k -iaszéki elnökhöz küldendők.Kótaj (Szabolcs megyei
berény, 1;«0'-» január 1!'. Uekznsiy Mór, főkántor.
\ 11asztáai napja: 11(00 február 16-án. (152-1—1)
(123—III—2V tv.rniscsai (Bántornya) róm. kath. iskolánál az
A s o m o g y c s u r g ó i ••'.!. gyház orgonista- kán to
t tnitói állásra pályázatot hirdetek február 16-ig
i. :iitó ál ki-ára. Az állás javadalma: (>4 ü koronáké
i tés : li in korona az iskolapénztárbői, 900 korona
pénz. : egynegyed úrbéri telek, megmunkálás nélkii, .
illampénztárból. Lakás és kertilletmény. Köteles
az kniet ;i",-i"i|; tandíja; temetési díjak: díszes kik -,
kelttel s gazdasági épületekkel ; az államtól várható scg : a 4. osztályt é> az ismétlő-iskolásokat tanítani,
korpótlékok ; 11 öl tűzifa. Kötelessége: A VI. oszt. sziik-é-g esetén a kántoriakban segédkezni. Vusut
vigye- elemi iskola növendékeinek s az ismétlőtöknek állomás : Alsólendva. Szalay, plébános. (155—I—1)
t.ii.iti.-si s az oraoié.-t.i-kántori teendők. Zsinati törvéA j á s z b e r é n y i és mosoni állami, valamint a
nyeink kívánalma -zerint. Pályázók kérvényeiket, berettyóújfalui é- komáóii községi jellegű, külön
febiuéir 20-ig a.: ejyhjz. lelkészi hivatalához, küldjék. szaktanítós gazdasági ismétlő-iskolánál az állami gaz,
Az alias .aiLUs-tus vegén foglalandó el. Verbav 1st-, in, das.igi szaktanítók és szaktanítónők illetményein«>•
lelkész.
(129—11-2)
szabályozásáról szóló 1007. évi XXVI. t.-cikk 2-ÍK
Brettjr'elin község iHunyad m. ) községi iskolai-zeke szak iszábau biztosított illetményekkel betöltendő egypályázatot hirdet egy újonnan létesült elemi tanítói egy rendes gazdasági szaktanítónői állás. A kérvények
állásra, február 15-ikt lej.irattal. 10vi járandósága az. a következő okmánvokk.il ozeielendók föl: 1. szüle! anyakönyvi kivonat, 2. honossági bizonyítvány,
ll.loT. L vi -\XV1L t.-eikkben meghatározott illetmény
Az ál ÍM fél . iui.i.-ra, az--iiii.il ; !i,-i,uand0. A kellően :!. tanítónői oklevél, 4. működési bizonyítvány, 5. va• ..Li',,;, M
i i'venyek alulírt iskolaszeki elnök címére lamely mezőgazdasági, kertészeti, tejgazdasági, barom i tenyésztési vagy háztartási tanfolyam elvégzeséküldendőik. Bret-tyelin. 190Í? október hó 7-én. Onkos
; rűl szóló, illetve a kertészet, aprójószágtenyésztés és
György, iskolaszéki elnök.
(1718—1—1)
A verbci (Nyitra vm.) áll. segélyezett nyilvános a liazta-tás minden ágában való gyakorlati jártasságukat igazoló bizonyítvány. Szabályszerűen fölszerelt
jogú polgári íiu- és leányiskolánál betöltendő egy
mabiinuikai és egy nyelvészi tanszék. Pályázati kérvények f. évi február hó 15-ig az illető gazdasági
batáridő : 1 í'0:> febr. 10. Állás azonnal elfoglalandó. ismétlő-iskolára nézve illetékes kir. tanfelügyelői hivatalokhoz nyújtandók be. Budapest, 1909 január hó 17.
I>eák litván, igazgató.
(146—1—1)
(8/h—1—1)
Tanítónőt helyettesnek sürgősen keresek. Bővebbet A miniszter helyett: Tóth, államtitkár.
A görögszállási tanyai iskolánál lemondás folylevélben. (.'ím: „Tanítónő."
Liptószentniildós,
tán megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik.
poste restante.
(148 — 1—1)
Díjazása egy évre 460 korona. Ágyneműn és mosáson
A h y b b e f . ág. h. ev. egyház, megüresedett egyik
(Ii köz.ülj tanítói állomás;!ra pályázatot hirdet. A tan- kívül teljes ellátás. A nyári idényen a gazdaságban
nyelv: tót. Javadalom: 1ÚU0 korona és 7 öl 2 Iái- díjazás mellett köteles működni. Az állás február
hosszú puha ha-'ábla, saját használatra. Jelentkezhetni : 25-én foglalandó el. Kérvények folyó évi február 12-ig
l!'u9 tebruiir 1 :',-ig ev. lelkészi hivatalnál, Liptó- iskolaszék címére küldendők. Görögszállás (Szabolcs
megye).
(163-1-1)
1 Iybbcn.
(150—11—1)
K e r k a s z e n t m i k l ó s i (Zala m.) róm. kath. osztályA m e n y h á z a i (Arad m.) róm. kath. kántortanítói
lanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: egy állásra oly okleveles tanítónők pályázhatnak, kik a
l-utorozott szoba, fűtéssel; 600 korona az iskolafenn- templomi kántorságban teljes jártassággal bírnak A
tartótól és 400 korona államsegélyből. Csak férfiak
megválasztott kötelessége: VI. osztályú vegyes iskola
pályázhatnak, kik a kántorságban segédkezni kötelesek. tanítása, kézimunka- és ismétlő-oktatás, továbbá a
A folyamodványok február 1 l-ig főt. Gaál István plé- templomi káutorkodás. Javadalma: készpénzben 600
bános, iskolaszéki elnök címére küldendők, Peintler korona ; 20 korona irodaátalány ; 44 korona földGéza, iskolaszéki jegyző.
(151 — l— 1)
haszonbér; 12-30 hl. búza; 12-30 hl. kukorica; 34-5
méter tűzifa, amelyből az iskola is fütendő ; két szoba,
Mátraszcillösi lu. p. Pásztó) kán tor tanítói állásra
helyettes kerestetik 3 hónapra. Javadalmazás í lakás, konyha, kamra, pince és házikertből álló lakás. Kérélelmezés és havi 20 korona. Megtelelő mellékkereset vények a róm. kath. plébániához címezve, február
biztosítva. Pályázat február 11-ig beküldendő. Állás 1 11-ig benyújtandók. Ballauer Kristóf, plébános.
(165-1—1)
február 15-én elfoglalandó. Iskolaszék. (162—1 — 1)
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Okleveles tanító állást keres. Fehér János, J ó z s e f h á z a (Szatmár m.).
(154—1—1)
A v á g ú j h e l y i izr. polg. leányiskolánál egy helyettes tanítónői állás töltendő be. Fizetés : évi 1000 korona. Az állás egyelőre az 1908/09-iki tanév végéig
töltetik be. Véglegesítés esetén a hitközség fizetéskiegészítési államsegélyért fog folyamodni. A megválasztott tanítónő a szükséghez képest kézimunkát, rajzot és tornát is tartozik tanítani. Okleveles polgári iskolai tanítónők kellően felszerelt
folyamodványukat február hó 15-ig nyújtsák be az
alulírott iskolaszéki elnökhöz. Az állás február 20-án
foglalandó el. Vágújhely, 1909 január 26-án. Dr.
Angyal Lajos, iskolaszéki elnök. Friedmann Illés,
jegyző.
(164—I- 1)
A p e r n e k ! (Pozsony megye) tót tannyelvű, róm.
kath. népiskola II. oszt. tanítónői állomására pályázat
hirdettetik. Fizetése : államsegélyes 1000 korona
fizetés, egy tisztességes szobából álló lakás, amely
azonban bútorzatlan, 16 méter fa lakása és egy tanterem fűtésére. Tót tannyelvű népiskolára képesített
tanítónők folyamodványai február hó 13-ig a perneki
kath. iskolaszék elnökségéhez nyújtandók be. Választás február 14-én ejtetik meg.
(167—1—1)
A g ö n c z r u s z k a i ref. egyház kántortanítói állomása nyugdíjazás folytán megüresedvén, a fentírt
egyház iskolaszéke pályázatot hirdet. A kántortanító
évi javadalma : földben, terményben, tandíjban és
524 korona államsegélyben 1000 koronát tesz ki. A
pályázni szándékozók kérvényüket folyó évi február
25-ig Nemes Gyula, iskolaszéki elnökhöz küldjék
Gönczruszkára. Pósta: helyben.
(170—I—1)
A k i s s z é k e l y i róm. kath. elemi iskola II. sorszámú osztálytanítói állására pályázat hirdettetik.
.Tavadalma : 1000 korona évi fizetés, egy szoba a legszükségesebb bútorzattal, fűtéssel és tisztogatással.
Csak nőtanítók pályázhatnak, kik közül a kántori
teendőkben jártasak előnyben részesülnek, mert szükség esetén a megválasztott segédkezik. Tannyelv :
magyar. Pályázati határidő: 1909 február 10. Kérvények Tolnatamásiba, a ker. esperesi hivatalba küldendők. Az állás nyomban a megválasztatás tudomásul vétele után elfoglalandó. Kisszékely, 1909 január
hő 27-én. Az iskolaszék nevében : Alagics János
plébános, iskolaszéki elnök.
(169—I—1)
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HARMONIUMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít :

PAJKR REZSŐ és TÁRSA
BUDAPEST,
X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Részletfizetésre 8 koronától feljebb.
Tanerőknek külön százalékengedmény.

l'E'ifc na
T

a

(53—26—4)

k ö a r a ^ i

n l e i i n

i / v e k

elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónőképezdék, valamint az ország összes tanintézetei számára a legújabb kiadásban nálam
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanárjelöltek részére kaphatók az összes forgalomban levő jegyzetek.

«s
a

Állandóan raktáron vannak a világirodalom újabb és nevezetesebb termékei.
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek,
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára.
Mindennemű fölrll&gosít&stul készséggel szolgálok.

Részletes könyvárjegyzék ingyen!

TOLDI
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könyvkereskedő.
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Budapest, II. ker., Fö-utca 2. szám.
(1216—XV—14)

HIRDETÉSEK.

SCHUNDA V. JÓZSEF
Az

iskolák

fertőtlenítése és portalanítása
a

tüdővész terjedésének meggátlására
miniszteri rendeletek alapján

kötelező

„Fónagy-féle Dustless"-szel
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Dustless"-gyár :

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(172-22-1)
f W A l felvidéki, II. lakbérosztályú, megye székheUoGl Cl lyéről áll. tanítónő, közvetlen Pest mellé.
„Siker 100" Budapest főposta, p. r.
(144-1—1)

CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(14)
BUDAPEST.
(19-4)
Föüzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV.,
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Teréziit tér 16.
Magyarország

legnagyobb és villamos erőre
dezett hangszergyára.

beren-

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

4. szÁM.
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Stampay ének- és imakönyve
(XV. kiadás. 25« oldal. Új kotta!)
a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan
kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik könyv ingyen, új
2 4 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m ).
(1380—XX—19)

Keresek

5 gyerme- 0 M
i/r
kem mellé ^ l i l . , I i i
Cím : Weisz Lipót Kovarcz, Kyitra m.
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Ismeri a K ÎS 3! 11XS1 l i l l S t $ 100 szép dalnak tára, !
Három kedves füzetének 1 forint az áraSok iskola tartja immár e kottákat becsben,
Jósvay kartárs árulja Poroszlón, Hevesben. (1S7-11-2)

tanítót.

legújabb szabadalmazott
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangtréfás jelenetek, bohózatok, víg- tartását más gyártmány
•> 5 * ta»
játékok, hnmorisztikus fölolvasá- megsem közelítheti. Teljes jótállással, részletsok, szavalatok és meghívók gyűjteménye kapható I
fizetésre is kaphatók.
koronáért Csajági B. tanítónál, is.ulán. (157 — 11—1 ï
Ilarmőniumok, beszélőgépek, gramofonok,
f i f i r p l î î p Zemplénből, járási székhelyről áll. taní- fonográfok bámulatos
U a b l CiliC í únő lleszterczenaszód, Kolozs, vagy Biliar
szép hanggal. Hegedűk,
vármegyébe. Cím: Erdély felé. Nagymihály, Zemplén
harmonikák, fuvolák,
1
vármegye, p. r.
(14- —1—Íj
citerák, kitűnő húrok stb.
Tanítóknak és tanítóLegolcsóbb beszerzési forrás. 1 vég "! nőknek 10°/o engedmény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra
m., 75 cm. széles Rumburgi vászon mo-t
küld: MOGYORÓSSY GYTLÍ m. kir. szab.
10 K. 1 vég 2:'! in., 82 cm. szél«- Rumburgi vászon
most 12 K. 1 vég 2:', m., S i cm. szeles Korona-\ ászon szergyára, Budapest, VIII. ker., liákóczi-út
most 1:1 K. I
2 - m., s-l cm. Király-vászon most
(7-21
1 • 1\. 1 vég Ilm., 150 cm. izélés Lepedő-vászon most
14 K. 1 darab kész lepedő 2'
2'4u K. Vászonmaradékok 5 — 10 méteres darabokban, méterje 50 f. A
v.isznak kii ins.. minősegüknél fogva minden feher99 H M E É L J T O Í T Í S
nemiire alkalma-nk. Mi-- i.om felelőért a pénzt
(Harmadik kiadás, negyedik ezer.)
visszafizetem SZ.VBAIX vászonszétkiildési vállalata.
LENGYELTÓTI.
(100 II—1)
Egyfelvonásos, alkalmi színjáték. írta: Pásztor
József. A hazafias munka költői módon fejezi ki a
szabadságharc emlékének fellángolnsat, az öregedő szívófi M í r n i tudományos műszerek gyn '
ben s az i íj ú.s,ig tiszta lelkesedését a szabadság gondola tább ilitTCl lindapest, VI., tíuicsú-u. 7. Telert iskoláknak, ifjúsági, önképző-és társasköröknek
fon 21—06. Az összes tanszerek gyártása ! nm. m.
különösen alkalmas, hogy lendületesebben ünnepclkir. közoktatásügyi minisztei űr utasításai szerint,
f izikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok, liossék meg március 15 ét. A «/{»•! abban mindössze
yau, díszlet sem kell hozzá, így könykezetek sít). Állami és nem állami iskolák legcél- három s.
nyen előadható. Megrendelhető szerzőnél (Budapest,
szerűbb bevásárlási forrása.
(25 2ü—2)
L, Kemenes-utca S.). Ára postai szétküldéssel 00 fillér.
pénzt legcélszerűbb utalványon vagy bélyegekben
j í f n v í n f « r t remek szabásban, elegáns kivitel- A
beküldeni, mert utánvétele* küldésnél drágább.
iül i t l l l ü l C l l | j e r l ) tiszta gyapjúszövetből mérték
(18—Vili—4)
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot
(99

- i - n

.F-trsaiiir

Vászon!

F.

Társa

iiriszabó"iiülete, VIII. ker., Rákóczi-út (19. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20-52-5)

Ê y. Ti

71*
j v
himzőan vágok és szövetek r e r d k í v ü l i nagy
választékban, szabott gyári árakban.
Kérjen képr-s árjegyzéket és kiválasztási k ü l d e m é n y t .

Telefon 109 - 06. Tanítónőknek engedmény!

BÉIICZI D. SÁNDOR
női kézimunka-nagyiparos,

Budapest, VI., Dessewffy-utca 5. sz.

T ) T I 7 T KI" n t T l T J
féle szal). állítható
j r i éù 1 I N U " ü l x í iskolapad
B U D A P E S T . V I I I . . N a g y t e m p l o m - u t c a 17.
(1SC2-XV -C)

(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.)
~rr. S a j á t áruházában.
—
Selyemmel m o n ogrammot tr:kf " a t w - i . 8cm.nagy.
hímzett
°
után b é r m e n t v e k ö l d ö k .

f a g b a n , 70 üller b e k u l d e s e
(IG—2G—3J

2(5
NÉPTANÍTÓK

Iskolai ünnepélyek és vizsgák
előkészítéséhez gyakorlati vezérfonalul szolgálnak
YADAY JÓZSEF müvei. Árjegyzékért a szerzőhöz,
Nagyváradra tessék fordulni.
(48—10 — 3)

5.
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FEIWEL LIPÓT utóda Ä ^ j f BUDAPEST, I X . , Ipar-utca 7.

H A R M ÓNI U M 0 T
elismert legjobb gyártmányok,
jutányos árak mellett szállít:

csász. és kir. ndv. szállító,
BUDAPEST.

Raktár : II., Lúnchíd-u. 5.
Gyár : II., Öntőház-u. 2.
Ajánlja továbbá saját gyárában késziiltösszeshúros-,
vonós- és fúvóhangszereit.
Magyarország legnagyobb
vonós- és fuvóhangszerek
gyára.

Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra
bérmentve.
(35—52—5)

Tanerőknek Külön kedvezmény.

sek, tornakészúlékek és óvo laberendezések
gyára.
Kíváí>;.tr;. megküldi újonnan
kiadott árjegyzékét, ingyen és
bérmentve.
(9—52—5)

Ne vegyen zongorát!!!
mig

Első magyar,villamos erőre
berendezett hangszergyár,

ST0WASSER J.

(64-30—4

legújabb, zongorákról szóié
árjegyzékét meg nem hozatta, melyet

REMÉNYI
zongora-osztálya,

Bpest, Király-u. 58., Ö*^
ezen lapra hivatkozva in- J**- ; *
gyen és bérmentve küld.
Uj és használt zongorák,
pianinók a legolesóbbtól a legfinomabbig. Új zongorák 280 írttól följebb, 30 havi részletfizetésre is
Régi pianinók és zongorák újakra becseréltetnek.

NÉPTANÍTÓK LAPJA
—irnrnnrirrniriTr

Előfizetési felhívás

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ-ra.
ELŐFIZETESI Á R :

Egész évre
Félévre
Negyedévre

10 kor. — fill.
5 kor. - fill.
2 kor. 5 0 fill.

Előfizetést naptár szerint k i k e r e k í t e t t egy évnegyednél
kevesebb időre n e m fogadunk el. Az előfizetési és hirdetési
díjak lient a szerkesztőségbe, haneni a kiadóhivatalba
k ü l d e n d ő k postautalvánnyal be, k ö v e t k e z ő eíiu alatt:

A Néptanítók Lapja tekintetes Kiadóhivatalának
ga

SZÁM.

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

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

XLII. évfolyam. 6. szám.

Budapest, 1909 f e b r u á r 11.

í p t a n í t O k lap,
KIADJA

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI

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

M. K I R .

JL.

MINISZTÉRIUM.

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
Iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
Igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi elóljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölesével) és az utolsó posta világosan kiírandó.

A hirdetések árszabása, — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj Hor küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenk<-tted ré*zrt
tevő petit nyomású és egy1 asábú sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG
Bl DAPEST, Vili. KEK., lîÉRKOtSlS-UTf A 16. SZÁM

KIADÓHI .'ATAL:
M a g y . KIK. EfiYKTEMl NYOMDA, i. k Kii., ISEOVa-TKR

Ke/.iraiokiu i\*>rr\ adnak vis-z..

\oi hivatás.

nők seregéből egy szomorú, elégedetlen
proletár sereget, mikor annyi más pálya
van, hol eg}" kis szorgalom, leleményesség. munkásság árán azonnal boldogulhatnak? Apponyi Albertné nem marad
meg az általános elmélkedésnél, mindjárt gyakorlati, üdvös tanáccsal is szolgál. fölemlítvén az ápolónői hivatást,
mely hivatásnál nagy szükségünk van
intelligens, fegyelmezett gondolkozású
nőre, hol amellett, hogy saját egzisztenciájukat azonnal biztosi tanúik, még
igazi jótéteményt is művelnének. Aki
igazán veszedelmes és súlyos beteg volt
valaha, tudhatja, hogy milyen áldás az
ilyen helyzetben egy higgadt, okos, idegeit és gondolatait fegyelmezni tudó
asszony. Szerepe majdnem olyan fontos,
mint az orvosé, kinek úgyszólván segítőtársa, a betegeknek nem szolgája, hanem
megbízható, hűséges barátja. Aki valaha
feküdt kórházban vagy akár szanatóriumban. az mondhatja csak meg igazán,
mennyit kellett tűrnie az ápolónők
tudatlansága vagy ostobasága miatt. A
kézi ügyesség az ilyen pályáknál természetesen sokat határoz, de majdnem ilyen
fontos az intelligencia, a tudás, az
emberismeret . . . Ha igazán intelligens
nők próbálkoznának ezzel a pályával,
kétségkívül nagy fordulat áll be e dologban. Xem szabad elfelejteni, hogy
hazánkban egyre-másra épül a sok fényes

Az asszonyi elme, mely pedig általáaosságban sokkal leleményesebb, sokkal alkalmazkodóbb, sőt bizonyos mértékben fürgébb is, mint a férfiúi elme,
csodálatosképen sem ügyességet, sem
leleményességet nem mutatott ama nagy
társadalmi átalakulásnál, mely a nőt is
kiszólította a küzdelem terére, liogy
megvívja a maga harcát a megélhetésért. az egzisztenciájáért. Mikor az idők
változása szükségessé tette, hogy a uö
is mint dolgozó ember szerepeljen, hihetetlen csökönyösséggel, mondhatnók korlátoltsággal intézték saját maguk sorsát,
nem akarván és nem tudván kimozdulni
abból a szűk, kis körből, ahová az első
időben bejutottak.
Mindezeket a mondanivalókat Apponyi
Albertné grófné cikke teszi aktuálissá.
A grófné a Nemzeti Nőnevelés című folyóiratban igen tartalmas, nemeshangú, cikket írt az ápolónői hivatásról. Elmondja,
hogy a nők milyen mohósággal vetik
magukat a tanítónői pályára. Dolgoznak,
tanulnak, kínlódnak, hogy aztán munkájuk végén évekig várakozzanak, míg
álláshoz tudnak jutni. A kézimunka lebecsülése, a diploma túlértékelése régi
bűne a magyar társadalomna <. Ezen
kellene — Apponyiné cikke szerint —
segíteni valahogyan . . . Miért neveljünk
az álláshoz nem jutó, nem jutható tanító-

Of
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szanatórium és hogy itt bizonyára képzettségüknek és munkásságuknak megfelelő javadalmazásban részesülnének.
Nem kellene esztendőkig várni, míg
valahol állást kapnak, nem kellene diplomával kezükben az éhenhalástól rettegniök. Orvos és beteg egyaránt a legnagyobb tisztelettel vennék körül azt a
nőt, ki ügyességével, tudásával energiájával oldaluk mellett áll és segítségükre
van.
A grófné azonban még egy szintén
igen fontos dolgot említ cikkében. Azt,
hogy a tanítónők képzésében sok mindent reformálni kellene. Hogy mindjárt
a fenti témánál maradjunk, minden
tanítónőnek érteni kellene valamit a
beteggel való bánásmódhoz, az első
segélynyújtáshoz. Micsoda áldás volna
ez a tudás a szegény, falusi nép számára, hol a körorvos csak ritkán s csak
súlyosabb esetek alkalmával jelenik meg,
hol a nép a kuruzslóknak van kiszolgáltatva. S mennyire növelné a falusi
tanítónő tekintélyét, ha igazán józan,
helyes tanácsot és segítséget tudna
nyújtani az embereknek.
A második dolog, mire a cikk figyelmeztet bennünket, a tanítónők hihetetlen járatlansága és tudatlansága a praktikus életben. Itt átadjuk a szót a cikkírónak. „A tanítónőképzőkben sokkal
nagyobb súlyt kellene fektetni a háztartási ismeretekre. Minden tanuló tanuljon kevesebb algebrát, de legyen képzett gazdasszony, akkor megelégedetten
élhetne a legprimitívebb falucskában és
vezethetné növendékeit ebben, a nép
jólétére oly fontos ismeretben: hogyan
lehet jól, olcsón és egészségesen élni."
És valóban hogy imponáljon faluhelyen
tudásával az olyan tanítónő, ki egy
rántottát sem képes magának elkészíteni ? Nem • szabad elfelejteni, hogy a
nép bizonyos mértékben hasonló a gyermekhez. Csúfondáros, gúnyolódó természetű és nagyon nevetségesnek talál
mindenkit, ki az általa ismert és tudott
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dolgokhoz nem is konyít. A falusi gazdasszonynak sohasem fog imponálni a
legképzettebb, legműveltebb tanítónő sem,
ha látja, hogy az egy rántottlevest
sem tud magának megfőzni.
Mi mindenesetre kötelességünknek
tartottuk, hogy Apponyiné cikkét olvasóinkkal megismertessük. Olvassák el
mentül többen, foglalkozzanak vele mentül behatóbban. Bizonyára megtermékenyítőleg fog hatni úgy az elmékre, mint
a lelkekre. Az elméknek friss, életrevaló,
praktikus tanácsokat ad, a lelkeket
pedig gazdagabbá teszi egy örvendetes,
boldogító tudattal, azzal, hogy ez a
kiváló, fenkölt lelkű asszony, íme, a
mienk lett teljesen. Ott van örömeinknél, dicsőséges nagyjaink ünneplésénél,
de részt kér küzdelmeinkből, vívódásainkból is, meleg szívvel, higgadt ésszel
és fentszárnyaló lélekkel dolgozván
nekünk, értünk és velünk.
Dániel

Miklósné.

Nemzeti jövő.
írta : Károlyi

Sándor.

A magyar nemzeti állam nehéz, válságos,
történelmi idők előtt áll. Az előrehaladó kor,
a forrongó, fejlődő és átalakulóban levő nemzettársadalmi viszonyok, főként azonban a
nemzet önállóságát s szabad fejlődését biztosító jogok kivívásáért folyó nemzeti küzdelem
a hazafias s hivatását komolyan vevő magyar
tanítóságot is — mint a népmilliók hivatott,
szellemi vezetőjét és irányítóját — mind kényszerítőbb erővel indítják arra, hogy — nemzeti
hivatása érdekében, sőt követelményeként — a
nemzeti jövő irányadó kérdéseivel komoly lelkiismeretességgel és behatóan foglalkozzék. Hogy
mind szélesebb körre kiterjeszkedő, mélyebben
szántó s így kihatóbb jelentőségű néptanítói
munkásságát a nemzeti jövő szempontjaihoz
alkalmazva teljesítse.
A nemzeti kormányzat intézői, a politikai élet
vezetői — általában pedig a törvényhozás —
megállapítják nagyban és egészben azokat az
utakat, módokat, eszközöket és irányzatokat,
melyek a nemzeti jelen érdekében s még inkább
a nemzeti jövő biztosítása szempontjából célszerűek és szükségesek. A nemzeti társadalom
hivatása, illetve hazafias kötelessége e tekintetben — a lelkiismeretes bírálat és ellenőrzés
gyakorlása mellett — választott és hivatott
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nyítóink legyenek a tusakodó és küzdelmes
politikai viszonyok útvesztőjében. Ez, viszonyaink között, kétségtelenül nehéz feladat, de
— hitem szerint - - nemzeti érdek s így nem
térhetünk ki előle.
A jelenből indulok ki. Ha ma — egy hoszszú és küzdelmes új korszak küszöbén — a
nemzeti érdekek politikája szempontjából széttekintünk a magyar társadalomban, látunk a
ma felszínen levő nemzeti irányzattal szemben
lépten-nyomon megnyilvánuló kicsinyes s csupán a napi szükségletek, az egyéni és osztályérdekek. nemkülönben többnyire a tájékozatlanság és tudáshiány által irányított (hiszen
nem jár felelősséggel) kritikákat; látunk hangzatos frázisokba burkolózó jóhiszemű optimizmust ; látunk oktalan kishitüséget s látjuk ezek
mögött a kajánul leskelődő önző egyéni és
pártérdekeket. Mindezekkel szemben álláspontunk megalkotásában ne tévesszenek meg bennünket apró-cseprő ügyek, alárendelt jelentőségű részletkérdések, politikai, taktikai sakkhúzások. a sajtó célzatos vaklármája, sőt a
nagyobbarányú politikai rendszerváltozások sem.
Bármiként alakuljanak is időnként a politikai és
nemzettársadalmi viszonyok, a magyar tanítóNemzeti jövőnk kérdése két főtéren, ú. m. : ságnak — kizárólag a saját jól felfogott hazapolitikai es a társadalmi téren fog eldőlni. fias hivatása körében és szempontjából — nem
Vlulról a nemzeti társadalom adja meg az erő- szabad tévútra vezettetni hagynia magát arról
teljes nemzeti politikai élet alapját : csak egy- az útról, mely a nemzeti jövő minél teljesebb
séges. egészséges és hazafias szellemű nemzeti biztosításához vezet. Igen, a nemzeti jövő
társadalomra építhető erőteljes és sikeres nem- szempontja •— mint világító tűzoszlop —
zeti politika; viszont a társadalom a politikai vezessen bennünket, minden körülmények között,
közélet szereplőitől s vezetőitől várja a kellő tanítói hivatásunk betöltésében politikai tekintájékozást és irányítást. Politikai, nemzettársa- tetben is. Ebből a szempontból — lelkiismeredalmi élet és fejlődés egymástól szétválaszt- tes tanulmány tárgyává téve s folyton beható
figyelemmel kísérve politikai és nemzettársahatatlanok.
dalmi viszonyainkat és érdekeinket — tárgyiA magyar társadalom körében a tanítóságot
lagos szemmel, józan megfontolással s körülnemcsak a küszöbön álló választói reform
tekintéssel ítéljük meg mindenkor a helyzetet
révén előálló ú j helyzet, de a rohamosan
: s •— bár a pártpolitikától tartózkodva — erre
bővülő és terjeszkedő iskolán kívüli oktatás
az „iskolázott" politikai alap-álláspontra (mi
feladata is, általában egész újabb nemzettársaí nem zárja ki a pártpolitikai állásfoglalást ; azt
dalmi fejlődésünk s ezzel szemben a nemzeti érdecsupán merevségéből, elfogult és szélsőséges
kek. a nemzeti jövő biztosításának szempont jai —
, természetéből vetkőzteti ki) neveljük a reánk,
akarva, nem akarva s kikerülhetetlenül — mindilletve a szellemi vezetésünkre és irányításunkra
inkább és követelő erővel,hazafias ide nem párt-)
váró népet is.
és jelentős politikai tényezővé is teszik. A nemzeti érdekek szempontját tekintve, nem végA nemzeti jövőnek irányadó szempontul való
zünk tehát fölösleges, sőt épen helytelen dolgot, vétele egyúttal új perspektívákat nyit előttünk.
lia a nemzeti politika vajúdó kérdéseit s álta- Eszerint a nemzeti multat
- a jövő érdekélában a forrongásban és kialakulás előtt álló ben — intő például, tanulságul kell tekintetbe
politikai és társadalmi viszonyokat figyelemmel vennünk. Ugyancsak a nemzeti jövő érdekében
kísérve, igyekszünk —• hazafias tanítói hiva- meg kell tanulnunk, hogy ne csak mindent a
tásunk szempontjából — oly tárgyilagos poli- ma, a jelen, az ú. n. „gyakorlati szükség és
tikai alapelvekhez s ezeken alapuló önálló és rögtöni eredmény" kedvéért tegyünk, de a
határozott véleményekhez jutni, melyek hiva- távolabbi és magasabb célokat: a nemzeti jövő
tásunk terén — a nemzeti élet bármily válto- érdekeit se tévesszük soha szem elől ; sőt a
zatai között — megbízható vezetőink és irá- nemzet jelenének érdekében is —- tekintet nél-

vezéreit odaadólag követni és támogatni s ezzel
egyrészt a nemzeti küzdelem tárgyait tevő
érdekek és törekvések diadalát lehetővé tenni,
másrészt a nemzeti élet és fejlődés számára és
alapjául a törvényhozás, illetve az államkormányzat által megalkotott s folyton tovább fejlesztett alkotmányos munkakereteket megfelelő
erő- és életteljes tartalommal kitölteni. Mit
látunk azonban Y ! Ma a magyar társadalmat ezer
és ezer szempont s érdekellentét tagolja, bomlasztja szét ellentétes táborokba, csoportokba;
a valódi és összekapcsoló nemzeti érzelmi egység
láthatóan — mindinkább gyengül. (A
nemzetiségileg konglomerát Ausztriát — látjuk - legalább közös anyagi érdekeik egyesítik -főleg velünk szemben: — minket pedig
még közös anyagi érdekeink sem képesek —
annál kevésbé a nemzeti egyéb közérdekek —
összehozni.) Ez a körülmény a nemzet felelős
vezéreinek helyzetét felette nehezíti és elhomályosítja : a nemzeti jövő biztosítását célzó
törekvések kedvező eredményét, sikerét problematikussá teszi; a nemzettársadalmi élet terén
pedig legfőbb és örökös akadálya az egészséges
irányú, erő- és életteljes nemzeti munkásságnak eV fejlődésnek.
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ktil a pillanatnyi és csábító előnyökre — csak
azt tegyük, ami a nemzeti jövő érdekeivel összhangban áll, illetve azt nem veszélyezteti. A
nemzeti jövő szempontja arra int bennünket,
hogy — adott esetben — még a hazafias (oly
sokszor kihasznált), de túlhajtott felbuzdulást
is, általában pedig minden intranszigenciát korlátoznunk, szabályoznunk kell. A tanító egyik
legszebb és kihatóbb hivatása, ha e tekintetben,
az ütköző ellentétes politikai áramlatok között
— a nép körében — a józan és hazafias felvilágosítás, a lehető kiegyenlítés és összekapcsolás érdekében igyekszik — a nemzeti érdekek, a nemzeti jövő jegyében — befolyását
alkalmas úton-módon érvényesíteni. Ápoljuk,
terjesszük, erősítsük a nemzeti nagy célok és
ideálok kultuszát, — ez hivatásunk; ne feledjük és hirdessük azonban emellett azt is, hogy
— bár a hazáért, szükség esetén, mindent
áldoznunk és kockáztatnunk lehet és kell — :
a hazát, annak jövőjét kockára tennünk semmiért sem szabad.
Még csak egyet.
A nemzet nagyjai, vezető elméi — miként
említém — a nemzeti jövő érdekében vívott
korszakos és munkás küzdelem folyamán megállapítják s közlik azokat az elveket és eszméket, melyek — a cél érdekében — a nemzeti
társadalomnak irányt adni s abban a hazafias
és tetterős lelkesedés tüzét felgyújtani hivatvák :
ámde mi vár ez irányeszmékre és elvekre,
amint. azok a népmilliók lelkébe — kopár
sziklára, esetleg kevésbé müveit vagy pedig
műveletlen talajba — jutnak ? ! Meg lesz-e
a kívánt foganatjuk ?! Ez a nagy kérdés ; ezen
fordul meg a siker.
Minden emberi fejlődés és előhaladás a lelki
élet talajából sarjadzik ki, azon alapul, abból
ered és indul ki; ennek megalapozása, müvelése és kialakítása pedig — a magyar néptársadalom körében — hovatovább inkább a mi
feladatunk. A nemzeti érdekek, a nemzeti jövő
biztosításáért folytatott munkás küzdelemnél
tehát nem hagyható figyelmen kívül az a tény,
hogy a nagy tömegek, a népmilliók lelki élete,
lüktető ere a mi kezünkben van — kell, hogy
legyen — ; kétségtelen tehát, hogy mikor —
mint a nép tanítói és hivatott vezetői — hivatásunk köréhe a nemzeti jövő megvalósításának
irányító gondolatát az eddiginél erősebb mértékben, öntudatosabb és lcihatóbb módon : politikai vonatkozásaiban is bevisszük, elutasíthatatlan
hazafias kötelességet, valóban hivatást teljesítünk.
Ezt a hivatást azonban nem lehet paragrafusokba szedni. Ennek a hivatásnak — mint
benső érzületnek, szükségnek és meggyőződésnek — a hazafias magyar tanító lelkében kell
gyökereznie.
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A külföld iparművészeti oktatása.
(Kiállítás az Iparművészeti Múzeumban.)
írta : Jaschik

Álmos.

Az Iparművészeti Múzeum nemzetközi rajzkiállítása három kultúróriásnak iparművészeti
oktatását mutatja be. A kiállítási csarnok falait
angol, amerikai és francia iskolák növendékeinek rajzai, festményei és tervezetei borítják el.
Amerre a szem tekint, mindenfelé csupa izgatóan érdekes törekvést és szívós munkaszeretetet
lát, a tanmenetszerűen rendezett rajzcsoportokból nemcsak az oktatásnak különböző rendszereit, hanem a külföld rajzpedagógiai felfogásában uralkodó egységes nemzeti szellemet is
megismerheti. A kiállításnak leggyöngébb, de
egyszersmind legőszintébb gyűjteménye a francia iskolák csoportja. Gyöngeségének oka tartalmi szegénysége és avult ósdisága. Iparművészeti oktatásának kiinduló pontjául szolgáló
természet után való rajzolás, holt formáknak
verejtékesen pontos és lelkiismeretes másolásával merül ki, a tulajdonképeni ornamentika
tanítása pedig a plasztikus barokk- és rokokóformáknak síkszerü szétlapításával elégszik meg.
A bámulatra ragadó gondossággal készült tervezetek stílusa első pillanatra a Mucha-dekoráció vonalvilágát juttatja eszünkbe és — bogy
a meglepetés még frappánsabb legyen — szép
számmal láthatunk olyan tervezeteket is, melyek a Mucha-stílus vonalőrületeinek utánzását
a modern francia dekoratív-művészet édeskés
színeivel is betetőzik. Ide-oda hullámzó vonalak
és tejfölösen lágy, tompa színek váltakoznak e
rajzokon. Az Ecoles Municipiales professionelles
de garçons műhelyeiben rokokó-bútorok és újreneszánsz fémmunkák készülnek. Az Ecoles
Municipialesz supérieures de Paris növendékei
(fiúk és lányok) csodás technikai tudással készült
műszaki rajzokkal és kézimunka-tervezetekkel
remekelnek, melyekből azonban hiányzik a tervezőművészetnek érzésbeli őszintesége ; hiányzik,
vagy legalább elvész, a művészi lényegnek szeretete. E s ez a gyűjtemény mégis őszinte. A
színeknek halványsága és beteges tűlfinomultsága, a vonalak vezetésében megnyilatkozó ritmikai zsúfoltság és zavaros kompozíció, a régi
formakincshez való makacs ragaszkodás, mind
vérbeli tulajdonságai a francia művészetnek. Az
angol iparművészet egyszerű őszinteségével átitatott ízlésünk nagyon is kész a konzervatívizmus meggyalázó bélyegét a francia műipar
homlokára sütni, azonban a tényeknek és okoknak nyugodt mérlegelése némileg más eredményre fogja megfigyeléseinket vezetni.
A francia ornamentika, fejlődésének bármely
fokát nézzük is, a nemzeti karakter kidomborítását a maga sajátos esztétikai törvényei közé
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illesztette. A francia nemzeti jelleg tehát nem
politikai tüntetés, hanem esztétikai szabály.
Épen olyan szabály, mint az arányosság vagy
a ritmus. Ezek nélkül nincs tervezés és nincsen
műipar. Olyan sarkalatos törvényei az iparművészeinek, melyeket sem a stílus, som az ízlés
eltörülni nem fog solia. Az _ ember csak fölismerte. de nem alkotta őket. Örökkévalóságukban rejlik a jelentőségük. Erezte és tudta ezt
minden időben minden kultúrnép. A stílusok
egymást követték, a korszakok ízlése sokszor
homlokegyenest ellenkező elemek élet-halálharcának volt okozója (empire), trónvesztetté lett :
évszázadok szellemi lendületének örökéletre
predesztinált művészete (gót), de a lényeg, a
művészeti gondolkodás eszméje túlélte mind e
változásokat és vele együtt túlélte azokat a faji
érzés örökkévalósága is.
A francia ornamentika nemzeti karaktere a
korai reneszánszban lobban öntudatos életre és
ettől az időtől kezdve nemcsak kíséri, hanem
valósággal lelkesíti a haladásra. A reneszánsz
túlérett formáit a nemzeti érzés viszi át a barokkba e's ugyancsak ez. a nemzeti érzés vívja
ki őszinte és jogos diadalát a francia ízlés legédesebb gyermekének : a rokokónak. A francia
díszítőművészet formái nem az önmagukból fejlődött és önmagukért beszélő díszítőelemek
világába valók. A rokokó-formák keresett vonalkompozíciói nem a tervezés gyönyörűségéről,
nem a művészeti gondolkodásban való szeretetteljes elmei-ülésről és az oktatás igazi örömeiről beszélnek nekünk, hanem formákba és
színekbe tömörítve, a vonalak és sziliek hangjaira transzponálva egy egész kornak a lelki
világát és világfelfogását tárják fel előttünk.
A/, egyenes vonalak óvatos elkerülése, a rendeltetés és szándék tudatos, ravasz leplezése, a
dekorálásra teljesen alkalmatlan helyeknek agyondíszítése, a műipari tervezés vonalgondolkodásának bátortalan idegessége, nem pusztán a mi
képzeletünkben élő föltevések, hanem elvitathatatlan tények, melyek ha öntudatlanul is. de
talán annál eklatánsabban tükrözik vissza koruk
egész szellemi életét. A rokokó-ízlés és művészet máig sem halt meg Franciaországban.
Virágkorát ugyan akkor elte végig, amikor a
pompakedvelésnek efa jta kielégítésére még nem
hiányoztak az anyagi föltételek, de ha régi
fényét az idő el is koptatta már, a francia
gondolkodással való benső kapcsolóit törhetetlen épséggel sikerült megőriznie. A rokokóművészet nem egy kornak a művészete, hanem
az egész francia nemzeti'. Azé a francia nemzeté. mely fanatikus fajszeretetével magához
emelt egy idegenben fakadt kultúrát, hogy azt
egykor nemzeti individualizmusának bizonyságtételévé avassa, azé a francia nemzeté, mely a

maga ízlésének, gondolkodásának és művészi
hitvallásának szimbólumát egy egész korszak
szellemi munkájában egyesítette. A francia
díszítőművészet fejlődésének minden mozzanata
már a fejlődés kezdetén is a jövendő rokokókorszak sejtelmét látszik éreztetni. A reneszánsz
legszínesebb virágzása idején is — amikor az
líj élet hajnalán, az olasz művészetet valósággal
lázba ejti a teremtés mámora — Franciaország
művészeti életében valami különös, ideges feszültség uralkodik. Ennek a sajátságos idegrendszerű fajnak minden termékén megérzik a
kereső, a továbbkutató agy lázas kísérletezése,
bár maga is Örömmel üdvözli az ú j életet.
Nyugtalan ösztöne hajtja, egész érzésvilága
valami másra, valami újra, izgalmasan érdekesre. valami ízig-vérig franciára vágyik. A
francia díszítőművészetnek az a hatalmas alapgondolata. mely a maga művészetének eszményét a nemzeti szellemnek győzelmében látja,
érthetővé teszi előttünk nemcsak a rokokókornak egész jellemét, hanem azt is, hogy a
nagy, modern művészeti áramlatok közepette
miért áll a francia ornamentika ma is ott. ahol
150 évvel ezelőtt.
A ..rokokó" elnevezés alatt ne értsük tehát
csak azt a kort, amelyben az divatját élte,
hanem gondoljunk a francia nemzet faji művészetére. A rokokó-korszak lehetett émelygős,
lehetett pompakedvelő és pózhajhászó, de ez
mind nem a kornak a hibája, hanem a fajnak
a jellemvonása. Volt még nemzet n francián
kívül, nu ly fejlődése bizonyos korszakában
Franciaországéhoz hasonló politikai és társadalmi viszonyok között élt, de olyan népet, mely
művészetének nemzeti vonásait épen a legszerencsétlenebb politikai és társadalmi viszonyok
között tudta a legmarkánsabban kifejezésre J u t tatni, a történet felmutatni nem képes, ü g y látszik, hogy arra a parókás-selymes blazirtságra,
arra az illatszeres, hajporos levegőre igazán
nagy szüksége volt a francia művészetnek ahhoz,
hogy a maga nemzeti hitvallását a világ ítélőszéke előtt elmondhassa.
IIa tehát a rokokó-ízlésben többet látunk
egyszerű kortünetnél, akkor megértjük a mai
franciát is. Megértjük a hagyományokhoz való
ragaszkodásnak messzemenő okait és tisztelettel
fogjuk üdvözölni azt a nemzetet, mely semmiféle megalkuvás árán sem adja fel múltja művészetének nemzeti értékébe és annak örök
igazságába vetett meggyőződését. A rokokó a
franciának vérbeli gyermeke, a rokokó-művészet
pedig az ő nagy fajszeretetének leghívebb tolmácsa. Bármily csodás is az a merev érzéketlenség, mellyel Franciaország az angol és német
iparművészeinek világhódító sikereit szemléli,
az elmondottak alapján talán nem fog annyira
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rejtélyes jelenségnek látszani. A francia nemzet
ezidő szerint őszinte. Belátja, hogy a modern
dekoráló-művészek formakincse az ő mondanivalóit csak akkor szolgálhatná, ha a maga
nemzeti karakterét ezért a nyereségért feláldozná.
Ezt pedig ő nem teszi. Kitart múltja emlékei
mellett, mert úgy érzi, hogy a múlt nyelvén a
maga igazát adhatja. És épen ezért nem törekszik merészebb reformokra az iparművészeti
oktatás terén sem. Ott tart, ahol a bécsi iskolák tartottak, a jó, öreg Waldmüller apó idejében. Gondos kivitel, pontos elkészítés, vagy
ha úgy tetszik „megcsinálás", némi verejték
árán némi csín, tartalom helyett sikkes vonalak, — ez az egész.
(Befejező közlemény következik.)

Az iskolai felügyelet reformja.
írta : Csikós »József.

Alig hiszem, hogy azokkal a javaslatokkal,
melyeket e lap 2. számában „Az iskolai felügyelet reformja" címen Saskeőy József közreadott, sokan értenének egyet. Mert midőn arról
beszél, hogy a tanfelügyelő hatásköre milyen
tudást, ismeretet igényel, hogy t. i. reprezentálnia,
jogi és fináncügyeket s amellett iskolai ügyeket
kell intéznie, arra a következtetésre jut, hogy
a mostani kir. tanfelügyelői ügykör kettéosztásával lehet helyesen megoldani a kormánynak
azt az intencióját, hogy a kir. tanfelügyelet
nívóját is, meg a szakfelügyeletet is emelni,
illetve fejleszteni kell. És pedig úgy — Saskeőy
szerint — hogy lenne egy főtanfelügyelő, minden
esetre jogászember, aki adminisztrácionális, közigazgatási, és egy tanító kir. tanfelügyelő, aki
meg iskolai, általában kultiírügyekkel foglalkoznék. Ezek alá rendelve lenne a kir. segédtanfelügyelő, szintén egyetemi képzettséggel, ki
ezen a címen a legelső előlépésnél átugomá a kir.
tanfelügyelői fokozatot, egyenesen egyik fölebbvalójának a feje fölé nőne, mint főtanfelügyelő.
Már most azért, mert a tanfelügyelőnek kétféle, t. i. „közigazgatási és szakhatásköre" is
van, szerintem nem szükséges a mostani egységes vezetést kétfelé darabolni, és pedig azért,
mert továbbra is maradhat a kir. tanfelügyelői
intézmény abban a formájában, ahogyan ma is
van. Lebet a tanfelügyelőnek mindkét irányú
szakkörben képesítése, úgy, hogy olyan ember
neveztessék ki tanfelügyelővé, akinek jogi és
tanítói tudása van. Az a jogászember, aki tanfelügyelői pályára készül, szerezze meg a tanítói
képesítést, miután abszolvált is, vagy 2 évre mint
tanító nyerjen valamelyik állami elemi iskolánál
alkalmazást. Csak ezután neveztessék ki segédtanfelügyelővé s lenne aztán idővel a központot
vezető reprezentáló jogász- és finánctanfelügyelő,
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hatáskörébe tartozván a vármegyei adminisztráció és közigazgatás.
A központi tanfelügyelő és segédtanfelügyelő
mellé beosztva működnék a tanító tollnok. illetve
a szükséghez képest tollnokok, kiknek rendeltetéséről alább szólok. A központi segédtanfelügyelő a tollnokok segítségével intézi a folyóügyeket, míg a tanfelügyelő resszortjába tartoznék
a megye iskoláinak felüllátogatása s S szerepel
mint jogi vezető és tanügyi előadó. Hogy a
célszerűség eddig is épúgy elérhető e reformjavaslat útján is, azt hiszem, érthető, a különbség az, hogy így a vezetés egységes és egyszerűbb.
Jelzett cikk foglalkozván a szakfelügyelet
fejlesztésével, azt csak a járási szakfelügyelőségek szervezésével tartja elérhetőnek, illetve
intenzívebbé tehetőnek.
Nem tekintve azt, hogy ezek a szakfelügyelők
mindenben a központnak vannak alárendelve,
onnan kérnek és nyernek minden ügyben utasítást és így az aktákkal amúgy is túlterhelt
tanfelügyelőséget még inkább megterhelnék :
hogy mily áldozatokba is kerülne, megpróbálom
kimutatni.
Magyarországon 430 közigazgatási járás van
s ezenfelül a rendezett tanácsú és törvényhatósági jogú városok. Ezekről nem szólván, minden
járásra egy szakfelügyelőt számítva s a szakfelügyelőket — Saskeőy szerint — a X. rangosztályba sorozva, ez épen legalább is 860.000
koronával terhelné meg a kincstárt. Ehhez jön
a hivatali átalány, lakbér, esetleges napidíjak,
egyenként átlag 2000 koronába számítva, szintén 860.000 koronát tesz ki, összesen tehát
majd 2 millió korona évi többletet eredményeznek, amely összeg pedig az időnkénti korpótlékkal, illetve fokozatokba előlépésekkel mind
magasabbra emelkednék.
Emellett egy másik, egyelőre könnyebben
keresztülvihető javaslatot is említ, mely szerint
az egyes járásokban jobb zsánerű áll. igazgatótanítók (miért épen csak államiak ?) bízatnának
meg iskolalátogatással. Ezek az igazgatók fölmentetnének a tanítás alól, s hogy sokba ne
kerüljön az államnak, csak pótlékot kapnának.
Igen, kérem, de az ezeket helyettesítő tanerőkről ki fog gondoskodni ? A 430 igazgató-iskolalátogató helyét betölteni ugyanannyi tanító szükséges, aki a tanító nélkül maradt osztályt vezesse.
Ez pedig ismét legalább 430.000 korona, s hozzá
az iskolalátogató igazgatók részére csak 500
koronával számított pótlék is 215.000, összesen
tehát 645.000 korona minimális ráfizetés, anélkül, hogy a kir. tanfelügyelőségnek mód nyílnék
arra, hogy iskolákat szintén látogathasson, mert
hisz' annak meg az eddiginél sokkal több elintézni való aktája lesz.
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Sokkal célravezetőbbnek találnám ehelyett több 2000 K-nál fejenként, tehát az előbbi
a kir. tanfelügyelői kirendeltségek szervezését. ugyanolyan összeggel együtt évi kiadás .">20.000
K megterhelést eredményezne az államkincsA kirendeltségnek iskolai és egyéb kulturális
ügyekben önálló hatásköre v a n : a jogi. pénz- tárra, ami még mindig jóval mögötte marad
ügyi. közigazgatási és hasonló ügyekben a köz- akár a szakfelügyelői 2 milliónyi, akár az
ponti kir. tanfelügyelő jár el. A kirendeltség iskolalátogató-igazgatói őGO.000 K kiadás többhasonlíthatatlanul
vezetője most kir. segédtanfelügyelő s lehetőleg letének is. előnye pedig
szakember, s igen helyesen. E kirendeltségvezető nagyobb. Egyrészt a felügyelet legalább is lesz
segédtanfelügyelők a IX. fizetési osztállyal egy- annyira intenzív, másrészt a tanítóság ambíciójászersmind megkapnák a kir. tanfelügyelői címet | nak nyílik nagyobb tér s az előléptetéshez olyan
is s majd. ha megfelelő tudásról és rátermett- út. ami nagy mértékben fokozza a tanítói munségről tesznek tanúságot, központi kir. tanfel- kásságot. Ez pedig szintén nem megvetendő
erkölcsi haszon. Ezért is tartom — részemről —
ügyelőkké is lehetnének. A kirendeltséget vezető
tanfelügyelőket a tanítók sorából léptetnék elő, helvesebbnek a kirendeltség szervezését.
annál is inkább, mert hatáskörük tulajdonképp
a szakfelügyeletre terjed ki s erre — ebben
Fiötvös emlékezeti'.
teljesen osztozom Saskeőv nézetével — legT.
alkalmasabbak a tanítók. Epen azért a fentebb
Az e m l é k ü n n e p .
említett tollnok-t anítók lennének a kirendeltség vezetésével meghízandók, fokozatosan lépFebruar _'-ika Eötvös halálának évfordulójatetve elő, s ha a központban mint tollnok elég
Kegyelettel áldoz e napon minden évben Eötvöközigazgatási és jogi gyakorlatot szerzett, azt
sünk emlékének az Eötvös-alap-egyesület. Ma
itt is és még később, ha központi tanfelügyeImre Sándor dr. volt az ünnepi szónok. Nem
lővé is kineveztetnék, tudását még inkább annyira azzal foglalkozóit, hogy mi volt Eötvös
érvényesíthetné. Szerintem ez mindokit kielégítő multunkban, hanem mi ő jövónkben. Multunkban
megoldás lehetne. Tekintélyt úgysem az iskolai
megvalósította azt a törekvést, melynek szükséképzettség ad. mint inkább az ember s az a gét még a 17. évszáz derekán hangoztatta Apápozíció, amit betölteni képes. A kirendeltség cai Cseri János. Apácai oda kiáltott őseinknek :
szervezésével a központ ügykezelése nagy könyideje fölébredned, te almos, hályogos szemit manyebbséget nyerne, mert a megyéből jobbára g y a r ! Állíts iskolákat ! Kétszáz év llinlva állította
jogi vonatkozású ügyek maradnának kezelésé- fel az iskolákat Eötvös. Az erkölcsi gondolat, a
ben, úgy mint mai állapotában is van. ahol jellemnevelés eszméje vezette. A/ iskolák n.üLü
kirendeltség is terveztetett. így a központ
désénèk eredménye mutatja, hogy negyven év
nagvobb gondot fordíthat a meg vében esetleges
múlva sem értük el a kitűzött célt. Ennek kiiskolalátogatásra, mit végezhet a központnak
küzdése a jövő feladata. A tények logikája nem
maradt kerületben a tollnok is. A kirendeltség bíztat azonban azzal, hogy sokat remélhetünk a,
pedig közvetlen ügyelhetne tél a kerületébe legközelebbi jövőtől. Hol van az egyseges irány,
tartozó iskolák belső életére.
az egységes ideál, melyről Eötvös álmodott? A
Kérdem, nem sokkal intenzívebb lenne e ígv
a felügyelet s a tanító-tanfelügyelői kirendeltség nem válna-e úgy be szakfelügyelőnek, mint
a Saskéőy javasolta járási szakfelügyelők ?
.Már most nézzük javaslatom anyagi hátterét,
tagadhatatlan előnyei mellett.
Magyarország <>:> vármegyéje között sok van
olyan, mely kicsiny területe s lakosainak csekély szama folytán kirendeltséget nem igényel ;
viszont van néhány vármegye, mely vagv nagy
területe, vagy rosszabb közlekedési viszonyai
folytán •'»—I kirendeltség szervezését teszi szükségessé. ámde ilyen helyeken már jobb részben
van is. Átlag mégis minden vármegyére számítva 2 kirendeltséget, az 12(1. mondjuk l-'in
kirendeltség szervezését eredményezné. A vezetéssel megbízva segédtanfelügyelők. — mint
ina is — a X. rangosztályba beosztással igényelnek összesen 2ti(t.00() K törzstizetést. Irodai,
lakbér, úti átalány, esetleges napidíj itt sem

nemzeti erők ma még hevesebb küzdelmet folytatnak egymás ellen, mint évtizedekkel ezelőtt.
Ma még kevésbé értik meg Eötvös eszméit. Eötvös azt hirdette, hogy a nemzetiségi kérdés példán! a valóságban nem nemzetiségi kérdés, nem
a román, szerb, t ó t stb. faj külön elszigetelt
kérdésé, hanem az egész, az egységes nemzete.
Ennek az igazságnak az elismerését is csak a
jövőtől varhatjuk. Eötvös ki akarta terjeszteni
mindenkire az oktatást. Negyven év múlva sérelemnek bélyegzik, hogy, a politikai jog előfeltétele gyanánt, a műveltség legkisebb fokát is
merik kívánni. Vagyis közel félszáz év múlva is
nagy a száma azoknak, kik nem tudnak sem
írni, sem olvasni. Eötvös a nemzeti nevelés egységének volt híve és ma sincs még semmi nyoma
a nemzeti nevelés egységének. Hangoztatta volt
az iskolafajok szerves kapcsolatát. Hiába hangoztatjuk még manapság is. Miniszteri rendeletben
a lelkére kötötte a tanítóságnak a felnőttek ok-
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tatását. Számítása szerint, természetesen pár év
múlva szükségtelenné teszi ezt az iskola. íme,
ma nagy buzgósággal látnak mindenfelé a felnőttek oktatásához. Már első minisztersége korában, 1 8 4 8 április 24-én hivatalosan megszüntette
a számjegyekkel való klasszifikáció rendszerét.
Ausztriában meg is szüntették mostanában, és
számosan erre hivatkozva sürgetik nálunk is az
újítást. A kultúrpolitikusban pedagógiát keres
Eötvös, mert neveléstudomány nélkül nincs súlya
a kultúrpolitikusnak ; másfelől azonban csak azt
t a r t j a jó tanítónak, aki egyszersmind politikus.
A tanítót nem lehet nyers erővel hajtani hivatása teljesítésére. Ehhez meggyőződés, önállóság,
jellem szükséges. Csak az nevelhet egyéniséget,
ki maga is egyéniség. És mindenek felett tárgyiasnak kell lennie.
Eötvös eszméi nem újak, ez azonban korántsem ronthatja le értéküket. Mert az ú j gondolatnak idő kell, hogy megérjen. Ennélfogva nem
számíthat az ú j gondolat arra, hogy megvalósuljon hamarosan. A reformgondolatnak a köztudatba
kell helyezkednie, hogy érvényesülhessen. É s az
Eötvös gondolata, melyről azt mondják, hogy
nem új, még ezidőszerint sem ért meg odáig,
hogy testet öltsön. Nekünk, tanítóknak a kötelességünk első sorban azon lenni, hogy általánosuljanak az Eötvös eszméi. Evégből oda kellene
hatnunk, hogy kifejtsük Eötvös műveiből politikai rendszerét ; hogy összefoglaljuk nevelési el. eit
és hogy levéltári adatoknak alapos felhasználásával megrajzoljuk két miniszterségének történeti
képét. Előadónk azzal zárja be fejtegetéseit : csak
mindig előre, mindig fölfelé, mindig Eötvös után.
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135.379 korona 13 fillér, vagyonszaporulata t e h á t
21.092 korona 97 fillér volt. 1908 december hó

31-én az Eötvös-alap

vagyona

639.506

korona

16 fillérre rúgott. A kisded mag tehát, melyet
Péterfy Sándor 33 évvel ezelőtt elvetett, — 4 0 0
korona tiszteletdíját ajánlotta föl erre a célra, —
áudárba szökkent s ma m á r hatalmas fává izmosodott. N e m lesz talán é r d ^ t e l e n , ha elmondjuk, hogy az 1875. év végén az Eötvös-alap
vagyona mindössze 950 korona volt. Az 1 8 8 5 . év
végéig m á r 48.732 korona 32 fillért rakosgatott
össze a kartársi szeretet, 6 6 5 0 koronát osztván
ki ebben az évben segélyek és ösztöndíjak címén. További 10 év u t á n (1895-ben) 1 4 4 . 8 2 1
korona 5 4 fillér vagyon mellett már 1 7 . 2 5 0 korona jótéteményben részesíthette tagjait. A következő tíz év még kedvezőbb arányokat t ü n t e t
fel, m e r t 1905-ben az Eötvös-alap vagyona már
5 6 8 . 3 5 4 korona 47 fillérre, a jótétemények
összege pedig 1 3 0 . 5 9 5 korona 09 fillérre rúgott. Legkedvezőbb éve az Eötvös-alapnak az
1903. óv volt, amikor a vagyonszaporodás egyszerre 1 0 6 . 2 5 8 korona 0 8 fillért m u t a t o t t . Az
alap vagyonából 5 6 8 . 1 5 2 korona értékpapírokban van elhelyezve, részben a Pesti hazai első
takarékpénztárnál, részben pedig a Magyar földhitelintézetnél. A többi ugyanezen intézeteknél,
illetve a magy. kir. postatakarékpénztárnál folyó
számlára helyeztetett el.

Az Eötvös-alap a m u l t évben 4 0 2 egyént
részesített jótéteményeiben, még pedig ösztöndíj
vagy segélyben 94-et, — 9340 korona értékben, — szabadasztalban 52-t, ami pénzértékben
1 0 . 4 0 0 koronának felel meg, a Tanítók Házaiban
elhelyezett 256 ifjút, kiknek eltartása 123.215
(h. i.)
korona 64 fillérbe k e r ü l t ; , s így az Eötvös-alap
n.
az elmúlt esztendőben 142.955 korona 64 fillérA közgyűlés.]
rel segítette tagjait.
Az ünnepség után alapszabályszerűleg megA Tanítók Ferenc József Házának m u l t évi beállapított közgyűlését tartotta meg az Eötvös- vétele 105.699 korona 66 fillér, kiadása 105.462
alap. Ujváry Béla elnöki megnyitójában r á m u t a t korona 68 fillér volt. Egy-egy i f j ú élelmezése
arra a sajnálatos körülményre, hogy a magyar havi 32 korona 50 fillérbe, teljes ellátása pedig
tanítóságnak több mint kétharmada m é g mindig havi 52 koronába került. A Tanítók Hunyady
közönnyel nézi az Eötvös-alap működését, mely Háza bevett 1 0 6 . 1 7 3 korona 76 fillért, kiadott
33 évi fennállása óta 1,122.574 korona 53 fil- 1 0 5 . 6 3 0 korona 9 9 fillért. A Kolozsvári Házban
lér segélyt juttatott
tagjainak,
s ^mellett még egy-egy ifjú élelmezése havi 27 korona 80 fil640 ezer koronát meghaladó vagyont is szerzett, lérbe, teljes ellátása pedig havi 44 korona 10 filmelybe, természetesen, a kincstár tulajdonát ké- lérbe került. A Tanítók Házaiban ezidőszerint
pező két Tanítók Háza nincsen beleértve. Hiszi,
elhelyezett 256 i f j ú (132 Budapesten, 124 Kohogy ezek a fényes eredmények, melyeket az lozsvárott) így oszlik meg, vallás szerint : róm.
Eötvös-alap a magyar tanítóság egy kicsi töre- ! kath. 81, gör. kath. 4, gör. kel. 5, ág. ev. 61,
dékének támogatásával tudott fölmutatni, végre ref. 62, unit. 4, izr. 29 ; a szülők
foglalkozása
meg f o g j a győzni az egész tanítóságot, hogy
szerint : óvónő gyermeke 3, néptanító gyermeke
egyesült erővel mire volna képes.
163, polgári iskolai tanító gyermeke 27, lelkész
gyermeke 2, képzőintézeti és középiskolai tanár
Az elnök és titkár beszámolójának tudomásul
vétele u t á n a számtartó jelentése következett, gyermeke 8, tanfelügyelő gyermeke 4, egyéb
melyből megtudtuk, hogy az Eötvös-alap niult foglalkozású szülők gyermeke (csak Kolozsvárott)
4 9 ; tanulmányi
ágak szerint : bölcsész 64, orvos
évi bevétele 156.472 korona 10 fillér, kiadása
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ez évi 90 ezer korona jövedelmet, jelentene az
,'ifj technikus 27, jogász 75 (ebből Kolozsvárott 53), állatorvos 0, polgári iskolai tanító-" Eötvös-alapra; a segélyegyesületünknek jövedelmező vállalatoknak felkarolása pedig a tanítóság
jelölt ti, rajztanító-jelölt I. kereskedelmi akaminden anyagi megterheltetése nélkül legalább
démiái hallgató -1, tlieológus ti, vasúti tanfolyamevi tízezer koronával szaporítaná bevételeinket.,
hallgató 1, gyógyszerész 4.
s így évenként százezer koronával siethetnénk
A közgyűlés a szokásos felmentveuyek megsegélyre szoruló kartársaink terheinek könnyíadása utáu változatlanul fogadta el a folyó évre
tésére. Az akarat a vezetőségben megvan. Mindszóló költségelőirányzatot, mely szerint az Kötvös
alap bevétele 126.020 korona 6!) tiller, kiadás;* addig azonban, míg a tanítóság kétharmada közönnyel nézi törekvéseinket s tagjaink nem ese12 1.17 1 korona 72 fillér. A Tanítók Ferenc
József Házának fönntartására 67.186, a Tanítók < keh része is névleg támogatja csupán egyesülellunyady Házára pedig 54.060, összesen t e h á t i tünket az emberszeretet munkájában, mindeneket
kielégíti• eredményt ne követeljenek tőlünk. Cél121,546 koronát irányzott ebi a közgyűlés, amijaink megvalósítása az egész magyar tanítóság
bol 20.061 korona 66 fillért az Kötvös-alapnak
váll vetett munkásságát követeli. Fogjon azért
kell fedeznie. Tekintettel az utűbbi evekben előössze az Eötvös-alap valamennyi tágja, s ahol
állott nag\ dragaságra és az Eötvös-alappal szemtalálkozik tanító-emberrel, ki nem esküdött még
ben támasztott igények fokozására, utasította a
közgyűlés az elnökségei, hogy a vallás- es köz- | föl zászlónkra, vonja be szeretettel kötelékünkbe,
s akkor rövid időn nem lesz többé segélyre
oktatásügyi miniszternél az államsegély lölemelészoruló tauitó-íizvcgy. nem lesz többé támogatást
set kélje. Kihirdette azutáni az
ösztöndíjakra,
kereső tftnitó-árVa, akit üres kézzel kell elboesaseaétlyekre és Tanítók Házaiba
ra'ó
fölvételre
vonatkozó pályazatokat, melyekert l'.tO'J. évi : tanunk, mikor reménnyel szívében kopogtat, be
július
hó 10-ig
kell jelentkezni
a
lilkáruiít. az F,ötvös-alapnál !
(A jiulvazaii hirdetést lapunk egyik közelebbi
Csak így j u t t a t h a t j u k diadalra annak a férfiúszámában fogjuk közzétenni. Szei-k.) Héfejezesül
nak az eszmeit, kinek nevel zászlónkra írtuk, s
kiemeljük még a titkári jeleniősből a következőakinek emléket kegyelettel megünnepelni évről
k e t : 1 oos december •'. I-eij az Kíit vi'is-ulapnak evre egybesereglünk".
('.Vs. K . )
volt 10.572 t a g j a : ezek közül evdíjas 7611,
reszesjegyi's rendes (50 koronás) 2666. részes
üiiiiíWő-uovrlin
tn,
jegves rendkívüli (2o koronás) 1 I I, örölois
s ii g y e r m e k b ü n t e t é s e ,
alapító 65«, I iszl ele.tboli 55.
( lie S111 '/'', I; n'/j i-n I 11 v •
Az Kéé vös-alapot, gyarapító tlUlaJátokból
az
liio: li. JYtif/!/
Sándor.
I '.ins. , v vegéig a, követkéz"
/e-'-i. Ibly (ák
IV.
!;;. ; l.öUJis .ioz.scf báró műveinek eladas.iiji.il
Most nun folyt áthatjuk a Büntető
novellái.
11.22-1 korona 7 1 tillér, a Tanítóik Haza. iskolái
mélyet olt hagytunk el. hogy az életének tizenhol 11.55 1 korona. 64 filler, a. Tanítok Haza
kettedik evét inog nem haladott gyermek elleti
gyújtóiból 7564 korona 84 fillér, az Allgkvedö
bűnvádi el járás nem indítható. A 12 évet m e g ( i vermeknaptárból 226!) korona 66 idler, a te
haladott, de IS-ik évét m é g be nem t ö l t ö t t
inetkezési osztályból 2080 korona 12 fillér es
fiatalkorú (amint a törvény m o n d j a ) ha a b ü n az Első magyar általános biztosit,ó-tarsasaggal
tethetőséghez szükséges értelmi es erkölcsi fejkötött szerződésből 667 korona OK filler ; össze
lettsége nein volt m e g : büntetőjogi felelősségre
en tehát (15,271 korona 0i> fillér.
nem
vonható ugyan, de a b í r ó s á g ily esetben
Tudósításunkat, a. titkári jelentésnek következó
elrendelheti, b o g y a fiatalkorút törvényes k é p szavaival zárjuk: ..Harminchárom éve fonjuk,
viselője, hozzátartozó ju, vagy m á s alkalmas egyén
fonogatjuk immáir a részvét .selyenikendőjének
házi
felügyelet, alatt, tartsa, vagy intézkedhetik
lagv szálút : harminchárom eve szőjük, szövíigetaz,ir,int, h o g y a fiatalkorú házi, vagv iskolai
jük a.z emberszeret etilek Cehei abroszai, s meg
fenyítést
k a p j o n . El lehet rendelni az ilyen
mindig nincs fölszárit.va a tanító-özvegyek ós
fiatalkorúnak
javító-nevelését is.
,árvák minden könnye, még mindig nincs megterítve annyi asztalunk, hogy minden hozzánk
forduló tanító fiái állandó vendégül láthatnék.
I'edig ez az esztendő sem volt szegényebb szeretetben és munkában, mint az előzők. He mi
haszna az egyesek minden ügybuzgalma, lia szavuk a pusztába kiáltónak szava, lia példájuk nem
talál követőkre. Harmincezren vagyunk immár
magyar néptanítók! Ha. minden egyes elhozná a
maga filléréit a. kartársi szeretet, szent, oltárára.

T e h á t ismét, előfordul az az eset, még a II!
(•von felülieknél is, h o g y a bíróság az iskolának
a d j a át a, g y e r m e k e t megfenyíti".s végett. ( E r r e
m é g a, befejezésnél visszatérek, a m i k o r ki f o g
tűnni, hogy miért;, kellett közölnöm az iskolai
fegyelni i büntetéseket.
H a a 12 IX év között, levő
fiatalkorúnak
a, bűntett vagy vétség elkövetésekor a b ü n t e t het őséghez szükséges értelmi és erkölcsi fejlett\
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se'ge megvolt, a következő intézkedések tehetők :
dorgálás, próbárabociátás, javító-nevelés, fogház,
vagy államfogház.
A bíróságtól függ többnyire, hogy e büntetési nemek közül melyiket alkalmazza, csupán
azt kívánja meg a törvény, hogy a büntetés
alkalmazásánál figyelembe vegye a fiatalkorú
egyéniségét, értelmi és erkölcsi fejlettségének
a fokát, életviszonyait s hogy az alkalmazandó
büntetés a fiatalkorú jövőjére jótékony befolyással legyen. De vannak mégis bizonyos esetek,
midőn az enyhébb intézkedést mellőzni kell.
Annyira újszerűek ezek a büntetőbírói intézkedések, hogy igazán nem árt részletesen megismerni ezeknek milyenségét.
A dorgálás abban áll, hogy a bíróság nyilvános tárgyaláson az elítélthez ünnepélyes, komoly intelmet intéz és figyelmezteti őt, hogy
újabb bűntett vagy vétség elkövetése esetében
ellene szigorú büntetést fog alkalmazni. Ezt
azonnal foganatosítani kell, ha a kir. ügyész
az ítélet ellen nem jelent be fölebbezést.
De nem lehet alkalmazni a büntetésnek ezt
a nagyon is enyhe nemét, ha az elítélt fiatalkorú előzőleg már egy hónapot meghaladó szabadságvesztésre el volt ítélve, vagy ha most reá
egy hónapot meghaladó fogház, vagy államfogház-büntetés lenne megállapítható.
A próbárabocsátás abban áll, hogy a bíróság
nem hoz ítéletet, hanem a fiatalkorút figyelmezteti, hogy most az egyszer még nem bünteti meg, hanem egy évre felügyelet alá helyezi ;
de ha ezen egyévi próbaidő alatt újabb büntetendő cselekményt követ el, vagy iszákos,
vagy erkölcstelen, vágy csavargó életmódot
folytat, vagy egyébként az erkölcsi züllésnek
jeleit mutatja, vagy a felügyeleti szabályokat
megszegi : akkor a bíróság őt javító-nevelésre, fogház- vagy államfogház-büntetésre ítéli; de ha a
próbaidő alatt kifogástalanul viseli magát : akkor
az év elteltével megszüntetik ellene az eljárást.
Azonban nem bocsátja próbára a bíróság az
olyan fiatalkorút, ha előzőleg már egy hónapot
meghaladó szabadságvesztésre büntetve volt.
Javítónevelést rendel el a bíróság, ha a
fiatalkorú eddigi környezetében a romlás veszélyének van kitéve, züllésnek indult, vagy értelmi
és erkölcsi fejlődése érdekében a javítónevelés
más okból szükségesnek mutatkozik. A javítónevelés idejét a bíróság nem határozza ugyan meg,
de legalább egy évre szól, azonban a fiatalkorú
21-ik évén túl nem haladhat. Egy év letelte után,
ha teljesen megjavultnak látszik, kétévi próbaidőre kísérletileg szabadon megy s ez idő kifogástalan letelte után szabadsága véglegessé lesz,
ellenkező esetben az intézetbe visszaszállítható.
Fogházzal olyan esetekben bünteti a bíróság
a fiatalkorút, ha olyan bűncselekményt követ
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el, melyet a törvény halállal, fegyházzal, börtönnel vagy fogházzal büntet, államfogházzal
pedig csak a különben is államfogházzal büntetendő esetekben. Azonban azt is kimondja,
hogy azok a fiatalkorúak, akik életüknek 15-ik
évét még be nem töltötték, csak a legsúlyosabb
esetekben büntethetők fegyházzal.
Érdekes újítása itt a törvénynek, hogy a
fogház legrövidebb tartamát az eddigi 1 napról
15 napra s leghosszabb tartamát — a 15 évesnél idősebb fiatalkorúak részére — az eddigi
5 évről 10 évre fölemelte, de a fogház leghosszabb tartama csak olyan esetben haladhatja
meg az 5 évet, ha a bűncselekményre a törvény halál- vagy fegyházbüntetést rendel; az
államfogház legkisebb tartamát pedig az eddigi 15
évről 2 évre szállította le a fiatalkorúakra nézve.
A fiatalkorúak részére külfm fogházak fognak építtetni s a bíróság elrendelheti azt is,
hogy a 18—21 év közöttiek is ebben a külön
fogházban állják ki büntetésüket.
A bíróság még azt is elrendelheti, hogy a
fiatalkorúak a fogházbüntetés kitöltése esetén
még javítónevelésben is részesíttessenek.
A fegyházra ítélt fiatalkorú büntetése kétharmad részének kitöltése után, föltételes szabadságra bocsátható, ha szorgalmat tanúsított és
javulásának jelét adta.
Szó van itt fogházról és államfogházróh Lássuk a különbséget a kettő között. A fogházra
ítéltek munkára, a fogház területén belül munkára köteleztetnek, de maguk választhatják foglalkozásukat, saját ruhájukat viselhetik, egyébként azonban az élelem, házirend és fegyelem
tekintetében a fogházi szabályoknak vannak
alávetve, de e szabályok enyhébbek, mint a
fegyházi vagy börtöni szabályok; egyszóval a
fogházra ítéltek csekélyebb bűncselekmények
miatt elítélt és szelídebb elbánásban részesülő,
de közönséges foglyok vagy rabok. Míg az
államfogházra ítéltek külön fogházba záratnak,
csak éjjel vannak elkülönítve, munkára nem
kényszeríthetők, saját ruhájukat viselhetik, magukat sajátjukból élelmezhetik, naponként 2
órát tölthetnek a szabadban, a nappali órákban
vendégeket fogadhatnak, egyszóval úgynevezett
államfoglyok, kiknek büntetése nem meggyalázó,
mert politikai bűnökért, párbaj vagy sajtó útján elkövetett vétségekért vannak elítélve.
E kis kitérés után meg akarok még emlékezni a Büntető-novellának azon részéről, mely
kimondja, hogy az életük 18-ik évét meghaladott, de 20-ik évüket be nem töltött kiskorúak
a törvény szerint halállal vagy életfogytig tartó
fegyházzal ezután sem büntethetők s az ily cselekmények miatt legföljebb csak 10—15 évi
fegyházzal büntethetők, azonban a halállal büntetendő esetben 3 évi, az életfogytig tartó fegy-
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lui/,/,ill büntetendő esetben 2 i:vi fegyház-bünÍgy kétségtelennek tartom, liogy mire a
tetésnél kisebb büntetés semmiképen sem szabIhi-nak a fiatalkorú bűnösökre vonatkozó része
ható ki reájuk . . .
(•létbe lép ( l ! ) l o január 1.1. ugyanakkorra ál kell
alakítani az összes iskolai szabályzatokat, hogy
í m e ! ezek azok a nevezetesebb intézkedések,
tanítók es tanárok tisztában legyenek azzal,
melyek a fiatalkorúnkra vonatkoznak. Ezekből
mi m ó d o n büntessék a bíróság által hozzájuk
l á t h a t j u k , bogy a Bn. megkülönbözteti a 12
utalt bűnös gyermekekid.
even aluli, a 1 2 - 15, a 15 — IS és 1 8 — 2 1 év
közötti kort, s m í g a 12 éven aluliakat bíróilag
egyáltalában nem, a 1 2 - 1 5 év közöttiek szabadságvesztés-büntetéssel csak ritkán engedi
I). K. Oha. Az építés dolgában érdemleges intezkede.büntetni, addig gyermekként bánik mindazokkal,
egyelöre nem tehető. Az ideiglenes elhelyezés ügyéakik életüknek 18-ik évét még be nem töltődben a tanfelügyelőséggel jussanak megállapodásra.
ték és fölötte enyhe egeszei) a 21-ik éven aluIpariskolai szünet. Jimtapeslm a következő napokon
liakkal szemben.
szünetel a tanítás az iparostanonc-iskolákban : aj a
király é-s királyné születése és nevenapján, valamint
Már most tudjuk, bogy nemcsak a 12 éven
a koronázási napim ; hj karácsonykor: december 2IÎ- t-'d
aluliakra, hanem a 12- I S év közötti fiatalbezárólag január 2-ig, húsvétkor: virágvásár naptól
lia a büntethetőséghez szüksékorúakra is
húsvét keddjéig bezárólag, pünkösdkor: a két ünnepnapon ; ( j az. illető kerület: bóesiivasárnapjáii : áj a
ges értelmi és erkölcsi fejlettségük nem volt
farsang bárom utolsó napján;
mindenszentek <•.meg — elrendelheti a bíróság, hogy iskolai
halottak napján, boldogasszony fogantatása ünnepim,
fenyítést kapjanak, sőt, hogy az iskolai hatóság
vízkereszt, gyertyaszentelő (és gyümölcsoltó boldoga gyermeket megdorgálja, vagy iskolai elzárásasszony napján, áldozócsiitörtökön és a kerületi úrnapi
körmenetek napján : f j az. iskola igazgatója által la
sal fenyítse, vagyis a bíróság nem bünteti meg
vasárnap ki\ételével) engedélyezhető egy napon. Vidéken
a gyermeket-, hanem megbüntetés végett az
a vkni. által kiadott iparostanonc-iskolák szervezetiének
iskolai hatóságnak adja át.
12. S a értelmében év közben a következő napokon
szünetel a tanítás ; aj karácsony kor é-s húsvétkor egy Hát hiszen a dorgálás csak megjárja, mert
egy héten, pünkösdkor ké-t napon, űrnapján, óév utolsó
ez előfordul — h a b á r csak mint fegyelmi bünes újév első napján; hj a király es királyné születésitetés
egyik-másik iskolai szabályzatban : de
és névnapján, valamint a koronázási napon : c) ezeken
mikép hajtják végre a megfenyítést
és az elléiül a felügyelő-bizottság évenként három szünnapul
engedélyezhet,. I menniiihen a tanitas n fiintcbliieklicizárást Y Hiszen csupán az iparos- és kereskedik
elő nem virult ralamely ünnepi , esnék, n tanítást a dél
tanonc-iskolák szabályzata adja meg az igazgaelőtti iiiorc kell áthelyezni. Megjegyezzük iné-"- i<< ••••.
tóknak a, tanoncok fölötti házi fegyelmi jogot.
vkni. 1-S.;!s2 Is'M.
. keli H'udelete crtelnié'ben az
iparostanonc-iskolák izraelita vallású tanulni péntek
mely azonban a Büntetőtörvény r - a bírói
este, illetve sziuiiba-ton az, írás-, számolás- és r a j z o l á s t ó l
gyakorlat szempontja val nagyon is eles kritika
lölmentendők, lia szülőjük, gyámjuk vagy gazdájuk
aia eshetik
míg a többi iskolai szabályzaevégett az ipariskolai bizottsághoz folyamodik, ile azon
tok majdnem tiltakoznak ez ellen. Miben tog
időre éket az. iskolábajárási ól fölmenteni nem lehet,
mert szükséges, hogy a tanulásban a többi tanoncok
állani az a „mi g fenyítés" es az, az „elzárás" r
kai együttesen haladjanak előre é-s I így < - ! <-, esetleg
Vajjon a megfen vîtes alatt a liaz.i fegyelmi jog
szólnál felelettel vigyenek reszt, a tanulásban.
gyakorol hatását kell érteni, vagyis hogy visszaH-i. A kízségi iskolai alapvagvon feletti Icliigvelet.i
állítjuk az. iskolában, mint büntetést, a testi bünte- j o g a 1:1,21" 1883. sz. a. kelt rendelettel kiadott,' I lasítás értelmében a közig, bizottságot illeti, likból kitést. és a H napon túl nem tartó testi sértésért a
folyóan felügyel az alapvagvon helyes kezelésére é.
megfenyítő tanít,ó vagy tanár büntetés alá vonjövedelmezőségére és amennyiben a jövedelem csekély
ható nem lesz 'i Mikint es Irogvan foganatosít ja a
volna, a közök !.. miniszter előzetes hozzájárulásával
tanító vagv t a n á r a z „elzárást,", mely semmiképeu : intézkedik az ingatlanok eladatása tárgyában. 11a önök
az eladásból befolyó összeget, iskolai építésre kívánják
nem lehet azonos a szabályzatokban fegvelmi
büntetésül meghatározott Jbiinmnnisztássnl" ? ! Icihaszná-lni, az I tusítás értelmében köteles lesz. a község évenként, oly összeget, a,z iskola fenntartására biztosítani, mint, amennyit az n lap vagy on legutóbb jöveAz iskolai szabályzatokban felsorolt fegyelmi
delmezett,.
H. !.. Szlak. IIa kétséget, kizáró nníilon
büntetések nem bűnös cselekmények, hanem az
be tudja igazolni, hogy az. illető okmány hamisítva
iskolai szabályok meg nem tartása miatt kivan, akkor saját érdekében is legjobban cselekszik, lia
szabott büntetések. A bűnös cselekmények ezekaz esetről jelentést, tesz a, tanfelügyelőségnek, t.nuek
a feladatát fogja azután képezni, hogy a megtorló
nél szigorúbb büntetéseket érdemelnek, mert
lépéseket folyamatba tegye. — F. II. Az özvegy, ha
érzéki rosszban kell álhiniok s ha igen : akkor
újból férjhez megy, az 1875. évi XXXII. t.-c. l-l. S-a.
új iskolai büntetésnemeket kell megállapítani,
értelmében házassága tartama alatt, elveszti özvegyi
vagy pedig megadni a tanítóknak és tanárokdíját; de ha ismét, özvegy marad, előbb élvezett gyámpénzét megkapja. De kérheti azt is, hogy az őt, megnak a házi fegyelmi jog gyakorolhatását, ami
illető gyámpénznek kétévi összegét kapja végkielépedig alig lenne összeegyeztethető a Büntető
gítésül. A férjhezmenő özvegyeknek nyilntkozniok kel!
novella szellemével.
arra nézve, hogy a végkielégítést, kívánják-e. vagy
fenntartják-e igényüket a rendes segélypénzre V
Az elzárás foganatosítására nincsenek megfelelő helyiségek az iskolákban.

Tanítók tanácsadója.
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Szállnak az évek ...
Szállnak az évek,
Szárnyain e l t ű n t , csalta remények,
Gondtalan á l m o k —
Könnyeimen á t nézek utánok.
E g y rabol édes, szívbeli vágyat,
Más leszakasztja a rügyteli á g a t —
Vissza felém csak a búcsú b á n a t o s éneke csendül
Eltemetett s z e r e l e m r ü l . . .

Óh, mosolyogj rám,
Drága fiacskám,
Szívem e g y e t l e n kincse, virágom,
Mindenem e bús, földi világon,
Oh, m o s o l y o g j rám !
Fénye r a g y o g j a be bánatom éjét !
Szólj, madaracskám, hallani vágyom
Angyali a j k a i d égi zenéjét !
S n ú n t h a a hit szava szállna felém :
Kél a szívemben egy á r v a — remény.

I'elyhez a hó, sivít a szél,
Nyakunkon a csikorgó tél,
Díszt is hozott a vén barát :
J é g v i r á g o t és zúzmarát.
J é g fedi a folyót, tavat,
Jégcsap lóg az eresz alatt,
Halovány köd, szürke pára
Kedves falunk szép határa.

Ist váll.

Hét kis napié.
írta : Jeszenszkyné

Szállnak az évek,
Titkon egy-egy sugáracska r ö p ü l tova vélek
Eltem egéről,
Hervad a lomb, lesohajtoz az ágról,
Mind k e v e s e b b van az egykori fényből,
Hajdani vágyból, —
Nyúlik az árnyék,
Csöndesedik, -— csak a szív sebe fáj m é g . . .

Télen.

T ü n d é r k e r t ez, aranyvilág,
Nyíl benne száz örömvirág,
Hő szerelem hű t a n y á j a ,
Bő áldásod, óh Eg, r á j a !
J é g v i r á g o s az ablakom,
Kinn a faluvégén l a k o m ;
Faluvégen, erdőszélen,
A boldogság közepében.
Holdis

Oh, mosolyogj rám,
Drága fiacskám,
Szívem e g y e t l e n kincse, virágom,
Midenem e b ú s , földi világon.
Oh, mosolyogj r á m !
Fénye r a g y o g j a be bánatom é j é t !
Szólj, madaracskám, hallani vágyom
Angyali a j k a i d égi zenéjét !
S mintha vigasz szava szállna felém :
Elhal a s ó h a j keblem ölén . . .

Szalay

Faluvégén áll kis lakom,
.Tó anyámmal abban lakom,
S b á r zúg a tél fészkünk felett :
Itt b e n n virít a kikelet.

Gyula.

T.

Irén.

Hét kis napló fekszik előttem. Egyszerű kis
könyvecskék. Vörös a födelük, hófehér a belső
lapjuk.
Felváltva nyitogatom ki őket, neliogy valamelyiket jobban kitüntessem. Hiszen mind a
hét egyenlően kedves a szívemnek.
Kinyitom az elsőt, a másodikat. De, óh, a
harmadikhoz remegve nyúl kezem; szemem elhomályosul, ha belenézek. Kicsiny, ezüstözött
koporsókulcs van mellétéve és gyászfátyollal van
átkötve. Mély sóhaj kél szívemből ; megcsókolom
a könyv födelét úgy, miként az imádságos
könyvet szokták s aztán csendesen csúsztatom
vissza a helyére.
Még négy könyvet húzok el<") s mire az
utolsóba nézek, már felvidul szívem, ragyog a
szemem s néha oly hangosan kacagok fel, hogy
a szomszéd szobába is elhallatszik.
No, csak ez kellett! Egyszerre hat torok
kiabál felém:
— Min nevet, édes mama, min nevet ?
A ti bohóságtokon, gyermekeim.
A gyermekek csodálkozva néznek össze, hiszen
ők semmit sem csináltak, csendesen foglalkoznak a másik szobában.
— Rajtakaptatok, gyermekek, így hát bevallom, hogy ez a hat könyv itt tirólatok szól.
Ebbe jegyezgettük fel életetek minden fontosabb eseményét.
— Akkor ezek naplók — mondja Laci, a
legnagyobbik.
De a többi még most is csodálkozva néz rám.
— Igen, ez a ti naplótok. Ez itt a Lacié,
ez a Lilláé, ez meg az Árpádé.
— Az enyém ? ! — kiált bele a legkisebb.
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A árj sorodra ! Itt a Pistié. Irénkéé és ez
Irénke takarékos kislány. Akárhogy ízlik neki
a legszebb, legújabb a Géza baljáé.
az étel, mégis eltesz belőle egy kicsit. Egyszer
.Million kapott mindenik a magáé után s míg igen belefáradt a képeskönvv nézésébe és ígv
a nagvobbak gyorsan lapozgatni kezdtek benne, szólt :
a ket kisebb alig tudta betűzgetni a kusza írást.
No, most mar elég! Elteszem vacsorára
A lámpa fénye barátságosan világította meg
Pisti igen szeret számolni és egyszer azzal
az olvasásba merült öt gyermekfejet.
mulatott, hogy egy karácsonyi árjegyzékben a
A legkisebb a kályha mellé kuporodott és forintokat koronákká változtatta. Mikor a végére
buzgón forgatta a könyv lapjait, I ii/.onvosan ért, így szólt :
képeket keresett benne.
— Máma, mondja meg, hánv eves es én
Egyszerre felkiált Laci:
megmondom, hány korona.
A legtöbb följegyzés azonban Árpádról szól.
- Nini. én csak - kilő és Tő deka voltam,
Könyvet tölthetnénk meg az ő jó g vermekmikor megszülettem.
Mil meg 4 kiló.
deka —- dicsekszik mondásaival. Sok közülök szállóigévé lett.
Az iskolából jön haza Árpád és szól.
Lilla.
Mennyi Voltál te. Árpád, Pisti, Irénke?
Mama. mik vagyunk mi? Szegények nem
Mindenik kikeresi a maga legkisebb súlyát vagyunk, mert van ruhánk, meg ennivalónk,
s végre f íé/.;i babára kerül a sor. S íme, ő le- gazdagok sem vagyunk, mert nincs sok pénfőzte súlyban valamennyit, az ő 4 kiló es Ii."» zünk : éu azt hiszem, mi olyan jómódú szegények vagyunk.
deka jávai.
Tetszett ez szörnyen a gyermekeknek. Hát
Szerinte, a gyermekek azért járnak iskolába,
még mikor azt is kikeresték, hogv mily sor- hogy otthon lehessen szellőztetni.
rendben kapták meg az első fogakat, melyikük
A szomszéd kisfia mindig szeretett volna
kezdett előbb ülni. járni, beszélni?
Árpáddal játszani, de ő soha sem akarta még
Eífvik ebben, másik abban volt az első s így látni sem, mert azt mindig nevelőnő kísérgette.
Egyszer így fakadt ki :
nem volt ok az irigységre.
— Xo. majd meglássák, hogy ebből a fiúból
E kis könyvek elárultak mindent. El azt is,
hogv mikor Lilla beszélni kezdett, a levest leány lesz !
vi'h'skének mondta, a paradicsomot pancsomnák.
Lilla emlékkönyvébe akart ő is írni valamit.
a papirost paesurosnak. a tintát pampának.
I >e mit? Akkor látja, hogy az. egyik lapon ez
De a többi sem beszélt különbül. Az egyik áll: „Emlékül ! Tiszteljed atyádat és anyádat,
cigányosan, a másik a/, „f" betűt ..s/."-nek vagy hogy hosszú stb.': Err* fordít egy lapot ós ú j a ;
„Emlékűi: X" ölj! Szerető testvéred. Árpád."
„h"-iiak ejtette s ez ígv hangzott • Árpad -v.-iit
nem /,; '1.
Nem folytatom tovább! A gyermekek is beleMindenik megtalálta az első szót, az első fáradtuk az olvasásba. A kisebbek letették a
könyvet, Oéza baba most próbálgatja kitépni
mondatot, amit életében kiejtett.
Es egv il ven szó vagv mondat u gvermek belőle u lapokat.
egész lelkivilágát feltárja előttünk.
Elszedem tőlük és visszarakom "ket íróaszOlvassuk csak őket.
talom fiókjába. Ott őrzöm, s ha majd nagyok
Laci valami csínjeért, verést kapott. Lilla erre lesznek a gyermekek és megértenek minket,
így fakadt ki:
akkor mindenik megkapja a magáét.
Inkább szeretnék meghalni, minek lássa
De hátha nem értenék meg? Hátha csak
az ember, hogy mást bántanak !
szülői különcködésnek tekintik ezt a nagy
A gvermek érzékeny, résztvevő» lelkét e mon- munkát ?
dásában megtaláljuk.
Hej, pedig hányszor ültünk le fáradtan az
Egy darabka cukrot vett el titokban Laci. íróasztal mellé, hogy a kis falitáblára följegySokáig hordta magánál, meg is szopogatta zett megfigyeléseket a naplókba bevezessük.
olykor-olykor. Egyszer csak visszateszi a cukor- Hánvszor borult el arcunk írásközben, lia olyan
megfigyelést észleltünk, amely bűnös hajlamokra
tartóba. e szavakkal:
! hagyott következtetni.
- Mama, én ezt nem kértem.
Mennyi sok van e pár szóban kifejezve!
Ilyenkor annyit tanácskoztunk, úgy megvitatPistike kén velem szeretetéről beszél nz alábbi tuk a tennivalókat, hogy a bajt még csírájában
dolog :
elfojthassuk.
S ha sikerült, a üaplőírásnak is nagv része
Iskolát játszottak a gyermekek. Árpád volt
van ebben.
a tanító.
- Pisti, mondd meg, mire való a szék?
] le mindez elem észő semmi azzal az élve—- Arra ülünk, bogy el ne fáradjunk, mikor zettel szemben, amit nekünk a naplóírás szerzett.
A gyermekek minden kedvességét mi kéteszi'niK.
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szeresen élveztük. Ártatlan mondásaikat megismételve, földerült arcunk még akkor is, mikor
a búslakodásra nagyobb okunk lett volna.
Ilyenkor rendesen ezzel végezzük a beszélgetést:
— Lássa, feleség, milyen jó, hogy nekem ez
az ötletem támadt : vezessünk naplót !
— Igaza van, édes uram.

Irodalom és művészet.
* Színházi szemle. A Magyar

Színház leg-

újabb bemutatója Lengyel
Menyhértnek
Falusi
idill
című szatirikus életképe volt. Lengyel
fiatal ember még, ki két esztendővel ezelőtt
t ű n t fel a Thália-társaság előadásában színrekerült darabjával, a Nagy fejedelemmel.
Már
akkor egyértelműleg elismerték nagy szatirikus
erejét s ez az elismerés kísérte következő évben a Hálás utókor című darabját is, melyet a
Nemzeti Színház adott elő. A Falusi idill még
e kettőnél is maróbb, keserűbb. A szerző nemcsak hogy elénk állítja alakjainak minden rossz
tulajdonságát, de még torzítja, túlozza is. Összehordja mindazt a nevetséges, ferde, romlott alakot,
jellemet, ami csak előfordulhat egy magyar faluban. Persze soha nem volt a világon olyan falu,
ahol ennyi és ilyen figura került volna össze, de
Lengyel Menyhért nem t u d j a megfékezni a szatirikus kedvét, ki akarja önteni mindazt a gúnyt,
keserűséget, ami benne van. A merészen váltakozó vidám és tragikus jelenetek inkább a környezet megrajzolására, mint a mese előbbrevitelére valók. A darab meséje csak annyi, hogy
egy Drezdában nevelkedett művelt, fiatal aszszonyka falura kerül, azt hiszi, nagyon idillikus
életet fog élni a poétikus, csöndes környezetben
— aztán hamarosan észre kell vennie, hogy műveletlen, léha, cinikus, megvesztegethető emberek
közé j u t o t t s hogy ilyen ember az ő férje is.
Csalódik mindenkiben, kétségbeesik, el akarja
hagyni a férjét, a falut — és ekkor mi, a közönség, csalódunk őbenne. Nem tud elmenni, lassanként beletörődik a sorsába s egyszerre csak azon
veszi észre magát, hogy voltaképen nem is törődik már a kultúrával, aminek hiánya eleinte
annyira f á j t neki, megszereti a nagy evés-ivásokat,
megbarátkozik az addig annyira gyűlölt falusi
intelligenciával, szóval : ahelyett, hogy magához
emelte volna a falut, ő szállott le annak a színvonalára. Ismételjük : hála Istennek, nincs olyan
magyar falu, melyre Lengyel Menyhért szatírája
egészen ráilllenék, de részleteiben sok éles szemmel meglátott és mulatságosan eltorzított igazság
van. Az egészből pedig, a keserű szatírán keresztül, kiérzik a szeretet, nem ugyan a darabban
szereplő intelligencia, hanem a háttérben meghúzódó nép iránt, melynek vezetőit akarja saját
bűneikre figyelmeztetni a szerző.
(b. m.)
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* Y é r t e s y G y u l a k ö l t e m é n y e i . Húsvét ünnepére ú j verskötet jelen meg Vértesy
Gyulától,
Temes vármegye költő-tanfelügyelőjétől, az Eggenberger-cég kiadásában. A kötet közel húszévi
költői munkásság k é p é t fogja adni. A magyarlelkű költő könyvét melegen ajánljuk olvasóink
figyelmébe. A könyv ára fűzve 3, kötve 5 kor.
lesz. Megrendelhető a költőnél is (Temesvár),
vagy a kiadónál (Budapest.)

* A ponyvairodalom ellen.

As

Országos

Közművelődési
Tanács a nép és ifjúság lelkét
megmételyező pornográf-művek, detektív-regények
és egyéb ponyvatermékek terjedésének meggátlására az ily m ű v e k kiadásával nem foglalkozó
könyvkiadóvállalatokhoz és cégekhez a következő
felhívást intézte :
Az Országos Közművelődési Tanács feladatául
tűzte ki, hogy a nép és ifjúság műveltségének
emelésére, jellemének nemesítésére, munkaszeretetének, erkölcsi és hazafias érzésének fölébresztésére és ápolására alkalmas irodalmi müvekből
nép- és ifjúsági könyvtárakat létesít és egyszersmind a jóhiszemű vevőközönség felvilágosítására
és tájékozására, az ily irányú műveket az erkölcsrontó ponyvatermékektől való megkülönböztetés
végett, melyek tetszetős címük és díszes kiállításuk által a jóhiszemű vevőközönséget igen
gyakran tévedésbe ejtik, ajánlással ellátni. Ez
okból fölkérjük a t. Céget, legyen szíves a kiadásában megjelent nép- és ifjúsági művek egy-egy
példányát átolvasás és kiválasztás végett hozzánk
beküldeni, hogy a fenti célra alkalmasnak talált,
művekből a létesítendő nép- ós ifjúsági könyvtárak részére szükséges megrendelést megtehessük, továbbá, hogy az ily könyvekét a jóhiszemű
vevőközönségnek vételre ajánlhassuk. Ama reményben, hogy a tisztelt Cég törekvésünket
támogatni fogja, vagyunk hazafias üdvözlettel :
Széli Kálmán titkos tanácsos, elnök.
Károlyi
Mihály gróf, társelnök, Ar hay Kálmán, ügyvezető alelnök.

* A Múzeumok és Könyvtárak

Országos

T a n á c s a az elmúlt évben töltötte be tizenegyedik évét. 1908-ban a könyvtári ügy fejlesztesére
száztizenkétezer korona állami segítségben részesült. amelyből ötvenkilencezer koronát állandó
közkönyvtárak, tízezer koronát vándorkönyvtárak
fölállítására fordított. A rendelkezésére álló öszszeg többi részét már fönnálló könyvtárak gyarapítására és segítésére fordította. Az elmúlt évben
negyvenhárom állandó és tizenegy vándorkönyvtárat létesített Magyarországon. Horvát-Szlavonországban hét nép- és vándorkönyvtárat. a trieszti
Magyar körben egy könyvtárat, egyet a Bécsben
állomásozó nagyszebeni közös huszárezrednél,
egyet a peekskilei (Észak-Amerika) és paraguai
(Brazília) Magyar körben.

II. SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

Könyvesház.
Legjobb o t t h o n . (Harder után az itjúság
számára í r t a : Mad/.sar Gusztáv. A Larnpel R. r.-t.
kiadása. Ara diszkötésben :> K.) ..Mindenütt jó.
de legjobb otthon" — reg ismert igazságként
hangzik e közmondás. Mégis alig akad ember,
kinek gyermekkorában, az iskola padjain meg ne
szállana lelkét a vágy és ne áhítozna egy olyan
világ után, hol gond és munka nélkül ebiek az
emberek, naiv szórakozás, gyerekes időtöltések
között. Ez a vágy lesz szülőoka nagyon sok
beteg, gyerekes ábrándozásnak s ezek az ábrándok
szoktatják le az ifjúság jó részét a komoly munkáról. a tanulásról. Az ifjúkor
kórságára gyógyítókig fog hatni ez az elbeszélés, es kedves
olvasmánya, kedves könyve lesz az ifjúságnak.
A széplaki Tasnády lia nem tud szabadulni régi
tervétől, hogy a feketebőrüek országa felé kalandos titra keljen. Nem törődik a vizsgáival, a
szülők intelmeivel s eW.ökik a szülői Iláztól, de
mielőtt kikötne hajója Amerikában, a nem remeit
szenvedések es a bizonytalan jövő gondolata
megértetik vele t e t t é n e k oktalan voltát. Szülőinek gondoskodása pedig túlterjed a tengeren es
ltosszns. kínos honvágy után sikerül a visszatérés útját b fiúnak megmutatni. A szenvedések
iskolája pedig új, komolyabb «-let- é» gondolkozásniódra tanítja. Húr idegenből van az elbeszélés áiültetve s a kalandé- terveken meg is
latszik, hogy inkább a gyarmatbirtokos országok,
lliint a magyar falvak gyermekei! jellemzik,
mégis a vonzó elbeszélés, az érdekes előadá>. a
írvenneIrjellem következetes rajzai a/, ifjú olvasó
elől eltüntetik az idegenszerűségei. A komoly
munkaszeretetnek, nvilt.szívűséguek, rokoni es
em bei s/eretétnek. szülők iránti engedelmességnek
a szereplő egyéniségek tetteiből való kiemelésevei s dicséretével nemesitől eg hat a/, olvasó lelkére. Aki így magyarrá tud egy elbeszélést formálni. talán eredetit és értékest
tudna termelni.
A könyv kiállítása csinos és ízléses.
tZ.)
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elet. Természetesen az csak optikai csalódás, de
él bennünk a hajlandóság, hogy a magunkétól
eltérő életbe képzeljük bele mindazt, ami a
mienkben
hiányzik, amit ennélfogva
nagyra
becsülünk. Ismételjük tehát, hogy Orbán .Tá»>>s
érdekes tárgyat választott.
A tárgyak téldolgozása már nem elegit ki
bennünket. Nem mondhatjuk ugyan, hogy novelláiról tehetséget nem találtunk műveiben, de az a
nagy hibája mindeniknek, hogy nagyon megérzik
r a j t u k a gyakorlatlan, kezdő író. Vannak fordulatok. vaunak alakok es szentimentális, ffleg
humoros történetek, melyekbe/, a mai kor g y r í m kének nem szabad nyúlnia : a mult század hatvanas éveiben megelőztek őket. Vagy. ha
mai
író hozzá is nyúl ezekhez az alakokhoz és tárgyakhoz, annyi ötletességet és frisseséget kell belevinni'- az előadásba, hogy megfeledkezzünk a jyl
ismert alakról es tárgyról. Ha Orbán levetkőzi
a kezdő írókat jellemző sajátságokat, még értékes
dolgokat is alkothat.
(— Ké ,
* E g y é l e t á r á n . (írta Seem. oinszl«>l fordította Isaali Maria. Singer
\Y..ltúer kiada-a.
Ara ,1 korona.I

Vannak kepék, melyeket sxamtalanszi.r láthatunk, vannak történetek, melyek különböző
változatokban nap nap után ismétlődnek, mégis
hatassa! vannak ránk mindig. V rankborul" éjszaka konior
jtelntekkel tölt el. az es/i nap"k
melankolikuí-a te>/.nek bennünket: a/, clfee.-erlett elet. a hialm Jiervado leány alakja, and.rószázféle változattad olvastuk. azonionJ érzéseket'
keh lelkünkben. Knnek a regénynek a hősnője
szintén azok közé tartozik, kik az élettel folytatott keserves küzdelemben alul maradnak. A
természet türelmessé, kedvessé, széppé tette,
ellátta mindazokkal a tulajdonságokkal, melyekre
a tökéletes anyáknak, hü feleségeknek szükségük
van. de nem gondoskodott olyan k ö r ü l m é n y e k ről. melyekben e tulajdonságai a megérdemelt
boldogság elnyerésében segíthetnék. Ránehezedik
családja, ránehezedik a kisváros, s a/ elet nap* T l n i l i a v i d é k e n . ( í r t a : Orbán János, lienkő
ról napra fosztja meg testi és lelki szépségeit"!.
Gyula es. es kir. udvari könyvkereskedő kiadása, ;
Xem egyedül pusztul. Magával ránt akaratlanul
Hudapest. Ara -i.' korona.I Humoros es szentia pusztulás felé egy nagyra) örő, tehetséges férfit,
mentális történetek váltogatják egymást Orbán
ki szerette volna feleségül venni, de a leány apja
János könyvében. Hősei szintezek. Xem a ragyogó
nem egyezett a házasságba.
nagyvarosok színházainak, jó anyagi viszonyok
között elő művészei, hanem egyik kisvárosból
Mikor a nő már elveszti szépségét és egésza másikba vándorlók. Szegények, könnyelműek, ségét, mikor a férfinak szétfoszlottak illúziói,
változékonyak, jószívűek ezek az e m b e r e k : rövi- megsemmisültek merész álmai s betegen, elhadesen bohémek. Orbán János szerencsés hírrel
gyottan fekszik a szomszéd városban : a nő ottválasztotta meg tárgykörét. Ezek a/, emberek,
hagyja a kihalt ősi házat, fölkeresi beteg
kiknek életük lefolyása annyira nuis, m i n t a mienk,
szerelmeset. Ezzel végződik a regény. A/, ifjúkor
vonzanak bennünket a maguk birodalmába. Hosz- elveszte, az egész élet pusztulása után tudott a
szabb rövidebb időre szívesen fölkeressük őket, hagyományok terhe alatt küzködő, a társadalom
hogy megismerjük azt az eletet, mely úgy él
nyomása alatt vergődő lény arra az álláspontra
képzeletünkben, mint független, színes, szabad jutni, hogy neki amellett az ember mellett )
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helye, kitől mesterséges akadályokkal oly hosszú
időn át távoltartották.
Az író az olasz kisvárosi viszonyokat, a kisváros szerepvivő embereit színesen rajzolja.

* Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatúk
tanítására.
(Tanítók, tanítónők, e pályán működők és e pályára készülők számára. Szerkesztette
JJaló József dr., a budapesti áll. tanítóképző-intézet igazgatója. Bolti ára 1 korona. Budapest, Magy.
kir. tudományegyetemi nyomda. 1908.)
Közismert dolog, hogy az iskolák nem-kész,
nem-befejezett embereket bocsátanak ki az életbe.
A félig-meddig szakiskolai jellegű tanítóképzőintézetekre is áll ez, melyek pedig, különösen
néhány év óta, ugyancsak 'intenzív m u n k á t fejtenek ki, különösen a gyakorlati kiképzés terén,
s mégis a messze jövő zenéje az a boldog állapot, midőn a tanítójelölt képzőintézeti pályáját
csupán a kebelbeli szaktárgyak tanulására s a
gyakorlati kiképzésre fordíthatja, s a népiskolában
végzendő nevelői és tanítói teendőkben szélesebbkörű tájékozottsággal léphet az életbe.
A gyakorlatiasság hiányát eddig a vezérkönyvekkel pótoltuk, melyek a tapasztalatlan ifjú
tanítónak legtöbbször egyedüli lítbaigazítói, gyámolai voltak, a múltban még inkább, mint manapság. Vezérkönyveink csaknem kivétel nélkül
akképen vaunak megszerkesztve, hogy az évi
anyag minden egyes részletét teljes kidolgozásban
adják, melyek épen tartalmuknál fogva a tapasztalatlan, kezdő-tanítónak igen sok esetben nem
vezérei, hanem mindenre kész szolgái lettek,
melyeket csak meg kellett szólaltatni, hogy mindenek ékesen és szép rendben menjenek. Mankókká lettek a vezérkönyvek, a szolgai utánzás
miatt, melyek bénává tették a tanítót s szörnyszülötte az eredményt. A válság felé sodorták
azokat a népiskolai tárgyakat, melyeknek módszere nem lehet egységes. A népiskolának pedig
alig van olyan tárgya, melyet minden vidéken
egyformán lehetne és kellene feldolgozni. A földrajzi elhelyezkedés, éghajlati viszonyok, történelmi
színtér, a társadalmi élet, földmívelés, ipar, kereskedelem stb. túlsúlya vagy hiányos volta nemcsak a tanítási anyag megválasztásának, hanem
a feldolgozás mikéntjének is más-más irányt szab
s más-más kívánalommal lép föl a tanítóval szemben. Ez a körülmény nem engedi meg a részletekig való általánosítást, melyre a tanítóképzés
mai előrehaladottsága mellett egyébként sincsen
szükség, sőt sok tekintetben útjában áll a tanító
egyéni kialakulásának, magasabb színtájra való
emelkedésének s a tanítási művészet elérhetésének.
Mert valamint igaz az, hogy a művészet a művész
szubjektivitásából származik, tehát a műalkotás forrása a művész lelke : épen olyan bizonyos, hogy a
tanítás művészete csak akkor lesz általánossá, ha e
műves/.et megteremtő művésze maga a tanító.
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Hogy a tanítás kívánt magaslatát elérhessük,
úgy kell megszerkesztenünk vezérkönyveinket,
hogy ne mankó legyen az, mely csak a tovatántorgásra képesít, hanem legyen iránymutató fa,
mely megóv az eltévelyedéstől. Soha se lépjen fel
azzal az ígérettel, hogy mindent megtesz a tanító
helyett ; ne nyűgözze le a használót nehéz béklyóival, hanem szárnyakat adjon, melyek a magasba
segítik. Adjon utasítást azon általános érvényű
igazságok öntudatos keresztülvitelére, melyek ma
és holnap ugyanazok maradnak.
Ilyen vezérkönyvnek ismerem én Haló József
vezérkönyvét. Nemcsak azért, mert a régiek hibáj á t fölfedezve, megtalálta a gyógyító írt is, hanem
különösen azért, mert tiszta, világos felfogása
van a beszéd- és értelemgyakorlatokról. A német,
francia, angol fölfogást egyesíteni t u d j a a helyes
magyar kívánalommal, tehát nem ülteti át az
idegen virágot csak azért, mert szecessziós, divatos színpompájú, hanem akklimatizálja a magyar
éghajlathoz, hogy életképes legyen. Megbecsülhetetlen előnye, hogy e tárgyat az eddigi sablonos mederből új, gazdag életet nyújtó irányba
igyekszik terelni, és ezt oly meggyőzően, az érvek
oly szerencsés csoportosításával teszi, hogy lehetetlen be nem látnia minden gondolkodó főnek,
hogy a helyes ú t csak az itt kijelölt lehet.
A könyv két részből áll : I. Elméleti rész ( 6 — 7 1 .
lapig). II. Gyakorlati rész ( 7 1 — 2 0 1 . lapig).
Az elméleti részben az általános és népiskolai
tanítás mellett azokat a szempontokat ismerteti
tömören, meggyőzően, melyek a beszéd- és értelemgyakorlatokat a népiskola alsó osztályaiban
szükségessé s a további haladásra elkerülhetetlenné teszik. Ezután a beszéd- és értelemgyakorlatok történeti fejlődését adja, kritikailag méltatva
a' különböző korok felfogását. Határozott, erős
logikával nagyban hozzájárul szerző ahhoz, hogy a
komolyan gondolkodó tanítót meggyőzze az eddig
követett gépies eljárás helytelenségéről s e tárgy
tanításának ú j irányt teremtsen.
A következő részben világosan kijelöli a tárgykört, a célt és a többi tanítási tárgyakhoz való
viszonyt. Elhagy minden sallangot, ellenben fölveszi mindazt, ami e tárgy tanítási körébe a
fejlődöttség mai fokán szükséges. A módszerre
nézve helyes fölfogása van, a tanítási anyag
természetéhez méri azt s egyáltalában a sablonost
kerüli. A szemléltetés fontossága kellő méltánylásban részesül.
Tanmenetei az ú j Tanterv kívánalmainak megfelelnek, részletesek, egymásba kapcsolódók, mely
tulajdonságai biztosítják a sikerhez jutást. A
tanmenetekben, a tananyagon kívül, a fogalmi kör,
a módszer, a szemléltetés tárgyai és módja jelezve
van s így kellő tájékoztatást n y ú j t még az olyan
tanítónak is, aki elméleti dolgokkal nem sokat
foglalkozik.

I .
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-V gyakorlati részben tanítási tervezetek es
vázlatok vannak, az évi anyagnak megfetelőleg ;
úgy azonban, liogv a tanítónak bőséges tere es
alkalma nyílik arra, liogy a saját viszonyai, körülményei szerint dolgozhassa fel. Vannak rövid
vázlatok, melyek esnpán a szempontokat jelölik
meg. tehát irányítóul szolgálnak; a kidolgozás
a tanítóra vár. Vannak bővebb vázlatok, melyek
a kivitel irányát jelölik meg: a kérdezés, szemléltetés, közlés módját mutatják be. Vannak teljesen kidolgozott tervezetek, melyek minden irányban eligazítanak.
A vázlatok és tervezetek helyes szempontok
szerint, a tanítási fokozatok feltüntetésével vannak adva: melyek a logikai következetességet
őrzik ellen. Az egyórai leckének a régebbi, máimeglevő képzetekhez kapcsolása helyesen jut érvényre. A koncentráció elve. melyre az ú j Tanterv, elég helycsen, oly nagy súlyt helyez, minden irányban érvényesül. A természeti, az erköcsi
es szellemi világ megismerésének, az ügyességek
es készségek elsajátításának, az ünmunkásság
fejlesztésének kellő alkalmat biztosit. Gondot- for- !
dit a gyermek érzelmi és kedélyvilágának fej- !
lesztéscre is.
Általában Baló József dr. derék munkát végzett, midőn e könyvet- megírta, s hatalmas előnyei mellett az előforduló kisebb hiányok említésre som érdemesek. Jó leiekkel és melegen
ajánlóin (• könyvet a tanítók figyelmébe. Meg
vagyok győződve, hogy olvasása és használása
közben sok áj gondolat, sok ú j eszme ölt te>tei.
mely alapot teremt a művészies tanításhoz.
A megszokott, e g y t e r ű , d< isinus kiállítás, a |
nyoméi s feltétlen tisztasága, az anyag jó minősége : a Mágy. kir. tudományegyetemi nyomdát
dicséri.
I!ri/of//i
Kálmán.
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tanítóvá : Horváth József oki. tanítót a pankotai
áll. Nd. isk.-hoz r. tanítóvá; Both Ferenc oki.
tanítót az újbányái csüröktelepi, Gaál, Károly
oki. tanítót a fülöpszállási külterületi és Kozma
Petronella oki. tanítónőt a miskolczi áll. el. isk.hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé; Erdélyi -József
oki. tanítót a kajántói es Szász Irén oki. tanítónőt a pávai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Nagy Mária oki. tanítónőt a kapii all.
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Vass Izabella oki.
tanítónőt a fülöpszállási áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Mészáros Jolán oki. óvónőt a turáni áll. óvóhoz
óvónővé ; Kovát S Irén oki. óvónőt a zugi á áll.
óvóhoz óvónővé ; Tompa
Ilona oki. óvónőt a
volóczi áll. óvóhoz óvónővé.

Jelen minőségében áthelyezte: Veres Jinr -a

Mihály hódmezüvásárhely-csicsatéri-tanyai áll. el.
isk. tanítót a hodmezővásárhely-kardoskúti-tanvai
áll. el. isk.-hoz : Szópos András borbándi áll. el.
isk. tanítót az alvinczi áll. el. isk.-hoz : Róna
Sándor nagykaposi áll. el. isk. tanítót a jánosvágási áll. el. isk.-hoz: Wagner Adolf brassebolonyai áll. el. isk. tanítót a szabadka-külterületi áll. el. isk.-hoz: Perényi (íyörgv dunakilitii
áll. el. isk. tanítót a mosoni áll. el. isk.-ht'/. :
Lakos Zsigmond -usai. Nyerges Daniel fülöpszállási, Balogh Erzsébet nyírbátori és
Vajnáné
lvöpe Ida türkösi áll. el. isk. tanítókat, ill. tanítónőket a miskolczi. Balassa
Etelka nagv-áro»i
áll. el. isk. tanítónőt a nyírbátori. Viírdai Etelka
újbánya-csiiröktelepi all. el. isk. tanítónőt h
sárosi. Bagossi/ Géza fülöps/alhisi belterületi áll.
eh isk.-hoz. Jáno>sy Pá) k'"bíi! Icuti. Csikg Doitj.kos lupénvi, Jánossyné
Székely líóza köbölkúti
Csikyné Ulrich Ida lupénvi áll. el. isk. tanítókat,
ill. tanítónőket kölcsönösen; líurnUh Anna pávai
áll. el. isk. tanítónőt a hu doki áll. eh isk.-he/;
I forth// Sarolta nagyteremiai áll. el. isk. tanítónőt a károlyfalvai áll. el. isk.-hoz ;
Baulorits
Margit perecsényi all. el. i.-k. tanítónőt az ungA vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter : vári áll. el. isk.-hoz : Kovács Bélálié szül. Zékany
Köszönetét nyilvánította: Deák Lajos kir. Herzilia ungvári áll. el. isk. tanítónőt az újpesti
Vilma nagyváradi all.
tanácsos-tanfelügyelőnek, aki a marostordaniegyei i áll. el. isk.-hoz; Molnár
el.
isk.
tanítónőt
a
nádudvari
áll. el. isk.-hoz ;
tanítóság gyermekei részére Marosvásárhelyen
Hangéi Ottilia felsővisói áll, ovonőt a nyírbátori
létesítendő internátus javára 500 K-t adomáII. számú áll. óvóhoz.
nyozott.

Hivatalos rész.

K i n e v e z t e : Fejess Kálmán jogszigorlót a XI.
fizetési osztály :>-ik fokozatába, az 1904. évi I.
t.-c. értelmében megillető személyi pótlékkal kir.
tanfelügyelőségi tollnokká
és szolgálattételre
Torontál vármegye kir. tanfelügyelőségéhez rendelte ; Grün Mátyás oki. tanítót a hódmezővásárhelyi csicsatéri-tanyai áll. el. isk.-hoz r.
tanítóvá ; Szőke Imre oki. tanítót a borbándi
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Miklós János oki.
tanítót a toplec/.i (v. határőrvidéki) küzs. el. isk.hoz r. tanítóvá ; Varga Lajos zurányi róm. kath.
fel. isk. tanítót a dunakilitii áll. eh isk.-hoz r.

.Nyugdíjat utalványozott : Melegh

Karoly

kömöröi ref. el. isk. munkaképtelen tanítónak
évi 1-'140 K-t; Farkas Imre kócséri munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 580 K-t;
Dömötör
Ignác somogy-kilitii elaggott ref. el.
isk. tanítónak évi 1840 K - t ; Vasenszky
Géza
fáji munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak
évi 1100 K-t; Szokolocszky
Antal komjáti
munkaképtelen róm. kath. tanítónak évi 1020
K-t; Ruber Alajos szádalmási róm. kath. munkaképtelen el. isk. tanítónak évi 1020 K-t; Polták
Jakab izsáki munkaképtelen izr. el. isk. tanít -
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íiak évi 780 K - t ; Bródd Ármin pomázi munkaképtelen izr. el. isk. tanítónak évi 1 3 2 0 K-t.

Gyám-, ill.

segélypénzt

engedélyezett:

néh. Kiss János czeglédi közs. el. isk. tanító
özv., szül. Szijj Annának évi 6 2 8 K - t ; néh.
Zsideg István nagyvarjasi áll. tanító özv., szül.
Halassy Lujzának évi 680 K-t, 2 kiskorú árvájának összesen 226 K 66 f - t ; néh. jRecsán
P é t e r nyug. tanító özv., szül. Sóska Évának évi
4 4 5 K-t ; néh. Staicu Aurél kisludasi gör. kel.
tanító özv., szül. L u n g u Siminának évi 350 K-t,
Valér és Mária nevű kiskorú árváinak egyenként 58 K 3-3 f-t, együtt 116 K 66 f-t, mindössze 466 K 66 f-t ; néh. Ma/rica János oláhszentgyörgyi gör. kath. tanító özv., szül. Szíjgyártó Lukréciának évi 400 K-t, Virginia, Kornél, Oktavián Teofil Anna és Valéria kiskorú
árváinak egyenként 66 K 67 f-t, e g y ü t t 3 3 3
K 35 f-t, mindössze 7 3 3 K 35 f - t ; néh. Pál
József bácsfeketehegyi ref. el. isk. nyug. tanító
özv., szül. Érsek Krisztinának évi 6 4 0 K-t, két
kiskorú árvájának összesen 213 K 32 f - t ; néh.
Bohemusz
Károly nyug. kassai közs. el. isk.
tanító özv., szül. Nahly Appolóniának évi 1080
K-t ; néh. JSucz János nyug. odvasi gör. kel.
tanító özv., szül. Betren Flóricának évi 4-31 K-t.

Különfélék.
Állami elemi iskolák;
A vallás- ós közoktatási miniszter 1 2 7 . 0 8 2 / 9 0 8 sz. a. kelt rendeletével kiadta az állami elemi
iskoláknak legújabb jegyzékét, mely magában foglalja — vármegyék szerinti csoportosításban —
az 1908. év végéig tényleg megnyílt állami népiskoláknak általános érdekű adatait. A most megjelent harmadik jegyzék mindenekelőtt feltünteti
az állami iskolával bíró községek lakosságának anyanyelv szerinti megoszlását, azután a szervezés
idejét, az állami iskola jellegét, az alkalmazott
tanítók (tanítónők) számát és az 1 9 0 8 / 9 . tanévi
beíratások eredményét. Külön rovatban meg van
jelölve, hogy mely állami iskolával kapcsolatosan
szerveztetett kisdedóvó, gazdasági népiskola és
hol van ifjúsági egyesület.
A jegyzék szerint a közoktatási tárca alá tartozó állami elemi népiskolák száma : 2 6 0 7 ; ezekben alkalmazva van 3995 tanító és 2 4 6 5 tanítónő. A kir. tanfelügyelőségekhez és a tanítói
internátusokhoz be van osztva 57 tanító, vagyis
az összes létszám: 6517. Az állami népiskolákba
az 1 9 0 8 / 9 . tanév elején beiratkozott 2 3 3 . 6 9 2 fiú,
225.222 leány, összesen 4 5 8 . 9 1 4 mindennapi és
ismétlő tanköteles, vagyis az előző tanévi eredménnyel szemben 44.078 tanulóval több. Az öszszes létszámból a mindennapi iskolába j á r : 369.528,
az ismétlő-iskolába: 89.386 tanuló s ez utóbbiakból 62.412 a gazdasági népiskolába. Anyanyelvi
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megoszlás szerint beiratkozott 2 5 3 . 8 9 0 magyar
(az előző tanévvel szemben 24.700-zal több),
6 9 , 0 9 6 német ( - f 5.342), 4 5 . 3 6 1 oláh ( + 6 1 6 3 ) ,
5 6 . 7 5 4 tót ( 4 - 3315), 4 2 3 3 szerb ( + 346),
7 0 1 3 horvát ( - j - 1446), 17.964 r u t é n és vend
( - j - 1268), lengyel, olasz, bolgár és egyéb 4 6 0 3
( 4 - 1498).
H a már most összehasonlítjuk ezen adatokat
az 1906/7. tanévi állapottal, az állami elemi iskolák száma az utóbbi két év alatt 386-tal, a
tanítóké (tanítónőké) 1054-gyel, a beiratkozott
tanulóké pedig 80.819-cel emelkedett. Az állami
iskoláknak legnagyobbmérvű szaporodása Csongrád
vármegyében észlelhető, ahol az utóbbi két évben
7 3-mai több az állami iskola. E nagyarányú
szervezésnek az a magyarázata, hogy a tankerületben, különösen a tanyákon, feltűnően sok
volt a beiskolázatlan magyar tanköteles s Apponyi
Albert gróf miniszternek az volt a főtörekvése,
hogy egyik legmagyarabb vármegye népoktatási
viszonyait részint ú j iskolák szervezésével, részint
pedig a meglevő iskolák kifejlesztésével a lehetőségig rendezze. Legtöbb állami tanító van Pest
vármegyében, ahol 537 tanító 3 2 . 9 9 4 tankötelest
oktat.
A 70 oldalra terjedő füzetet az érdeklődők 1
K-ért az Egyetemi nyomdánál megszerezhetik.
— A g a z d a s á g i n é p o k t a t á s r ó l szóló törvényjavaslatot a m u l t héten tárgyalta a képviselőház közoktatásügyi bizottsága s ahhoz jelentéktelen módosításokkal hozzájárult. A hozzászólások
közt kettő volt igen érdekes és jellemző. Az egyik
Molnár Jánosé volt, ki nem fogadta el a javaslatot felekezeti
szempontból, a másik
Melczer
Vilmosé, ki felekezeti és nemzetiségi szempontból
kifogásolta a javaslatot. Annál lelkesebben pártolták a javaslatot a többi képviselők, nevezetesen
Sághy Gyula, Vizy Ferenc, Veres József, László
Mihály, Csernoch János stb. Apponyi
miniszter,
természetesen nem hagyta megjegyzés nélkül
Molnár és Melczer felszólalását. Örömmel látja,
úgymond, hogy a közoktatásügyi bizottság nagy
többsége méltányolja azt a gondolatot, amely
ebben a javaslatban le van fektetve, amely
harmonikus
kiegészítése
eddigi javaslatainak.
A javaslat első célja talpra állítani az ismétlő
oktatást, amely tekintetben a többi európai államhoz képest kissé hátrább állunk, mert ott a
továbbképzés mindenütt több ideig tart. A másik
cél a nép gazdasági képzettségének fokozása.
Magában a törvényben van gondoskodás arra,
hogy a községek túl ne terheltessenek. A már
létező gazdasági iskolák költségvetése igazolja,
hogy anyagilag prosperálnak. Ez a javaslat nem
ú j dolog, m e r t már 2 2 9 6 kisebb és 66 nagyobb
típusú önálló gazdasági iskola van. A javaslat
most rendszeresíteni akarja azt, ami a gyakorlatban már bevált. Sajnálattal konstatálja, hogy soha
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sem volt abban a helyzetiben, hogy bármely
javaslatát, amelyet eddig benyújtott, Molnár
János csak általánosságban is elfogadta volna.
Ismeri és tiszteli Molnár János intranzigens állásintrazipontját s meri mondani, hogy annak az

umot nem enged. A ki tanítói diplomát szerez,
annak az ország összes iskoláiban
alkalmazhatónak kell lennie.
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iskola fokozottabban ápolhassa a magyar nép nemzeti sajátságait, mint a hűség, kitartás, őszinteség,
bátorság stb. ősi erényeit. A Néptanítók Lapja
nagy olvasóközönsége bizonyára őszinte örömmel
veszi hírül a mi kedves munkatársunk sikerét, mi
meg erős meggyőződéssel valljuk, hogy az a 8 0 0
korona busás kamatot hoz m a j d a magyar népoktatásnak, mint ahogy hozott s hoz állandóan
az az ösztöndíj, amelyet az elmúlt, nyáron Apponyi
miniszter adott e derék leánynak, hogy a j é n a i
kurzuson jelen lehessen.

gens álláspontnak zátonyra jutását eredményezheti az. ha ezt az álláspontot ilyen javaslattal
szemben is érvényesíteni
kívánná. Más alkalommal mar vitatkoztak ez álláspontot illetőleg de
azt tartja, hogy ennek most a gazdasági népoktatásról szóló javaslatnál nincs helye. Nem is
lehet felekezeti
szempontokról
beszélni olyan
tantárgyaknál, mint. a szőlőmetszés és a talajjavítás. a trágyázás ; ellenben figyelmezteti a
felszólalót arra, hogy a többi általános természetű
tantárgyaknál a már létező iskolák tanerőit fogjak alkalmazni. Ahol felekezeti iskola van, ott a
felekezeti, ahol állami vagy községi iskola van,
ott az állami es községi tanítók fognak tanítani.
A Németországra történt hivatkozással szemben
megjegyzi, hogy a Molnár János által felhozott
teljes
felekezeti szuverenitás ma nagy, sőt meri
mondani, hogy az az autonómia, mely Magyaro r s z á g o n van. sokkal nagyobb jelentőségű. Melezer
\ ilmos felszólalására kijelentette, hogy privilégi-
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— Szőke István síremléke. Szőke István
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elhunyt székesfővárosi iskolaigazgatónak síremiékot állítanak tisztelői. Az emlék-bizottság a sajtó
ú t j á n most újból fölkéri mindazokat, kiknez
gyiijtőivet küldött, liogv nemcsak mint a tanítói
közélet kiváló alakjának, hanem a nemes emberbarát kiváló mintaképének sírja fölé emelendő
emlék költségeihez tetszés szerinti kegyes adományukkal j á r u l n i szíveskedjenek. Midőn ebbeli
kérését megújítja, alázattal kér mindenkit, bog}
mivel folyó évi február hóban hivatalos elszámolással tartozik — gyűjtése eredményét a
gyűjtőívvel együtt Dobos János vezető-tanító
címére (Budapest, VI., Felsőerdősor 21. szám)
kegyeskedjék küldeni.

Kitünteteti gazdasági népiskola. Az

I Irszágos magyar gazdasági egyesület által a
H a v a s I n n a . ]titka hét, hogy az olvasó
m u l t évben rendezett műtrágyázást versenyen
Be találkozzék ez újságban Havas Irma nevével.
a verseny bíráló-bizottsága a dunafőldvári gazdaAkar könyvkritika!, akar tudósítást ír ez a fiatal
sági ismétlő-iskola vezetőjét, Kápolnay
József
» a n y : elmét termékenyít, gondolatot ébreszt írágazdasági szaktanítót, az iskola gazdaságában végsaival. Imtikája, tudósítása nem sablonos, a, leg- ! zett műtríígvazási kíséiietirt, 100 korona« díjszárasEubhaak tetsző dohig is laegeléyeuetük, szmt I j a l tüntette ki. A kísérletek által elért szép
kap az ó tollán. \ őri teli pedagógus es iró ő. aki [ termés-eredmények j ó például szolgálnak a helymidőn a kegyetlen végzet édesatyjának. Havas
beli gazdáknak is, mit legjobban bizonyít az, hogy
Gyulának, kezéből kiütötte a tollat, ezt a tollat
már a mult év Őszén több száz métermázsa miitó Ivette s dicsőséggel folytatja azt, mit atyja nem
trágyát hozattak a gazdák is, kik ezelőtt hírből
dícsteliíjiül kezelt. Termékenyítvén az olvasók
sem ismertek a műtrágyát, vagy ha ismerték is.
lelkét, egyúttal megvilágítja azt a sötét éjszakát,
irtóztak tőle. mint szokott a magyar ember minamely világtalan édesatyjára borult. 0 igazán a
den újítástól, mit nem az öregapjától látott és
legjobb gyermek : a gyermeki szív megható szetanult. Itt említendő meg, hogy a nevezett gazretetével. gyöngédségé vei veszi le atyja válláról
dasági népiskolánál a földníivelésiigyi minisztéa keresztet s minden érzése, minden gondolata, r i u m segítségével 8 hétre terjedő téli háziipari
minden cselekedete egy nagy. egy nemes célt tanfolyam nyílt meg-, melyen 78 növendék nyer
szolgál : enyhíteni a világtalan ember lelkének
kiképzést a vessző- és szalmafonásban s a seprűszomorúságát. Mindezt kedves alkalom mondatja kötésben. Hely szűke miatt több növendék nem
el velünk. A Budapesti Tanítótestület 800 koro- volt felvehető, de jelentkezett volna még sokkal
nás utazási ösztöndíjat tűzött ki, melyre tizen- több is, ami legjobban igazolja a nép érdeklődéhármán pályáztak. A bíráló-bizottság egyhangúlag sét. Ugyancsak ez a gazdasági ismétlő-iskola e
a „Bizalmam az ősi erényben" jeligéjű pályaterv hóban ezer korona é r t é k ű népkönyvtárt kapott közszerzőjének ítélte a díjat. A felbontott jeligés
használatra a dunántúli közművelődésügyi egyelevélkéből Havas Irma, tanítónő neve t ű n t ki.
sülettől.
Havas Irma pályaterve azokat a módokat és inIfjúsági egyesület Tordatiirban. A Kotézményeket kívánja tanulmányozni, amelyek Anlozsvárt felállított „Tanítók Leányotthona" javára
golországban é.s Németországban olyan kiválóknak
a t ú r i áll. isk. gondnoksága és ifjúsági egyesülete
bizonyultak a nép nemzeti sajátságai megóvására
műkedvelői előadással egybekötött népies táncs továbbfejlesztésére, hogy aztán idehaza is az
estét rendezett. Az ifjúsági egyesület Kovács
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Sámuel igazgató-tanító vezetésével előadta Tóth
E d e , Falu rossza
című népszínművét. A tiszta
jövedelem 60 kor. volt, mely összeget a n e v e z e t t
célra elküldöttek.
— A m a g j a i - H ö l g y k o s z o r ú küldöttsége
tisztelget a miniszterelnök, a kultuszminiszter és
a fölmívelési miniszternél. A kultuszminisztériumb a n Tóth J á n o s államtitkár fogadta a k ü l d ö t t séget. Kérésük m i n d e n ü t t visszhangra talált s így
a legjobb r e m é n n y e l távoztak.
— Ü n n e p e l t f ö t a n í t ó . Török László barstaszári kántor és fötanító f e b r u á r elsején harminck é t évi szolgálat u t á n nyugalomba vonult. Működése utolsó n a p j á n , j a n u á r 31-én, meleg ü n n e p lésben részesítették, amelyen a szentbenedeki
tankerület egyházi főfelügyelő Turchányi
Albert,
a helybeli papság, Taszár és Malonya községek
képviselőtestületei a nyugalomba vonuló t a n í t ó
volt és jelenlegi tanítványai v e t t e k részt.
— A d o m á n y az E ö t v ö s a l a p n a k . A kótai
hitelszövetkezet 1 9 0 8 . évi nyereségéből 1 0 k o r o n á t
adományozott az Eötvös alapnak a
Tanítók-Háza
javára. Rendeltetési helyére j u t t a t t u k .
— I s k o l a - a v a t á s . Orsován Apponyi
gróf
kultuszminiszter 36.000 korona költséggel ű j
elemi iskolát építtetett, amelyet most a v a t t a k
föl nagy ünnepséggel. A fölavató-beszédet Berecz
Gyula tanfelügyelő mondotta. Mihalik
Sándor
igazgató az i n t é z e t t ö r t é n e t é t olvasta föl, Kopaczek Ferenc p e d i g a gondnokság nevében mond o t t köszönetet. Az ünnepről Apponyi A l b e r t
grófot táviratban üdvözölték.
— H a l á l o z á s o k . Sárkány
Gábor, a m u n k á c s i
állami elemi fiűiskola igazgatója, az arany érdemkereszt tulajdonosa, életének 63-ik, tanítói munkásságának 42-ik, igazgatói működésének 31-ik
évében elkúnyt. — Sohonyay
Ferenc sióagárdi
róm. kath. kántortanító életének 44-ik, házasságának 22-ik és tanítói működésének
26-ik
évében elhunyt. — Schwarz
P é t e r községi tanító életének 23-ik és működésének 3-ik évében
elhunyt. Á l d á s emlékükre !

Szerkesztői üzenetek.
Március 15. T. G. Ihlet nélkül való vers. — Nagytőkéi. Bizony ez sem sikerült ; sok erőszakos kifejezés,
formai zökkenés van benne s az egész kép nagyon
színtelen. — Zandirhám. Most is maradt még kifogásunk : az elbeszélés vége ellen. Nem lenne bajosabb
s a költői igazságszolgáltatásnak megfelelőbb, ha a
férfi visszatérne az elsőhöz? Az épenséggel nem hat
meg senkit, hogy a cifra dámával békében tud élni, —
Iksz. Most sem mondhatunk sokkal kedvezőbb ítéletet,
mint a múltkor — de most sem tartjuk lehetetlennek,
hogy egyszer majd jó verssel fog bekopogtatni. —
Tubarózsa. Sz. Sablonos történet, sablonosan megírva.—
O. E. (Valamikor
nem is oly rég...
stb.) Gyönge
dilettánsmunkák. — B. S. (Skizzék az életből.) Az,
hogy valami „csakugyan megtörtént", még nem bizonyít irodalmi valószínűsége mellett, s a kis történet
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némileg erőszakoltnak látszik. Megírása különben elég
kedves,csak aggasztók egy kissé a — helyesírási hibák.—
Pestai. (Az árva tanuló.) Közölhetetlen. •— B. M.
(A falu stb.) Okos, gondolkodó ember írásai, de művészi tehetség nem látszik belőlük. — Cs. P. (Bilind.)
Néprajzilag érdekes, de megírása művészietlen. Szaklap talán használhatja. — M. 1. (Dalok.) A két első
gyönge, sablonos ; a harmadikban találtunk valami
biztatót. — F. J. (Egy mintatanító.) Ilyenfajta erkölcsi
oktatásokat, példákat ma mái' gyermekek sem olvasnak szívesen, előttük is lehetőleg el kell burkolni a
tendenciát. Felnőtt embernek meg igazán hiába írunk
ilyesmit. A megírás nagy művészete segíthetne csak,
de az hiányzik a cikkéből. — Nemo. Az eredetiek is,
a fordítások is egyformán gyöngék, laposak. —
F. Gy. (Az első csók.) Eddig bizonyára észrevette, hogy
heveskedése kissé korai volt. Nagyon sajnáljuk, hogy
nincs időnk minden kéziratot huszonnégy óra alatt
elolvasni, de ehhez százhúsz perces órák kellenének.
Egyébiránt újonnan küldött versét sem közölhetjük,
mert hosszú, sablonos, darabos és teljesen érdektelen. —
Szikra. Csinált, hideg vers. — D. A. (Régi dal. Modern
dal.) Igaza van : olvastunk már rosszabb verseket is.
De jobbakat is dobtunk már a papírkosárba. — V. B.
(Róma.) Formája elég ügyes, de a hatalmas tárgy
nagyon útszéli impressziókat keltett lelkében. —
Segítség ! Ez a téma nagyon könnyű és nagyon nehéz :
aszerint, hogyan fog hozzá az ember. Bizonyos hatást
akkor is el lehet érni vele, ha. a könnyebb oldaláról fogja
meg a dolgot ; mint ahogy könnyű dolog megríkatni
egy gyászoló gyülekezetet vagy megkacagtatni egy
beborozott kompániát. Ez nem lehet igazi költőnek
ambíciója. Arra kellene törekednie, hogy lelkének
prizmáján keresztül valami új színben lássuk ezt a
katasztrófát, mely bizonyos sablonszerű gondolatokat,
érzéseket mindenkiben, költőben és nem költőben egyaránt fölkeltett. Ezt az egyéni színt, eredeti hangot
nem tudjuk észrevenni a versben. Ez a főkifogásunk
ellene. De nem hallgathatjuk el azt sem, hogy szerkezete feltűnően laza ; szakaszonként, sőt négysoronként össze-vissza lehetne cserélni, anélkül, hogy lényeges változást látnánk rajta. Stílusában a legkopottabb szóvirágok (ádáz veszély zord éjjelén stb.) egészen
prózai kifejezésekkel váltakoznak ( . . . hisz' úgyis
semmi vagy te ahhoz, hogy lásd az ott történteket.
A rothadás ma bűzt bocsát, stb.). Sorainak ritmusa,
szótagszáma ingadozó, a legtöbb döcögős. Mindent
összevéve, az ön érdekében véltünk cselekedni, mikor
lemondtunk a vers kiadásáról. — B. J. A Szubrett
halála túlságosan szentimentális, formája sem elég
következetes ; a többiek azonban sikerültek, sorra
kerülnek. - I. L. (Messze, távol...
stb.) Formailag
elég ügyesek, egyébként jelentéktelenek. — Egy tanító
utolsó álma. Dicséretes érzésekről tesz tanúságot, de
nincs úgy megírva, hogy hasznát vehetnők. Helyi lap,
melynek közönsége ismeri az illetőnek működését,
inkább közölheti. De mindenesetre tanácsoljuk, hogy
óvakodjék az ilyen zavaros kifejezésektől : homlokán
az idő vasfogának barázdái terülnek el. Szemét merően
a lámpa fényébe temeti. — Cs. (Alkonyatkor stb.) Besoroztuk.

T a r t a l o m : Női hivatás. Bániéi Miklósné. —
Nemzeti jövő. Károlyi Sándor. — A külföld iparművészeti oktatása. Jaschik Almos. — Az iskolai felügyelet reformja. Csikós József. — Eötvös emlékezete.
(Sz. K.) — Büntető-novella s a gyermek büntetése.
K. Nagy Sándor. — Tanítók tanácsadója. — S z é p i r o d a l ó m : Szállnak az é v e k . . . Szalay Gyula. —
Télen. Bóldis István. — Hét kis napló. Jeszenszkyné
T. Irén. — Irodalom és művészet. — Könyvesház. —
Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK.
Kovatvozet«»' l ' W f i K A S

Szemlélőd és a lelki élei lerén.
Irta : Haló .Tózsrf

dr.

1. Az érzet.
Nagyon Iiis gyermek meg az ember, mikor
már lát a szemével, hall a tűiével, fog a kezével. De mekkorára nőtt volna már akkorra,
amikor kutatni kezdené szeme, fiile, keze szereplését. ha megelőzőleg pl. az iskola, a beszedés értelemgyakorlatok útján is, azokra fel nem
hívná a figyelmét. S mennyi idő múlik el niés
addig, hogy a gyermek tudatosan használja
érzékszerveit s azokat szerepükhöz képest
becsülje s kímélje. Némely embernek ennyi
tudatossághoz egy egész élet sem elegendő.
Azonban ezen,egyelőre tisztán testi funkciókként felfogott jelenségek előtt is már emészt
.. gyomor: van táplálkozás, kiválasztás. .41».
Hat e működésekről vájjon mikor t u d u n k ?
Hisz sok olyan ember van, aki öreg korában
sem tud külön a gyomráról, csak ezzel a
szintúgy gyűjtőnévvel él: has. Vérkeringés,
deg és munkája, ilyenekről ne is szóljunk.
Ennyi szemlélődés is elég a testi élet terén
arra, hogy lássuk az emberi szervezet működése, szerkezete elemzésének nagy nehézségeit,
főkép jv-ineretb 'i kalauzolás nélkül értven azt.
Egyszersmind filozófiai magyarázatát is látjuk
azon korszakoknak vagy akár mai állapotoknak is. amikor és amelyekben az orvoslás csoda,
a betegség pedig csupán csapás, mint annyi
babonának oka vagy ténye.
l i a a testtel is így vagyunk, amelyet láthatunk. megfoghatunk, mit szóljunk akkor a
lelki élet terén található nagy tévelygésekhez,
még abban az esetben is, ha könyv vagy
magyaráz.» áll előttünk. Mert, pl. csak egy
betegség alkalmával is. egvik szakértőnek sokszor mennyire más a véleménye, mint a másiké.
Exakt bizonyíték, objektív igazság itt is hányszor nincs ! 1 >e minden esetben mennyire hozzájárul az orvosnak is helyes diagnózisához, ha
az illető beteg egyéni természetét ismeri.
Nem kell a pszicho-fizikai parallelizmusra
hivatkoznunk annak belátására, hogy a lelki
élet terén még inkább így vagyunk s e téren
még inkább áll az, hogy valakinek lelki tényeit
sokkal jobban meg tudjuk ítélni, ha egyéniségét ismerjük.
S valamint a testi szervezet egészében a
fiziológia vagy biológia előbb ismerte a szemlél-
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hető szerveket, mint a szerves élet legkisebb
egységét, a sejtet, bizonyos, hogy a lelki élet
terén is előbb ismerjük meg a legnagvobb.
legösszetettebb jelenségeket, mint a lelki élet
legegyszerűbb elemét, az érzetet. S még ebben
az esetben is kérdés, hogy közelebbről nem
fogják-e épen úgy döngetni az ér.:et elméletét,
mint a sejt elméletét a szerves élet terén.
Ezekre az analógiákra előre azért van szükség, hogy a lelki élet terén mozgó-óvatossággal induljon. Ellenben az analógiák nem
azt akarják, hogy ennélfogva ne tegyünk
semmit, mert úgy sem bizonyos semmi. Sőt.
e két oldal arra indít bennünket, hogy itt is.
ott is annyi lévén a bizonytalanság, magunk is
igyekezzünk a magunk szemével szemlélődni.
E szemlélődésnek pedig az az első feltétele,
hogy fokról fokra kisebb körre, — előbb
azután padig a legnagyobb körökig haladjunk,
de minden esetben konkret tényekhez ragaszkodjunk, amely esetben egyik irányú okoskodás-ál ellenőrizhetjük ;t másikat, s ami eredményre jutottunk egy e-etben, azt tovább folytathatjuk a másik esetben. \ ilágo^ítson a pélcîa!
Hogy a hegyről ismeretem van. az való
tény. Rögtön nyilvánosságra j u t oz, akár a
Sashegyet látom, vagy emlegetik, akár a MagasTátra hegyeiről van szó, akár képzeletemben
újul meg egy hegy képe. Ez az ismeret pedig
fogalom, amely először, mint általánosítás,
lényeges jegyekkel dolgozván, nem elég konkrét.
Másodszor a lelki mozzanatok olv sokféléjével
van összeköttetésben, hogy fokról-fokra szabatos
elemzése csak jó logikusnak és pszichológusnak
sikerül. De már ezen is láthatom a következőket.
Egyik hegy emlékképe kellemes érzelmekkel
lehet kapcsolatos, mert azon kellemes időket
töltöttem. A másiké kellemetlen, mert annak
nevét diákkoromban egy feleletemben nem
tudtam. A. harmadik feleleveníti ama régi
vágyam, hogy egyszer a tetejére jussak. H a
tovább kutatom ezt a fogalmat, általános,
közös képhez jutok, ami még nagyon bonyolult.
Ezért az ilyen példa szemlélődésre nem
alkalmas.
.Jobb ez a példa.
Kinyitom a kályha ajtaját, hogy iát vagy
szenet tegyek a kályhába. Amint megfogtam
az ajtó gombját, rögtön eleresztem s rázom
a kezem, mert a gomb megégette. Eközben,
lia e jelenséget utóbb elemzem, kettő jutott

22

NÉPTANÍTÓK

tudatomra. Egyik az, liogy a gomb sima és
kemény, a másik az, hogy a gomb égető meleg,
íme, itt egy világosan elemezhető összetett
lelki jelenség, melyből rögtön kiválik egy
tapintás és egy hőérzet, amelyek társulva
vannak. De hozzá van fűzve az az okulás, hogy
máskor nem puszta kézzel fogom meg a meleg
kályha gombját.
Pszichológiailag tapasztalt egyén előtt ez
ennyiben már világos. De mi ez a jelenség a
gyermeknél ? Csillogó ajtógomb, amely megfogására hív. Megfogja a gyermek, aztán jajdul
és sír. Nála nemhogy a gomb keménysége
tudatra emelkednék, hanem még a hőérzet sem.
Csak egy nyomul előtérbe, — az is tudatlanul —
a fájdalom. Ez is csakhamar elmúlik, a gomb
tovább csillog s a gyermek újból megfogja,
hogy az okulás képessége nélkül még sokszor
ismételje az előbbi processzust. Nagyon jó
volna, ha kisgyermek korunk egy-egy ilyen
lelki jelenségére emlékezhetnénk, mert ez
mindjárt támasztékot nyújtana anuak elemzésére. így azonban kutatásunkban csak ezek
nyújtanak irányt: egy ilyen esetnek megfigyelése, magunk hasonló esetének elemzése s
abból következtetés s végül valamely indirekt
kísérlet. Jelen esetben, igaz, csak magunkon
tehetünk kísérletet, mert senki sem hajlandó
gyermekkel úgy kísérletezni, hogy az megégesse a kezét.
Magunk enemű megfigyeléseinél vagy kísérleteinél hamar kiderülnek a következők.
A kályhaajtó gombjának keménysége és melegsége inger; ujjaim, amelyekkel megfogtam a
gombot, az érzékszerv, ami a tapintótestecskékkél és azoktól a középpontba vezető idegszállal magyarázódik ; s annak tudatossá tétele,
hogy a gomb kemény, egy tapintásérzet
s
ezzel kapcsolatban, hogy égető meleg, az hőérzet, továbbá az, hogy miként mozgatLam
izmaimmái a kezemet, hogy a gombot megfogjam, az izomérzet s végül, hogy milyen
kellemetlen volt a gomb égetése, az az érzethangulat.
Tudatos rekonstrukcióval egy érzetnek is
összetett alkotmányát bővebben alig építhetjük
fel. Pedig az érzetnek az is már tökéletesebb
fejlődési foka, mikor az már tudatos. S felnőtt, tapasztalt embernél csak azt kvalifikálhatjuk érzetnek, ami tudatos. Bizonyosnak
látszik egyelőre azonban, hogy a tudat létrejötte előtt sok érzet van, amely hangulattal
jár a szervezetben, vagy különböző mozgásokra
készti azt. Gondoljunk csak a kis gyermeknek
legtöbbször megmagyarázhatatlan mozgásaira,
sírására és mosolyára, amibe a szülők, nagyszülők oly sokat magyaráznak bele, ami pedig
benne nincs.
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Az egészen tudatos érzet az ilyennél természetesen még összetettebb. S bizonyos, hogy
az ilyennél előforduló ideg- és izommunka az
illető inger stb. nagyon sokszor ismétlődtek,
társultak, míg a tudatba jutottak, amely után
a következő esetekben újból meg újból rájuk
ismer.
A villámosdrót, mihelyt a teleppel összekötöm, mindjárt képes a funkcióra. Nem így
az idegszál, amely csak sokszori inger hatása,
gyakorlata után lesz képes a funkciójára.
S mivel egyetlen-egy kezdőérzet keletkezésére
elég ugyan egy idegpálya, de a tudathoz többnek begyakorlottsága s megelőző fejlődése
kell, s az ismereti és érzelmi társulások, lelki
folyamatok, összeköttetések az egész hálózat
járhatóságát feltételezik : ebből világos a
gyermeki lélek kezdetlegessége, lassú fejlődése és a lelki jelenségek igen nehéz elemezhető sége.
Ezért szükséges ide először az önmegfigyelés, ami tényleg nem az az abszurdum,
aminek Wundt állítja, mert enéJkül lelki jelenséget egyáltalában fel sem foghatnánk. S ennek
célkitűzései szerint áll elő a különböző korú
gyermekek megfigyelése, azon indirektnek
nevezett kísérletezésre, amely az érzettél összefüggő külső jelenség mennyiségi meghatározásaival méri az érzet milyenségeiben beálló
változásokat s így útat nyit arra, hogy a lelki
jelenségek exakt módon kísérlet tárgyai lehessenek.
Akármi eredményre vezetnek az ilyen,
mondjuk, akár laikus, akár, mert ez a lényeges,
szakszerű s pontos eszközökkel végzett kísérletek és megfigyelések, s akármennyire tökéletlen ismeretéhez jutottunk is az érzetnek,
mégis kiszámíthatatlan az a haszon, ami ebből
lélektani
felfogásunkra és okoskodásunkra
hárul. Mert abban a megtévesztő labirintusban,
amelyet lelki életnek nevezünk, van immár egy
pont, amelyből kiindulhatunk s amelyhez újból
meg újból visszatalálunk. S itt kezdődik a
megfigyelésnek, okoskodásnak az a/; elemző
és összetevő két módja, amelyet fentebb említettem s amely elemzett példánkban a következő :
A kályhagomb keménységéről szóló érzet
ismeretet nyújt; ez azonban közönyös. Inkább
az emelkedik ki, hogy az égető meleg. S mindez
egy-egy érzet képében ! Hogy e melegség
kellemetlen, az érzethangulat. Jelen esetben ez
a fő, mert más esetben is cselekedeteinkben
nem a szürke, színezetlen ismeret irányítja a
cselekedeteinket, hanem első sorban az érzelmi
háttér, amely ez esetben is csakhamar arra
vezeti a kis gyermeket is, hogy a kályhaajtó
gombjához óvatosan nyúljon. Az ember okulásai
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legtöbbnyire épen ilyen éizelini momentumokkal indulnak meg s ez a pedagógiai gyakorlatba igen belevág.
Az érzetbeli észrevételek juttatnak képzetekhez. amelyekből fogalmaink keletkeznek, s az
ezekhez fűződő hangulatok szülik érzelmeinket
s kedélymozgalmainkat, melyek
vegyülékei
különböző árnyalattal váltják ki cselekedeteinket.
Azonban, midőn abstrakciókra képes az
ember, cselekedeteinek elemzésében egy-egy
külső inger alig számít, mert testileg számítva
vannak a test belsejéből induld ingerek
nyomán érzetek, vannak továbbá belső vagy
lelki érzetek, megfelelő hangulatokkal kapcsois mindigo meglatban. Ks ez összevisszaságban
~
o
állapítandó volna, hogy az érzetnek mi az
isineretbeli értéke az eg vénre s mi a hangu.
^
lata, ilyenhez pedig csak pszichológiailag járatos
ember szólhat s az is csak hozzávetőleg.
Bizonyos azonban, hogy nem nagy pszichológiai tudománnyal is, amennyiben a kutató
egy-egy bizonyos ismerethez jutott az érzet
terén, sok kutatással, sok tapasztalat, sok
okulás szerezhető, s mivel ez alapja a lelki
életről szóló tájekozódottságnak, s mivel az
egész pszichológiában az érzetek ígérkeznek
leghamarább sikert ígérő, kísérletileg is megközelíthető térnek : nem hálátlan tér a tanítóságnak, ha az érzetek területén törekszik első
tapasztalataira, további ismeretszerzésre, a.
gv /iiiek i lélek megismerésére.
Ii. Mozzanatok a L iki élut

folyamataiban.

A testi élet tanának egyik fejezete az anyagforgalomról sz..'], mint olyanról, amely a testi
sietnek, mint minden szerves életnek egvik
összetett, összefüggő jelensége.
Hogy lényegében mi ez a jelenség, azt már
a neve is elárulja. De hogy részleteiben miknek összetétele ez, az már tudomány, legalább
is ismeret. Mert benne vannak ebben a tápláló-, az emésztő-, el választószervek és ezek
működése, a vérkeringés, a tüdő működése stb.
stb. S ha ezt nagyjában ismerjük is, még mindig messze vagyunk az anyagforgalom teljes
ismeretétől, tudásától.
Nézzük csak a kis és nagy vérkör útját.
Nagyjában még a kisebbrendü tanuló is tudja,
de részleteiben a legnagyobb tudós sem hiánynélküli, mert az egységes szerves élet belsejébe még ő sem tekinthet be, me'g ha az
testi is. Ki tudná megmondani egy vérkeringési zavar alkalmával annak közvetlen biztos
okát ? ! Hol keressem azt ? Az idegrendszerben, vagy az előbbinek készülékében ?
A tudós, gyakorlott orvos kutatással megja, de a kutatás nemcsak az állapotok

világos felfogása, hanem az elme kombináló
működése is.
Képzeljünk más eseteket is a testi élet folyamataiból . mindjárt látjuk, hogy e téren is
lassú, nem mindig bizonyos, tehát ingatag a
haladás s még itt is, hol részekre kell bontani
az összetett jelenségeket és azokat külön, fajsúlyuk szerint vizsgálni, hol pedig ezekből
kiindulva kell az összetetteket rekonstruálni.
A lelki jelenségek terén, nem ez analógiákon kívül, mintha a lélek vizsgálatai csupán
csak a maguk céljaira állították volna lel ez
eljárást, sőt inkább a testi élet hasonlóságai
alapján, szintén ezt az eljárást követjük.
Megállapítjuk legelőször azt, hogy úgy a
testi, mint a lelki jelenségek nem mennyiségileg megmérhető részek összetételei, hanem
mindig milyenségek. Nem térben helyet foglalók, hanem időben lefolyók : teliát foh/amatoJc.
S elihez képest kell azokkal bánni is.
Felbontásuk, elemzésük tehát csak képzeletbeli, mérésük közvetett, midőn t. i. a folyamat körülményeit mérjük s ezek változásaiból
közvetve jegyezgetjük, hogy azokhoz képest
inii'éle változások állottak be a folyamat részleteinek egészének milyenségében.
Például a meleg kályha gombjáról fentebb
szóló példánk egy nagyon összetett lelki folyamatot. tüntet fel. Rövid a lejárata a folyamatnak. de mint fent kimutattuk, van benne ismereti elem, érzelmi elem egy érzet képében és
e/,ékkel pavrori
mozgás, aim akaratbeh
mozzanat. S mindez egy egységes érzet keretében egyszerre, legfeljebb a mozgás az előbbiek
reakciója vagy reflexe formájában.
S részei ezek az említett lelki jelenségnek V
Nem! Tünetei vagy -mozzanatai, akár fordulatai.
Mert abból az érzetből én külön az ismereti
részt nem tudom kiválasztani, sem a hangulatot. Azok úgy egybe vannak abban forrva,
mint a szélben annak rohama, ereje, iránya,
m t lege vagy hidegsége, amelyek lépten-nyomon
változnak. De valamint ezek egyik- másik tünete
időnként előtérbe nyomul, úgy némely érzetben majdnem csak az ismereti elem vevődik
észre, másikban pedig inkább a hangulatbeli.
»S épen ez a vonás az, amely a régi pszichológiában s ma is a tájékozatlanok közt a lelki
felfogásokban sok zavart idézett és idéz elő.
Régen, a tehetségek leiektana korában, a
legrégibb időkben csak két kategóriáról volt
szó, ú. m. az ismeretről és akaratról, hiányzott tehát az érzelmi mozzanat. Ujabban elfoglalta helyét az érzelmi mozzanat is. S ma,
ha szigorúbb
vizsgálatot
tartunk s az akaratot
a
o
kezdjük elemezni és elhatárolni, azt vesszük
észre, hogy egy helyen mint a hangulatok
6*
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funkciója fordul elő, más helyen úgy foghatjuk
fel, mint a testi vagy lelki állapotok reflexét.
Pedig az akaratbeli, sőt nem akaratbeli
mozgások is mozzanatai a lelki jelenségeknek,
annál inkább, mert a tettek az én nek tudatára emelkednek, az én azokat regisztrálja,
amiknek alapján szintén hangulat keletkezik,
sőt a tettek egy része célirányos; a célt a
lélek töri s ő állapítja meg a kivitelt.
íme, vannak mozzanatok a lelki jelenségekben, de azok terén még ma is vannak ingadozások. E tények arra indítanak, hogy a lélektan kereteit ezidőszerint se tekintsük szentírásnak, hanem a felállított kereteket is mindig
kritikával kísérjük ; s ez haladásra vezet.
S itt mutatkozik egy termékeny tér a pedagógus tanító számára, annak feltételével, hogy
a kis gyermek lelki jelenségeiben a mozzanatok különböznek is a felnőttekétől és legtöbbször szemléletesebben is elkülönülnek.
S ez nagyon világos! Látjuk a kis gyermeknél, hogy őt egy kicsiny ok hirtelen cselekvésre készti. (Az éles borotvát csillogó
éléért megmarkolná a kis gyermek.) Nincs az a
leszűrt, több rugóból kombinált pszichológiai
inger a kis gyermeknél, ami őt gondolatra vagy
érzelemre vagy tettre serkentené. Ha pedig
egyszerű, kevésbé összetett ez inger, annál
könnyebben elemezhető is.
Csakhogy ide óvatosság kell. Nehogy a
lélektani technikus terminusban való járatlanság
miatt oly megfigyelésekkel hivalkodjunk, amelyeket a köznyelvre lefordítván, semmiségük
rögtön kiderülne.
A mozzanatok minden élőnek életfolyamataiban előfordulnak, így az állati és növényi
életben is. Ilyen folyamatokkal kél ki a babszem is. Tudjuk, hogy kémiailag miféle elemekből áll a babszem. Meg tudjuk állapítani
életfeltételeit is, de hogy az élet miként indul
meg benne, nem tudjuk, s ezt mesterségesen
létrehozni sem. Hol kezdődik a szervetlenből
a szerves élet? Ha ezt tudnók, azt is megtudnók talán, hogy a testi élettől hol válik el
a lelki élet. így csak azt tudjuk, hogy van
idegmunka, s annak mindig megfelel a lelki
életben is valami, de a kettőt okbelileg összekötni nem tudjuk.
Ez azonban ne keserítsen el bennünket,
mert azért meg tudták állapítani, hogy a bab
mely körülmények közt terem sikerrel, csupán
az élete főbb mozzanatainak ismeretéből. így
a lelki élet főbb mozzanatainak ismeretéből is
meg lehet állapítani, hogy az emberi lelket
mily körülmények közt és mily eszközökkel
lehet sikerrel kiművelni. Célunk pedig ez az
utóbbi.
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E célnak pedig nagyjában nyitva áll az út,
hacsak a legfőbb lelki mozzanatoknak egymásra
való vonatkozását, egymáshoz való viszonyát
nagyjában tapasztaljuk, figyeljük, megállapítjuk ; mert a tanítás és nevelés módszere, t. i. a
hatásoknak sorbaállítása mind ezen fordul meg.
De legalább annyit minden körülmények
közt elérünk, hogy tanítói teendőink megállapításáról gondolkodjunk.
Az iskolára nézve már ez is nagy nyereség.

Elbeszélő költészetünk fejlődése.
Irta : Lengyel

Miklós

dr.

( M á s o d i k közlemény.)

A szellemi áramlatok nem tűnhetnek el
nyomtalanul. A reneszánsz ugyan csak a társadalom legfelső rétegét érintette, mégis megtalálta azokat a hajszálfinom útakat, melyeken
át gyökereket bocsáthatott a nemzet többi
rétegeibe is. Nemcsak a hitújítás számára
készítette elő a talajt, hanem kisebb-nagyobb
hatását számtalan téren fölismerhetjük. Minket
most csak azok a — tagadhatatlanul jelentéktelen — hatások érdekelnek, melyeket a
következő kor irodalmán fölismerhetünk. Ezek
között legfontosabbnak tartjuk, hogy a következő nemzedék már nem elégszik meg az
erkölcsös művek ismeretével, hanem olyan
történetekre is vágyakozik, melyekben szerelmi
kalandok, romantikus történetek, szenvedő,
vagy diadalt arató emberek, az eddigi képzelt
világ helyett új, képzelt világot tárnak föl
előtte. De ebben az új, képzelt világban az
olvasó a maga korára ismer, a maga örömeit,
vágyait, reményeit, szenvedéseit látja megtestesítve.
Megindul a mesevándorlás Ázsiából és
Olaszországból. Hazánkba is eljutnak a mesék,
regék, mondák eddig kevésbé ismert hősei,
hogy fölvegyék a küzdelmet a régi irodalom
bajnokai ellen. Az olvasók örömmel üdvözlik
az új tárgyat, hisz az ő lelki világuknak felel
meg a sokat szenvedő, ú j meg új próbára
tett, de azért állhatatos hűségű nő. Az ő
kalandvágyukat elégíti ki a vitéz, de könynyelmü lovag, ki egyik csatából a másikba
indul, de minden új városban eszébe jut, hogy
ő nemcsak harcos, hanem szerelemre vágyó
férfi is. A vitéz Franciskó, a szerelmes Lucretia,
a felesége türelmét és hűségét próbára tevő
Volter, az erényes és állhatatos Grizeldisz kedvelt alakjai ennek a korszaknak.
Az
érlelő
földi
hozzá

új világban tündérek, csodás
fák, boszorkányok, sárkányok
ember is bejuthat közéjük;
más, csak akarat és erő. Az

gyümölcseit
tanyáznak;
nem kell
előbb em-
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lített szép históriák melle elküldi Kelet és
Üél is bűbájos meséit. Vrgirus királyfi liistóriája kedvelt olvasmánya volt nemcsak ennek
a nemzedéknek. Bizonyára még több tündérmese is forgott közkézen.
Csodálkoznunk kell azon, hogy a korszak
elbeszélő költeményei között oly kevés a magyar
tárgyú. Történetünk pedig^ gazdag volt a földolgozásra érdemes eseményekben. A törökmagyar háborúk, főuraink és királyaink viszálvkod ás ni bőven szolgáltathattak tárgyat. Bizonyár .1 föl is dolgozták őket, de elves'.tek. A
hegedősök egyik része már ekkor lesűlyedt a
köznép mulattatójává, a másik része verses
krónikákat írt a királyi család és főurainak
számára. Az utóbbiak lenézték az előbbieket,
pedig költői tehetség dolgában egy színvonalon
állottak. Azt kell hinnünk, hogy nem voltak
közöttük igazi költők, mert a reánk maradt
emlékek egyáltalán nem mutatnak költői tehetségre. Mégis örökké sajnálhatjuk műveik
elvesztet, a feledésbe merülő magyar mondákat.
Ezek a mondák tárgyakat szolgáltattak volna
későbbi íróinknak. Mint magyar tárgyú mondat meg kell említenünk Szilágyi es Uajmási
históriáját, melynek meséjét Vörösmarty földolgozásából és a székely balladából is ismeri
a közönség. A másik magyar tárgyú mondát
Ilosvai tartotta fenn számunkra. A Toldi
Miklósról lennmaradt hagyományokat foglalta
gyarló versekbe. Anekdotákat beszél el egymás
után a nagy hős életéből, minden költői és
s/erke-'ztni ! l. jL.g, minden jellemző erő
nélkül. Örökké hálával lehetünk mindamellett
neki ez epizód-tömeg fentartásáért, mert alkalmat adott Arany dánosnak a Toldi-trilógia
megírására.
Uosvai Selymes Péter már az ű. ». lantos
deákok közül való volt. 0 is. társai is lenézték a vásáros népet mulattató hegedősöket. Ezeknek a lantosoknak főképviselője
l'inodi Sebestyén. Elete veszedelmek sorozatából állott. Alig töltött pár nyugodt hónapot
valahol, vagy a körülmények kényszerítő
erejénél fogva, vagy vándorlási ösztönből meg
kellett ragadnia vándorbotját és járta az országot -zéltében-hosszában. Alig történt i.evezetesebb esemény az ország valamelyik pontján. már megjelent a hely színen. Néha maga
is átélte a borzalmakat. Eseményekben pedig
nem volt hiány. A XVI. századot írták s a
magyarság három darabra szakítva vívta
élet-halál harcát. Ezeknek a csatáknak, ezeknek a várostrom okmik történetét adja elő
Tinódi, oiv fáradhatatlanul, mintha minden
török akna robbanására, minden török ágyú
dördülésére a düh, a kétségbeesés, az aggodalom vagy a remény szállana meg, hogy
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talán a vitézek harcra buzdításával meglehetne
menteni még a pusztuló nemzetet. Kora érdekes hírvivőt, kellemes mulattatót látott
benne, mi látjuk a lelkes magyart, a hiteles
történetírót is. Akik végigolvassák munkáit,
azok előtt elvonul a XVI. század törökmagyar harcainak hosszú sorozata, megjelenik
az önfeláldozó Losonczi, a nemes Szondi, a
vitéz Dobó, a furfangos Martinuzzi. látja maga
előtt a török tengert, amint haragosan ostromolja az útját álló várak bástyáit, látja azokat
a nemes erényeket, melyeket a haldokló nemzet ereje utolsó fellobbanásaképen adott át
néhány fiának, hogy hozzá méltó legyen halála,
ha már el kell tűnnie a népek sorából. Tinódi
munkái nélkül nem érthetjük meg teljesen a
századot.
E helyen, hol elbeszélő költészetünknek csak
vázlatát írjuk meg, nem részletezhetjük jobban
a világi költészetet, hanem át kell térnünk a
vallásos tárgyú elbeszélő-költeményekre. A
protestantizmus rányomta bélyegét az új korszakra. A reneszánsz mégadta
a műveltséget
—
o
és a vitatkozási készséget, már csak egy
lépes volt hátra, hogy a küzdelem, a harc
meginduljon. Ezt a lépést a reneszánsz-kort
követő nemzedék tette meg. Az egyház hatalmas várának falait már aláaknázta a reneszánsszal járó romlottság. De ki tudna e kor
felforgató szellemevei harcolni' Ki tudna
szembeszállni kortársainak vagyaival, reményeivel '. Az úi nemzedék üi ig.t.-:.-águkat lát mami
előtt, melyek távolból csalogatják maguk felé,
megacélozzák erejét s az előtörő nemzedék
félelmetes rohanásában átgázol mindazokon,
kik nem akarnak vele tartani. Ritkán ismétlődik az olyan korszak, melynek emberei oly
lelkesülten küzdöttek a maguk igazáéit. De az
annyira szomjazott isteni igazság most is elérhetetlennek bizonyult. Egy-egy reformátor megjelenésekor már azt hitték, hogy elérték céljukat,
később vette észre a lelki nyugalomra vágyó
tömeg, hogy csak pihenőre jutott. Aki figyelemmel kíséri ennek a korszaknak történetét,
észreveszi, hogy a gyakori vallásváltoztatások
az igazság keresésében elfáradt emberek nyugvópontjai. Az első reformátorok az egyház hatalmas épületéből kitörtek néhány oszlopot, azt
híve, hogy az éjien maradottak nyugodalmat
fognak biztosítani, s egyszerre arra ébredt az
emberiség, hogy ingadozik a hatalmas épület
s maga alá temeti az igazi lelki nyugodalmat.
Ezt a kezdeményezők meg nem erezték, de
néhány évtized múlva már erezniük kellett a
reformátoroknak. Ok maguk, kik a tagadás
és vitatkozás erejével alapították felekezeteiket,
kénytelenek útjába állani azoknak, kik az igazság után kutatva, a nihilizmus felé törtek.
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Prófétai lélek volt, mint Széchenyi István és
Talán sehol sem harcoltak a felekezetek
nagyobb lelkesedéssel a maguk külön igaz- ha hatása nem is volt akkora, mint a XIX.
század nemzetébresztő reformátorának, ennek
ságaiért, mint a három darabra tépett Magyarkora viszonyaiban találhatjuk meg okait. Munkái
országban. A szenvedés, a nyomor, a régi magyarságra való emlékezés eltöltötte az emberek mint megannyi világítótornyok tűnnek fel előtlelkét azzal a gondolattal, hogy meg kell tünk, melyek a küzködő, vergődő magyarnak
újhodniok, ha Isten büntető kezétől meg akar- megmutatják azokat az útakat, melyeken az
nak szabadulni. Az ótestamentum népe lebe- öi-vényeket elkerülheti. A múltból merít erőt,
gett sokak szeme előtt, az ótestamentumi nép, de a jövőbe néz; darabos nyelven olyan igazmelyre mindannyiszor ránehezedett a büntető ságokat mond, melyeket csak az láthatott meg,
kéz, valahányszor letért az igaz ösvényről. kit a sors a sorvadó nemzet megmentésére
Nemzeti gondolat ad tartalmat vallásharcaink- jelölt ki. Mily fájdalom, mily kétségbeesés, mily
erő tör elő alábbi soraiból: „Szegény magyar
nak. A protestantizmus azzal vádolja ellenfelét,
nemzet, annyira jutott-e ügyed, hogy senki ne
hogy ő hívta ki Isten haragját a magyarok
ellen. A nemsokára erőre kapó katholikus egy- is kiáltson fel utolsó veszedelmeden ? hogy
senkinek ne keseredjék meg szíve romlásodon ?
ház megfordítja a vádat.
hogy senki utolsó halállal való küzködéseden egy
Az igazságra törekszik tehát ennek a korszaknak embere. Le akar tiporni mindent és bíztató szót ne mondjon ? egyedül legyek-e én
mindenkit, ki ebben a küzdelemben gátolja. őrállód, vigyázod, ki megjelentse veszedelmeEszközei : a sajtó és az iskola. Reneszánszról det? Nehéz ugyan ez a hivatal nékem, de ha
van tehát most is szó; a tudományok, a köz- Isten az hazámhoz való szeretetet reám tette,,
műveltség újjászületéséről, de míg as előbbi imé kiáltok, imé üvöltök: hallj meg engem,
reneszánsz csak a legfelső réteget érintette, élő magyar, ihon a veszedelem, ihon az
a mostani megrázta a nemzet legnagyobb és emésztő tűz ! Imé tudománt tészek előtted,
leggyengébb fiait egyaránt.'A küzdelemnek ered- nagy Isten, mindent akit tudok, kikiáltok,
ménye a magyar nyelv kifejlődése, az ismere- hogy éntőlem elaluvásomért nemzetem vérét
tek elterjedése, az általános oktatásra való ne kérd elől, amint megfenyegettél a nagy
Ezekhiel próphétával. Ha az őr nem jelenti a
törekvés.
közeledő veszedelmet, az elpusztult emberek
Vallásos tárgyú elbeszélő költeményeink kevérét tőle kéri számon az Űr." A Török áfium
vés számmal maradtak. Ezen nem is csodálellen való orvosságból valók e prófétára valló
kozhatunk. A vallásos költészet zsoltárokból,
szavak, de szükségesnek tartottuk idézni
himnuszokból szokott állani s nem költői előket, hogy belelássunk a régi magyar irodalom
beszélésekből. Mégis megteremtette a harcok
legnagyobb költőjének a lelkébe. Kortársainak
kora a költői elbeszélésnek egyik fajtáját : a
nagy részénél süket fülekre talált, de ha mi
bibliai tárgyú elbeszéléseket. Ezeket a költeolvassuk el az alábbi sorokat, a modern Maményeket protestáns papok írták. Céljuk nem
gyarország alapját megvető nagy reformátorra,
a gyönyörködtetés volt, hanem az, hogy a bibSzéchenyire gondolunk. „De miért kelljen
liai történeteket lehetőleg mindenki előtt isme— írja — elvesznünk avagy kétségben esnünk,,
retessé tegyék s a bennük megnyilatkozó
míg csontainkban velő, ereinkben vér, míg
tanulságokkal és erkölcsi igazságokkal még
Isten mennyországban az mi bizodalmunk
jobban megszilárdítsák híveik lelkében a
lehet, míg karunkban kopját, markunkban
hitet. Költői szempontból értéktelenek ; a bibszablyát szoríthatunk? Avagy különb compoliában levő kincset nem tudják, talán n nem is
sitióból vagyon-e az mi ellenségünk felépítve ?
akarják felhasználni és feldolgozni. Ok csak
vagy nem azoktul a vitéz magyaroktul szárversekbe szedik az érdekesebb fejezeteket,
maztunk-e mi, kik kevés néppel számtalan sok
anélkül, hogy valamit változtatnának. Sok
ezer pogányokat kergettek? Nincsen-e Istenbibliai történetet írt pl. Batizi András.
nek hatalmában Hunyadi győzedelmeit, Mátyás
A XVI. és XVII. századot a vallásháborúk király dicsőségeit kezünkben ismég líjonnan
korának mondhatjuk. Egész Európában mér- megvirágoztatni ? De úgy, ha minnyájan egy
kőznek egymással a felekezetek. Magyarorszá- szívvel, egy lélekkel segítségül híván Istennek
gon a felekezeti küzdelmekhez szabadságharcok ! szent nevét, körmösen nyúlunk a magunk dolés állandóvá vált török dúlások járultak. De gához, és fáradunk, vigyázunk, tusakodunk az
a legnagyobb veszedelmek közepette nem sza- mi életünkért. A fáradhatatlan szorgalmatoskadtak el azok a szálak, melyek hazánkat a
ság, az unalom nélkül való vigyázás, az kész
müveit országokhoz fűzték.
gyorsaság és az gyors készség szokta annak
E zivataros időkben költészetünk nem fej- a drága fának gyümölcsét elérni, kit az emlődhetett. Egyetlen igazán nagy elbeszélő-köl- berek dicsősségnek hívnak. Minékünk penig,
tőnk van a XVII. században : Zrinyi Miklós.
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magyaroknak nemcsak dicsősségünk, de a
maradásunk is abban vagyon. Nem vakmerőségre hívok senkit, nem habahurjául kévánom
az mi nemes resolutiónkat, hanem okosságnak
mértékletességével és állhatatos szívünknek
megkeményítésével akarnám, hogy előállanánk
erre a nemzetünknek utolsó szükségére és
a szerencse-bírónak utolsó sententia kimondására.
Egy másik helyt mintha Kossuth szólalna
meg, hogy ne várjunk segítséget senkitől, csak
a magunk erejében bizakodjunk.
Zrínyi prózai munkáinak ismerete nélkül
nem láthatjuk világosan ezt a kort, nem érthetjük meg tisztán a Zrinyiászt. Mert ennek
a korszaknak legnagyobb elbeszélő költeménye
nem egyedül az emberek gyönyörködtetésére
készült, hanem. hogv
megrázza
a
nj igazságaival
tD o
3
magyart, kinek a pusztulás ördögei már készítették a sírt. A költőt az országos nyomorúság
láttára szintén elfogja a korszak hangulata, a
régi világ romlottsága, az erkölcstelenséggel
beálló züllés lebeg szeme előtt: látja a Megváltót, ki megszabadítja a végpusztulás előtt
álló emberiséget. Halhatatlan ősének, a szigetvári hősnek halálában olyan áldozatot lát,
:imelyet a magyarságnak
kellett
hoznia,1 hogv
.h,'
ra
ra.
bűneit megváltsa. A Zrinyiász hőse a várkapitányból a magyar nemzet megváltójává,
a török hadak bátor pusztítójából a török erő
megtörőjévé, a keresztény lovagból Krisztus
bajnokává és az egész keresztény világ védőbástyájául emelkedik az ö költeményében. A
Zrinyiásszal figyelmezteti a maga nemzedékét : szinte halljuk e figyelmeztető szavakat :
Az Isten nem haragszik rátok, magyarok,
segítő.ii fog rajtatok, ha példaképül néztek
Zrínyi Miklósra, ki élhetett volna kényelemben és pompában, uralkodhatott volna mint
fejedelem, de habozás nélkül kirántotta kardját
s feláldozta életét, mihelyt látta, hogy használhat vele hazájának és hitének.
Horvát és magyar krónikák bőven szolgáliattak a költőnek anyagot, latin és olasz költők megadták a mintát. Fölhasználta mindkettői. Mégis eredeti tudott maradni. Kora
azonban nem lelkesedett költeményeért. Es
ennek nem egyetlen oka a darabos nyelv, a
gyenge rímelés. A darabos és erőteljes nyelv
talán még legjobban hozzáülik a nagy alapeszméhez. Az volt a baj, hogv kora nem értette meg.
korában
o A felekezeti villongások
O
az egyetértést, a felső társadalmi rétegek nagy
részének önző törekvései idején az önzetlenséget, a felfordult állapotok közepette a fegyelmezettséget és engedelmességet, a németgyűlölet idején a hűséget és törökgyűlöletet
hirdette. Szavai eivesztek az indulatok vihará-
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ban, de. nem élt hiába; egyike ma is a múlt
azon magyarjainak, kik erőt adnak a küzdelemben, reményt a veszedelmek között. Andrássv
Gyula gróf Zrinyiről szóló tanulmánya végén
a következőképen világítja meg alakját: „Zrinvi
nem birta nemzete sorsát irányítani, nemzetét
megmenteni a környező veszélyektől. De honának dísze volt és neve szomorú időkben egyetlen valóban dicső emlékévé lett. Gazdagabbá
és szebbé tette a magyar történelmet. A magyar önérzetet magasztos pályafutásával növelte.
Ereje és erénye ritka egyensúlyban ritka tökélyűek voltak. Példája lelkesít és tettre buzdít
halála után is. Tanításai ma is igazak, politikája a változott időkhöz mérten ma is a/,
egyedül helyes. A minden felekezeti és minden
más szűkebb érdek fölé emelkedő nemzeti
érzés ápolása, amely, ha kell, a katbolikust a
protestáns jog előharcosavá teszi, a nemzet
megfegyelmezése és megszervezése, iskolázottságának fokozottsága, királyhűség párosulva
törvénytisztelettel és szókimondással fölfelé és
lefelé egyaránt, önerőnk fejlesztése es szövetség nyugati szomszédainkkal: ezek azok a
nagy eszmék, amelyeket Zrínyi hangoztatott
és amelyek ma épen oly igazak és szükségesok.
mint amilyenek voltak az ő idejében. A magyarnak ma sem szabad elfelejtenie, hogy
olyan kevesen vagyunk, hogv mindenikünknek
mindenét a hazának kell szentelnie, hogy.
mint Zrinyi mondotta, nem sz ibad csak magunknak élnünk."
A Zrinyiász nehéz olvasmány ma is. Hogv
valóban megértsük, ismernünk kell nemcsak
korának hangulatát, hanem írójának egyéniségét és politikáját s csak akkor becsülhetjük
meg igazán, ha a XVII. század legnagyobb
magyarja világosan áll előttünk. Ezért tartottuk szükségesnek Zrinvi egyénisécrét legalább
fővonásokban megrajzolni.
(Folytató sa követkéz ! k. )

Az

aíí5íin lin«;li i.

írta : Éber Itezsö.
iM;is'>ilik közlemény.t

A tudományos hipotézisek lényegét, feladatát, keletkezését, kellékeit, jelentőségét megbeszélve (Népt. Lapja, 1908. 29. sz.), említettük, hogy fejtegetésünk kiegészítéséül néhány
fontosabb hipotézist, illetőleg elmeletet kell
ismertetnünk. Sokban válogathatunk, mert
valainenyi tudomány és főként a természettudományok igen sok hipotézist használnak.
Egyike a legszebben kidolgozott teóriáknak — tudományos elméleteknek - az atomelmélet. mely az atom, illetőleg a molekula-
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hipotézisen alapúi. Bár még mindmáig bevégzett elméletnek nem tekinthető, mégis fölvétele oly szerencsés, hogy a kémiának jelenségei általa majdnem teljesen magyarázhatók.
Ha más tudományokban is oly jól alkalmazható lesz, akkor igen biztos alapon nyugvó
elmélet válhatik belőle.
A kémia haladása meg épen az atomhipotézis haladásához van kötve a legújabb időkig.
A kémia újkorát az atomteoria korszakának
is nevezik, mert a kémiai kutatás irányeszméje
volt az elmélet, mely eszme vezette a búvárokat azokhoz az eredményekhez, melyeket
most élvezhetünk.
Bár a hipotézis fölállításától napjainkig sok
támadást intéztek ellene, megdönteni mégsem
sikerült, sőt ellenkezőleg, napról napra jobban
kifejlődve, mind valószínűbbnek látszik. Bámulatos e hipotézis termékenysége, mert százezernyi azon vegyületek száma, melyek ennek
alapján szerkesztettek meg s melyekben a legbonyolultabb összetételt is fölfoghatóvá, érthetővé lehet általa tenni. A kémiai ipar, különösen a szénvegyületek körül, roppant sok új anyagot állít elő, melyeknek száma napról napra
növekszik és mindezek ezen hipotézis alkalmazásának köszönik létüket. Bátran mondhatjuk, hogy a modern kémiának az atomelmélet
az alapja.
Az anyag belső szerkezetére vonatkozólag
már rég időktől fogva két ellentétes felfogás
küzdött egymással. Az egyik szerint az anyag
folytonos valami, mennyiségében tömött, hézagok, üregek nincsenek benne. A másik felfogás az ellenkezőt vallja. Tudniillik azt
mondja, hogy az anyag önálló részek halmaza, mely részek korántsem illenek egymás
mellé hézagtalanul, hanem közöttük üres hely,
üres tér van. Képpel élve, olyannak kell az
anyagot elképzelnünk, mint amilyen az óriási,
határtalan kiterjedésű világűr, melyben az égi
testek vannak. „Minden egy világ: hézag és
anyag." Egy-egy ilyen önálló részt atomnak
nevezünk s az ezt képzelő világfelfogás az
atomisztikus nézlet.
Gondoljunk egy testet. Bizonyos, hogy az
illető testet kétfelé oszthatom, legalább gondolatban elképzelhetem a felét. A felét ismét
felezve, majd az így kapott felet újból és így
tovább, folyton-folyvást, gondolatban ez osztást vég nélkül ismételhetem. Bármily kicsinynek képzelhetek egy testet, bízvást .elképzelhetem annak részét. Noha ez világos, mégis,
már a régi görögök világfelfogásában találkozunk azzal a nézettel, hogy a gyakorlatban
el kell jutnom az oszthatóságnak a határához,
melyen túl az osztás nem végezhető. Sőt már
az ind bölcseletben megtaláljuk e felfogás
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nyomát, mert Kanada mondja, hogy a világ
természetes úton egyes, önálló, parányi részecskékből áll.
A görög filozófiában Anaxagoras (Kr. e. kb.
500) az abderai Leulcippos (Kr. e. 510),
Demolcritos (Kr. e. 460), továbbá
Epikwos
(Kr. e. 341), a római bölcseletben főleg Lucretius e nézet híve. Az atomisztikus világfelfogás
tulajdonképeni megalapítója épen Leulcippos,
kinek tanításai azonban nálánál kiválóbb tanítványa, Demolcritos révén ismeretesek csupán.
A mai kémiai és fizikai magyarázat alapját
ők ketten vetették meg, amennyiben azt mondották, hogy az anyagi világ általunk föl nem
fogható, oszthatatlan, áthatatlan, változatlan,
önálló egyszerű testekből áll, mely testek az
atomok. Az atomok között űr van. Demolcritos
e felfogását bőven magyarázza, főleg azzal,
hogy üres tér nélkül a mozgás nem volna
lehetséges. Sőt még képpel is igyekszik gondolatának magyarázatot adni, amidőn elképzelteti a hamuval telt edényt, melybe még
lehet vizet önteni. Vájjon hogyan férne bele
víz, ha a hamu nem állna részecskékből, melyek között űr van ? Az atom elnevezés is
tőlük ered (görögül temno = vágok és „a"
fosztó képző).
Habár Aristoteles ellenkező világnézletet vall
és az ő tekintélye ólomsúllyal nehezedik a
középkor tudományosságára, mégis, sokszor
erőlködik az atomisztikus fölfogás, hogy érvényre jusson. S a XVI—XVII. század számos
nagy elméje vallja is.igy Leibnitz (1646—1716.),
a kiváló matematikus, természettudós és
filozófus is hiszi az atomot, mint ő nevezi,
„monád"-ot.
Azonban az említett bölcselőknek — és mindazoknak, kik világnézletiil ugyanazt vallották
— az atomokra csak filozófiai szempontból volt
szükségük. Valóságos hipotézis — tehát tudományos Icutatásbeli segédeszköz — jelleget az
atom fölvétele csak a XVIII. és XIX. században nyert, mely két század határéveiben megalakult, határozott fogalmazást kapott.
Amidőn most ismertetni akarjuk, ezt a
hipotézisekről szóló megbeszéléseinkhez alkalmazkodva tesszük, nemcsak azért, hogy ezáltal
példával szolgáljunk és így világosabbá tegyük
a hipotézisről mondottakat, hanem azért is,
mert a tudományos hipotézis mindig ilyen
módon születik.
Minden hipotézisnek tény, valóságon észlelhető, érzékelhető dolgon tapasztalt törvényszerűség az előzménye. Ezen tapasztalati dolog
magyarázatára születik. Mint tudjuk, mikor a
tény belső okait keresem, akkor van szükségem hipotézisre. Lássuk az atomhipotézis
létrejöttét kívánó tényeket !
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A kémia története mutatja, hogy .1 ristolelcs vegyülő súlymeunyiségeket ! Sósavból 36'5 </,
tekintélyének nyomasztó súlyát a természet- 36'5 g, 73 g : ammóniából 17 g, 17 g, 17 g.
tudomány ezen ága is érezte. Évszázadokon
34 g ; borkősavból 150 g, 150 g ; nátriumkeresztül kísért Aristoteles szelleme, ki pusztán hvdroxydból 40 g, 8u g: kénsavhói 98 g, 98 g:
spekulatív úton megállapított téves filozófiai calciumhydroxydból 74 g, 74- g. Az összeabstrakeióval megszabta hosszú időre a kémia állításból látjuk, hogy egymásra ható vegyülem ívelésének kereteit. Amidőn Galilei, h'/pplcr, tek nem szerepelhetnek tetszésszerinti súlyN tcton. Ifn-ighcns. Leibnitz és a többi nagy
viszonyokban (súlyarányokban). Vagy ugyanszellemnek korszakalkotó búvárkodásai a régi abban a súlyarányban hatnak a különböző
babonák és előítéletek táborát megdöntötték, vegyületek, vagy ezen súlyarányok legkisebaz általát os világnézletet megváltoztatták, új bikének többszörösében. A legkisebb arányirányt jelöltek ki az összes tudományok szászámot „vegyülő súlymennyiség"-nek nevezve,
mára. A természettudományok
valamennyi
a törvény így fogalmazható m e g : </ cheneiai
agában, valamint a filozófiában új korszak átalakulásokban a kölcsönösen ható tatek
meny
kezdődött. Es az új korszak újjá alkotta a
n/iiscgc vegyülő sédymennyiségi'knck egys.:<-rét
töhbs.: oi'iisc.
kémiát is. E korszakban alapítja meg JBiii/le
Róbert angol fizikus és kémikus (1(527.1 a
J'ronst francia chemikus ( 1 795.) ezen alapon
kémia kísérletező módszerét, és határozottan
foglalkozott az egye-, vegyületek alkotórészei
kimondja, hogy teóriának okvetlenül tényeken, arányának megállapításával. HerthoUd francia
kísérleteken kell alapulnia, s ezzel meg volt
chemikus felfogásával szemben -- ki azt állía lehetősé/o annak, hogy a kémiában tudo- totta, hogy a vegyülő elemek a mechanika
mányos hipotézis és ezzel tudományos elmélet ! elvei szerint vonzódnak egymáshoz, hogy tehát
keletkezzék.
a tömeg nagysága határoz - vele való vitáDoyle maga, majd utána a skót J. Black. jában megállapította a: állandó snlyará-nyol
is nea svéd Schreie, az angol Tricsllci. a francia töreéin/rl, inelvet Fronst törcényi/nek
veznek.
/.«'•(.;.-;, ,• (174:1.) és más nagy kémikusok
mind gyűjtötték az anyagot, mely az első főnE törvény a következő adatokból vonható el:
tus tapasztalati törvény megállapítására veze- bármilyen vizet akármilyen módon elemzőnk,
t e t t . Ez a törvény Jtichter törvénye, vagyis a
vagy összeteszünk, alkotórészei — a H é s O
vegyülő súlymennyiségek törvénye. .Megállantinillg ilyen arányban vannak me,, . > súlypít ója Ilirlirer Benjámin német kémikus (17G2.), rész oxygen é.-, I súlyrész hydrogen. Akár
ki 1 r)i:cll I i gyütt jóit a törvényszerűségre. összetesszük, akár szétbontjuk
és bármily"
O a stöchiometria
vegysúlvtan — meg- mód..-;.
u, kénsavat, alkotórészeinek aránya
alapítója, nie]) a kémia összetétel-törvényeit mimlíg ez : hydrogen 2 súlyrész, kén 32 súlykutatja.
rész és oxygen 04 súlyrész. Bármilyen módon
A Iíicliter-fele törvény megértéséhez azt is elemezzük a sósavat, vagy tesszük összkell tudnunk, hogy egyes vegyületek mekkora alkotórészeihől, benne 35'5 súlyrész chlórra
mindig
1 súlyrész hydrogen esik. Bontsuk
mennyisége hat valamely más vegyületre. A
vagy
savak és bázisok egymást közömbösítik, vagyis alkotórészeire a széndioxydot (Céh),
kellő mennyiségű sav és bázis egymásra hat- állítsuk elő akár gyémánt, akár grafit, akár
ván, olyan test keletkezik, mely se nem sav, szén elégetésével, mindig 32 súlyrész oxygenre
1'2 súlyrész szén esik. Mivel az összetételse nem bázis. Kísérletileg megállapítható, hogy
3G"5 g sósavat HCl 17 g ammonia < H. .N) nek ez az állandósága minden eddig ismert vegyületnél megvan, kimondhatjuk, hogy
közömbösít. Azaz, ha 36*5 sósavhoz 17 r/-nál
kevesebb ammóniát adunk, a savas jelleg •ugyanazon. vegyidet alkotórészeit mindig ugyanEz Proust tormegmarad, ha pedig 17 yr-nál többet, a* azon arányban tarhdmazm.
folyadék szabad ammóniát mutat. Tehát oü'5 vénye.
gr sósavval épen 17 g ammónia
egyesül,
Ily fontos előzményekből Dation
János
sem több, sem kevesebb. Borkősav és ammonia angol fizikus és chemikus (17G0.) rendkívül
egymásra^ hatásakor kétféle vegyület keletérdekes következtetésekre jutott. Ezen törvékezik, az egyikben 150 g borkősav 17 g nyek birtokában vizsgálta a methan (C f f >
ammóniával egyesül, a másikban 150 g borkő- és aethylen (C JL) chemiai alkatát és eközsav :!4 g ammóniával. 36'5 g sósavat 40 g
ben maga is fontos megállapodásra jut. Ez a
nátriumhydroxyd (NaOJf) közömbösít és 7-'i g
sokszoros súlyviszonyok
törvénye.
.sósavat 74 g caleiumhydroxyd (Ca[OHJ> >. 98 g
hét, vagy több elem, mint a tapasztalás
kénsavval (IL Sü>) 80 g nátriumhydroxyd, mutatja, egymással nemcsak egyféle vegyüle98 g kénsavval, 74 g caleiumhydroxyd egye- tet alkothat. Például a hydrogen és oxygen
sül. Állítsuk egymás mellé az itt fölsorolt
előfordul a vízben, ecetsavban, borszeszben
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(Ci He 0), eyansavban (HCNO)
és még nagyon sok vegyületben. A szén és oxygen a
széndioxydban, ecetsavban, borszeszben, eyansavban stb. ; a szén és hydrogen az ecetsavban, borszeszben, eyansavban stb. Nézzük a
fölsorolt vegyületek alkotórészeinek súlyarányát! Víz: 2 hydrogen, 16 oxygen; ecetsav:
hydrogen 4, oxygen 32, szén 24 ; borszeszben :
hydrogen 6, oxygen 16, szén 2 4 ; eyansavban:
hydrogen 1, oxygen 16, szén 12, nitrogen 14;
széndioxydban : oxygen 32, szén 12. Tehát
hydrogen : oxygen = 2 : 16, vagy 4 : 32, vagy
6 : 16, vagy 1 : 16; hydrogen: szén = 4 : 24,
vagy 6 : 24, vagy 1 : 12 ; oxygen: szén —
32 : 12, vagy 16 : 24, vagy 16 : 12, vagy
32 : 12. Vagyis: ha két vagy több élem egymással együttesen különbözei vegyületekben fordul élő, arányszámuk vagy mindig
ugyanaz,
vagy a legkisebb arányszámuk
egy egésszámú
többszöröse.
(Vége köv.)

Uj növényfajok keletkezéséről.
A növények vándorlása, terjesztése és a fajkeletkezés.

írta: Wágner

János.

(Harmadik közlemény.)

Ha az állatország egyedeit úgy nagyjában
összehasonlítjuk a növényország élő szervezeteivel, szembetűnik az állatok mozgékonysága,
mellyel helyüket kisebb-nagyobb gyorsasággal
változtatják, míg a növények általánosságban a
röghöz kötöttek. Igaz, hogy állat is van, nem
is egy, amelyik szilárd támasztékhoz nőtt és
egész életében egy helyhez van rögzítve (szivacs, egyes kagylók, polipok), míg viszont
alsórendű növény is akad, amelyik életföltételeit nyújtó közegében szabadon úszkál. De e
tapasztalatok főként arra jók, hogy a növényről és állatról megalkotandó tudományos meghatározásaink megfogalmazásában óvatosságra
intsenek. De jelen gondolatsorozatunkból kirekeszthetjük ez eseteket és kivált a felsőbbrendű (virágos) növényekről, legalább a szárazföldi fajok egyedeiről aggodalom nélkül
állíthatjuk, hogy egyéni életükön belül helyhez
kötöttek.
Ha tekintetbe vesszük, hogy az élet ingerektől kiváltott munka, a munka anyagcserével jár, az elhasználódó anyag pótlása pedig
a táplálék fölvétele: önkénytelenül belátjuk,
hogy minden élő szervezet legelső és legfőbb
életműködése a táplálkozás és előre gondolható, hogy a növény testének uralkodó szervei
a táplálék fölvételére szolgálnak. A helyhez
kötöttség azonban korántsem jelenti azt, hogy
a növény évszázadokig, esetleg néhány ezer
esztendeig (mert ily magas kort is érhet né-

mely növény) a talaj ugyanazon morzsáiból
tengődik. Csak a törzse áll egy helyben,
gyökerei évről évre megújhodnak, továbbkúsznak, tovább kutatnak és meg is találják a
termőföldnek tápanyagokban gazdagabb, még
ki nem szipolyozott rétegeit. Ha ehhez járul
még az az előny is, hogy a növény szárrészei
is évről-évre elpusztulnak, akkor az esztendőnként megújuló egyénnek a föld színén fejlődő részei is tovább másznak egy-egy piciny
lépéssel (pl. a nőszirom, édesgyökerű páfrány,
gyöngyvirág stb.). Olyan növény is van, mely
néhány év leforgása alatt sok négyszögméternyi területet belephet. Ilyen pl. az aszat. Hogy
a növénynek az ilyen, alapjában véve csekély,
alig látható vándorlása legalább, némely kivételes esetben, mélyreható változások, átalakulások okává lehet, arra később még visszatérünk. Van azonban a növény útrakelésének
temérdek egyéb indítója és segítője, előbb
ezekkel kell foglalkoznunk.
A növénynek t. i. csak élő egyedei helyhez
kötöttek. A gyümölcs, a mag, — tehát az
egyén ivadékai — valamilyen külső segítséggel
útra kel, messze vándorolhat, esetleg a szomszédos országba, vagy akár más földrészbe is
elszármazhatik.
A gyümölcsök és magvak e célra való berendezkedése rendkívül érdekes és tanulságos.
Van növény, melynek gyümölcsén vagy
magján olyan szervek vannak, amelyek látszólag külső segítség nélkül mozgatják a növényrészt, mintha az saját erejéből, mag
jzogna.
Ilyenek a pelyvákkal, szálkákkal, csőrrel fölfegyverkezett termések, melyek a földön a
nedvességi állapot változásához képest tovább
másznak, ugrálnak vagy gurulnak. Higroszkopikus termésfalak széthasadva és összesodródva több méterre lökhetik a bele rejtett
magokat.
Tisztán ezen berendezés mellett azonban
szintén csekély útat tehet meg a növény;
inkább csak arra szolgálhat, hogy az utódok
ne az anyanövény közvetlen közelében maradjanak egy csomóban, hogy egymást gátolják
a fejlődésben ; de új országok meghódításáról
és a régi fák mélyreható átalakulásáról alig
lehet szó. Erre nagyobb természeti erők szolgálnak, még pedig első sorban a szél.
Hogy a szél rettentő ereje élő fákat is kitéphet, háztetőket leemelhet, kerítéseket ledönthet, erejével óriási károkat okozhat, az
köztudomású dolog. Hazánk némelyik vidékét pl.
kiválóan erős szél látogatja : ilyen a nemere, korova, bóra. Utóbbi ellen néhány a szélnek
különösen veszélyeztetett helyen még szélfogó
gátakat is emeltek a fiumei vasút védelmére.
Természetes, hogy az ilyen erős szelek a leg-
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súlyosabb gyümölcsöket es magvakat is magukkal ragadják. Egy-egy szélroham nem viszi
ugyan messzire a fölkapott tárgyat, de újra
fölszedi és fölszedheti Isten tudná hányszor,
míg végre is valami árokfenéken, sűrű bozótban vagy más, természetes gátban végleg
megakad.
Temérdek növény úgy szereli föl gyümölcsét,
magját, hogy gyenge szellő is valamennyire
szállíthassa. A leggyakoribb berendezkedések a
következők :
A növény egészben arra szervezkedik, hogy a
szél elszállíthassa. Ide sűrű bokros, szinte gömbalakú növények oszthatók, melyeknek ősz végével könnyen kirothad a gyökerük. Földben
turkáló állat, esetleg a kasza is megsegítheti.
A szél felkapja és elhordja a szomszéd vármegyébe is. Ordögszekér, barlangé, csülleny
és hasonló termetű növények néha százával
hevernek az útszéli árokban és az őszi eső
kiveri belőlük azt a magot is, amit a hosszú
úton el nem vesztettek.
Némelyik növény gyümölcse, vagy a gyümölcsöt burkoló csészéje felfúvódik, hogy
könnyűsége mellett nagy felülettel
szolgáljon a levegőnek. Ilyen a mogyorós hólvagfa, a pukkanó dudafürt, zsidócseresznye
és mások.
A gyümölcsön fejlődő hártyák, lécek is a
szállíthatás előnyére válnak : a juhar, szil,
kőris, kakascímer, gyujtovány, lórom, némely
ernyős növény ikertermése és más hasonló
termései id példák erre.
Igen sok növénynek, különösen alkalmas
röpítőszerve van. így a legalkalmasabb műszerek egyike a számos termésen fejlődő, szétborzadó szőrökből álló pehelygöinb. Igen sok
közülök még szélcsendes időben is fölemelkedik a levegőben és magasabb levegőrétegekben tovább szálhat más tájakra. A fűzfák,
nyárfák pelyhes termése, a pitypang, bogács,
aszat, bakszakáll es temérdek más fészkes
növény bóbitás termése kiváló példák erre.
Némely növény röpítőszerve ismert és kedvelt
dísz: pl. az árvalányhaj terméséi
Egyéb természeti erők közül a víznek van
még szerepe a növényi magvak széjjelterjesztésében. Hogy nagyobb árvizek temérdek iszapot visznek magukkal és rakják le egyebütt,
eléggé ismeretes. De hogy az ilyen, akár a
hegyoldalról lerohanó vízben temérdek növénymagja is lehet, arra már kevesebben gondolnak : pedig a víz, kivált a nyári záporesők
hatalmas gyommagterjesztők és a gyommal
\ ívandó küzdelemben tekintetbe kell venni.
Nagyon is jelentékeny szerepük van a gyümölcsök és magvak terjesztésében az állatok-
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nak. A legeslegnagvobb növény terjesztő padig
az ember. Lássuk ezeknek a munkáját is
egyenként.
Az állatok általában kétféleképen terjesztik
a magvakat : táplálkoznak azokkal és már az
eledelszerzés idején, gyűjtés közben elszórnak
sokat ; ha meg is eszik azokat, a magvak egy
részét csírázásra képes állapotban kiürítik :
vagy a kapaszkodószervekkel fölfegyverkezett,
a szőrbe, tollba ragadó, esetleg igen apró, a
sárral a lábukhoz tapadó magvakat mindennemű érdeklődés nélkül, öntudatlanul széjjelhurcolják. Igv pl. a mókus, a hörcsög, a hangya temérdek magot ültet el akkor, amikor
télire való eleségét gyűjti. A gyümölcsévé
madarak nagy része már a begyéből öklöni n agdözi ki a húsból leváló, em észthetet I •
yakat, sőt nem ritkán már a szomszédos vármegyében.
Számos növény gyümölcsén vagy magján
külön kapaszkodó-műszer fejlődik ki. A bojtorján megkapaszkodó-fészke, a ragadós muhar
tapadó-kalásza, a koldustetű, diákmogyoró, f'arkasfog, szerbtövis, a borsókás lucerna horgas
sertéjű megragadó-termése néha a harmadiknegyedik országban kerül ki a sertés szőréből,
vagy más földrészen távolítják el költséges és
fáradságos munkával a juh gyapjából.
Amikor aratás után végigjáratják a jószágot a tarlón, -— igen helytelen hazai szokás —
akkor a gazt is hurcolják szerte-szét és kiegyengetik az egé-i halárban a gazaiiomanyt.
nehogy a szorgalmasabb gazda munkájának
eredményeképen itt-ott mégis gyomhiány mutatkozzék ; elvetik hát egyenletesen mindenüvé
a megragadó-gazt az egyenlőség, a testvériség
szent nevében.
A legelőkelőbb és legeredményesebb munkát végzi természetesen e téren is az ember.
Könyvet lehetne arról írni, hogy az ember
öntudatosan és öntudatlanul, gyakran tulajdonképen akaratlanul és tudatlanságból miképen
segíti meg a növények terjedését.
A csírázásra képes magvak ezreit magában
rejtő széna pl., mint csomagolóanyag, idegen
földrészből is juttathat hozzánk itt megtelepülő növényeket. A közlekedési eszközök es
vállalatok egyáltalán jó növéayközvetítők. A
magkereskedés útján ugyancsak juthat hozzánk
akár idegenföldi növény is nagy mennyiségben. Gondoljunk csak arra, hogy egészen tiszta
vetőmag alig létezik, és akkor rögtön tisztában vagyunk azzal, hogy az idegenföldi vetőmaggal az idegenföldi gyomokat is elvetjük.
Kertekből is kiszabadulhat, némely itt jól fejlődő növény, azután ruhánkon. •.• pönk sarán
megtapadhat temérdek mag és juthat ily mo-
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don más helyre, más viszonyok közé; a táplálékul szolgáló termések magját pedig épen
szállítjuk, terjesztjük, sőt akarattal is ültetjük
más tenyészeti föltételek közé ; dédelgetjük, mert
gyönyörködünk benne vagy használjuk.
Mindezekből kitetszik, hogy ezer és ezer
alkalom kínálkozik minduntalan arra, hogy a
növény magja teljesen más viszonyok közé
kerülhessen, mint amilyenek közt élt a növény, mely megérlelte. Különösen szembetűnő
ez, ha meggondoljuk, hogy a merőben elütő
életfeltételek a természetben néha közvetlen
szomszédos területeken találhatók. A puszta
pl. gyakran erdővel határos ; a sík termékeny talaját fölváltja a hegyvidék kőzete,
vagy vadvizek mossák a sivár homokbucka
tövét. 0
Hogy pl. árterületek sekély vizében termő
némely növényfajoknak a víz elapadása után a
parton sütkérező egyedei életük további folyamán a szárazon való élethez alkalmas szerveket fejlesztenek és mintegy kétéltűek, nem ritka
és régóta ismert jelenség. De, hogy a mindig
a szárazon élő növények magjai messze tájakra,
illetve más viszonyok közé vándorolva, ott
kicsírázva, talán alkalmazkodás útján miképen
változnak meg és alkalmasak-e ú j fajok létrehozására, az ezirányú búvárlataink újabb keletűek és e tekintetben kevés pozitív tudással rendelkezünk, már a dolog természeténél
fogva.
Mint a természettudományi téren általában,
itt is csak a kísérletnek lehet bizonyító ereje.
A kísérletezés pedig e téren rendkívül nehéz,
hiszen minduntalan belekontárkodhatik temérdek és alig kirekeszthető tényező, aztán igen
költségesek a kísérletek és évekre terjednek.
A jövő feladata, a jövő kötelessége lesz, de a
jövő tudományos fáradozásának legszebb és
legértékesebb gyümölcse és jutalma is lesz e
kérdés teljes tisztázása.
Még a XVIII. század nagy tudósai is hitték
a fajok abszolút állandóságát. Annyi faj van,
amennyit a jóságos Isten a világ teremtése
idején megalkotott. De már a XVIII. század
palaeontológusai számos oly — kivált állati
— maradványt ismertek, melyet semminemű
élő szervezet csontjaival azonosítani nem lehetett. Eltek tehát valamikor, régi időkben oly
állatok és növények, amelyek ma már nem
élnek. A fajok kiveszhetnek . . . és hogy a
bennük rejlő őserő folyományaképen alkalmazkodva alakulhatnak, ezt először Lamarck, a
nagy francia tudós mondta ki 1809-ben. 0
úgy képzelte, hogy az élő szervezeteknek van
a külső hatásokra, mint ingerekre reagálóképességük, ú j vagy módosított szervek fejlesztésével a megváltozott körülményekhez alkal-
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mazkodva, azokba beleilleszkedni. Ezt az elméletet ma is becsüli a tudomány és Lamarck
emlékére „Lamarckismus"-nak nevezi.
Lamarck elméletét kortársai nem méltatták.
Talán meg sem értették és elfelejtették. A XIX.
század azonban oly erővel vetette magát a
természettudományok mívelésére, hogy e kor
méltán a természettudományok korának nevezhető.
Füvészek tapasztalták, hogy, ha egyes fajokban gazdagabb növénynemeket sok ezer
példányban megvizsgálunk, aránylag sok termőhelyről — mely búvárlatokra az e században
szervezett nagy, országos múzeumok és herbáriumok nemcsak alkalmat adtak, de erre buzdítottak is — akkor eleve is két eredmény
tűnik szembe. Az >egyik az, hogy a tipikus,
vagyis jellegzetes példáiban könnyen megkülönböztethető, egymástól feltűnően eltérő
két faj közt tömérdek közbeeső, átmeneti alakot lelhetünk és a faj határait annál kevésbé
állapíthatjuk meg, mennél több egyedet láttunk belőle és a faj körülhatárolása ez
esetekben mindig mesterséges; máskülönben
pedig feltűnik, hogy csekély, igazán minimális különbségek gyakran földrajzi szempontból kidomborodó vidékekhez kötöttek és
azokra állandók.
Más tudósok az állatok vizsgálatában hasonló
adatokra bukkantak és habár ez adatok csak
szétszórt, egyes megfigyelésekben nyilvánultak
igazi okát még senki sem sejtette, és mégis
rendkívül alkalmas idők jártak arra, hogy egy
lángelme megtalálja a kulcsot a rejtély megfejtésére.
A nagy tudós meg is született Darwin
személyében, ki kivált a tenyésztett állatoknak
a domesztikációban való megváltozásából indult
ki és megalkotta elméletének következő legfőbb hét tételét :
1. Osnemzésből keletkezett, alsórendű szervezetekből, fokozatosan a mai növény- és állatvilág.
2. Minden élő szervezet örököl szülőitől egy
sereg tulajdonságot.
3. Minden élő szervezet bizonyos kisebbnagyobb, esetleg szerzett egyéni sajátságokban
tér el szülőjétől.
4. Az újonnan szerzett tulajdonságok átörökíthetők. Ezek vagy előnyösek, vagy közönbösek vagy, ártalmasak.
5. Minden élő szervezet alá van vetve a
létért folyó küzdelemnek. Verseny fejlődik ki,
élet-halál harc. Ami a körülményekhez legjobban alkalmazkodott, az megmarad.
6. Amint van mesterséges kiválogatás, épen
így létezik természetes kiválás és kiválasztás.
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7. A keletkezett fajok, fajták vagy állandók,
vagy változók.
Darwin elmélete olyan forradalmat idézett
elő a tudományos világban, amilyen foiradalmat egyszerű tudományos tételek még soha
sem keltettek. Temérdek tudós rálépett a
Darwintól kijelölt, ha nem is kényelmes, de
biztos útra e's rövid idő alatt óriási irodalom
keletkezett mellette, ellene. Sokan félreértették,
sokan meg sem értették . . . A tudomány
megerősödött. Darwin több tételét mások még
nyomatékosabb érvekkel igazolták. \ égre már
a legtöbben csak azt rótták föl hibájául, hogy
nem lehet mindent az ő elméletével megmagyarázni.
Igaz, hogy Darwin a főleg háziállatokon
végzett megfigyelésekből leszűrt eredményt
általánosította, de hogy az a természetben
végbemenő minden átalakulás magyarázatául
szolgáljon és a fajok változásának egyedüli
oka, illetve magyarázata legyen, azt sohasem
mondta, soha sim hitte maga sem. Hogy megfigyelései igazak, kísérletei helyesek voltak,
arról némi fáradsággal mindenki meggyőződhetik, mert a természettudományok óriási
előnye, mely őket a tanításban és nevelésben
is elsőrendű eszközökké minősíti, az, hogy a
kísérletek bárhol, bármikor ismételhetek és
bárkitől ellenőrizhetők. Sőt a legtöbbjük ma
már oly igazság, melyet minden kultúrállaniban a kertész, növénytermelő, állattenyésztő
értékesít. A temerdek n e m e s háziállat, gyümölcsfajta es kerti virág Darwin elméletének,
az ő igazának élő hirdetője.
A kultúra azonban mégsem szabad természet.
A szabad természetben pedig nem kísérletezhetünk, mert hiszen a kísérlet maga is már
mindig emberi beavatkozás. A szabad természetben végbemenő változások magyarázatára
pedig Darwin elmélete sem alkalmas, legalább
sok esetben cserbenhagy. így egyáltalán nem
magyarázhatja a létért folyó küzdelem a haszontalan vagy épen káros szervek fejlődését.
De a fokozatos, előnyös irányban való tejlődés,
mondjuk tökéletesedés Darwin elmélete szerint
igen kis méretű ; a kismérvű erősödés azonban alig érvényesülhet a szabad természetben,
hol a küzdelemben úgyis temérdek egyéb esély
jöhet tekintetbe.
A kultúrában persze a legcsekélyebb előnyt
is észreveszi és értékesítheti a tenyésztő éles
szeme. Dédelgetheti addig, míg megerősödik.
Sőt a kultúrában valóban a legtöbb esetben
csak
folytonos válogatás és szünetnélküli
déclelgetéssel tartjuk fenn az ú j fajtákat, és
ahol bármi okból az „ápoló" ember félrevonul,
ott a ..nemes" fajták szerepe rövid idő alatt
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vagy nyom nélkül kivesz, vagy hitvány fajtákká
degenerálódik.
A legújabb idők tudósai kieszeltek tehát
egy elméletet, mely a szabad természetben
mutatkozó új fajok keletkezését is megmagyarázza. Egyszerre két tudós is talált ilyen
elméletet: az orosz Korschinsaky és a németalföldi J)e Vrias. Utóbbi elméletét a „mutációs"
elméletnek nevezte. Lényege a következő :
Az élő szervezetek sajátságai szorosan elkülönített egységekből állanak. Ezek olyanok, mint
a vegyületek kémiai összetételében a molekulák
Átmenet nincs, mert minden élő szervezet
bizonyos mennyiségű egység kombinációja. A
fajok tehát nem egymásból folyva keletkeznek,
hanem lépcsőzetesen, ugrásokban származnak.
Minden ú j egység egyesülvén a régi egységekkel, ad egy lépcsőfokot.
A növény természetesen nem mindig hajlik
ilyen mutációs elváltozásra, de a megváltozott
tenyészetbeli körülmények kiválthatják az erre
való képességet. És ez az elmélet valóban alkalmas az élő természetben mutatkozó jelenségek megmagyarázására. Bizonyos pedig, hogv
a X \ I-ik században egyetlen-egy burgonyafajt hoztak Európába és abból az egyetlenegy fajból keletkezett a sokféle és az amerikai
őshaza tenyészeti viszonyaitól eltérő körülmények között a ma használatos néhány százféle
e urópai bu rgonyafajta.
Es ezek után visszatérhetünk közleményünk bevezető-részére: a növények vándorlásának
-zéthurcoltatasának nagy jelentőségére. Hány mag jut napról napra oly viszonyok
közé, hogv a belőle csírázó növénynek vagy
el kell pusztulnia, vagy meg kell valamennyire
alkudnia a helyzettel és meg kell változnia,
de fel is ébredhet benne szunnyadó mutációs
ereje és egy csapásra megváltozbatik. Az így
előállott új faj magja rendesen életképes és
kicsírázva fönntartja, nem örökké, de talán
évezredekig a megváltozott, a külső viszonyokhoz talán jobban alkalmazkodott fajtáját. Hogy temérdek növény számos fajtát
nevelt és e fajták földrajzi egységek szerint
egyes területekre szorultak, a fentiekből önként
következik. A növényföldrajzi kutatások újabb
eredményei tehát épen De Vries fölfogását
igazolják. Es, hogy a mező oly virágos ; az
erdőnek, a rétnek, a bércnek . . . megvan a
maga speciális növényzete, az előbbiek alapján ugyancsak könnyen megérthető.
De gondoljuk végig ezt a nagyszerű gondolatmenetet. „Faj" tehát tulajdonképen nincsen, mert a mai „faj"-nak őse másmilyen
volt és utódja is, legalább évezredek múlva,
más lesz. Minden elénkbukkanó terméke az
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élő természetnek a fokozatosan változó életnek egy bizonyos fejlődési stádiuma, mely
úgy lehet tegnap született és úgy lehet, holnap pusztul ki végképen. Ezeknek a fejlődési
fokozatoknak és a változás minden stádiumának megismerése és kifürkészése azonban
felette érdekes és tanulságos, ecélból a megnevezésük is szükséges, és mindmegannyi adat,
melyből a talán szerencsésebb jövő helyesebb
elméleteit, igazabb tudását fogja felépíteni.
De ha a faj nem állandó, csak holmi évezredes érvényességű fogalom, akkor nem is
a faj, hanem az egyén lép a kutatásaink
folyamán legott előtérbe. Es mily érdekes !
A pedagógia az- ő saját útjain is ugyanerre
az igazságra talált: az egyén specifikus tulajdonságai igen érdekesek, ezeket kell megerősíteni, hogy az egyén azon a mérhetetlen
csatatéren, melynek a neve élet, az ő speciális egyéni fegyvereivel győzzön. Nem baj, ha
a „faj" benne ki is vész, mert az egyén a
„faj" rovására átalakul, csak vigye előre a
tökéletesedés zászlaját és eszményét !

Bevezetés a geológiába.
írta:

Kocli Ferenc

dr.

(Negyedik k ö z l e m é n y . )

Történeti geológia vagy stratigráfia. Az általános geológia egyes fejezeteiről korábbi cikkeimben* igyekeztem rövid áttekintést nyújtani. Szó volt ott mindazon geológiai folyamatokról, amelyek a földkéreg alkotására képző,
átalakító- és romboló hatással vannak és szakadatlan kölcsönhatásukban a száraz és a tenger
egymáshoz való viszonyát meghatározzák. Az
ismertetett tényezők hatásait eredményeikben:
t. i. a víz és a tűz hatására létrehozott vagy
átalakított kőzetekben, ezeknek szerkezetében
és folytonos átalakulásaiban szemléltük. Ha
most a földkéreg számtalan rétegeit és tömegkőzeteit avégből vizsgáljuk, hogy megállapítsuk azoknak képződési rendjét, módját és
folytonos átalakulásait, akkor tulajdonképen
Földünk keletkezésének történetével foglalkozunk. Feladatunk lesz megismerni Földünk
történetének egyes szakaszait és ezek mindegyikében a Föld felületének legfontosabb átalakulásait. Az idegenszerű viszonyokat feltüntető őskortól az egyes fázisok hosszú láncolatán át lépésről lépésre eljutunk a mai
kialakulásig és ezt úgy tekinthetjük, mint
a letűnt idők összes változásainak végeredményét.
Valamint az emberiség történetében könnyebb
* „Néptanítók Lapja" 1908. évi. 8., 21. és 33. sz.
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áttekinthetőségért korokat és ezeken belül korszakokat veszünk fel, úgy Földünk történetének vázolásánál is szükségünk van ilyen beosztásokra. Az emberiség történetében a kor
meghatározására az okmányok, emlékek és
érmek szolgálnak bizonyítékul. Ilyen bizonyítékok a Föld történetében az egyes korszakok
meghatározására a kövületek. Ha Planétánk
korábbi állapotáról hű képet akarunk nyerni,
az élettelen tömegeken kívül ismernünk kell
a tenger és a száraz életét is.
Földünk történetének
első időszakában
ugyanis az állatélet a maitól teljesen eltérő,
idegenszerű és a fejlettség legalsóbb fokán
álló volt. Ehhez csatlakoztak idővel a magasabbrendű halak, majd pedig az amfibiák.
Következett azután egy hosszú időszak, melyben a tengerben és a szárazon élő csodálatos
alkotású reptiliák voltak a teremtés urai. Ezek
akkor azt a szerepet játszották a természet
háztartásában, mint ma az emlősök és a madarak. Miként ma a bálnák, úgy úsztak akkor
hatalmas szauriusok az óceánban. Ugyanazon
osztályhoz tartozó óriási állatok, majd négy
lábon cammogva, majd pedig hátsó lábukon
járva, épen úgy benépesítették az akkori
őserdőket, mint a tropusok nagy emlősei a
maiakat. Bizarr és a képzeletet is felülmúló csúf teremtmények, az óriási denevérszárnyakkal bíró Pterodactylusok hasították
a levegőt.
A növényvilág is teljesen idegenszerű jelleggel bírt. Virág még nem volt, hanem óriási
zsurlók és harasztok (páfrányok), továbbá szigilláriák, lepidodendronok, hatalmas annuláriák alkottak sűrű rengetegeket. Ezekhez
csatlakoztak később a még mindig virágtalan
tűlevelűek és szágópálmák. A virágos növények aránylag csak igen későn léptek fel,
amikor egyúttal a repüliák feltűnő módon
visszamaradtak és helyettük emlősök és madarak kezdtek uralkodni, kezdetben ugyan
még idegenszerű alkotással, lassanként azonban az állat- és növényvilág közeledést mutatott az egyenlítői vidékek mai állat- és
növényvilágához. A tünemények hosszú láncolatán át a teremtés tehát minden tekintetben
közeledést mutat a mai állapothoz.
A kihalt állat- és növényvilág azonban
nemcsak a letűnt geológiai korszakok tájképeihez nyújtja a magyarázatot, hanem egyúttal nélkülözhetetlen segédeszköz a régi kőzetképződményeknek és azok egymásutánjának
megértésére is. A történeti geológiában az
összes kutatások alapjául a kőzetek rétegzését
vesszük. Földünkön számos helyen feltárva
találjuk az egymásra rakódott rétegek sorát.
Ha eltekintünk azon zavarodásoktól (eltoló-
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dás átvetődés stb.i. amelyek bizonyos erő- változást szenvedtek. Ezt a változást kövesedési
miitani hatások következtében a rétegek soro- folyamatnak nevezzük, azt az állapotot pedig,
zatában később bekövetkezhettek, úgy mindig amelyben a kövületeket most találjuk, mega legfelsőbb rétegszakaszt legfiatalabbnak, a tartási állapotnak. A megtartási állapot lehet
legalsóbbat legidősebbnek vehetjük. A strati- többféle. Így ismerjük az elszenesedést, amely
gráfia ennélfogva a legbiztosabb alap a kőzetek különösen jellemző a növényfossiliákra. Az elsorrendjének megállapításában. Felette érde- szenesedést úgy magyarázzák, hogy a levegőtől
kesen támogatják azonban ezen megállapítást részben vagv teljesen elzárt növénvmaradványa rétegekben
eltemetett állati és növényi ban a rost vagy a sejt széntartalma felhalmomaradványok, vagyis a kövületek, amelyek a zódik, miközben az okszigén és a hidrogén a
biológiai viszonyok fejtegetése által a kövek szén egy részével szénsavat és szénhidrogéneket
vagy egymással vizet alkotva, eltávoznak. Ezen
országát mintegy megelevenítik.
A biológiai viszonyok tanulmányozása a szenesedési folyamat egyes fokozatait felkövetkező főeredménvre vezetett. A jelenkor- tüntetve találjuk a tőzegben, a barnaszénben,
ban képződő rétegekben csupa olyan növényi a kőszénben, az antracitban és a grafitban.
és állati maradványokat találunk, melyek Általában a szénkőzet szénben való gazdagsága
velünk együtt élnek, hanem ha olyan rétegebe arányosan növekszik a geológiai korral. Ha az
megyünk át, melyek a most képződök alatt elszenesedő növényi maradványok nagy tömegvannak, azt találjuk, hogy ott a most élőkkel : ben fekszenek egymás fölött, egyöntetű szénkeverve vannak olyanok is, amelyek már ki- tömeg keletkezik, amelyben a sejtek egykori
haltak; ha azután függélyes irányban még szövete alig látható, lia ellenben növénymaradlejebb hatolunk, a most élők mindinkább ki- ványok egyenként kerültek linóm agyagos
fogynak, ellenben sza 'orodnak a kihaltak, végre kőzetanyagba, sokszor egészen hü lenyomata
olyan rétegekbe is érkezünk, amelyek ásatag marad reánk. (Levéllenyomat.)
maradványai csupa kihalt fajokat tartalmazunk.
Az elkorhadás következtében beálló megTovábbá, amint ma az állatok -:s növények tartási állapotot meszessdésnek nevezik. Ilyenegyes fajai csak egy bizonyos területen létez- kor kemény takaró nélküli organizmusok
ne!:. a on túl nem találtatnak, épen így van az teljesen elpusztulnak. Csontok elveszítik z.síra ívgi képződményekben is; egye* fajok csak és e yvtartalmukat. molluszkák pedig héjaikbizonyos rétegekhez vaunak kötve, míg más nak organikus anyagát. Csontok és héjak tehát
vidéke - a stratigrafiailag megfelelő rétegekben kaiéinál tatnak vagy nns'/i ednek.
lehet, kogv nem találtatnak. Amit az egyes
Az inkrustációnak vag\ bekérgezésnek nefajokra így kideríthetni, áll az egész flórára vezett megtartási állapot úgy 'ill n1", hogy
e.> faunára nézve is: minden időben az akkor az organikus maradványt bekérgezi a kovauralkodott •"•Kilinényekuek megfelelőleg voltak savas vagy meszes oldatból kiváló ásványi
a fajok alkotva, és amint a körülmények vál- anyag. Ezen folyamattal még mo.it is találtoztak, elvesztek, jöttek mások, s így találunk kozunk ott, ahol forrásokból mésztntfa ós
u rétegek össze* sorozatában egészen eltérő aragonit (Buda, Karlsbad, Korond, Borszék
flórát és faunát, tökéletesen megfelelőleg az stb.), vagy kovasav (izlandi és észak-amerikai
eltérő létező körülményeknek a különböző kor- geysirek) kiválik és ez a források környezetét,
szakokban.
vagy a vízbe tett különböző tárgyakat (virágKövületek vagy fossiliák alatt értjük tehát bokréta) bekérgezi.
az összes állati vagy növényi maradványokat,
A megtartási állapotnak leggyakoribb és
melyek a jelen geológiai időszak előtt éltek legközönségesebb fajtája a kövesedés vagy
és a földkéreg rétegeiben eltemetve vannak. petrifikálás. A kövesedés folyamata a követA történeti geológiának azt a fontos és uékülöz- kező : ásványi anyagokat tartalmazó oldatok
hetetlen segédtudományát pedig, mely a kövü- eljutnak az állati és növényi maradványokhoz.
letekkel foglalkozik, palaontológiának (őslény- Az oldatból kiváló ásványi anyag elfoglalja
tan) nevezik. Ä palaontológiát ismét felosztják azokat az üregeket, melyek korábban organipal'áozoológiára és palaofitológiára. aszerint, kus anyaggal vagy levegővel voltak telve.
amint állati vagy növényi maradványokkal A leggyakrabban előforduló kövesítő anyagok
foglalkozik. Kövületek csak üledékes kőzetek- a mészkarbonát és a különböző kovasav-módoben lehetnek ; eruptív kőzetekben nem. Vezér- sulatok (különösen opál). Ritkábban szereplő
kövületek azok, melyek csak bizonyos réteg- kövesítő anyagok : dolomit, gipsz, fluorit,
szakaszokra (formáció) vagy meghatározott bakit, zsírkő. Ercek is szerepelhetnek kövesítő
rétegekre szorítkozva, ezekre jellemzők.
anyagul és ezt ércesedésnek nevezzük. RészleAz üledékes kőzetekbe jutott állatok vagy tesen ércesedést okozhat a pirit, a mqrkazit,
növények eltemettetésük hosszú ideje alatt a rézkéneg.
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A kőmagnafe nevezett megtartási állapot
úgy keletkezik, hogy a kagylók héjaiban
vagy a csigák házaiban az állat által korábban betöltött űrt különböző ásványi anyagok,
vagy homok és iszap foglalja, el és ez lassanként homok- vagy mészkővé keményedik,
maga a héj vagy a ház pedig utóbb feloldódik.
Végeredményként tehát csak hü lenyomatát
fogjuk kapni a kagylónak vagy a csigának.
A megtartási állapot egy fajának tekinthetjük még a nyomokat, különösen a lábnyomokat. Rég letűnt geológiai korszakok
egyes finom iszapos és még lágy kőzetében
gerinces állatok járhattak, lábnyomaik a reá
hulló tuffarétegektől fedve, sértetlen állapotban és megkeményedve megmaradtak. A m.
kir. állami földtani intézetben igen érdekes s több négyzetméternyi ilyen megkeményedett réteg látható, telve gerincesek lábnyomaival.
Csak kivételes és igen ritka, a kedvező
körülmények különös közbejátszása folytán
beálló megtartási állapot az, mely a már
letűnt geológiai korszak állatját mindenestől,
szöröstöl-bőröstől, sőt még a gyomortartalommal is feltünteti. Példák erre a szibériai jégbe
vagy fagyos földbe temetett mammut-kadaverek, amelyekből egyesek napfényre kerültek
és Európa több múzeumában kellőleg preparálva láthatók.
A Föld történetében az egyes korszakok
legalkalmasabban olyan kőzetek összessége által
képeztetnek, melyeknél az időre, a települési
és biológiai viszonyokra nézve az összetartozás
általánosabban fogadható el. Ezen viszonyok
megállapítása főleg Nyugat-Európában és különösen Angol-. Németországban, Franciaország
északi részében, meg Belgiumban lett legelőször körvonalozva. A beosztások határait
illetőleg meglehetős eltérések voltak az egyes
nemzetek között és azért, de különösen az
egységes nomenklatura megállapítása céljából
1881-ben összeült Bolognában egy nemzetközi
geológiai kongresszus és itt a következő stratigráfíai és chronológiai egységekben állapodtak
meg: a stratigrátiai sorrendben a legmagasabb
egység a csoport (group) ; kisebb egységek a
csoporton belül a szisztémák, azután a szekciók, az emeletek, a szakaszok és végre a
stratigráfiailag legkisebb egység, a réteg. A
chronológiai sorrend egységei : az 4ra, a
periódus, az epocha és a kor.
A stratigráfiailag legkisebb egységnek, a
rétegnek leírásánál felemlítjük a petrográfiai
nevet, a települést és a sorrendet. A rétegek
olyan összessége, melyek akár a település, akár
a flóra vagy fauna hasonlósága által megegyeznek és az alattuk vagy felettük talál-
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ható rétegektől ezen tekintetek egyikében vagy
másikában eltérnek, magasabb egységként
rétegszakaszt alkotnak. Épen így alkot több
rétegszakasz emeletet, ezek ismét szekciót,
ezek szisztémát és végre ezek csoportot,
vagyis a stratigrátiai sorrend legmagasabb
egységét.
Amíg a csoportok és a szisztémák elnevezésében alig van eltérés az egyes nemzetek
geológiai irodalmában, eddig a közbülső egységeknél: a szekciónál, az emeletnél és a
szakasznál a részletes nevek nagyon megnehezítik a nomenklatúrát. A Föld történetének rövid tárgyalásánál különben is a csoportokra és a szisztémákra fektetjük a fősúlyt és
csak a részletesebb tárgyalásnál, amelybe jelen
cikkemben úgy sem bocsátkozhatom, bírnak a
közbülső stratigrátiai egységek is fontossággal.
A Föld történetét általában öt geológiai
korszakba (éra), foglalva fogjuk tárgyalni. Egyegy ilyen geológiai korszakban képződött
rétegek összességét : a csoportok azután következő kisebb egységeikben, az egyes szisztémákban vagy formációkban fogjuk tovább tanulmányozni. A geológiai korszakok (érák) felmenő sorrendben a következek: ős-kor (archei),
ó-kor vagy első kor (primär), közép-kor vagy
másodkor (secundär), új-kor vagy harmadkor
(tertiär) és jelen-kor vagy negyedkor (quartär).
Ezeket a korszakokat a szerves világ fejlődésmenetére való vonatkozással így is nevezik :
azoos kor (szerves lények nélkül való kor),
paleozoos-kor (az őskori szerves lények kora),
mezozoos-kor (a középkori szerves lények kora),
kenozoos-kor (az újkori állat- és növényvilág
kora) és anthropozoos-kor (az ember fellépésének kora).
A szisztémákat az egyes korszakok tárgyalásánál fogom fölemlíteni, amikor egyúttal a
szisztéma részletes nevének keletkezéséről is
szó lesz.
A Föld történetének ezen általános bevezető
része után, rövid áttekintésben, kezdve az őskorral, sorra fogom venni az egyes korszakokat
és ezeken belül az egyes szisztémák jellemzését, általános életjelenségét, rétegesés tömeges
kőzeteit, egyes vezérkövületeit, elterjedését és
pedig különösen hazánkra vonatkozólag is föl
fogom említeni azokat az iparilag értékesíthető ásványokat, érceket és kőzeteket, melyek
benne feltalálhatók.
T a r t a l o m . Szemlélődés a lelki élet terén. Baló
József dr. — Elbeszélő költészetünk _ fejlődése.
Lengyel Miklós dr. — Az atomelmélet. Éber Bezső.
— Új növényfajok keletkezéséről. Wagner János.
— Bevezetés a geológiába. Koch Ferenc dr.
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L a j o s m i z s é r e (Pest m.) kántorság minden ligában teljesen jártas kántorsegédet keresek. Fizetése :
Alulírott tiszta hangú, értelmes magyarsággal
havonkénti húsz korona, ágyneműn kívül teljes ellátás.
éneklő, miséket, vesperásokat orgonálni, szertartásoIIulin Nép. János, róm. kath. kántor. (177 — 11—1)
kat, búcsúztatás temetéseket megelégedésre végezni
I z m é n y evang. egyházközség másodtanítót keres.
tudó segédet keresek. Állandó otthont igénylő nyugalJavadalom : ezer korona s egy bútorozott szoba. Német
mazott egyén is pályázhat, kellékeknek megfelelően. | nyelv szükséges. Folyamodások febr. 16-ig Szabó János,
Fizikai és erkölcsi komolyság nélkülözhetetlen. Fixum:
lelkésznél. U. p. Nagymányok (Tolna m.)
(179-1-1)
1000—120O korona, tehetséghez képest. Üszintehangú
M a g a s m a j t é n y o n (Hont m.) a róm. kath. kánlevél, okmány mellőzésével, hozzám címeztessék. J á s z tortanítói állomás megüresedett. Javadalma: öt hold
b e r é n y , 1909 január 19. Beleznay Mór, főkántor.
szántóföld és másfél hold rét, a hívek által művelve.
Továbbá: négy hold legelő és negyedholdas gyümöl(123—III—3)
csös. Tűzifa 36 méter, az udvarba szállítva. IskolaA h y b b e i ág. h. ev. egyház megüresedett egyik
fűtésért külön 40 korona. Párbérrozs 52 pozsonyi mérő.
(3 közül) tanítói állomására pályázatot hirdet. A tanTandíjból 200 korona. A község pénztárából 150 konyelv : tót. Javadalom: 1000 korona és 7 öl 2 láb
rona. Stóla stb. 60 korona. Az 1000 koronára kiegéhosszú puha hasábfa, saját használatra. Jelentkezhetni :
szítő államsegély 252 korona. Lakása 2 szoba és konyha,
1909 február 13-ig ev. lelkészi hivatalnál, Liptóazonkívül kamara, pine 1 , istálló és ól. Választási nap :
Hybbén.
(150—11—2)
február
18 (c.-ütörtök). Személyes megjelenést kíváÁll ásómról lemondtam, elmegyek bárhová. Megnunk s a megválasztottnak útiköltségét megtérítjük.
hívást sürgősen kérek N a g y i d á r a , Abaúj megye.
Tannyelv: magyar, tóttal segítve. U. p. Ipolynyék.
Guttasy Ferenc, oki. róm. kath. kántortanító.
Az iskolaszék. '
(180-1-1)
(141—111 - 1) ^
A b a r a n y a k i s f a l u d i róm. kath. osztálytanítói
A s z e d r e s i (Tolna megye) ref. e'őkönyörgő-tanítói
állásra folyó évi február 21-ig pályázat nyittatik.
állásra február 17. határidőre pályázat hirdettetik.
Az állás azonnal elfoglalható. Fizetéskiegészítés 1 OoO Fizetése polgári évre : i'78 korona és 1 öl fa 22 korona értékben. Egy szoba — asztal, szék, szekrény —
koronáig - ha okieves tanítók jelentkeznek — bizbútoi ral. Második szobára és kertre igényt nem tarttosíttatik. Kérvények a medinai ref. lelkészi hivatalhat. Kötelessége : az L, 11., 111. mindennapi és ismétlőhoz küldendők. U. p. Kötesd. Medina, 1909 február
osztályok oktatása. A kántoriakban segédkezni és a
6. Arany Antal, ref. lelkész.
(145 — 1 — 1)
kántortanítót, ha akadályozva van, díjtalanul helyetP é c s d e v e c s e r i (Baranya megye) községi eleiui
tesíteni. Csak férfitanítók pályázhatnak. A német
iskolai tanítói állásra az iskolaszék pályázatot hirdet
nyelv bírása, személyes megjelenés és a kántoriakban
Javadalmazása : megfelelő lakás, kamara, pince, istálló
netáni próbaéneklés előnyben részesül. Kocsit az
2 db szarvasmarha részére, pajta, 2 sertésól, ö hold
kolaszék a pálmonostori állomásra díjtalanul küld, ha
684
-öl (kataszt. hold) szántóföld és 560 [ -öl rét,
a pályázók levél vagy sürgöny útján kérik. Válaszmelynek ha-zonértéke 260 korona ; évi készpénzfizetés
(181 — 1 - 1)
t á s : 1009 febr. 21. Iskolaszék.
'
70o korona, mely havi előleges részletekben fizettetik,
ezen összegből 100 korona róm. kath. kántori járanA p u s z t a m o n o s t o r t (Szolnok vm.) róm. kath.
dóság, melyért és a stóláért a kántori teendőket eltanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: két
végezni köteles ; fűtésre 4 erdei öl hasábfa, hazaszoba, konyha, kamra, 20 korona kertilletmény, államhordva, összerakva, 98 korona értékben : ismétlő-isko
segéllyel együtt 1000 korona evi fizetés. Kötelessége :
lások oktatasuert 42 koronát kap ; a szükséges orvosi
az iskolaszék által reábízott osztályok vezetése, isés papi fuvarokat a község teljesíti. A földek művel»uétlvsők oktatása, íaiskoia díjtalan kezelese, kántolőté-u iuaitú ívuLeiessege, inig az adót utána a község
riakban díjtalan önálló segédkezés. Családi állapotufizeti ; a temetőben termő széna is átengedtetik, de
kat is igazoló okmánnyal fölszerelt kérvények február
ezért tartozik a tanító az iskolát füttetni és iskolába
15-ig főt. iskolas/.éki elnökhöz küldendők. Állás azonharangozta)ni. Iskolafűtésre 2 erdei öl tűzifát szállít,
nal elfoglalandó. Pusztamonostor (vasút), 1909 jan. 31.
a község felvágva és összerakva. Pályázni szándékozók
Iskolaszék.
(182-1-1)
saját költségükön tartoznak bemutatkozni és a tempA n y i t r a z e r d a h e l y i ág. hitv. ev. egyház kánlomban próbaéneklést tartani. Pályázati kérvények
tortanítót keres. Jövedelem lakáson kívül: készpénz,
fölszerelve f. hó február 20-ig nyújtandók be Muthig
termény, szántó, tandíj, stóla 15u0 korona. A magyar
János iskolas/.éki gondnok címére, Pécsdevecser (u. p.
nyelv mellett a tótnak teljes bírása igazolandó. KérRáczpetre). Választás : f. évi február hó végéig fog
vények a nyitrazerdahelyi ev. lelkészséghez február
megejtetni. Pécsdevecser, 1909 január 23-án. Muthig
27-ig küldendők.
(183—1—1)
(172—1 — 1)
János, gondnok.
M . - K a n i z s á r a (Szeged mellett) róm. kath. segédA k á l n ó g a r á b i ág. hitv. ev. egyház megüresedett
kántort keresek. Jövedelme : készpénz, havonként utókántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom :
lagosan, húsz korona, teljes ellátással. Gyertyajövedeszabad lakáson és kerten kívül 13 hold szántóföld,
lem lesz. Okleveles egyén előnyben részesül. Kántor7 hold legelő és 3 hold rét, mely földek után az
ságban önállóan működő legyen. Kek. (184 — 111—1)
egyház 100 korona munkaváltságot fizet. Minden gazN a g y v á r a d város közs. polgári iskolájánál egy
dától
kilő, zsellértől '/i kiló tiszta búza; 10 bécsi
rendes tanítói állás lesz betöltendő. Javadalmazás :
öl tűzifa ; tandíj fejében minden tanuló után 3 ko1600 (egyezerhatszáz) korona évi alapfizetés, 480
rona ; megfelelő stólák és offertőriumok ; lválnó és
(négyszáznyolcvan) korona évi lakbérilletmény és a
Kálnógaráb községtől 1 — 1 szekér széna. Kötelessége: város szolgalatában eltöltött öt-öt évi szolgálat után
kántortanítói teendők végzése s a kálnógarábi községi
öt ízben esedékessé váló 100 (egyszáz) koronás koriskolában a vallástanítás teljesítése. A kellően fölszepótlék, végül a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr
relt folyamodványok 1909. évi február hó 15-ig az
55.556/1906. sz. körrendelete alapján fizetéskiegészítés
alulírt iskolaszéki elnökhöz küldendők. Elkésve érkecímén remélhető államsegély. Az állásra csak képezettek figyelembe nem vétetnek. Kálnó, 1909. évi
sített rajztanárok pályázhatnak. Olyanok, kik a rajzjanuár 26. lvalanda Gyula ev. lelkész, iskolaszéki
t a n á n képesítésen kívül torna, vagy egyéb tárgyak
elnök.
(173—II—1)
tanítására Ls képesítéssel bírnak, előnyben részesülnek.
Nagyvárad város községi iskolaszékéhez intézendő páAg. hitv. ev. vallású, nőtlen, okleveles tanító, ki
lyázati kérvények f. évi február hó 20-ig alulírotthoz
mint helyettes 1 évig már működött, helyettes vagy
adandók be. Nagyvárad, 1909 január 31. Itimler Károly,
más állást keres. Megkeresések Hoffmann I., ev. tanító
polgármester, iskolaszéki elnök.
(187 — 1—1)
címére küldendők. P i n c z é d (Báes m.)
(174—1—1)
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A nyírli és f ü z é r k o m l ó s ! reform, kántortanítói
állásra pályázatot hirdetek 1200 korona alapfizetéssel,
mely föld, rét, búza, gabona, pénz és 652 korona
államsegélyből áll. Vasárnap úgy az anya-, mint a
fiókegyházban önállóan tart istenitiszteletet, és énekkart vezet. Az állomás február 25-ig elfoglalandó.
U. p. Füzérkomlós, Abaújtorna megye. Baeskay Sándor,
reform, lelkész.
(186-1-1 )
Helyettestanítót keresek május vegéig. Az állás
azonnal elfoglalható. AII. osztályt vezeti és az ismétlőiskolában hetenként 2 órát tanít. Javadalma : lakás
és havi 67 korona. Leloha János, G y ö n g y ö s p a t a
(Heves megye).
(189—1-1)
Betegségem miatt sürgősen, egy hóra, a kántorságban teljesen jártas segédet keresek. Fizetése : megegyezés szerint. Szvetnik Lajos, Mélykvit (Bácska).
(190-1-1)
K i s k ú n l a c z h á z a l iskolához — betegség miatt —
2 hóra reform, vallású kisegítő tanítónő kerestetik.
Fizetése : havi 66 korona 66 fillér. Fölszerelt kérvények mielőbb küldendők reform, iskolaszéki elnökhöz.
Állás felhívásra azonnal elfoglalandó. (192 — 1—1)
K i s z á c s r a (Bács) két ág. hitv. ev., tótajkú, okleveles tanító kerestetik. Fizetése : lakáson kívül 1000
korona készpénzben. Bizonyítványok február végéig
lelkészi hivatalnak küldendők.
(193—II—1)
Pályázat T e r n y e róm. kath. kántortanítói állomására (Sáros m.). Jövedelem : készpénzben 884'22 korona,
terményekben 108'46 korona, 4816/moo hold kántori
föld, két szobából álló lakás, konyha, kamara, istálló,
csűr, pince. Összes jövedelem : 1001'28 korona. Pályázati határidő : március 2. Mikita Antal lelkész,
Ternye.
(194—1—1)
Nagy helyeken működött, jóhangú, kath. tanító
(önállóan végez) állást keres. Cím : Lendvay, E r z s é betfalva, Csillag-utca 23.
(195—1—1)
K a s s a szab. kir. város községi elemi leányiskolájánál három — eddig helyettesekkel ellátott —
tanítónői állás lesz betöltendő. Az állások mindenikével
1200—1200 korona alapfizetés, az első öt év után 400,
minden ezután következő öt év után a működés 35.
évéig pedig 200—200 korona előlépés jár. Akik ezen
állásokra pályázni óhajtanak, szabályszerűen bélyegezett kérvényükhöz az oklevélen kívül csatolják születési, tanulmányi, illetőségi, egészségi és működési
bizonyítványaikat. Az okmányok február hó 18-ig
Sudy K. János igazgató címére küldendők be. Eder
Ödön, elnök.
(196 — 1—1)
R á b a s z e n t t a m á s (Vas megye) róm. kath. iskolájánál osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik.
Jövedelme : a hitközségtől 660 korona, a kántortanítótól 140 korona, az államtól 200 korona, egy bútorozott szoba, fűtéssel és takarítással. Kötelessége : a reábízott osztályokat vezetni és szükség esetén a kántorságban segédkezni. Kérvények f. évi február 15-ig
nagys. Rigó Zsigmon 1 apát-plébános úrhoz, Rábaszenttamásra (u. p. Rábamolnári) küldendők. Személyes
megjelenés előnyös.
(197—1—1)
K o r i t n ó i r t v á n y i evang., államilag segélyzett,
tót tannyelvű elemi iskola tanítói állomása megüresedett. Tanító fizetése : 1000 korona (államsegély 880
korona). Pályázni óhajtó okleveles tanítók kellően
fölszerelt kérvényeiket február hó végéig a nyitrakrajnai evang. lelkészi hivatalhoz küldeni szíveskedjenek.
(199-1-1)
Pályázat a r á c z g ö r c s ö n y i (Baranya m., u. p.
Somberek) róm. kath. kántortanítói állásra f. évi
február 20-ig. Javadalma : szép lakáson kívül a javadalmi jegyzőkönyv szerint : pénzértékben 639 korona
54 fillér. 1000 koronáig való kiegészítésre a folyamodás folyamatban van.
(205—I—1)
Kalánosra ideiglenes helyettes tanítót keresek.
Bővebbet levélben. Bálint István, evang. lelkész.
Beczkó (Trencsén m.).
(209—II-1)

C s e r v e n k a i (Bács megye) ref. iskolánál újonnan
szervezett III-ik kántovtanítói állásra pályázati felhívás. Javadalom: államtól 900, egyháztól 100 korona,
előleges havi részletekben ; természetbeni lakás, kert ;
kántori javadalomból egy pár év alatt felszabaduló
75 korona, előleges évnegyedi részletekben ; stóla, ha
soros : kereszteléstől 40, délelőtti esketéstől 40, délutánitól 80, kistemetéstől 40, nagytól 80 fillér ; államtól kérendő korpótlék, melyet az alkalmazott két
tanító már megkapott. Kötelessége : két vegyes osztály és az ismétlő-iskolások tanítása hetenként egyszer, ha soros, kántorkodni. Német nyelv tudása vagy
elsajátítása szükséges. Pályázati határidő : február 24.
Próbaéneklés, -orgonázásra utazási költség az egyháztól. Állás április 1-én elfoglalandó. Ref. iskolaszék.
(202—II— 1)
A f e l s ö m e c z e n z é f l róm. kath. népiskolánál üresedésben levő kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 1. a község pénztárából 1000 korona ; 2. 1000 Q ö l szántóföld ; 3. 54 ürméter tűzifa,
melyből az iskolai tanterem fűtendő ; 4. beíratási
díj címén körülbelül 25 korona ; 5. irodai átalány 12
korona 60 fillér; 6. szabályszerűleg megállapított
stóláris jövedelem körülbelül 50 korona. Pályázni
óhajtó róm. kath. okleveles tanítók kellően felszerelt
folyamodványaikat 1909 február 24-ig a felsőmeczenzéfi róm. kath. iskolaszék elnökségéhez beküldeni, a
választás napján, 1909 március 1-én délelőtt pedig
személyesen megjelenni tartoznak. A német nyelv
ismerete szükséges. Az állás azonnal elfoglalandó.
Felsőmeczenzéf (Abaújtorna). Iskolaszék. (203 -I—1)
A s i k l ó s i közs. polg. fiúiskolánál lemondás folytán
megüresedett mennyiség- és természet'udományi tanszékre pályázat hirdettetik. Tornatanításra képesíttettek, avagy abban jártas egyének előnyben részesülnek. Első (alap-) vizsgálattal bíró polg. isk. tanárjelöltek is pályázhatnak. Ez utóbbiak ideiglenesen
az 1908/09. iskolai év végéig alkalmaztatnak. Évi
javadalom : törzsfizetés 1600 korona, lakbér 400
korona, ötödéves korpótlék 100—100 korona és törvényes államsegély. Az állás választás után mielőbb
elfoglalandó. Pályázati határidő : 1909. évi február
28-ig. Kellően felszerelt pályázati kérvények alulírotthoz küldendők. Pakuszy Gyula, közs. iskolaszék
elnöke.
(210—1—1)
S z e p e s l á n d o k i róm. kath. kántortanítói állásra
március 23-ra pályázat hirdettetik. Jövedelem : készpénzben és terményben 897 korona ; kérendő államsegély 103 korona ; be nem számítható mellékjövedelem 200 korona. Tannyelv : tót-magyar. Fölszerelt
kérvények Spiricza Ferenc kir. tanfelügyelőhöz, SzepesBusóczra küldendők.
(211—II—1)
Segédem mellé még egy jóhangú kántorgyakornokot keresek. Jó zenei érzék és jó hang kívántatik.
Mosás és ágyneműn kívül teljes úri ellátás, havonta
gyertyajövedelem, később, használhatósága arányában,
kisebb havi fizetést is kap ; külön szoba, harmóniummal. K i s k u n f é l e g y h á z á n , 1909 február hó. Ulrich
Antal, főkántor.
(212—II—1)
A szabadkai községi iskolaszék egy férfitanítói
állomásra 1909. évi február 28-ig tartó határidővel
pályázatot hirdet. Illetmények : egyezerkettőszázötven
korona évi fizetés hónaponkénti, négyszázhúsz korona
évi lakáspénz negyedévenkénti, huszonnégy korona évi
szerelvény- és írószerátalány, félévenkénti előleges
részletekben és az 1907. évi XXVII. törvénycikk 3.
§-ában megállapított korpótlék. A kellőképen bélyegezett kérvények születési anyakönyvi kivonattal,
tanítói oklevéllel, szolgálati, erkölcsi és honossági bizonyítványokkal szerelendők és a községi iskolaszékre
oímzendők. Kelt Szabadkán, a községi iskolaszéknek
1909. évi január 31-én megtartott ülésében.
(213-1-1)
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HIRDETESEK.
. V z

H ARMONIUMOK AT
mindkét reiul-zer szerint
a; legolcsóbban szállít:

i s k o l á k

fertőtlenítése és portalanítása
.! tiidővész terjedésének meggátkisára
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

L.U'.TA.

kötelező

Dustless"-szel

PAJKR REZSŐ ésTARSA
BUDAPEST.
X., Oelej-u. II. (Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ine ven s bérmentve.
B é n n e u t e s
R'-s/lt'tli/.í't'

sr.

s

s / á ü í t n s .
Iu r u - ú t i i l

f.

íj-l.l..

tírténik. E szert egyedül és kizárólag a ..Fónagyféle Í)ustless''-gyár :

E r d ő s József és Társa
Budapest, YT. ker.. Szív-utca 2fí/n. s z á n
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(ÍV 1—22 2)
KA srvOnyörö, áj Máriaének. díszes nrgona.kísérettel
3 U (fi. részi •! K : 4« e«inodallamos előjáték
([—11. reszt 2*70' K. Zámbó Károly, Szeged.
{]:-.•>- 1 2 - Í j
í W J I n a Erdélvben, járásszékhelyen, o.-ztott iskol / S o l C l U o Iánál ' inűk' dg áll. tanító. Mellékjövedelem iparo.-iskola. ííészlef.'s ajánlató
. . E r c l é l v i " . Ló,-,,.,
poste restante kéretnek.
ilOÍ-1—1)
K l i c Á l r földrajz! iilapfogalimtkW/. olcsón eladók.
ü l í o C l l Lengyel Ii., Farkasaszó • Szatmár m.)
(l'-'l
l-l)
áll. tanító-pár Fenyvesek. Fii.<15 X>metli.v Tihamér, áll. tan. Felsőstnböya,
Turócz m
(I"- t - 1;
R f i r p h d á í Fehér és Schiller asztaliból-hektoliteD J l C l d U d o . renként 2(i korona. Olaszrizling tv
Lövidiuka tájborok Mtj korona. Szunyogh Ferenc, bortermelő Ujkécske.
(175—X—1)
f o p r p l ß k G-omörből fiatul, ág, ev. vallású állami
v ö d C I t R tanítónővel, délnyugati vidékre. Vasút.
Cím: „Négytauei'ős iskola", Keszthely. (204—1 - 1 )
készpénzért vagy részletfizetésre
legjutányosabb áron

V
CS ASZ. i:s KIR.

UDVARI

TO^SE?
SZÁLLÍTÓ,

a ni. k11". oj eraliaz. a tu. ki
z. zeíH"l • a, h .::•!,
a nemzei i zenede, az ös-zeapr ti színlrl „tk
stb. szállítóija, a pedál íjj.iI.;!.lniis
;,„i,.,l
» ,i rekonstruált
tárugutó, e
liili felnik.inja.
(u.)
BUDAFEST.
(10-5)
Föiislet: IV., Magyar-utca l(i. és IS. Gyúr: IV.,
Magyar-utca 20. és VIII., Mária Terézia tér l(i.
Magyarország

legnagyobb és villamos erőre
dezett haagszergyára.

beren-

Ajánlja íninilenneniii, saját gvá
rábau készült h&ïlgszereit, óij-v
szintén húrokat és hangszenilka'részekét'.
Iskola.hegedíik 8 K-tól k.-z.Ue
Har mónium ok 14" K-tól kezdve
Tanító araknál,
árliedvestnény.
Aijegyz.ó'k kívánatau ingyen és bérmentv.

Stampay ének- és imakönyve
(XV. kiadás. 2ö(i oldal. Új kotta!)
a kath. nép. kántorok é- papság kézikönyve. Csinosan
kötve 80, díszben 50 filler. 11-ák könyv ingyen, új
24 oldalas kotta ingyen. K ö b ö l k ú t íEsztergom m.i.
11380—XX- 20)

legújabb szabadalmazott
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangtestvéreknél
\ tartását más gyártmány
megsem közelítheti. TelBUDAPEST, VI. ket-., Teréz-korút 3/k.
jes jótállással, részletKépes ágegyzék ingyen és bérmentve.
fizetésre is kaphatók
Telefon 88—59.
(208-40-1) I
llarm.iiiiumok, beszélőgépek, gramofonok,
, Alexy: Vezérkönyvferedményfonográfok bámulatos
. tár) a földrajz tanításához T20.
szép hanggal.Hegedűk,
Pálinkás I!. : Beszéd-ért.-gyak. vezérkönyv I. oszt,,
harmonikák, tuvolák,
ttnyaga, az új Tn-ntéi'v szerint, 2 40 ; II. oszt. 2 K.
citerák, kitűnő húrok stb.
Pálinkás 1$. : El.mii iskolai tanítástan 1'80. Pálinkás :
Tanítóknak és tanító.leles mondások és költemények gyűjteménye, kézinőknek 10" ü engedkönyv az 1005/2202. tanterv alapján, 2 K. Székely A. :
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen
Vezérkönyv a beszéd-ért.-gyak. tanításához, I. oszt. 2 ;
küld : MOfcíVOROSSV tí YI'LA m. kir. szaS>. IianyII. oszt. 2. A pénz beküldése esetén portómentesen
szergyára, Budapest, VIII. ker., liákóczi-út TI.
küldi : Kovács Gyula, Nagybánya.
(2ÖC -'•> 1 )
í~ - 2 6 - 5)

EHRENTREU ES FÖCHS

LÖ11J VCJSl

40
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Pcprplpt
megyeszékhelytől 4 km.-nyíre
UoGl ClClV fekvő külterületi iskolától községbe, szép
lakás, nagy kert, kiváló alkalom a gazdálkodásra,
középiskolák. Mellékes 340 K. Ajánlatot kérek márc.
l-ig, Budapest, főposta restant „Pap 3".
(188-1-1)
Vfl 57 HÎ11 legolcsóbb beszerzési forrás. 1 vég 23
V UoLUII . m., 75 cm. széles Rumburgi vászon most
10 K. 1 vég 23 m., 82 cm. széles Rumburgi vászon
most 12 K. 1 vég 23 m., 84 cm. széles Korona-vászon
most 13 K. 1 vég 23 m., 84 cm. Király-vászon most
15 K. 1 vég 14 m., 150 cm. széles Lepedő-vászon most
14 K. 1 darab kész lepedő 2'—, 2'40 K. Vászonmaradékok 5 — 10 méteres darabokban, méterje 50 f. A
vásznak kitűnő minőségüknél fogva minden fehérneműre alkalmasak. Meg í.em felelőért a pénzt
vis?zafizetem. SZABADI vászonszétkiildési vállalata,
LENGYELTÓTI.
(166-11-2)
1 1 f n r í n t p r t i e m e ' £ szabásban, elegáns kivitelIvl i U I l l i l v I l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot

Kraus/. F. és Társa
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Kákóczi-út 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20—52—6)
F E I W EL L I P Ó T u t ó d a ' S Ä f
sek, tornakészüilUDAPEST, IX., Ipar-utca 7.
lékek és óvodaberendezések
gyára.
Kívánatra megküldi újonnan
kiadott á r j e g y zékét, ingyen és
bérmentve.

(9—52—6)

T ^ Í I V S O n O ' " tréfás jelenetek, bohózatok, vígrtrtllg^
játékok, humorisztikus fölolvasások, szavalatok és meghívók gyűjteménye kapható 4
koronáért Csajági B. tanítónál, Kulán.
(157—11—2)

„Március 15."
(Harmadik kiadás, negyedik ezer.)
Egyfelvonásos, alkalmi színjáték. írta: Pásztor
József. A hazafias munka költői módon fejezi ki a
szabad-ághsirc emlékének fellángolását az öregedő szívben s az ifjúság tiszta lelkesedését a szabadság gondolatáért. Iskoláknak, ifjúsági, önképző- és társasköröknek
különösen alkalmas, hogy lendületesebben ünnepelhessék meg március 15-ét. A színdarabban mindössze
három szereplő van, díszlet sem kell hozzá, így könynyen előadható. Megrendelhető a szerzőnél (Budapest,
I., Kemenes-utca 8.). Ára postai szétküldéssel 90 fillér.
A pénzt legcélszeiűbb utalványon vagy bélyegekben
beküldeni, mert utánvételes küldésnél drágább.
(38—VIII—5)

" 7. SZÁM.

LAPJA.

i

elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónőképezdék, valamint az ország összes tanintézetei számára a legújabb kiadásban nálam
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanárjelöltek részére kaphatók az összes forgalomban levő jegyzetek.
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Állandóan raktáron vannak a világirodalom újabb éa nevezetesebb termékei.
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek,
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára.

0
p

Mindennemű fölvU&goiitAstnl ké.siéggel szolg&lok.
Részletes

könyvárjegyzék

TOUDI

ingyen!

I.AJO*

könyvkereskedő.
Budapest, II. ker., Fő-utca 2. szám.
(1216—XV—15)
T P »

L y w e l i
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Az elemi népiskolákat kőtelező
tanszerbeli fölszerelések
legj'obb beszerzési forrása:

ERDÉLY
és SZABÓ
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára,
BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21.
(a Tanszermúzeum mellett).
Müszerészeti

gyár!

Üvegfúvó-intézet!

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen !
Telefon 42—05.

(17-16-4)

Első magyar vili. erőre berendezett

hangszergyár

S T O W A S S E R J.
cs. és kir. udvari szállító,
a magy. kir. Zeneakadémia, a budapesti színházak, a
magy. kir. honvédség és a közös hadsereg stb. szállítója,
a javított R á k ó c z i - t á r o g a t ó feltalálója

BUDAPEST.
Főüzlet: II., Lánezhid-u. 5.

G y á r : Óntőház-u. 2.

Lskolai és orgonaharinóniumot ne
vegyen, míg

Magyarország

REMÉNYI MIHÁLY

Ajánlja sajat gyarában készült, elismert
kiváló minőségű hangszereit és alkatrészeket.

magyar hangszertelepének h a r m ó n i u m r ó l szóló árjegyzékét át nem
olvasta, mely ingyen és bérmentve
küldetik Budapestről, VI., Ivirály-u58.
Gyakorló pedálcs orgonák a legolcsóbb gyári árakon. Régi hangszerek
cserélése, vétele és javítása, kezesség mellett. Telefon 87—84.
(64-30—5)

*
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T a n h ö n y v e h

legnagyobb

hangszerek

vonós-

és f u v ó -

gyára.

Iskolai hegedűk
3 frttól följebb
Org.-harmóniumok 70 „
„
Pedálos orgonák legolcs. gyári árakon.
Tanerőknek kedvezmény.
Arjegyz. kívánatra díjmentesen küldetik.

Kivitel n a g y b a n é s k i c s i n y b e n .

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

(35-02-6)

XLII. évfolyam. 6. szám.

KIADJA

Budapest, 1909 f e b r u á r 18.

A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI

M. K I R .

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, fél<;vre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 liller. — Egy negyed évnél kevesebb
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
időre előfizetést nem fogadunk eL — Ajk előfizetési pénzek a
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
kiadóhivatalba küldendők.
iakolák és tanítóképző - intézetek egy példányban i n g j e n .
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minA lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
den egyes szóért, minden közlés után H fillér fizetendő. Az üy
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
I módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
községi elöljáróság! bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
be. Egyéb hirdetéseknek az egésá oldal egy hetvenketted r< njet
Lapja' szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megtevő petit nyomású »'s egy ;isabu sora 1 korona, l-.zek a dijak ia
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.
előre a kiadóhivatalba küldendők.
Megjelenik e lap minden héten egyszer, csiitörtökön (este).

SZLKKF.S/.TOSEG :
KIADÓHIVATAL :
BUDAPEST, YI1I.KEB., BEBKOCSIS-ÜTCA 10. SZÁM.
MAGI. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., 1SKOEA-TÉB S.
I v é i s i r a - t o l c a t n e m a < l u n l í . vi^rtas:-»,.

Szakvélemények
az a m e r i k a i n e v e l é s

ügyéről.

(Zerkovüz Kuril, a keresk. minisztérium ••szui
magyar levelezőjének jelentési'.)

likai

Az Eszakaflierikai Egyestilt-AHámok nevelésügye iránt európai szakkörök fokozott érdeklődést tanúsítanak a/ utóbbi evekben. É p e n ezért
kiválóbb figyelemre tarthatnak -/ámot. azok a
szakvélemények, amelvnkcí. maguk az amerikai,
közvetlen iE érdekelt. legkiválóbb szakt"kiutél vek,
mint az amerikai ne' > !e-ü"\ : .k."./-, :knebi.
megfigyelői. adlak. Ezért «V<!> illésnek véljük
közölni Xerkovitz K miinek, a keresk. minisztérium es/.akainerikai magyar levelezőjének jelentését azokról a szakvéleményekről, miket a
„World's Work" című előkelő folyóirat kérdésére
az Egyesült-Államok legkiválóbb tanügyi írói
adtak ebben a kérdésben. Az Egyesült-AUami>k
nevelésügyének ú j irányai, új tárgyai, sőt egészen ú j módszerei és céljai ugyanis állandó vita
tárgyát teszik Amerikában is és sok helyen
kísérletekkel is megpróbálkoznak. A „World's
Work* ezért a következő kérdést intézte több
kiváló pedagógiai íróhoz:
„A nevelésügy munkájában mely ú j tárgy,
új módszer, a törekvések új iránya bír legtöbb
értékkel és jelentőséggel, s m e l y i k érdemli meg
a komoly támogatást f*
A beérkezett válaszok közül következők a
legmeggyőzőbbek :
A fakultatív-reiHÍszer okozta zűrzavar.
(Arthur T. Hadley. a yalei egyetem rektora.)

Ha egyszerűen azt kérdeznék, hogy mely
„irányú" törekvés bíztat legtöbb sikerrel, egyszerűen ígv válaszolnék : Totzftc. és főiskolai
'..L 'OLGAó

r

I Á

~.

.

tekintélyeinknek az az erősbödő meggyőződeVe.
hogy elsősorban rendet kell teremteni abban a
zűrzavarban, melyet a fakultatív-rendszer helytelen alkalmazása okozott.
Az előkészítő főiskol i.
(David S. Jordan, a Leli ind Stanford Junior I iiln-is -y
vektora. I

Nézeteii I szerint, a magasabb fokú nevelés
terén az. a figyelemre legméltóbb mozgalom,
mely az gyetem és a főiskola elkülönítésén
törekszik, eltávolítyín i/ egyetemről az „előkészítő fői- »lal ". Ez korunk legégetőbb -zükséglete.
Ezáltal a főiskola iukáhb támasza l e n n e . /
e g v t e m n e k . semmint vetélytársa. Az egyetem
pedig minden erejét kísérletezésre és szakszerű
kiképzésre fordíthatná. Tökéletesebben képzett
és gvakorlott egyetemi tanárokat nyernének
ezáltal, nemkülönben pedig a főiskolai oktatás
terén szükséges szakképzett tanerőket is alkalmazhatnánk. Ez a reform egyetemeinket fölemelné a német egyetemek színvonalára. Ha. a
jelenlegi előkészítő evvel kezclenök az egyetemi
tanulmányokat, helyrehozhatnék azt a hibát,
hogy a szaktárgyak tanulásának megkezdése előtt,
az általános képzettség elnyerésének idejét kér
évvel meghosszabbították.
Ezideig még egyetlen intézet sem hajtotta
végre e változtatást, de legföljebb Öt évi megvitatás és előkészítés elkerülhetetlenül meg fogja
érlelni.
A két előkészítő év tanulmányai könnyebben
elsajátíthatók egy jól szervezett főiskolában, mint
egy túlterhelt egyetemen, másrészt az egyetem
tökéletesebben megfelelhet az előkészítő és további évek feladatának, mint kellően fel nem
szerelt főiskolák.
Az egyetemen együtt található a könyvtár,
laboratórium és klmlkrfr
línlkrT^ êzêSen
ezekjei: kívül minden.

«VVTÀ..
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ami a kutatás módszerére alapított szakoktatáshoz szükséges.
Másik nevezetes előnye e reformnak, hogy az
egyetemet megszabadítja a gyermeknevelés kicsinyes munkájától.
Hogy megérthessük, mennyire meg van bénítva egy amerikai egyetemi tanár munkakedve,
képzeljünk el egy olyan német egyetemet, — pl.
a lipcseit — ahová a gimnáziumok felső osztályú nagyszámú tanulója tanáraival együtt beözönlik. Mindenestül az egyetem alkatelemévé
válnak, tanár és tanuló ugyanazon rendszer,
szabályok alá kerül. E rendszer eredménye ugyanazon fejetlenség, mint aminő manapság a mi
nagy amerikai intézeteinkben uralkodik.
E bajok orvoslásához föltétlenül szükséges a
főiskola újjászervezése, a legfelsőbb iskolákban,
a tidajdonképeni egyetemen a tanulók számának
csökkentése, végül az egyetemi tanár magasabb
képzettsége. Az Egyesült-Államoknak mintegy
harminc ily intézetre volna jelenleg szüksége.
Az alsóbb iskolákban jó eredménnyel bíztat
azon mozgalom terjedése, mely a száraz elméleti
oktatás helyett a kézügyesség és gyakorlati tudás
ápolására törekszik. A helyesen nevelt tanulónak
mindig ügyesebben kell értenie kezének használatához és nem szabad elveszítenie az érzékeinkkel tapasztalható világban sem tájékozódó képességét. Lelkes támogatást érdemel az a törekvés,
mely az iskolai teendők minél nagyobb részét
szabadban igyekszik végezni.
Nem kevésbé helyes az is, hogy mind több
figyelmet fordítunk arra, hogy amit tanítunk,
miért tanítjuk, és minő hatással van az a tanuló testi fejlődésére és egyéniségére.
Visszaélések a fakultatív-rendszerrel.
(Cyrus Morthrop, az University of Minesota rektora.)

A nevelésügyi irodalomban legjobban az az
irány érdemli meg a rokonszenvet, mely a középés ipariskolákban az előkészítő ipari kiképzésre,
a felsőbb iskolákban pedig a fakultatív-rendszer
okozta visszaélések kiküszöbölésére törekszik.
Nívónk emelése.
(G-. Stanley Hah, a Clark University rektora.)

Habozás nélkül kijelenthetem, hogy a nevelésügy terén hazánk legégetőbb szükséglete: az
egyetem színvonalának emelkedése és általában
magasabb fogalmak elterjedése az egyetemre
vonatkozóan. Míg egyrészt gazdagságban, épületben és számban gyarapodnak egyetemeink,
másrészt kétségtelen, hogy tudományos események terén nagyon is alacsony fokra sűlyedtünk.
Bizony szégyene nemzetünknek, hogy Európa
képviseli nevelési rendszerünknek legmagasabb
elemét ; különösen pedig Németország, hová
épen legtehetségesebb ifjaink menni kénytelenek.
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Sőt tovább megyek : a képzettség foka nemcsak
a tanulóknál, hanem igen gyakran a tanároknál
is alacsony. Kevés olyan tanárunk van, aki céljául
az igazság kutatását tűzné ki, annak papja, szolgája lenne. Ebben a tekintetben csak bizonyos
megtérésszerű újjászületés segíthetne rajtunk.
Tizenkét pont.
(Elmer Ellsworth Brown, az Egyesült-Államok nevelésügyi biztosa.)

A következő tizenkét megfigyelésben mutatom
be, illetőleg utalok a nevelésügyi haladás határozott és jellemző megnyilatkozásaira.
1. Az egészségtani szempont fontossága a
nevelés terén az Amerikai Iskolai Egészségügyi
Társaság szervezésében nyert kifejezést, nemkülönben az 1907. évi augusztus 5—10-iki
londoni nemzetközi iskolaegészségügyi kongreszszuson. Ehhez képest a mult év eseményei korszakalkotóak nevelésünk egészségtani irányára.
2. A rajz- és művészeti oktatás fejlesztésére
ez év augusztusában tartandó londoni harmadik
nemzetközi kongresszus bizonysága az erős érdeklődésnek az oktatás e tárgya iránt. A rajztanításssal szorosan összefügg az úgynevezett művészeti és kézügyesség ápolásának feladata. Nem
von le semmit ez irány értékéből, hogy némi
divathajhászás is vegyült belé.
3. Az ipari nevelés előmozdítására 1906. évi
november 16-án létesített Nemzeti Egyesület
mutatja, hogy komoly érdeklődés támadt bennünk ipariskolák állítása iránt. A massachussettsi
két bizottság és két-három más államnak törvényhozása még inkább igazolja ezt.
4. A mezőgazdasági iskolák iránt is növekvő
érdeklődés támadt. Wiskonsin-, Georgia- és
Michiganban a mezőgazdasági főiskolák szervezése képviseli azt a törekvést, mely a gazdasági
nevelésnek valóban helyesebb új módjára irányul.
Erre mutatnak a kongresszus elé terjesztett
Davis- és Burkett-féle törvényjavaslatok, melyek
a nevelés ez ágának állami segélyezését indítványozzák; nemkülönben az ország különböző
részeiben tapasztalható számos egyéb törekvés.
5. Az Anyák Egylete által Washingtonban
rendezett legutóbbi Nemzetközi Gyermekjóléti
Kongresszus ú j tartalmat és irányt adott annak
a régóta táplált vágynak, hogy a nőt a családi
otthon különös feladatainak teljesítésére neveljük
elsősorban. Néhány európai nemzet máris felmutathat oly iskolákat, melyekben sikerrel neveltek jó anyákat. Mi még nem jutottunk odáig,
de láthatóan növekszik az érdeklődés az ily irányú
európai kísérletek iránt.
6. Ezzel a mozgalommal szoros összefüggésben van azon egyesületek gyarapodása, melyeknek célja az otthont és az iskolát egymáshoz
közelebb hozni. Különös figyelmet érdemel az
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a Philadelphiában megkísértett törekvés, hogy
az iskolaépület központjává váljék környéke társadalmi életének.
7. Az T.lO."). évi április 2ii-,£ii tartott negyedik
sátorgyűlés (Camp Conference) megmutatta, hogy
nagyfontosságúvá lett a szünidő tartama alatt
teljesen szabadban történő nevelésre irányuló
törekvés, mellyel a jövőben számolni kell.
s. A nemrég New-Yorkban tartott Játéktelepi
Banketten az egészséges játék ápolásának kérdésére hívják fel figyelmünket, melynek kétségkívül nagy pedagógiai értéke van és
úgy
látszik
egyre fontosabbá válik.
!'. A cincinnatii egyetemen most lefolyt kísérlet. mely a tanomkodást
főiskolai
műszaki
kiképzéssel egyesítette, ama messzeható törekvést
képviseli, hogy a nevelésnek évszázadok óta
elvált két ágát
és pedig az iskolai nevelést
és a mindennapi gyakorlati tevékenység által
nyert kiképzést
egyesítse. Komoly figyelmet
érdemel tehát a cincinnatii kísérlet további eredménye, úgyszintén a pittsburgi és bostoni hasonló
kísérletek.
1". A főiskolai nevelést illetőleg, a gondos
szemlélő figyelme még mindig Princeton felé
lordul, de azóta más intézetekben is történtek
ugyanily egyetemes irányú kísérletek. A főiskolák
komoly igyekezettel azon vannak, hogy a tanulók
egyéniségének megfelelő gyakorlati
kiképzést
nyújtsanak. A helyzet egynémely nehézségét
Princeton világosan mutatja, de más oldalról
elméleti e- kísérleti eredményei útmutatással
szolgálnak, melyek mindenesetre befolyásolni, sőt j
a óeíoi v asola&nai talan meg erősebóen is iiui.ui
fognak a többi intezetekre.
11. A nemzetközi nevelés is ú j alakot ölt.
Epen most indítványozták, hogy alsóbb és főiskolai tanárainkat Németországgal kicseréljük,
minek költségeit nálunk a tanítás fejlesztésére
tett ( Virnegie-alapítvány fedezné.
12. A magasabb és előkelőbb pedagógiai színvonala
való törekvés sokkal több irányban
nyilalatkozik meg, semhogy valamennyit felsorolhatnék. Még csak ama legújabb tünetét akarjuk
megemlíteni a fejlődésnek, hogy az Amerikai
Egyetemes Egyesület mult január havában Annlíarborban tartott értekezletén azon igyekeztek,
hogy a tagsághoz szükséges föltételek önálló és
tárgyilagos munkásságban állapíttassanak meg.
A nevelés fejlesztése.
(David F. Houston, az University of Texas rektora.

Bizonyára téves állítás az, hogy a nevelésügy munkájának terén valamely teljesen új tárgy
vagy rendszer volna található. Avagy valamely
törekvést vagy irányzatot helyesen lehetne újnak
nevezni.
Minden új tárgynak megvoltak már a kezdetei
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és minden ú j rendszer alkalmazást talált már
régebben a nevelésügy terén. Tehát csupán azokat a mozgalmakat fogom lehető legrövidebben
összefoglalni, melyek
szerintem - - a nevelés
ügyének előrevitelében jelentős szerepet visznek.
1. Az az igyekezet, hogy az egyetemek és
főiskolák a kenyérkeresettel elfoglalt emberek
számára hivatalosan elismert érvényű oktatást
nyújtsanak, számos nagy intézetben elismerésre
méltó buzgalommal megvalósult és a többi intézetben is mutatkozik a törekvés, hogy ezek
példáját kövessék. A közigazgatási és társadal omrégebbi
tanfolyamokhoz
az egveogazdaságtani
o
r>
.
nJ
temek most a következő tanfolyamokat csatolták még az alsóbbrendű képzettséggel bírók
számára is: Bevezetés a társadalom-gazdaságtani
földrajzba, kereskedelmi árúisme, nemzetközi
kereskedelmi földrajz, a biztosítási üzlet alapelvei. bevezetés a szám viteltanba, gyakorlati bankelmélet. irattártan, a tőzsdeelmélet, testületi pénzügytan, a vasúti szervezet, üzletvezetés stb.,
vasúti pénzügytan, modern iparfejlesztések ismerete, a kereskedelem mechanikai és technikai
elemei, üzleti formák és gyakorlat, konzuli szolgálat, pénzpiac, a munka problémája, mezőgazdasági iparoktatás stb. Azok a tanulók, akik
az iskolákat elvégezték, nem bírnak ugyan kellő
képzettséggel ahhoz, hogy azonnal akár kisebb,
akár nagyobb vállalatot vezessenek, de lesz annyi
tudásuk, hogy kellő intelligenciával léphessenek
a gyakorlat terére, és szélesebb látókört, nagyobb
munkakör betöltésére való képességet nyernek,
mint azok, akik csupán gyakorlati jártasság
alapján akarnak boldogulni. Bizonyára az ilyen
ember lesz képes arra is, hogy ipari ügyekben
nagyobb felelősséggel járó vezetőszerepet vigyen.
2. Az utóbbi néhány év alatt nagyobb teret
hódított az az eszme is, hogy az egyetem ne
csak falán belül, hallgatóira terjessze ki áldásait,
hanem a népnek nagy tömegére is, mely óhajtja
a továbbképzést, de elfoglaltsága megakadályozza az egyetem látogatásában. Már évekkel
ezelőtt nagyobb eredményeket mutattak fel az
angolok az oxfordi és cambridgei egyetemek
vezetésével. A. Chicago, Columbia és Wisconsin
egyetemeknek pedig nevezetes alkotórészeivé
lettek. Ennek a célnak a szolgálatában egyetemi
tanárok megfelelő központokon felolvasásokat
tartanak és nagyszámú hallgatóság számára
szaktanfolyamokat rendeznek, jól szervezett
irodák segélyével. A jövő bizonyára tanuja lesz
a nevelésügyi munka ez irányban való bámulatos
kiterjedésének.
:'>. Talán különösnek fog tetszeni, hogy a
tanároknak hivatásos kiképzését a nevelésügy
előbbrehaladása gyanánt említjük. Tény az, hogv
talán sehol sem ismerik el nálunk a tanárok
hivatásszerű kiképzésének szükségességét. Bizo-
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nyara nem túlozunk, midőn azt állítjuk, hogy
az átlagos főiskolai tanár a tanítót illető bármely tanulmány értékét, kivéve a saját tárgyát,
legalább is kétségbe vonja. Mindazonáltal, bármily nagy is az ellenzés, mind határozottabban
meg kell kívánni a tanártól, hogy hivatásos
képzettséget szerezzen és magasabb szakszerű
gyakorlatot is elsajátítson. Ezért mondhatjuk a
fejlődés legnevezetesebb momentumának az oktatás különböző- szakágainak rohamos emelkedését egyetemeinken és főiskoláinkon egyaránt.
Ez részben annak tulajdonítható, hogy a társadalom nagyobb nyilvános elismeréssel adózik
a tanár értékének s idővel azt fogja eredményezni, hogy a tanári hivatás méltósága emelkedni fog.
4. Az ipari kiképzésnek értékét már régen
elismerték nemcsak a pedagógusok, hanem az
intelligens laikusok is. Lassú haladás mutatkozik
mégis az iskolai rendszemek megfelelően szervezett ipari tanfolyamok megindításában, úgyszintén a külön ipariskolák felállításában is.
Bizonyos jelek azonban a jövőben bekövetkezendő gyors haladással bíztatnak. Mindezideig
azonban maguk a vezetők is észrevehető zavarban vannak aziránt, hogy tulajdonképen milyen
intézkedéseket tegyenek az iparoktatás terén.
Általánosan megegyeznek abban, hogy amenynyire az anyagi helyzet megengedi, a városi és
falusi iskolákban egyaránt különös figyelem
fordítandó a kézügyesség fejlesztésére. Ujabban
pedig — különösen a déli és nyugati államokban — az az óhaj nyilvánult meg, hogy az alsóbb
iskolák mezőgazdasági oktatást is nyújtsanak.
Erős küzdelem folyt oly kereskedelmi iskolákért, melyek csupán kereskedelmi iskolák
legyenek és semmi egyebek. Nyilvánvaló, hogy
ilyen iskolák csak a déli államokban és az
ország nagyobb városaiban volnának felállíthatók.
Ezek volnának talán leginkább képesek a kereskedelmi oktatás egyetemes rendszeréhez elérni.
Nem minden tekintetben örvendetes azonban ez
a küzdelem a különböző technikai és kereskedelmi szakoktatásért, mely túlságosan egyoldalúvá teszi a népnek már amúgy is gyakorlatias hajlamát. By iskolák felállítására irányuló
törekvéssel az a veszély jár, , hogy a szabadelvű
oktatás meglévő szilárd alapja meg fog inogni.
Mindenesetre pedig el fogják mulasztani annak
megerősítését.
A szabadelvű oktatás útjába gördülő akadályok már is mutatkoznak. Bölcsebb dolog
volna pedig megtartanunk, amink van és csak
azután igyekeznünk egyéb hasznos dolgok megszerzésére. Minden más törekvés többé-kevésbé
hibát eredményez.
(Folytatása következik.)
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A külföld iparművészeti oktatása.
(Kiállítás az Iparművészeti Múzeumban.)
— Második:

és

befejező

írta : Jas chili

közlemény.

—

Álmos.

A francia iparművészeti iskolák becsületes
hitvallásával szemben, a megtévesztően mutatós
amerikai iskolák növendékrajzai a külsőségekben való tobzódás gyönyörűségeit képviselik.
Míg amazok a múlthoz való ragaszkodásukat,
gyöngeségük dokumentálása árán is nyiltan bevallják, addig ezek a modern szellem győzelmét
hirdetik, ami kétségtelenül hatásosabb álláspont.
A hatás ! Ez a szó, ez a kurta kis szócska jellemzi a newyorki rajztanítóképző-intézet gazdag
és érdekes gyűjteményét. Annyi ravaszság, annyi
körmönfont fortély, mint amennyi e rajzkollekciónak összeválogatásában és bemutatásában
megnyilatkozik, száz magyar iskolai rajzkiállítás számára is elég volna. Nem csoda, ha ennyi
furfangnak maga a sajtó nagy része is áldozatul esett.
A sok rajzból és tervezetből, a sokféle érdekes kísérletből és ezek módszeres alkalmazásából épen azt látjuk a legkevésbé, ami az iskolai rajzkiállításnak tulajdonképeni célja tartoznék lenni : az oktatás rendszerének bemutatását. A sok rajz együtt és külön csupa eredményt jelent anélkül, hogy az eredményhez
vezető útra következtetni engedne. Maguk a
kezdő rajzgyakorlatok is már olyan képzett
rajztudás és főleg oly nagy technikai jártasság
mellett tanúskodnak, hogy azokat kiindulópontnak tekintenünk nem lehet. Hiányoznak ebből
a gyűjteményből a tervezési előgyakorlatok, nevezetesen a természet utáni fölvételek. Ezek
nélkül pedig tervezés nincs. Az igazság kedvéért megemlíthetjük ugyan azt a néhány
csendélet-rajzot és festményt, melyek a festési
és rajzgyakorlatok módszerét volnának hivatva
bemutatni, de iskolai tanulmányoknak i»ég a
legjobb akarat mellett sem tekinthetjük azokat.
A kiállításnak túlnyomó része stilizálási és tervezési gyakorlat. A térkitöltésnek és foltelosztásnak néhány föltétlenül érdekes oktatási módját láthatjuk ugyan, azonban ezek csak apró
töredékei az egységes tanításnak. A látszat azt
mutatja, hogy
a tervezési gyakorlatok azonnal
stilizálással kezdődnek. Már pedig ez csak azért
is veszedelmes, mert — modernség ide, modernség oda — az ilyen próbálkozás előbb-utóbb
az ötven év előtti oktatási módszerre vezet
vissza, amikor tudvalevőleg a rajztanítást szintén stilizált levelek másolásával kezdték és stilizált testrészek gipszöntvényeinek rajzoltatásával
végezték. Sokkal valószínűbb, hogy az amerikai
rajzkollekció, minden gazdagsága mellett is,
hiányos. Ez pedig nagy kár. Pjo primo azért,
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mert roppant tanulságos dolog volna beletekinteni abba a csodás rendszerbe, melljel. aránylag rövid idő alatt, ilyen meglepően tökéletes
eredményeket képes felmutatni és pro secundo,
mert elvégre is a mi magyar gyermekeink fejében sem csörgedezik limonádé, tehát lia az
amerikai rendszer őszinte és helyes, akkor erre
mifelénk is lehetne majd ilyen világraszóló
csodagyerek-iskolákat szervezni. Az eredményt
semmi mással nem tudjuk magyarázni, csakis
az oktatási rendszerrel. Ezt pedig a jelen kiállításból kibetűzni nem lehet. Érdekes dolog volna
megtudni, hog mi módon tanítják meg ők a
8—lt» éves gyerekeket arra, amit nálunk 14 —15
éves korban is fáradságos dolog a gyermekkel
elsajátíttatni. Xéliány rajzon a vonalegyszerűsítésnek bámulatba ejtő példáját látjuk, nem is
beszélve a sziluettrajzokról, melyek nagyfokú
fonnaabsztrahálási képességet igényelnek. A színezésben is csupa raffinait keresettség, a folttanulmányokban pedig erős felületérzék és nagy
ízlésbeli intelligencia nyilvánul. A tervezeteken,
főleg a szőnyegrajzokon megkapó anyagszerűséget látunk, a rajzeszközök kiválasztásában és
a technikai eljárások határainak kiaknázásában
sokszor bravúros jártasságot tapasztalunk. Ismétlem. nagy kár, hogy ezt a boszorkányságot
megérteni nem tudjuk.
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Kezdve a freskótól a rézmaratásig, minden
munka, tervezet és kivitel egyaránt a komolyságot. a szorgalmat és a nagy munkaszeretetet
tükrözi vissza. Mindazt, amit a modern angol
iparművészet a maga egészében.
A freskó-tervek a nagy felületek színértékeinek összehangolására és a tagolt színfoltoknak
hangsúlyozására törekszenek. Vonalkompozíciójuk elegánsan egyszerű. Rézkarcaik komoly
stúdiumok. Nemcsak technikailag kitűnőek, hanem felfogásukat tekintve, is roppant érdekesek.
A fehér-feketének végtelen gazdag értékskálájából nemcsak a lokáltónusokat és az ámyékfelületeket egyesítik dekoratív foltokká, hanem
hozzáhangolják magának a rajznak alap va lő rjét is. miáltal a rajz összes foltjai színértékben
közelebb jutnak egymáshoz. Az angol grafikának ez nemcsak művészeti érdeme, hanem, mint
a példa bizonyítja, a tónusérzék fejlesztésének
igen értékes eszköze is. A tervezési gyakorlatokat természet után készült tanulmányok előzik
meg. Távolról sem olyan tetszetősek. mint az
amerikaiaké, de viszont nem is hivalkodnak
üres, szemfényvesztő külsőségekkel. Az az egykét gondosan megrajzolt, a legapróbb részletekig terjedő virágtanulmány bizonyítja be nekünk, hogy angol iskolák iparművészeti oktatásának komoly alapja van. Egyesül benne a
francia és az amerikai iskolák felfogása. Amit
a francia végcélnak minősít,1 az az angol isko-

Lehet, hogy az oktatási módszer bemutatása
nem i- volt a rendezőség célja és megelégedett
o
o
egy sikerült bűvészmutatvánnyal, vagy pedig Iában még csak a tulajdonképeni munka kez— minthogy benne vagyunk a föltevésekben — | detét jelenti. \ francia megelégszik a pontos
az ;om lehetetlen, hogy az amerikai rajzprofcsz . i U a b ü i a b o a i , (4/. a n ^ u i c o a r , t^y HKOl i a t l i a K 1-t-Mlllil
szorok is úgy cselekedtek, ahogyan a világ azt. Az amerikai nem másol, hanem komponál.
összes rajztanítói szoktak, amikor kiállítás előtt Rögtön komponál. Az angol ezt csak akkor
állanak.
teszi, ha már elég anyagot gyűjtött a kompoBátran fölteketjük. hogy az amerikai isko- náláshoz. Fölismeri a természeti formák tanullákban sokkal szolidabb és komolyabb alapokon mányozásából fakadó műveltségnek elengedhenyugszik a művészeti oktatás, mint azt egy tetlen szükségét és inkább lemond a hatásos
ilyen kiállítás alapján az első pillanatra gon- megjelenés olcsó sikereiről, semhogy a felületesdoljuk. Egészen mást mutat ez a gyűjtemény, ségneK látszatát fölkeltse. Az angol iparművémint ami ott a valóságban végbe megy. A ki- szeti kiállításnak nem csekély mértékben emeli
az érdekességét Anglia szerencsés anyagi helyá l l í t á s a nagyvilágnak való. A nagyvilág egyrésze tömjénezve hódol előtte, a másik része az zete. Módjában van ugyanis egyes tervezeteket
irigységtől pukkad, a harmadik rész pedig üti kivitelben is bemutatni. Ezzel aztán nemcsak a
az első kettőt, amiért ilyen hazug világbálvány- tervnek anyaggá való átalakulását mutathatja
nak áldoz. Beszélni azonban, mindenki beszél be, hanem tervének anyagszerű kivihetőségét is
róla. Ks Amerikának ez kell. A rajzkiállításával is dokumentálja. Tagadhatatlan, hogy a leányelérte ezt a célját, mert íme, már most is többet iskolák rajzai között van egy-két olyan dolog
beszéltünk róla, mint amennyit a dolog megér. is, mely a tanári kéz beavatkozását talán túlA harmadik csoport az angoloké. Nagyon őszintén hirdeti, de a kiállítás, a maga egészészép és nagyon tanulságos. A szó szorosabb ér- ben nagyon kedvező e's nagyon kellemes betelmében vett, évekre osztott és ilyen beosztás nyomást nyújt.
alapján rendezett tanmenetszerü gyűjteményről
Az Iparművészeti Múzeum rendezőségét mélitt sincsen szó, de nincs is rá szükség. Amit tán illeti meg az elismerés, amiért számunkra
bemutat, az annyira hihető és érthető, hogy az ezt a tanulságos gyűjteményt hozzáférhetővé
eredményeknek módszertani részletezéssel való tette. Ha a mi közönségünk nem is fog lázasan
bizonyítását szívesen elengedjük.
a csodájára tódulni, az nem baj. A magyar
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közönség az ilyen kiállításhoz még nincsen
hozzászokva. Azokat a tanulságokat, melyeket
e kiállítás gyűjteményeiből levonhatunk, más
formában és más alkalommal amúgy is hallotta
már mindenki. Ha egyáltalában akarunk valamit a külföld művészeti mozgalmaiból tanulni,
úgy az nem lehet más, mint a munkaszeretet
és a nemzeti eszmének minden művészeti termékben való határozott érvényesítése. Erre az
elvre támaszkodva, emelkedik ki e hármas csoportból Anglia, mint a fajszeretetnek, a makacs
és gőgös sovinizmusnak, a hallatlanul szívós
kitartásnak és a féktelen ambíciónak nemzetté
tömörült típusa.
Az angol minden egyéb, csak nem művésznép. Legalább most még nem az. Minden, amit
a művészet, főleg pedig az iparművészet terén
produkál, kitűnő érzékkel átültetett idegen palánta, mely az új talajban, a nagy munka és
a gondos ápolás jutalmakép megfogan. Szinte
szemmellátható, hogy mint válik lassan ez a
művészet az angolnak faji tulajdonává, mint
megyen át a vérébe ez az idegen kultúra és
miképen ölt ú j alakot és új karaktert az új
környezetben. Az építészet a legelsőnek találta
meg Angliában a termő talajt. A célszerűség és
a kényelem, mint alapelvek dominálják az angol építőművészet programmját, melynek következetes érvényesítése által az angol építés
egyre nemzetibb karakterű építészeti stílussá
tökéletesedik. Az angol iparművészet is magán
viseli a faji jelleg bélyegét. Az egyszerűségre
és józanságra termett angol nép lelkéből a
művészet az egyszerűségnek minden artisztikumát kiváltotta és mindenütt, ahol az a művészeti gondolat már létjogot szerzett, első helyet
biztosított az angol ízlésnek és felfogásnak.
A magyar iparművészet ezt már régen belátta és nem pusztán időtöltésből sürgeti a magyar népművészet kincseinek földolgozását,
ízlést, kompozíciót és technikai fortélyokat
tanulhat nnk bárkitől, az angoltól épen úgy,
mint akárki mástól, de formakincsünket és színtartalmunkat magunkból kell merítenünk. Mihelyt az iparmüvészetnek a tartalmi eleme
nemzeti tulajdon, azonnal megnyílik a fejlődés
perspektívája is. A magyar iparművészet csak
azóta él, csak azóta van, mióta faji sajátságainak tudatára ébredt. Es ha majdan arra is rájön, hogy a nemzeti karakter nem a formák
értelmezésében, hanem azok feldolgozásában és
a dekoratív alkalmazás következetességében él,
akkor többet is várhatunk az egyszerű életnél,
a puszta létezésnél, akkor remélhetünk termékeny és öntudatos magyar iparművészetet is.
A magyar iparművészeti oktatás ennél több
tanulságra nem szorul. Arra, hogy az idegen
oktatási rendszereket, tisztán a kiállításon be-
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mutatott eredmények alapján elfogadjuk, semmi
szükségünk sincsen. A rendszert a munka célja
szabja meg. A mi célunk már többé-kevésbé
tisztázva van és további munkánk eredményeül
az oktatási rendszer kialakulását is várhatjuk.
A magyar művészeti és iparművészeti oktatásnak eddig elért külföldi sikerei elég meggyőzően bizonyítják, hogy ott, ahol eredmények
felmutatásáról van szó, mi is megálljuk a helyünket. Yoltak, pláne az idegenek között olyanok is, akik még kiforrott oktatási rendszert
is véltek művészképzésünkben fölfedezni.
A mi tradicionális hibánk abban jelentkezik,
hogy szorgalmunkat és munkakedvünket csak
K ü l f ö l d i kiállítások alkalmával merjük igazán
koncentrálni. Ilyen esetekben élénken lobog
bennünk a magyar lelkesedés, lázasan folyik a
munka, büszkeségtől dagadozik a kebel, meleghangú felköszöntők végtelen láncolatában egyesülünk az egész kultúrvilággal és amikor vége
van a kiállításnak, hazakerülnek a kitüntetések,
a díszoklevelek, a magasztaló újságkritikák, haza
kerül az egész magyar kiállítás és mi szépen
végigheveredünk babérainkon, álmodozunk régi
fényről, dicsőségről, világot lángragyújtó sikerekről, közbe-közbe még a jövőről is, — míg
végre jön egy új kiállítás és elölről kezdődik
az egész. A művészeti oktatásunkban a külföldi kiállítások képviselik a fejlődési periódusok kezdetét és végét. H a nemzetközi kiállítások nem volnának a világon, akkor az is meglehet, hogy egy szép napon elszenderegnénk
örökre.
Ne tanuljunk mi az angoltól, vagy más idegentől sem oktatási rendszert, sem fölfogást, sem
stílust. Ezeknek úgyis csak akkor van értékük,
ha komoly és őszinte meggyőződésen alapulnak,
ha komoly és céltudatos munkának az eredményei. Az pedig tisztán mitőlünk függ, hogy
meggyőződésünket ós munkánkat, komolynak és
céltudatosnak mondhassuk.

A külügyi viszonyok befolvasa
társadalmunk fejlődésére.
(A Magyar Társadalomtudományi Egyesületből.)
Marcsali
Henrik t a r t o t t előadást. Méltán elismert történettudósunk, nagyon érdemes meghallgatni.
Alig van nemzet, melyre oly döntően hatottak
a külügyi viszonyok, m i n t a magyarra. Ha ellenségeinket másutt foglalták le, akkor gondolhattunk csak államunk szabad kifejlesztésére és betetőzésére. Minden nemzetnek kétágú a feladata.
Az egyik az, hogy biztosítsa életfönntartását ; a
másik pedig, hogyha fenntartása szempontjából
beválik meghonosított rendszere, alkalmazza idegen területre, vagyis hódítson. E nemzeti felada-
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tok megoldása annyi ismeretet, gondolkodást, elhatározást kíván, hogy azok. kik e r r e képesek és
szerencsével munkálkodnak, a valódi államférfiak,
a nemzet nagyjai.
Rendkívül kialakult a régi magyarokban a birodalmi nagyságra irányuló érzek. Kisebb jelentőségű dolgokban talán elmosódik ez az érzék,
illetve úgy latszik, m i n t h a elmosódnék. De. ha
nagyobb fontosságú, vagy épen döntő lmtású esemény következik he. elemi erővel tör ki. Ott van
a Kun László esete. Sok mindent t ű r t e k neki.
Szinte szemet h u n y t a k uralkodói méltóságával
alig egyező viselkedése előtt. Mikor reánk ütött
az osztrák lvereeg, ezt hírül adták a királynak.
Durván fakadt ki Kun László, hogy kiszúratja
annak a szemét, ki zavarni merészkedik őt. A
n é m e t krónikás s z e r i n t : ..Ez naptól a nemzet eltért a királytól, m e r t a nemzet apraja, nagyja,
szivén viseli az ország becsületét, dicsőségét. ILI.
Itéla királlyal szemben kfivetelő állásjlontrii helyezkedik a nemzet. Erélyesen követeli., szerezze
\i-s7.a az elTesztett részeket.. Zsigmond önkényes
eljárása, mellyel elzálogosítja a szepességi tizenhat varost, megrázkódtatja a nemzőt lelkid;. A
nemzet tanácsa, a nemzőt képviseletében ellen- :
tétbe helyezkedik a királyi akarattal. A nemzetnek e magatartása fordulópontot jelez történelmünkben. Először lép egymással szembe a király
es nemzet politikája. Ez a fordulat magéiban véve
nem j á r gyászos következessél. A gyászos következe* akkor köszönt be. midiin a nemzet belső
erői indítanak küzdelmet egymás ellen : mikor
macában a nemzetben all be a bomlás. I'élda reá
Mohács. < 'sak azért érhette a mohácsi szörnyű
csapás nemzetünket, m e r t meginogtak elvei, mogerjédt a lcnnállasa érdekében szükséges buzgósága. Ettől kezdve meggyöngül a birodalmi egységhez való ragaszkodás hagyományos szelleme.
Az ország színe-java. a főnemesség kettészakad.
Az egyik része a n é m e t t e l tart. a másik a törökkel. Természetes, hogy az. ország szonved, hanyatl i k : hogy nines talaja a fokozatos fejlődésnek.
Hz ókból hiányzik a kapcsolat a régi es az á j
Magyarország között. Az I s 4 s - i k i
események
húzzák meg az ú j Magyarországot. I jból egységgé
olvad a nemzet. A hosszú évszázadokon at, lezajlott belső küzdelem megcsonkította nemzeti
t e k i n t é l y ü n k e t es ezzel eljátszotta a k ü l s ő hatalmakkal és népekkel való érdekközösséget. í g y
fejezte ezt ki Kossuth Lajos I S4S j ú l i u s I l - e n :
Külső segítséget pedig n e várjunk. R á m u t a t o t t
Lengyelországra, mely iránt a nemzetek rokonérzése megvolt, megmaradt, de
Lengyelország
nem m a r a d t meg. Persze ez a rokonérzés nem
alapult érdekközösségen. Olyanforma lehetett, mint
amilyet a gyönge, a szenvedő iránt szoktunk
erezni. Xem sokat er az ofajta passzív erzes.
Háromszor éri a m a g y a r t s ú j t ó csapás. Mindég.
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mikor átakarja alakítani egész társadalmi valóját.
Mohi, Moháis, Világos. IIa nincs magához való
ereje, annál kevésbé l e h e t szava kifelé. Külpolit i k á j á n a k hiánya visszahat társadalmi életének
süllyesztésére.
Mi következik ebből V Először az. h o g y az az
ország, mely nem gondoskodik legfontosabb eletérdekeiről, arról más gondoskodik : annak vére,
pénze másé. az provincia. Másodszor, egy értelemmel és egy érzelemmel kell kitűzni a nemzeti
törekvésnek, a nemzeti jövőnek célját s megmunkálni elötoltételét. Ez néni lehet más. m i n t a szellemi. erkölcsi ••.< anyagi erők gyűjtése. T ö r h e t l e n
akarat, önmersékles. vagyoni takarékosság szükséges hozzá. Megmutatta m a r ezt Sparta. E r r e tanít
a romai szenátus egyszerűsége, a velenezei szignoria, az angol arisztokrácia.
Értse ezt, meg a magvai társadalom es t n e g i s
fogja érteni, ha okul t ö r t é n e l m i múltjából.
Hozzászólott a fejtegetésekhez Kármán
Meies <illái Jenő. szavaikra megtette észrevételeit
az előadó, akinek Jancsii Penedek elnök mondott
köszönetet tudós előadásáért.
Ihiras
Irina.

Tanítók tanácsadója.
1). t . líptaka. Amennyiben már három korpótlékot
élvez, a nyugdíjigény megállapítása, tévedésen is alapulhat; de valószínűnek kell tartanunk azt. hogy nem
mutatta be mindazon okmányait, amelyek a velünk
közölt illetményeiről szálának. A helyesbítés iránti
kérvényéhez te ék mindezeket. <• atoltatni.
X. A.
Xnyd. Az állami tanítók előléptetési ügye most van
Sell. <»y. Szűkéi. A. tanítók haszontárgyalás alatt.
I
...
,
lakberb'ti
bályok tekinthetők irányadóknak. Ezek szerint pedig
a kéménysepretési díja1; a tulajdonos tartozik fizetni
és nem a haszonélvező, illetve bérlő. Nagyon helyesen
jár el, hogyha ezen díjnak a fizetését, eltekintve attól,
hogy a lakás kéménye közös-e az iskolával vagy sem,
megtagadja.
Sz. A. Mucs. Túl vagyunk már azon,
liogy pálcát törjünk afelett, hogy a kartársa által
követett eljárás mennyiben van behatással a gyermekek közerkölcsiségére. Csak annyit jegyzünk meg,
hogy iia 3járási hatóság tudomást szerezne az ottani
viszonyokról, hamarosan véget, vetne a, középkorba illő
állapotoknak.
(Jyiirk. Ifjúsági könyvtár javára a
fölvételi díj fordítandó. IIa az iskolaszék tandíj iizetését mondotta ki. akkor az iskolaszéki elnök jogosan
követeli az e címen befolyt összegnek az egyházi
pénztárba való beszolgál tatását, föltéve természetesen,
hogy ezen pénztárból födöztetnek az isk. szükségletei. —
Tanító. Az állami tanítóknak kötelességük növendékeikéit a templomba kísérni s ott rájuk ügyelni. Temetéseken való részvételre azonban a tanulók ki nem
rendelhetők.
Felekezeti. Ön nem tudja megállapítani, hogy a társaság közölt eljárása minő jogi alapra
vezethető vissza : mi erre még kevésbé- vagyunk képesek, mert hiszen az egész ügyről csakis az ön ismertetéséből szerezhettünk némi tájékoztatást. Tessék erre
vonatkozóan a községnél vagy az iskolaszéki elnöknél
tudakozódni s itt bizonnyal kap Megfelelő útbaigazítást, mert azt alig hihetjük, hogy a társaság minden
jogi alap hiányában oly intézkedések megtételét helyezte volna kilátásba, melyek büntetőtörvénykönvvbe
ütköző cselekményt képeznének.
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SZÉPIRODALOM.
Idegenből.

Szent Péter távozik akadályozatlan,
Mint nehéz álomból imed a szabadban.

i.

Szent P é t e r a csárdában.
(Hammer Gyula legendája.)

Krisztus Magyarhonban Péterrel jártában,
Zavaros zajt halinak útszéli csárdában :
Ujjongó tombolás, káromló versengés,
Fegyver- s pohárcsengés, hegedűhúr-zengés.
Hírhedt volt a tanya ; szól bent trágár dana,
Mely a szűk szobában, mintha szorongana ;
De mintha érezné, hogy Krisztus közelget,
Amíg arra haladt, a zaj csendesebb lett.
Szent Pétert azonban kíváncsiság bántja,
Hogy a zenebonát közel hallja, lássa,
A küszöbre lépve bekandikál félve :
Hát csak bevonszolják, alig veszi észre.
„Idegen muzsikus!" ujjong a sokaság . . .
Tolongva vonszolják, ruháját rángatják,
Ivurjantnak nógatva: „Táncra, lányok, hajrá!
Markold a hegedűt, iziben fogj hozzá !
Mámoros cigánynak kezéből kiesett . . .
Halljuk, míg az horkol, a te művészeted !
Ámde tanácsoljuk, úgy húzd, ahogy rakjuk,
Mert vonóból bot lesz, fejeden járatjuk!"
Félve veszi Péter a vonót kezébe,
Hogyan fanyalodjék ily bűnös zenére ? !
Szegény fején botot érez már süvöltni,
Erőt kér, hogy tudjon farkassal üvöltni.
Hiába riszálja, a húr nem nyekken meg.
„Ne okvetlenkedjél, húzd rá!" zúg a tömeg.
Néma a hegedű, hasztalan próbálja ;
Káromol, fenyeget a nép kiabálva.
„Uram, adj a húrra" — Péter szóle sengve —
„Olyan nótát, amely a te neved zengje!"
Hallgat a hegedű ; öklök emelkednek,
Bősz tetté válatják, mivel fenyegetnek.
Hej, elzsongott pogány nóták száraz fája !
Elkeseredetten Péter földhöz vágja.
A hegedű roncsa felsivít csodásan,
Rivó sikongásban, hosszú jajgatásban.
A szilaj legények döbbennek rémülve ;
Mint villámcsapástól el vannak réjiilve.

Leroskad a porba, kezét felemeli,
Első csillagoknak most gyúlad mécse ki.
Hálát ad az égnek, hogy bűn fertőjébül
Kimenté, ahová dőrén beleszédült.
Siet a mesterhez ; ez komolyan szóla :
„Üdvös tanulságot nyújt e próbaóra ;
A kandi elébe járul a gonosznak ;
S ki a rosszat nézi, részese a rossznak."
Fordította : Hermann

Antal.

II.

A költemény.
(Weimer A. után.)
Böngésző kedvem jővén a minap :
Kezembe botlott egy tanügyi lap . . .
Külföldi volt . . . Az egyik oldalán
Kissé megrökönyödve olvasám
A fenti címet, meg a közleményt . . .
Rímbe volt szedve, mint most az enyém.
*

Nemrégiben — kezdé az idegen —
Furcsa egy kis kaland esett velem . . .
Évzáró vizsga volt . . . Osi szokás,
Hogy szerteszét röpül a meghivás,
És összegyűlnek a mamák, taták,
Nagynénikék, meg a nagybácsikák,
Sógor, koma, szomszédság akkoron,
Szóval : minden jó ismerős, rokon
— Váltig lévén ők is városokon —
Megtudni : vájjon a friss sarjadék
Tudásban — miben mivel ment elébb ?
„ Nagytátikám ! Te is jövel oda!"
— így ronta rám Fric, a kis unoka —
S nagytátikkal nem esvén még soha,
Hogy hiába kérje a kis unoka :
Bohón engedtem a csicsergő szónak,
Beállítottam én is — hallgatónak.
S lőn számolás, lőn olvasás rá nyomba.
Mindez, miként hajdan, gyermekkoromba . . .
Ez élvezést, hogy megelégelém,
Közelből egy könyvet kapék elé,
Melynek sarkán pompázva látható
A címe, hogy : Elemi olvasó . . .
Mélázva forgatám előre-vissza . . .
Jól válogatták . . . a nyomása tiszta . . .
—- Elméikedém. -— De csöndes percemet
Megzavará hirtelen döbbenet,
Felismervén egy költeményemet,

6SZÁM.NÉPTANÍTÓK

\J<"jv regen. ifjonti korom alatt
Lelkem hullámzó mélyirol fakadt.
Ártatlanul, vidáman. szabadon
Ks '"'i-veiidók. hogy eldalolhatom . . .
A alanti b ö h s — gondoltam
az se volt,
Ki . .-szeollóza ez ..Olvasó"-t.
Ív- j á m b o r kis dalom föltűzdele
Két legnagyobb költőnk dala közé . . .
Kz meg hagyján, de mit tervez a m e s t e r ?
Azt. hogy engem most konokul megtisztel.
K g. .ndolatra borzongás fogott el . . .
Hol'.v mit tegyek én, júinbor áldozat.
\ arv.-in az áldást, mely reám szakad?
Am n e m soka kellett rá Várakozni
S t történet kezdett kibontakozni.
Vi.-zi-nys/.ó : »könyvet el."'...
Pár pillanat...
Kapinrálas. kereplés e z a l a t t :
De amint ez a munka végbement :
T.nn ágyelem s mélységes síri csend.
Mert ím. a mester most nekiheviil
S szaval, hangsúlyoz kíméletlenül.
H«\gy kis dalomnak minden ü t e m e
tí< • } • recseg, vacog, bűnig bele.
> f o n ' " lázam alább akkor hagyott.
.Mikor m e s t r a m a versből kifogyott . . .
I'". i s i k most indult még' esőstől az áldás,
kV .-tkczvi-n immár a
magyarázás,

A bom olds meg a /ejtegetés,
Az ear t u d n á , miféle -ás m e g -és.
S :, mester, a mindenre ügyel",
I. kérdésekkel álla most e b i :
..Kis g y e r m e k i m ! Hát a/, a rubrika,
s--kit. ver.- t a r t : melyik a •'
I'
. fogas kérdésből n e m lesz krízis
.1 líra az,"
- felel, ha kell, rá, tíz is.
.. S mi legyen a lírának l é n y e g e :
E dalból számoljunk be most v e l e ! "
> öe^zamolának . . . Minden m o n d a t á t
Tullattépő módon szétboncolák,
Okos szavakban végig e l h a d a r v a :
Mi minden sok szépség szorult e dalba.
E n egyedül, szegény j á m b o r f e j e m
Ott kushadék egy ülőhelyemen :
P i r u l v a együgyű voltom miatt :
Majdnem siratva gyarlóságomat,
H ' .gy müvemről e gyerkőcök hada
Többet t u d . m i n t en : a költő maga . . .
Legfobbkep meg egyen sajnálkozom,
E g y n : t e r a j t a d . ifjonti dalom . . .
H:g 1 bíiles tudás rólad így haladt.
Hógvan valtai hullává azalatt!

E d d i - a kalandról a közlemény.
Tanulsága
— ha nem is közleném

11 . : Sem házinyúl

ám a
Sàmlor

—

költemény!
Domokos.
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Irodalom és művészet.
A Kisfaludy- 1 Társasát; közgyűlése.
Februar h e t e d i k e n t a r t o t t a a Kisfalud} -Társaság hatvanharmadik ü n n e p i közgyűlését. Különös
jelentőséget ad ennek a közgyűlésnek Berzeviczy
Albert megnyitó beszéde és az a pohárköszöntő,
melyet Heötliy Zsolt a g y ű l é s t követő l a k o m á n
mondott. Mindketten az ú. n. modern költészettel
foglalkoztak.
Berzeviczy az irodalmi szabadságot h i r d e t ő ,
minden szellemi mozgalmat megértő ember szempontjából teszi bírálat tárgyává fiatal költőink
munkásságát. Nem kiesinyli tehetsegüket, kimutatja, hogy epén tehetséges voltuk miatt veszedelmesek irodalmunkra. De hatásuk
mégsem
akkora, m i n t amilyennek ők képzelik. A városi
emberek között vannak híveik, de még t ö b b e n
vannak u g y a n o t t , akik i r á l y u k a t elítélik. Hiába
hivatkoznak azokra a nagyokra, kiket kortársaik
nem é r t e t t e k meg, de az utókor p r ó f é t a k é p e n
üdvözölt : ők nem tartoznak ezek közé, m e r t letértek arról az útról, mely a halhatatlanság féle
vezet. \z irodalom es művészét emberei közül
igen sokan m e r ü l t e k a feledés homalyaba azok
közül, kik kortársaiknak legalább is annyi anyagot adtak a vitatkozásra, mint, a mai modernek.
Még érdekesebb volt Beöthy pohárköszöntője.
Szerinte az irodalmi áramlatok k é t tényezőből
keletkeznek. Az egyik a kor ereje, amely á t t ö r i
azokat a korlatokat, m e l y e k e t nemzettestek állít: hatnak eléje : a másik a nemzetnék kiilön ereje,
mely a közös múltból, a kívánt jövőből fakad.
Nagy egyéniségek lelkében ez a kettő kiegyenlít ő d i k : az általános emberi a sajátos nemzeti módosító hatását m u t a t j a . Jellemző példa erre az a
Petőfi, kinek ragyogó pályájára, melyhez üldözésekén át vezeteti az út, oly gyakran hivatkoznak
fiataljaink. ..Az áramlatok - m o n d o t t a Beöthy —
mindég h a t o t t a k ránk, ezentúl i 5 hatnak ; hassanak is. m e r t «nélkül a közösség nélkül, éneikül
az érintkezés nélkül nincs haladás. Utóvégre, mi
nemzetilég is az emberiség ü g y é t szolgáljuk és
az emberiséggel kell hogy előremenjünk. É n e i k ü l
haladás nincs. De ú j eszmék hatásában, ú j forrnak befolyásában, amint eddig mindég ott talált u k ezt a nemzetit, ezt a hagyományost, szövetkezve az ujjal, azt hiszem, ott kell t a l á l n u n k
ezntáni fejlődésének is m i n d e n stádiumában, egeszén addig, amíg ez az elet m a g y a r szellemi élet
marad, amíg ez az irodalom magyar irodalom
marad. Nem azt hiszem én. hogy azok a forrnak,
azok a gondolatok egy ú j a b b fejlődés alakulatában úgy lesznek hemic, amint a hagyományok
r á n k szállották: de azt gondolom, azt hiszem,
hogy, ami az idők folyamában, különböző alakulatokban. különböző körülmények között, különböző formákban mindég benne volt n magyar iro-
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dalom minden jelenségében, minden törekvésében,
az benne lesz és benne kell hogy legyen a jövő
fejlődésében is."
Reméljük, hogy a Kisfaludy-Társaság elnökének
és alelnökének intő szavai nem maradnak hatástalanok. Mi örömmel hallgattuk őket, hisz' régen
hirdetjük, hogy az ifjabb nemzedék letért arról
az útról, mely az igazi dicsőség, a halhatatlanság
felé vezet.

* Színházi szemle. A Nemzeti Színház nagy
és szép kötelességet teljesített, mikor műsorába
illesztette Ibsen
Henriknek A vadkacsa
című
tragikomédiáját. A darabot eddig német vendégszereplésekből és a Thália-társaság előadásaiból
ismerte a közönségnek egy kis része. Most, a
műsoron levő Nóra és A társadalom
támaszai
mellett, a n a g y írónak ez a későbbi és érettebb
darabja is a nagyközönség közkincsévé lett. Komor és keserű darab a Vadkacsa, bár összeolvadnak benne a tragikus és kémikus elemek. Merész
vonásokban rajzolja meg Ibsen a hazugságoknak
azt a tömkelegét, melyben egyén, család és társadalom él. Darabjának egyik hőse, Gregers Werle,
kiben mintegy saját ideálista lelkét gúnyolja ki
a költő, meg akarja szüntetni maga körül mindazt, amit hazugságon lát felépülni. Amit elér ezzel
a harcával, csak annyi, hogy bajt, szerencsétlenséget támaszt mindenütt ; halálba kerget egy
ártatlan gyermekleányt, az egyetlent, aki nem
sejtett semmit a körülötte tomboló bűnökből, hazugságokból. A többiek aztán élnek tovább és a
darab végén sejthetjük, hogy líj „éltető hazugságokat" fognak kitalálni a m a g u k számára. Ibsen
lelkének másik, cinikusabb, gűnyolódóbb fele
nevű félig elzüllött orvos alakegy Belling
jába van öltöztetve, aki Gregers Wei'lével vitatkozva, azt állítja, hogy igenis, csak a hazugság
teheti boldoggá az embereket, s aki ezt az éltető
hazugságot elveszi egy átlagos embertől, az nagyobbat v é t e t t ellene, mintha meggyilkolta volna.
Es a darab látszólag Rellingnek ad igazat. Sőt,
önmagában véve, föltétlenül neki. Ez a legpesszimistább m ű v e Djsennek : ő, az igazság rajongója,
azt bizonyítja, hogy a hazugság boldogít csupán !
De a Vadkacsát nem szabad önmagában megítélni : a költő vallomásai csak későbbi darabjaiban válnak teljesekké ; azokban látjuk, hogy kiváló ember számára mégis talál módot Ibsen a
hazugság békóinak lerázására. De persze önmagunkat. kicsinyes érdekeinket meg kell tagadnunk,
ha a hazugságok világának fölélje akarunk emelkedni.
A Vígszínházban,
hosszú idő után először,
ismét magyar bemutató volt. Herczeg Ferencnek
A kivándorló
című négyfelvonásos színművét adták elő. A népszerű drámaíró egy régi novelláját,
A láp virágát,
dolgozta á t a színpad számára.
A darab, m i n t Herczeg m o d e r n tárgyú munkái
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rendesen, az előkelő úri világban játszik. Ebből
„vándorol k i " a becsületes munka elrejtett világába Pálfalvy Miklós. Előkelő fiatalember, akit
nagyrabecsiílnek a kaszinóban, amíg jól jár neki
a kártya, s aki váltóhamisítóvá lesz, hogy egy
nagy kártyaadósságot a kaszinói becsület szabályai szerint, huszonnégy órán belül kifizethessen.
Bűne kiderül, börtönbe j u t , s itt egy vén kovácsmester, aki feleségét ölte meg féltékenységből,
fölnyitja a volt gavallér szemét. Megmagyarázza
neki, hogy kár öngyilkosságra gondolnia, amiért
a „felsőbb tízezer" becsülését elvesztette. Dolgozzék és szerezze meg a maga becsülését. S a
börtönből kiszabadult Pálfalvy úgy is tesz. Magával visz feleségül a kovácsműhelybe egy leányt
is, aki szintén becstelen a kaszinói felfogás szerint, mert a rokonai egyszerűen eladták egy előkelő úrnak, de ez a leány hűségesen szereti őt.
Egy kicsit regényes a történet, az alakok túlságosan ismeretesek, a leányé szentimentális, édeskés ; csak az öreg kovács duzzad az élettől, a
nép tiszta, józan bölcsességétől. A darab legértékesebb része az, mikor ő van a színpadon.

(b. m.)

Könyvesház.
* Homokba temetett városok. (írta

Stein

Aurél. A Magyar Földrajzi Társaság kiadása.
Kiadta Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) részvénytársaság. Ara 8 korona.)
Nagy homály borítja még mindig Ázsia belsejének régi történetét. Az újabb földrajzi kutatókra vár a feladat, hogy megismertessék e terület geográfiai viszonyait, összegyűjtsék a még
található emlékeket s megszüntessék úgy a földrajzban, mint a történelemben mutatkozó hiányokat.
Ázsia belsejében eddig kevesen jártak. Az ott
lakó törzsek vadsága, hagyományai és a terület
zártsága olyan akadályokat állítottak a kutatók
elé, melyeken megtört a vállalkozási kedv. Hédin
Svennek és a magyar eredetű Stein Aurélnak
sikerült eljutni erre a területre. Munkájukat
siker koronázta. Különösen nagy eredménnyel
járt Stem Aurel utazása. Hedin Sven talán többet t e t t a hely földrajzi megismertetése szempontjából, Stein Aurélnak azonban sikerült annyi
emléket felkutatnia, hogy a valaha itt élő népek
műveltségi viszonyaira következtethetünk belőlük.
Steinnak sikerült a homokba temetett városokat
felkutatnia. A sivatag homokja pedig jobban
megőrizte számunkra a régi világ maradványait,
mintha őrzésüket a leggondosabb kezekre bízták
volna. A homok alól istenszobrok, képek, templomés liázomladékok kerültek elő, melyekben a
könnyen pusztuló tárgyak is konzerválódtak a
száraz homok miatt. A napfényre került emiekek
azt m u t a t j á k , hogy még erre a zárt területre is
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eljutott a nyugati kultúra, hogy fölvegye a liar-cot. a
eleiről jövő indiai és keletről jövő kínai hatással.
Stein Aurél könyvében nincsenek érdekes kalandok. színes történetek : egy tudós könyve ez,
ki beszámol tapasztalatairól. De nemcsak a szaktudósokat érdekli, hanem mindazokat, kik idegen
területek földrajzi, néprajzi, műveltségbeli állapotai. rég elmúlt népek történetét es szokásait
szeretik megismerni.
A nagy magyar utazóról meleg sorokban emlékszik meg a könyv előszavában Lóezv Lajos, a
Magyar Földrajzi Társaság könyvtárának szerkesztője. ..Stein Aurel dr. Belső-Azsia homoksivatagjairól szóló művet méltán helyezhetjük Hédin
világhírű útleírásai melle. X agy tudomány ó férfiúnak arankája ez. aki a magyars,-ig jó hírnevével sok-sok becsületet szerzett Indiában és Angolorszag tudós köreiben. Rendkívül sokoldalú és
mélyreható történelmi, nyelvészeti és archeológiai
ismeretekkel indult kutató útjaira. Az árja művelődesnek Müller Miksa után ő egyik legalaposabb ismerője. Ivóra ifjúságában került el „Magyarországból a ma 44 esztendős tudós k u t a t ó ; húsz
eve el Kelet-Indiában — mindamellett ma is
meglepő szépen beszél magyarul. Könyveit azonban tűlnyomólag angolul írja már, amely nyelvben a stílus igazi művészévé emelkedett."
A Magyar Földrajzi Társaság könyvtárának
már tix kötete jelent m e g ; «• munkáknak nagy
szerepük van abban, hogy újabb időben a közönség érdeklődése távoli világrészek földrajza is
történelme iránt egyaránt, fölébredt.
(—s.)
A p o l g á r i i s k o l V .1 I'll 1.11
árainak lu b z i l t :
j e l e n l e g s a r e f o r m . ( I r t a : Koller
István,
beszterczei polgári iskolai tanár.I Kgy kis füzetkét.
adott ki Koller István a polgári iskoláról. Munkájában kevés újat mond. inkább csoportosítja a
régóta hangzó kívánságokat. Egyik kívánsága az.
hogy a polgári iskola tanítói kapják meg hivatalosan azt a tanári címet, melyet szerinte a
törvény és a társadalom régen megadott. Hosszasan
fejtegeti, hogy joguk van a címre. Mi nem akarjuk
elvitatni ezt a jogot s csak örvendenénk, lia a
polgári iskola tanárai hivatalosan is megkapnák
a tanári címet,, bár nem látjuk olyan fontosnak
ezt a kérdést, mint Koller István, Az igazat: megvallva. legszívesebben látnánk, ha a tanári cím
félédesbe mernie és lennének elemi i s k o l a i , gimnáziumi. polgári iskolai stb. tanítok. A jövő
nemzedék nevelőinek nem szabad címkerdéseknek
fontossá got tulajdonítan i.
Munkálja második részében párhuzamot von
Koller István a polgári iskola es a többi középiskolák között. Azt kívánja, hogy tantervét
reformálják meg és a kiépített, polgári iskolát
jogosítsak tol csaknem mindazzal, amivel a gimnázium es reáliskola fel van jogosítva. Azután
V é d i a polgári iskolát
azok ellen, kik eltörlései.
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kívánják. Azt hisszük, ilyenek kevesen vannak.
„Mindenki belátja a polgári iskola nagy fontosságát, sőt, a legtöbben a hétosztályú és majdnem
minden pályára képesítő polgáritól várják a túlzsúfolt gimnáziumok elnéptelenedését, és annak az
állapotnak elkövetkezését. mikor a gimnázium az
egyetem előkészítő iskolája lesz.
* I p a r o s o k o l v a s ó t á r a . (Kiadja Eampel lí.
könyvkiadóhivatala, Budapesten.) Mártonjfy
Marton népszerű füzetes vállalatéból kettős <zám
jelent meg legutóbb. E füzetek célja az. hogy
az iparospályán munkálkodó embernek az őket
legközelebbről érdeklő dolgokról népszerű, könynyen érthető olvasmányokat nyújtsanak. Ezt a
célt szolgálja ez a vállalat már tizenöt év ota.
„V tizenötödik évfolyamnak e kettős számában imegjelent olvasmányok is o célt szolgálják.
Értékes olvasmány mindjárt az első. a Csini:
• íyuláé. ki a képzőmürészetröl
írt. Az első n - z b e a
a képzőművészet, népies ipar és művészi ipar fogalmával foglalkozik, mivel észrevette, hogy nagyon gyakran, nemcsak, hogy nem mindig egyformán. hanem gyakran épeuseggel nem jo] értelmezik e három fogalmat. Azt óhajtja, hogy
ami még megvan népművészetünkből, ment-iik
meg, mert belőle ismerhetjük meg legjobban a
népnek legnagyobb kincset : a nemzeti lelket a nép lelkét. Lőrinczy
l iyörgy a jeles in -. .A asárnapi ördögök" ,íiu alatt az alkoholizmus ellen
száll síkra : dr. Széchy Ákos a „grnlit" lia^znat
fejtegeti, rgen érdekes
kedve- képet m u j á nak a régi csaladi es városi életről
Kerekes
György
é- ikuiji
János kozlemenyei, melyeit
Kassának - még egynehány felvidéki varosnak a
XV TI. századbeli eletébe engednek bepillantást.
Említést érdemel Firbás Nándor cikke i- a </.••rakozásról, egy t á t r a i kirándulás keretében. A
füzet Dömötör
István ..Kármán a hegedűs" c.
kedves elbeszélésével végződik. A kettős szám
ára 1 K 20 f.
j.)
* ( l a v i g o . ilrt.
Goethe. Fordította
Iiadó
Antal. Megjelent a. Magyar Könyvtárban. Eampel
lí. r.-t. kiadása. Ára -'!() fillér.)
Clavigo nem tartozik Goethének sem a legjobb, sem a legérdekesebb művei közé. Ma mar
meghalt, az ;iz irodalmi irány, mely régebben az
európai színpadokon uralkodott, ma már hatástalanok azok az eszközök, melyekkel a mult s/.azad
első felében a legnagyobb sikereket lehetett elérni.
Akkora szellem azonban, mint Goethe, még akkor
is maradandót alkot, amikor teljesen szolgájává
szegődik kora hangulatának es ízlésének. Egy
Goethének a munkálja mindig érdekelni fogja az
emberiséget; érdekelnilogalább azt. a részét.amely
a, lángeszű költővel közelebbről akar megismerkedni. Ezért, csak örvendhetünk azon. hogy Radó
Antal a Magyar Könyvtár számlára lefordította
Clavigot.
f—f.J

NÉPTANÍTÓK

12

Hivatalos rész.
KIMUTATÁS
a királyi tanfelügyelőségi kirendeltségekről.
(A vallás és közokt. m. kir. miniszter f. évi január hó
29-én 14.321 sz. a. kelt rendelete alapján.)

!

a
-ä
00
O
CB

Vármegye

A
kirendeltség
neve

1

Bihar

Belényes

2

3
4

5

6

7
8

A
kirendeltséghez
tartozó járások

Belényes
Magyarcséke
Tenke
Béli
Vaskoh
Hunyad
Brád
Algyógy
Brád
Kőrösbánya
Marosillye
Szenicze
Nyitra
Szenicze
Miava
Szakolcza
P.-P.-S.-Kis- Kecskemét
Kalocsa
Kiskőrös
Kán
Kiskunfélegyháza* :
Kónszentmikl ós
Kecskemét törvh.
joggal felruházott város
Kiskunhalas r. t.
város
Versecz
Temes
Versecz
Detta
Fehértemplom
Temeskubin
Versecz t. h. város
Fehértemplom r.t.
város
Torontál
Pancsova
Pancsova
Alibunár
Antalfalva
Pancsova t.h. város
Zemplén
Homonna
Homonna
Szinna
Sztropkó
Krassó-Szö- Resiczabánya Resicza
rény
Bogsán
Oravicza
Jám

KÖRRENDELET.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek f. évi február hó 3-án 15.860/909. sz. a.
kelt körrendelete a tanító- és tanítónőképzőintézeti tanárok részére rendezendő szociológiai
tanfolyam tárgyában.
I.
(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek, kiknek tankeriíletében állami tanító- vagy tanítónöképzőintézet van.)

Az állami tanító- és tanítónőképző-intézetek
revideált tantervét a jövő iskolaévre óhajtom
* Kónfélegyháza r. t. város Pest m. tfl.-hez tartozik.
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életbe léptetni. Az előző négy év tapasztalatai
alapján végzett revizió alkalmából a szociális
eszmék, törekvések és intézmények ismertetését
kívánom a tantervbe beleilleszteni, mint olyan
ú j tényezőt, melytől minden irányban, de főkép
a néptanítók gyakorlati hivatásának szempontjából, jelentékeny és jótékony hatást várok.
A kiadandó tanterv e's a hozzá készülő utasítások pontos tájékoztatással fognak szolgálni
arra nézve, hogy a szociális ismeretek mind a
tanítás, mind a nevelés javára miképen értékesíttessenek. Kívánatosnak tartom azonban, hogy
azok, akikre e tárgy tanítása bízva lesz, már
előzetesen is bizonyos irányítást nyerjenek.
Ennélfogva elhatároztam, hogy a tanító- és
tanítónőképző-intézetek tanárai számára még a
tavaszon tanfolyamot rendeztetek, amelyen a
szociális ismeretek köréből kiváló szakférfiak
fognak előadásokat tartani s egyúttal a hallgatóknak alkalom fog adatni arra is, hogy a
főváros nevezetesebb szociális intézményeit a
gyakorlati életben is megismerhessék.
A tanfolyam, melynek rendezésében a Magyar
Gazdaszövetség szíves készséggel ajánlotta fel
szolgálatait, a folyó évi március hó 29-ike és
április hó 3-ika közé eső héten tartatik meg.
Előzetesen megállapított programmja, amely
esetleg a szükséghez képest módosulhat még, a
következő :
1. A társadalom gazdasági életének kibontakozása és rendszere. Előadó: dr. Gaál Jenő,
főrendiházi tag.
2. A kapitalizmus jellege, előnyei, kinövései :
a szociális politika. Előadó: dr. Földes Béla
miniszteri tanácsos, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő.
3. A szövetkezet mint gazdasági és társadalom-pedagógiai intézmény. Előadó : Bernát
István, országgyűlési képviselő.
4. Nemzetköziség és a nemzeti eszme. Előadó : dr. Jancsó Benedek, a Közoktatási Tanács
előadója.
5. Az erkölcsi tanítás és nevelés szociális
jelentősége. E l ő a d ó : dr. Weszély Ödön, főreáliskolai igazgató.
6. A történet tanítása, mint társadalompolitikai tényező. Előadó : Sebestyén Gyula, tanítóképző-intézeti szakfelügyelő.
7. Népjóléti intézmények. Előadó : Geéicze
Sarolta, tanítónőképző-intézeti igazgató.
8. Jog és kötelesség: egyén és állam. Előadó : Balogh Jenő, egyetemi tanár.
9. A szövetkezetek a gyakorlati életben :
alakításuk vezetésük és gyakorlati eredményeik.
Előadó: Meskó Pál, a Magyar Gazdaszövetség
titkára.
10. Kivándorlás és a városba özönlés. Előa d ó : Buday Barna, országgyűlési képviselő.
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11. Magyar parasztság, nemzetközi szocializmus. Előadd: dr. Baross János, országgyűlési
képviselő.
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Ehhez képest tisztelettel felkérem az egyházi
Főhatóságot, hogy nagybecsű előterjesztését
folyó hó 25-ig hozzám juttatni méltóztassék.

12. Tanítóság:
o es og a z d a s á goi elet. Klőndü :
I lud a pest, 1909. évi február hó •">.
dr. Molnár István, nyug. főgimnáziumi igazApponyi.
gató.
Ezek előrebocsátása után felhívom Tanfelügyelő Urat, hogv a tanfolyam rendezéséről
haladéktalanul értesítse a tankerületében levő 14iS.S04 sz
90S.
állami tanító- és tanítónőképző-intézetebet és
ezek tanári testületeivel, személyes elnöklete i
KORRENDELET.
alatt tartson értekezletet, amely kijelölje a
tanári testületnek a tanfolyamra behívandó ama
A vallás- és közolvt. m. kir. miniszter a
tagját, aki egyéni hajlandósága, tanulmányai, Népiskolai Ifjúsági Könyvtraikat Intéző
Birátermettsége es a tanári testület véleménye zottság felelős ajánlatára a következő műveket
alapján leghivatottabbuak mutatkozik a szoci- iktatta a népiskolai itj. könyvtarak hivatalos
ális szellemnek és ismereteknek a képző-intézet- könyvjegyzékébe, és pedig az első fokozatba
ben való meghonosítására és tanitasára.
azokat, amelyek első sorban a mindennapi
Akiket ily módon a tanfolyamra fel fogok iskolák tanulói számára valók, a második fokovenni, azok számára szabályszerű napidíjat es zatba azokat, amelyek főleg a. nagyobb ismétlő
iskolás tanulók s az ifjúsági egyesületek tagjai
útiköltséget engedélyezek.
A tanfolyam megtartásának további részle- szamára ajánltatnak :
teire vonatkozólag, a szüksége* tájékoztatások
A Benedek Elek szerkesztette Kis Könyvtár
megadása iránt, a felvételekről szóin értesítés- (kiadja Lampel ií. Budapest) füzetei közül;
sel egyidejűleg fogok intézkedni.
I. 1. Benedek Elek. Magyar fiú verseskönyv«-,
\ égül nyomatékosan megjegyzem, hogy a ara 1 Iv 2i> f, a második fokozatba.
•1. Benedek Elek. Magyar leány verseskönyv-,
felvételre vonatkozó javaslat, az értekezleti
jegyzőkönyv felterjesztése mellett, folyó éri ára 1 K - 0 f, a második fokozatba.
•'!. Lőiinczv Gvörgv. Játék közben, ara « » » > .
február hó 25-ig ide bemutatandó.
az e l s ő fokozatba.
Budapest, 1 9 # 0 . ovi február h ó >.
!. Leng vei Laura. A s z l a l o s Pál törtenete
ára 1 Iv 2<> f, a második fokozatba.
A ppoiij i.
"

11.
(Valamennyi egyházi F ö h a t ó s á g i n k , melyek liatáskiiit'iie felekezeti tanító- vairy taiiitónőkéjizó-iiitézet
t a r t o z i k . — 15,360. sz.

A tanító- és tanítónőképző-intézeti tanárok
részéről rendezendő szociológiai tanfolyam tárgyában a kir. adófelügyelőkhöz intézett rendeletemet másolatban azzal vau szerencsém az
egyházi Főhatóságnak tiszteletteljesen megküldeni. hogy nagy súlyt helyezvén arra. hogy
a nép jóléte iránti érdeklődés és a helyes
szociológiai gondolkodás a tanítóság egész
egyetemében felébresztessék és irányíttassék,
hogy azzal a tanítóság népnevelői feladatának
t e l j e s e b b tudatára jusson
és ezen hivatására
kellőkép előkészíttessék : nagv örömmel venném,
ha az egyházi főhatósága alá tartozó képzőintezetek tanári testületeinek erre leghivatottabb
egy-egv tagját e tanfolyamra elküldeni méltóztatnék.
Hogy ezen nagybecsű intézkedését anyagilag
elősegítsem, hajlandó vagyok a tanfolyamra
kiküldött és ott megjelent felekezeti tanároknak egyenként 100 K államsegélyt engedélyezni.

P

-

S

'

'

ára (írt f, az első fokozatba.
(>. Mosdósy lime. Ahol az arany terem, ura
(Hl f, a második fokozatba.
7. Marcellus. Bálványos var. ara i>9 1'. a második fokozatba.
S. Kolumban Lajos. A Barcaság -•> népe,
ára •)('• f, a második fokozatba.
9. (rarádv Viktor, h'égi dicsőségünk a tengermelléken, ára (50 í, a második fokozatba.
10. (xaál Mózesné. Az erdőben, ára tin i. az
első fokozatba.
II. Jakab Miklós. Erdélyi szász m e - e k . ara
li'l f, az első és második fokozatba.
12. Benedek Elek. A székely lakodalom, ara
(>n f. az első es második fokozatba.
lo. Benedek Elek. Egy budapesti fiú naplójából. ára <><• f, az első fokozatba.
14. Lengyel Miklós, Kuruc énekek, ára 1 1.
20 f, a második fokozatba.
lő. Londesz Elek. A könyv, ára 00 f, az
első és második fokozatba.
l(i. Szivos Béla, Debreczen és a Hortobágy,
ára 00 f, a második fokozatba.
17. Lengyel Miklós. Tanító mesék, ára 1 K
20 f, a második fokozatba.
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18. Móricz Zsigmond. Erdő-mező világa,
ára 60 f, az első fokozatba.
II. 19. Benedek — Turi — Pósa-Földes.
Elbeszélések az állatvilág köréből. FranklinTársulat, kötve 2 K, a második fokozatba.
III. 20. Sz. Nagy Sándor. A latorczavölgyi
pap. Franklin-Társulat, ára 2 K, a második
fokozatba.
Budapest, 1909 január 17.
A miniszter meghagyásából:
Náray Szabó
miniszt. tanácsos, ein. titkár.

A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter :
Köszönetét nyilvánította: a hercegprímásnak, aki a nyitrapereszlényi róm. kath. el. isk.
fejlesztésére 3000 K-t és dr. Janda József esperesnek, aki ugyanazon célra 1000 K-t adományozott; gróf Nádasdy Tamásné úrnőnek, aki Nádasladány községben 16.000 K költséggel, egy a
kor igényeinek megfelelő óvodát építtetett, azt
teljesen felszerelte, az óvónő részére 900 K évi
fizetést biztosított ; özv. Pejacsevich Arthurnénak,
aki a Nógrádludány község határában levő Apátipusztán 10.000 K-val iskolát és tanítói lakást
építtetett ós ezen róm. kath. jellegű iskola öszszes dologi szükségleteiről gondoskodik s végül
a tanító javadalmához évi 100 K-val j á r u l t ;
a szinérváraljai szegénysorsú iskolásgyermekeket
segélyző egyesületnek, amely a Szinérváralja
községben levő elemi iskolákba járó szegénysorsű
gyermekeket 364 K értékű ruhaneművel látta
el ; Vajda Ödön zirci apát, főrendiházi tagnak,
aki a zirci róm. kath. el. isk. berendezésére 300
K-t adományozott ; Bősz Emil jobbágyi róm.
kath. esperes-plébánosnak, aki a jobbágyi róm.
kath. felek. el. isk. építési költségeihez 3000
K-t adományozott.
Kinevezte : dr. Bajesányi Gyula torontálvármegyei kir. tanfelűgyelőségi tollnokot, a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az 1904. évi I. t.-c.
értelmében megillető személyi pótlékkal kir.
segédtanfelügyelővé és szolgálattételre Pozsony
vármegye kir. segédtanfelügyelőségéhez rendelte ;
Beregszászy
Júlia oki. tanítónőt áll. el. r.
tanítónővé és szolgálattételre Zemplén vármegye kir. tanfelügyelőségéhez rendelte ; André
Béla oki. tanítót a szakolczai áll. el. isk.hoz r. tanítóvá ; Czavar A. Gyula oki. tanítót a
nagybuttyini áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Horváth
Sándor oki. tanítót a mezőszentmártoni ú j áll.
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Mészáros Mihály oki.
tanítót az ördögkúti áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
Vass János oki. tanítót a mindszentkülterületi
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Tesléry Károly oki.
tanítót a szentistvánfalvai áll. el. isk.-hoz r. taní-
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tóvá ; Benedek Ágoston oki. tanítót a gyímesbükki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
Baltazár
Mátyás oki. tanítót a novityi áll. el. isk.-hoz r.
tanítóvá ; Pál István nagyszénás-mihálytelki r.
kath. tanítót a nagyszénási áll. el. isk.-hoz r.
tanítóvá ; Leszi János agai róm. kath. kántortanítót a sztanesófalva-ligeti áll. el. isk.-hoz r.
tanítóvá ; Elek Antal oki. tanítót a csicsókeresztúri áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Hoffmann Antal oki. tanítót az eleki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kalocsai Géza oki. tanítót a királyfiszállási áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Simon László
oki. tanítót a hársfalvai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; ifj Szitár János oki. tanítót a gorondi új
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Simon László oki.
tanítót a krasznahorváti áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Szentyály
István temesgyarmatai róm.
kath. felekezeti isk. oki. tanítót a zsebelyi áll.
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Brujman
Károly oki.
tanítót a mátyusi új áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
Klein Ferenc, Tóth József és Jankó
Károly
oki. tanítókat a szelevényi külterületi új áll. el.
isk.-hoz r. tanítókká ; Joó György oki. tanítót a
sebeséri áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Osvald
Lajos oki. tanítót a vágvecsei áll. el. isk.-hoz r.
tanítóvá ; Csőregi Ferenc oki. tanítót a mehalaronáci áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Mangu Jenő
oki. tanítót az alsóvereczkei áll. el. isk.-hoz r.
tanítóvá; Blénessy Károly és Fodor Anna oki.
tanítót, ill. tanítónőt a csíkszentdomokosi áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Sebestyén
Ilona oki. tanítónőt a a székesfehérvári közs.
jellegű külön szaktanítós gazd. ism.-isk.-hoz r.
gazd. szaktanítónővé ; Grajotto Orsolya oki. tanítónőt az aradszentmártoni áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Szűcs János és Juhos Lajos szalárdi közs.
el. isk. tanítókat és Mayr Erzsébet oki. tanítónőt a szalárdi áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill.
tanítónővé ; Gyömörey
Alfonz és
Baranyai
Aladár oki. tanítókat a hódmezővásárhelyi külterületi, Doliy Margit oki. tanítónőt a hódmezővásárhelyi belterületi áll. el. isk.-hoz r. tanítókká,
ill. tanítónővé ; Nagy Margit oki. tanítónőt a
magyarbikali áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Batits Anna oki. tanítónőt a szelevényi áll. el.
isk.-hoz r. tanítónővé ; Hauzer Mária oki. tanítónőt a maguratopliczai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Bárány M. Antónia oki. tanítónőt a herincsei áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé;
Janesuskó
Ludmilla oki. tanítónőt az abaújszinai áll. el.
isk.-hoz r. tanítónővé; Németh Jolán oki. tanítónőt a drávavásárhelyi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Bódenlósz Irma, Stiglicz Laura és Szabó
Mária nagybányai áll. el. isk. állandó helyettes
tanítónőket ugyanazon áll. el. isk.-hoz r. tanítónőkké ; Jórend Jolán oki. tanítónőt a türkösi
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Popescu Euphemia
oki. tanítónőt a fiumei áll. el. isk.-hoz r. tanító-
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nőve : S-át." Margit oki. tanítónőt a hadatli áll.
• I. i>k.-hox. r. tanítónővé : Aranyi
Aranka oki.
tanítónőt az tirmö.-i áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé:
Czógler
Márta oki. tanítónőt a fehértemplomi
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé : Koncza Zsuzsanna
oki. tanítónőt a csombordi áll. el. isk.-hoz r.
tanítónővé; Kardos
llorbála oki. tanítónőt a
monostorszegi till. el. isk.-hoz r. tanítónővé:
Kürti Margit oki. tanítónőt a nagyfalui áll. el.
isk.-hoz r. tanítónővé : Dörner Irén oki. tanítónőt a ruttkai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé;
Ladányi Ilona oki. tanítónőt az óföldeáki áll. el.
isk.-li'Z r. tanítónővé: JEördöyh Erzsébet oki.
tanítónőt a dnnaliaraszti áll. el. i-k.-hoz r. tanítónővé : íizv. Buzogány
-Jánosne szül. Molnár
Erzsébet oki, tanítónőt a buzai áll. el. isk.-hoz
r. tanítónővé: l'aál íren oki. tanítónőt az agyaglálv. ő. áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé: Dcbreezy
Ilona oki. tanítónőt a bagyi áll. el. isk.-hoz r.
tanítónővé ; Csatlós Mária oki. tanítónőt a magyarpécskai áll. el. isk.-hoz r. tauítoiiővé ;
Tirpák
llorbála oki. tanítónőt a beregküvesdi áll. el.
i s k . - l i " Z r. tanítónővé: Licites Emma oki. tanítónőit a mezőzáhi all. el. isk.-hoz r. tanítónővé:
Szab" Zsuzsanna okl. tanítónőt a sztrézakerciBarcsai
sorai all. el. isk.-hoz r. tanítónővé:
lleyer Emília old. tanítónőt a rudariai (v. határőrvidék! • köz.-, el. i-k.-hoz r. tanítónővé :
í'ajka
Jozsefné szül. Sági Tekla okl. óvónőt a inagvarIV..:.. all. óvóhoz óvóuüvé ; (.'sikcátfl
Piroska
11
k !.
.női a végvári áll. ovólioz óvónővé:
Sztraka
Irén okl. óvónői az alsoturcseki áll.
ó v ó i m / n v ő i i ő v é • Syitmc
>'•:•*•.• E-'!er ol.-l .'.-..'.
nui I niagvarfenesi áll. óvóhoz óvónővé; Fekete
Margit okl. óvónőt a/ olftszliszkai áll. ovohoz
óvónővé.
Jelen minőségében áthelyezte:
Szillaba
Sándor /.emplenvá rmegyei segédtanfeliigy cicit 'femes vármegyébe : Bíró Karoly ördögkúti áll. el.
i.-k. tanítót a .szamosudvarhelyi áll. el. isk.-hoz;
S a g y Tamás sarosbogdányi all. el. isk. tanítót
a gyergyoremetei. Gyarmati
János mindszentkülterületi áll. el. isk. tanítót a sárosbogdanyi
áll. el. i s k . - h o z : Fclczán József szentistvánfalvai
all. el. isk. tanítót a holiesi all. el. isk.hoz: If rabár -fenó alsóvereczkoi áll. el. isk.
tanítói a munkai.varaljaj all. el. isk.-hoz: Klein
• lall' - leibiezi áll. gazd. s/.aktanílót a mosoni külön
s/.áktanitos gazd. ism.-isk.-hoz ; Varga Zsigmond
ürmös í áll. el. isk". igazgató-tanítót ugyanezen minőségében a a szalárdi áll. el. isk.-hoz: Oszoly Uéza
r-sepeli i's 6rró/"S;indnr pomázi áll. el. isk. tanítókai
kölcsönösen : Iferhof János kereknyeí all. el. i-k.
tanítót a budakeszi áll. el. isk.-hoz;
Mihalovics
János hajasdi es Lendár László csontosi áll. el.
i-k. tanítókat kölcsönösen : Székely Albert olálidollői es Ungvári Béla marosbogáti áll. el. isk.
tanítókat kölcsönösen: Hing Károly ínagyarszent-

mihályi áll. el. isk. tanítót a stájerlak-zsigmondtelepi all. el. isk.-hoz, JLassong Ferenc szilasi
all. el. isk. tanítót a magyarszentmihályi áll. el.
isk.-lioz es Krasznai
József pusztabánházai áll.
el. isk. tanítót a szilasi áll. el. isk.-hoz : Xvada
Győző alsoporumbáki áll. el. i.-k. tanítót az okolicsnoi ú j áll. el. isk.-hoz: Xvada János sebeséri áll. el. isk. tanítót a kovacsfalvai ú j áll. el.
isk.-hoz; Lenkey
Győző esendesi áll. el. isk.
tanítót a felsóvereczkei áll. el. isk.-hoz : Lin ó
Géza makó-békésiitféli tanyai áll. el. isk. tanítót
a szelevényi .ill. el. isk.-hoz: Bajkay
Lajos e.l'ida
Terez hódmezővásárhelyi külterületi áll.
el. isk. tanítót, ill. tanítónőt, a hódmezővásárhelyi belterületi áll. el. isk.-hoz: Hcnéné Kába
Katalin magyarbikali áll. el. isk. tanítónőt a
sepsiszentgyörgyi áll. el. isk.-hoz:
\Vilk"VSzkyné
Etsy Etelka niaguratopliczai all. el. isk. tanítónőt a tassi áll. el. isk.-hoz: Kabdébó Mariska
ópaulisi áll. el. isk. tanítónőt a fakerti . s Molitorisz Mária herincsei áll. el. isk. tanítónőt az
ópaulisi áll. el. isk.-hoz: Heiliger Maria alsoturcseki áll. óvónőt a hátai áll. óvóhoz.

Nyugdíjat utalványozott:

Polonkay

Imre

esonkapapii luiinkakeptelen ref. tanítónak évi
12 líd K - t : Ujj József karosi munkaképtelen nun.
kath. el. isk. tanítónak évi 1-itiO K-t:
Sztankovics József baziui all. el. isk. munkaképtelen
igazgató-tanítónak évi 2JOlt K-t: Jlédcr Jáno.-,
nagyarpadi rom. kath. el. isk. lutuikakeptelen
tanítónak évi 1760 K-t: Horák József zaytigrórzi
elaggott róm. kath. el. isk. tanítónak évi 14(io
K-t : J'Jgnn
Kar.Jy mezuWikami munkaképtelen,
róni. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K-i :
Freiszléiicr
Gizella tápiószelei inunkaki ptelen
rom, kath. el. isk. tanítónőnek évi 640 K-t :
Urbán IVdné szül. Deszáth Anna újpesti munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek evi 1500 K - t :
Ki fi Tamás vargya-i áll. el. isk. munkaképtelen
tanítónak évi
1760 K-l : Bobonka
András
bükönvi
gör. kath. el. isk. tanítónak
évi
660 K-t.
(«.vám-, ill. s e g é l y p é n z t
engedélyezett:
néli. Jankovics
Dragutm ráczkevei gör. kel.
szerb el. isk. tanító özv.. szül. M i r k o v i e - Amália
Lyubiciinak évi 77o K-t; néh. H adz sits János
bacstóvárosi gör. kath. szerb el. i-k. tanító özv..
.-/.ül. Pufit- Hajnalkának évi 680 K-t, Milenko
és Vladimir nevű kiskorú ,'irvájának egyenként
113 K M3 f-t, együtt 22(1 K 66 f-t, mindössze
006 K 66 f - t : néh. Kocsis Károly isaszegi áll.
el. isk. tanító özv., szül. Turai Emiliának évi
6S0 K-t, Angela nevű kiskorú árvájának 1 1 3
K 33 f-t, mindössze 7'J3 K 33 f-t: néh. Holly
J alios negyedi róm. kath. el. isk. tanító özv.,
szül. Szkaliczki Máriának évi 64 0 K-t: néh.
Bankó
Imre nyug. tanító özv.. szül. Hollósy
Ceciliának évi 300 K-t.
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Különfélék.
Analfabéta honvédek tanfolyama. A
zilahi állami elemi iskola tanítótestülete Nagy
Károly, Szilágy vármegye királyi tanfelügyelőjének kezdésére a városban állomásozó honvédzászlóalj analfabéta legénysége részére tanfolyamot szervezett, amely az állami iskola helyiségeiben meg is nyílt. A tanfolyam vezetői
Szabó Sándor áll. iskolai igazgató felügyelete
mellett Lázár Gábor és Malcay Béla áll. tanítók, kik lieti 2 órán tanítják a legénységet az
írás-olvasásra, s ezenkívül más tárgyakból is az
életben nélkülözhetetlen alapismeretekre. Mivel
a hallgatók túlnyomó többsége románajkú, az
oktatók a magyar beszédet is tanítják. 87 írniolvasni nem tudó honvéd jelentkezett, akik 2
csoportban tanulnak. Az eszmének a legénység
körében való megkedveltetéseért Hill Ferenc
alezredest illeti teljes elismerés, aki készséggel
segítette megvalósulásra a megye agilis tanfelügyelőjének szép tervét és a Wesselényi-Egyesületet, mely a szükséges tanszereket a tanfolyam részére kieszközölte.
— Műkedvelői előadások. A m.-pádéi állelemi iskola tantestülete sikerült műkedvelői előadást rendezett az ifjúsági egyesület tagjaival. A
„Gyímesi vadvirág" került bemutatóra s úgy a
rendezés, mint a szereplők előadása kifogástalan
jó volt. Megjelent a község intelligenciája, nagy
számban a gazdaközönség, csaknem az egész falu.
Az előadás anyagilag is jól sikerült. A begyült
tiszta jövedelemből vetítőgépet és képeket vesz
az ifjúsági egyesület s már a közel jövőben megkezdi sorozatos előadásait a magyar történelemből és földrajzból. — A tolcsvai izr. tantestület,
különösen Lukácsné Karpf Janka tanítónő fáradozásával. az iskolafelszerelés gyarapítására gyermekszínielőadással egybekötött zártkörű táncmulatságot rendezett. A Korona-szálloda óriási terme
zsúfolásig megtelt a város és környék előkelő
közönségével, felekezeti különbség nélkül. Az
est tiszta jövedelme 186 korona 60 fillér volt.
A szép és változatos műsor kiemelkedő pontja
Hajtay Etelka Királykisasszony
című tündérjátéka volt. Nyolc-tizenkét éves gyermekek ügyes,
szabatos előadásában gyönyörködött a nagyközönség.
— Tanítók névmagyarosítása. F. évi január hóban belügyminiszteri engedelemmel a
következő tanítók magyarosították meg nevüket :
Weimtangl Zsigmond okleveles tanító, budapesti
lakós „Kürti"-re; Zsupina Miklós kisberezsnyei
tanító „Zsedényi"-re ; Tometits László mászlonyi
tanító „ Mészáros "-ra és Weisz Henrik mosóczi
tanító „Vértes"-re.
(T. S.)
— Halálozások. Dr. Berwaldszky János apátkanonok, szentszéki ülnök, egyházmegyei tanfel-
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ügyelő az egyházmegyei nyugdíjalap igazgatója,
a „Lőcsevidéki Róm. Kath. Néptanító-Egyesület"
és az „Iglói Katholikus Kör" díszelnöke életének
63 évében elhunyt. — Warga Sándor, a beregszászi állami iskola gondnokságának egy negyedszázadon volt nagyérdemű elnöke, hosszas szenvedés után elhunyt. — Cziróh János hódosi
(Pozsony megye) ref. kántortanító életének 54-ik,
működésének 30-ik évében, hosszas szenvedés
után meghalt. — Halmos Ernő áll. iskolai tanító élete 29-ik és tanítói működése 8-ik évében, hosszas szenvedés után elhunyt. — Papolczi Földes Károly áll. elemi iskolai igazgató
életének 49-ik és boldog házasságának 23-ik
évében elhunyt Újpesten. A megboldogultban
Földes Géza a testvérét gyászolja. Áldás emlékükre !

Szerkesztői üzenetek.
Szerdahelyi. Az első még aránylag a legjobb ;
ez azonban emlékeztet Petőfinek egyik versére, mely
— Heinére emlékeztet. A másik kettő üres. —
K. J. Novelláiban némi fejlődés nyomát látjuk, de a
' nyomdafestékre még nem értek meg. Most küldött
versei szintén a forrongó tehetség jeleit mutatják ;
különösen a forma, tekintetében van még tanulásra
szüksége. — N. (Verebély.) Azt írja: „Talán már jó
' volna az én kincseimet visszaküldeni, hiszen ha azokat
: felhasználni akarják valamire, eddig lemásolhatták
volna." Szíveskedjék megírni, miféle kincseket küldött
hozzánk ? És szíveskedjék a nevét olvashatóan közölni
• velünk. — B. (Beiskolázás, iskolamulasztás.) Nagyon
hosszadalmas. — A. (Az olvasás tanításának gyakorlati
módszeréről.) Csak két gyakorlati dolgot érint s itt
sem mond újat. — M. (Az iskolai felügyélet reformja.)
Cikkét fölöslegessé tette Cs. J. cikke, mely e számban jelent meg. — K. Zs. (Debreczen.) Jön. — 0„
(Győr.) Tessék beküldeni. Szívesen látjuk. - V. (Iglólnita.) Levele sok jó gyakorlati tanácsot tartalmaz a
magyar nyelv tanítását illetően. Figyelembe vesszük
most készülő olvasókönyvünknél. — J . (Szolnok.) Ugy
látszik, elkerülte figyelmét üzenetünk. Minden kézuntról véleményt mondunk vagy levélben, vagy szerkesztői üzenetben. Válaszoltunk önnek is, csak tessék
jól utánanézni. - K. (Nógrádsipek.) Jön a gazdasági
mellékleten. — E. G. (Stájerlak.) Közöljük. —
T. Gy. (Komárom.) A minisztérium és az Egyetemi
nyomda között fennálló szerződésbe nincsenek fölvéve
az iparostanonc-iskolák s így nem kapják ingyen a
;
Néptanítók Lapját, de valószínűleg már a közel jövőben ezek az iskolák is meg fogják kapni. — T. (Aszód.)
I A kéziratot kiadtuk egyik szakmunkatársunknak, de
még nem kaptunk véleményt róla. — Sz.. R. (Tisza• csege.) A hiányzó számot tessék megreklamálni a kiadóhivatalnál, bizonyosan meg fogja küldeni. A kérdéses
levél különben a mult évi 53. számban jelent meg. —
P. (Tardos.) Mind a kettő bevált. Mielőbb bemutatjuk.
Tartalom : Szakvélemények az amerikai nevelés
ügyéről. — A külföld iparművészeti oktatása. Jaschik
Almos. — A külügyi viszonyok befolyása társadalmunk
fejlődésére. Havas Irma. — Tanítók tanácsadója. —
S z é p i r o d a l o m : Idegenből. (Szent Péter a csárdában.
Ford. : Hermann Antal. A költemény. Sándor Domokos.) — Irodalom és művészet. — Könyvesház. —
Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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I szociáldemokrata szabadoktatás.
7. .1 üríaaijúijihia iicdayéyiii

rest'rclrei.

Nagyon tévőd, aki azt hiszi, hogy a-, iskolán
kívül eső oktatás valamelyes rendszerének
sikert biztosító alapjait lerakhatjuk, ha tekintetbe nem vesszük azt az akciót, amelyet a
szociáldemokrácia külföldön és nálunk is kifejt
az iskolán kívül eső oktatás mezején.
ílnrieU Rudolf 1905-ben, Berlinben megjelent I.ehrhnrh der Dcmayot/tk című könyvének 113. lapján azt mondja, hogy a pedagógia
testvérmüvé.szete a demagógia. Az a mondas:
„a kié az ifjúság, azé a jövő", oda módosítandó:
..ha a felnőtteket má* el nem ragadja ". A felnőttek ez elragadása a demagógia célja. A szoeiáhlemokráeia pedig ut elérhetetlen a demagógia
művészetében. Ezen a téren most ő vezet i gesz
lhirőpábaji. Egyetlen más párt sem versenyezhet vele távolról sem. V magyar értelmiség
politikailag és társadalmilag vezető ré.- < a
-áim uldemokratn párt d'-emgogiajat egyszerű' - 1
ftiegvetette, mint nopholondítást. Elítélte, m i n t
kártékony, tudományosai - politikailag képzett emberhez nem inéi. . fnu-bilkozü'-l Ennek
következtében aztán el ; feledte megvizsgálni
e's észrevenni, hogy ennek a demagógiának
egyik lényeges alkotó eleme pedagógiai természetű. Hogy az állam, a felekezetek és a községek által fenntartott iskoláknak s annak az
iskolán kívül eső oktatásnak, mely alkotása a
művelt társadalom önkéntes közművelődési
munkásságának hatalmas versenytársa akadt a
szakszervezetek tanítói munkásságában.
A „hivatalos tudomány", mint a szocialisták
némileg gúnyosan szokták nevezni azt a tudományt, amelynek forrása nem kereshető a
szociálista irodalomban, vagy a szakszervezetek
körében folyt) tanításban, ezzel a demagógikus
pedagógiával találkozott a pécsi szabadtanítási
kongresszuson. Találkozott, mint még csak
nem is sejtett ellenséggel, amelynek szellemi
fegyverzete, ereje e's hadakozás-módja, mint
ismeretlen faktor, nemcsak meglepte, hanem
meg is döbbentette. Arról, hogy a szocialista
munkás szakszervezetek nemcsak pártpolitikai,
hanem pedagógiai faktorok is, a magyar tudomány és oktatásügy Pécsett megjelent képviselői közül talán egy-kettőnek lehetett némi
sejtelme, világos és határozott fogalma pedig
senkinek.
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A magyarországi szociáldemokrata párt hivatalos közlöny«, a, Xcps.:ara 1907. december
23-ki(303.) számában beszámol a szakszervezeti
movgaloni utolsó három évéről (1904—1900.).
Ebben a beszámolóban különösen egy tétel
\ on ja magára figyelmünket. A szakszervezetek
mondja e jelentés - oktatásra költöttek
1904-ben' 09.000, 190ő-bea 69.000 és 1906-ban
174.000 koronát. A szakszervezetek kötelékébe
tartozó munkások száma volt 1904 ben 53.169,
1905-ben 71.173 és 1906-ban 129.332. Tehát az
utolsó évben ma jdnem másfél korona esett egy
szakszervezeti tagra. A budapesti állami rendőrség 1907-iki mű - ödéséről szóló hivatalos jelente.- szerint 310.000 koronára rúg az az összeg,
amelyet a szociáldemokrata szakszervezetek
1907-ben a szabadoktatásr, költöttek. Epen
a nna.k az 50.000 korona ö
amely az állam 1908-iki költségvetésében e
célra fel volt véve.
•

I</)/(!;'' dános tan o.- a falusi közművelődési egyedietekről előad.e i óiiiva, rámutatott m » a
kozdemenyező és vezető szerepre, amely a
1'alii.M értelmiség lakjainak ' n papnak, a jegvzőnek és a közigazgatási tisztviselőknek jutott
e tekintetben osztályrészül. Előadása a jelen
volt szociálisíak re zéről igen érdekes felszólalásokat provokált, amelyek közül a mi
szempontunkból a l e n g y e l e m r e méltóbb a
Farkiís István elvtársé volt.
A falu
monda Farkas István elvtárs —
ki vau vonva az altalános közművelődésből.
Reg elavult sorompok zárják el a világtól és
a kultúrától. Ezek a sorompók a latifundiumok
uraiban, a papban, a jegyzőben és a szolgabírákbau testesülnek meg. Ha az előadó mégis
a papokra, jegyzőkre és a szolgalmakra akarja
bízni a falusi közművelődési egyesületek vezetését, egyenesen elzárni kívánja a falut a
kultúrától. A falusi munkás népnek ezekre a
vezetőkre nincs szüksége. Magától is szervezkedik. Szak- és közművelődési egyesületeket
alkot. Tanulni, művelődni akar. Es épen ez
nem tetszik a papoknak, jegyzőknek, szolga bíráknak. Neki rontanak ez egyesületeknek:
üldözik, becsukatják. A. falusi közművelődés
ter jedhetéseiiek elengedhetetlen feltétele a gyülekezés szabadsága. Ezt biztosítsák a népnek.
És ha ez megvan, akkor a nép majd megteremti a ma<ra közművelődési esvesiileteit.

18

NÉPTANÍTÓK LAPJA.

"

7.

SZÁM.

Akkür a szociáldemokrata pártot semmi sem
fogja akadályozni abban, hogy teljesítse azokat
a nagy népnevelői feladatokat, amelyeknek megoldására egyes-egyedül ő a hívatott. „A nép
nevelését nem lehet sem a papokra, sem a
közigazgatási tisztviselőkre bízni — tette hozzá
nyomában felszólaló elvtársa, Nyisztor György.
Nem lehet a nép nevelését azokra bízni, akik
velünk ellentétes életfelfogás alapján állanak,
vagy a sajtótermékeket elkobozzák, azok íróit
vagy terjesztőit megbüntetik és bezárják azokat,
akik összegyülekeznek tanulni a szakegyesületekben. Egyedül csak mi taníthatunk, kik arra
oktatjuk az embereket, hogy az egyesek boldogsága az összeség közreműködésétől függ. Mi,
akik a dolgozók s zolidaritását hirdetjük a nem
dolgozók kiküszöbölésére".

olvasások, a gyűlések és röpiratok csak keveset
nyújthatnak. Legfölebb arra valók, hogy a
közömbösök érdeklődését felkeltsék a tudás
iránt és hogy lelkükbe beleoltsák a művelődés
után való vágyat. A munkásoknak tisztában
kell lenniük azzal, hogy a szakegyesületben,
a munkásiskolában egyes dolgokat csak nagyon
felületes módon tanulhat meg. A felolvasás,
vagy a munkásiskolában elhangzott előadás
nem hagy olyan mély nyomokat senkinél, hogy
csupán ilyen előadások hallgatásával pozitív
tudásra tegyen szert. Feltétlenül szükséges,
hogy a munkás önönmagát művelje. Csak az
a munkás értheti meg az előadásokat és tanulhat sokat, aki saját szorgalmával fejleszti
műveltségét és szabad idejének bizonyos részét
állandóan a tanulásra használja fel.

Balul ítéli meg a szociáldemokráciát, aki
nem veszi észre benne az arra irányuló tcs-ekvést, bogy a népnek necsak politikai és társadalmi, hanem szellemi vezetése is az ő kezébe
kerüljön. A munkásság műveltségének fokozása
a szociáldemokrata mozgalom legelső feladata
— mondja a Népszava 1907. október 27-iki
számában, a Tanuljunk és tanítsunk című cikk
írója, A magyarországi szociáldemokrata párt
programmja két helyen is hangoztatja a nevelés
fontosságát, mert a szociáldemokrata pártnak
nem tudatlan tömegre, hanem küzdő harcosokra
van szüksége. Az osztályharcot csak olyanok
segítségével lehet sikeresen megvívni, akik
osztály helyzetükkel tisztában vannak ; akik a
tőke és a munka társadalmi vonatkozásait
ismerik. Akik a polgári társadalom ellen azért
küzdenek, mert rossznak és igazságtalannak
tartják. Egyszóval, a szociáldemokrata pedagógia nem ismer más célt, mint a népet
mentül teljesebb mértékben ránevelni az osztályharcra !

Miután a szociáldemokrata pedagógia csak
egyetlen célt ismer: a tömeg mentől tökéletesebb ránevelését az osztályharcra, módszere
is e célra van kidolgozva, tanítási anyaga
összeválogatva. Csak olyat tanít, ami e célra
szükséges és úgy, amint legmegfelelőbb e cél
elérésére. Tanításának még mellékesen sem az
a célja, hogy a munkás valami olyast tanuljon,
ami foglalkozásában őt tökéletesíthetné, ügyesebbé tehetné, mert szerinte az ilyes fajtájú
ismeretek inkább a munkaadónak válnának
hasznára, mint a munkásnak. A szociáldemokrácia törekvéseinek célja az, hogy a munkás
azokkal, a sokszor igazán hiányos szakismeretekkel is, amelyekkel épen rendelkezik,
a lehető legmagasabb munkabért kapja meg
s így a lehető legjobban boldoguljon. A munkás
boldogulását a mesterségében való tökéletesedés segítségével előmozdítani nem a szociáldemokrácia feladata, mert hiszen azt a több
értéket, amelyet e kiválóság fog produkálni,
úgysem maga a munkás, hanem a tőkés vágja
zsebre.

A magyar szociáldemokrata párt kongresszusain ismetelten szóba került a nevelés kérdése.
A tagok nem egyszer erős szemrehányásokat
tettek a vezetőségnek, hogy a tagok nevelését
elhanyagolja, hogy a szakegyesületekben folyó
tanítás gyenge mÍLÖségü és az előadások
kevés számúak. Ezek a kongresszusok a mutatkozott kívánságok elől sohasem zárkóztak el
teljesen. Mindig elismerték, hogy bár a szakszervezetek nagy eredményeket értek el a
munkásság felvilágosítása terén, de igazuk van
azoknak, kik azt mondják, hogy ezen a téren
sohasem lehet eleget tenni. Hogy a pártvezetőknek, a szaktanácsnak és a szakszervezeteknek mindent meg kell ragadniok,
hogy a munkások tudását bővítsék és tudásvágyát növeljék.
A tudásvágy nevelése a fődolog. A tagokkal
meg kell értetni, hogy a szakegyesületi fel-

Minden emberi ismeretet tanítani kell, de
csak úgy és addig a fokig, amely őt legcélszerűbben ráneveli és alkalmassá teszi az
osztályharcra. Még a mennyiségtant sem lehet
másért tanítani, mint azért, hogy a munkás
szerzet ismeretei segítségével eligazodhassék a
munkabér és a munkaidő kiszámításában
— mondá Brandstein
Illés elvtárs a pécsi
kongresszuson. A természettudományi ismeretek nem arra valók, hogy a munkás segítségükkel ügyesebb teknikus, mekanikus és
kémikus legyen, hanem arra, hogy megismerve
a természeti igazságokat és törvényeket, annál
könnyebben lerázhassa magáról azt a lelki
terhet, amelyet a papok vallásos babonája és
a hivatalos tudomány ideológiája különféle
előítéletek alakjában a tömegre rakott.
(Folyt, köv.)
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Szaharíoktaíói iineiik^Ns;!^ a
vidéken.
Mai számunkban a felszólításunkra beérkezett tudósítások alapján, megkezdjük az ország
különböző vidékein megindult szabadoktatói
munkásság ismertetését. Az első csoportba
foglaltan a falusi ifjúsági egyesületekben folyó
munkásságot ismertetjük. A második csoportban pedig azt, amelyik az ifjúsági egyesületeken kívül, de a népiskola körül csoportosultál!
folyik. A harmadik csoportban pedig a hozzánk
beérkező anyag alapján ismertetni fogjuk a
középiskolák és a magasabb b.jtájú tanint
zetek köré csoportosuló, úgynevezett szabad
líceumi sorozatos előadásokból és felolvasásokból álló szabadoktatói tevékeny .éget.
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olvasásain és előadasain résztvesznek körülbelül még egy ekkora számmal az egyesületbe
be nem iratkozott tagok és a k'sgazdák is.
Az előadásokat, nov mber 14-én kezdették meg
es szombat esténként folytatják egészen húsvétig. Az ifjúsági egyesületnek 151 kötetből
álló könyvtára van amely úgyszólván mindig
a. nép között forog. Van 18 tagból álló daloskör is, mely hetenként kétszer tartja próbáit.
Tiszakaráesonyfalva. E lengyelzsidó és
ruténajkú községben is megindult az állami
elemi iskolával kapcsolatos i : júsági egyesületben a szabadtanítás. Ebben a szabadtanítás
ban nemcsak a tanítok vesznek részt hanem
a községi értelmiség tagjai L. Így. mindjárt a
szervezett tanfolyam megnyi'as-i alkalmával
drigássy György körjegyző, igen tanulság
előadást tartott az, ádanii adók keletkez -.érői,
nemeiről, kivetésből e's a kataszteri-'., mint
az adózás alapjáról.
Záhony. Az ifjúsági egyesület az, elmúlt
évben 15 estét, két itj-.sági ünnepélyt és
ugyanannyi mulatságot tfiriott. Könyvtárát is
szorgalmasan használták. Így 60 tag 280 esetben vett. ki könyvet. Az egyesület évi bevé
tele 300 K 50 f v,]t. Kiadása 161 K 72 f.
Fölöslege tehát 135 K 72 f volt.

a) A.~ ifjúsági egyesületekben folyó
s.~abadoktatás.
Diinabogdány. A községben az ifjúsági
egyesüli/ mult évi december hó 0-án alakult
meg az, állami elemi iskolával kapcsolatban
és már decdmber 20-án szavalattal és tombolával összekötött szórakoztató estét rendezett. Vele kapcsolatosan alakult meg az ifjúsági daloskör is. A rendes tagok száma 70,
azonkínil 4 alapító és 5 pártoló tag.
s:id>ndoMatói
Kézdi-Keresztvár. Az ifjúsági egyesület az b) A né pi ko! a köré csoport útadó
munkásság.
EMKE védnökségével m ,r tíz év előtt megalakult. Hetenként kétszer jönnek öss/.ea tagok.
liait». A tél kezdete óta a r. kalb. :• pEgyik este az ifjúsági énekkar működik, másik I iskola egyik termében mindt i va* r mp &
este Iszombaton! szibad előadások .'.-. íélul.a
tanao « s
pl. bauus i -,i.e ü — ö ig feiohasásosások tartatnak : társadalmi, irodalmi, törté- kat tartanak aktuális társadalmi, gazdasági
nelmi, földrajzi e's gazdasági tételekről. Ez kérdésekről, pl. a -zocialdemokr iciá ói es a
estéket s z á m o s a n ós kellő buzgósággal láto- keresztény s/, ic:alizinusról, a onkíviil egyes kigatják a tagok. Nehézséget okoz az, hogy az. váló népies írók müveiből fölolvasnak. Az előelnöklő tanítók nem rendelkeznek általaban adásokat 16 évi-Rtö! tölt elé körülijeiül 100-an
olyan ismeretterjesztői füzetekkel vagy rövidebb látogatják. Az iskola terme máris szűknek
forrásmunkákkal, amelyek munkájukat meg- bizonyult.
könnyítették. Ilyenekről a szabadoktatás kereDunapataj. Osaj.ghy Imre e\. re", tanító a
tében kellene gondoskodni.
községi gazdakörben dec. 20-án M artinuzzi poliKvaszna. Szilágy-Kraszna községében a nép- tikájáról és az eg s ges magyar állameszinéről
iskolán kívüli oktatása terén az e'emi iskola • tartott előadást, mintegy 250 főnyi hallgatóság
tanítói kara már nyolc év óta buzgólko- előtt. Megkez.deit előadasait fo!yr..tni l'o^j..
dik. A térlitanítók minden pénteken este 0 -8
Fáspiisztáll (13 1
megye). Zajglui Hela
tanítii november I-én tanfolyamot nyitott a
óráig gazdasági, állatvédelmi, egészségtani, történeti előadásokat tartanak. A tagok közül felnőtt anaifabéták számára. Jelentkeztek 7-en.
mert az egész majorban csak ennyi az anaifamintegy hatvanan állandóan és nagy buzgósággal látogatják ez előadásokat. Előadások után i béták száma. Nennsak ingyen tanít, tie a
az ifjúsági könyvtárból könyveket osztanak ki. világítást is ő adja. V jelentkezettek' között a
A tagok szorgalmasan olvasnak. Eg\ megfelelő legifjabb 25 és a legidősebb 56 éves. Mindnépkönyvtár szervezése nagy szolgálatot tenne. nyáj m igen szorgalmasan tanulnák.
Szerveztek egy tanfolyamot az analfabéták szaFranzlVld. 13 köz-égben a szabadoktatói
mára is. Összesen 15-en jelentkeztek, de csak munkásságnak több szervezete van. Ilyenek:
7-en látogatják szorgalmasan e tanfolyamot.
1. A 35 év óta fennálló „Olvasó Egyesület ,
Nagyida. Az ifjúsági egyesületnek 25 ren- amelyben november 15-től március 15-ig minden szombaton este vagy felolvasást, vagy
des és l-l pártoló tagja van. Az egyesület fel-
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szabad előadást tartanak. Előadók elsősorban
az állami tanítók, de néha egyes gazdák is
tartanak előadásokat. Feltűnő jelenség, hogy
bár a hallgatóság jobbára gazdákból telik ki,
az érdeklődés a gazdasági szak köréből vett
fölolvasások iránt mégis csekélyebb. Van az
egyesületnek 1300 kötetből álló könyvtára is.
Legszívesebben olvassák a Horváth Mihályféle „Szabadságharc történeté"-t és Jólcai
„Csataképek" című művét.
2. Az ifjúsági egyesület, amelyben az állami
tanítók szabad előadásokat tartanak. Ennek is
van könyvtára és ebből is legszívesebben
olvassák az 1848/49-ki szabadságharc történelmére vonatkozó müveket.
3. A két év óta fennálló Gazda Kör, amelyikben a téli időszak alatt minden csütörtökön
t a r t n a k szabad előadást vagy fölolvasást, még
pedig nemcsak a mezei gazdaság, hanem a
neveléstan és a társadalmi élet köréből vett
tárgyakról is.
4. Ilyen szabadoktatói szervezetül tekinthetők még az iparos-kör és a tűzoltó-egyesület is. Ilyen célt szolgálnak a Vöröskereszt
helyi fiókja által rendezett hazafias ünnepélyek
és műkedvelői előadások is.
Hernyék (Zala megye). Kánián Péter elemi
iskolai tanító november hóban tanfolyamot
nyitott a felnőttek oktatására. Jelentkezett
31 tizenöt és ötven év között lévő egyén.
Két csoportra osztotta. Analfabétákra és olyanokra, akik már valamit tudnak írni és olvasni.
Az oktatás szerdán és szombaton esti órákban
a községi iskolában folyik.
Hadad. Az analfabéták oktatására e községben a „Szil ágy vármegyei Wesselényi Egyesület" támogatásával december 1-én tanfolyam
nyilt meg. E tanfolyamra beiratkozott 20 felnőtt, akik közül 10—12 szorgalmasan látogatja a tanfolyamot. Az írni-olvasni tanítással
kapcsolatban folyik az írni-olvasni tudókkal a
gazdasági kérdések : állattenyésztés, föld- és
szőlőmívelés stb. megbeszélése is. A tanfolyam
vezetői Erese Sándor és Nagy Sándor tanítók.
J á n k (Szatmár megye). Czinór György gör.
kath. tanító az analfabéták számára téli tanfolyamot rendezett. Tíz felnőtt analfabéta látogatja, kik 23—58 között lévő emberek. Az
írás-olvasáson kívül számolni is tanítja őket.
E é z s m á r k . A ke'zsmárki Szabad Líceum a
következő nyolc községben tartott szabad előadásokat. Az előadók majdnem kivétel nélkül
kézsmárki tanárok : Szepesófalu, Tótfalu, Hun-

falu, Kakastomnic, Menhardt, Ruszkin Márkusfalu, Szepestapolca. Ezenkívül a FMKE. szepesmegyei választmánya által a mostani téli időszakra kijelölt nyolc és a mult évről visszamaradt egy, összesen tehát kilenc község közül
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már 7-ben megtartották az előadásokat. Csupán Mateóczon és Prakfalván kell még megtartani. A mateóczi január végére van kitűzve.
A prakfalvit pedig akkor tartják meg, mikor
Gö'wicbányán is rendezhetnek előadást, hogy
így a költségek részben megtérüljenek. A helyi
hatóságok és az értelmiség mindenütt a legjobb akarattal támogatják az előadások szervezőit. A legnagyobb nehézséget az alkalmas
előadói helyiségek hiánya okozza, és az, hogy
a vetítéses előadások körét a drága képanyag
miatt lehetően szűkre kell szorítani.
(Folytatása következik.)

Az angol iskolán kíviíli oktatás.
(Folytatás é s vége.)

írta : Dobos Károly

dr.

Az egyes tanfolyamokban elvégzett anyagból vizsgálatot is tartottak. így a mathernatikai és természettudományi ismeretkörökből 213 nappali és 937 esteli tanfolyamban.
A vizsgálatra beadott írásbeli dolgozatok száma
ez évben 74.037 volt. Némi csekély növekedésről tesz ez tanúságot, szemben a mult évi
72.822 dolgozattal. Míg a nappali tanfolyamokban beadott vizsgálati dolgozatok száma
csökkent, addig az esteli tanfolyamok körében
növekedett. Ennek magyarázata az, hogy azok,
kik eddig a nappali tanfolyamokban vettek
részt, növekedő számban iratkoznak be a
rendes iskolákba.
A művészeti és műipari iskolán kívüli továbbképző oktatás körében is tartottak ilyen vizsgálatokat. És pedig 261 nappali és 870 esteli
középpontban. A beadott dolgozatok száma
65.617 volt, amely 7668-al csökkenést tüntet
fel, az 1905-ben beadott 73.285 dolgozattal
szemben. E csökkenést legnagyobb részben az
okozta, hogy azokat, akik nem bírtak kellő
előkészülettel, a vizsgálatokból kizárták. Az
így előzetesen kizártak száma 4307 volt. Egy
másik oka volt a csökkenésnek az is, hogy
a már ismertetett intézkedés értelmében a
junior (kezdő) tanulók számára külön tanfolyam rendeztetvén, ők e vizsgálatokkal végződő tanfolyamokban nem vettek részt, azonkívül a mintarajzban, az elemi iskolai tanítók
számára, egy külön vizsgálat rendszeresíttetett.
E megtartott vizsgálatok eredménye tanúságot tesz a nyújtott oktatás minőségének általános javulásáról is.
Az angol közoktatásügyi kormány ebben
az évben egy igen nagyjelentőségű új intézkedést léptetett életbe. Lehetővé tette, hogy
necsak magában Nagybrittánniában, hanem a
gyarmatokon és a birodalom más függő részeiben is fennálló tanfolyamok tanulói is
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TUDNIVALÓK
a megrendelések

tekintetében.

I. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi
ra. kir. minisztérium és az egyetemi nyomda által kiadott s ezen árjegyzékben
fölsorolt cikkekre fogad el megrendelést, m á s kiadók cikkeivel n e m kereskedik.
II. Cikkeinket m i n d e n megrendelőnek az ezen jegyzékben kitett nettó-áron
szolgáltatjuk k i s népiskolai tankönyveinkből mutatványpéldányokat a tanító
urak- 8 az iskolai helyi hatóságoknak díjtalanul készségesen küldünk
III. btánvét mellett csak könyvkereskedőktől, állami és törvényhatósági
hivataloktól fogadunk el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak
kell aláírni, akik az illető hivatalok fölött rendelkezési joggal bírnak s az ily
megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók.
Egynél több ötkilogrammos csomagot postán, utánvét mellett, elszámolási
nehézségek miatt, nem szállítunk és ha a megrendelő a cikkeket több ötkilo•Tammos csomagban kéri kiszolgáltatni, ily esetben a pénz előzetesen beküldendő.
IV. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — illetve az iskolaszéki — elnök ós jegyző által
írandók alá és a hivatalos pecséttel is ellátandók.
V. Az állami és községi iskoláknak az ezen jegyzékben foglalt tankönyvek,
a nagyméltóságú vallás- ós közoktatásügyi m. kir. minisztérium 28.078/90. sz. a.
kelt rendelete folytán, következő feltételek mellett, hitelbe is kiszolgáltatnak :
1. Minden megrendelés a gondnoksági, illetve iskolaszóki elnök és jegyző által
írandó alá s a gondnokság, illetve az iskolaszék hivatalos pecsétjével ellátandó.
2. Csak a tényleg szükségelt tankönyvek rendelhetők, illetőleg rendelendők
meg, annyival inkább, mivel a megrendelt és kiszolgáltatott tankönyvek az
egyetemi nyomda által eladottnak tekintetnek s azokból —az 1890. évi 28.078. sz.
alatt kelt vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszteri rendelet értelmében •—
visszaszolgáltatásnak helye nincsen.
3. A megrendelt és kiszolgáltatott tankönyvekről az egyetemi nyomda igazgatósága által kiállított leltáros átvételi elismervényt a gondnoksági, illetve az
iskolaszéki elnök, általa és a jegyző által aláírva s a hivatalos pecséttel ellátva,
az egyetemi nyomda igazgatóságának postafordultával, ajánlva, beszolgáltatni
köteles.
4
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4. A kiszolgáltatott tankönyvek ára legkésőbb az azok átvételétől számított harminc nap alatt az egyetemi nyomda igazgatóságához befizetendő.
VI. A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága az állami és az államilag segélyezett községi iskolai tandíjmentes tanulók részére, a megyei kir.
tanfelügyelök engedélyezése alapján, 20.000 K erejéig ingyen-tankönyveket
szolgáltat ki, az ezen jegyzékben foglalt tankönyveidtől a felekezeti és az államsegélyben
nem részesülő községi népiskolák pedig, az egyetemi nyomdánál megrendelt tankönyveknél,
minden, tizedik példányt ingyen kapják.

Az állami és államilag segélyezett községi iskolai tandíjmentes tanulók
részére szükséges s innét ingben kiszolgáltatandó tankönyveket az állami iskolai
gondnokságoknak és községi iskolaszékeknek nem a minisztériumtól, hanem az
illetékes kir. tanfelügyelőtől kell kérni s azok a kii-, tanfelügyelők engedélyére
innét azonnal kiszolgáltatnak. Az államsegélyben nem részesülő községi ós a íelekezeti népiskolai szegény tanulók részére szükséges ingyenes tankönyveket a
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumtól kell kérni.
Az erre vonatkozó kérvények a megyei kii-, tanfelügyelőségnól adandók be s a*
terjeszti azokat a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz fel.
VII. A nm. vallás- és közokt. m. kii-, minisztérium 1905. évi 72.000., illetőleg
99.642. sz. a, kelt rendeletei értelmében az ezen jegyzékben foglalt tankönyvek,
a főszolgabírók és községi elüljáróságok megrendelésére félévi hitelre nettó-áron
szolgáltatnak ki.
VIII. Magánszemélyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz és postaköltség előzetes beküldése mellett fogadunk el megrendeléseket.
IX. A megrendeléseknél a cikk megnevezése mellett, a raktári számot is
feltüntetni kérjük.
X. A könyvküldemények portó alá esnek és a portót, mivel a cikkek nettóáron szolgáltatnak ki, a megrendelő tartozik viselni.
XI. A nyomtatványok, ha nettó-áruk előzetesen beküldetik, portómentes
hatóságoknak, hivataloknak és intézeteknek postán, portómentesen küldetnek
meg; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek-is portókötelesek s a
portót a megrendelő tartozik viselni.
A nyomtatványokat kötetlenül tartjuk raktáron.
XII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik ;
a küldemény elveszése vagy megsérülése esetén a megrendelő kártérítést csak
a szállítási vállalattól követelhet.
XIII. A pontos és gyors kiszolgálás végett címünket „A M. kir. tud.-egyetemi
nyomda igazgatóságának Budapest, I. ker. Vár, Iskola-tér 3. szám" pontosan
kitüntetni s a megrendelésekben a rendeltetési helyen kívül az utolsó postát is
/
tudatni kérjük.
Budapest, 1909. év.

A m. kir. tud,-egyetemi nyomda igazgatósága,
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A minisztérium altal kiadott és részben az
egyetemi momda által a minisztériumtól
—

átvett kiadványok,
4.
i

továbbít az egyetemi nyomda altal kiadott
:

uj tankönyvek.
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a) Ivlagyar nyelven.
I.

Elemi

n é p i s k o l á k

számára.

Gönczy-féle fali olvasótáblák. (24 lap.) 11 írott, 13 nyomtatott. Átdolgozta:
Peres Sándor igazgató. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir.
min. Í905. évi 5115. ein. sz. a. k. rend. Ny. Isk
Peres Sándor : Magyar Abc és olvasókönyv a népiskolák első osztálya számára. A Gönczy-féle abc-nek az új tanterv értelmében átdolgozott kiadása.
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1905. évi 5115. ein.
sz. a. k. rend. 8°, 7 ív, kötve. Ay. Isk
Gönczy P . : Vezérkönyv a magyar ABC és elemi olvasókönyvhöz, tanítók
számára. A népiskolai új tanterv' alapján átdolgozott kiadás. Átdolgozta :
Peres Sándor. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min.
1905. évi 5115. ein. sz. a. kelt rend. 8°, 53/4 ív, kötve. Ny. Isk
Gönczy-féle írott mozgatható betűk. (80 db.) Kemény táblapapírra felhúzva.
Átdolgozta : Peres Sándor igazgató. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1905. évi 5115. ein. sz. a. k. rend. Ny. Isk
Gönczy-féle nyomtatott mozgatható betikk. (90 db.) Kemény táblapapírra felhúzva. Átdolgozta : Peres Sándor igazgató. Engedélyeztetett a nm. vallásés közokt. m. kir. min. 1905. évi 5115. ein. sz. a. k. rend. Ny. Isk. . . .
Gáspár-féle olvasókönyv a népiskolák II. osztálya számára. Átdolgozta:
Sebesztha Károly kir. tanfelügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1905. évi 5001. ein. sz. a. k. rend. 8°, 8 ív, kötve. Ny. Isk.
Gáspár-féle olvasókönyv a népiskolák III. osztálya számára. Átdolgozta :
Sebesztha Károly kir. tanfelügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1905. évi 50ol. ein. sz. a. k rend. 8 ', l l ' A ív, kötve. Ny. Isk.
Gáspár-féle olvasókönyv a népiskolák IV. osztálya számára. Átdolgozta:
Sebesztha hároly kir. tanfelügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt.
m. kir. min. 1900. évi 46.321. sz. a. k. rend. 8", 16 ív, kötve. Ny. Isk. .
Gáspár-féle olvasókönyv á népiskolák V—VI. osztálya számára. Átdol9
gozta : Sebesztha Károly kir. tanfelügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallásés közokt. m. kir. min. 1907. évi 83.72ci. sz. a. kelt rendeletével. 8°, 33»/s ív,
kötve. Ny. Isk
Nagy L. : Vezérkonyv a beszéd- és értelomgyakorliitok tanításában a nép10
iskolák l. és II. osztálva számára. Engedélyeztetett a nm. vallás- és
közokt. m. kir. min. 1888. évi 17.358. sz. a. k. rend. 8". 13'/i ív, bekötve. A.
10/a *Dr. Baló József: Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok tanítására.
A népiskolák I. és II. oszt. számára. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt.
m. kir. min. i9u8. évi 97.7«4. sz. a. k. rend. 8°, 123/4 ív, kötve. ííy. Isk.
Nagy L. s Vezérkönyv a magyar nyelvtan tai.ításáhan a népiskolák 1. és II.
11
osztálya számára. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min.
1888 évi 17.358. sz. a. k. rend.
67j ív, bekötve. A
12
Nagy L. : Vezérkönyv a magvai* nyelvtan tanításában a népiskolák III. és
IV. osztálya számára. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir.
min. 1888. évi 17.358. sz. a. k. rend.
14' « ív, bekötve. A
Nagy-féle nyelvtani gyakorlókönyv az elemi népiskolák II. osztálya számára.
13
Átdolgozta : Körösi Sándor tanár. Engedélyeztetett a nm. vaüás- és közokt.
m. kir. min. 1906. évi 26.214. sz. a. k. rend 8 , I-V* ív, kötve. Ny. Isk. .
Nagy-féle nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák III—IV. osztálya számára.
14
Átdolgozta : Körösi Sándor tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt.
m. kir. min. 1906. évi 26.214. sz. a. k. rend. 8°, 8 ív, kötve. Ny. Isk. . .
14/a •Körösi Sándor: Nyelvtani gyakorlókönyv az elemi népiskolák V. osztálya
számára. (A Nagy László-féle nyelvtani gyakorlókönyvek kiegészítésére).
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 54.930.
sz. a kelt rend. 8°, 9 ív, kötve. Ny. Isk
14/b "Körösi Sándor: Nyelvtani gyakorlókönyv az elemi népiskolák VI. osztálya
számára. (A i^agy László-féle nyelvtani gyakorlókönyvek kiegészítésére).
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 61.327. sz.
a. kelt rend. 8°, 73/« ív, kötve. Ny. Isk
A csillaggal jelölt cikkek a m . kir. tud.-egyetemi nyomda ú j kiadványai.
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Dr. Simonyi Jeno-féle f ö l d r a j z a népiskolák

IV. osztálya számára. Átdol-

gozta : d r . Simonyi J e n ő . E n g e d é l y e z t e t e t t a n m . vallás- és k ö z o k t . m. kir.
m i n . 1905. évi 5.060. ein. sz. a. k . rend, s . 9 ív, kötve. N y . I s k . . .

60

Dr. Simonyi Jenő-féle f ö l d r a j z a népiskolák V—VI. osztálya számára. Átd o l g o z t a : dr. Simonyi .Jenő. E n g e d é l y e z t e t e t t a n m . vallás- és közokt.
m. k i r . min. 1906. é v i 40.607. sz. a. k . r e n d . 8°, 12 ív, k ö t v e . N y . Isk. .

18

80

D r . Kiss és M a y e r : Vezérkönyv a t ö r t é n e t t a n í t á s á h o z . Engedélyeztetett a
n m . v a l l á s - és k ö z o k t . m . kir. m i n . 1&S&. évi
'26 í v . , b e k ö t v e . A

1«

17.358. sz. a. k . rend. 8°,
20

Dr. Kiss Á r o n : A magyarok története, kapcsolatban a világtörténet nevez e t e s e b b e s e m é n y e i v e l . Az elemi n é p i s k o l á k V. osztálya s z á m á r a . Átdolg o z t a : dr. Kiss Á r o n . E n g e d é l y e z t e t e t t a. n m . vallás- és k ö z o k t . m. kir.
min. 1906. évi 945. ein. sz. a. k. r e n d . 8°, 3 ív, kötve. N y . I s k

32

Dr. Kiss Áron : A magyarok története, kapcsolatban a világtörténet nevez e t e s e b b e s e m é n y e i v e l . Az elemi népiskola VI. osztálya s z á m á r a . Átdolgozta : d r . Kiss Á r o n . E n g e d é l y e z t e t e t t a n m . vallás- és k ö z o k t . m. kir.
min. 1906. évi 622. ein. sz. a. k. rend. 8°, 5 ív, kötve. N y . I s k
21

Dr. líeke Maiié»: Számtan a népiskolák II. osztálya számára.
Dr. Beke Maiiéi: Számtan a népiskolák

Ml. osztálya számára.

40

IV. osztálya számára. Átdolgozta:

dr. Beke M a n ó e g y e t e m i t a n á r . E n g e d é l y e z t e t e t t a n m . v a l l á s - és közokt.
m. k i r . m i n . 190ó."evi 29.818. sz. á. k . r e n d . 8', 5 ' 2 ív, k ö t v e . Ny. Isk, .

Dr. Beke Maiié» : Számtan a népiskolák

40

Átdolgozta:

dr. Beke Manó e g y e t e m i t a n á r . Enged l y e z t e t e t t a n m . v a l l á s - és k ö / o k t .
m. k i r . m i n . 1906. vi 2'.».818. sz. a,. 1
rend.
. 5 ív, k ö t v e . Ny. Isk.

Dr. Beke Manó: Szánttan a népiskolák

80

Átdolgozta:

dr. Béke Maiiéi e g y e t e m i t a n á r . E n g e d é l y e z t e t e t t a n m . vallás- és közokt.
ni. k i r . uiin. 1 .'06.' évi 29.Sl 8. sz. a. k. r e n d . 8". 5 ív, k ö t v e . Ny. I s k . . .

V—VI. osztálya számára. Átdol-

g o z t a : < 1 r. Beke M a n ó e g y e t e m i t a n á r . E n g e d é l y e z t e t e t t a n m . vallásé i k ö z o k t . in, kir. m i n . ~!9o6. évi 2 9 . a l s . s z . i( , fc, vend. 8°, s ' / s ív,
k ö t v e . N v. I s k .
25 a

40

Dr. Beke Manó : Vezérkönyv a népiskolai számtani oktatáshoz. A népiskolai
ú j t a n t e r v a l a p j á n h i v a t a l o s a n m e g t a n í t t a t o t t és a n m . vallás- és közokt.
m. k i r . m i n . 1906. .-vi 29.818. s/,, a. k. r e n d , a népiskolai t a n í t ó k részére
s e g é d k ö n y v ü l e n g e d é l y e z t e t e t t . 8°, I t ív, f ű z v e . Ny. I s k .

24

42

61

Dr. Balogh Arthur : Alkotmánytan a népiskolák V - V f . osztálya számára.
E n g e d é l y e z t e t e t t a n m . vallás- és k ö z o k t . m . k i r . min. 1906. évi 22.194. sz.
40

2- b

*Dr. Koel)—dr. Yangel : Természetrajz a népiskolák

V. osztálya szamara.

E n g e d é l y e z t e t e t t a n m . vallás- es közokt. m . k i r . min. 1906. évi 39.108. sz.
a. k . r e n d . 8". 11»,4 ív. kötve. Xy. I s k

25 c

*Snazcl Ferenc : Gazdaságtan a népiskolák
*Snazel F e r e n c : Gazdaságtan a népiskolák

'Farkas

60

Kiin: Földrajz a népiskolák V. és VI. oszt. szániára. Engedélyezte-

t e t t a m u . vallás- és k ö z o k t . m . kir. m i n . 19' 6. évi nov. 29-én 105,735. sz.
a l a t t k e l t r e n d e l e t é v e l . 8°, i l ív, k ö t v e . N y . Isk
25. k

40

' F a r k a s — K i i n : F ö l d r a j z a népiskolák IV. oszt. számára. Engedélyeztetett a
n m . vallás- és közokt. m . k i r . min. lfH'g. évi noV. 29-én 105.735. sz. a l a t t
k e l t r e n d e l e t é v e l , 8°, 7 ív, k ö t v e . X y . I s k

25 j

40

' F a r k a s S á n d o r : P o l g á r i j o g o k és kötelességek. Az elemi népiskolák V. és
VI. osztálya s z á m á r a . E n g e d é l y e z t e t e t t a n m . vallás- és k ö z o k t . m. kir.
m i n . 1907." vi 124.230. sz." a. k . r e n d . 8°, 4 ív, kötve. N y . I s k

•/5 h

40

VI. osztálya számára. Engedé-

l y e z t e t e t t a nm. vallás- és közokt. m . kir. m i n . 19« 16. évi 58.911. sz. a. k.
r e n d . 8", 1 1 ív, k ö t v e Ny. Isk
25 g

40

V. osztálya szániára. Engedé-

l y e z t e t e t t .1 tutu vallás- és közokt. 111. k i r . m i n . 1906. évi 29.063. sz. a. k .
r e n d . 8°, 4 '
iv, k ö t v e . N y . Isk
25 f

60

*Dr. Koch—dr. Yangel: Természetrajz a népiskolák VI. osztálya számára.
E n g e d é l y e z t e t e t t a n m . vallás- ég közokt- m . k i r . min. 1906. évi 39.108. sz.
a. fc. r e n d . 8". 1 •/•» ív, k ö t v e . Xy. I s k .

•25 a

80

*Dr. Baló— <{nint : Természetrajz a népiskola V. és VI. oszt. számára. Enged é l y e z t e t e t t a 11111. vallás- és közokt. m . k i r . min. 1908. ovi m á r c . 20-án
31.638. sz a l a t t k e l t rendeletével, s», 13 ív. k ö t v e . Xy. I s k

25,1

Nettó-ár

*I)r. Baló

Ouint : Kalauz és tanítási tervezetek a dr.

Balo-Quiut-főle

n é p i s k o l a i t e r m é s z e t r a j z h o z . E n g e d é l y e z t e t e t t a vallás- és közokt. m .
k i r . m i n . 1908. évi m á r c . 20-án 31.638. sz. a l a t t k e l t r e n d . 8°, V/* ív,
k ö t v e . N y . Isk
* A csillaggal jr-lölt cikkek a m. kir. tud.-egyetemi nyomda uj kiadványai.
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•Farkas Sándor : Történelem a népiskolák V. osztálya számára. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1908. évi 94.978. sz. a.
kelt rend. 8°, 7 ív, kötve. Ny. Isk
25/0 •Farkas Sándor: Történelem a népiskolák TI. osztálya számára. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1908. évi 94.978. sz. a.
kelt rend. 8°, 73/4 ív, kötve. Ny. Isk
Bartalus István-féle dalgyűjtemény és módszertani utasítások a népiskolai
26
tanítók használatára. Átdolgozta : Pataki Vilmos tanítónőképző-intézeti
tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi
67.317. sz. a. k. rend. 8", 11 ív, kötve. Ny. Isk
Bartalus István-féle énekiskola. I. rész. A népiskolák III—IV. oszt. számára.
Átdolgozta : Pataki Vilmos tanítónőképző-intézeti tanár. Engedélyeztetett
a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1907. évi 24.916. sz. a. k. rend.
8°, 7 ív, kötve. Ny. Isk
Bartalus István-féle énekiskola. II. rész. A népiskolák V—VI. oszt. számára.
30
Átdolgozta : Pataki Vilmos tanítónőképző-intézeti tanár. Engedélyeztetett
a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1907. évi 24.916. sz. a. k. rend.
8°, 8 ív, kötve. Ny. Isk
Sz. Nagy ,).: Vezérkönyv az énektanításban, elemi és népiskolák számára.
35
Első folyam. I. füzet. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir.
min. 1888. évi 17.358. sz. a. k. rend.
5 ív, bekötve. A
Margitai .1.: Gyermekdalok a népisk. számára. Engedélyeztetett a nm. vallás- és
37
közokt. m. kir. min. 1888. évi 17.358. sz. a. k. rend. »", 2 ív, bekötve. A.
Dr. Széli L. : Vezérkönyv az életmentés ée egészségtanhoz. Engedélj-eztetett
38
a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1888. évi 17.358. sz. a. k. rend. 8",
16 "2 ív, bekötve. A
Dr. Széli Lajos: Egészségtan és életmentés az elemi népiskolák számára.
39
Átdolgozta : dr. Kovách Aladár, a budapesti önk. mentő-egyesület igazgatófőorvosa. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi
615. ein. sz. a. k. rend. 8°, 53/8 ív, kötve. Ny. Isk
Gönczy P . : Utasítás a földgömbhöz és tellariaiiihoz. Engedélyeztetett a
40
nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 18&8. évi 17.358. sz. a. k. rend. 8°,
8 ív, bekötve. A
41 Tornatanílás. (Szerkeszték és kiadák Ambrus Lajos és Szauter Antal, pécsi
m. kir. állami főreáliskolai tanárok.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és
közokt. m. kir. min. 1888. évi 17.358. sz. a. k. rend. 12 ív és 1 ív a
gyakorlatokhoz Irt dalokkal. Fűzve. K. B
42
••KrUnner Anna : „A liorgolás és kötés tömeges tanításának vezérkönyve,
ütem és vezérszó szerint." 8°, 6 l A ív. fűzve. M
92 Láng M. : „A magyar beszédre való szoktatás módja." 16 ív. Engedélyeztetett
a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1888. évi 17.358. sz. a. k. rend. K. B.
384 Maszák H. : Kirágott papírminták. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt.
m. kir min. 1888. évi 17.358. sz. a. k. rend. A

SZÁM.
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II. Dadogó- és siketnema iskolák
90
91

59
60
61

40

60

45

34

60

45

60

45

76

64

24

20
80

42

32

50

20

40
80

20

40

60

72

Û0

számára.

Ro^oí. József: Módszeres beszéd- és olvasási gyakorlatok dadogók számára.
Kiadatott a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1895. évi 20.306. sz. a.
k. rend. (1896.) 8°, 3«•/» ív, fűzve. K. B
Roboz József: Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siketnémák számára. I. rész.
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1897. é,vi 51.142. sz.
a. k. rend. 8°, 12 ív, kötve. K. B

III. Felsőbb leányiskolák

54

384

40

80

64

80

10

számára.

Torkos László: Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv a felsőbb leányiskolák V. osztálya száraára. Engedélyeztetett a nm. vallás- ós közokt.
m. kir. min. 1888. évi 17.358. sz. a. k. rend. Nagy 8", 17'A ív, fűzve. K. B.
Torkos László : Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv a felsőbb leányiskolák
VI. osztálya számára. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir.
min. 1888. évi 17.358. sz. a. k. rend Nagy 8", 217= ív fűzve. K. B.
SoniienTeld Zs. : Német nyelv- és irodalmi kézikönyv a felsőbb leányiskolák
számára. II. rész. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min.
1888. évi 17.358. sz. a. k. rend. N a g y
14 ív, fűzve. A
•

» A. csillaggal' 'jelölt cikkek a ra- kir. tad.-egyetemi nyomda ú j kiadványai.
** Bizományiján tartatik*
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I V , Polgári ós felső iié|»iskolák számára.
72

Csiky Kálmán : A hazai alkotmány es jd-j-ismeret alapvonalai, polgári ós
felső népiskolák számára. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. rn.
kir. min. 1908. évi 07.087. sz. a. k. rend.
8' 2 ív fűzve. K. B. . .

V. Tanító- és taiiUóiiőkópzo-intózetek
A z £. a l a t t f e l s o r o l t
84

40

számára.

vesérkönyvek.

Csiky K á l m á n : A magyar alkotmánytan és jogi Ismeretek kézikönyve, a
polgári és elemi tanítóképző-intézet, növendékei es tanítók számára
Engedél eztelett a nm. vallás- . » közokt. m, ldr. min. 1888. évi 17.358. sz.
a. k. read. " . 1 . » , ív, fűzve. K. «
Gönc/.y P á l : Pestmegye és (á'ék.i viránya. Engedélyeztetett a nm. vallás- <-,.
közokt. m. kir. min. I s - - , évi 17.358. sz. a. k. rend. e", '.2 > ív. fűzve. A.
Bartalas !.: Zenekiiltészet elemei és müformái. (Polgári iskolai tanítóképzők
számára.ï Engedélyeztetett a, nm. vallás- és közokt. in. kir. min. 1888. évi
17.358. -z. a. k. rend. • ', 22 ív, bekötve. A
Bartalas I.: Vázlatok a zene történelméből. 8" 243 > ív. liízve. Engedélyez17.35,s. sz. a. k.
teteti a, nm. vallás
közoki. m. kir min. 1888,
rend. K. 15
Ábrányi K.: V magyar dal és zene sajátságai. Engedélyeztélett a, nm. vállá.— . közokt i,i. kir. min. 18*8 évi 17.358 - a . k. rend. 8', <"/« ív, fazve. A.
Ábrányi K.: Zenészeti aesthetika. (I éjai i iskolai tanítóképzők ./.símára.)
Engedélyeztetett a um. vallás- é« k'"./.-kt. m. kir. min. 1888. év! 17.358. sz.
a k. rend. -ív. fűzve. A
Láng M.: A magyar beszédre szoktatás módja. 10 ív. ó'izvi i ngedclycztetett
a nm. vallás- és közokt. m kir. min 1- -. évi 17,358. : >. a. k. rend. K. B.
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Láne-I'eri's : Rendszeres magyar nyelvtan. '.. . -/.t. sz. s
t
,'v. íuzv . K. Ii,
La «>s> Peres : Magyar olvaséküuj v. I. oszt. .. 8 . I :
ív. fa/ve. H. B. .
Láng-Peres: Jlasryar olvasókönyv, li. o>zt. sz.
.;• ív, fazve. K. B.
íáinr-Peres : A magyar iroiialom ismertetése. ív. fűzve. K. B.
Peres-Fodor-lixiier-lmrt nr.- Ve/.ei ktoi.i t
..«.. • >
vezető n»k száméra,. Engedélyeztetett a, um. vallás- és közokt. ni kir. min.
1807. évi 71.062. s/, a. k. vend. s"\ 12' í- « -ónos ábrával, fti/ve. K. B.
A 10,s.. 109., 110. és 111. raktári számok alatt- fölvett tankönyvek a nm. vallásig közokt. m. kit. min. ls v '8. évi 17.35*. <,-. a. kelt rend. engedélyeztettek
Noiiiot
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80

r r y o- » 1 v e n .

p. é p í s k o i á k

s z á m á r a.

G nezy P. Kali olvasótábla. (Wandtafeln.) 24 lap. A.
Lederer Y : Deutsches A B t - und ï esebucli f ü r die e r s t e Volksschiilklasse.
Átdolgozták : Szalir Miklós és Mőlthif József l'ngedélyeztetci t a nm. valláséi közokt. ia. kir. min. l'.MVs. évi június hó 25-én 72 429. sz. a. kelt
rendelete el. í", 7<V* ív, kötve. Ny. Isk
Gönozy P. Vezérkönyv az ABC-hez, t a n í t ó t számára. (Leitfaden zu den deutschen
ABC- und Lesebuche.) 8°, 7 ív. kötve. A
Gönrzy P . írott, mozgatható betűk. (Göncz; P Bewegliche SchroibsehriftBuehstaben.) 55 drb, táblapapirra felhúzva. A. . . .
Gönczy P . Nyomtatott mozgatható betűk. (Gönczy 1'. Bewegliche Druckschrift-Buchstaben.) 65 drb. táblapapirra fjlhiizva. A
. . .
Gáspár-féle olvasókönyv a népiskolák II. oszt. s z á m á r a . (Lesebuch für die
U. Klasse der Volksschulen.) Átdolgozta: Hnjnóci R. József kir. tanfelügyelő. Engedélyeztetett, a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1907. évi
87.271. sz. a. kelt rendeletével. 8", 8' j ív, kötve. Ny. Isk.
Gáspár-féle olvasókönyv a népiskolák Ili. oszt. számára. (Lesebuch für die
[II. Klasse der Volksschulen, i Átdolgozta : Hnjnóci H. József kir. tanfelügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1007. évi
87.271. sz. a. kelt rendeletével. 8". II 1 2 ív, kötve. Ny. Isk,
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Gáspár-féle olvasókönyv a népiskolák IV. oszt. számára. (Lesebuch für die
IV. Klasse der Volksschulen.) Átdolgozta : Hajnóci R. József kir. tanfelügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1907. évi
87.271. sz. a. kelt rendeletével. 8°, 17'/a ív, kötve. Ny. Isk
*Gáspár J. V—VI. olvasókönyv. (Gáspár. J. Lesebuch f. d. V-*-VI. Klasse der
Volksschulen.) 8°, 37 ív, kötve. A
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és érteleingyakorlatokhoz. (Nagy L. Methodischer Leitfaden zu den Denk- u. Sprechübungen in der I. und II. Volksschulklasse.) 8°, 173/4 ív, kötve. A
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. számára. (Nagy L. Methodischer Leitfaden zum deutschen Sprachunterrichte in der I. und II. Volksschulklasse.) 8", 81/« ív, kötve. A
Nagy L. Nyelvtan a II. osztály számára. (Nagy L. Deutsche Sprachübungen
f. d. H. Volksschulklasse.) 8°, 2 ív, kötve. A
Dr. Emericzy G. és Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tanításához. (Dr. Emericzy
u. Kárpáti. Anleitung zur methodischen Behandlung der Geografie in der
Volksschule.) 8°, 27 V« ív, kötve. A
Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. (Dr. Emericzy u. Kárpáti.
Ergebnisse des geografischen Unterrichtes.) 8°, 2 ív, kötve. A
Dr. Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. (Dr. Kiss und Mayer.
Anleitung zur methodischen Behandlung der Geschichte in der Volksschule.)
8°, 26 Vi ív, kötve. A
Dr. Kiss és Mayer. Magyarok története. (Dr. Kiss und Mayer. Die Geschichte
der Ungarn.) A népisk. V. oszt. számára. 8°, 7 ív, kötve. A
Dr. Széli. Vezérkönyv az életmentés és egészségtanhoz. 8°, 16'/4 ív; kötve.
(Dr. Széli. Anleitung zur Lebensrettung und Gesundheitslehre.) A
Maszák H. Útmutató az elemi rajztanításban. (Wegweiser bei dem Elementarunterrichte im Zeichnen.) Nagy 8°. 5 ív, kötve. A
**Dr. Beke Manó: Számolókönyv a népiskolák II. oszt. számára. (Rechenbuch
fur die II. Klasse der Volksschule.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt.
m. kir. min. 1907. évi 50.237. sz. a. kelt rendeletével. 8°, 5 '/» ív, kötve. Ny. Isk.
**Dr. Beke Manó: Számolókönyv a népiskolák III. oszt. számára. (Rechenbuch
für die III. Klasse der Volksschule.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és
közokt. m. kir. min. 1907. évi 50.237. sz. a. kelt rendeletével. 8", 5'/a ív,
kötve. Ny. Isk
**Dr. Beke Manó : Számolókönyv a népiskolák IV. oszt. számára. (Rechenbuch
für die IV. Klasse der Volksschule.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és
közokt. m. kir. min. 1907. évi 50.237. sz. a. kelt, rendeletével. 8°, 6 ív,
kötve. Ny. Isk
**Dr. Beke Manó : Számolókönyv a népiskolák V. és VI. osztálya számára.
(Rechenbuch für die V. und VI. Klasse der Volksschulen.) Engedélyeztetett
a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1907. évi 50.237. sz. a. kelt rendeletével. 8°, 9'/s ív, kötve. Ny. Isk
A 123.. 125., 126., 127., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 137., 138., 142. és
143. raktári számok alatt fölvett tanszerek, tan- és vezérkönyvek a nmélt.
vallás- és közokt. m. kir. min. 1888. évi 17.358. sz. a. kelt rendeletével
engedélyeztettek.
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nyelven.

Elemi népiskolák számára.
162
163
164
167
168

Göiiczy P . AlíO és olvasókönyv. (Gönczy P. Slovensky slabikár a prvá citanka
pre prvú triedu narodnich skől.) 8", 7 ív, bekötve. A
Göliczy P . Vezérkönyv az ÁBC-hez tanítók számára. (Gönczy P. Návodnia
kniha k. slovenskému slabikári a prvej citanke.) 8", 6'/a ív, bekötve. A. .
Gönczy P . Nyomtatott mozgatható betűk. (Tlacové pohyblivé písmeny.)
110 drb, táblapapirra felhúzva. A
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításához. (Nagy L.
Cvicenia umu a reci. Návodnia kniha pre uőitelov, jakoby tento predmet
v prvej a druhej triede národních skót prednásat mali.) 8", 13 ív, bekötve. A.
Nagy t . Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály számára. (Prakticna
mluvníca slovenská. Návodna rukovaí pre mluvnicnô vyucovánia v. I. a II.
triede prostonárodních skől.) 8°, 8'A ív, bekötve. A
* A Jövő 1S09/10. tanévre átdolgozott alakban jelenik meg.
** A csillaggal jelölt cikkek a m . kir. tud:-egyetemi nyomda ú j kiadványai.
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Nagy L. Nyelvtani aryakorhikSnyv a I I . osztály számára. (Minvniéuá eviöébná
1
knizka, pre II. triedu proaton-írodriích skôl.)
ív. bekötve. A.
. . .
Gáspár J . V VI. olvasókönyv. (Gáspár1 -I. Slovenská édauka pre V. a VI.
;l
triedu hidovieh skôl.) 8", 33 i ív, bekötve. A
.
Groó V, Jlatryar olvasókönyv a tót ajkú népiskolák it IV. oszt. számlára.
IGroó V. Chorská íitai ku aévicebná knizka.) Hnyydeiveztotetí ,, mu. .állás- es
közokt. lu. kir. min. Í.Ö89. évi t ie,39. sz. a t rend.
0' . ív. b e k t v e . V.
l>r. Kmerie/y és Kárpáti, Vezérkönyv a népiskolai föUír.ijzíaiiításlmti, tanítók
számára, (Dr. Emériezí e- !.: rpáti. Xávodnia ka.ha kn vyuco' aniu í:<'iü.-pisu
v íudovyoh skoláeh pre ucit< : v 1 éakatelov aéitei-.tya.) 8 , 25 1 • ív. lekötve. A.
Dr. F.mericzy és Kárpáti, völdrajzí eredmény tár. (Dr. Kmericzy
Kárpáti,
Sklad zeinepisu y eh vysledkov pie V-fei pi.UÄn» VI-tu triedu Iwáovyeh skôl
a pre opakovaoiu skolu.) 8", 1-» « ív, bekötve. A.
Gonczy P. Utasítás a töidgöiuHhöz. (Guii.-zy 1*. Xávod ka poznávania a
upotrebovaniu zemekiui pre mírodníeh uéiteíflv.) S", 5 ív. bekötve. A. Mamák H. Útmutató az elend rajztiUntäsiMii. {Mande H. l'prava ere vynéovania v kresleni v poéiatoéních skolácli, l. Návftina kniha pre uéiteíov.)
4-U ív, bek'i-ve. V
.V 102., 183., lel,,, 107., 10;-., 109.. 17:;., 175.. 17«'.,. 177. és 1 >(), rak ái: számok
alatt fölveti tan- és vexéifcSnyvk a niuélt. vall:-- és közokt,. m. kir. «en.
éti 17.35fej. sz. a. kel
ett,<U-.
d)
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Gáspár J . V—VI. olvasókönyv. (Gáspár I. Ciranka pre V. a. VI. trídu
iudo- kol.) s , H3's ív. bek, íve. À.
Nagy I,. Vezérküayv : beszéd- és érti-h-miry;'.korlatok tanításához, (Sat-y !.. Cvi
éenia apói >i reci v ]>érsej a druhej klasse imreilijiih sköl)ö , 1 1 1 i'ív.beköírye. A.
Nagy L. Vezérkönyv az aiiyaiiyélvtati tanitasàSma í. és SI. oszt. (Nagy L.
Navodna kniha kü viuéovaáu mlnvniui pre I. a, 11. k!a,ssu narodnieh
Nagy L. Nyelvtani gyakorióköuyv I I . oszt. szániára. (S.vjy L. Mluvniöna
cvicebna, kniha pre dnihu kiássa «airodiiieh skôl.)
i • ív, bekötve. A.
Dr. Emeriezy^Kárpáíi. Vezérkönyv a néjilsk. földrajz tanításában. (N .vednu
kniha ku ïiidoskol-kemn zemepisuèenu pre uci!.,-loei; a ucitelskich éeke.ncovh.)
K-, 251 v ív, be k tve
. . .
. . . .
Dr. Emeriezy-Kárpaíi. Földrajzi eredményt ár. (Zemepkmi sklad visiedkoeh pre
V. alebó VI. klassu narudnicii skôl a ine opakujueu skolu.) 8 "2 1 , ív.bekötv e A.
Göuczy P. Utasítás a í'öidgömbliöz, (Navod ku puzn.ivaúu a upotrebovanu
íemekuli pre narodnieh uéiteloeh.) 8', 5 ív, bekötve. A
Dr. hiss-Mayer. JÜaa'jarok története az elemi népiskolák V. oszt. számára.
(História Uherska.)
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skôl.) 8", 0'h-4 ÍV, bekötve. A.

'2 os

I 16

szánstíra.

bekötve. A

A.

.

iiyelve-n.

Gáspár .!. I l l , otvasóköi:« v. (ibis;.,ár J. .Sloveuska, éiianka pre fcreéu Is lassú
riarodnieh skôl.) »•, il 1 ,, ív, bekötve. A.
Gáspár J . IV. olvasókönyv. (Gáspár .1. (Jit.iuka p i e stvarto khissu.) 8°,
13' 3 iv, b e k ö t v e .

•205

í!('|st:sls4!Í;ik

tét

Göiu-zy P. A,it- 'ís olvasókönyv (í,!.".nwty P. Slovenski Alabik.ír a. persá
'e.nka
per persa riassu mírodníeh ikftí.) 8 0' i ív. bclfűtve. A. .
Gönczy P. Vezéikösiyv az Alit M;ez, tanítók szAaiáru. ÍGönezy P. N.ivodnii
kínba. ku slovens,teéiau slaoikaüu a persej éíta,ase.j s . 0 1 4
bel,-51 ve. A.
Groó \ • VexérkSujt « magyar ;<ye!v tanítására, sáros-szepesi tói ajkúak
számára, (tíroo V. Návodná, kni'u-j, k vyaéovanit u'u-isk
réti.) !!. rész.
,s . 71 : ív, bekötve. A
Graó V. Mairyar olvasó- és gyafeorlókfíiijv sáros-szepesi t<it ajkú népiskolák
i l - IV. oszt, szamara. í.Groó V . L'ker-.ka éitanki a cvicebna knizka.) Kogeoeiye/. eleu a lilu. \alias- ijs T,ö/.okb, JU. un', nini. ioo-'. ew J-I.->•..'. -,.
k. r e n d .
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Dr. Kiss-Süayer. Vezérkönyv a történet támlásához. (N-ivodiia knizka kn
viucovana historii prosto narodnieh ík»l pre ucitelov.) 8°. '3 ív. bekötve. A.
A 197.. 198., 203., -0-1., 2115., :!'io., 207, 2o ., -jo.!., 2lo„ a l t . . 212, és 213.
raktári számok alatt, fölvett, tan-és vezérkönyvek a m n é l t vallás- és közokt.
m. kir. min. lí-ss. évi 17.35-y sz. a. kelt rendeletével engedélyeztettek,
a, 200. raktári szám alak fölvett vezérkönyv pedig' az löS9. övi 11.539. s/..
a. kelt. miniszteri rendelettel engedélyezteti/ír.
5
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Gönczy P. Falitábla. (XXIV. Illmna.) 24 lap. A
Gönczy P . ABC- és olvasókönyv. (CpncKH liynuap ca O C H O B H O M urraHKOM 3a
apun pa3|ieji HapojHe witoie.) 8°, 7Vs ív, bekötve. A
Gönczy P. Yezérkönyv az ABC-hez. ( y n y T C T B O 3a Hacrauy y cpiicKOM Cyoapy
ca iHTatiEOM na,«en>eno H A pom M I Y Q H T E A H N A . ) 8°, 6 ív, bekötve. A
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajknak » számára. (Hapojuia Kanra 3a cpöcKn
paspe* I. o.mt'ji.) I. rész. 8°, 8 ' / j ív, bekötve. A
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. (Pyiaa Kunra K M3yMasatty
MabapcRora je3Hfta.) II. r. 8°, 8'/-t ív, bekötve. A
Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkú népiskolák II—IV. oszt. számára.
(MafyapcKa 'inra H Ka H «ejitóoiiiia K N , N J N N N A epöcKHx Hanoimax untoia.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1889. évi 14.539. sz. a.
k. rend. 8°. 97= ív, bekötve. A
Nagy t . Nyelvtani vezérkönyv 1. és II. oszt. számára, (FayrcTBo y npexaBaay
cpncKe rpaMHTHKe y I. M II. paspexy napoine niKO.ie.) 8°, 8V* ív, bekötve. A.
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv III. és IV. oszt. számára. (ViiyrcTBO y
iipejtaRaiLy cpncKe rpauaiHKe y III. h IV. pajp. iattojie.) 8°, 10 ív,
bekötve. A
Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. számára. (Cpacsa rpaMaraiKa
BeJKÓemiua 3a II. pa3peA Hapoine uiKOJie.) 8°, 2 ív, bekötve. A
Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv III. és IV. oszt. számára. (CpncRa rpawaTHiKa BeiKÓeHMna 3a III. H IV. pasp. Hap. mso-ie.) 8°, 7 3 / 4 ív, bekötve. A.
Gáspár J. II. olvasókönyv. (CpncKa iHTamta sa ipyrB pa3peA iispoAHo
uirco.ie.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1888. évi
17.358. sz. a. k. rend. 8°, 9 ív, bekötve. A
Gáspár J. III. olvasókönyv. (Cpucnn
itnafiT> H 3a rpefeii paspeA HapoAHe
UIKOAP.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 188?. évi
3
17.358. sz. a. k. rend. 8", 10 A ív, bekötve. A
Gáspár J. IV. olvasókönyv. (Cpncita iHTaiiKa sa qerBpni paspeA Haponae
iiiKo.ie.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. nun. 1888. évi
17.358. sz. a. k. rend. 8°. 14 ív, bekötve. A
Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. (Cpncita i m a men 3a nem n mecm pa3pea
HapoAiie uiKojip.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt,. m kir. min.
1888. évi 17.358. sz. a. k. rend. 8°, 307» ív, bekötve. A
Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tanításában, tanítók számára.
(l'mTcrBo y 3eMjM>iino 3a yiHieJte a yiareAcKe KaiiAHAare HapoAaax inKOJia.)
8°. '267, ív, bekötve. A.
Emericzy-Eárpáti. Földrajzi credménytár. (Cayu seJUboancanx pe3y.naia »a
uapiuiie uiKo.ie V., a y c.iyiujy a sa VI. paspeA n 3a noüTopaiiajvby DiKOjry.)
8°, 2 ív, bekötve. A
Kiss és Mayer. Magyarok története a népiskolák V. oszt. számára. (lloBeCTHHua m aljapa,) ö u , 7 ív, bekötve. A
Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. (PyKonojcTBO k yieftv
nosecTHiiae y Hapo.uuiu nntojasia.) 8°. 273/< ív, bekötve. A
Maszák H. Útmutató az elemi rajztanításban, (yiiyrcnio y BacTasM uprari.a.
PyiHa KHiHra 3a napoA'ie ynarcte. C K . I O I U I O Xyro Macatt.) Nagy 8°, 5"< ív,
bekötve. A
A 229., 230., 231., 230., 237.. 238., 239., 244., 245., 246., 247. és 248. raktári
számok alatt fölvett tanszerek, tan- és vezérkönyvek a nagymélt. vallás- és
közokt. m. kir. min. 18b8. évi 17.358., a 232. és 233. raktári számok alatt
fölvett vezérkönyvek pedig ugyanazon min. 1889. évi 14.539. sz. a. kelt
rendeletével engedélyeztettek.
f) R o m á n

268

SZÁM.

Bolti-ár Nettó-ár

e)

229
230

8.

80
30
44
48
48

48
40
80
16
40
48
56
68

28

20
16

60
20

nyelven,

n é p i s k o l á k

s z á m á r a.

Gönczy P. ABC- és olvasókönyv. (Elemeutariu sèu ABC-dariu pentru scoíele
poporále romanesci.) 8°, 5',2 ív, bekötve. A.
Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában L. és 11. oszt, számára.
(Manualu de conducere in instructiunea limbei mateme pentru clas'a I.
sí 11-a scoleloru poporali.) 8°. 6 ív, bekötve. A.

30
40

SZÁM.
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Raktári
szám
273
274
278
-270
280
281

Bolti-ár
K
Groó V. Vezérkönj v a magyar nyelv tanítására román a j k ú a k számára.
(Manuduoerea gramatieei limbei maghiare.) II. rész. 8". 81/'* ív, bekötve. A.
Groó V. Olvasókönyv a román ajkú népiskolák 11 —IV. oszt. szántára. (Carte
de cetire si deprimiere.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir.
min. 188!«. évi 14.539. sz. a. k. rend. 8", 10'< ív, bekötve. A
Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a uépisk. földrajz tanításában. (Carte
conducatoria la propunerea geograflei in scolele popurale pentru invetiatori
si aspirant! de invetiatori.) 8", 28' i ív, bekötve. A. .
Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredniénytár. (Magasinu de resultate geografice pentru clíis'a V. casualminte VI. a scolei poporale si pentru scol'a
repetitiunala.) 8', 2 ív, bekötve. A
Dr. Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. (Manuducere pentru
instructiunea istoriei in scoal. poporale.) 8", 30 ív, bekötve. A
Jlaszák II. Útmutató az elemi rajztanításban. (Indegeutriu 1a, propunerea
desemnului elementariu. Instructiune pentru invetiatori.
1. Instructiune.)
8°, 1 • 4 ív, bekötve. A.

1

f

Nettó-ár
K

f

48

4M

48

40

20

96

16

12

1

20

1

1

20

1

í

A 268., 27U., '278., 279., 28'». és 281. raktári számok a l a t t fölvett tan- és vezérkönyvek a nmélt. vallás- és közokt. m. kir. min. 1888. évi 17.358. sz. a.
kelt rendeletével engedélyeztettek, it 27:!. raktári szám alatt fölvett vezérkönyv pedig az
évi 14.539. sz. a. kélt rendelettel engedélyeztetett.

g)

H o r v á t

Klem i

n y e l v e n .

» é p i s k o Î á 1» s z á m á r a .

Vasmegyei

Píjse&ás

szerint.

2'Mi Groó V. \ ezerkönyv a magyar nyelv tanítására vasmegyei horvát
szántára,

i. rész. (Uvodna kniga

ajknak

na podo&ivanje ugerskoga jezika.) 8".

]
j 4ü0

1

II. rész.( vodna kniga na poduèavanje ugerskoga jezika.) 8", 8 i ív bekötve. A.
\ 2!H». és ;-5o0. r a k t á r i szántok alatt fölvett vezérkönyvnk a nmélt. vallás- i''s
közokt. ni. kir. min. IKKí». évi 11.53:'. sz. a. k e l t rendeletével
fiftgedélyeztéttek.

Ii) ] \ I í t r f t k o z i L i o r v á t
Mhmí
i

315

48

40 ;

48

40

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanít, a vasmegyei horvát a j k ú a k szántára.

n é p i s k o l á k

n y e l v e n .

s z á m á r a .

Margitai J . Magyar ABl- és olvasókönyv a muraközi
b". .'> : ív, bekötve. KB

népiskolái;

Wunára.

'

. . .

:

316
317

Hargitai J . Magyar fali-olvasótábla !..» vit - vend népitik. szám. (20 lap.) KIS.
'Hargitai .1. Magyar olvasókönyv
auraközi népiskolák szám-ára. 11. év-

í

w*

Margit, i J . Vezérkönyv a magyar írás és olvasás tanításához horvát és vend
ajfea i--kolá!-.'-an. ü". 5V» ív. <*;>tve. KB.

fi.lv:.-1.

5

8'. l:V J ív. bekötve. KB

.

24

6Ü

50 !

50

40

30

24

44

36

60

48

48

«

A :îl.">„ j 16., 317. e- 318. raktári • vimok a-la.it fölvett tanszerek, tan- és vezér-

könyv ek a nmeit. va!l;i>- es közokt. in kir. min. 18S>;. évi 17.358 sz. a.
kelt rendél-'t.-vl engedélyeztettek.
t) l v . i i t b é n
K

\

f u

i

»

é

j)

i

s

k

n y e l v e n .
o

a) Ilereg-ngocsa-múrarnrirosi

1 á

k

s

z

á

tti

tájszólás

a

r

a .

szerint.

»•) 1 bönezy l'. ABC- és olvasókönyv, (Tckhu II. Pyei.:--1 ajßya« ir iiçpi a -unaiiaa 4 List
['.-(inon
if.4 r
iuík
.. :-:.::.) 8°, 7 ív, b e k ö t v e . A. .
ry)
Gönezy P . VezérkSayv az ABO-hez. (!' •
R\i:oio.i.rn<o KO \r!;mo prenait Í.KVL

•

\

:;33

:>•• » .. 1
".:Ob •;.:.. ait '.t 8 , 4 V« ÍV, bokötv-:. A.
Nagy L Vezérkönyv a beszéd* és értelemgyakorlatok tanításában I - II. oszt.
számára,

'

335

(HUM. .1 1 ti;ma;m-me <•'

- ti no.:; -.a. : o.ntitMMia itaura

íi'l..iíf

;
y u n .bù«i
i ii !í. i;aat:'l n, ;,í., - si. n.nù. i ) 8u, l l ' / s ív, bekötve. A. .
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására ruthén ajkúak számára. ( • MI • e.neia BUMi'a .:<< utfquum • -i ittp.-Bora n u u j I. resz, 8". 8> > ív. bekötve. A.
•

j

4
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LAPJA.

Raktári
szám
336
337
338
339
340
341

8.

Bolti-ár
i r r r
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására ruthén ajkúak számára.
(T ni •
Mti.
..>••• rt ik ) IL rész, «», « ív, bekötve. A. .
Groó V. Olvasókönyv a ruthén ajkú népiskolák 11.. III. és V. oszt. számára.
(M., n »•».. I. int.-. u
:
• • .) Engedélyeztetett a nm. vallás-és
közokt. m. kir. min. 1889. évi 14.539. sz. a. k. rend. Öu, ÍZ ÍV, bekötve. A.
Csopel L. Rutlién-mugyar szótár. (r)i;i>M>-..u.wi,>» «u» o.mnuj>i..) a 0 , 3Î ív,
bekötve. A.
Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. (Ho.mreii.ua KHHia KO
\ M IL
ni IL
I i xi, UK». 1.1 I.)
ív, bekötve. A
Kiss. Magyarország története V. oszt. sz. (llcropu MAJJI.röiw, ) ö°, 7'/J ÍV,
bekötve. A. . . .
Valkovszky. Magyarország története, (IUUBOKCKH Maxau« Hcropi« yiopimnibi.)
7 a ív bekötve.. A.
. . . .
A 331., 332., 333., 338., 339., 340. és 341. raktári számok alatt fölvett tan- és
vezérkönyvek a nmélt. vallás- és közokt. m. kir. min. 1.-88. évi 17.358., a 335.,
336. raktári számok alatt fölvett vezérkönyvek pedig ugyanazon min.
1889. évi 14.539. sz. a. kelt rendeletével engedélyeztettek.
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48
60

48

40

3

20

1

40

60

48

30

24

30

24 ;

b) Sáros-eempUwmegyei tájszólás szerint.
357

Gönczy 1'. AlíC- és olvasókönyv, (l'jcita aafijna a nepna mtiaiiita l-ia íiepioá
K.iácu iiapoAHMX'b m k 11 . B • 1.1« >ia um •kiiP h:)'.ikii Ibin e r.'iinia uepeoofi,ieii. CKIIMIOHSI IH.H-- : 1 H . H IER '.) Engedélyeztett a nm. vallás- és közokt.
m. kir. min. 1888. évi 17.358. sz. a. k. rend. ou, 0V. ív, bekötve. A. . .

k) V e n d nyelven.
EIe m i n é p i s k o l á k
316
318

számára.

Hargitai J. Magyar fali-olvasó tábla borvát és vend iskolák számára. (1 példány = 20 lap.) KB
Margitai J. Vezérkönyv a magyar írás és olvasás tanításához a horvát és
v e n d ajkn i s k o l á k b a n

8". 5 i ív. k ö t v e . K B

Gönczy P . Fali-olvasótábla az átdolgozott Gönezy-féle ABC-hez. 20 lap. A.
Gönczy P . ABC- és olvasókönyv. (Nőve A Lie i zacsétne knige cstenyá za
vesznicski sol prvi zlóos.) 8", 6 ív, bekötve. A
369
Gönczy 1'. Vezérkönyv az ABC-hez. iNavod vu szlovenszke ABC-szke i
zacsétnoga cstenyá knige. Ka vucsitele.) 8°, 6' i ív, bekötve. A
370
Gönczy P . írott mozgatható hetük. (Píszmeni gíbni píszki.) H2 darab, tábla371
papirra felhúzva. A. .
Gönczy P . Nyomtatott mozgatható betűk. (Stampni gíbni píszki.) 100 darab,
táblapapirra felhúzva. A.
372
Gáspár .1. II. olvasókönyv. (Nőve knige cstenyá za ves/.nícski sói drügi ziócs.)
373
8", 11 ív, bekötve. A
Gáspár J. III. olvasókönyv. (Szlovenszke nove knige cstenyá za vesznicski
374
sôl III. zlôcs.) «", 111 1 ív, bekötve. A
Gáspár J. IV. olvasókönyv. (Szlovenszke nove knige cstenyá za vesznicski sôl
375
IV. zlôcs.) 8", 16 ív, "bekötve. A
Margitai J. Magyar ABC- és olvasókönyv vend-vidéki iskolák számára. 8°,
376
5 ' ' ! ív, bekötve. KB
Margitai J.'Magyar olvasókönyv a vend-vidéki népiskolák számára II. év378
folyam. 8", 13',2 ív, kötve. KB
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításában I—II. oszt.
380
számára. (Návod na fhszanya vu govorênyi i razmênyi za vesznicski sôl
prvi i drugi zlôcs.) s 0 . IV7< ív, kötve. A.
381 Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításában I. és II. oszt. számára.
(Návod na vogrszki jezik za vesznicski sôl l. i IL zlôcs.) rt'/, f v , kötve. A
382 Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II osztály számára. (Jezícsna flíszanya za
vesznicski sôl II. zlôcs.)
2 ív, bekötve. A
383 Maszák H. I. Útmutató az elemi raj/tanításban. (Potikazács na zacsétno
rovutanye. I. Navod za soiszke vucsitele.) Nngy X . 5 1 i ív. kötve. A.
384
Maszák H. 11. Kivágott papírminták. (Vözrezane papimé olirázke.) 25 dli alak. A.
A 316., 318., 368., 369., 370.,_ 371., 372.. 373., 3.4., 375, 376., 378., 380., 3Sl„
3ö2., 383. és 384. raktári számok alatt fölvett tanszerei, tan- és vezér
könyvek a nmélt. vallás- ós közokt. m. kir. min. Ib88. évi 17.358. sz. a.
kelt rendeletével engedélyeztettek.

4
40

50
A

368

30

24 •

40

32

40

1

20

1

20

48

40

56

48

7j

56

30

24

60

50

60

48

40

32

16

12

20
72

1
60
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(iii ni c i

iskolák

a ) Olasz
400
401
: 40-2
! 403
404
;
4')5
4 MJ'

407
- -108
40:'

K ! f :

szú m á r a .

nyelven.

Capillars stb. A HC- és olvasókönyv. (li Libco di Lettura per la prima
Classe.) 10' s ív. kwve. KI!
('iipcllari stli. U. olvasó. 1 1 libro di Leitura per la 11. classe.') s ív. kötve. KB.
Capellari stb. SU. olva.-o. (11 libro üi l.ettura pei la 11!.Class,.) 13' .- ív. kötve Ki!.
( apellari stb. IV. « h a s é . (11 libro ili Lettura per la 1 . .Classe.) 2o ív. kötve. KB.
Kondit. Miuca. SmtM[iiina V — VI. olvasó. (11 libro di Lettura per le Classi
qiiinta e ses ta.) 38' s ív kötve. Kii
Capellari síli. Iparostanoiiciskolai olvasókönyv (élőké ,zítő tanfolyam). (11 Libro
ili Lettura per I! lovso Prepa rati,rio ilella Scnola Indu striate i er Garzoni
e per le Seuole Serali-Íiaiíieniculi. 12'"» ív. kötve KB.
Capeü.ui stb. Ipai'ostaiionei.skolai olvasókönyv. (1 osz.áh ) (11 Libro di
Let!ura per il l'rimo Corso delta 8uuol:i Imla.-triale per Àppreridisl.i.)
2o iv, 1, '
. KB
Czink. Fftldraj/.. (Manuale de '!eogrufia del regno d'Cnghcria e deli' inipero
d'Austria. 10' « ív. kötve Kii.
Boi-yé és Havas. Kereskedelmi számtan. (Aritmet.ica Commerciale.) i. rész.
12 » iv. kötve. Kit
Itoíívéi és Havas. Kereskedelmi számtan. íAritmotica Commerciale. il. r -z.
14'-s ; k tve. Kit
b) Magyar-olasz

1023

Nettó-ár

70
70
. j 80
1

55
55
no
80

*

o :

1

50 ;
75

1 !
1

I;II

1

1

20

1

! 1 40

3

10

60

3

00

4o

1

02

20

2

56

1

70

1

20

wichen

és Pasr!avs/.kv József. !'őldr»j: tr i n 11 : á z 1 : : 111 • : s/á inára.
Li,: környéke. Ahgyar21
olasz nyelven. Is »-ben. s". IV-.- ív fiuve. Ny
Br. Hrózik Karoiy és i'aszlavszky József. !'•>!(,vaj. u'imilázi iniioi számára.
11. néz. Kiiréna in ;'j;oti es és/aki resze
a 1 öbl.i világiész. M agya ri
3 !
olasz nyelvei, i - ^ - é a :
». 2o' , ív. fű., ve. Xy.
v'eíier Asr<>.'4eii. Fizii.al földrajz a gimi áziuiu I 1. a s z t a l ' a számára.
2
'óapyai-ola:- r... el •'• -TI. 1NS-V tv, 3'<< ív, tűzve .Ny.
Dr. Roiii Samu. Az astáay-, ! űzet- és 1 bilan a! vonalai. .Magyarnvelven. .s:»B-í'.-n. tt". 13' . í\. fűzve. K. II.
Y 1
I
í;r. li.dii Haan.. Az állattan alapvonalai á Utzéj'.iskolák felső osztályai
szamára.
Átdolgozra : Matisz J á i o s , (iuim i m ki.', főgimnáziumi
:
;!!,.ír M a g y a r - i a - / . nyelven i^i'l-ben. 8°, 21' t ív, tu.-,ve. K. B. .
I
2 !
Körösi Sándor. M io; r-oitts/. nvelvtan. K. H.
2
j
oszt
Iva
szamára.
K.
B.
l-'est
Varira O, Politikai Bldrajz a giinmizin:,, Vil

i>r. líréizil. Kár.::
•

lö'i-i
1025
1026

1

1028
102;»

a, j

3o
20

2 i .
í
I
!
1
3
'
1 í lí,> 1
2

B) Taneszközök.
K.ik-

Bolti ár

tári
szám

4 2 ti

427

~r
Gönczy 1'.: A métermértékek falitáblája, magyar nyelven. Átdolgozta: Bittenbinder Miklós budapesti 11. ke:', állami tanihónöképzö-oit.'zeú t a n á r . K. B.
Bittenliinder Miklós : l'ta.sítás a méterrendszer hasznalatára és tanítására
a népiskolák számára, mairvur nyelven K. I!. . .
Gönczy I'-: A uiétenuértékek fali álltája német, tót, rntlién, vend és szerb
nvelven.

K

f •

20

90

6o

45 •

Engedélyeztetett, a n m . vallás- és közokt. in. kir. m i n . | s » 8 . évi

17.3.\s. sz, .,. k. rend. K. B. . . .
Gönczi !'.: ! tasitás a méterrendszer tanításához., tanítók számára német,
tót, rutlién és vend nyelven. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. in.
kir. min. 1 - Ss. évi 17.3'>••<.

428

1

Nettó-ár

a. k. rend. Iv. B

1

90
00

. . .

50 í

Gönczy S'. : Népiskolai épületek terve. 1S74. Magyar, tót és szerb nyelven. Kngedc'-lV'ztett a, nm. vallás- i;< közokt. m. kir. min. ls'sS. évi 17.358. sz. a. k.
rend. K. B

2

!

40

2
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429

Raseli-féle természetrajzi ábrák. (16 darab színezett tábla, állat-, növény- és ásványtanhoz, táblapapirra felhúzva és 4'/« ívre terjedő magyarázó szöveggel.)
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. Mr. min. 1888. évi 17.358. sz.

430

Számológép, golyókkal. (A számológép felállított helyzetben 125 cm. magas.)
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1888. évi 17.358. sz.

431

Metzner Alfonz: Számvető készülék az elemi és polgári iskolák számára,
utasítással. Engedélyeztetett a rnn. vallás- és közokt, m. kir. min. 1888.
évi 17.358. sz. a. k. rend. K. B
Bopp : Métermértékek gyűjteménye. Tartalma : 1 darab bádogliter, 1 darab
bádogdeciliter, 1 darab bádogcentiliter, l darab bádogköbliter, 1 darab
ezredköbliter és 1 darab deciméter-fakocka, 1 darab 1 kilogramm vassúly, 1 darab 10 dekagramm rézsúly, 1 darab 1 dekagramm rézsúly és
1 darab 1 gramm rézsúíy, valamint egy méterrúd. Engedélyeztetett a nm.
vallás- és közokt. m. kir. min. 1888. évi 17.358. sz. a. k. rend. A
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13

20

12

432

36
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C) Tantervek, szabályrendeletek, utasítások és
könyv- és tanszerjegyzékek.
Raktári
szám

Bolti-ár

KI

f.

Nettó-ár
K ! f

I. Tantervek cs szervezeti szabályok
a népoktatási lanintézetek, képzőintézetek, felsőbb leány-, kereskedelmi
és ipariskolák szániára.
451
452
453
454
455
456
457
460
461
462
463
464
465
466
467
468

Tanterv és Utasítás a népiskolák szániára. (Kiadatott a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir minisztérium 1905. évi június hó lti-án 2202. ein. sz. a.
kelt rendeletével.) K. H
Tanterv a nem magyar ajki'i népiskolák számára. (1879. évi jónius hó 29-én
17.284. sz. r.) 8", 3 ív, fűzve. K. U
Tanterv a felső népiskolák (Iliik és leányok) számára. Az 1868 : XXXVI11. t.-c.
és az országgyűlési végzések értelmében. 8", l8/< ív, fűzve. Ny
Tanterv az ipari tanműhellyel egybekapcsolt felső népiskolák számára.
(1882. évi augusztus 16-án 18.634. sz. rendelet) 8", 1 ív, fűzve. K. B. . .
Tanterv a gazdasági szaktanítással egybekapcsolt l'első népiskolák számára.
(1882. évi augusztus !6-án 18.634. sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve. K. B
Tanterv a polgári ílúiskolák számára. (1879. évi szeptember hó 12-én 25.409.
sz. r.) 8", 2 ív, fűzve. K. B
Tanterv a polgári leányiskolák számára. (1887. évi augusztus 11-én 29.000. sz. r.)
8°, 2 ív, fűzve. K. B
"
Tanterv a hndapeti m. kir. állami polgári iskolai tanító- és tanítónőképzőintézetek számára. (1901. évi május 22-én 498. ein. sz. r.) K. B
Á kisdedóvónőképző-intézetek tanterve. (1891. évi 57.472. sz. r.) K. B. . . .
Az állami kisdedóvónőképző-intézetek szervezeti szabályzata. (1892. évi augusztus 26-án 29.973. sz. r.) K. B
Tanterv a házi-ipari mnnkamesternő-képezde számára. (1877. évi szeptember
hó 7-én 22.678. sz. r.) 8°, V* ív. K. B
Felsőbb leányiskola szervezete. (1887. évi július 7-én 28.999. sz. r.) 8", 2 ív,
fűzve. K. B
Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40.925. sz. r.) K. B
Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető rendtartási szabályok. (1887.
évi július 7-én 28.999. sz. r.) K. B.
A kereskedelmi tanonciskolák szervezete. (1897. évi május 24-én 25.314. sz. r.)
K. B
A női kereskedelmi tanfolyam szervezete. (1900. évi június hő 11-én 26.033. sz. r.)
K. B
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A felső kereskedelmi iskolák szervezete. ( 1 8 9 5 augasztu- 2--ÍÍII l-l . 0 0 1 K. IÎ
Az iparostanonc-iskola szervezete. (1.-9;!. evi augusztus hé :il-en '53.561. sz. r.!
8'. 2'.4 ív, fűzve. K. Ii.
Az iparossegédeket továbbképző tanfolyam szervezete. (Is!)! évi aiiïrusxtn.hó 29-én 35-527. sz. r.) Ii. U
A gazdasági ismétlő-iskola szervezete és tanterve. Íl>u2. évi szeptember be
' 24-én 66.569. sz. a. keit r.) iïizve. K. ií. (Átdolgozás alatt.)
Az elemi népiskolai tanítók és tanítónők továbbképző tanfolyamainak
szervezete. 1906. évi január hó l;0-én 10-2.591 1905. sz. r.) Ií. !!. . .
\z iparostanonc-iskolai tanítói tanfolyamok szervezete és tanterve. (Unie,.
• •vi május lió 12-án 38.228, -z. r.) 'K. H
SI,

488
489
190
l!»l
t"2
493
494

•195

t'i'í
497

496

502
50á
504

12
80

Szabályrendeletek.

Szabályrendelet az állami népiskolai (elemi) tani!ók és tauitóuok kepesiiővizsgálatáról. (l©u0. évi december 18-án 45.781. «•/,. v.j 8 . 11 s ív, l'iizve. K. H.
Szabályzat a felső nép- es polgári iskolai tani ók és tanítónők képcsitővizsgábitáról. (1902. évi február 19-én 539. ein. sz. r.) '. ] ív, fűzve. Ny,
A budapesti II. k e r . áll. elemi iskolai tanítóiiói.épző-intézet nevelönöi tanfolyamának szervez: "»', tanterve és képesítő-vizsgálati szabályzat;.-. ilővs. • •--.
31.068. s/, r.) K. K
A budapesti VI. ker. Állami polgári iskol.i í ; ontó nő képző- sutóz.>ttel kapcsolatban szervezett országos felső nép- és polgár; iskolai tanítónővizsgáló-bizottság szabályzata. (1898. évi 17.130. -/ r.) 8 , I s » iv. fűzve. K. Ii
Szabályzat az állami, községi, t.-twnbiti > •> magán-, felső ué;>- és polgári i';.és leányiskolákban tartandó nyíl v éti« ••. e tgan-. pór- é» j .víté-Vizsgalátókról. ÍJ 95. íuáro. 2o-áu 5'.é;i. -v, r. K. 13. . .
Az állami (•!••»:; né;,;-Kohű tanító- e ta í • . •• -ző-iiitézot k rendiartás.!.
(1000. évi december 18-áu -15.781. sz. r.) K. SS
Szabályrendelet az állami t a i . í l ó - é - I á i ítói -íí-t éj e'Zdék taearai és az »Hau«:
vagy államilag segélyc/eH községi, te Kő nép-, j Igári- é- olc;. ;
iskolai t a i i l ó k ütődi! évi pótléka me«àlla:-i!àsàn'>l.
ív. >>•' (1880—32.944. sz. r.) K. B.
Szabályrendeletek a volt határőr»
t nilelén l<-vö népiskolák iigyr-iről.
11877. o i t 16-án kelt le-f, eli atávozú-ssalj 8' ! - ív, fűzve. k . B.
1
-7ibály
a !'(-!vételi - « •••,!••;.,;.,•
•• ,i ivfeftlih !.•;• :< é.U o.ií.m.
i ! ; - á 4581. sz. r.) K. Ií.
Szabályzat az elemi uepiskontk bau é.s a íelső népiskolákban használation
irófiizetek szerkeze : <>, niinö.-esre, kiállítási é.s liav/iiáhtí a lársc a á&n,
ils;:; esi
-• c.) K, 15
. . .
Szabálvzat az egyetemi orvostudományi k a r o k n á l tartandó doktori szigorlatokról. (l:"'6 . évi 4598, sz. 1-.) K." ií.
Szabályzat az állami, községi, társulati •• ntagáiőeliegi! népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipariskolák tan.- és segédkönyveinek megbú-álása,
engedélyezése és használatit tárgyában.
ív. (J -s. évi dm. 'o-án
17.589 Va. I K. Ií.
'
. . .
Szabályzat a népoktatási intézetek, felső t ieni.ysskoiiik, kerrsked -Imi és
alsófokú ipariskolák tan- és segédkönyveinek iiiégMrá!ása, cugedólyezése és használatba vétele tárgyában. ( I - n : , évi jan. hó •.'"•-én
.sou.
sz. v.) K. B
Szabályzat a kinítókép;;ö-intá/,cti tanárok képzéséről és képesitesi-Wt), (1906.
évi február hó 17-én 11.890.
r.) K. B.
.
Szabályzat a felső kereskedelmi iskolák érctíségi vizsgáin'-. s/.ámára.
(19o7. évi ápr. 26-án 34.614. sz. r.) K. B,
. . .
Házi szabályzat. A budapesti I. ker. áll. polgári iskolai tan •• épzd-intézet,
az áll. el népiskolai tanít ')- -ás tanítűnőkép-ző-ini őzetek és a hódmezővásárhelyi áll. óvónői;ép '.ii-intéL'.et, köztartási ügyei vezetésének < a nevelők- és neveiönök reiei:;o-tá,'áüak házi xz&bálrzata. (1967. évi májú.* 22- n
40.036. sz. r.) K B,
. . . . . . . .
. . .
ÜL

517
520

r "

l'íasításolt.

Állami elemi népiskolák az 19»!S í). tanévben. K. Ií.
. .
Utasítás az állami elemi népiskolák irondnoksága és az áll. elemi népiskolák tanítói, illetve isazgató-tanítói s; imára. 11901. évi majn- 21-é.i
32.055. sz. rá K. H.
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520/a
521
522
523

5$4
525
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Állami elemi iskolai gondnoksági pótutasítás (1907—73.776.) K. B
Utasítás a polgári felsőbb és községi elemi iskolák számadásainak szerkesztése köriil követendő eljárásról, '/a ív. (1874—21.350. sz. r.) Ny. . .
Utasítás a népnevelési tan felügyelőségek számára, a népiskolai közoktatást
rendező lSCS-iki XXXVIII. és 1876. XXVIII. törvénycikk végrehajtása
tárgyában. (1876—20.311. sz. r.) v , 3 ív, Főzve. K. B
Utasítás a kir. tanfelügyelők számára, a magyar nyelv tárgyában. (1879. évi
XVIII. t.-c. végrehajtása tárgyában.) 8", 1 ív, fűzve. (1879. évi
17.284 sz. r.) K. lí
.". .
Utasítás a kir. ta»feliigv< lök számára, a népoktatás állap, tárói szóló
statisztikai adatok tárgyában. (Ib91. évi március 31-én 26u4/lö90. ein.
sz. r.)
l'/4 ív. fűzve. K. B.
Utasítás az 1S68. évi X X X V I I l . t.-c. SS. és 3'.». S-a értelmében létesített
közsésri alapvag.von felügyelete, kezelése és jövedelmeinek felhasználása
tárgyában. (1öS3. évi junius hó 26-án 13.217. sz. r.) öü, 1 ív. tűzve K. B.
Utasítás az áll. iskolák és óvodák költségvetéseinek és számadásainak, valamint azok leltárainak szerkesztése tárgyában. (1899. évi július 25-én
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24
20
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14
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Utasítás a polgári községek számára. ( 1 8 6 * . X X X V I I I . és
8°. 1 ív, fűzve. (1876-20.811 sz. r.) K. B. .

1870. X X V I I I .

10

t.-c.)
32
40
40
40

528
t 529
i 530
! 531

tót
„
8», 4 ív.
K. B.
román
8°. 4 ív.
,
K. B
Utasítás a községi Iskolaszékek, valamint a községi elemi népiskolák tanítói,
illetve igazgató-tanítói részére. (1868. évi XXXVIII., 1*76. évi XXV1U.
t.-c. és 1D02. évi okt. 21-én 44.246. sz. r.) lí. B
532 Utasítás a bábák számára. (1-79. évi 12.521. és 18*2. évi 882-)'." számú
rendelethez. Kibővítve az 1896. évi szeptember hó 10-én kelt 49.842. számú
rendelettel.) (18.»7.) 8», '/. ív. K. B.
533 Utasítás a bábák számára (tót). (1*70. évi 12.521. .-s 1832. évi 8821. számú
rendelethez.) Kibővítve az l)-96. évi szeptember hó 10-én kelt 49.842.
számú rendelettel.) (1897.) 8°, Hí ív. K. B
1 534. Kendelet a bábák számára 1a gyermekágyi láz meggátlása céljából követendő
eljárás tárgyában, ö", . ív. (i -9. évi 2771. sí. r K. B.
. . .
535 Ugyanaz német nyelven. K. B. .
„ t ó t
K. B.
536
szerb
„
K. B.
.
.
537
horvát
K. B.
.
! 538
rutén
K. B
539
román
K. B. .
1 540
541
„
olasz
K. B
542 Utasítás a kir. tanfelügyelők számára, a kisdedóvásról szóló 1891. évi
XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. (Vallás- és közokt. minisztérium
1892. évi október 8-án 44.00 ' sz. r.) K. B
543 Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyermekmenedékházak felügyelő-bizottságai (községi iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok)
számára, a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) K. B.
544 Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c.
végrehajtása tárgyában. (Vallás- és közoki. minisztérium 1892. évi
okt. 8-án 14.000, sz. r.) K. B
545 Utasítás a törvény hatósági közigazgatási bizottságok számára,a kisdedóvásról
szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása t á r g y á b a n . (Vallás- és közokt.
miniszt. 1892. évi okt. S-án 44.000. sz. r.) K. B
546 Utasítás az állandó és nyári gyermek - menedékházakat vezető dajkák
képesítése tárgyában. (Vallás- és közokt. miniszt. 1892. évi okt. 8-án
44.000

547
548

sz. r.) K .
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Utasítás a népnevelési kir. tanfelügyelők részére, a népokt. törvények végrehajtása tárgyában. (1905. évi augusztus hó 20-án 70.000. sz. r.) K. B.
Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok számára, a nem állami
elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti néptanítók
járandóságairól szóló 1907. évi XXVII. t.-c. végrehajtása tárgyában. (1907.
évi 76.000. sz. r.) K. B
'....."
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A f e l s ő b b l e á n y i s k o l á k és a p o l g á r i iskolák s z á m á r a szüksége? t a n s z e r e k
j e g y í é k e (!>!«;. ovi jól 1:5 ári 2»UUlo. >/..). fűzve. K. K. (Átdolgozás a l a t t . )
J e g y z é k e a k i s d e d ö v ó n ö k é p z ő - i n t é z e t e k számára
szolgáló
könyveknek.
(lsíi-2. evi 4!t.:-!o.s. sz.) k . B
. . . . . . .
I . J e g ; z é k e az á l l a m i , l - . z s é g i . t á r s u l a t i és magár, j e l l e g ű
> l.tafa-i
t a n i n t é z e t e k , k e r e s k e d e l m i é s ipari-.'...Iák Suis/i»aSntani o i s g e b é h e z e t t
(Í:!.|.ÍM-VVÍ'Í III-I. ;» ÍV I :
...
• (IN ' ?
. r • K. B .
í í . J e g y z é k e az á l l a m i , k ö z s é g i , t á r s u l a t i és i n a g á n i e l l e g ü né;,oktatási tanh t é / e t e k , lelsöbb leányiskolák, alsofoká ipari-k.iiák és a I ereskedelmi
iskolák : ÜSZI á l a t á r a e i . g e < i é l u " e t t taiiköny w k m k. ' s ív. ( I S S 9
évi
i p r i l i s 1 - a M ..'»Sit.
r.) K. B .
. . . .
I I I . J e g y z é k e a/, á l l a t a i . «• /.ségt. tarMiiaü és m a g a ; j e l i e g í i né;ml;!atási Isi!:h té/.etek, k e r e s k e d e l m i é - i p a r i s k o l á k kas/., alalárc. e n g e d é l y e z e l t t a n k ö u y t e k - e e k . f l o f o . évi i p r i l i s h.» ?7-éu
sz. r. K. B .
IV. J e g y z é k e « n é p o k t a t á s i tiki.intézetei , !<d»öbb l e á n y i s k o l á k , i . e s e s k e d e h n i
és i p a r i s k o l á k h a s / , illatára e c g e i i é l y e z e t t t a n k ö n y v l e. í . 11 - M
i
jne.. 1 l-i'n
7i-í. sv. r.l K. B
V. J e g y z é k e a népoktatási tanintézetei., felsőbb leányiskolák, kereskedelmi
é- i p a r i s k o l á t h a s z n a l a t á r a e n g e d é l y e z e t t t a n k ö n y v e k n e k . ' 1 * 9 2
évi
. .
.
'
24.i!5ii. sz r.l K. I!.
VI, J . g y z é k c
népoktatási t a n i n t é z e t e k , felsőbb l e á n y i s k o l á k , k e r e s k e d e l m i
é s ipariskolák használatára e n g e d é l y e z e t t t a n k ö n y v e k n e k , ! I
evi
2'i.'.':iö. -z r.l K. B.
.
".
VII. J e g y / é k e i népoktatási saniiitézetek. felsőbb leányiskolák, kereskedelmi
és i a r i s k o i á k használatára e n g e n élvezett t a n k ö n y v e k n e k .
évi
i s . i e i . - . ,.) K. B
t i l i . J e g y z é k e a népoktatási t a n i n t é z e t e k , felsőbb l e á n y i s k o l á k , k e r e s k e d e l m i
e- ipariskolák használatára e n g e d é l y , zett tankönyvek;., k, i l l e t ő l e g tane s z k ö z ö k n e k . . 1K".>•*.. ev, . 1.2•">'.. >/. f.-n.lt l e t . . K . B. .
. .
I X . Jegyzi••-.e a liéiioktíitasi t a n i n t é z e t e i . , fe!s .lib l e á n y i s k o l á k , k e r e s k e d e l m i
és i p a r i s k o l á k iia.-zi illatára e c g o d é l ; < zeíí t a u k ö n y t. knek, i l l e t ő l e g taile zkiiz' ltek.
>:'•.;. - ; li-l.l.st;
r. lee-let.) K . B. . .
. . . .
X . J e g y z é k e a népoktatási t a n i n t é z e t e k ,
isiibb l e a i i i i s o i á k , k e r e s k e d e l m i
é s i p a r i s k o l á k i t a s z - a l a t a r a .ímeii.'lyezet! t a n k ö n y v e k n e k , i l l e t ő l e g iau4 .... ;
. .
,
. !. ' 2
. 1 * ' K 15
X I . J e g y z é k e a népoktatási t a n i n t é z e t e k , f e l s ő b b l e á n y i s k o l á k , k e r e s k e d e l m i
és i p a r i s k o l á k h a s z n á l a t á r a e n g e d é l y e z e t t fcwköny vek, i l l e t ő l e g tane s z k ö z ö k n e k . ( Í8'.i9. vi l.i.iinl. sz. r.i'jv. B .
. . . . .
. . .
X I I . J e g y z é k e a népoktatási t a n i n t é z e t e k , f e l s ő b b l e á n y i s k o l á k , k e r e s k e d e l m i
és ipari -kólák hasznalatára e n g e d é l y e z e t t t a n k ö n y v e k , i l l e t ő l e g tane s z k ö z ö M i e k . (|'<0l. • vi lè.V '2. sz. r . f k . B. .
.
.
.
X ! H . J e g y z é k e a népoktatási t a n i n t é z e t e k , f e l s ő b b leányiskol k, ke cs• ed el ml és ij; ;r skoláli h a s z n á l a t á r a e n g e d é l y e z e t t tan ö n y v e k , i l l e t ő l e g
t nesz ő z ö k n e k , (lim.: evi !::.2ii2. sz. r.) K . B
Az i p a r o s t a n o n e i s k o l á k és s e g é d e k t o v á b b k é p z ő - t a n f o l y a m a i f ö l s z e r e l é s é nek j e g y z é k e . (19l.»j. évi m á j u s hó 12-én 38.227. sz. r.) K . 15

V.

Kó«'pisk»Iai

szervezeti

szabályzatuk

és

4ö

utasítások.

1. Gimnázium szamára.
Ü 1 3!agyar ryelren.
4!.):i
591

592
.93
94

S z a b á l y r e n d e l e t az e g y e t e m i o r v o s t u d o m á n y i k a r o k n á l t a r t a n d ó d o k t o r i
s z i g o r l a t o k r ó l , ( l f t o l . '.vi 4593. sz. r.) K. B
. .
Szabályzat, a f e l v é t e l i és t a n d i j a k r ó l oly k ö z é p i s k o l á k b a n , a h o l a díjak az
á l l a m k i n c s t á r b a vagy a vallás- és k ö z o k t a t á s ü g y i miniszter á l t a l k e z e l t
v a l a m e l y közalapba folynak lie. il !».., j ú l i u s 2 ' - e n -|o.2oi. m. r.l K. B .
Szabal,. zat a k ö z é p i s k o l a i !un- é s s e g é d k ö n y v e k m e g b í r á l á s a , e n g e d é l y e z é s e
e s h a s z n á l a t a l a r g . i á b a n . 118'H —54.043." sz. r.i
I , ív, t ű z v e . K. B. .
S z a b á l y z a t a t e s t g y a k o r l á s , m é r t a n i rajz é s s z é p í r á s - t a n u l á s a i o l v a l ó felm e n t é s ü g y é b e n . (Iss". —14.870. sz. r.) 8". ' n ív, fűzve. K. B .
K ö n y v j e g y z é k a k ö z é p i s k o l a i t a n á r i k ö n y v t á r a k számára.(1-S95 30.104. sz. r.i
S". R " , ív. fii*/ve. K. B
'

:52
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Raktári
szám
595
590
597
598
599
601
602

603
604
605
606

607
608
609
610

8.

Bolti-ár

K TT~
Szabályzat a középiskolai iskola-orvosok és egészségtan-tanárok kiképzése,
képesítése és alkalmazása tárgyában. (1885. é\i 48.281. és 1890. évi
13.331. sz. a.) 8°, 'A ív, fűzve. K. B
Magyarország tankerületi beosztása a középiskolák tekintetében. Ils -4 17.910. sz. r.) 8", 'A ív, fűzve. K. B.
Szabályzat a középfok, tanárvizsgálat tárgyában. (1888—50.098. sz. r.) 8°.
4'A ív. fűzve. K. B
Középiskolai rendtartás. (1890—23.583. sz. r.) l ' A ív. fűzve. K. B.
. . . .
Utasítás a középiskolai orvosok és egészségügyi tanárok számára. (1887. évi
44.250 sz. r.) K. B
Útmutatás a görög és római Írók olvastatásánál és a történet, tanításánál
szükséges szemléltető-eszközök beszerzéséhez. (1892—6664. sz. r.) K. B.
Útmutatás a középiskolai természetrajzi, földrajzi, kémiai, fizikai eszközök
beszerzéséhez. (1895. évi 14.893. m. r.) 8°, 4 ív, fűzve. K. B. (Átdolgozás
alatt áll.)
Utasítás a tankerületi főigazgatók számára. (1892 10.902. sz. r.) K. B. . .
Tanterv azon gimnáziumi tanalók számára, kik az 1890. évi X X X . törv.-cikk
alapján a görög helyettesítő tárgyakat tanulják. ( 18i.40—30.820. sz. r.) K. B.
Fehér Ipoly. A bajor középiskolák szervezete és eljárása. (A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter megbízásából.) 8°, 25 ív. fűzve. Ny. . .
Az egységes középiskola ügyében a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumban I8!l7. évi iebruár 15., 16., 17.. 19., 20. és 21. napjain megtartott értekezlet. 8", 9'A ív, fűzve. K. B
Szabályzat a középiskolai tanárjelöltek számára alapított báró Eötvös Józsefkollégium ideiglenes szervezete tárgyában. (18y5. évi 49.039. sz. r.) 8",
A ív, fűzve. K. B
Szabályzat az adjunktusok ügyköréről és szolgálati viszonyainak rendezéséről.
(1896. évi 52.-97. sz. r.) 8U,' 'A ív, fűzve. K. B. .
Szabályrendelet az egyetemen fizetendő díjakról. (1900. évi 32.498. sz. r.) K. B.
Szabályzat a felekezeti, törvényhatósági ós községi középiskolák igazgaióinak, tanárainak és tornatanítóinak engedélyezendő rendkívüli segélyről, illetőleg személyi pótlékról. (1906. évi nov. 7-én 95.333. sz. a. k.
rend.) K. B

64

2

1

16

b) Német nyelven.
627

Instruction für die Oherstudien-Directoren. (1884—18.025., 1884 —33.296. és
1884—17.916.) K. B
628 X X X . Gesetz-Artikel über die Qualification (1er Professoren. (1888 27.980.
*
sz. r.) 8", 2 ív, fűzve. K. B.
629 Dr. Schwicker. Die ungarischen Gymnasien. Geschichte, Svstem, Statistik.
(1881.) 8", 23 ív, fűzve. K. B
"

2. Reáliskolák számára.
591
592
593
594
602
642

Szabályzat a felvételi és tandíjakról oly középiskolákban, ahol a díjak az államkincstárba vagy a vallás- és közoktatásügyi miniszter által kezelt valamely
közalapba folynak be. (1895. évi július 29-én 40.201. sz. r.) K. B
Szabályzat a középiskolai tan- és segédkönyvek meg bírálása, engedélyezése
és használata tárgyában. K. B
Szabályzat a testgyakorlás, mértani rajz és szépírás tanulása alól v. felmentés ügyében. K. B
Könyvjegyzék a közévfok. tanári könyvtárak számára K. B
Útmutatás a középiskolai természetrajzi, földrajzi, kémiai, fizikai eszközök
beszerzéséhez. (1895. évi 14.893. sz. r.) 8", 4 ív, fűzve. K. B. (Átdolgozás alatt)
Szabályzat a latin nyelvnek a reáliskolákon való rendkívüli tanítása tárgyában. (1887-8296.) K. B
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b) Nyomtatványok.
Raktári
szám

Bolti-ár
~K

Î. J i c i r f f s i ós r e n d t a r t á s i nyomtatványok elemi nép- es
felső nép- ós polgári iskolák számára.
a) Elemi

népiskolák

számára:

ijóu
067

'Iskolai pénztári napié. AJ minta, 1 ív 76 sorral. \ y .
"Iskolai pénztári főkönyv. (Rendes évi számadási l'.j iióiitü. Ny.
'Népiskolai költségvetési nyomtatvány. N'y.
.
668
Ha669 »Az iskolai alapvauyon évi jövedelméről széllé számadás, (k; e ••:.,« i:
sítással, az 1 sa>;, évi XXXV III. t.-cikk 38. , y 39. sj-a értelmében ; egy
íven
sor.) K. 15. .
•
. .
. .
07ü Fölvételi napié az elemi mindennapi iskolák .V ,i velük kap, .-.éat,,- aalauos
es gazdasági ismétlő-iskolák. továbbá a felső népiskolák, a polgoi iskolák
e.- a. polgári iskolákkal kapt-solaln íi• >i kore.-k^dolmi tanfeK ara a
» 2 minta. K. 15.
\ külsóiv 24 taiiui 1 >/iini.i n,
A belső iv :Í-> a inaló »rnuww
ka),-71 Előmeneteli és inubv-ztási napló az elemi mindeiuii<pi i - "i i,
K. !!.
csolati s általaim , - gazdasági ismétlő-..-ka!,ik -z.i mára, h 2
. 'futta,
\ külsői v lesakis a m. i;ir. küzaonti Ma'i-.aU; éiv.oal
statisztikai kin.nl:l!:;-ok-.t tarralnia/za :
. . .
A belsóiv 4 i-,urate -• onára . .
. . .
Bérs/.erzödés a kincstár állal bérbeveeiidő é p í t e l e k szamara. K. li.
Tandíjmentességért lolyamodók kimutatási), elemi e> felső jiép- es polgári
iskolák számára. (T«n>iíjmentességi ív, egy ív í<> tanuló szamára.! K. B,
Leltári nyomtatvány. (A teítWSív fi2. a betóiív 124 sóit»?,) K. 15
lí77 Haladási napié. (A M.-'.ii 32. i kiiísőív 23 -oros.) li. li.
t;7s Látogatási napié. (A belsői v '52. a kiiísőív '_•• sor -.; k . 15.
679 Kimutatás az áll.eb H.i iskolába bt iratkozott mindennapi és Uno :!.. Titnriékri !
(A belsői. 42, .1 kül.-öiv 2' tanuló számára, i k . H.
Tandy kezelési nyomtatvány. \ Msv'.iv ss, -, küUöív 64 anua, -. a i,<.i
K. lí.
680
MOi •u-gjzcR a ni ..,jei fcs s/uOatí m i . \ ai as, lui i.njii.i,,..-.....<> íi i'uicléil i,
eb ni,',
1
gazdasági
mét.b'ifelső nép-, polgári iskolák - a ,-elSk kí.; -csoki
kereskeilőtaiieiicisk. s a női kereak tant'.;, továbbá az iparosiskolát. s a segédek továbbképzésére való tani- lyameUrél.
tin.M. - i'gv ív
136 község ne\e szamára.; K. 15. .
es2 Rendelő- és törzslap. (30 lap
egy füzet.,» Ny
i is 7 Jegyzék a
iskolánál alkalmazásban levő
tanító re-z, iv .
fenntartó által kiszolgáltatott járandóságokról, |
3-"> sorral. Ny.
.lavadalmi jegyzőkönyv. 1 péld. Ny.
Számadás a volt iiatárörvi déki iskolai- és itewlesi alapok vezeti éhez. il:
év t 34.104. S.Z. r.i Kgy példány egy kii hő- e- egy bcMWvbé! féli. \ } . i i
Külön bel«,'ii\. Ny. I ív .
. .
oU4
Iktatékönyv. 1 ív 4'"» ikt-iitószainra k . ii.
.
80S
Tárgymutató. 1 o 141 tárgykivonatra, k . ii. . . .
;21 Elemi iskolai ta-otói és tanítónői minősítő-táblázat, ti. 1!.
péié K. !!.
•S29«; Népiskolai értesítö-kiinyveeske a állami iskolák számára.
al. N».
' «29 hj Népiskolai ertesítö-köojveeske h.-.\\ be-,SÏ0 Népiskolai (elemi ) bixönyítvány. I péld. Ny, .
léi 7','/.so' nép666
670

rit polyári

•iskolák .s';../«.-»e.f ;

»Iskolai pénztári napló. .41 minta. 1 ív 76 sorral. Ny.
.
.
Fölvételi napló az elemi mindennapi iskolák és a velük kapcsolato* által.
es gazdasági ismétlő iskolák, továbbá a felső népiskolák, a polgári iskolák
• s a polgári iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamok - éinára.
o 2. minta k, lí.
A külsőív 24 t a n ú i é , s z a m á r a

.

\ belséiív 32 tanu'ó szamára . .
, ív 1, i.. ,, a",, i,'

•

-

Nettó-ár
f
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Raktári
szám
678
674
675
080
682
683

684
685
686
804
805
831
832
833
835
836
83 Ï
838
848

Tandíjmentességért folyamodók kimutatása elemi ós felső nép- és polgári
iskolák számára. (Tandíjmentességi ív, egy ív 10 t a n u l ó számára.) K. B.
P o l g á r i iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és javító-vizsgálatokról.
(A kiilsőív 5, a belsőív 10 tanuló számára.l K. B
Leltári nyomtatvány. (A kiilsőív 62, a belsőív 124 soros.) K. B
. . . . . .
Tandíjkezelési nyomtatvány. (A belsőív 68, a kiilsőív 64 tanuló számára.) K. B.
R e n d e l ő - és t ö r z s l a p (3n lap — e g y füzet.) Ny
Előmeneteli és mulasztási napló a polgári ós a felső népiskolák és a velük
kapcsolatos t a n f o l y a m o k számára, b 5. minta.. K. B.
A külsőív (csakis a m. kir. központi statisztikai hivatal m e g á l l a p í t o t t a
statisztikai k i m u t a t á s o k a t tartalmazza)
A belsőív 4 tanuló ,-zámára
F e l s ő nép- és p o l g á r i . iskolai költségvetés. K. B,
F e l s ő nép- és p o l g á r i iskolai pénztári főkönyv. K. B
Minösítvényi táblázat a felső k e r e s k e d e l m i , felsőbb leányiskolái tanárok
é s polgári i s k o l a i tanítók számára. K. B
* Iktatókönyv. 1 ív 40 iktatószámra. K. B.
*Tárgymutató. 1 ív 144 tárgy kivonatra. K. B.
F e l s ő népiskolai bizonyítvány tiuk számára. I péld. Ny
F e l s ő népiskolai bizonyítvány l e á n y o k számára. 1 péld. Ny
Gazdasági szakosztállyal megtoldott felső népiskolai bizonyítvány. 1 péld. Ny.
P o l g á r i lluiskolai bizonyítvány. 1 péld. Ny
P o l g á r i leányiskolái bizonyítvány. 1 péld. Ny
P o l g á r i liniskolai bizonyítvány m a g á n t a n u l ó k részére. I péld. K. B
P o l g á p i leányiskolái bizonyítvány m a g á n t a n u l ó k részére. 1 péld. K. B . . .
P o l g á r i leányiskolával egybekapcsolt női kézipiunkatanfolyaiu-bi/.onyítvány
1 péld. K. B. . .

I!. i»azdasá»i
n ismétlő-iskolai
670

671

699
ÍOO
701
702

nyomtatványok.
•
»

F ö l v é t e l i napló az elemi mindennapi iskolák és a velük kapcsolatos általános
és gazdasági ismétlő-iskolák, t o v á b b á a felső népiskolák, a polgári iskolák
és a polgári iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamok számára.
a 2. minta. K. B .
A külsőív 24 tanuló számára
A belsőív 32 tanuló számára
Előmeneteli és mulasztási napló az elemi mindennapi iskolák és a velük kapcsolatos á l t a l á n o s . és gazdasági ismétlő-iskolák számára,
m i n t a . K. B .
A külsőív (csakis a m. kir. központi statisztikai hivatal m e g á l l a p í t o t t a
statisztikai k i m u t a t á s o k a t tartalmazza)
A belsőív 4 tanuló számára
Felvételi és oszt.-napló. (A : belsőív 20, a külsőív 10 t a n u l ó számára.) K. B. . . .
Haladási napló. (A belsőív 32, a külsőív 23 soros.) K. B
Mulasztási napló. (A belsőív 10, a külsőív •"> tanuló számára.) K. B. . . . .
Mulasztási kimutatás. (A belsőív 88, a külsőív 61 t a n u l ó számára.) K. B.
. .

III. A kisdedovodák és gyermek-men«dékházakra
nyomtatványok.
666
667
668
721
722
724

725

vonatkozó

"Iskolai pénztári n a p l ó . A) minta, 1 ív 76 sorral. Ny
*
' I s k o l a i pénztári főkönyv. (Rendes évi számadás) BJ m i n t a . Ny.
•Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Ny
Kisdedóvónői o k l e v é l . Kisdedóvónőképző-intézetben végzettek számára. A)
m i n t a . K. B
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő-vizsgálatra bocsátottak számára.
BJ minta. K. B
Felvételi napló a kisűedóvó-intézetek és az állandó és nyári menedékházak
számára, a/l. m i n t a K. B.
A külsőív 24 g y e r m e k s z á m á r a
A belsőív 3'.' gyermek s z á m á r a
Kisdedóvodai f e l v é t e l i jegy. K. B.
* üzen nyomtatványok egyfélék, külön belsú- ragT külsoívük nincsen.

SZÁM.
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4
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f

ITT

Nettó-ar
K

f

na

Mulasztási napló kisdedóvó-intézetek és az állandó ós nyári menedékházak
számára, /• 1. minta. iv. lí.
A külsőív 3 g y e r m e k számára
A belsőív 1 g y e r m e k s z á a ' i r a
.
I
. .
• 728 líizotiyitvány a nyári menedékházakat vezető dajkák részérc. iv. B.
729 ; BIZOÍ yítváay az állandó menedékházakat vezető dajkák részére. K. IS. .
Anyakönyv a menedekházakat vezető dajkák részére, ii. B. 1 í
730

IV. Ipariskolai

4

.

4
! 8

•

!

*>

Hyomtalváiijok.

•Iskolai pénztár napló. AJ minta. 1 ív 70 -orral. Ny
'Iskolai pénztári főkönyv. (Rendes évi számadási B) min';!. .Ny. .
74 •> Ipariskolai l e l v é d i lap. (40. sz.i K ii.
740
költségvetés. (50. «/..) K. 1)
felvételi j e g y . ( 1-. - .) K. ÎÏ.
747
felvételi napló a tanonciskolák számára, < !. m i n t a . K. !!.
748
A külsőív 24 tanuló «zárnám
A belsőív 32 tanuló számára
.
. .
osztálynapló, a belsőív 4o, a köl*n'v 20 ..uiuiú .-zámár.i. (52. -z.. K. IS.
719
Ipariskolai előmeneteli és mulasztási napló az iparos- és kereskedőtanonc700
iskolák é> a seuédek to*alulképzésére való tanlolyamok számára,
p :*>. m i n t a . K. IS.
\ külsőív (csaki a m. kir. kö .ponti statisztikai hivatal m e g állapította statisztikai kimutaiá-okat tartalmazza. 1 . . . .
\ belsőív 1 tanuló szamára
. . . . . . . .
ai yaköuyv és osztályzati napló, a beisóív 20, a külsői' lo tanuló
751
s.aín ára.*(51. .-•/..) K. 15. . .' .
bizonyítvány. (47. sz.) K. ÍS. 1 példány
7?, 2
Ipar stanonc-iskolai ellcnörzA-könyvci ske. K. 1!
751
i •:•> Felvételi napló a segédek továbbképzésére v.dó tanfolyamok számári, „ i.
m i n t a . K. IS.
A kiilsőív 24 'atltiló száwiára,
.
A belsőív 32 t a n u l ó szattaira .
7" :' Flőme- '»telj és mul:>szt;Wi »apló segédek továbbképzésére való. önálló szervezettel bíró tanfolyama- számára, h 4. i unta. h . 15.
\ külsőív .'! tanuló számára
. . .
A belsőív 1 t a n u l ó számára

•1

(507

1

j

1

V. iXyomíaívánvok kópzöintózctck
707
70s
7.,9

770
771
! 77'2
773
774
775
770
777
1
77,s
779
780
i 781
782
í 783
784

785
789
792

.

10

oeo

í

3
3
ö

•

1 2
! :s

8
1
0
2

!

.

.

.

! 0
0
3

4

•j
;>

•t
4

5
i ;<
40

4
'2
30

ti
0

1

4
4

4
I 4

számára.

Fölvételi javaslati ív. K. B. 1 ív
Felvételi na, ló. Ny. 1 ív (Külső- es belsőív)
Air ni
vv. K. 15. 1 ív (Külsó- >•> belsőív)
Félévi értesítő. K. IS. 1 péld
Osztályozó-ív. (éwégi és évharmadf; Xy. 1 ív
Tanítóképző intézeti oszt.-bizonvitvány. N'y. 1 péld
Tanítónőképző-intézeti oszt.-bizonyítvány. Xy. 1 péld
KépesitA-vizsgálati anyakönyv. Ny. 1 ív (KülsőUd»>ív)
Zenéből \iz.su,. anyakönyve. Xy 1 ív (Külső- és beóőívi
M un ka mesteritől anyakönyv. Ny. 1 iv il\; Isö- és belsőív)
Tanítói Oklevél. Ny. 1 péld. '
Tanítón-i oklevél. Ny. 1 péld
Iiiznnritvánr énekiiői. Ny. 1 péld
Miiukainestcruöi bizonyítvány. Xy. 1 péld
Ide írlenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról. Nv. 1 péld.
Kivonat anyakönyvből. Ny. 1 ív (Külső- és belsőívi
Osztályozó-ív képesííő-vizstr. számára. Ny. 1 ív
Osztálynapló. 1 íy (Külső- és belsőív.) Ny
Kimutatás a tanitó(iiA)-képzA . . . . osztályába felvételre jelentkezett folyamodókról. (Külső- <s belsőív.) K. 15. 1 ív
Tárgybeosztás. (Általános óraterv.) K. B. 1 péld
* K/fifnyomtatviinyolí rgyféld.. litilőn bclsű- víigv kûlin kûlsâivûk nincsen.

8
i s
i 7
1

4
o

14
8
S

i
10
10
14
14
4
10
•)

10
n

0
6
5
2

10
G
ö
5
12
12
10
10
r>
...
7
4

7
8
4
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ö
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NÉPTANÍTÓK L A P J A .

Raktári
szám
793
794

847
851

8.

Bolti-ár
K
Fölvételi javaslati ív a fölveendő növendékek és a fölvételi kedvezmények
számára. K. B. 1 ív
. . . .
Állami tanitó(nö)képzö-intézeti állandó tanmeneti ívek. Ny.
AJ minta. (Az összea tárgyaknak egyesített tanmenetéhez egy külsőív.
• az intézet jelzésére. Ebből egy intézetnek csak egy kell)
BJ minta. (Minden tantárgy minden osztálybeli egész évi tanmenetéhez
külön egy külsőív. Minden tárgyhoz minden osztályba egy kell) . .
CJ minta. (A tanmenetek részleteihez egyaránt szolgáló belsőívek) . . . .
Elemi népiskolai tornatanítónői bizonyítvány. Ny. 1 példány
Bizonyítvány a továbbképző-tanfolyamról. K. 11. 1 péld

VI. Tanfelügyelői kezelési

f

SZÁM.

Nettó-ár
K
10

nyomtatványok.

Állami elemi iskolai gondnoksági pótutasítás. (A kir. tanfelügyelők részére
az 1908. évi 16.471. sz. r. folytán ingyen.) K. B
tf 72 Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendő épületek számára. (A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 49.504. sz. r. folytán ingyen.) K. B. . . . .
Minősírrényi táblázat a felső kereskedelmi, felsőbb leányiskolái tanárok és a
«86
polgári iskolai tanítók számára. (Az 1907. évi 49.504. sz. r. folytán a kir.
tanfelügyelők részére ingyen.) K. B
804 Iktatókönyv. 1. minta. (A kir. tanfelügyelők részére az 1906. évi 32.051. sr..
r. folytán ingyen.) 1 ív. K. B.
805 Tárgymutató. II. minta. (A kir. tanfelügyelők részére az 1906. évi 32.051. sz.
r. folytán ingyen.) 1 ív. K. B.
A
vármegyei áll. elemi iskolákba beiratkozott tanulók létszámáról
806'
szóló kimutatás. (Külső- és belsőívvel.) (A kir. tanfelügyelők részére az 1906.
évi 32.051. sz. r. folytán ingyen.) K. B
807 Utazási napló. (Külső- és belsőívvel.) (A kir. tanfelügyelők részére az 1906. évi
32.051. sz. r. folytán ingyen.) K. B
808 A tanítói állások javadalmainak és szolgálati viszonyainak kimutatása.
(A kár. tanfelügyelők részére az 1906. évi 32.051. sz. r. folytán ingyen.) K. B.
809 Az áll. és államilag segélyezett minden fokozatú községi népoktatási intézetek költségvetéseinek és számadásainak nyilvántartása. (A kir. tanfelügyelők részére az 1906. évi 32.051. sz. r. folytán ingyen.) K. B. . . .
814 Tanítói változási jelentés. XI. minta. 1 ív. Ny
816
Jegyzőkönyv a teljesített iskolalátogatásról. (A kir. tanfelügyelők részére az
1906. évi 32.051. sz. r. folytán ingyen.) 1 ív. K. B.
817 A kir.tanfelügyelőnek,gondokságoknak, isk.-székeknek és az állammal szerződéses viszonyban levőknek kezéhez kiutalványozott pénzek nyilvántartása.
(A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 30.422. sz. r. folytán ingyen.)
(Külső- és belsőívvel.) K. B
Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 88. és 39. §-ai alapján létesült községi alap818
vagyon nyilvántartása. (A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 30.422.
• sz. r. folytán ingyen.) K. B
állandó menedékház törzskönyve. (Külső- és belső819 Az állami kisdedovoíla
ívvel.) (A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 30.422. sz. r. folytán
ingyen.) K. B
áll. elemi Ilii
leány — vegyes népiskola törzskönyve (Külső- és
820 A
belsőívvel.) (A kir. tanfelügyelök részére az 1907. évi 49.504. sz. r. folytán
ingyen.) K. B.
Elemi iskolai tanítói és tanítónői minősítő-táblázat. (A kir. tanfelügyelők
821
részére az 1907. évi 30.422. sz. r. folytán ingyen.) K. B.
822
Tanítói változási kimutatás. (A kir. tanfelügyelők részéi-p az 1907. évi 30.422.
sz. r. folytán ingyen.) K. B
823 Pályázati hirdetés. (A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 30.422. sz. r.
folytán ingyen.) K. B
824 Pályázati minősítő-táblázat. (A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 30.422.
sz. r. folytán ingyen.) K. B

520/a

VII. Bizonyítványok és oklevelek.
721
722

Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézetben végzettek számára. AJ
minta. K. B
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő-vizsgálatra bocsátottak számára.
B) minta. K. B.

10
10

S

NEFIANÍTOK

SZÁM.

Raktári
szám
728
729
752
771
773
774
778
779
780
781
782
829 aj
829 hj
830
831
832
833
835
83IÎ
837
838
847
848
851
902
003
904
905
906
919
920
'121
922
923
924
925
'.'26
.134
935
936
972
978
>95

Bolti-ár

Bizonyítván} a nyári menedékházakat vezető dajkák részére. K. B.
Bizonyítvány az állandó menedékházakat vezető dajkák részére. K. B. .
Ipariskolai bizonyítvány. (47. sz.) K. 1!. 1 peldánv
Iskolalátogatási bizonyítvány. Ny
Tanítóképző int. osztály-bizonyítvány. 1 péld Ny. .
. . .
Tanítónői,épző int. osztály-bizonyítvány. 1 péld. Ny.
. . .
Népiskolai tanítói oklevél 1 péld. Ny
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. Nv,
Bizonyítvány énekből. 1 péld. Ny
Munkainesternői bizonyítvány. 1 péld. Ny
Ideiglenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról. Ny.
Népiskolai éstesilö-könyvecske az állami iskolák számára. , péld. K. IS.
Népiskolai értesítő-könvvecske havi beosztással. Nv
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. ! péld. Ny.
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 pékl, Ny
Felső népiskolai bizonyítvány 1> ányok számára. I péld. Ny. . . .
Gazdasági szakosztállyal megtoldott felsőnépiskolái bizonyítvány. 1 péld. Ny
Polgári fiúiskolái bizonyítvány. ! péld. Ny
. . . * . .
•
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péid. Ny.
Polgári fiúiskolái bizonyítvány magántanulók re.-st. ve. 1 peld. K. B.
Polgári leányiskolái bizonyítvány magántanuló, részére. 1 peld. !*., ií.
Elemi i épisk. I rnatauitónői bizonyítvány. : péld. Ny
Polgári leán iskolává! egybekapcsolt női kéziimuikatanfolvam-bizouyitvánv
1 péld K. B.
Bizonyítvány a továbbképző-tanfolyamról. K. B.
Gimnáziumi osztálybizouyítvány Ny.
.
.
óretts. bizonyítvány Alj ni. • latja-görög), magi >. Is>tin nyelv« ». 1 í\ Ny
Til) ,, (latin-görög), bukottak részére 1 ív. Ny. .
A3) ., Ilatin-görögpotld|. niagvar vagy latin nyelven. 1 ív.'Ny.
.''....'
„
„
Itej , i latin-görögp' tió). bukottak részőre. 1 ív Ny
Reáliskolai érettségi bizonyítvány nők részér LJ minta. 1 ív. Ny.
fJimnáziunii érettségi bizonyítvány h ;k részére, ( V m (laiin-görö;r). 1 ív. Ny. .
I)J „ ( latin-görögpótló) 1 iv. Ny
kiegészítő óretts. bizonyítvány nők részér- EJ minta (latin-görög) I ív. Ny.
FJ
„ (cs.i.k l,itin). 1 ív. Ny.
<JJ ., (utuu-göiúg). 1 iV.Nj .
ÍIJ „ (esak latin). 1 ív. Ny.
jCJ
lefiiög nyelvre és irodalomra). 1 iv. Ny. .
Reáliskolai osztálybizonyítvány N\.
érettségi bizonyítván. AJ stinta (aiagyAi? vagy latin nyelven). I iv. Xy.
„
,
Jij
,,
(bukottak részére«. I iv. Ny.
Felső kereskedelmi iskolai oszbílyhizonyitvány. Ny.
. .
„
,,
„
érettségi bizonyítvány. 1 ív Ny.
Női kereskedelmi szakiaufolvani; bizonyítvány. 1 i K. I!
VIII. F e l s ő b b

4iio
496
".til)
'.86
861
862
863

icánvkkolai

(«itunázintai

Béíratási iap. Ny.
Be írat ás i jegyzék. 1 ív Ny. . .
Osztáiv-i.évköiivv, belsőív. ! ív. Ny.
'
kiilsőív 1 ív. Nv.

8

8
3
3
8
8
14
14
4
10
5
12

10

isyomtaivánvok.

. r.i K, B, . .
Felsőbb leányiskola tanterve. :•'> !
; .J0.!'<:.%
Szabályzat a Jelvételi és t a " d i j a : ró! a
áll. •í felső:-« leányiskolában.
fűzve Ç1897 - 4561.) K. K. .
A felsöhh i ányi-kólái, és a polgári iskolák s/áiníini sjfik-ézcs tanszerek
jegyzéke (1896. iái. 13-én i
/..), f- « . (At.;.»:-„.Ws • a h t t . ) K. B.
Minősít veri vi táblázat felsőbb teánvisk-iui lanáv-ík szämara. K. Ií.
Heti órarend. 1 példány. U. Í5. .
. . .
.Jelentő-ív az iskolaév kezdetén. I p'-Liány. !•' B.
„
..
véilell. I példiiny. K. Ií.
r
S\,

syo
Sí:» 7
898
899

17

LAPJA.

nyomtatványok.

so
r.o

2 ti
NÉPTANÍTÓK

Raktári
szám
900
901
902
i 903
1

[
!
;

'
;

904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
918
920
921
922
923
924
925
926

8.

LAPJA.

•

Bolti-ár

Nettó-ár

K 1 f

K1 f

Osztályozó-kimutatás. 1 ív. Ny
Értesítő (1 ív = 2 példány). Ny
Bizonyítvány. Ny
Érettségi bizonyítvány Alj minta (latin-görög), magyar \agy latin nyelven.
1 ív. Ny
„
„
Bl)
„
(latin-görög), bukottak részére. 1 ív. Ny. .
.,
„
A2J minta (latin-görögpótló), magyar vagy latin nyel.1 . . .
ven. . ív. Ny
.
,.
„
B2J
„
(latin-görögpótló), bukottak részére. 1 ív. Ny.

8 !
8 j
8
8 !
8

»
»
»
kiilsőív. 1 ív. Ny
Kimutatás iiz ösztöndíjasokról. 1 ív. Ny.
M iuőhit. vén vi táblázat az ösztöndíjért folyamodókról. 1 ív. Ny
Kimutatás az érettségi vizsgálatról (belső- és külsőív) 1 ív. Ny
Kimutatás a hittanai-okról. ; ív. Ny. .
Szolgák minősítvén , i táblázata. 1 ív. Ny.
Kimutatás a tandíinieiitesséirért folyamodókról. 1 ív. Ny
Szakleltár (külső- és belsőív). 1 ív. K. B.

10
10

Érettségi bizonyítvány nők részére, C) minta (latin-görög). 1 ív. Ny
DJ „
(latin-görögpótló). 1 ív. Ny. . .
Kiegészítő érettségi bizonyítvány nők részére, E) unnta (latin-görög). 1 ív. Ny.
„
„
„
„
Ï')
(csak latin). 1 ív. Ny.
„
fiúk
„
GJ „
(latin-görög). 1 ív. Ny.
„
„
„
II)
„
(csak latin). 1 ív. Ny.
.,
„
KJ
„
(görög nyelvre és iro-

8
8
8
4
6
8
12
8
6
8 i
8i
8 j
6i
8
8
8
8
8 !
8
8
10

927

X. Reáliskolai
896
897
909
910
912
913
914
915
916
918
919
927
9X0
931
932
933
9:H4
935
9A6
937
93«
939

szÁM.

nyomtatványok.

Kimutatás az ösztöndíjasokról. 1 ív. Ny
Minősít vén vi táblázat az ösztöndíjért folyamodókról. 1 ív. Ny

•

Szolgák minősíti én vi táblázat:;. 1 ív. Ny.
Kimutatás a tandíjiuentess gért folyam dókról. 1 ív. Ny

1
8
- 6
8
8
6
8

10
10
Érettségi bizonyítvány nők- részére, L) minta. Ny
Középiskolai dologi törzslap. 1 ív. Ny
Osztály-névkönyv belsőív. 1 ív. Ny

Lrettségi bizonyítvány AJ minta (magvar vagy latin nyelven). 1 ív. Ny. . .
„
„
B)
(bukottak részére). Ny
Fegyelmi- és tanulmányi napló, belsőív. 1 ív\ Ny.
„
„
.,
kiilsőív. 1 ív. iNy
Kimutatás az érettségi vizsgálatról (belső- és külsőív). 1 ív. Ny

8
8
6
8
10
8
8
8
8
8
8
8
8
4
12

!
.

!

;

:

XI. Felső kereskedelmi iskulai nyomtatványok.
686
972
973
974
975
976
977
978

Miuősítvényi táblázat felső keresk. iskolai tanárok számára. K. B
Kizoinítváin. Ny. . .
Érettségi b i z o i n í t v á i v . Ny.
Kimutatás az érettségi vizsgálatokról, külsőív. Ny
„
belsőív. Ny
Osztál v-névkönvv. Ny
Beírókönyv, külsőív. Ny
„
belsőív. Ny

10
10
10
10
i0
8
8

8
8
8
8
8
8
6
6

1

8.

49

SZÁM.

Raktári
i szám

L>olti-ár
K ! f

979
980
981
982

Tanulmányi napló, külsőív. Ny.
„
belsőív. Ny
Fegyelmi napié, külsőív. Ny.
belsőív. Ny.
n

.

8
8
8
8

468

A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. (1900. évi június 11-én 26.033.
sz. r.) K. B.
'
Fölvételi napló az elemi mindennapi iskolák és a velük kapcsolatos általánosés gazdasági ismétlő-iskolák, továbbá a felső népiskolák, a polgári iskolák
és a polgári iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamok számára.
a 2. minta. K. B.
A külsőív 24 tanuló számára
A belsőív 32 tanuló számára
Bizonyítvány. 1 ív. K. B.
. .
Értesítő. 1 példány. K. B.
. . .
Anvakonvv. 1 példánv. K. B. .
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statisztikai kimutatás, i ív K. B.

XII. Kői kereskedelmi szaktanfolyam!
nyomtatványok.
»
.
.
670

!

995
996
997
; 998

E)

K ü l ö n f é l e

Nettó-ár
K
•

•

•

20

26

5
.
10

j 1011
; 1012
1013
j 1014

Nettó-ár j

' K ! f

T i

* -"mzeti mózcuMí római feliratos
! 1 ei ; 11
. 1 *"' [ • ;,
:e
szöveggel. (187:!.
Folio. 55 ív. 02 fénvkép. kötve.) K. B
Ugyanaz francia szöveggel. (1873.
Folio, 55 ív. 62 fénykép, kötve.) K. B.
Menszlniaiiii. Magyarország ó-keresztény és román stílű műemlékei. I. rész.
(1873.
Folio. 23 ív. 7 tábla, 207'fametszet, fűzve.) K. B.
Hcnszlmaun. Magvarország csúcsíves stílű műemlékei. II. rész. 11880. —
8", 2- ív. 1 térkép, 4 tábla. 191 fametszet.) K. B.
Bullies Zs. Magyarországi várak leírása. <
Nagy s», J.J f v . 22 kép.
Felméri. Az iskolázás Jelene Anirolországban. I. rész. (1881. s 1 . 17 ív. fűzve.)
K. B
Felméri. Az iskolázás jelene Augolorszásrban. II. r. (1881. 8°. 23 ív, fűzve.)
K. B
:
Az 1008.,, 1009., 1010., 1011., 1012., 1013. és 1014. rakt. számok alatt fölvett
müvek a nmélt. vallás- és közokt. m. kir. min. 1888. évi 17.358. sz. a.
kelt rend. engedélyeztettek.

40
40
•

10
10

3

II. Könyv-, cím- és névjegyzékek.
1 1038
1039

Balogh} .1. A m. kir. egyetemi nyomda termékeinek címjegvzéke. (1777
1877-ig. ) K. B.
. ." .
. . '
'.
Bosics J. : Tiszti név- cs címtár. 1871. 8°, 19 ív, fűzve. K. B
.
Az 1038. és 1039. raktári számok alatt, fölvett művek a nmélt. vallás- és közokt. ni. kir. min. 1888. évi 17.3-58. sz. a. kelt rend. engedélyeztettek.

2
4

i l i . Háziipari müvek.
í 1046
• 1047
i 1018

hubinvi !.. A háziipar könyve.

I. füzet. K. B
II. .,
K. B
in.
..
K. 15

4
4
6
4
4
8

Bolti-ár

i. Tudományos művek.
1009
1010

6
6
6
6

m ű v e k .

Raktári
szám

1 IftOw

f

2
2
2

~r

8
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1049
1050
1051
1052

Bolti-ár

SZÁM.

Nettó-ár
K

A magyar háziipar díszítményei, magyar szöveggel. K. B
Ugyanaz német szöveggel. K. B
Ugyanaz francia szöveggel. K. B
Női kézimunka-minták. (32 minta, szöveggel.) K. B. .
.
Az 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051. és 1052. raktári számok alatt fölvett művek a nmélt. vallás- és közokt. m. kir. min. 1888. évi 17.358. sz.
a. kelt rend. engedélyeztettek.

56
56
56

42
42
42
1

80

IV. Jelentések.
1063
1064
1065

1066

1067
1068
1069
1070
1071
1072

A vallás- és közokt. miniszter 186S. évi előterjesztése a közalapítványi
alapok- és jószágokról (1868-ban). 8°, 10 ív és 7 Xábla, fűzve. K. B. .
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek előterjesztése a közalapítványi alapok vagyoni és jövedelmi állása tárgyában 1869-ben. 4°,
17 ív, fűzve. Ny
Jelentése a nm. vallás- és közokt. ni. kir. minisztérium által vizépítészeti tanulmányok tétele és e téreni további klképezése végett
kiküldött Paksy
József
okleveles mérnöknek 1879-ben. 4". 3 ív
10 táblával, fűzve. Ny
A vallás- és közokt. m. kir. minisztérium kezelése alatt álló alapok és
alapítványok jogi természetének megvizsgálására vonatkozó irományok.
K. B.
I. rész (1880-ban), nagy .X<\ 16'/s ív. fűzve
.
II- n
7,
»
»
A közoktatásügyi m. kir." miniszter jelentése 1870 1. évről. (1872. Nagy 8°.
37 ív, 2 térkép, bekötve.) K. B
Ugyanaz német nyelven. (1873. Nagy 8°, 337« ív. fűzve.) K. B
A közoktatásügyi m. kir. miniszter jelentése 1872. évről. (Nagy
21'/. ív, fűzve.) K . B
Das Unterrlchtswesen im Jahre 1877/78. (Nagy 8°, 55 ív, fűzve.) K. B.
.
Jelentések a műszaki iparmúzeum tárgyában. (Nagy 8°, 8'/» ív, fűzve.) K. B.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek a közoktatás állapotáról
szóló és az országgyűlés elé terjesztett huszonhatodik jelentése. (1897.)
4°, 427» ív, fűzve. Ny

4b

40
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1089

Első nyelvgyakoi'ló- és o l v a s ó k ö n y v a k a t h o l i k u s n é p i s k o l á k II. oszt. s z á m á r a .
8°." 8' -.• 'ív, k ö t v e . Ny. I . . .'

1090

Olvasókönyv a katholikus elemi és városi iskolák IV. és V. osztálya sz,imára.
8°, 19'ív. k ö t v e . Ny. I
'
H a r m a d i k n y e l v k ö n y v , a levélírásba való hővezetéssel, n é p i s k o l á k 111. ós IV.

26

1091

osztálya számáru. 8". 13 ív. kötve. Ny. .1
Német betűző a népiskolák szániára. s". . ; ív. fűzve. Ny. 1
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. osztálya szamára. 8", 15 . ív.
A számjegyekkel! számolás módszertana, célszerű összeköttetésben a fejszámolással. Útmutatás a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló

80

1092
1093
1099

1102

Fali-olvasótábla. (1 teljes példány

1118

Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv az izraelita népiskolák
n é p i s k o l á k II.
I! osztáiya
számára. 8°. !»' , ív. kötve. Ny. 1.
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv az issraeiita népiskolák Ili. <s IV.
osztálya számúi
Í71 > í\ kí'it\<-. Ny. 1.
. .

14
82
88

érték ismertetésével. 8 , 9 ív, kötve. Ny. I.

- 14 lap,) Ny. 1.

54

. .

Izraelita iskolák számára.
1119

XX
139
140

141

1130

1131

1132

139

140

141

1151
1152
1153

N é m e t

! 54
i 96

n y e l v e n .

Számolási gyakorlókönyv a népiskolák szántára? a méter mért ék-r en dszer
alkalmazásával. (Übungsbuch beim Rechnangsunterriclit für die Landschulen. Mit Diirclifiibraiig d< - Mieterin as---> tem« ) s . s
l(;-,t ,.. Ky. I.
Számolási gyakorlókönyv a népiskolák U i . osztálya számára, a métermértékrendszer alkalmazásával. i Übungsbuch b ű m Uechnungsunterrichte für
Schüler Oer III. Klasse an V-:kssi.-líiilen. Mit iiimhlïi lining d< - MetoriuassSystems.J 8°, 6 ív, kötve. Ny. I
Számolási gyakorlóköny v a népiskolák IV. és V. osztáiya számára, a métermerteh-renuszer alkalmazasaval. (Übungsbuch beim Rechnungsuntemchte
für Schüler der IV. und V. Klasse an Volks.-- hu ion. -Mit Durchführung des
Metermass-Systems.) s . «>' s iv, kötve. Ny. 1
Olvasókönyv a katholikus népiskolák IV. oszt. s z á m á r a . (Lesebuch für die IV.
Klasse der kath. Haupt- und Stadtschulen.
19 » ív. kötve. Ny. I. . .
A fejszámolás módszertana a népiskolák i. és II. oszt. számára. Tanítók és
tanítójelöltek számára. (Methodik des Kopfrechnens in V erbindung mit
zahlreichen Übungsaufgaben für die I. nnd Ii Klasse der Volksschulen.
12' . ív. kötve, Nv. 1.
. . .
Fiii Lehrer und Lehramtskandidaten.)
Falitáblák. 1 péld. = l<! lap. (Wandtafeln, i Expl. = lu Blatte:.,) Ny. I. .

50

36

42

64

Izraelita iskolák számára.
Számolási gyakorlóköuyv a népiskolák számára, u méterméri ék-rendszer
alkalmazásával. (Übungsbuch heim Rechnungsunterrichte für die Landschulen. Mit Durchführung des M et ermass-Sy stems.) 8 . 8 ív, kötve. N'y. 1.
Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osztálya számára, a méternsertékrendszer alkalmazásával. (Übungsbuch beim LVclnmng.-unterriclite für
Schüler der III. Klasse an Volksschulen. Mit Durchführung des MetermassSystems.) 8 , 0 ív, kötve. N'y. I.
Számolási gyakorlóköuyv a népiskolák IV. és V. osztálya számára, a métermérték-rendszer alkalmazásával. (Übungsbuch beim Uechnungsunterrichte
für Schüler der IV. und V. Klasse an Volksschulen. Mit Durchführung des
Metermass-Systems.) 8°, (i1 v ív. kötve. N'y. I. . . .
ÜBC- és olvasókönyv az izraelita népiskolák számára. ABU- und Lesebuch
für israelitische Volksschulen.)
-V'» ív, kötve. Ny. í
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a/, izraelita népiskolák I l i . és IV.
osztálya számára. (Zweites Sprach- und Lesebuch fii; die III und
IV. Klasse der israelitischen Volk. » bnlen.t
17' - ív. kötve. Ny. 1.
Új héber ABC- és olvasókönyv izraelita népiskolák számára. iXeue hebräische
Lesefibel für israelitische Volksschulen.)
4 ív. kötve. Nv. 1. .
.

50 S

42

30

42

36
28

82
26

68

52
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(Slovenské Kiiihy.)
178

179

1107
1170

1171

1172

Számolási gyaKorlókönyv a népiskolák III. osztálya számára, a inétermértékrendszer alkalmazásával. (Poctovná cvicebná kniha pre III. triedu pociatocnych národnych skôl. S upotrebením sostavu merickych mier.) 8°,
6 ív kötve. Ny. I
Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. és V. osztálya szániára, a métermérték-rendszer alkalmazásával. (Poctovná cviöebná kniha pre IV. a V.
triedu pociatocnych národnych skôl. S pouzitím sostavu metriekych
mier.) 8°, 6'/. ív, kötve. Ny. I
. . . .
Harmadik nyelvkönyv, a levélírásba való bevezetéssel, népiskolák III. és IV.
osztálya számára. (Tretia Mluvnica slovenská spolu s naukou 0 skladani
listov a pisemnosti jednacich.) 8°, 15'A ív, kötve. Ny. I
A fejszámolás módszertana a népiskolák I. osztálya számára. Tanítók és
tanítójelöltek számára. (Návod k poctovaniu z pamäti s pocetnymi
cvicebnymi álohami pre prvú a druhú triedu národnych skôl. Ucitelom
a cakateíom úradu ucitelskéko.) 8°, 9'A ív, kötve. Ny. I
A számjegyekkeli számolás módszertana, célszerű összeköttetésben a fejszámolással. Útmutatás a népiskolák 111: és IV. osztálya számára. (Návod
k èislicovému poctovaniu v primeranom spojení s poctovaním z pamäti.
Vyklad spôsobu upotrebenia cvicebnych poctovych kníh pre vyssie
triedy národnych skôl. Ucitelom a cakateíom úradu ucitelského.) 8°,
12V< ív, kötve. Ny. I
Falitábla. (12 lap) (Skladné tabule. Cena vsetkych dvanástich.). Ny. I. . . .

•

36

30

42

36

74

62

54
64

94

2

78
30

2

30

I V . Hoi*vát n y e l v e n .
1188

Fali-olvasótábla. (12 lap.) (Zidna tablica za óitanje. Svih dvanast s kupa.)
Ny. I. . . .
'

V . S z e r b nyelven.
(Ó-szláv).
1194

1195
1196
1197
1198
1199

Egyházi énekek, melyek egész éven át vasár- és más ünnepnapokon énekeltetnek, a szerb nemzeti iskolák számára. (IUPKOKNOE irRHÚ K X H E A I Í A H Í A
M npA3ANHMHÏA A H Ó HA sért R O A Z 3A oynoTp£K/\£NÏF ttpKCKHX* N A P O A N W X *
O V S H A M I P Z . ) 8°, 5'A ív, fűzve. Ny. I
A karlócai görög keleti synodus által kiadott Kis-Katekizmus. ( K A T H X H Ó ' C X
A\AAKIH 5) H Í S T I I T T K A R T O Gv N Ó A A K Z K A H A O K I . ) 8°, 4V» ív, kötve. Ny. I. .
A Bács megyében levő gör. keleti felsőbb iskolák számára kiadott Katekizmus. (üocT04H0i"b BtpoHciioBÊAaBifl KaTHXMCHCb 3a uuine yieimuae pa3peje
v Hoiocn leapMoS EnapxÍH BaqKoű.) 8°, 8'A ív, kötve. Ny. I
Kis Kátéo (Ma.ihiá ltaraxHcicB.) 8°, l ' A ív. fűzve. Ny. 1
Falitábla. (10 lap.) Ny. I

VI. Román
1210
1211

•

26

22

26

22

46
26
8

38
22
6
78

1

nyelven.
32

Kis Katekizmus a görög keleti román népiskolák számára. K A T M X Í C Í C * AAHKZ,
CAÜ
tKápTX MZprSpHtHpt A P E " '
KptAiu^lOtZ, llíMTpS C K O A A E A E
NEÖNHTE
po/w\RHÍqjít.) 8°. 4VÍ ív, kötve. Ny. I

•

24

R

VII. üntén
j 1/417

28

24

nyelven.

Rutén fali-olvasótábla. (12 lap.) Ny. I
Az I., IL, III., IV., v., VI. és VII. alatt fölvett tanszerek, tan- és vezérkönyvek a
nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1888. évi 17.358.sz. a. k. r. engedélyeztettek.

2

30

8
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f

K

Nettó-ár
K

f

I. Tudományos művek.
a) T ö r t é n e l e m é s j o g t u d o m á n y .
Lalin es magyar nyolvnn.
! 1223
1'224
1225
1220
1227
;
1228
1220
i 1230
1231
1232
1-233
í 1234
. 1235
1230
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1-247
1248
i 1249
1

1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256

Articuli diaetales. Keg. Hung, de Anno 1764/5. Folio, :•! í \ . Ny.
„
,.
.,
1790 1
.
7' ív. Ny
1792.
., 2 ív. N'y.
„
.
1796.
1 ív. Ny
„
l«i)2.
„ SV'J ív. Ny.
,,

„
„

,

..

IMI-,.

..
.

..
..

,

2 ' •-• í v . N y

..
.

.,

.,

..

.,

..

ISO?
r. ív. Ny."
1*12.
..
i'/A ív.'Ny
1 >27.
ív. Ny.
Í8.30.
2 ív. Ny.
1836. Magyar-Latin, i'o'lio. 24 iv. Ny.

.

..

í m

„'

„

„

•

22

64
4

49'.'S í v . N y .

lS41-ik evi ország!;') ülésen a l k o t o t t törvénycikkek. Folio. 3 ív. Ny. .
1847 4s-ik évi országgyűlési törvénycikkek. Folio
ív. Ny
Babai. Hungáriáé Reges, eorum Genealógia, a - t a ileni illustriora el facta,
compeudin inetrico deduct a. ,7;- .M -'. ij ív. kötetlen. Ny
Haltai. Hungáriáé P a l a t i n i , l'i-opaiiitii:! et Loeunitene-ites Begib bello paceuoe
clarisshni, comi endio nietrico (iedncíi. 1775-ben. s ". 16 ív. kötetlen. Ny.
Babái. Archiepiscnpi Mtrigoiiienscs de utratjiie Bepubliea j i a e d a r e merit!.
compendio inetrico deduct!. !77 i a.
11 ív. kötetlen. Ny
Corpus -1 uris B u ugar ici. 1 M-l-ben. Tom. L et IL és Index. Folio, 87<'. ív. kötetlen
Corpus J u r i s Index pro se. 1^4'Uban. Folio. 1 ! iv. kötetlen. Ny.
. . . .
Fejér. História Academiae Scientiaruni l'azniai.hii.ae Afcl.i-i piseopalis ac
M.-Tlieresiaiiae Begiae l . i t e r a r i a . 1 - ' n e u . 4-ret. -io' -.• ív. kötetlen. Ny.
Katanchieh. Orbis aiitî<|iiiis et l a b . Itii.eruria <jnae Theodosii I m p e r a t o r i s
<>t l'eutii'p-eri audit, mi Svslcnia íieoüTaphiae rediicl ils et c.oiuuieutario
i l l u s t r a t i v . Két kötet, 12 táblával. 4", 197 ív. kötetlen. Ny
Katona. História Critiea Regain II ungai iaestirpis Austriae. i kötet (11 21-ig
és a 23-iki 1-04—1 <-10. . 464 ív. kötetlen. Ny.
Kelemen. História J u r i s Ilungarici. l'rivatis d<>ctimeutis ac tCstiinoniis
illustrata. 1. kötet 1-ls-ban. <«. 34 ív. kötetlen. N'y
Kelemen. História J u r i s ilungarici 1* ri v siti, et 1 list it ut innés J u r i s Hiuigariei
Privat!. 3 kötet I i i s .
140 ív. kötetlen. Ny. .
P r a y . História Beginn Hungáriáé. 3 részben. 1801-ben. s<>. lot ív, kötetlen. Ny.
P r a y . Supplement uni ad Annales v e t o es lliinnnrum, A varum et, Hiingarorum
congest us. 1-64-ben. x". 9 ív. kötetlen. Ny.
Protocolli eiusdem Aetorum Series extraetualis. 1--26-ban. Folio. 2'. J ív. Ny.
Vucheticli. liistitutiones J u r i s Criminalis Hin.gariei, iu usuin Acadeiniaruin
B. Hungáriáé. 1819-ben. 8°. 35 ív, kötetlen. Ny
Büntető-törvénykönyv az ausztriai birodalom szamára. 1858-ban. 8". 19 ív,
Lajstroma az ls43 44-ifi orszáirgy ülés irományainak s jegyzökönyveinek.
1846-ban. Folio, 50' ? ív. kötetlen. Ny.
Virozsil Antal. Mag varország közjoga, mint az alkotmánya eredetétől
1S47 4s-ig fennállott. 1861 8", v5'/i ív. kötetlen Ny.
Virágb B. Magyar századot. '2 kötetben. 1.-16. 8°, (>9 ív. kötetlen. Ny. . .
Boncz K. A kutimlikus főpapi hagyatékok körüli e l j á r á s és e r r e vonatkozó

'28
70
28
12
28
28
50
IS
50

•

20
86
54

É2
42

25
12

•

•

!

•

-

Í'J
2-1)
11 ( )

T>

30

31

-)0

18

90

5

04

12
4

60
20
3ö
22

3

16

íj

60

6

30

6
4

20

2

\émH nyel ven.
1288
1289
1290

Urbarial-Gesetzartikel vom Jahre ÎS3<;. Magyar-német szöveggel. Folio,
lit ív. Ny
'
".'
Virozsil Antal. Lncyelopiidie und Methodologie des juridischen und politischen Studiums. 1852-ben. |. r.
l-l ív, k ö t e t l e n . N'y
Virozsil Antal. U g y a n a z : 11. rész. 8", I6V2 ív, kötetlen. Ny

2

10

3
3

16
16

54
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1296

Országbírói értekezlet. Horvát szöveggel. 1862-ben. 8", 5 ív, kötetlen. Ny.

1302

1847/48. évi országos törvénycikkek. — Zákonje clanki krajinskeho sűemu
oü roku 1847 4s. ls4-<-ban. Folio. 5 ív, kötetlen. Ny.
Késniárszky. Szülészeti könyv. — Porodnictvo pre baby. (1892.) 8°, 12 ív,

Bolti-ár

K 1F

SZÁM.

Nettó-ár j

K 1f

j

Horvát nyelven.
80 !

Tót nyelven.
1303

54 i
2

It utón nvelven.
1309

so ;

Országbírói értekezlet. Rutén szöveggel. 1862. évben. 8", 6 ív, kötetlen. Ny.

II. Vegyesek.
Latin és magyar nyelven.
1315
1316
1318
1319

Tabulae Logaritmico-Trigoiiometricae. 1816-ban. 8°, 4 ív, kötetlen. Ny. . .
Hill János. Az ebeié és mérges irombákról. 1864-ben. 16°. 4.'A ív. kötetlen. Ny.
Fuchs János. Segédkönyv az első nyelvgyakorló- és olvasókönyvhöz. lfc>63ban. 16°, 6 ív, kötetlen. Ny. . . . !
Keresztény kath. Iiittanítás siketnémák oktatására. 1861-ben. 8°, 7 ív, kötet-

1320

Erismann. Népszerű egészségtan. Fordította dr. Imre József. 1880-ban. 8°,

1321

Szentkatolnai líálint G. Török nyelvtan. 1875-ben. 8°, 19 ív, fűzve. Ny.

1332

Christ-katholischer Keligions-Unterrieht zur Belehrung der Taubstummen.
1861-ben. 8°, 5 ív, kötetlen. Ny.

70
72
1

20
36 !

2
4

. .

80 j

Kémet nyelven.
32

Szerb nyelven.
1343

Gyakorlati pincemester és különféle háziszerek. — ÍT CKSCHKIM Ü O A P S M Á P Z ,
MAM HA8KA KAS.to K Í N A n p Á K M T H , M N P I O N A A . 1880-bau. 8°, 12 ív, kötetlen. Ny.

3

III. Könyvészet.
1354
1355

Kertbeny K. A magyar nemzeti és nemzetközi irodalom könyvészete. Magyarországra vonatkozó régi német nyomtatványok 1454—1600-ig. I. kötet.
18öo-ban. 8°, 60 ív. fűzve. Ny
Kertbenv K. — Petrik G. Mag varországi német könyvészet 1801—1860-ig.
II. kötet. 1886. évben. 2 részben. 8°, 82 ív. fűzve. Ny

10
20

IV. Egyházi müvek.
Lythnrgiai

müvek.

Magyar nyelven.
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372

Pázmány Péter összes munkái : 1. kötet. 4" 373/4
n
»
n
n
2.
„
4° 50
»
n
n
n
3.
„
4 47 1 / 2
n
n
n
«
4.
,,
4 oO
»
»!
S
»
5.
„
4° 51'/2
„ «» ••
»
6.
„
4° 51'/*
7
4* 50

ív, fűzve
„
„
n
n
„
„
„
*
„
„

•

12
12
12
12
14
20
20

16

i
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m, kir, t u d . - e g y e t e r u i

1390
1391
1392
1393
; 1391
' 1395
1396
1397
1398
139.'
1400

nyomda

kiadványa

Bolti-ár
K

Latin
1383
i 1384
! 1385
138G
1387
! 1.381389

L A P J A . 279

f

Nettó-ár
K 1 f i

nyelven.

Pázmány l'éter összes munkái : 1. kötet. 4" 43
ív. fűzve
. .
2.
„
4 38 Va
3.
.,
4° 34'' 4
4.
..
4» 51'/»
5.
.,
4" 50'/a
6.
,
4" 44' ^ „
.,
Breviárium Bontan um. jnn Ordine 8. Franciáéi et Clero >oeuluri. rttbro et
nigro typo. 1827-ben.
107". ív. kötetlen. Ny
.
Breviárium Romanum ex Decreto 88 Concilii Tridentini restitntum. etc.
1-27-ben. 8 97'A ív, képekkel, kötetlen. >'y.
Adalék a Breviáriumhoz (latin nyelven). 8". 1 « ív. Ny. . .
S t i M Refunetoruni. l s 37-ben. 11 ív. folio, kötetlen. N y . .
íiissiile-Romano-Seraphieiim ad normám novissimi Culundarii 8eraphici
Ordinis disposition et omendatum. 1826-ban, képekkel. 20 ív. folio,
kötetlen. Ny
Míssale Rtimanuiu ex Deereto :—. Concilii Tridentini restitutum 1817-ben,
képekkel, 250 ív, folio, kötetlen. Ny
Adalék a Mis.sulehoz (latin nyelven). Kis folio. ' « ív. Ny
Missile in Testis propriis 88. l'atronoruni Regni Hungáriáé. 1858-ban. •> ív,
folio, kötetlen, iroda-írópapir m. Ny.
. .
Ugy: naz. velin-papiron. Ny. . .
.
.
. . . .
. . . .
•Uis-ae Fesloruni novi.-.-imorum ordinis S. Franoiici seu supplementuu)
.Mi.-.-iiii.- R^mano-seraphic i
- 26-bísn. 3'e> ív. folio, kötetlen. Ny.
. .
Rituale Strigoiiiense pro saeris fnnetionibus freniientius oecurreiitibu
i Hxtraetus.l Ny.

12
12
12
12
14
20
•

!

•

6
12

•

30

1

60
20 i
11
06 ;

4

20 '

6

30
20 i

1

. '.

81
06 ;
60

1

40

2

10

ij

16

12

60

Szerb nyelven.
1

;
Í

Egyházi szertartáskönyv a gör. kel. egyház részére. 1873-ban. :i.ucrAOKz.
1 sassoslov (Honik ) > 20' î ÍV, kötetlen. Ny
1 j 1 i t'r
'liiptáfj azaz : a
k . l e t , c ^ h á z iiuiuj) í,,.».
«ua^tn,^«})*
K'K MMWÍI C/O4)EAÍHU)KZ. 8°. 1* ív. kötetlen. Ny
1413

Román
1123

nyelven.

Rituale gör. kel. egyház részére. lSBi-bun. 0 ' F , T Ó Í \ Z
'ÍioA 1X45. Octoicii. Folio. 164 ív, kötetlen. Nvj

MÁIIE,

póma tuii HÉrpS,

V. Ima- és énekkönyvek.
'í a g y a r
: 1432
i 1433
!
1434
i 1135

nyelven.

Ájtatosság Gyöngyei. Imakönyv keresztény
katliolikusok
használatára.
I r t a : Sujánszky Antal. Csinos címlappal és négy képpel. 1846-ban. 12'.
15 ív, kötetlen. Ny
Ugyanehhez arany- s színes nyomatú címlap. Ny.
Arany Korona. Imakönyv képekkel. 1874-ben. 4", 48 ív, kötetlen. Ny. . .
Szent Anniinak tisztelete, képekkel. 1880-ban. 12", 14 ív, kötetlen. Ny. . .

4
1
1

20
70 !
76 j
06 !

Horvát nyelven.
1444
1445

Lelki vigasz. Imakönyv.
Buliovne Morvice, ilite malene molitviee svima
bogo jubnim kerstjanom prikazanc. 1863-ban. 8°, 21 ív, kötetlen. Ny. . .
Kis imakönyvecske horvát gyermekek számára. 1S<}.>-ben. (Malena knjizica
molitvena, u kojoj zadérzaju se Molitve jutarnje i vecernje, k polio nomu
slusanju svete Mise, k pravoj ispovedi i dostojnoj pricesfi, s mnogima za
zive i mertve, vele koristna 1830.) 18°, 6'/a ív, kötetlen. Ny

54

42

56

Raktári
szám
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Szerb nyelven.
1454
1455

Templomi naptár, imákkal. 1856-ban. ( / M E I A I J I O C A O K Z
1807.) 12°, 22 ív, kötetlen. Ny
Psaltir. Zsoltárok a görög keletiek részére, 1
(^4ATM|,K.) 8°, 24 ív. kötetlen. Ny

HA

1 2-KS

CZ

/HOAMTKAMH.

eímképpel.

1868-ban.

Komán nyelven.
1466
1467

Kis Csaszovlov (Horák.) Komán imakönyv. 1858-ban. ( H A C O E A Ó I Í M H K . ) 8 " ,
19'A, ív, kötetlen. Ny
Psaltir. Zsoltárkönyv, egy képpel. 1858-ban. ( ^ A A T M P U . ) 8 ', 31 ív, kötetlen. Ny.

Tót nyelven.
1475

1476

Lelki mag. Imakönyv. 1863-ban. ( j a i e r t o tmc^ooné fíafcfoftí moblitéb, ín
I O Y I U I H - M U U ) . I I > | C U D I f a i m n . i ) i J c j i f f e Krifta,
í roelebnej ő r o a t o f h
(lMtarüf), r u !T1 ffi ő blßljoflavcfiiej p a n n e i l l a n j , t taté uiím ô œ a t i m
tr\ \i> inó rot fbi rloaxía bu|Tnc|>o, rojlíciuct) Eut}) tv},att a 3trf«ne.) 8°,
21 ív, kötetlen. Ny
Keresztény lélekluzér. Imakönyv. 1862-ben. ( Mrfáni Suffe tcefranífei, an<-b
m a « .o au Aaiiiona .) 8'J, 10 ív, kötetlen. Ny

VI. Katonaügyi nyomtatványok.
Újoncozási nyomtatványok.
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523

1524
1525
1526

A keresztelés! (születési), illetőleg elhalálozási anyakönyvi kivonat. (A védtörv.-utasítás 15. §-ához.) 1 ív. 1. m i n t a . Ny.
Elhalálozási anyakönyvi kivonat a saját, keresztelési (születési) anyakönyvben e l ő nem forduló fiukról. (A védtörv.-utasítás 15. §-ákoz.) 1 ív.
M I I I L A . Ny
Igazolvány, az állításra köteles beíratás végetti jelentkezéséről. (A védtörv.utasítás 23. §-ához.) 1 ív. .» m i m » . Ny
Összeírási lajstrom a helybeli illetőséggel bíró állitáskütelesekröl. (A védtörv.-utasítás 24. §-ához.) 1 ív. s. m i l i t a . Ny
Összeírási lajstrom az idegen állitáskütelesekröl. (A védtörv.-utasítás 24.
§-ához.) 1 ív. 7. m i l i t a , (Külső- és belsőív.) Ny.
A „teljesen ismeretlenek" lajstroma. (A védtörvény-utasítás 24. §-ához.)
1 ív
m i m a . Ny
Sorshúzási lajstrom az állításkötelesekröl. (A védtörv. utasítás 33. §-ához.)
1 ív. s*, m i l i t a . Ny
A) betűs Állítási lajstrom a büntetésképen a korosztály és sorsszám rendj é n kívüli állítások számára. (Külsőív.) (A védtörv.-utasítás 36. §-ához.)
!<>. m i I I l a . Ny
B) betiis Állítási lajstrom a sorsszám szerint való utóállítások számára.
(Boríté_kív.) (A védtörv.-utasítás 86. §-ához.) J O . í i i i n i a . Ny
C) betiis Állítási lajstrom. (Külső- és belsőív.) (A védtörvény-utasítás 36.
§-ához.) i<>. m i n t a . Ny
Igazolvány a védtörvényben foglalt kedvezményeket élvező egyének számára.
(A védtörv.-utasítás 46., 50., 53., 57. és 60. §§-hoz.) 1 ív. I I . m i m a . Ny.
Családi értesítő. (A védt.-utasítás 56. §-ához.) 1 ív 13. m i n t a . Ny. . . .
Előjegyzési könyv azon póttartalékosok és tartósan szabadságoltakről,
akik a szolgálati kötelezettség teljesítése tekintetében megadott kedvezményre »aló jogcímük fennállását igazolni tartoznak. (A védtörvényutasítás 01 §-áboz) 1 ív. 1 á. m i n i a . (Külső- és belsőív.) Ny
Előjegyzési könyv a póttartalékban nyilvántart álló félsz, papok, alkalmazott lelkészek, segédlelkészek és papi jelleggel bíró tanárokról. (Kiilés belsőív.) (A védt. utasítás 61. §-ához.) 1 ív l ő - m i u i a . Ny
Személyazonossági bizonyítvány az cg» évi önkéntes szolgálatra képesítő
vizsga letelietése végett. (A védtörvény - utasítás 65. §-ához.) 1 ív.
1<> i i i i i i i i Ny
Belépési bizonyítvány az egyévi önkéntesi jelöltek számára. (A védtörvényutasítás 69. §-ához.) 1 ív. l ^ i . m i l i t a . Ny

ÜZAM.
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Raktári
[ száiit
1527
1528
1529

Bolti-ár Nettó-ár

A ni, kir, tud,-egyetemi nyomda kiadványa

•k r r
3.2. «Militât. Av. . . .
Kimutatás az újonei ivetéshe % f \ v • íiol-v. - ni

• , J-t

S í . m i n t a . Ay.

Belépési bizonyít vá ti v a hadsereg- vagy hon véd -eg!. való önkéntes belép-

1582

Beleegyező nyilatkozat a hadseregbe 'eaditengeïv -/rí be b . » n ' aló
önkéntes beléptetéshez. (A v, i:ör -oit^s-ás . t>. s4feioz,) I ív
3 8 . m i n t a . Xy.
.
.
. . . .
Bizonyítvány á'.nriei-zeLinilási ligv'w'ji. l i e n .
••) Ay.

vm

1537
15:18
1|39
1540

'6-

hetésre. (À védtörv.-utnsíté

1

4

1

2
2

ív. »1. u i i n t a . Aj.

4

Nyilvántartás: jeg'-'öknii) >• tartósan szabadságoltak-, türt.iiékoso'I- ÓH óttartalékosokról, frtäsii;. Ill ré.-/ • '
j.: S-) (KAte.'i- és beisiiív.; Ay.
Xévlajstrom a tartósan .,-:abads,b Hak, tartalékosok és póttartalékosok
nyilvántartási jegyzőké.;, véhez, • '"<,. sín".* ÏIC. rés;;. 4
'Külső- «•»
belsői'.Ay.
.
. .
. ;
.
...

4
1

Xévlajstrom az állítás - ;:1> !, s. knefc naffrközségenkmti é- kö;jegyző égi
csoportok szerif.t> elővezetéséhez. (W.itv v • vt i ;
I •• •
.... s.

1. ,:(!!.' !lt H' v i;l,

s' ' .alt- .'.} Xy.

4

Tartózkodási Jelentkezési lapok a hadseregbeli és haditengerészeti legény-

ségről üji, mii, ; i |5 s-lroz.
Ugyanaz, 9 a, :niir ..eVóiv Xy

.s 2nO XI. 11 M. -zárához., keboív. Xy.

Tar o/kod isi jeleníke,.ési lapok a m. kir.

"

9

•nveilség áll«.ináu. aha tartozó

legénységről, s i minta :» 14. s-hoz, a 5s.2í«i XI. Ö. M. sz. 1 ••/.. 1,iílsöfv. Xy.
Ugyanaz, 8 a. minta., belsőiv. Xyiíorv;íí

2

»ví'ívríi.

15511 Bizonyítvány líjoiiefelszőlainlást ügyben. (Krjcdoeba n »tsuti.. tv.iliun.iei,,I I M I I I O ® predinetfl ) Xy.
. .
. . .
. . . .
. . .

VII.
150]

Különféle

4

művek.

Babai. Kpigrammatuin Vtiscellaneorum sacrorum et prolánortim. 1777-ben.

s". 1 • 5 ' ' í v . kötetlen. Xy
15' 2 Planum tabu lare si ve Decisioues Carlales per Excelsam Deputationen«, etc.
. Jlagvn.r-la-tin. If 5-ben, Folio. I"7 ív. kötetlen. Sr.
15Ö3 Wagner, l'uhersae Plrasiolugiae. Mag • e- Ut in-tót szótár. ! -:.*:'-ben
" Ide ív kötetlen. Xy.
.."....'
1564 Sáponként való jegyzések .>< 17'- : év, nr-zéggv oe-.vii 1
-, ív. Ay.

VIII. M u n k a - , Cseléd-,
és
1571
1574
i 1578
, 1579

1

6;

. . . .

1531

1535

41

§..'.;.,>•/„, 1 ív.

Kimutatás az újonc jutalékok végleges sz, ia .aveele «.'.•imára. (A • ;dt rv utasítás 132. S-álioz.) 1 ív. 3«. m i n t a . Ay.
. . . .

;

:

i „távollévők jegyzéke."' v.'dsrrí.-uhi-ff.'.s i - 1 W . . 1 ív. 3 1 . m i n i s « . Ny.
Előjegyzési könyv m besrozásnkró!. a \égérvénvesen elrendelt pót-legényállításokról' és a jóbavételekril. : v v.'n^W.-«t : »sííás 171 S-áli..; \ 1 ív.

1530

1534

K

Igazolási

Cseiédkönyv. 8°, 3 ív. köt v- Xy.
Házalóköin v. - . 3 ív, kötve. Xy
Igazolási iegv 10" db. Xy.

42
i

30
!

•

7' . j
4 ; 20

Házalókönyvek
jegyek.
16
.

1

40

Budapest. 1909. év.

A m. kir. tud,-egyetemi nyomda igazgatósága,
8

;

•

w
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tehessenek ilyen vizsgálatot es arról bizonyítványt kapjanak, még pedig hármas képesítési
irányban. Vagy tanítói oklevelet a művészeti
és iparművészeti továbbképző tanfolyamokra,
vagy müvé.szmesteri diplomát, vagy pedig jogosítványt a nemzeti versenyben való részvételre
E vizsgálatokra beküldött munkák száma
1906-ban 15.352 volt, melyet 25(5 művészeti
iskolából vagy tanfolyamból küldöttek be.
E vizsgálatok alapján aztán a jelöltefenek,
akik egy bizonyos meghatározott eredményt
felmutató fokot értek el. összesített bizonyít ványokat adtak, amelyek a/.tán különféle, tanító) minősítésre adtak jogot, ' illetőnek.
Az úgynevezett nemzeti versenyre, a South
Kensingtonban tartott vizsgálatokra, a különböző müipari és művészei i iskolákból, tanfolyamokból, esti iskolákból < technikai
intézetekből 16.610 munka érkezett be. Ezen
a vizsgálaton, az eredményhez k é p e s t , különféle érmeket és jutalmakat i- osztogattak". Lgy
kiosztottak 10 arany, 59 ezüst, 21'! bronzérmet,
könyvdíjat és 519 elismerő oklevelet. Azonkívül a ny rte- munkákból többet
kiállítottak a következő múzeumokban é- gyűjteményekben: South Kensington! an, Bal. -yben,
I 'unventryben , Sunderland ban, Warrington linn
és Belfastban.
Ez évben 657 ö s s z e s í t e t t művészeti oki'-ve
lel állítottak ki •.: v iz .gálatokon. Es p'-dig
506 elemi iskolai rajztamtói oklevelet, 130
művészeti osztálytanítóit és 17 művészeti t-t*

LAPJA.
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zeti iskolai és 12 szabad tanulói alapítványi
helyet. Mindenik hely 50 font évi ösztöndíjjal
van összekötve. A királyi termé, zettndományi
Collégébe,u 47 és a kir. művészeti iskolában
21 ötvenfor.tes ösztöndíjjal egybekötött hely
vau fenntartva, olyan tanulók számára, akik
a versenvvizsjíálat letétel' után magukat ta-

nífeói pályára szánják. A helyi iskolai hatóságok 1906-ban 53 ötvenfontcs helyi alapítványt osztottak ki a technikai és természettudományi szakokba, amelyekhez az angol közoktatásügyi kormány egyenként még 25 fontot
engedélyezett, à helyi iskolai hatóságok a
művészeti oktatás céljaira 20 iskolai alapítványt tettek egy évre. Ezek közül azonban
egynéhány 3 évre is meghosszabbítható. Egy általában, úgy a közoktatásügyi kormány,
min

kexűek Angii.dmn. arra. hogy l e h e l övé tegyék
a továbbképzést azoknak a felnőtteknek, akik
magukat bizonyos, életpályájuk körébe vágó
ismeretiígakban tökéletesíteni akarják, az országban nagv számmal működő továbbképző
t .n •ilyaniokon.
u n kásitiüiiiníxiimri nio/^-ühiH L
ll:'i.ívllltii-

v.V.)

I. ) A iwnil-- < ••yi'..ità : htmok elterjed'*!Tfm'Kvár.

V m ,..'

•.iiiiB.i/iimiol a

.Teme.s-

•

V \áro> kei évre évi 000 K segélyt adott.
A ILIuii - iüiiuw.iû ...ú,tif «S-Ö'- ég'-gj
csak haladottabb G f^ V '? 111 > í i n- , i kaptak meg. mésíettudomány i, tört niehci, irodaim: és mér
tani előadásokat tartanak hetenként két : rában.
Igazgató : dr. Tâkéa E ail.
Az angol közoktatásügy i korinán;, e inalt
I j v e r b á s / . A szabad líceumi tanfolyam
évi jelentése beszámol azokról az alapítva
alakult ét inunk.isgiimiéiziuinmá. Az . löadányokról és jutalmakról is, amelyeknek rend« I sokat november 22 én kezdették meg. Igazgató :
tetése az, hogy részint jutalmak, részint ösz- Tóth Jenő, gimnáziumi tanár.
töndíjak alakjában támogatásául (szolgáljanak
! j s M t i u l l i a . A nitinl.ásgiminiz.iuntot a fiatal
e különféle továbbképző tanfolyamokban részt- íparossegédek szániára szervezi !k. V tanfolyam
vevő tanulóknak.
megkezdésekor a hallgatéik száma 4" volt.
Első helyen ügyeimet érdemel ez alapít- Előadó helyiség az állami |>olg tri iskola egyik
ványok között a Witlucorth féle jutalomdíj, tanterme. Vetítőgép -1 is az állami polgári
amelyet 1868-ban Withwort'n József alapított iskola ad ingyen. Az előadásokat kedden és
azzal a céllal, hogy a gépműipar fejlesztésé- csütörtökön tartják 8 -9-ig a polgári iskola
nek érdekében vele elősegítse ama fiatal é. az. iparos iskola tanárai. A kiadásokat
gyűjtésekből fedezik. Igazgató : Molnár Ödön,
emberek kiképzését, kik magákat a gépészet
l»en tökéletesíteni akarják. A díjakat verseny- polg. iskolai tanár.
vizsgálat után ítélik oda a győztesnek. Ali egy
Záirráb. V munka-gimnáziumi bizottságot
évre szóló négy 125 fontos ösztöndíjból, amelyek >.«/» Ernő, MA.V tisztviselő alakította meg.
azonban meghosszabbíthatók 3 évre i<, továbbá Az, el adásokat a MÁV. munkásai számára
30 ötvenfont >s egv évre szóló ösztöndíjból.
rendezik és november 29-én kezdették meg.
A természettudományok köréből tett vizsZeni a. i munkák-gimnáziumot tanférfiakból,
gálatok után kiosztottak 7 királyi, 22 nem- továbbá a kereskedő - és iparos körök vezetőizeti iskolai, li szabad tanulói helyet. A mű
Iá)! alakult bizottság létesítette. Igazgató: Feras
vészeti vizsgálatok alapján 1<> királyi, • "> nem- Árpád, fögimn. tanár. Az. első évfolyam
' •'
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november 3-án nyílt meg. A beírt hallgatók
száma 120, kiket két párhuzamos osztályban
helyeztek el. Hetenként négy előadás van, két
vetítéses és két szabad előadás. Helyiség a
középponti népiskola két tanterme. A bizottság
segélyért a városhoz folyamodott. A helybeli
pénzintézetek 39 koronát adtak az első kiadásokra.

8. SZÁM.

Sopron. Az előadásokat a színházban tartják.
Igazgató: Nádasdy Lajos.
Szatmárnémeti. A Kölcsey-kör szabad
iskolája november 13-án nyílt meg. Az előadások az iparos- és kereskedősegédeknek van
szánva, de mások is látogathatják. A érdeklődés elég nagy. Tandíj nincs. A költségek
fedezésére a törvényhatóság 200 koronát adott.
Az előadások ideje vasárnap este 5—7-ig.
Szerb-Nagy-Szt.-Miklós. A polgári iskola
tanári kara az iparosifjúság számára hetenként,
szombaton este sorozatos Uránia előadásokat
tart, amely tanfolyam a jövő tanévben munkásgimnáziummá alakul át.
Torda. Az Uránia-előadásokat a Tordai
Védegylet rendezi a kereskedelmi és az iparos
tanonciskola növendékei számára. A munkásgimnázium tantervét elfogadták. Hetenként négy
vetítéses és három szabad előadást tartanak.
Túrkeve. Az előadások november 21-én
kezdődtek a városháza nagytermében tartott
megnyitó ünneppel. Igazgató : Farkas Imre,
polg. iskolai igazgató.

c) Sorozatos Uráma-előadások, kapcsolatban
alakuló munkásgimnáziumokkal.
Baja. A munkásgimnázium elnöke Hegedűs
Aladár polgármester, aki a bizottság 400 koronás
segélyt kérő folyamodványát pártolóan terjesztette a tanács elé. Az Uránia-előadásokat
november 22-én a Kath. Legényegyesületben
kezdették meg.
Csongrád. Az előadások október 25-én
kezdődtek meg. Igazgató : Bobacsinszky József
az Iparosifjúság Közművelődési Egyesületének
elnöke. A költségeket az egyesület fedezi.
Déva. Igazgató: Hajtman Pál, áll. tanítók,
intézeti tanár. A előadásokat az ifjúsági egyesületben tartják. Nemcsak munkásgimnáziummá
d) Alakulóban levő munkásgimnáziumok.
fejlesztik, hanem kereskedelmi tanfolyammal
is kibővítik. Hetenként három előadást tartanak.
Beregszász. A Beregvármegyei KözművelőKét vetítésest és egy szabad előadást keres- dési Egyesület elhatározta, hogy Beregszászon
kedelmi szaktárgyakból.
munkásgimnáziumot alapít s ^nnek évi szükDés. A helybeli szakszervezet 30 munkása ségleteire 500 koronát szavazott meg.
számára Kó'rössy György, főgimn. igazgató,
Debreczen. A munkásgimnáziumi bizottság
továbbá Teleki Endre és Sárkány Lóránd megalakult s igazgatóvá Kardos Albert, főtanárok ismeretterjesztő sorozatos előadásokat reálisk. tanárt választotta.
tartanak a szakszervezet helyiségeiben.
Gyöngyös. Elnök Demjánovics Tivadar, iparDunaszentgyörgy. Az Uránia-előadásokat iskolai igazgató. Helyiség a városi ipariskola
a 48 as függetlenségi kör rendezi. Hetenként három rajzterme. A város ad fűtést és viláhárom előadás van. Kettő vetítéses, egy szabad gítást.
előadás. Ez utóbbi a kisgazdák számára szükGyör. A leendő munkásgimnáziumot támoséges közigazgatási tudnivalókról szól.
gatásban részesítik a város (helyiség, fűtés,
Kispest. Az előadásokat a színházban tart- világítás), a pénzintézetek, az ipartestületek és
a vállalatok. Igazgató : Matavovszky Béla,
ják. Igazgató : Bódy János, főmérnök.
Mezőberény. Az Uránia-előadásokat az keresk. isk. igazgató.
áll. polgári iskola tanári kara az iparositjak
Karczag. A bizottság elnöke Tóth Kálmán
önképzőkörének helyiségeiben tartja. A munkás- polgármester. Helyiséget a ref. egyház, segélyt
gimnáziummá
való átalakulás költségeire
az pedig a város fog adni. Igazgató : Papp Ferenc,
C
5
O
iparisk. igazgató.
önképzőkör 100 koronát szavazott meg.
Nagyvárad. A Biharvármegyei Népnevelési
Kassa. A munkásgimnáziumi bizottságot
Egyesület szabad iskolája december 6-án kez- Papp Illés, főreáliskolai tanár alapította meg
dette meg az Uránia-előadásokat és folytatni s költségeit társadalmi úton fedezik.
fogja április 4-óig. Az iskola veztője Kovács S.
Kolozsvár. Igazgató: Széchy Ákos, iparisk.
János.
igazgató. A költségeket társadalmi úton fedezik.
Pancsova. Az áll. iparos- és kereskedőMáramarossziget. A munkásgimnázium szertanonciskola tanítótestülete az Uránia támoga- vezésére a Tanügyi Kör vállalkozott szövetségtásával tanfolyamot szervezett, melyben magyar ben a Közművelődési Egyesülettel. Igazgató:
történelmi, földrajzi, irodalmi vetítéses elő- Bökényi Dániel áll. elemi iskolai igazgató.
adásokon kívül szabad előadásokat is tartanak
Nagybánya. A munkásgimnáziumot az
a magyar nyelvből, az ipar- és népismeret, Iparosifjak Önképzőkörének bevonásával szertovábbá a kereskedelmi számtan köréből. Igaz- vezik. Az ipartestület és a városi hatóság
gató: Gecser Béla.
támogatják.
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Nagykörös. A munkásgimnáziumi bizottságot az iparostanuló-iskola tanítótestülete
november 7-iki ülésében alakította.
Nagy szalonja. A munkásgimuáziumot az
iparostanonc-iskolát végzett fiatal segédek
szám'ra szervezik, igazgató: Király József,
főgimn. tanár.
Nyíregyháza. A munkásginmáziumot a
Bessenyei-kör szabad lieeális szakosztálya szervezi. A város pénzsegéllyel és ingyenes villamos
világítással támogatja. Igazgató: Pa/mii Albert,
főgimn. tanár.
Selnioczbánya. \ munkásgimnáziumi bizottságot az ág. ev. főgimn. tanárai alakították
meg. Igazgató: I'itáfis István, főgimn. tanár.
Szabadka. A munkásgimnáziumot az iparostanonc-iskolát végzett fiatal munkások számára
szervezi a D. M. K. E. szabadkai ipari osztálya
és a tanonciskolái bizottság.
Szeged. A munkásgimnáziuinot a szegedi
Uránia Egyesület szervezi.
Vágsellye. A munkásgimnáziumi bizottságot
a kaszinóegye-illet alakította meg. Mind a
három évfolyamot szervezik. A költségeket
társadalmi úton fogják megszerezni.
Veszprém. A munkásgimnáziumot a Katii,
legényegylet tagjai és a keresk. tanonc-iskola
végzett növendékeinek számára szervezik. A
költségeket társadalmi úton <:s a városi hatóság
hozzájárulásával fedezik. Igazgató: Ssvyi Lipót
a keresk. tanonciskola igazgatója.
I
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Erzsébet,

A háztartási oktatás megvalósítása a demokratikus Franciaországban tulajdonképen
most kezdődik, habár a háztartás-tudomány
fogalma ép oly régi keletű, mint a neveléstudományé.
Már a XYJ. században" kijelenti Montaigne,
hogy a családanyákra nézve a leghasznosabb
és legtiszteletreméltóbb tudomány és foglalkozás a háztartás tudománya. Fénélon a
„Le traité de l'éducation des filles" című munkájában szükségesnek tartja a leányoknak a
háztartásban való kiképzését, hogy rendben
tarthassák házukat, boldoggá tegyék férjüket
s jól neveljék gyermekeiket. Maintenon asszony
pedig a háztartási oktatásnak valóságos tanmenetétdolgozta ki saint-eyri nőne velő-intézete
számára. Maga I. Napoleon is hangoztatja a
* E közlemény M. Beaufreton „L'Enseignement
Ménager" című könyvének megfelelő szakasza alapján
készült. Beaufreton e könyvét a párisi Academie des
Sciences morales et politiques jutalmával tüntette ki.

LAPJA.

leányok háztartási oktatását, s mikor Ecoue.nben a becsületrend lovagjainak leánygyermekei
számára megalapítja a nevelőintézetet, maga
készítette el a nevelőintézet tantervét, melyben
bőven foglalkozik a háztartástani oktatás mineműségével. .. \ növendékeknek hozzá kell
szokniok a takarékossághoz, — írja 1809-ben
egy, Finkelsteinből keltezett levelében - s a
nap háromnegyed rés/ét a kézimunkával való
elfoglaltságban kell tölteniük. Tudjanak a növendékek harisnyát kötni, inget varrni, hímezni,
egyáltalán értsenek mindenfajta asszonyi kézimunkához. Nem tudom, — folytatja tovább
Napoleon
lelielséges-e, hogy az orvostudományra es a gyógyszerek ismeretére is
oktassák, legalább annyira és arra, ami a
betegápolónő szakmájához tartozik. Jó lenne,
ha a konyhának azt a részét is ismernék,
amelyet latin konyhának neveznek. A legfőbb
az, hogy gyakorolják mindabban a leányokat,
aminek megtevésére felszolíttathatnak, s hog;»
természetesnek tartsák idejüknek hasznos és
komoly dolgokban való eltöltését1'.
"Szobájukat díszítsék -uját maguk kézimunkájával, ők maguk varrják ingeiket, ruháikat,
fejdíszeiket, kössék harisnyáikat. Mindez, véleményem szerint, nagy dolog. Ez ifjú Lányokból hasznos asszonyokat akarok neveltetni ezáltal kellemeseket is. Nem igyekezetu azon.
liog) azért neveljek kellemes as.-v.nr» jk.it In
lőlíik. bogy szeretőkké i> tehesvuii. Akkor
tudnak az asszonyok öltözködni, még pedig
csinosan, lia saját maguk varrják rukaikat."
Tantervének végrehajtásával Campan asszonyt
bízta meg, az intézet vezetőjét.. Az igazgatónő
,/Üe V éducation" c. munkájában fölemlíti
tapasztalatainak eredményét. Ezek bizony
elég gyászosak voltak. „Megkísérlettem, hogy
fiatal leányainkat megtanítsam mosni és vasalni, sőt még egy évig az is volt a vágyam,
hogy megtanítsam őket a főzelékeknek télire
való eltevésére.- befőttek, gyümölcsízek
készíOJ
tésére. De gyorsan megbántam, hogy tüzes és
rosszul beigazított vasukra bíztam a finom
szöveteket, s nyalánkságukra a gyümölcsöt, a
cukrot stb. Nem mondom, hogy nem lehetne
őket e faj ta munkára használni, csak őszintén
lefestem, ami velem történt". Ez a bukás bizonyára gyászos volt a háztartási oktatás
ügyére nézve.
A XIX. század vége felé ismét felhangzik
a kívánság ez oktatás létrehozatala ügyében.
1870-ben Doyen Donblié asszony azt indítványozza, hogy Reims városának egyik gyermekkertjéhez csatoljanak egy háztartási mintaosztályt. A reimsi községtanács elvetette a
kérést. Ahelyett, hogy elcsüggedne a kezdeményező, 1873-ban maga alapítja meg azt, s
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iskolájának oly nagy sikere kell, hogy az alapítónak halála után a város 1878-ban átveszi és beilleszti a többi községi iskolai intézmények közé.
A reá következő évben a háztartástan tanítását felveszik a népiskolai oktatás tantervébe.
1882 július 27-én Ferry közoktatásügyi miniszter „Réglement cforganisation pédagogique
pour les écoles publiques" című szabályrendeletében a tanítónőknek a következő tanmenetet
ajánlja: „A háztartástan egyszerű alapfogalmainak megismertetésé és azoknak alkalmazása
a konyhai munkákra, a kertmüvelésre, baromfitenyésztésre ; a tanultak gyakorlati alkalmazása
otthon és az iskolában". Szerencsétlenségre e
tanmenethez fűzött útmutatások szerint nem
rendes háztartási órákról van szó, mert az útmutatás azt, mondja, hogy gyakorlati példák
adásával kell az ifjú leányokban a rendszeretetet
felébreszteni s velük a gazdasszonyok összes jó
tulajdonságait elsajátíttatni s őket a veszedelmes
és frivol szokások ellen felvértezni. Az útmutatás
megelégszik az erkölcstan keretén belül a háztartási dolgokról való beszélgetésekkel.
1897-ben a háztartási oktatás kérdése a közvélemény elé, gyakorlati megoldásra irányuló
felhívás alakjában kerül. Majd a reimsi kongreszszuson a „Ligue de l'enseignement" a következő
kívánságok
keresztülvitelét szavazta meg.
O
O
Az elemi leányiskolákban a háztartástan- és
gazdaságtan-tanításnak tágabb teret kell adni,
és hogy a tanítónők a tanítás emez ágaiban
kellőképen kiképeztessenek, háztartási és főzőtanfolyamok szerveztetnek, és pedig 1. a Fontenay-aux-Roses-i tanítónőképzőben,. hol a tanítónőképzői tanítónőket képezik, 2. az elemi
tanítónőképzőkben s azután egynehány nagyobb
városban.
3. Ebből kifolyólag az elemi és felső népiskola tantervén változtatni kell.
4. Az elemi iskolai tanulmányok sikeres
végzéséről szóló bizonyítványok és a különböző „brevet"-ék elnyerése végett szükséges
vizsgálatok tárgysorába a háztartástan és gazdaságtan is felveendő, melyekből vagy írásbeli,
vagy szóbeli vizsgálatot kell tenni.
5. Míg ezek az újítások rendszeresen keresztül vitetnének, addig is igyekezni kell, hogy
minden rendelkezésünkre álló eszközzel, különösen pedig vizsgálati jutalmak kitűzésével
buzdítsuk a háztartástan elméleti és gyakorlati tanítását a városi és falusi különböző fajtájú iskolákban.
6. Ami pedig a városok népességét és az
iparüző középpontokat illeti, alkalmas lenne
minden iskolát, vagy pedig iskolacsoportot,
melynek növendékei száma a kétszázötvent
meghaladja, egy háztartási osztállyal ellátni,
hol egy szakképzett tanítónő a növendékek-

nek, kik tizenharmadik életévüket betöltötték,
a háztartástanból gyakorlati oktatást adna.
7. Igyekezni kell azon, hogy minden nagy
városban, vagy pedig ipartűző és gyári központokban, hol a lakosságnak a száma az ötvenezeret meghaladja, háztartási és női ipariskolák állíttassanak fel, hol az ifjú leányok a
háztartás- és gazdaságtanban tökéletes gyakorlati és elméleti kiképzést nyerjenek.
Egy percnyi időt sem akarván veszíteni, a
„Ligue de l'enseignement" erősen ragaszkodott
e programjának keresztülviteléhez, és az
1900-iki kiállításon büszkén mutatta be befejezett művét.
A lökést az észak adta, a Pas de calais-i,
La-Somrne-i, Le-Rhőne-i megyék. Ez utóbbiban Lyon városának tanácsa 1901 január
3-án 20.000 frankot szavazott meg a háztartási és gazdasági oktatás szervezésére és 7500
frankot az évi költségekre.
Ez újítás úgy hatott, mint az olaj a tűzre.
Az egyes megyékben tisztelettel fogadják és
megbecsülik a háztartástan különböző tanfolyamait, melyeket egymásután állítanak fel
a francia városokban.
Az 1900-iki világkiállítás alkalmával a liga
tagjaiból egy nagyobb bizottság alakul a háztartástani és gazdasági oktatás sikeres előmozdítására. A bizottság erre vonatkozólag
programot dolgoz ki, s ma ez az a program,
melynek megvalósítására törekedik a liga.
Szükséges-e mondanunk, hogy ennek a hatalmas társulatnak a kezdeményezései és
munkája elvitázhatatlan népszerűségre tettek
szert? A „Radical" című újság egyik szerkesztője, ki 1902. év kezdetén Franciaország
északi és északkeleti részén számos iskolát
meglátogatott, írja, hogy az anyák szóban és
írásban fejezik ki bálájukat a tanítónőknek,
hogy leányaikat olcsó eledelek készítésére
megtanították. Az anyák belátták azt is, hogy
mily nagy szolgálatokat tesznek már t. i. a
tanítónők ezáltal a jövendőbeli feleségeknek,
hogy őket jövendőbeli férjeik ételeinek elkészítésére megtanítják, változatosságot és újításokat hozván belé. Az anyák otthon a
családfő számára újra elkészíttetik leánykáikkal az iskolában aznap tanult eledeleket,
érdeklődnek az iskola anyagi élete iránt addig
is, míg annak erkölcsi életét is megismerhetik.
(Folytatása következik.)
T a r t a l o m . A szociáldemokrata szabadoktatás. —
A szabadoktatői munkásság a. vidéken. — Az angol
iskolán kívüli oktatás. Dobos Károly dr. — Munkásgimnáziumi mozgalmak. — A háztartási és női gazdasági oktatás Franciaországban. Jancsó Erzsébet.

Felelős szerkesztő: Benedek

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Vezérkönyv
a beszéd- és értelemgyakorlatok tanítására.
Szerkesztette :
t

t

dr. BÂL0 JÓZSEF, áliami tanítóképzö-intézeti igazgató.
Kiadja a m. kir. tud.-egyetcmi nyomda.
Engedélyeztetett a vall.- és közokt. m. kir. min. 97.784/1908. sz. a. kelt rendeletével.
Bolti ára, keménybe kötve, 1 korona. Nettó-ára 75 fillér s
85 fillér előleges beküldése esetén portómentesen küldjük meg.
A m. kir. tud.-egyetemi
igazgatósága.
Ezen Vezórlvönj \ ismertetésére a „Néptanítók Lapja'
,;Tüm\ U'shií// rovatában következő ismertetés jelent meg:
Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatokvezérei,
tanítására.
(Tanítók, tanítónők, e pályán működók és o pályára készülök számára. Szerkesztette
U dó József dr., a budapesti áll. tanítóképző-intézői igazgatója. Bolti ára 1 korona. Budapest, Magy.
kir. tudományegyetemi nyomda. 1908.)
Közismert dolog, liogy az iskolák nem-kész,
nem-befejezett embereket bocsátanak ki az éleibe.
A iélig-meddig szakiskolai jellegű tanítóképzőintézetekre is áll ez, melj-ek pedig, különösen
néhány év óta, ugyancsak intenzív munkát fejtenek ki, különösen a gyakorlati kiképzés terén,
s mégis a messze jövő zenéje az a boldog állapot, midőn a tanítójelölt képzőintézeti
pályáját csupán a kebelbeli szaktárgyak tanulására s a gyakorlati kiképzésre fordíthatja, s a
népiskolában végzendő nevelői és tanítói teendőkben szélesebb körű tájékozottsággal léphet az
életbe.
A gyakorlatiasság hiányát eddig a vezérkönyvekkel pótoltuk, melyek a tapasztalatlan ifjú
tanítónak legtöbbször egyedüli útbaigazítói, gyámolai voltak, a múltban még inkább, mint manapság. Vezérkonyveink csaknem kivétel nélkül
akképen vannak megszerkesztve, bogy az évi
anyag minden egyes részletét teljes kidolgozásban
adják, melyek épen tartalmuknál fogva a tapasztalatlan, kezdő-tanítónak igen sok esetben nem

nyomda
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hanem mindenre kész szolgái lettek,
melyeket csak meg kellett szólaltatni, hogy mindenek ékesen és szép rendben menjenek. Mankókka lettek a vezérkönyvek, a szolgai utánzás
miatt, melyek bénává tették a tanítót s szörnyszülötté "-7 eredményt. A válság felé sodorták
azokat a népiskolai tárgyakat, melyeknek módszere nem lehet egységes. A népiskolának pedig
alig van olyau tárgya, melyet minden vidéken
egyformán lehetne és kellene feldolgozni. A földrajzi elhely-ezkedés, éghajlati viszonyok, történelmi
színtér, a társadalmi élet, földmívelés, ipar, kereskedelem stb. túlsúlya vagy hiányos volta nemcsak a tanítási anyag megválasztásának, hanem
a feldolgozás mikéntjének is más-más irányt szab
s más-más kívánalommal lép föl a tanítóval szemben. Ez a körülmény nem engedi meg a részletekig való általánosítást, melyre a tanítóképzés
mai előrehaladottsága mellett egyébként sincsen
szükség, sőt sok tekintetben útjában áll a tanító
egj'éni kialakulásának, magasabb színtájra való
emelkedésének s a tanítási művészet elérhetésének.
Mert valamint igaz az, hogy a művészet a művész
szubjektivitásából származik, tehát a műalkotás
forrása a művész lelke : épen olyan bizonyos,
hogy a tanítás művészete csak akkor lesz általánossá, ha e művészet megteremtő művésze maga
a tanító.
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Hogy a tanítás kívánt magaslatát elérhessük,
úgy kell megszerkesztenünk vezérkönyveinket,
hogy ne mankó legyen az, mely csak a tovatántol-gásta képesít, hanem legyen iránymutató fa,
mely megóv az eltévelyedéstől. Soha se lépjen fel
azzal az ígérettel, hogy mindent megtesz a tanító
helyett; ne nyűgözze le a használót nehéz béklyóival, hanem szárnyakat adjon, melyek a magasba
segítik. Adjon utasítást azon általános érvényű
igazságok öntudatos keresztülvitelére, melyek ma
és holnap ugyanazok maradnak.
Ilyen vezérkönyvnek istnerem én Baló József
vezérkönyvét. Nemcsak azért, mert a régiek hibáját fölfedezve, megtalálta a gyógyító írt is, hanem
különösen azért, mert tiszta, világos felfogása
van a beszéd- és értelemgyakorlatokról. A német,
francia, angol fölfogást egyesíteni tudja a helyes
magyar kívánalommal, tehát nem ülteti át az
idegen virágot csak azért, mert szecessziós, divatos színpompájú, hanem akklimatizálja a magyar
éghajlathoz, hogy életképes legyen. Megbecsülhetetlen előnye, hogy e tárgyat az eddigi sablonos mederből új, gazdag életet nyújtó irányba
igyekszik terelni, és ezt oly meggyőzően, az
érvek oly szerencsés csoportosításával teszi, hogy
lehetetlen be nem látnia minden gondolkodó
főnek, hogy a helyes ú t csak az itt kijelölt
lehet.
A könyv két részből áll : I. Elméleti rész (6 — 71.
lupig). II. Gyakorlati rész ( 7 1 — 2 0 1 . lapig).
Az elméleti részben az általános és népiskolai
tanítás mellett azokat a szempontokat ismerteti
tömören, meggyőzően, melyek a beszéd- és értelemgyakorlatokat a népiskola alsó osztályaiban
szükségessé s a további haladásra elkerülhetetlenné teszik. Ezután a beszéd- és értelemgyakorlatok történeti fejlődését adja, kritikailag méltatva
a különböző korok felfogását. Határozott, erős
logikával nagyban hozzájárul szerző ahhoz, hogy a
komolyan gondolkodó tanítót meggyőzze az eddig
követett gépies eljárás helytelenségéről s e tárgy
tanításának ú j irányt teremtsen.
A következő részben világosan kijelöli a tárgykört, a célt és a többi tanítási tárgyakhoz való
•iszonyt. Elhagy minden sallangot, ellenben fölveszi mindazt, ami e tárgy tanítási körébe a
fejlődöttség mai fokán szükséges. A módszerre
nézve helyes fölfogása van, a tanítási anyag
termeszeit hez méri azt s egyáltalában a sablonost
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kerüli. A szemléltetés fontossága kellő méltánylásban részesül.
Tanmenetei az ú j Tanterv kívánalmainak megfelelnek, részletesek, egymásba kapcsolódók, mely
tulajdonságai biztosítják a sikerhez jutást. A
tanmenetekben, a tananyagon kívül, a fogalmi kör,
a módszer, a szemléltetés tárgyai és módja jelezve
van s így kellő tájékoztatást nyújt még az olyan
tanítónak is, aki elméleti dolgokkal nem sokat
foglalkozik.
A gyakorlati részben tanítási tervezetek és
vázlatok vannak, az évi anyagnak megfelelőleg ;
úgy azonban, hogy a tanítónak bőséges tere és
alkalma nyílik arra, hogy a saját viszonyai, körülményei szerint dolgozhassa fel. Vannak rövid
vázlatok, melyek csupán a szempontokat jelölik
meg, tehát irányítóul szolgálnak ; a kidolgozás
a tanítóra vár. Vannak bővebb vázlatok, melyek
a kivitel irányát jelölik meg : a kérdezés, szemléltetés, közlés módját mutatják be. Vannak teljesen kidolgozott tervezetek, melyek minden irányban eligazítanak.
A vázlatok és tervezetek helyes szempontok
szerint, a tanítási fokozatok feltüntetésével vannak adva : melyek a logikai következetességet
őrzik ellen. Az egyórai leckének a régebbi, már
meglevő képzetekhez kapcsolása helyesen j u t érvényre. A koncentráció elve, melyre az ú j Tanterv, elég helyesen, oly nagy súlyt helyez, minden irányban érvényesül. A természeti, az erköcsi
és szellemi világ megismerésének, az ügyességek
és készségek elsajátításának, az önmunkásság
fejlesztésének kellő alkalmat biztosít. Gondot fordít a gyermek érzelmi és kedélyvilágának fejlesztésére is.
Általában Baló József dr. derék munkát végzett, midőn e könyvet megírta, s hatalmas előnyei mellett az előforduló kisebb hiányok említésre sem érdemesek. J ó lélekkel és melegen
ajánlom e könyvet a tanítók figyelmébe. Meg
vagyok győződve, hogy olvasása és használása
közben sok ú j gondolat, sok ú j eszme ölt
testet, mely alapot teremt a művészies tanításhoz.
A megszokott egyszerű, de csinos kiállítás, a
nyomás feltétlen tisztasága, az anyag jó minősége : a Magy. kir. tudományegyetemi nyomdát
dicséri.
Balogh
Kálmán.
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Történelem a népiskolák Y. és YI. oszt. számára.
A népiskolai új tanterv alapján Irta : FARKAS SÁNDOR, állami tanítónőképző-intézeti

igazgató.

Kiadja a m. kir. tudományegyetemi nyonnla. Engedélyeztetett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium
94.9TŐ,908. sz. a. kelt rendeletével. \z V. osztály számára szolgáló kötet bolti-ára 54 Hliér, nettó-ára 40 fillér.
A Ti. osztály számára szolgáló kötet bolti-ára 60 fillér, nettó-ára 45 fillér»

Hivatalos bírálatok:
i.
Történelem a népiskolák V. osztálya számára. Az új
tanterv szerint írta : Farkas Stiwlnr, állami tanítónőképző-igazgató. Budapest. A m. kir. tudományegyetemi nyomda tulajdona. 1908. Bolti ára 54 fillér.
Azt az eszményi mértéket, mely a népiskolai tankönyvek didaktikai kiválóságának színvonalát, jelzi,
az új tanterv megjelenése óta mindjobban megközelítjük. Dicséretes és kívánatos is az a törekvés, mely
népi-kolai tankönyveink ez újabb versenyében megnvilatkozik. Az új tanterv megjelenése óta többet is
remélhettünk a prói'álkozó-kíVz.-égből, mint amennyi
mutai i:ozák. Ámbár s zeni igaz. hogy jó népiskolai
tankönyvet írni nagyon nehéz, nehezebb, mint bármoh más iskolaínj számúra. Legnehezebb pedig a
jeiio'teg történelmi szak népiskolai kultusza. Sehol
sem káprázik el a tankönyvíró szeme az anyag megválogatásában annyira, mint. a história kaleidoszkópf-zerii távlataiban és csábító romantikájában, ahol
még az individuális tárgyszerűség is legjobban felszabadul.
Ezek a külső körülmények nehezítik meg elsősorban
a népiskolai történelmi tankönyv megírását, ós e súlyos
feladattal birkózik meg Farkas Sándor könyve, még
pedig sikeresen. Nyomról nyomra meglátszik a t&nkönyvírónak és pedagógusnak tisztult felfogása, ítéletének józansága,. Az a tapintat és óvatos körültekintés,
amit különösen nemzeti ét vallási szempontok ajánlanak. kimagasló előnye e kis miinek; a hazafias
lé-lek átsugárzik belőle a ki lazuló keblébe, amit
o'iivig.sen megkönnvít az egyszerű, világos nyelvezet is.
Az új tanterv az életrajzi alapot írja elő általában;
de a részletekre utalással mégsem zárkózhatik el a
kronologikus módszer bizonyos szerves, egységesítő
elemétől, amit a történelmi nagy események logikája
meg is követel. Ennek a logikának hódol Farkas
Sándor is az egész vonalon, de különösen szép példája,
ennek az Árpád-KOrszak ügyes, magvas tárgyalása.
Ez nem lehet könnyű munka. Akkora anyagkészletet
ennyi tömörséggel é.- ennyi világossággal kezelni, valóságos didaktikai bravúr, A szorosabb értelemben vett
életrajzi elem korszakonként szintén kimutatható, még
pedig teljesen a tanterv intenciói szerint, hogy „ne
Csak az egyéni vonásokat domborítsák ki, hanem a
kort is jellemezzék". Ennek a feladatnak megfelelni
egy népiskolai könyvecske szűk kereteben fölötte
nehéz, de a .-zerz ", éle-látása legyőzte e nehézséget s
egyik-másik individualitásnál valóságos mintát nyújtott a tömör megele-venítésre, pl. Bocskav István és
II. Rákóczi Ferenc jellemképének megrajzolásában.
A könyvecske terjedelme, miként a tartalma is,
teljesen alkalmazkodik a tantervben kijelölt szempontokhoz. Főelőnye a rövidség. Fölösleges adatokkal,
nevek és számok halmazával nem fogja terhelni a
tanulót. A szorosan vett históriai valóság mellett,
— ahol lehetséges — kíméli a hagyományok színes
zománcát is, ami igen helyes, mert nézetem szerint
is a nemzeti hagyománynak több joga van a népiskolában, mint a tudományos históriának ; ingatag adatokat nem helyeznék szembe a tradícióval, kivált ha
I
nemzeti önéizetünkrűl, dicsőségünkről van szó.

A részleteket illető, tárgyi és alaki vonatkozású
észrevételeim és kifogásaim mindössze a következők:
Őseink Szvatopluktól hazánknak nem északkeleti vidékét foglalták el. 8. 1.
A l i . lap 9. sorában elfoglalták helyett: fenyegették.
A 14. lapon az 1st win szó elé jelzőül Sz. vagy 1. írandó.
A 22. iap illusztrációi közül a harmadik tévesen
van aláírva: nem Sz. László dénárjai azok, hanem
Béla. hercegéi, abból az időből, mikor mint „kiskirály"
bírta az ország harmadát; rajtuk a numizmatikai
írás: BELA DI X.
Zsigmondnál az alkotmány védő főurakat, akik öt
Siklós várába internálták, ne minősítsük ellenségeinek;
rászolgált ő arra a kis fenyítékre az Aranybulla
31. g-a alapján. (39. 1. al. 2. s.)
A 105. 1. 14. sorában a trónját szó elé az osztrák
jelző teendő, mert magyar trónját Mária Teréziának
nem bánthatta senki ; magyar törvényen nyugodott.
Ugyanott II. József uralkodási évszáma hibás.
106. i. 7. .-. a tört ki helyett, dühöngött felel meg a
történelmi igazságnak.
ln7. 1. al. 6. s. a rendőrség helyett, a csendőrség jobban megfelel a zsandár fogalmának.
Sajtiibi át keresve sem találtam, jóformán az egész
könyvben, de mégis annak kell tartanom a 6. és 93.
lapokon előforduló Dnyesztert, mert a másik kötetben
Dnyeszter van szedve, és így jobb is. A 39. 1. »1. 8. s.
veszedelembe helyett -hen. A 61. 1. közepén a kis
kettéválasztandó az s kötő miatt. A 65. 1. fel. 5.
sorában fél zárójel kim.uadt. ó. i. a Truth után nem
kell vessző. 105. 1. a. 4 sor végéiől hiányzik a pont,
valamint a 106. 1. 3. sorában is.
A tartalomjegyzék lapszámai hiányoznak.
Az Összefoglalás című fejezetet s az anyagbeosztást
e könyv egyik kiváló érdemének tartom. Nagy segítségére lesz ez a tanítónak az anyag állandósítása,
ismétlése s iiletve a külső tanmenet megállapítása
alkalmával
A tiszta, sze'p illusztrációk és a színes térképek
csak fokozzák a. könyvecske értékét. A nyomtatás
és a beiŰK, valamint a papiros is teljesen megfelelők
s méltó.; a könyv jeles tartalmához és az egyetemi
nyomda elismert, jó hírnevéhez ; az ára pedig valóban jutányos.
Melegen ajánlom engedélyezésre.
Pozsony, 1908 augusztus 5-én.
Belányi

Tivadar.

állami tauitónotiépíü-tsDjr'

II.
Történelem a népiskolák VI. osztálya számára. Az
új tanterv szerint írta : Farkas Sándor, állami tanítónőkepző-igazgató. Budapest. A m. kir. tudományegyetemi nyomda tulajdona. 1908. Bolti ára 60 fillér.
Amit az V. osztálynak szánt, hasonló című történelmi kézikönyvről általánosságban megírtam, mindazt jó lélekkel megismételhetném a VI. osztály könyvéről is ; elegendő tehát azokra csak rövidesen utalnom.
Ezen a tanítási fokozaton a tanterv már súlyt vet
„az események összefüggésének és az intézmények
fejlődésének feltüntetésére", és így nagyon termé-

28

N É P T A N Í T Ó K LAI JA.

szetes, hogy az egyetemes történetben is keres evégből kapcsolatot, de csak annyiban, „amennyiben azt
a nemzeti történet megértése szükségessé teszi". —
Farkas Sándor ezen a korláton tágít egy kicsit, midőn
az ó-korból is nyújt egy-egy kis képet a nevezetesebb
ó-kori népek életéről ; és ezt — véleményem szerint —
jól teszi. Az a két-három levélnyi kóstoló nemhogy
megártana a népiskolai VI. osztály tanulóinak, hanem
meg vagyok győződve, még étvágykeltő hatással is
letíz a história iránt rendszerint érdeklődő gyermesi
lélekre. S ez annyival is inkább fontos, mert a legtöbb gyermek ezen a fokozaton fejezi be iskoláztatását. Ha pedig netalán sokallaná valamelyik tanító
ezt a csekélységet is : akkor egyszerűen hagyja el ;
könnyebb elhagyni, mint — ha szüksége mutatkoznék
— esetleg diktálni, talán még ennél is többet.
A magyar történelmi részből a mohácsi vészig terjedő korszak anyaga a tantervben előírt áttekintésre
épen elegendő ; ellenben a legújabb időknek, nevezetesen a XIX. századnak valamivel behatóbb ismertetése elkelt volna. Igaz, hogy a legszükségesebb, a
gerinc, az teljes épségében megvan, s jó tanítónak ennél
nem is kell több ; a nem hivatott tanítónak pedig ott
lehet a legideálisabban megírt tankönyv ie, mit ér az,
ha nem a tanító szívén tüzesedik át a történelmi ihlet !
A közművelődési adatoknak ebben a könyvecskében már több tér jut s a műveltségi állapotok a politikai történettel mindig szerves ée okozati összefüggésben vannak feltüntetve. Ebben az irányban
rendkívül emeli a szöveg értékét az a sok szép
illusztráció, amelyek az V. osztály könyvecskéjének
képsorozatával együtt maguk is valóságos műtörténelmet képviselnek. Az alkotmányfejlődés fontos mozzanatai itt is, miként a másik könyvben, mindenütt
kellő figyelemben részesülnek.
Ami a részleteket illeti, itt is nagyon kevés az,
amire a szerző figyelmét rá akarom irányozni ; s ami
itt-ott akad is, jobbadán csak másodrendű jelentősége van.
A 18. lapon az István név elé Sz. vagy I. jelző
kívánatos, szintúgy az összefoglalásban is, a 100. lapon, úgy, miként odább Sz. Lászlónál ; de a 24. lapon
megint hiányzik a László név mellől, noha a szövegben megvan. Igaz, hogy uralkodásuk elején még nem
voltak szentekké avatva, de Nagy Lajos sem volt
uralkodása elején Nagy, hanem azért ez az epitheton
az ő történelmi nevük.
A 26. 1. a Piroska című kép alá még odapótlandó :
Sz. László leánya, mivel ez a körülmény a szövegből
nem derül ki, jóllehet ott van, hogy Kommenosz János
Sz. Lászlónak veje volt.'
A 30. 1. 2. sorában a jó része kifejezés így helyesbítendő : egy része.
Az 51. 1. a „Szapolyai síremléke" képaláírás után a
laikus szemlélő János királyénak fogja tartani azt a
síremléket, holott a nagybátyjáé, Szapolyai Imre
nádoré és szepesi örökös főispáné, miként a körirat
mutatja : Hic iacet illustris ac excellens dominus
Emericus comes perp. Sepesiensis et pallatinus (sic !)
regnie Pannonié, qui obiit MCCCCLXXXVII. — Erről
a síremlékről magáról is sok archeológiai és heraldikai
tanulságot leolvashat az ügyes tanító. Egyike ez a 15.
század szobrászati remekeinek.
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A 80. lapon : „ Ausztria és Magyarország is . .
(résztvettek a francia háborúkban), „de minden alkalommal vereséget szenvedtek—
Csak hagyjuk meg
ezt a dicsőséget Ausztriának magának ; szegény hazánk akkor mint állam nem is fungált hadászatilag,
csak néhány kombattans ezred képviselte a véres
csatákban, s így nem is lehetett hadviselőfél mint
külön állam. Vegyük ki e mondatból Magyarországot.
Még az önállóan viselt háborúk vesztes csatáit sem
szükséges a népiskolában szellőztetni, nemhogy még
az ilyen méltatlan esetet ; amint ezt az Utasítás is
igen bölcsen előírja.
A rendőrségről már nyilatkoztam a másik kötetnél ;
legyen ez a szó a zsandár, csendőr, pandúr, darabont,
sőt néhol kém vagy akármi szinonimával helyettesítve, de a rendőr sehogy sem talál ezekre az esetekre (82., 86., 91. és 116. 11.).
A 86. 1. új cím 3. sora elején homályt okoz, ha a
Lipót név az I. nélkül áll ott.
A 92. 1. al. 3. s. a sereget szó után egy is kötőt
kell beiktatni, ami közjogi szempontból nagyon fontos, mert van nekünk honvédseregünk is. — Ugyanott
az utolsó sorba a részben szót íijuk a pénzügy elé,
ami még fontosabb A dualizmus lényegének, mint
két állam politikai szövetkezésének közjogi kidomborítása végett célszerű volna a közös ügyek tárgyalásánál kijelölni a hadsereg mellett a két állam
külön, nemzeti haderejét és önálló pénzügyét a különkülön szakminiszterekkel, hogy tehát csakis a politika
közös teljesen s csakis külügyminiszter van kizárólag
egy, míg a közös hadügyminiszteren kívül ott van a
honvédelmi, a közös pénzügyminiszteren kisül pedig
a magyar és illetőleg az osztrák pénzügymWiszter is.
így tehát nem szabad azt föltétlenül kijelentenünk,
hogy a pénzügy közös, csak részben. A monarchia
két állama tulaj donképen csak a kölcsönös védelem
szempontjából szövetkezett törvényesen ; a közös vámterület s a jegybank csak szerződésen épült fel, amely,
lám, épen jó úton van a szétválás felé.
A 103. 1. 2. s. végén a több helyett két — 8
ugyanott al. 6. s. Ulászló elé I. írandó.
A numizmatikai régiségek megjelölésénél ebben a
kötetben dénár (28. 1.) s a másikban dinár (22. 1.)
olvasható több pénz alatt ; a dénár magyarosabb s
így helyesebb.
Sajtóhiba ebben a kötetben egyáltalán nem akad,
hacsak egy-két írásjelbe nem kötök bele, így teszem
az 57. 1. al. 4. sorának a végére pont helyett vessző
került. A 63. 1. 7. s. hiányzik a mondatot záró pont.
A 105. 1. első és utolsó sorában vessző csúszott a
pont helyébe. — 107. 1. 3. s. hiányzik a pont, valamint a 111. 1. utolsó sorában is; a 112. lapon pedig
egy egész A betű maradt ki a 9. sorból.
Az Összefoglalásról és anyagbeosztásról, mint üdvös
újításokról, itt is csak dícsérőleg nyilatkozhatom,
szintúgy az illusztrációkról, a térképekről és a könyv
technikai jelességeiről.
S midőn végül igaz meggyőződéssel kijelenthetem,
hogy Farkas Sándornak e két könyvecskéje teljesen
megfelel a népiskola céljainak, bátorkodom e másik
kötetet is mély tisztelettel ajánlani engedélyezésre.
Pozsony, 1908 augusztus 5-én.
Relányi
Tivadar,
állami tanítónőképző-tanár.

A hivatalos bírálatokban foglalt lényegtelen észrevételek e könyveknek már ezen kiadásában figyelembe vétettek.
Mutatványpéldányokat díjtalanul és portómentesen készségesen küldünk.

A m. kir, tudományegyetemi nyomda igazgatósága.
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PÁLYÁZATOK.
Állásomról lemondtam, elmegyek l.árljová. Meghívást sürgősen kérek N a g y í ü á r a , A bánj megye.
Uuttasy Ferenc, oki. róm. Kath. kántoitaiiító,
(11 i —III 2)
A kálnógarábi ág. hitv. ev. egyház megür-sodett
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom :
zabád iakáson és kerten kívül 13 hold szántóföld,
7 hold legelő ős 3 hold rét. mely földek után az
egyház lfio korona munka váll .-iá got fizet. -Minden gazdatói 1 s kiló, zsellértől ' 1 kiló tiszta búza ; 10 bocsi
öl tűzifa; tandíj fejeben minden tanuló után 3 korona; megfelelő stólák és oil-r tóriumok ; K.ilnó és
Kálnógaiáb községtől 1—1 szekér széna. Köteles.-ége :
kántortanítói teendők végzése s a kálnőgarábi községi
iskolában a vallástanítás teljesítése. A kellően fölszerelt folyamodványok l'.H)!). évi február hó 25-ig az
alulírt iskola.-.-.eki elnökhöz küldendők. Elkésve érkezettek figyelembe nem vétetnek, Kálnó, 19o9. évi
január 20, Kalanda Gyula ev. lelkész, iskolaszéki
elnök.
(173-11-2) _
L e j o s m i z s é r e (l'es: m.) kántor-ág mind- n áyrában teljesen jártas kanbosegédet ken-ek. Fiz-te.-e s
havonkénti lnisz korona, ágviiennln kíviii teljes .-Hátas.
Ilulin Nep. kínos, róm. kath kántor, t ITT — li—2)
1.1.-Kanizsára iSzeged mellett nini. kath .--géd
kántort keresek. Jövedelme: ké-zp-uz, Iiavonk-ut n!>•líigosan, húsz korona, teljes ellátásai. Gyaa tyajöva .lelem lesz. Okleveles egyén előnyben rés,.e-ai roinWságbati önállóan működő legyen. Kok. (Ie>4 - i l l — 2)
K i s z á c s r a (Uács) két ig. lut\ ev., t a íjkú, okleveles tanító kerestetik. Fiz»:.-.;; lakáson kívül !••< 0
korona készpéuzl.M-n. Bizonyítványok f«d»ruár vegéig
lelkészi hivatalnak küldendők.
(1Ü3—11—2)
I l a l á n o s r a ideiglenes helyettes tanítót keresek.
Bővebbet levélben. Bálint István, evang. lelkész.
Beezkó (Trenesén m.).
(209—11—2)
C s e r v e n k a i (B-.ies m-gye) ret. i. kólánál újonnan
szervezett líl-ik kántoitanítói állásra pályázati felhívás .l:ivadalom * államtól ooo Ogyháztő! lookoronn
előleges havi részletekben ; termé-zetbeni lakás, kert;
kántori javadalomból egy pár év alatt félsz ib.tduló
75 korona, előleges évnegyedi részletekben; stóla, ha
soros : keresztelőstül -10,'délelőtti eskete.-től 40, délutánitól S0, kii-temetéstől -111, nagytól 80 lillér : államtól kérendő korpótlék, melyet az alkalmazott két
tanító már megkapott, kötelessége : két vegyes osztály és az ismétlő-iskoiások tanítása hetenként egyszer, ha soros, kántorkodai. Német nyelv tudása vagy
elsajátítása szükséges. Pályázati határidő: február 21.
l'róbaéneklés, -orgonázásra utazási költség az egyháztól. Állás április 1-én elfoglalandó. Ref. iskolaszék.
(202 -11 2)
S z e p e s l á u d o k i róm. kath. kántortanítói állásra
március 23-ra pályázat hirdettetik. .Jövedelem : készpénzben és terményben 897 korma; k-reudu államsegély 103 korona; be nem számítható mellékjövedelem 200 korona. Tannyelv: tót-magyar. Fölszerelt
kérvények Spiricza Ferenc kir. tanfelügyelőhöz, SzepesBusóczra küldendők.
(211—11—2)
Segédem mellé még egy jóhangú kántorgyakornokot keresek. Jó zenei érzék és jó hang kívántatik.
Mosás és ágyneműn kívül teljes úri ellátás, havonta
gyertyajövedelem, később, lia-z.mil lia tósága arányában,
kisebb havi fizetést is kap ; külön szoba, harmóniámmal. K i s k u n f é l e g y h á z á n , 19u:' lébru.ír hó. Ulrich
Antal, főkántor.
(212-11-2)
Az ö r s z e n t m i k l ó s i (l'est megye) református iskolához folyó évi március 1-től május 31-ig helyettes
tanító kerestetik. Fizetése: havonként 70 korona,
lakás, fűtés, világítás. Pályázati kérvények február
25-ig Sáfár Béla lelkészhez küldendők.
(178—1—1)

A szatmári ref. egyház egészséges, modern l e á n y i n t e r n á t u s a , felsőbb leányiskolával és tanítnőképz'!vel kapcsolatban, 1Ü09 szeptember elsején nyílik meg.
Bennlakók lehetnek a női kereskedelmi tanfolyam,
óvónőképző és polgári tanítónőképző növendékei i-1.
A telje- ellátás havi díja: hatvan korona. Jelentkezéseket elfogad, az igazgatóság.
(l'.w i—VI—
K i s p a l u g y a i (Liptő m.) ág. hitv. < v. leány egy h íz
tót tannyelvű iskolájának tanítói állomására tanítót
keres. Javadalma: lakás, kert és 0511 korona. Jelentkezéseket elfogad az evang. lelkészi hivatal Liptószentmiklóson, folyó évi február 10-ig.
^117—1 — l)
Főhercegi uradalmi iskolához (flu- es leányiskola)
róni. kath. vallású tanító kerestetik, következő javadalmazással : 1000 korona készpénzfizetés, szabad lakás,
lïité- és a törvényes korpótlék. Az állás azonnal betöltendő. Nős tanítók előnyben részesülnek. Kérvények a kővetkező címre küldendők : A magyaróvári
főhercegi uradalom jószágigazgatóságának, M a g y a r ó v á r (Moson vármegye).
(207 — 1 — 1)
Pályázat önálló ref. orgonista-kántori állásra. A
b ü d s z e n t m i h á l y i ref. egyház elhalálozás folytán
nie-üresedett orgonista-kántori állásra pályázatot hirdet. Evi fizetése : 12oú korona, lakás és stóla, énekszót
t meb'-től 1 korona, prédikációstól 2 korona. Lelk-'k
száma : (i ezer. Pályázhatnak, kik zsinati törvény értelmében oklevéllel bírnak. A próbaéneklés, orgonazás
m e l l e t t , m á r c i u s ll-én tartatik meg, amikor is -,t
pálya-tők kei etlie személyes megjelenésre. A pályázni
a k a r ó k f ö l s z e r e l t okmányaikat március l-ig a ljüdi-zeiitmihályi r e f . •gyli.iz lelkészi hivatalához küldjék.
A m e g v á l a s z t o t t U.i.-.it ez év szeptember 1-én elfoglalni tartozik. Megválasztott kantor az országos lelkésznyugdíjintézet tagja leend. Sőrés János, ref. lelkész.
(214-11-1)
A k i s p a l u g y a i róm. kath. kántortanítói állom folyó évi február hó 27-ére p á l y á z a t hirdettetik. ().-/.szes j ö v e d e l e m : 8U:> korona, m e l y azonban lOOO koronára log kiegészíttetni. Omaisz I g n á c , iskolaszeki
elnök.
"
" ('210 —I—1)

A kar maorii (Z.na íu.j plébániához, tartozó Villd o r n y a f o k fiókközség a megüresedett kiiilorianít.'ú
állásra pályazatot hirdet. Fizetése: lakán, gazdasági
-püiettei és 11 a H) korona, terményekben es lo-szpénzben. Ii,é.-zint a községi lakosoktól, részint államsegély1 ; fedezva Kötelessége: a hato-ztályú mindennapi
év ismétlő-iskola taníta?a, a gyermekeknek ünnep- és
vasárnapoulienti templomba vezetése és vasánnipokors,
úgyszintén adventi időben könyörgések tartása. Személyes megjelenés szükségeltetik. Pályázati lmtámlö :
március 2, mely napon a választás is megtartatik.
Kérvények főt. Joó Miklós plébános úrnak, Karmaos,
küldendők.
(221 — 1—1.)
Segédtanító kerestetik a sátraaljai egyházmegyéhez
t irtózó h u n f a l v i hat,osztályú evang. elemi népiskolába, addig, míg a megürült tanítói állomás választás
útján véglegesen fog betöltetni. Kötele—ege: a tnind nuapi és ismétlő tanulók oktatása és a kántori-vitai teend-k vég/..ve. Tanítási nyelv: néinot-niagyar. Fizetőse: nyolcvan korona havonta, szabad
lakás, fűtéssel és stólajövedelem. A kellően felszerelt
folyamodványok február 20-ig beterjesztendők Székely
Gyula főesperoshez, Kakaslomniezon.
(225—1—1)
P i l i s m a r ó t i (Esztergom vm.) ref. orgonista-kántortanítói állásra pályázat hirdettetik március hő l-ig.
Fizetése : 1. 104U korona készpénz, 2. egy magyarhold szántóföldi 3. négy méter tűzifa, 4. Stóla:
Ini'-súztatós I korona, enekszós 1 korona. Kötelessége
leend ö osztályú iskolát vezetni, templomban a kántori teendőket és lelkész helyett, ha akadályozva van,
az. isteni tiszteletet i- végezni. Kérvények Nógrádverőczére, drégelpalánki ref. egyházmegye espereséhez
küldendők.
(22C-I—1)

NÉPTWÍTÓK

A pétermonostorai róm. kath. iskolaszék pályázatot hirdet egy tanítónői állásra, a törvényes illetmények mellett. Kérvények e hirdetmény közzététele
után 8 nap alatt a plébánia-hivatalnak, Pálmonostorán,
címzendőt.
(222-1—1)
Pilisi (Pest m.) róm. kath. kántortanítóságra pályázat hirdettetik. Jövedelme : hitközségtől 820 korona, államsegély 80 korona, tanterem fűtésére 100
korona, esetleges stóla és szép lakás. Kérvények
Gubányi József elnökhöz, Pilisre címzendők.
(227-1—1)
A lenti-kápolnai osztálytanítói állásra pályázatot
hirdetek. Fizetéskiegészítés elintézés alatt. Pályázhat
férfi- és nőtanító. Állás azonnal elfoglalandó. Kérvények az iskolaszék elnökéhez, Lentibe (üala) intézendők.
(228—1—1)
Ajánlkozáe. 30 éves, rk., volt állami tanító jó oklevéllel, kitűnő működési bizonyítvánnyal sürgősen
állást keres. Ajánlatok állami iskola igazgatóságához,
Tápióbieske (Pest megye).
(231-1—1)
OfPszeniczai községi népiskola I—II. osztálytanítói
állására február 26-ig pályázat hirdettetik. Javadalom : 800 korona ; 20 korona irodai, 5 korona lakástisztogatási, 16 korona legelőátalány ; 184 korona
államsegély ; szabad lakás : 1 szoba, 1 konyha, padlás
és ehhez tartozó 205 | -öl pótházikert. Megválasztott
köteles minden osztályban toaiát tanítani és kántorságban kisegíteni. Folyamodványok a községi iskolaszékhez, Offszeniczára küldendők.
(234—I—1)
Pályázat hirdettetik a par&sztdubovai (Árva m.)
róm. kath. kántortauítói állomásra, március 9-ére.
Tanítói jövedelem : készpénzben 480 korona, természetbeni fa, értéke 96 korona, 1304 Q-öl szántóföld
haszonélvezete és megművelésének egyenértéke 24'24
korona. Kántori jövedelem : készpénzben 56'50 korona,
offertórium, stóla és kolleda 124, természetben fa
21 60 korona, konsipáció 120'4Ü korona, szalma és len
40 korona, legelő 3 szarvasmarhának 30 korona,
1563 f j-ölnyi szántóföld haszonélvezete és megmívelésének egyenértéke 22"30 korona, 122 Q-ölnyi kert
haszonélvezete 5'80 korona, a tanító kapott fából
köteles a tantermet is fűteni ; a tanító lakása 2
lakószoba, konyha, kamara, pince, gazdasági épületek. A pályázók oklevéllel és szabad vagy házas
állapotukat feltüntető lelkészi bizonylattal, működésüknek helyéről szóló igazolványokkal fölszerelt
folyamodványaikat a parasztdubovai római katholikus iskolaszékre címezve, a fönti határnapon belül
nt. Balgha Jenő, esperes-plébános úrhoz, mint kerületi tanfelügyelőhöz, Árvaváraljára adják be, a kitűzött napon pedig d. u. 2 órakor a parasztdubovai
róm. kath. iskolaépületben személyesen jelentkezzenek.
(239-1—1)
Jól képesített ev. tanító, aki eddig helyetteaként
működött, szerény feltételek mellett sürgősen állást
keres. Zárt ajánlatokat kérek. Cím : „Tanító," B á n réve, postrestant.
(238 — II — 1)
Betöltendő : a n a g y b ó z s v a í (Abaújtorna vm ) áll
ei. iskolánál 1 tanítói állás (ref. kántori képesítés
igazolandó), a s a s a i (Gömörkishont vm.) áll. el. iskolánál 1 tanítói állás (ref. kántori képesítés igazolandó),
az i z s n y é t e i (Bereg vm.) áll. el. iskolánál 1 tanítói
állás (ref. kántori képesítés igazolandó), a m u n k á c s i
(Bereg vm.) áll. el. iskolánál 1 tanítói állás. Ez utóbbi
állásra folyamodók közül azon családos tanítók, kik
gyermekeiknek neveltetése céljából kérik áthelyezésüket, előnyben részesülnek. Valamennyi állással az
1907. évi XXVI. törvénycikkben biztosított illetmények
vannak egybekötve. À kellően fölszerelt kérvények
f. évi február hó 26-ig bezárólag Abaújtorna, Gömörkishont, illetve Bereg vármegye kir. tanfelügyelőségi
hivatalához nyújtandók be. Budapest, 1909 február 15.
M. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter.
(9/h-I-l)

7.

LAPJA.

SZÁM.

A z s i g á r d i (Pozsony m.) államilag segélyezett,
magyar tannyelvű, róm. kath. iskolánál üresedésbe
jött tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom :
1000 korona, melyből államsegély 400 korona, bútorozott szoba, 20 korona kertilletmény. A kántorságban
jártasok előnyben részesülnek. Az állás azonnal elfoglalandó. A pályázati kérvények február 24-ig ifj.
Morvay Lipót esp.-pléb. úrhoz küldendők.
(243-1-1)

HIRDETÉSEK.
Az

iskolák

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle Dustless"-szel
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Dustless^-gyár :

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-22-3)

Pahr János tanító és állatkitömö
Németjárfalun (Moson m.), ajánlja egész hazánkban
és annak határain túl is kitűnőnek elismert és a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztérium
részéről az összes hazai iskoláknak tanszernek megvételre ajánlott

kitömött állatait megvételre.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

(160—I—1)

HARMONIUMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít :

PAJKR REZSŐ ós TÁRSA
BUDAPEST,
X., Oelej-u. II. (Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Részletfizetésre 8 koronától f e l j e b b .
T a n e r ő k n e k külön száz&lékengedmény.

VflQ7ftH?

(53—26—6)

Legolcsóbb beszerzési forrás. 1 vég 23
V d o A U l l . n i l 75 c m . széles Rumburgi vászon most
10 K. 1 vég 23 m., 82 cm. széles Rumburgi vászon
12 K. 1 vég 23 m., 84 cm. széles Korona-vászon
13 K. 1 vég 23 m., 84 cm. Király-vászon 15 K.
1 vég 14 m., 150 cm. széles Lepedő-vászon 14 K.
1 darab kész lepedő 2'—, 2'40 K. Vászonmaradékok 5—10 méteres darabokban, méterje 50 f. A
vásznak kitűnő minőségüknél fogva minden fehérneműre alkalmasak. Meg nem felelőért a pénzt
visszafizetem. SZABADI vászonszétküldési vállalata,
LENGYELTÓTI.
(235 - II - 1 )
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S7.ÄM.

LA M .

Mielőtt liegedül vesz,

'I^ÍSISwíssbíS

k é r j e a. magy. kir. zeneakadémia házi
hangszerkészítőjének legiíj 1>1> kép-, s árjegyzékét, melyet ezen lapra hivatkozva,
ingyen és b ' r m e n t v e k ü l d :

CIMBALMOM

REMÉNYI MIHÁLY,
a

hangfokozó - gerenda

feltalálója,

Budapest, Király-utca

58.

Javítások szakszerűen, a legolcsóbb
árak mellett
II K S E N V1 hangfokozó-geremhíja ál ta 1
bármely gyenge hangú
hegedű
vagy
gordonka sokkal s . hb, erősebb hangot kap. Kezesség

minden egyes hangszerért.

(6t

FEIWEL

IskolSpalok. is! oátl ' i'';n li 7.;.'-

LIPÓT

utóda

30 — ój

R I R A P E S T , IX., Ipar-utca 7.

legújabb szabadalmazott
acél belaö szerkezettel,
melynek hangját, hangtartását más gyártmány
inegsem közelítheti. Teljes jótállással, részletfizetésre is kaphatók
lőgépek, gramofonok,
fonográfok bámulatos
szép hanggal. Hegedűk,
harmőnikak. fuvolák,
citerák, kitűnő húrok stb.

Tanítóknak és tanítónőknek 10"" engedmény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra iueve:
k ü l d : M0(í YOKÚ-SSY NYELA m. kir. szab. h:.W
szergyára, Budapest, VIII. k e r . , Eákóczi-út 71,
(7-26-6)

„ M a r c m s

IS."

(Harmadik kiadás, negyedik ezer.)
Egyfelvonásos, alkalmi színjáték. i r t a : I ' á s z t o r
J ó z s e f . A hazafias m u n k a költői módon fejezi ki a
szabadságharc emlékének fellángolás:! t. az öregedő s, ívben < az ifjúság tiszta lelkesedését a szabadság t»<iu!<>hi!á
ert Iskoláknak, ifjúsági, önképző- és t á r s a s k ö r ö k n e k

k à í önösen alkalmas, liogy lendületesebben ünnepelhessék meir március t.">-éí \
..,;„,).•••
h a o m szereplő van, díszlet sem kell hozzá, így kí'mynyen előadható. Megrendelhető a szerzőnél . liudape-t.
I , Kemenes-utca .s.). Ara postai szétküldéssel ;>0 liilér.
A pénzt legcélszerűbb utalványon vagy bélyegekben
beküldeni, m e r t utánvétele* küldesnél drágább.
(:i8—Vili—6)

P I Z I N G EE,-

féle szab. állítható
iskolapad

BUDAPEST, Vili., Nagytemplom-utca 17.
(1862—XV—7)

HARMÓNIUMOT y
elismert legjobb g y á r t m á n y o k ,
jutányos árak mellett szállít :

KÉZIMUNKA
( í « b e l i n e k , hí,/*-

Első magyar,villamos erőre
berendezett h mgszprgyár,

STOWASSEH J .

7 anyagok ('H szôvetolî r c n l kívüli nagy
választókban, szabott gyiiri arakban.
Kórjen kep.es árjegyáéket ós kiválasztási küldeményt.

es.isz. és kir. udv. szállító,

Teleíon 109- 06.

RUOAPEST.
R a k t á r : 11.. Ltnchíd-u. 5.
( J y á r : 11., Ontőház-u. 2.

BÉRC Z I I>. SÁNDOR

Ajánlja továbbá saját gyárában készült össze.s j ! iiros-,
vonós- és fúvóhangs/.ereit.

Budapest, VI., Dessewffy-utca 5. sz.

Magyarország
legnagyobb
vonós- és fuvónangszerek
gyára.

Á r j e g y z é k , minden hangszerről külön, kívánatra
bérmentve.
(35—52—7)

T a n e r ő i t ii e h U ü l ó u k e ; h e z u i f n y .

Tanítónőknek eagí'dméuj !

női kézimunka-nagyiparos,

(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.)
Saját árúházában.
Selyemmel m o n o e r a m m o t
lnmwtt
o
után bérmentve küldök.

f>
atlaszra, 8 cm. n»gyaigban, 70 lillér beküldése

(16-26-4)

NÉPTANÍTÓK

f e P F p l p k kitűnő vidékről, közel fürdők, üdülőU ö C l C l O Í i hely, lehetőleg Nógrád, Heves, Borsod,
Pest, Esztergom, esetleg Dunántúlra. Állami tanítónő,
Túróczszuesány.
•
(217—I—1)
N p v p l n n n t l í p r p c p k s i i r g ° s e n k é t leánykám
H B V t i l U U U l K C l CötJÜ mellé. Tanítja a II. és III.
polgárit és vizsgáztat. Fizetése : havi 40 korona éa
ellátás. Kölcsey Rudolf, Nagyszokond (Szatmár m.).
(233- I—1)
P o p v p l járási székhelytől negyedórányi távolból,
U o v l Cl négy tanerős állami iskolától Erdélybe, nagyobb helyre. Cím : „Tanítónő", Középajta, u. p.
Nagyajta.
(230—1—1)
í f p l t p t n o ' p n p l r tanítóknak mérsékelt áron és
í v c i l c i u g c p o f t . kedvező fizetési módozatok mellett. Kérjen képes árjegyzéket. Díjtalanul küldi :
Moro A., Mezőkövesd.
(223—1—1)
Négytanerős
(nővel is) Bács
iskolától
^ - ' ö S x G X
megyébe vagy
Dunántúlra nőtlen állami tanító. Cím : „Állami iskola",
Rév (Bihar m.).
(220—1—1)
R n r p l s t r i á o Fehér és schiller asztalibor hektoliteD U l C í a U Ú Ö . renként 26 korona. Olaszrizling és
kövidinka fajborok 36 korona. Szunyogh Ferenc, bortermelő Üjkécske.
(175—X—2)
P n n v p l pestmegyei állami tanítónő Pest mellé.
t a C I C l Kárpótlást fizet. C í m : „F. P.", Budapest,
VIII., Kerepesi-út 49., III. 26.
(229—1—1)
Kft gyönyörű, új Máriaének, díszes orgonakísérettel
J " (II. rész) 3 K ; 48 csinos és dallamos előjáték
(I—II. rész) 2-70 K. Zámbó Károly, Szeged.
(185-12-2)
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V p 7 p r l r n n w v p b • Álexy: Vezérkönyv (eredményV C/.CI KUlij Vttft.. tár) a földrajz tanításához 1*20.
Pálinkás B . : Beszéd-ért.-gyak. vezérkönyv I. oszt.
anyaga, az új Tanterv szerint, 2'40 ; II. oszt. 2 K.
Pálinkás B. : Elemi iskolai tanítástan 1'80. Pálinkás :
Jeles mondások és költemények gyűjteménye, kézikönyv az 1905/2202. tanterv alapján, 2 K. Székely A. :
Vezérkönyv a beszéd-ért.-gyak. tanításához, I. oszt. 2 ;
II. oszt. 2. A pénz beküldése esetén portómentesen
küldi: Kovács Gyula, Nagybánya.
(260—3 — 2)
Büdszentmihályon (Szabolcs megye) Gógh Győző uradalmi számtartónál, férjhezmenés folytán

egy nevelönöi állás jött üresedésbe.
Pályázók, kérvényüket f. hó 25-ig adják be a fenti
címre. Fizetés: teljes ellátáson felül havi 30 korona,
a jövő iskolaévben 40 korona. Az illetőnek 2 fiúgyermeket kell az I-ső és Il-ik elemi osztályban tovább
vezetni.
(200—II—1)

Iskolai ünnepélyek és vizsgák
előkészítéséhez gyakorlati vezérfonalul szolgálnak
VADAY JÓZSEF nuivei. Áijegyzékért a szerzőhöz,
Nagyváradra tessék fordulni.
(48—10—4)
l í f n r i n t p r t r e m e k szabásban, elegáns kivitelI J IUI Í H I C I I ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot
K r a u s z

F .

és

T á r s a

úriszabó-ilzlete, VIII. ker., RAkóczi-út G9. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20-52-7)

Stampay ének- és imakönyve

p „ „ „ I l Kolozsvártól 3 km. távol levő SzamosfalváUűCl 01 r ói áll. tanító, róm. kath. kántor. Ajánlatok
Nagy Géza áll. tanító címére (Szamosfalva, u. p.
Kolozsvár) kéretnek.
(244—I—1)

(XV. kiadás. 256 oldal. Űj kotta!)
a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan
kötve 30, díszben 50 íillér. 11-ik könyv ingyen, új
2 4 oldalas kotta ingyen. K ö b ö l k ú t (Esztergom m.).
(240-12-1)

M ü c v Ao M a r n i tudományos műszerek gyára
1*1 dl2L Cö I t t C l t / l Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Telefon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m.
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint.
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok,
kőzetek stb. Állami és nem állami iskolák legcélszerűbb bevásárlási forrása.
(25—26—3)

SCHÜNDA V. JÓZSEF

Melyik, Aradon vagy Aradtól 2—4 km-re (hol vasútállomás van) működő állami tanító vagy tanítónő
p o p v p l Erdélyben 1 tanerős, állami iskolánál műLûCI Cl, ködő áll. tanítónővel. Állásom nagyon kényelmes, csupán családi ok miatt cserélném el. Levélbe
részletesen. Ajánlatokat: G. V. Szászrégen, poste restante kérek.
(168—11—1)

(14)
BUDAPEST.
(19-6)
Föüzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV.,
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16.

készpénzért vagy részletflietésre
legjutányosabb áron

EHRENTREÜ ÉS FÜCHS
testvéreknél
B U D A P E S T , VI. k e r . , T e r é z - k ö r ú t 8 / k .
Képes áqegyzék ingyen és bérmentve.
Telefon 88—59.
(208—40-2)

CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.

Magyarország

legnagyobb és villamos erőre
dezett hangszergyára.

beren-

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmónium ok 140 K-tól kezdve.
Tanító
uraknak
árkedvezmény.
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

B u d a p e s t , 1909 f e b r u á r 25.

XL3I. évfolyam. 8. szám.

KIADJA A VALLÁS- ES KÖZOKTATÁSÜGYI

M"£rj*,ïf>nik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
nt^zet. tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
'.»koiá'b és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló -=s az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
iözsegi elölj árósíigi bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkeszt bégéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésevei) és az utolsó posta világosan kiírandó.

M. K I R .

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a
kiadó h i va ta 1 ba küldendők.
A birdetés'k árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min
den egyes szóért, minden közi és után 6 fillér íizpteudő. Az íiy
módon mindönki által kiszámítható hirdetési díj «-lör • külderd*
be. Egyéb hirdetéseknek az
egész oldal egy het\enketted r<
i
tevő petit nyomású és egy ; asabu sora 1 korona. Lzok a díjak a
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZi KK1.SZTOSEG :

KIADÓ HI VATAL :

Bn>.\rF.ST, Till. KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 10. SZÁM.

MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., 1SKOLA-TEB 3.

K e / i r a t o k a t n e m a d ' t i i i k "v i^s-v.n-

tovább azt a rabszolgaságot se. amely\ feminizmus.
(•/. 77.) A feministatörekvések nem- ben édesanyáink, hitvesünk és leányaink
csak Európaszerte. hanem nálunk is szenvednek, bármilyen aranyosak és
egyre zajosabb követeli Edzésekkel nyo- kellemesek is legyenek azok a láncok,
mulnak homloktérbe. A nő emancipácuíja amelyekkel igáiba lógtuk az emberiség
régibbkeletú kérdés, de azért valóságos? szebbik felét. A haladáshoz, az emberi
társadalmi problémává csak mostani civilizációhoz és a lelkünket fenséges
alakjában lett. A nő helyzetének a eszmém ekéit hevítő szabadelvüséghez.
családi életben jelentkező nehézségeivel politikai hitvallásunk e nemes evangéliu.'•s v il em tanulásaival régóta foglalkozik mához egyaránt méltatlan a nők mosaz irodalom. A francia drámának és a tani helyzete. Szabadítsuk fel, emanciregénynek mái1 a mult század közepe páljuk tehát abból a helyzetből, n melybe
ta;,au ».do.-jHgo» kozeppontj át alkotta a a mult idők az a sötét felfogása taszíkét nem az az egymáshoz való viszonya, totta őket. amellyel már az emberi élet
amelyik az oltárnál kezdődve, vagy a minden, még oly távoleső és homályos
sírgödör szélén vagy pedig ti válóper- zugában Ín szakítottunk. Ez volt a mult
ben végződik. Irodalmi probléma volt, század közepén innen mindazok felfogása,
de nem társadalmi és még kevésbé akik a nők helyzetével és a két nem
politikai. Ilyenné jóformán csak azóta egymáshoz való viszonyával tudományolett, amióta Mill Stuart „Subjection of san. mint társadalmi vagy erkölcsi probwomen" (A nők jobbágysága) című lémával foglalkoztak. Es tisztán a férmunkáját megírva, azt a jellemző kije- íiak dolga volt a nők emancipációjának
lentést telte, hogy a nő tulajdonképen gondolatával foglalkozni, arról vitatkozni,
a férfi rabszolgája, mert ma csupán a eszmét cserélni. A nők maguk, csak
házasság az egyedüli jobbágyság, melyet elvétve szóltak bele. Mintha őket nem
is érdekelné.
még a törvény ismer.
A nőkérdés fejlődésének ez az időHa sok százezer emberi életbe került
véres forradalmak és szörnyű polgár- szaka azonban nem sokáig tartott. A
háborúkon átesve, felszabadítottuk az gazdasági élet átalakulásának, a kapitaeurópai jobbágyságot, ha eltörültük a lizmusnak. mint a társadalmi élet anyagi
világon a rabszolgaságot, ha egyenjogú- alapját és feltételeit megváltoztató tényesítottuk a zsidókat, ha törvénybe iktat- zőnek hatásaképen csakhamar megjelent
tuk iiz emberek egyenlőségét, ne tűrjük a kenyérkereső nő alakja. Az a nő. kit
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nem a nemesen és szabadelvűén gondolkozó férfiak szabadítottak fel abból a
jobbágyságból, amelybe Mill Stuart szerint a házasság intézménye juttatta,
hanem a létért való harc. Az emberi
életnek az az állandó és sohasem szünetelő háborúja, amely a modern társadalomban uralkodóvá lett a lét minden
viszonyában, s amely a nők egy igen
tekintélyes százalékának
lehetetlenné
tette még azt is, hogy a mindennapi
kenyér fejében a férfi rabszolgái lehessenek a házasságnak nevezett jobbágyság állapotában. Sőt többet tett, szörnyűbb dolgot cselekedett. A legszebb, a
legegészségesebb nők ezreit döntötte az
erkölcsi sülyedés posványába, a prostitúcióba.
A nőemancipáció szelíd angyali képét így változtatta át a modern élet
kegyetlen háborúja, a kenyérkereset
harca egy nagy és komor társadalmi
probléma Medúza arcává, a feminizmussá, amely többé nem elégszik meg
a nők egyszerű emancipációjával, hanem
e g j egészen új erkölcsi, gazdasági és társadalmi rendet akar felépíteni a réginek
romjain. így alakult át egy olyan törekvéssé, amely nem elégszik meg a fejlődés egy kissé lassan kialakuló eredményével, hanem radikális forradalmat akar.
így lett az evolucionista női emancipáció
eszméjéből revolucionárius feminista törekvés.
De hát mit akar a feminizmus, mit
követel, mit pusztít el és mit szándékozik újat teremteni? Mi van benne
üdvös és jótékony hatású a társadalmi
fejlődésre, vagy ellenkezően, káros és
veszedelmes, a meglevő erkölcsi és társadalmi rendre?
A feminizmus elsősorban a nőknek a
férfiakkal való teljes társadalmi, jogi,
munkabeli és erkölcsi egyenjogúságát
követeli. Követeli, hogy a férfiak és a
nők nevelésében ne legyen semmi különbség. A nők ugyanazt tanulhassák,
amit a férfiak. És hogy az iskolában
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való egyenlőség teljes legyen, követelik
a koedukációt: a fiúk és leányok együttes nevelését és iskolába járását is. A
nők ugyanazt és ugyanolyan módon
tanulván, mint a férfiak, előttük épen
úgy megnyíljék minden életpálya, mint
a férfiak előtt. Ha a koedukációt nem
tekintjük lényeges és a dolog természetétől elválaszthatatlan követelésnek, a
nevelésre vonatkozó e kívánságokban
nem találhatunk semmi kivetni valót,
annyival is inkább, mivel e kívánságok
háromnegyed részükben nálunk is megvalósultaknak tekinthetők. Es ha a nő
lehet tanár, orvos, miért ne lehetne
ügyvéd, bíró vagy közigazgatási tisztviselő is?
Jogi tekintetben is teljes egyenlőséget
követelnek. Ez ellen sem lehet komoly
ellenvetést tenni, hiszen a nőt védelmező törvények úgyis egyre szaporodnak. A nő vagyoni önállósága, gyermekeihez való joga biztosítottnak tekinthető régóta. És senkisem ellenzi, hogy
a nő becsülete és erkölcse erősebb törvényes védelemben részesüljön, mint
részesült eddig. Sőt, józan ésszel és
humánusan becsületes gondolkozással
annak is barátja mindenki, hogy a
házasságon kívüli anyát, a törvénytelen
gyermeknek a törvényes gyermekkel
való egyenlő örökösödési joga megvédelmezze az őt hűtlenül elhagyó férfi önző
szívtelenségétől. A feministák azonban
a nők jogi helyzetének előnyösebb megváltozását nem a férfiak belátásától várják, hanem a megszerzendő egyenlő
politikai jogok gyakorlásától. Ezért
akarnak a választói jog birtokába jutni.
Azt hirdetik ugyanis, hogy a nők teljes
jogi védelmét biztosító törvényeket a
parlamentek csak akkor fognak hozni,
ha bennük döntő szerep jutott a nőknek is.
A választói jog követelését sem tekinthetjük valami veszedelmes, államot és
társadalmat felforgató törekvésnek. Ellenkezően, nincs méltányosan gondolkozó
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írónőnek - - hogy az egyenjogúságban
miért vegyen a nőnek csak a feje részi
ós miért ne a szíve is'? Miért ne álljon
szabadságában a nőnek is adni ós kapni,
mint a férfiúnak. Hiszen megbotránkozás nélkül olvassuk (íöthéről, hogy szívének melegét mikópen tékozolta mindig
más és más nőkre. A belátó ember ezt
természetesnek találja. Miért gúnyolja
hát ön a női nagy szellemeket l Tegyük
fel, hogy az egész női nem Grorge-Sandokból állana, vagy minden nő egy Lukrécia Florian! volna, akinek gyermekei
csupa szerelemgyermekek . . . A világ
kétségtelenül fennállana és haladhatna,
mint ma. sől talán nagyon is jól érezhetné magát."
A feminizmusnak veszedelmes volta
abban a törekvésében rejlik, hogv a
két nem egymáshoz való viszonyát nem
a mai családi élet keretében, hanem a
szabad szerelem alapján kívánja rendezni. A mai családi élet ellenmondásaiból. tévedéseiből örökérvényű elvet ós
törvényt igyekszik kovácsolni. Követeli.
bog\ necsak a férfinak legyen joga
ezentúl adni és kapui, hanem a nőnek
is. Xem veszi azonban é-'.re. hogy ez, a
joga a férfinak sincs meg. a szigorúbb
és a nemesebb erkölcsi felfogás szerint.
Ha gvakorolja, nem jogát veszi igénybe,
hanem vétkezik. Bűnt követ el, mint
hasonló esetben bűnt fog elkövetni a
nő is.
A feminizmus ebben a vonatkozásában les/, veszedelmes és káros hatásúvá
a mai erkölcsi és társadalmi rendre. Ez
teszi felforgató tanítássá és rokonná a
forradalmi ós az anarchikus törekvésekkel. Egyszóval, a feminizmus is megegyezik a szociáldemokrata és más forradalmi jellegű törekvésekkel abban,
hogy mindaz, ami benne helyes, jó és
igaz. megvalósítható a mai társadalom
keretéhen is. ami pedig benne nem
igaz, nem jó és nem helyes, csak arra
való, hogy kompromittálja ós lejárassa
magáit az irányzatot. Épen ezért, a

férfi, aki elvben a választói jogot megtagadhatná azoktól a nőktől, kik iskoláikat végezve, a társadalomban igen
sokszor a férfiakéval egyenlő szerepkört
töltenek be. Mert okos ember komolyan
állíthatja-e, hogy az a nő. ki tanár,
orvos vagy nagy társadalmi, humánus
és gazdasági intézményeket vezető lehet,
méltatlan annak a jognak gyakorlására,
amelyet ma az írni-olvasni nem tudó
proletártól sem akar jóformán senki
megtagadni l
A feminista törekvések veszedelmessége nem ezekben a követelmények ben
rejlik, hanem abban, hogy a feminizmus apostolai, legalább a forradalmibb
szelleműek, miként akarják a két nem
egymáshoz való viszonyát a családi élet
köréi x 'n szabályozni.
A feministaapostolok szeri ni a no
boldogságának legnagyobb ellensége a
mai család. „Az asszony üdeséget —•
mondja egy német feminista nő, (íerhard von Amvntor
nem a megrázó
csapások ássák alá. hanem a mindennapi családi gondok. Azon a lángoló
oltáron, amelven a Ipve^es fazék ruty og,
álclozódik fel az ifjúság és a szépség.
A régiek szentnek tartották a tűzhelyet.
Tartsuk mi is annak, mert a polgárasszony. mint a kötelesség!ndás áldozata azon hal meg lassú halállal, hogy
házát kellemessé, terített asztalát vonzóvá és családját egészségessé tegye!
A feminista-apostoloknak nemcsak a
konyha nem kell. de nem kell a gyermekszoba sem. A francia líousscl asszony,
nemcsak odahaza, hanem a budapesti
feministák felolvasó termében is propaganda - csinákís célzatával hirdeti a
neomalthuzianizmus elveit, magyarosan
beszélve, az egykéi. De legjellemzőbb
Rácltardt-Stromherg Matildnak nyilatkozata, a két nem egymáshoz való v iszonyának feminista-kívánság szerint való
jövendő kialakulásáról. — „Semmiféle
józan okkal sem lehet megmagyarázni
— írja a vele vitatkozó Lewalä Fanny
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feminizmusra, mint önálló szellemi és
társadalmi irányra nincs szükség. Legfölebb, mint a kritika és a tagadás elve
tölthet be alárendeltebb szerepet az
emberi baladás nagy munkájában.

Magyar dal.
(—r.) A „Néptanítók Lapja"-mik új melléklete van. Hónaponként a magyar dalnak áldoznak benne. A dal és a zene is művel, szelidít,
gyönyörűséget ad. De nemcsak az ember öröme
és fájdalma lesz dallá, de dallá lesz a faj, a
nemzet öröme-gyásza, küzdelme-szenvedése is.
A régi ritmus és érzés a dal útján marad
fenn ; ha van valami örökségünk a turáni földről vagy Lebédiász füves síkságairól, úgy a
nóta ritmusa lehet az, mely ma is ajkunkon
él és szívünkben lüktet.
Hallhatta Attila lakomáján a római követ;
és bizonyára énekelte a vérszerződés áldomásán
Árpád táltosa. Hű kísérőnk — a harci dal —
csak komoly ritmusú lehetett. De történeti
emlékeink vannak, hogy volt a magyarnak víg
dala is. Erről szól a vezérek korából a szentgalleni eset ; ezt bizonyítja világosan a Szent
Gellért legenda tartalma.
Nem a hősi éneknek, a hegedős dalának
létezését bizonyítja ez az írásban reánk maradt
legenda, hanem elsős'orban azt, hogy a nép
fia-lánya is kedvelte a maga dalait. Megtörtént egyszer — mondja a legenda — hogy
valamelyik hívének védelmére, királyához utazott Szent (Teliért. Útközben — erdős vidéken — megszállott Éjfél körül énekhang költé
fel a szent püspököt. Elámulva szólt oda kísérőjének, Walternek: — Hallod-e, Walter, miképen szól a magyarok dudája! . . . Majd imádságba fogott a püspök ; de künn a dal —
melyen miért, miért nem, sokat nevetett a két
papi ember —• nem hallgatott el. Gellért most
szószerint ezt mondta útitársának : —- Magyarázd meg nekem, Walter, micsoda dallamú
ének ez, melynek hallása arra kényszerít, hogy
szent olvasmányomat is abbahagyjam?
A legenda szerint magyar leány dala kötötte
így le Szent Gellért figyelmét. Látnivaló tehát,
hogy már Szent István uralkodása idején —
s így minden valószínűség szerint már a fejedelmek korában is — eredeti magyar népdal
létezett.
Részben a magyar lélek természete, részben
pedig a történeti mult százados szenvedései
oly nüánszot öntöttek a magyar dalba, hogy
eredetisége csak fokozódott. A mi dalunk nem
nevet, a mi nótánk sír. Ez a nóta harmóniát
teremtett meg a két legnagyobb ellentét közt,
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az öröm és fájdalom között. Sírva-vigadását
— melyet a cigány hegedűje szétvitt a világban — az idegen nem érti ; csak csodálkozik
rajta, mint akár Szent Gellért. Csak érzi, hogy
ez a dallam olyan szívből fakadt, melynek
érzései megkapóan mások, mint az ő világának érzései. Tudja a jó Mindenható. Mi is
azon sírnivaló. Hogy a ménes ott delelget
Valahol a csárda mellett, Csárda mellett . . .
A magyar dal életünknek nemcsak napi
változatait tükrözi vissza, hanem faji karakterünket és nermeti szellemünket védve, pajzsként szolgál, lágyan, biztatón oda simul történeti
korszakjaink félfogásához és küzdelmeihez i s . . .
A tábor, a tábor Zászlóit lehajtja. A majtényi
páston, Szegény kuruc tábor ! . . . A hazaszeretet küzdelmének hajótöréséről szól így az ének.
A tárogató elnémult már és a labanc sírján
nemsokára tavaszi virág fakad ; de ennek az
éneknek fájdalma még a szívünkben reszket.
Szomorú a halál képe, ha barátunk fekszik
ravatalon ; szomorúbb, ha jegyesünk, apánk,
anyánk, gyermekünk tetemére borúi a szemfödél : de legszomorúbb, ha egy egész nagy
nemzet fekszik halva s vele együtt a szabadság . . . Ebből a hangulatból nőttek fel —
mint fehér és vörös virágok — a hiruc-nóták.
A nemzeti elégületlenség korszaka sírt e dalokban.
Édes nekünk a magyar dal. Mert senki sem
tett értünk annyit,1 sem szerencse, szenvedély
nem szerette úgy ezt a fajt mint a mi
nótánk. Serdülő ritmusa, meleg vigasza ne:n
hagyott el bennünket soha. Meg nem halhat
— mert dalban él — sem István király —
kit a magyar kíván — sem csengő-zengő
dalával világjáró Rákóczi fejedelmünk, sem a
mi apánk — Kossuth — sem a mi költőnk
— Petőfi. Es ma már a dal hatalma — s
benne érzésünk — világraszó].
A sors különös játékából pár évvel ezelőtt
a kurac-nótákat német nyelvre fordították le
— Bécsben. Endrődi Sándor összegyűjtött
kuruc-nótáit fordította le egy Ivanhol álnevű
bécsi poéta. A labanc gyönyörködni óhajtott a
kuruc virtusban. Ahova annyit vágytak karddal kezükben belovagolni a régi kuruc daliák,
oda most a dal szárnyán könnyedén szállnak
be a kuruc-dalok hősei, Rákóczi vitézei. Az a
szellem, melyet itt letiport egykor a labanc,
ím a labancok metropolisában támad fel. És
mikor Bécsben otthonos lesz a dal melódiája
is : Haj Rákóczy, Bercsényi 1 . . . akkor már
nagyon erős lehet az az érzelem, mely e dalt
diktálja.
Az a magyar leány —- kit a Szent Gellért
legendája örökített meg — kilencszáz év után
még most is énekel. Az a bűbájos melódia,
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mely meghódította a szent püspök kedélyét,
ma már fejlett nemzeti kultura tárgya. Egyogv melléklettel a Néptanítók Lapja is áldozik
neki ; de — élükön a m. kir. operaházzal —
színházaink is hirdetik a magyar dal és zene
örök dii-söségét.

meg vagyok arról győződve, hogy ez az egyetlen eljárás van hivatva arra, hogy elősegítse a
Délvidék felvirágzását.
Oktatás megfigyelés útján.
(H. C. Bumpus, az

amerikai természetrajzi
igazgatója.)

múzeum

Jelenleg az a pedagógiai irány bír legnagyobb
jelentőséggel és részesül a leglelkesebb támogatásban, mely fölismeri a tárgyilagos megfigyelésben rejlő tanítóerőt s azt, liogy az átlagos
az amerikai nevelés ügyéről.
ember száraz elméleti oktatás nélkül is képes
(Zerkovitz E m i l , a k e r e s k . m i n i s z t é r i u m é s z a k a m e r i k a i
tanulni.
m a g y a r levelezőjének jelentése.)
V legújabb időkig nem volt határozott az
— Második k ö z l e m é n y . —
oktatás rendszereinek fogalma. Az a nézet volt
Munkájára tanítsuk meg az embert.
elterjedve, hogy a nevelésügy terén haladás esak
(Ilooker T.. W a s h i n g t o n . A Tuskegee I n s t i t u t e n é g e r
akkor mutatkozik, hogy ha egy magasabb tehete g y e t e m n é g e r igazgatója.)
ség egy alsóbbrendű lényre hat. Az oktatás
Kiindulva abból az örvendetes tényből, hogy ténye nem volt egészen világos és nem a gona közoktatás minden irányban hatalmas lépé- dolatközlést értették rajta. Az oktatás szaván
sekkel halad előre, szerintem, a népnevelés terén oly cselekvést értettek, mely az egyik fél részéről
a legfontosabb haladás abban az irányban mutat- átható cselekvést, a másik részéről pedig szenkozik. mely a nép nagy tömegét, közvetlenebb vedő befogadást jelent.
és hatályosabb módon, gyakorlati alapon álló
Ennek a téves felfogásnak megváltozását nem
viszonyba hozza az iskolával. Lassanként meg megfontolás eredményezte, sem. a hivatásos okkezdjük érteni, hogy aki lépést akar tartani a tatók, sem a tanítványok részéről, ezt inkább a
világ folytonos gyors haladásával, az átlagos közvéleménynek szokásos változása idézte elő.
embernek, a földmívesnek, iparosnak, orvosnak Hasonló ez bizonyos állatok költöző szokásához,
tanulóvá kell lennie. Manapság az átlagos em- azokhoz a jelenségekhez, melyek pontosan meg
bernek, ha iparában vagy hivatalában nem akar nem állapíthatók, de amelyek a fajnak legfőbb
hátramaradni, nem elegendő az újságolvasás. érdekei.
( Hvasnia kell szaklapját is. Figyelemmel kell
A népnek erős hajlama vau megfigyeléseket
kísérnie a szakmájában folyton jelentkező újí- tenni és ezekből vonni le következtetéseket. Ez
tásokat s ecélból tanulnia kell otthon és a mú- a művelődés legholyc.-. Lb mód ja, ez az ercelemlná \ ben egy arain, meg pedig bizonyos módszerrel, nek tevékeny működése, mely az önálló egyénilehetőleg a legjobb tudományos rendszer alapján. ség ama legnemesebb igyekezetét jellemzi, hogy
Ennek fölismerésére lerontotta a régi válasz- a tudást forrásánál akarja fölkeresni. Egyébfalat az elmélet és való élet között. Arra kény- iránt a természetben is megtaláljuk mindenütt
szerítette a földmívest, a müiparost, az orvost, ez egyszerű módszert. Az állat sem oktatás,
hogy visszatérjen az iskolához, hogy ismét tanuló hanem tapasztalatok útján fejlődik. Hogv a nelegyen és megtartsa a tanulószerepét ipara, hiva- j velési módszerben bekövetkezett e változás, az
önálló véleményalakulás értékének fölismerése,
tása gyakorlatában is.
Másrészt pedig ugyanez a szükséglet arra mélyreható következményekkel jár, az nem szorul
bővebb bizonyításra. A gyermekbe a jó magaösztönözte az egyetemeket
és iskolákat, hogv
o•
O.
falaikon kívül a nép nagy tömegére is kiter- viseletnek nem elméletét oltják be többé, sokkal
jesszék áldásaikat, így létesültek az esti iskolák, hatályosabbnak bizonyult tárgyilagos példák
az egyetemek népszerű tanfolyamai és a külön- al kalmazása.
A tanítók fölismerték, liogy az elméleti módböző szakiskolák. Ha egyetlen példával akarnám
megvilágítani azt az új törekvést, mely a min- szerek nem vezetnek eredményhez. A tanár megdennapi elfoglaltságban levő embernek oktatást szűnik immár a legmagasabb tekintély lenni;
igyekszik nyújtani, akkor arra a munkára kell az orvos csalhatatlanságát is nem egyszer kétutalnom, melyet az Egyetemes Közoktatásügyi ségbe vonják. A nép pedig különbséget kezd
Hatósag a washingtoni földmívelésügyi minisz- tenni a törvény- és jogszerű között. A sajtó is
tériummal vállvetve fejt ki a déli államok mező- érzi a közvélemény irányításának nehézségeit,
gazdaságának oktatásában. Eszközeik, hogy az mert még az úgynevezett műveletlen osztály is
illető birtokán gyakorlatilag igazolják be a talaj mind önállóbb kritikát gyakorol.
megművelésének újabb és újabb módszereit, szeNyilvánvalóak a didaktikai oktatási módszer
rintem. a legalaposabb és több eredménnyel hanyatlásával együtt járó természetes következjárók, mint bármi más. arait eddig ismerek. Es mények. A tantermek helyét laboratóriumok fog-
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lalták el. Az igazi műveltség gyakorlati tudásának értéke felülmulta a humanizmus általános
elveit. Mindnagyobb figyelmet fordítanak az
ipari fejlődés következményeire. Az egyszerű
gondolkodás befolyásolta a szaktudományt.
Hírlapirodalmunk erősen leíró-irányzatot vett.
Az utazás által szerzett ismereteket többre becsüljük és közelebb jutva a természethez, közelebb jutunk az igazsághoz.
Általánossá lett a tények kutatása és ezzel
együtt kifejlődött az önálló ítélet hatalma a
nép nagy tömegében,
Sok a tantárgy.
(Alexander C. Humpreys, a Stevens Institute of Technology igazgatója.)

Nem mondhatom meg határozottan, melyik
ríj irányzat bír nagyobb értékkel és jelentőséggel a nevelésügy terén és szolgál rá a komoly
támogatásra ; de annál határozottabban állíthatom, hogy a tanítási módszerünket alaposabbá
kellene fejlesztenünk. Szerintem, az a törekvés,
hogy minél több tárgyat felöleljünk, felületességhez vezetett. Sőt azt mondhatnám, hogy a
technikai főiskolák fejlődésében a legfontosabb
változás volna, ha az üzleti rendszer keretében
egy minden ízében gyakorlati irányt valósítanánk
meg, mely magába foglalna egy széles alapra
terjedő gyakorlati oktatást, úgy, hogy a tanulókba
a képesítés elnyerése előtt azt a meggyőződést
ejtsük, hogy a mérnöknek nagy figyelemmel kell
lennie mindig a pénzügyi megvalósíthatóságra
és az általa szabott korlátokra.
A tantárgyak kevesbítése.
(J. M. Taylor, a Vassar College rektora.)

Az az új tárgy vagy új törekvés, melynek
manapság támogatásra szüksége és érdeme van,
nézetem szerint, már igen régi. Ameddig a világ
áll, akárminő lesz a gyermek fejlődése, az ősi
probléma megmarad egyformának. Azt hiszem,
hogy korunk óriási tudományos haladásának
kifejezésre kell jutnia a fiatal gyermek oktatásában és annyira kiterjesztettük az iskolaélet
zsarnok uralmát, hogy, társadalmunk több irányadó tagjának ítélete szerint, csak igen felületes
eredményeket vagyunk képesek elérni. Nem
tartozom ama gáncsoskodók közé, akik iskoláink
egész működését elhibázottnab tartják, sem nem
tekintem az egész dolgot a pesszimizmus szempontjából. Mégis azt hiszem, hogy a gyermekeinkre nehezedő és egyre növekvő tehernek az
az eredménye, — hiszen nem is várhatunk egyebet — hogy a gyermek tehetsége nem növekszik
tudományunk arányában, sem pedig nem tart
lépést pedagógiai módszerünk tökéletesbede'sével.
Az a veszély fenyeget, hogy elfelejtjük, hogy
az anyag, amellyel dolgunk van, a régi maradt.
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Tanfolyamainkat úgy rendeztük be, hogy túlságos figyelembe vettük a tanárt és a rendszert,
de annál kevésbé ügyeltünk arra a tényre, hogy
a gyermek fiatalabb, semhogy észszerű volna
túlterhelni, és ha fiatalságára nem tekintve, erővel
kényszerítjük, vagy semmi eredményt el nem
érünk, vagy pedig koraérett, blazirt lesz a gyermek. Azt hiszem, nem kellene oly nagy figyelemmel lennünk az egyes tárgyakra, más oldalról
pedig elhanyagolnunk az egyéniség ápolásának
és fejlesztésének sokkal fontosabb feladatát.
Röviden tehát az én véleményem az, hogy
a legnagyobb támogatást jelenleg az az eszme
érdemli meg, mely szerint korlátozzuk, mennyit
követeljünk meg a gyermektől, nem a modern
tudomány terjedelmére, hanem a gyermek befogadó képességére lévén tekintettel.
Mindenekfelett pedig szabadítsuk meg iskoláinkat attól a tehertől, mely következményeiben
egész nevelési rendszerünket felületessé teszi.
Nagyon sokat akarunk végezni, aminek rendszerint az a következménye, hogy semmit sem
végezünk helyesen. Ez, ha ugyan lehetséges,
még annál az oktalanságnál is helytelenebb, hogy
az ifjúságot sok oly különleges tárgyra oktatjuk,
amelynek előreláthatólag sohasem fogja hasznát
venni.
Egyszer egy norvég leányt amerikai háztartásban alkalmaztak. Majd itt, majd amott ügyetlenkedett, végre egyszer a gazdasszony türelmetlenül rákiáltott: „Hát tulajdonképen mihez
is értesz te?" „Hiszen iramszarvast is tudok
fejni", felelte méltatlankodva. Mi is úgy vagyunk,
hogy gyermekeinket sok olyanra tanítjuk, aminek
épen ennyi hasznát veszik.
A foldmívelés oktatása a gazd. iskolákban.
(Jere M. Pound, a georgiai állami iskola igazgatója.)

Államunkban, szerintem, a következő főbb
szükségletek érezhetők. Tanintézeteink tökéletesebb szervezése, államilag támogatott főiskolák
felállítása ; végül középiskoláinkban a mezőgazdasági és ipari irány érvényre juttatása.
Ezek a reformok, hozzávéve még a mezőgazdasági iskolák alaposabb ellenőrzését, nagy
mértékben előbbre fogják vinni a közoktatásügyét.
Helyesebb ipari oktatás.
(W. E. Stone, a Purdé University rektora.)

Meg vagyok győződve arról, hogy jelenleg
az ipari oktatás érdekében indított mozgalom
a legfontosabb és egyszersmind a legészszerübb.
Egyelőre ugyan ez a mozgalom még rendszertelen, de kétségtelenül mind több figyelmet fordítanak rá és pedig nemcsak olyanok, akik
tanintézetekkel kapcsolatban vannak, hanem,
ami nem csekélyebb jelentőségű, a gyakorlati
élet, az üzletemberek.
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E mi izgalomnak különösen két megnyilvánulását t a r t o m erőteljesnek.
1. A / t a törekvést, moly ipariskolák segélyét
vol ú g y a tiuk, mint a leányok egy osztályánagyobb ügyességre, n a g y o b b önbizalomra és
az iparban n a g y o b b kézügyességre igyekszik
nevelni : ez n e m lesz szükségképen részévé a
fennálló iskolai rendszernek, h a n e m külön i p a r iskolában lesz megvalósítható. Talán o l y a n formán, m i n t ahogy azt N é m e t o r s z á g b a n oly
jól berendezték.
"2. A második pedig a n n a k az eszmének a
t á m o g a t á s a , h o g y a gazdasági iskolákban a
mezőgazdasági t á r g y a k a t é r t é k ü k h ö z képest m é l tassák. elsősorban pedig a földmívelést. E z az
irány jelenleg k ö z é p n y u g a t o n érvényesül.
N a g y o b b eredményt v á r o k a nevelésügyi mozgalom e két megnyilvánulásától, mint b á r m i
mástól s meg v a g y o k győződve róla, h o g y t é n y leg elsőrangú fontosságúak.
(liefejező közlemény következik.)

halálos ítéletet hazájára, a „ Fekete igék", ..A bécsi
Burg alatt", ..A megölt ország", e rémesen zord
költemények .Magyarország vesztét hirdetik, még
pedig, Oláh Gábor szerint, megérdemlett pusztulását.
Bizonyos, hogy ez a halálhoz való vonzódás,
mondhatni : ez a "borzongó szerelem nem lehet
természetes, de még bizonyosabb, hogy e beteges
érzésből, bizarr felfogásból nem fakadhatnak egészséges költemények, kiváltképp nem származhatik
belőle egész sóra a sikerült alkotásoknak. < dák
Gábornak is csak ritkán van ereje akár a halálvágyat. akár a halálfélelmet hatásosabban, művésziedben kifejezni, mint „Akinek minden f á j " ,
„Az élet f u t ó folyamán", ..A fekete kutya" eíműekben. amelyek minden sötétségük és különösségük
mellett is szívünkhöz szóló költemények. De az
ú j füzet legtöbb művébe költői erő helyett csak
erőltetettség j u t o t t : azonkívül, ha még oly érzékeny lelkek volnánk is, a folyton halált kongató
szavaktól végre is eltompulunk, az oly egyformán,
mint a halál, végződő költeményeket legalább is
egyhangúaknak találjuk, ha meg nem ó n j u k .

Könyvesház.

Szerencse, hogy Oláh Gábor néha-néha meg
tud szabadulni gyászos gondolataitól és helyet ad
szívében az életkedvnek is. E derűsebb hangulatból született a kötetnek talán legszebb két
költeménye, . 1 nagyság imádata és A debreczeni
kántnsnak,. Az elsőben az emberiség nagy alkotó
művészeinek, a michelangeloknak, a shakespearek•nek hódol rajongó lelkesedéssel, a másodikban a
dalt, az éneket dicsőíti .« •' - kol-egimvhoz való
mély szeretettel es az i f j ú diákok iránti kedves
gy öii^rdöéggei. Ezek a termeszetesebb költemények azzal bíztatnak, hogy Oláh Gábor ki fogja
magát ragadni a pesszimizmus fojtó gőzkörébűi,
lelkét megfürdeti az életkedv napsugaraiban és
akkor nem mártírglóriával, hanem igazi költői
dicsfénnyel övezheti fejét. E r r e a reményre annál
több jogunk van, mert bár maga vallja, hogy
fölégette a tegnaj) hídját, a holnaposokkal nem
j á r egészen egy úton.

*

Oláh Gábor: Az élet lobogója alatt. (Uj
versek. Budapest, Franldin-Tárgulat. 1908.)
Soha cím nem ellenkezett annyira, tartalommal,
mint Oláh 'bíbor e verses-kötetében. Nem az elet
lobogója alatt j á r a költő, hanem a halál szekerebe kapm-zkodik, görcsösen, makacsul, mint az
"utcagyermek, ki el nem ereszti a saroglyát sem
a járókelők jóindulatú szavára, sem a kocsisnak
vérző ostorcsapás;!ra. Mióta Ady Wndre k i j e i m
tette, hogy ő a halálnak a rokona, azóta majdnem
minden fiatalabb magyar költő a halállal t a r t
atyafiságot. Oláh Gábor is a halálba szerelmes,
a halál gondolata kíséri jártában-keltében, a halállal társalog éjjel-nappal, a halál képét látja a
szűk szobában és a szabad természetben, a halál jön
szemközt reá Debreezen poros utcáin és Parisban,
az örömök szent városában. A lialál eszméje lett
úrra szívén és agyán, érzelmein és képzelőtehet- 1
ségén ; költői képeit, hasonlatait a halál birodal- j
mából veszi ; koporsónak mondja azt a kis füzetet, í
amelybe verseit írogatja, rózsaszínű halottnak
nevezi azt a virágszálat, amely a kézirat lapjai
közötl száradt meg, koporsóhoz hasonlítja az imádott asszonyt, magát pedig ravatalhoz.
Verseinek a címét is a halál

szótárából szedi

(Temetnek. A keresztrefeszített ember, A halál
üzen. Halálnak halálával, Megölt ország. A rózsaszínű halott) : a kötet 44 darabja közül tahin
alig van több 4-nél, amely elhervadást, üsszeroskadást, enyészetet, temetést ne emlegetne, de
van legalább 20, melynek halál a csattanója (A

Beteges érzései, idegenszerű világfelfogása mellett is nyelve megmaradt épnek és magyarnak,
a homályt nem hajhássza, értlietetlenségben n e m
telik kedve, mint az adysták veszedelmesen szaporodói táborának. Előadásában van szín, van erő,
a verselésnek a nehézségeivel pedig szinte játszva
birkózik, noha a forrongásnak, a kísérletezésnek
számos jelével találkozik a külalakban is. Egészben véve : Oláh Gábor elégethette múltját, de
költői jövőjét még nem építette meg, legalább e
füzetbeli verseivel még nem : ahhoz tisztultabb
életfelfogás és abból eredő sikerültebb költeményeknek hosszú sora szükséges. Kurdon
Albert.

* A pozsonyi

diéta.

Vigjátel; három fel-

nagy király előtt, A járó torony, Az élet futó vonásban. (írta Bérezik Árpád. Megjelent az
folyamán. Bacchus koszorús kocsiját,n stb.). Nem- ' »lesé Könyvtárban, a Franklin-Társulat kiadásácsak magát

tartja

halálra

érettnek, kimondja a

ban. -ira 60 f.)
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A pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek
áldozatkészsége mentette meg a Habsburgok
trónját. Ez a történeti háttere Bérezik Árpád
drámájának. A vígjátéknak az a nagyon rövid
tartalma, hogy az országgyűlésen levő nemzeti
és udvari párt összeolvadnak, mikor bosszú küzdelem és félreértések után a nemzeti párt vezére,
Okolicsányi feleségül veszi az udvari párt főemberének, Grassalkovichnak leányát. Szerepel
ebben a darabban hajlíthatatlan kuruc, nemzeti
párti, sérelmek orvoslását kérő ellenzéki, meghunyászkodó királypárti, magyargyűlölő és magyarbarát német. Az alakoknak ebben a tömegében
egyetlen jól megrajzolt jellemet sem találtunk,
a szereplők megannyi árnyékok, kik egyéniség
nélkül jobbra-balra hajladoznak az író parancsszavára. Komikus jelenetet sem találtunk Bérezik
darabjában, mert azon már nem mulat a mai
közönség, ha a német töredezve beszél magyarul
s azt sem találjuk már nagyon nevettetőnek, ha
a minden áron németül gagyogni akaró magyar
asszony nem tudja helyesen kiejteni a német
nyelv sajátos mássalhangzóit.
A korszellem folyton változik, a magyarság
ízlését az utóbbi évtizedben rohamosan kifejlesztették a külföldi nagy drámaírók, kik nálunk is
méltó tanítványokra akadtak. Ez a magyarázata
annak, hogy Bereziknek ma nincs hatása, pedig
valaha volt. Az írónak nemcsak lépést kell tartani a korral, hanem neki kell állani a baladó
emberiség élére, neki kell vezetni ideáljai felé,
különben a tömeg legázolja s munkái többé nem
keltenek visszhangot.
(—s.)
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ják tollba és a könyv sorsán még ez sem változtat,
mert úgy hat az olvasóra ez a leírás is, mintha
a középiskolai tanár száraz magyarázatának szószerinti jegyzetét olvasná. Cyprián testvér beszél,
ki szűk kolostori cellájából nézi a világ folyását.
Éber figyelemmel kíséri a nagy királynak egyházával szemben tanúsított magatartását, meglátja,
ha hálaadó misét mondat vagy meggyón, magasztalja, ha pártfogásába veszi az egyházi intézményeket, a szegény szerzeteseket ; ha hódol a pápai
trón előtt és bámulja a szentek csodatételeit.
Hódító politikája, nagyszabású tervei sikerének
okát vallásosságára s a nemzet lelkes királyhűségére alapítja. Az itáliai hódításokban az istentelen,
hitszegő, szószegő és jellemtelen „talján"-okra
mért isteni büntetést látja. Azt azonban nem
veszi észre, hogy a nemzetnek a renesszánsz-kori
olaszokkal való érintkezése a későbbi magyar műveltség bölcsőjét jelenti. Azok az emberek, kiket
mint tollbamondókat szerepeltet, híven képviselik
az akkori magyarságot s mindannyian a király
iránti ragaszkodásról és szertelen „talján 11 -gyűlöletről tesznek tanúságot. Az eseményeket a legrészletesebb pontossággal jegyzi fel, a szereplő
emberek közül a legkisebb olasz város vezető
embereinek nevét sem hallgatja el. Az olvasónak
lesz alkalma fontos évszámokat tanulni, a kor
nagyon sok emberét megismerni. De a korrajzot
csak annyiban lehet regényesnek mondani, amenynyiben a szereplő emberek élettörténetéből regényes eseményeket is beszél el.
(Z.)

* Zsebatlasz.

(Összeállította:

Kogutowicz

Károly dr. Kiadja a Magyar Földrajzi Intézet,
József. A Szent István Társulat kiadása.) Regé- Budapesten. Ara 1 korona 20 fillér.) Igen fontos
nyes korrajznak jelezte a szerző, ifjúsági olvas- dolog a földrajzi ismeretek minél szélesebb körmánynak szánta és főcéljának a vallásos érzések ben való elterjedése s ennek a célnak a szolgáápolását vallja. Még bizonyára oktatni is akar : latában áll ez az évenként megjelenő zsebkönytörténelmet tanítani. Az ifjúság, melynek számára vecske is, amely a megindult sorozatnak első
írt a szerző, nagyon szigorú kritikával válogatja példánya. Az egész könyv 61 oldal terjedelmű
meg olvasmányait. Fontos kellék az élvezhető elő- és zsebben hordozható. Első része földrajzi és
adás, az események elbeszélő módjának érdekes- csillagászati naptár, a második rész az öt világrész
sége. Ha ezt nem találja meg a könyvben az országainak statisztikai adatairól ad világos átolvasó ifjúság, nagyon kis részénél lehet számí- tekintést, a népsűrűségre és szaporodásra is kitertani az erős akaratra, mely arra bírja, hogy az jeszkedve. A harmadik rész a fontosabb földrajzi
első vagy második fejezetnél tovább kövesse az érdekességű eseményekről számol be. A negyedik
írót. Andor József, a jeles tollú író, rosszul rész felsorolja a földrajzi irodalom nevezetesebb
választotta meg ezúital elbeszélésének módját. munkáit s végül a vallás- és közoktatásügyi miNaplóformában, a XIV. századbeli szerzetes szavai- nisztérium címtárát közli. Ezek közé van ékelve
val mondja el az eseményeket, utánozva a régi az a tizenöt térkép, amit Kogutowicz Károly kikrónikák nyelvét. Egyszerű, könnyen érthető ki- I váló gonddal készített el a zsebnaptár részére.
fejezések helyett hosszú, tekervényes mondatokat Igen helyes lett volna azonban, ha nemcsak száformál, hogy nehéz legyen kihámozni belőlük az mokkal jelezte volna Budapest nevezetesebb
értelmet. Pedig bizonyára tudja a szerző, hogy helyeit, hanem esetleg egy külön lapon a nevea régi krónikákat — bármilyen érdekes esemé- zetesebb épületek neveit is feltüntette volna.
nyekről is szólnak — még a történetbúvárok sem Különösen tanítók, tanárok igen nagy hasznát
tekintik élvezetes olvasmánynak. A szerzetes-test- vehetik e munkának, mert térképei s a többi
vérnek a fontosabb eseményeket szemtanúk mond- adatai is igen komoly munka eredménye, (j.)

* Nagy Lajos, magyar király. (írta : Andor
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Mikor a tél elment
Havával, jegével.
A didergő virágra nem
Lehel melegével ?
1 gv-e. nem hinnéd el?

tiirsökriaiokbúl.

Süvölt a hideg őszi szél
S
virágokhoz. így bőszé] :
..Többé ne nyíljatok.
Aludjatok !"

Elhinnéd-e rózsám,
Hogy a kis madárka
Elhagyja az erdőt,
S nem száll ágról-ágra ?
Mint egv élő hangszer
Csattogó zenével
Nem veri föl u holt esendi
Vidám énekével?
1 gv-e. nem hinnéd el?

He jön a május, s tolrivall
Ajkán ii. forradalmi dal :
.. ïuvasy, van ' s meleg.
Ébredjetek!"

•bírok ;i/. erdők sűrűjében
S
csodálatos dolog Mikor köröttem fölmorajlik :
Az óceánra gondolok.
Bolyongok zúg.! tenger partján
Ks — nem tudom, hogyan
Az erdők mély sirámát ballom
Dagálva zuhogásiban . . .

•lön ;i tavasz, s lY.ss virággal
Hinti be a völgyeket,
Mindhiába hü '-r--. inhai
Hordom a telet!

>f(/fí/// . 1 i If JOS

Örök

Nevető ég. hajnal- álom
Visszarémlik untalan
Mindhiába, lui szívemben
Késő este van . . .
! .udröd't

Iilhiiiiiéd-r ?
Elhinnéd-e, nizsiim,
Hogy ii bíborhajnal
Kiterjesztett szárnnyal,
Mint egv rózsás angyal.
Mikor ii sötétség
Átaludt az éjen,
Nein jelen meg újra, többé
A keleti égen?
1 gv-e, nem hinnéd el?
Elhinnéd-e, rózsám.
Hogy ii nap sugára
1 In KI iig mosolygással
Mint anya fiára.

En se hittem volna,
Hogv több:; nein latom
A szerel' m pírját
Ilajiiiilszín orcádon.
Hogv nem ragvog szemed
Lángoló sugárral,
Hogv nem zeng ajakad
Versenvt a madárral,
Hajni, K fény, dal nélkül
Hogy éltem így folvna.
S ili'se hittem volna.

Sándor.

vhísv.

Egv érzem, úgy. hogy lesz idő ineg.
S megérted leikein egv dalát.
Mikor szívemnek minden álma
Szívednek rejtekét bejárva:
Fejed keblemre hajtanád !
l'.ry érzem, úgv. Szemed tüzében
Lobogna május hajnala,
Szíved hangját, ajkad zenéjét,
Selymes hajad nekem ígérnéd.
S mind engem boldogítana.
Egy lenne, úgy. Örök hűséget
Esküdnöd már nem kellene:
Feledtetné velem a multat
A szent öröm, mely nem hazudhat,
S csókodnak egy lehellete.
Egy lenne, úgy. S nem lenne késő ;
Eljönnél hozzám, édesem.
Keblemre hajtanád fejecskéd,
Hideg szívem csak költögetnéd
Es sírnál, sírnál csendesen.
l'olón

j/i

Antal

NÉPTANÍTÓK LAI JA.

10

Hószemfedél a drága sír felett...
Hószemfedél a drága sír feletí . . .
Oh, könnyeimtől el nem olvad az !
Jövel, szellőddel enyhe kikelet,
Jövel, szelíd sugárú, szép tavasz !
Melengessed hő csókjaiddal itt
Az anyaföld megdermedt kebelét,
S hints szőnyeget, — szórd el virágaid,
Neveld a gyönge rózsa levelét!
Hozz dalt ! . . . Ne légyen fájó némaság
E könnyszentelte drága sír felett, —
Dalos madárt ringasson rózsaág . . .
Jövel, virágos, enyhe kikelet!
(1909 febr. 10.)

Szalay

Gyula.

Fehér habok.
Ringó habok, tetején a vízfodomak,
Egyre futnak, egyre mindig vándorolnak.
A lelkemmel velük megyek, velük futok,
Űgy kérdezem: „Hová, hová fehér habok?"
Harang csendül bánatosan a faluban,
Hirdeti, hogy valakinek halottja van.
Lelkem elszáll a szomorú hajlék alá,
S kérdezem a néma vándort: „Hová, hová?"
Kántor

Mihály.

Egy kicsi almafáról.
Írta : Oszoly

Jolán.

A kertben már alig volt egy-két virág. Néhány elkésett fehér krizantemum kandikált elő
a sárga-piros levelek közül. Annak az egy-két
virágnak nem ártott a dér. Igen, elbujt a védő
levelek közé.
Paál néni lassan, gondolkodva járt a kert
útjain. Mintha búcsúznék. Hiszen voltaképen
már egész nyáron búcsúzott. Attól a nagy
almafától, amelynek ágai elnyúltak majd az
ablakig. Attól a kicsikétől, mit az ura ojtott
és az idén hozta az első virágot. Attól a hajnalkával befutott kerttől. Attól a késői fehér
krizantemum-virágtél. Minden apróságtól, ami
úgy a szívéhez nőtt az évek hosszú során.
Mert most már komolyan gondolkodnak azon,
hogy nyugdíjba kellene menni. Hiába, Paál
bácsi már előbb-utóbb nem bírja. Mintha már
fáradtnak látszanék, ha kijön a gyermekek
közül. Mintha a pihenést kívánná. Meg is írták
már Budapestre a gyerekeknek. Mit szólnak
hozzá ?
Mióta az a levél elment, Paál néni igazán
búcsúzik. Ezt is, azt is elszánta már valakinek.
A virágait sem viszi el. Csak a széleslevelü,
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illatos bazsalikomot, meg egy cserép fehér
violát. Ha majd megjön a levél.
Megjött. Paál néni odatette az öregje íróasztalára. így alkonyattájon nem is látszik nagyobbnak, mint egy fehér krizantemum.
Az öregek meghúzódnak egymás mellett az
öreg dívánon. Nem szólnak, mintha félnének
arról beszélni, aminek meg kellene lenni, amit
a gyerekek is akarnak, amin változtatni tán
nem is lehet. A kályhában már ég a tűz és
megvilágítja Paál néni hófehér haját. Az öregje
megsimogatja szépen, gyöngéden, mintha valami
selyemszirmú virág, mintha egy szép, fehér,
őszirózsa volna.
— Hát elmenjünk?
Az öregasszony hallgat egy ideig, aztán mosolyogva néz az urára.
— A gyerekek is úgy akarják.
Aztán elfordul hirtelen, ne lássa meg az öreg
ember, hogy fáj neki a válás.
— Pedig így estére kelvén, a fáradságot alig
érzem.
— No, no. Csak nem kell úgy legénykedni.
Köhögsz is olykor.
— Segít azon a te herbateád.
Paál néni nem felelt mindjárt. Csak egy kis
idő múlva szólalt föl újra.
— Olt azért jobb lesz. Békességesebb. Csak
az almafát sajnálom. Azt a kicsit.
Paál bácsinak is eszébe jutott az a szép, kis
fa, amelyik az idén hozta a legelső virágját.
Valamikor sokat ojtogatott az öreg, de mióta
öregedett, nehezen ment a dolog. Ez az egy
almafa megeredt mégis. Az idén, a nyáron,
együtt lesték az első bimbó fakadását, a halvány rózsaszínbe hajló fehér virág kinyílását.
Kinyílott a bimbó, lehullt a virág, de nem lett
gyümölcse. Most már a termését se- lássák ?
Az öregasszony szemében ott csillogott a
könny.
Istenem, Istenem, csak meg ne lássa. Odaborult az öregember vállára és úgy bíztatta.
— Elmenjünk. El, el. Jó lesz ott is. Szép
csöndesen elsétálgatunk a városban. Aztán m gpihenünk.
Paál bácsi simogatta azt a szép, szelídszemü
öregasszonyt.
— Elmegyünk. No, no, ne félj, igazán elmegyünk.
Aztán meggyújtotta a lámpád Leült levelet
írni a gyerekeknek. Irt, írt. Közben-közben mosolyogva pillantott vissza a feleségére.
Megírta szépen, hogy nyugalomra vágyik.
El is megy, igazán elmegy, csak még vár egy
kicsit. Az az almafa, amit nemrégiben ojtott, az
idén hozta az első virágát. Hanem termés nem
volt rajta. Ezt bevárná mégis. Csak ezt. Várjanak
addig, míg az az almafa egy kicsit többet virágzik.
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<*\ e r a , gvt'Ee. m e g í r t a m m á r a g y e r e k e k n e k .
A m í g az ü r e g asszonv olvas, p i p á r a is r á g y ú j t thiál bácsi. A h o g y eregeti a b o d o r f ü s t k a r i k á k a t , m o s o l y g ó r a válik az arca.

erői l e n az e m l é k e z ő t e h e t s é g e is. Az igaz, h o g y
a k a d n a k k ö z ö t t ü k o l y a n o k i s kik n a g y o n j u , sot
n e m r i t k á n é j i e n b á m u l a t o s enyh k e z ó t e h e t s é g n e k
örvendhet.nek. Klőndónk i s m e r t gyenge telleím'gii
N y u g o d t a n , megelégedetten néznek í g y másra.
g y e r m e k e t , k i n e k l-l 1 » d b k ü l ö n b ö z ő s z í n ű í'N e m , n e m f o g n a k e l m e n n i . Itt az övék milicien,
k.'ilönbözo s z á m o k k a l e l l á t o t t k á r t y á j a v o l t . !Mhíi t t m a r a d n a k m é g i s . A g y e r e k e k is v á r n i f o g u n k .
dig g y o r s a n i s p o n t o s a n m e g m o n d t a , bogy valaI s t e n t u d j a , ta lati az. a k i s f a m é g j ö v e t e is
m e l y - z a m m e l y i k e l t a k a r t -zinriek f t lel m e g es
keveset virágzik.
v i s z o n t . Másiknál- o l y a n j á r t a s s á g a v o l t a t ö r t é ._
jt
_
nelemben. hogy bármely érettségiző i f j ú n a k jól
legott volna, de egy z s e m l y e árából k e t t ő n e k a
A
ftvlkejjydmüekrői.
kiszámítása örökre megoldhatatlan titok maradt
o •
e l ő t t e . T u d j u k , h o g y az. é r t e l m e n kívül a z é r z e V ..Gryermektaiiii ináuvi T á r s
iga-böi.i
lem r é s z é r e is h á l á t l a n t a l a j a l e l e k s i v á r s á g a .
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i r á n y i t isi ny e r h e t n e k
a r r a n i /.ve
irátú B i e g l e h e f i í s e n lavi keír-. e k . lázzal e n y h ü b e t hogy
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feje/.le ki az, e l ő a d ó n a k e r f o k o z e s o e i ' f . (•//, / . )
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Irodalom és művészet.
Iskolai Dalgyűjtemény.
Lapunk mai mellékletének első közleménye a
„Jobb otthon" c. dal, énekhangra s iskolai harmóniumra átírva. Dallamát — Gaál I. szövegére — Egressi Béni, a Szózat zenéjének szerzője írta.* E dal egyike a valóban „népszerűvé"
vált, legelterjedtebb daloknak. Legtöbb gyűjteményünk, a szerzők megnevezése nélkül, mint
valóságos népdalt közli (így Kaldy is „A szabadságharc dalai" c. gyűjteményében), igazolásául
annak, hogy valódi műköltőknek népies stílban
írt oly szerzeménye ez, mely szövege és dallama
szerint, másfelől tartalomban és formában egészen egyértékű a valódi s jól kialakult népdallal.
Egressinek egyébiránt több dallama van olyan,
mely általánosan elterjedt s melyeket épen ezért
ma már valódi népdaloknak szokás tekinteni (Ez
a világ amilyen nagy . . ., Kis furulyám szomorú
fűz ága . . ., Télen, nyáron pusztán az én lakásom . . ., Elmennék én katonának . . ., Szomorú
a magyar nóta . . ., Ne menj, rózsám, a tarlóra . . .,
Ereszkedik le a felhő . . . stb.), s' melyek közül
némelyiknek azon az átalakító hatáson is keresztül kellett mennie, mely a nép ajkára került
(népies vagy művészi) daloknak a nép-géniusz
által éreztetett közös sorsa szokott lenni.
Azaz irány, melynek dalköltészetünkben Egressi
az egyik legméltóbb képviselője, voltaképen
ugyanaz, mint amely a szóköltészetben Petőfi,
Arany, Tompa népies formájú, remek költeményeit létrehozta ; az ő költészetük, s annak tiszta,
színmagyar, nemzeti tartalma és alakja s az a
demokratikus korszellem, mely e költészetnek
életet adott, mely azt fölvirágoztatta s mely a
lelkeket annak befogadására oly igen fogékonyakká
tette : nem maradhattak hatástalanul dalköltészetünkre sem, m e r t hiszen egy nemzetnek szóköltészetét mindig nyomon követi a dalköltészet
fejlődése. Amint a Goethe lírája adta Reichardot,
Heine megihlette Schubertet és Schumannt, úgy
késztette dalra Petőfi lírája Egressit, ki Petőfivel
abban is rokon, hogy a szabadságharcban mint
honvéd ő is harcolt ; a lant és kard hőse mind
a kettő. A művészi népdalok korszaka ez nálunk,
mely a XVI [I. sz. végén s a XIX. sz. elején
virágzott „érzelmes dalok" korszakát époly természetszerűen követte a dallamok fejlődését illetőleg, mint ahogy a Petőfiék költészete felváltotta a Kazinczy s Berzsenyi által képviselt költői
irányzatokat.
Magáról a dalról legyen elég annyi, hogy azt
az eredeti dallamhoz (sőt részben az eredeti harmóniákhoz is) híven közöljük, a gyermekek hang* Egressi B. szül. 181-t-ben, Lászlófalván (Borsod m.) ;
rnegh. 1851-ben, Budapesten. Fabó B. közlése szerint
1833-ban Mezőcsáthon, majd Sepsiben tanító volt.
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köréhez leginkább illő létranembe áthelyezetten
s azzal a metrikai egyszerűsítéssel, hogy az eredeti |-es (í-os) ütemet J{-sé alakítottuk át, melylyel azonban csak a leírás formája változik meg,
de amely változtatás az éneklés módját egyáltalán nem érinti.
Alkalmas leszen e dal a IV. osztályban hallás
utáni, az V. osztályban pedig hangjegy szerinti
tanításra. Az V. osztályban a tanterv a leggyakrabban előforduló lépcsőmódosításokat szabván
meg a tanítás anyagául, e dal kemény C hanglétrára ily módon átírva :

*

Mi fiis - tö - lög ott a

sí - kon tá-vol-ba ?

a 7. és 6. hanglépcső leszállításának ([>7 = b,
^ i S - a s ) szemléltetésére szolgálhat (8-ik ütem).
Mellékletünkön továbbfolytatjuk az Arany János
kéziratos dalgyűjteményéből vett szemelvények
sorozatát.
Az 1. sz. dal (I. rész, 10. lap, 42. sz.) szövege Kisfaludynak a „Rákosi szántó" c. költeménye, melynek egyik dallamát a múltkori mellékleten közöltük. Példaképen szolgálhat ez arra,
hogy a népszerűvé vált szövegek a nép ajkán
elterjedve, többféle dallammal is társulnak. Ez a
dallam más tekintetben is érdekes. Arany kéziratában a dal (melyet egyébként egészen híven
közlünk) alakítójegy nélküli (lágy a) létranemben
van leírva, mely átírásban a kezdő hang e", a
végző hang pedig é ; a gyermekek hangterjedelméhez illően 4 i? alakítójeggyel jegyeztük le e
dallamot s ebben az átírásban a kezdő hang c",
a végző hang pedig c . Tudván azt, hogy a dallamok rendesen saját hanglétranemük 1. lépcsőjével szoktak végződni, azonnal észrevesszük, hogy
a lágy f létranem szerint leírt dallam eltér a
szokott végzettől, amennyiben nem az 1., hanem
az 5. lépcsőn zárul. Ez a sajátságos végződés a
dalnak (vagy legalább a dal stíljának) régisége
mellett bizonyít. Régi dallamainkban, ha nem is
épen gyakori, de nem is elszigetelten álló jelenség ez. Oka lehet ennek az, hogy a népköltészet
régi termékeiben több volt az epikus vers (néprománc, népballada) melyekben az egyes strófák
nem a teljesen befejezett érzelmi mozzanatoknak,
hanem több versszakon át elbeszélt összefüggő
események egy-egy kisebb részleteinek voltak a

kifejezői ; az ily versszakok tartalmi összefüggését zeneileg úgy lehetett legjobban (s hozzátehetjük : a népies dallamok egyszerű eszközeivel) kifejezni, ha az egyes strófák dallamai a zenei
gondolat felfüggesztését ábrázolják ; erre pedig a
dallamszerkezetben a legjobb eszköz az ú. n. félzáradélc, mely a létranem 5. lépcsőjét választja

SZÁM.

1

nyugvópontul. íme, ez a dallam, is szinte kerülni
Lit.szik az I. lépcsőn megnyugvó befejezést s
ehelyett az ö. lépcsőn tart pihenőt. Hogy az
epikus dallamok e sajátságát a régi líra is könnyű
szerrel fölvette, arra indító okul szolgált az. hogy
a regi dalok hangnemei nem szorítkoztak pusztán
a mai kemény cs lágy hangnemekben meghatározott szerkezetekre, hanem
valószínűleg az
egyházi dallamok hatása alapján — az ti. 11. régi,
vagy egyházi hangnemek sajátságos dallamainak
mintájára, ezek szerkezetét is fölvették. Iía most
már az 1. sz. dallam kezdő cs végző hangjai
által határolt lépcsőmellétet megszerkesztjük, ez
a hang.-or áll elé :
i
1 1 1 \ 1 1
c, des. es. f. g. as. b, c :
aiitely a természetes hangsorra ál vive (úgy, mint
Arany U jelzi) ezt a sort a d j a :
i
1 1 3
! L J
c. 1', g. a, h. c, d. e :
e/. a hangsor pedig az u. 11. frig (régi, vagy egyházi) hangnem-szerkezet, melynek az egyházi dallamokban elenken érzett analógiája keletkeztethette
,,/ ily dallamokat. Kz is a si il régisége mellett
bizonyít,
A
sz. dal 11. rész. Ifi. lap, (>(>. szám) egészen naiv. gyermekded daloeska. mely több régi
(kéziratos) dalgyűjteményünkből ismeretes, ami
nagv elterjedtségének a jele. Így megtaláljuk ezt
a/ u. 11. AlmásiAAe
dalgyűjteményben a követke,-i variánsokkal*:
ütem:
•s

I
fr
&

«

'

f>. ütem :

. ütem :
•s
—

:

l'î. ütem :

«

Kzen változatokon kívül e gyűjteményben — eltérőleg az Arany följegyzésétől — az egyes ütemek aprózott hangértékei mind egyenlő idejűek
- az ily ütemek osztásból folyó értéknöveléseket
nem tartalmaznak. Pl. az 1. ütem

szorítkozó

szűk terjedelmé-

i ü ü
la. - ki
hangjegyek

szerint már

a

III.

stb.

osztályban i*

tárgyalható.
A .'!. sz. dalt Arany a .kántáló dallamok"
közzé sorozza (111. rész. -11. lap, '2. szám). E dal
hallás után tanítva — tekintettel nyolca clos hangterjedelmére - már a II. vagy Ili. osztályban
elővehető. Még inkább helyénvaló leend a IV.
osztályban, hol ((' létranembe leírva) a kemény
hangnemnek alsó. vagy felső 5. lépcsőig val» kibővítését szemléltethetjük e dallal. E dalocskát
egyébként inkább csak jellemzésül és figyelmeztetésül tesszük közzé. Jellemzésül Aranyra nézve,
ki előtt a népköltészet minden - bármily jelentéktelennek látszó
- terméke érdemesnek látszott a följegyzesre, mert ha mást nem. a költői
ritmus egy édes zsongását lattá benne, melyet
önmagába olvaszthatott, s mely elő formát, adott
az ő dallá alakult nagy gondolatainak és mély
érzelmeinek kifejezéséhez.
S figyelmeztetésül magunkra nézve, hogy igyekezzünk megi-raenu azt a/, ilyenféle dalocska,kból
álló ilalkészletet, mit a gyermek magával hoz az
iskolába
mert ebből, mint meglevő képzetkörökből, fejleszthetjük ki legjobban ama dallami
vagy ritmikai képleteket, melyeket e rendszeres
es módszeres énektanítás révén tudatosságra akarunk hozni. Nem baj. hogy e kántáló dalok egyszerű, kezdetleges képletekből szövődnek össze ;
sőt jó, hogy így van, mert csak az ilyenek által
csatlakozik könnyen az általunk nyújtott ú j ismeret a meglevő régihez.
A népköltészet nemcsak a műköltészetre hat
termékenyítőleg, hanem a, tanításra is. Ép ezért
a népies dallamok megbecsülésében, lejegyzésében
s alkalmazásában példakép legyen előttünk
tanítók előtt — Arany .János.
sz. il.

* Színházi szemle. A Xemzeti Színház az

Aran vuál :
Almásinál :

H a t hanglépesőre

nél, könnyű dallammeneténél, szövegének egyszerűségénél fogva, hallás után már az 1. vagy
II. osztályban is megtanítható. Hanglétranemét
t -re áttéve s az Aímási-féle följegyzés metrikai
képleteit az ertek megnagyobbításával ekként feltüntetve :

0

0

«

9

" Az Almási-féle gyűjteményben még J. versszakot
is találunk; szól ekképen :
Ha valaki vígan él. a deák is vígan él.
Magas házba, palotásba.
Sétál, pipál, repetái,
Illeg, haling, meg-megái;.

évad második felében dicséretes buzgalommal tesz
eleget régen elhanyagolt kötelességeinek. Egy
héttel Ibsen hatalmas VadAacsájának
bemutatója után, Shakespeare
egy hosszú ideig nem
adott. műve. Antonius és Kleopátra került színre,
ú j szereposztással es kiállítással, új fordításban
es reudezessel. Az öregedő ember lángoló szerelmének. elméjén es akaratán uralkodó érzéki fellobi 1,um s,inak tragédiáját irta meg Shakespeare
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ebben a darabban. Ez a szerelem teszi tönkre az
előkelő, nemes gondolkozású és nagyratörő Antoniust, akinek finom megrajzolásában nem győzzük eléggé bámulni Shakespeare megértő és megértető erejét. És épen ily ragyogóan nyilvánul
ez az erő Kleopátra jellemzésében is. Őrajta is
uralkodik a szerelem vad szenvedélye, de belőle
még féktelenebb módon tör ki : királynő létére,
idős asszony létére is, a sorstól elkényeztetett
gyermeknek látjuk, aki még eltakarni sem tudja
érzéseit. Megveri, megrugdalja szolgáját, mikor
Antonius hűtlenségét hozza hírül neki, s arannyal
halmozza el, azt hallván tőle, hogy Antonius
voltaképen csak érdekből vette el Caesar liugát,
akinek a szépsége nem ér föl az övével. Érzi,
hogy Antonius vissza fog térni hozzá. Sejtelme
nem csalja meg : Antonius visszajő, újra ellenséggé tette Caesart, őrült szerelme a legfontosabb
pillanatban kiragadja a döntő ütközetből és a
világ egyharmadának ura megsemmisülten menekül az öngyilkosságba. Ravatala mellett Kleopátra
is leszámol az élettel, a Nílus mérges kígyójával
maratja halálra magát. Ezt a lelket és ideget
rázó tragédiát azért rendkívül nehéz előadni a
mai színpadon, mert valamennyi darabja közül
ebben változtatja Shakespeare leggyakrabban a
cselekmény színterét. Időben is messze esnek egymástól a jelenetek; több háború is szerepel a
darabban, melyeket esztendők választanak el.
Hevesi Sándor, a színház főrendezője, aki az ú j
fordítás munkáját is végezte, nagyon ügyesen
vonta össze a nagyszámú jeleneteket, úgy, hogy
az öt felvonáson belül alig van színváltozás. Ittott változtatni kellett a mese rendjén, sőt a történelmen is, amikor több hadjáratot vont össze
egybe, de ezzel csak használt a darab drámaiságának, a cselekmény egységes és érdekes voltának. Ez a nagysikerű előadás ismét közelebb
hozta Shakespearet a magyar közönséghez ; kívánatos volna, hogy ez a közeledés állandó és gyorsabb legyen.
(b. ni.)

Lapszemle.
Átfutjuk laptársainkat. Ami megragadja figyelmünket, arra reáirányítjuk olvasóink figyelmét.
Nem tehetjük ugyan olyan gyakran; mint szeretnők, de minden hóban legalább egyszer számíthatnak reánk.
Ha végig olvassa az ember azokat a szapora
fejtegetéseket, melyek szaksajtónkban a nevelés
súlyát, hivatását és módját magyarázzák, szárnya nő
tanítói önérzetünknek. Tanítói munkakörünk tekintélyét emeli az a tartalmas tanulmány is,
mely „A rendszeres nevelés lehetőségé"-t tárgyalja a Népművelés mult évi decemberi számának vezető helyén. Ha egyebet nem igazolna a
cikkíró Imre Sándor, mint azt, hogy „Az iskolai

8.

SZÁM.

nevelés ereje azonos a tanító személyiségének
erejével", ez egymagában véve is eléggé megvilágítaná a tanító méltánylásának égető szükségét. Minden tanítóra gondol természetesen, bármely fokú iskolában működjék. Annak ellenére
azonban, hogy értekezőnk középiskolai tanár,
nyíltan hirdeti, hogy: „Az elemi iskolai tanítók
között sokan vannak most is igazán pedagógusok,
többen, mint a más fokon tanítók között." Akármennyire fontos is Imre szemében a tanítói
személyiség ereje a nevelés tekintetéből, jól
tudja, hogy rajta kívül nem kis jelentősége van
sok más tényezőnek. Ezek között először a családra gondol. Persze nem mond vele újat. De
nem is fut az ú j gondolat után. Minek is ?
Hiszen a régi gondolat, ha annyira ócska is,
hogy patinával vonta be az idő, ú j marad mindaddig, míg nem ölt testet, míg nem ment át az
élet gyakorlatába. És a család még mai napig
sem teljesíti nevelő - hivatását. Talán nem is
akarja megtenni, de ha akarná, sem tudná. Nem
ismeri a neveléstudomány elveit. A tanítónak
azonban ismernie kell ezeket. Ha ismeri és alkalmazza, számba kell vennie a növendék családi
körülményeit, környezetének természetét. Kimutatja tudományos alapon a rendszeres nevelés
lehetőségét, valamint azt, hogy ezidőszerínt csak
tanít az iskola, de nem nevel.
Érdekes, hogy a Magyar Középiskola ugyancsak vezetőhelyen szintén kimondja, hogy az
iskola csak tanít, de nem nevel. Mázy
Engelbert dr. értekezik erről, a középiskolai reformkérdések címén. Katholikus állásponton értekezik,
de barátságosan odakínálja jobbját a középiskola
mindama munkásának, ki az erkölcsi és nemzeti
eszmének híve. Egy helyt ekkép nyilatkozik,
hogy kultúránk „Megtömi fölüle tes tudással (a
diákot), de nem alakítja ki jellemét." Számos,
neves pedagógusunk van még, aki szívósan ragaszkodik ama felfogáshoz, hogy a tudás annyi, mint
erkölcs. Mázy dr. nem tart velük. 0 azt vallja,
hogy ez végzetes tévedés. Kárhoztatja középiskolánk tantervét, mely túlterhelést idéz elő.
„A középfokú oktatás az egész vonalon gyökeres
reformra szorul." Elsősorban természetesen a
nyelvek oktatásának szempontjából. Nem akarja
kiküszöbölni a klasszikus nyelveket, de hajlandó
korlátozásukra. A latint csak a harmadik, a görögöt a hatodik osztályban kezdené Mázy dr., áll.
tankerületi főigazgató. Állása kétségkívül megnöveli szavának súlyát.
Nem ok nélkül bolygatják közoktató szervezetünket. Való igaz, hogy sok a javítani való
rajta. De az is igaz, hogy amíg üt a javítás
órája, sokat lendíthetünk a nevelés dolgán,ha tudjuk
a módját. Becses útmutatást ad erre nézve Palágyi

Lajos, a költő-tanító. (Magyar Pedagógia 1908.
évi novemberi és decemberi füzete.). Arra nézve
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világosít fel, hogy tanítsuk a költészetet, hogy
megismertessük és megbeesültessiik a szépet :
gazdagítsuk az értelmet és nemesítsük az érzést.
Dolgozatának az olvasása közben ébredt meg
bennünk annak a tudata, amit eddigelé csupán
homályosan sejtettünk. Annak a tudata, hogy
miből áll a költői igazságszolgáltatásnak pedagógiai jelentősége. Abból áll, hogy fejleszti az
igazságosságnak szükségérzetét. Mindezekről nem
az elvont elmélkedésnek szürke es merev argumentumaival győz meg bennünket, hanem tapasztalatainak es mintaképeinek napsugaras és hullámos elevenségével. Olvassák el kérem. Szívesen
remeinők. hogy kezükügyében van a Magyar
Pedagógia, ha holmi kételkedést nem támasztana

Í r,

hatnák őket mindjárt, magától elesnek cselen
szolgálatuk. A tervelt ipari tanműhelyben,
illető ipari ágban is képzett tanítóik tanítanának.
Az utca árnyképét ecseteli erős vonásokkal,
közvetlen szemlélete nyomán. Elek ( rvula

Család és Iskola

•'<. számában. Ha a

szülék

komolyan értenék és teljesítenék kötelességüket,
megváltoznék s kedvezőbbre fordulna az irt-a

ábrázatja. Siisz Lajos a Népnevelési Közlöny

január 31-én megjelent számában bátran cs férfiasan mutat mai családi életünk szomorít állapotára. .. líitka ( saladban látja ma már fa gy-rmeki a minden jóravaló példaadást a felnőtt
hozzátartozók részéről." Adi József a Család <s
Iskola 3. számában lelkesen buzdítja tanít óbennünk Bcncclck János (Népnevelők Lapja, 5. társait a szülékkel való érintkezésre. < » maga tel
szám), azt irva. bogy üresen tátongnak a fővárosi szokta keresni tanítványainak szüleit és bar;<"iskolák könyvespolcai. Öreg hiba! l'gy, de a fő- ságós beszélgetéssel sokkal többet ér el. mint a
városi tanítók könnyen segíthetnek magukon. fegyelmezésnek iskolai eszközeivel. A Néjiiskolai
Nagyobb zavarban vannak vidéki kollégáink.
Taniigg 4. száma pedig arra buzdítja a, tanítókat,
Kurdes .lános azt sejteti velünk, hogy a vidéki hogy fogjanak k'-zefc a papokkal es orvosokkal,
feríitanítók komoly gondot fordítanak tovább- nagyszabású mozgalom megindítására. Ez a mozképzésükre. Mintha ebben túlszárnyalnák női galom arra irányul, hogy megakadályozza azt a/,
kortársaikat. A tanítónő es tanító
(Népiskolai
erkölcsrontó hatást, melyet egy nagy -hatalmi
Tanügy, 4. szám) fikkirója semmi esetre sem
tényező, a sajtó idéz elő. Hz svéd mintára törell'ognlt a tanítónőkkel szemben, hiszen megténnék. Stockholmban ugyanis már lépést tett ..••
ró, jja. kivált a kezdő férfitanítókat, hogy nem irányban a pedagógusuk és orvosok együttes
annyira tanító társaikat, mint inkább a nőket látszövetsége. Megkérte a sajtó képviselőjét, ln-gy
ják lii'.lgypályafcírsaikbaii és olyan bangót hasz- a gyilkosságok e- általában a bűnök lcírá-at
nálnak velük szemben, mely nagyon helytelen. lehetőleg korlátozzák é> mérsékeljek. Mi ma-jv;Azt hisszük, hogy a továbbképzés
tekintetében I rok. tudvalevőié-,- iU'-g e-ak a, szónoklatnál t-.rnem az dönt, hogy ki melyik nemhez tartozik, I tunk es tiilon-ta.il bizonygatjuk, amit ú.>\ ihanem, hogy milyen az egyénisége. Itt >••,»,
Heim ich Jozsa. oly fontos tárggyal foglalkozik,
Annyi nevelési anyag halmozódik tél tanügyi
mely becsületére válnék bármely férfi-pedagógussajtónkban, hogy bizony több figyelmet r i v nak. A felebaráti szeretet nevelését tárgyalja
(Család és Iskola, Li. szám.) Kétségkívül az meine a társadalom, a csalid részerői. Az c.-ak
természetes, hogy a személyi érdekekkel is foglaliskola legnagyobb problémája. ..A közös munkozik. Különösen a, lakás kérdése az, ami izgatja
kát tartom — úgymond — egyik lényeges tényea kedélyeket. Az Állami Né //oktatásban tó.
zőnek a társas érzelmek kifejlődésére nézve.
szám) Nagy Sándor vázolja az e körben forgó
A mi kis gyakorlósaink közösen mívelik kertmozgalmat és sürgeti a természetben adandó
jüket. ültetnek, vetnek, gyomlálnak, öntöznek,
l a k á s t . .V c i k k szerint úgyis jó, ha az állam,
tisztítják kertjük útjait, szóval minden kerti
mint gazda, maga építteti a tanítói házat : úgyis
munkát végeznek, ami erejükhöz mert," Ajánlja
jó, ha kölcsön vagy más segítség útján lehet."v
továbbii a gyermekek figyelmének az állatvilágra
teszi, hogy a tanító maga építse meg a hajlékát.
való irányítását, az állatvédelmet, valamint a
\ égül, idézzük egy magyar írónknak a Néprészvét fejlesztését, a jótékonyságot.

nevelési
Sajnos, olyan iskolánk is van, mely a felebaráti gyűlöletnek tan- es nevelőintézete, kivált
a nagyvárosokban, ez az utca. Azt gondolja

Fodor Gyula Z. (Nemzeti Iskola, 5. szám), hogy
az utcaokozta bajnak is megvan n maga orvossága. Ipari tanműhelyek szervezését kívánja ama
fiúgyermekek részére, kik átlépték a mindennapi
iskolára kötelező kort, de rendes foglalkozás
híján vannak. Kendszerint ipari pályára lépnek.
Brutális cs erkölcstelen bánásmód var reájuk a
műhelyben, lia a szakszerű munkássághoz fog-

Közlöny

szerkesztőjéhez intézett

és

ugyancsak e lapnak január 31. számában megjelent nyilatkozatát. Nem mondjuk meg, hogy
k iírta, nyugodtak vagyunk, liogy úgyis kitaláljak.
..é'sak megerősödött a hitem mi szegén}7 n e m z e tünknek szebb jövendőjében; mert a tanítok
kezében a szebb jövendő s nagy lelki örömmel
látom, hogy a művelt, tanítók serege naprólnapra nő. Erős magyar lélek, nagy intelligencia,
tudás, minden szépért, nemesért való érdeklődé- :
ezt találtam a nagyváradi tanítóknál s találom
hála Istennek az ország sok tanítójában, akiket
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inkább csak írásaik útján ismerek. Nem féltem
a nemzetet, melynek jövője ilyen kezekben nyugszik."
íme, így fest szerény lapszemlénk. Csépelünk,

de nem csepülünk.

(—ma.)

Hivatalos rész.
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter :

Köszönetét nyilvánította: Németi Pál m.
kir. pósta- és távíró-altisztnek, aki a Pancsován
létesítendő internátus egyesület céljaira 500 K-t
adományozott.

Szolgálattételre berendelte : Paiss György
csernátfalui áll. el. isk. tanítót a tordaaranyosmegyei kir. tanfelügyelőséghez.
K i n e v e z t e : Bene Lajos oki. tanítót az erzsébetfalvai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Hegedűs
Gyula oki. tanítót az alsóporumbáki áll. el. isk.hoz r. tanítóvá ; Haiébelt Nándor oki. tanítót a
felvinczi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
Pollágh
Ferenc oki. tanítót a korompai áll. el. isk.-hoz
r. tanítóvá ; Bakonyi
Ferenc oki. tanítót a jászberényi külterületi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
Godzsa János oki. tanítót a felsőrónai áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá; Czitrovszky
József oki.
tanítót a dombói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
Püspöki
József oki. tanítót a csongrád-külterületi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
Hulják
Pál oki. tanítót a csendesi áll. el. isk.-hoz
Dávid oki. tanítót
r. tanítóvá ; Alexandersohn
a borsai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
Bidián
János oki. tanítót az izbugyaradványi áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá ; Jonkay
Sándor oki. tanítót
az irhóczi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
Vanyeh
József oki. tanítót az eibenthalí (v. határőrvidéki)
közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Marineasa
Vazul
oki. tanítót a bányai (v. határőrvidéki) közs. el.
isk.-hoz r. tanítóvá ; Kányák
Béla és
Király
Mária oki. tanítót, ill. tanítónőt a lajtaszentmiklósi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; (jyörkösné
Péterffy Regina dunaföldvári
áll. tanítónőt az ottani külön szaktanítói gazd.
ism.-isk.-hoz gazd. szaktanítónővé ;
Sövényházi
Margit oki. tanítónőt a csongrád-belterületi áll.
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Gál Erzsébet oki.
tanítónőt az ungdaróczi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé : Bíró Piroska oki. tanítónőt a hosszúmezői
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Lenobel Franciska
oki. tanítónőt a havasmezői áll. el. isk.-hoz r.
tanítónővé; Csidia Julia oki. tanítónőt a kőrösmező-bíróvölgyi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Petrovits
Ilona oki. tanítónőt a huszti áll. el.
isk.-hoz r. tanítónővé ; Zsigora
Erzsébet oki.
tanítónőt a nagybocskói áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé : Juhász Karolin oki. tanítónőt a mezőtelkii
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Sütő Jolán oki.
tanítónőt a viski áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé :
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Szladits Erzsébet oki. tanítónőt a mezőkovácsházai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; -Jakob Gizella oki. tanítónőt az aradmácsai áll. el. isk.-hoz
r. tanítónővé ; Sá)'kÖzi Ilona szőllősvégardói oki.
tanítónőt a velétei áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Tomory Piroska oki. tanítónőt a páczini áll. el.
isk.-hoz r. tanítónővé ; Kovács Irén oki. tanítónőt a hagymádfalvai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Mayforth Kornélia oki. tanítónőt a zemplénkelecsényi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Veress
Ilona oki. tanítónőt a székudvari áll. el. isk.-hoz
r. tanítónővé ; Weisz Anna oki. tanítónőt a
resiczabányai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Nix
Ida oki. tanítónőt a kissodai áll. isk.-hoz r. tanítónővé ; Eördögh
Ferencné szül. Kaszta Mária
oki. tanítónőt a sándorfalvai áll. el. isk.-hoz r.
tanítónővé ; Lyáhovits
Anna nyíradonyi áll.
állandó menházvezetőnőt a nyíradonyi áll. óvóhoz óvónővé ; Zona Leopoldina losoncz-apátfalvai
áll. állandó menházvezetőnőt a losonczapátfalvai
áll. óvóhoz óvónővé ; Hutyra Margit oki. óvónőt
a rózsahegy-fonógyári áll. óvóhoz óvónővé ; Verseghy Erzsébet oki. óvónőt a miszlokai áll. óvóhoz óvónővé ; Vátzy Ilma oki. óvónőt a nagybobróczi áll. óvóhoz óvónővé ; Ki'ébecher Mária
nyíracsádi áll. menházvezetőnőt a nyíracsádi áll.
óvóhoz óvónővé ; Halász Gizella oki. óvónőt az
alsójárai áll. óvóhoz óvónővé.

Jelen

minőségében

áthelyezte: Krassó-

szörény vármegye resiczai, bogsáni, oraviczai és
jámi járások részére Resicza székhellyel 1909
február 15-től kezdve kir. tanfelügyelőségi kirendeltséget szervezett és a kirendeltség vezetésével Földi Jenő kir. tanfelügyelőt a belényesi
kir. tanfelügyelőségi kirendeltség vezetőjét ; Czeglédy István torontálvármegyei és Aradi
Árpád
krassószörényvármegyei kir. segédtanfelügyelőket
kölcsönösen ; Erdödi Lipót isaszegi áll. el. isk.
tanítót az újpesti áll. el. isk.-hoz; Pavlety
Balázs makói külterületi . áll. el. isk. tanítót a
hohldorf-mariaschnéi áll. el. isk.-hoz ;
Neubauer
Elemér
szatmárnémeti-belterületi áll. el. isk.
tanítót a fogarasi áll. el. isk.-hoz;
Mittermayer
Mátyás sásonyi áll. el. isk. tanítót az erzsébetfalvai áll. el. isk.-hoz ; i f j Mészáros Imre csongrád-belterületi áll. el. isk. tanítót a csongrádbelterületi áll. el. isk.-hoz ; br. Bedeus Zelma
aradszentmártoni áll. el. isk. tanítónőt a mikalakai áll. el. isk.-hoz ; Szokola
Gabriella nagybobróezi áll. óvónőt az izsnyétei áll. óvóhoz ;
Tompa Ilona volóczi áll. óvónőt a szolyvai áll.
óvóhoz ; Fankovies Mária szolyvai áll. óvónőt a
volóczi áll. óvóhoz ; Szlatinszky
Antal huszti és
Bagossy Géza fülöpszállási áll. el. isk. tanítókat
a kispesti áll. el. isk.-hoz.

Nyugdíjat utalványozott:

Opreán János

temespéterfalvai községi munkaképtelen el. isk.
tanítónak évi 580 K - t : Wolfsohn Wolf
Adolf
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tahi izr. el. isk. tanítónak ovi l.otíü K-t : Szentesi Ferenc pusztavám i munkaképtelen róm. kath.
tanítónak évi 780 K - t ; Mathei György újborloveiiví közs. el. isk. tanítónak évi 0 2 0 K-t: Siklaftri István csesztvei róm. katli. el, isk. elaggott
tanítónak évi 840 K-t; Mészáros
János apatujfalusi róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak evi 540 K - t : ('süti József sz.aiituspuszl ai
munkaképtelen uradalmi tanítónak évi dsn K-t ;
Ihriszky
Pál alsórétfalusi róm. kath. el, isk.
tanítónak évi 1.4tUi K - t : Keleesényi
Antal moesonoki róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t :
Lcu'sni István munkaképtelen szobi róm. kath.
el. isk. tanítónak évi 1460 K-t.

LAPJA.

Tanítók tanácsadója.

H. I. Az iskolaszékek es egyéb iskolai hatő'-ágok
által a tanítók részére kiállítandó szolgálati bizonyítványok számmal és hivatalos pecséttel látandók ei,
nehogy a bizonyítványok hitelessége ellen kételyek
támasztassanak. - - I*. V. Szszear. Ha az. apa tanköteles korban levő gyermekét törvénytelen házaselet folytatására kényszeríti, ezáltal vét gyermeke te.-'i
jóléte és erkölcsisége ellen. Az ily szülőnek atyai
hatalma az 1x77, évi XX. t.-c. 22. S-a alapján megszüntethető és a gyermek részére más gyám rendeltetik ki. Az atyai hatalom megszüntetését- a gyámhatóságnál (árvaszék) kell kérelmezni, mely a tényálló*
kiderítése és a legközelebbi rokonok meghallgatása
után érdemben határoz. Ha ebben az atya sieg nein
nyugszik, az atyai hatalom niegszijnéseuek kérdésében
a. bíróság dönt. —« T. b Vprém. 1. A t-oruatanfoh uVégkielégítési e n g e d é l y e z e t t : Pajtás Ma- mokról közelebb irtunk. 2. Az, iparostanonc-iskolái
ria munkaképtelen ábaújnádasdi rum. kath. el.
tanfolyamok a nagy szünidőben valamely maga sa bbfokü ipariskolával, polgári vagy felső kereskwlelini
isk. tanítónőnek 1 2 0 0 h-t.
iskolával kapcsolatosan rendeztetnek. A tanfolyamok
Gyám-, ill. segélypénzt e n g e d é l y e z e t t : vagy a közismereti tárgyakra terjednek ki. vagy
néh. Horowitz --anr.; v. munkácsi alt. isk. tanító
rajztanítok kiképzésére iriinvtilnak. Mind a kettőre
csak oly tanítókat vesznek fel, kik iparostrinom-i-1; Jolán, Miklós. Árpád. Béla. Aranka es Kati nevű
lákl«in tanítanak. A tanfolyam két hétig tart : h é v i k.-koi u árváinak egyenként 3J.0 K OH1/, f-t.
zesük utón a hallgatók vizsgálatot tesznek e.- . nre-K
e g y ü t t 7011 K-t: néh. Friedszáru
Jakab Kabos
siker.-liez kepesf iparostanonc-iskolában való nmiVi- m
v. szaooh-sbanyfttelepi rum. kath. el, i.-k. tanít. öz- jogosító bizonyítványt kapnak. •_'. A teljesen kriU'uallő C-- teljés tsnfolyaimi iskolák kölön-kiilön knph-.vvegye. <zH Brogli Krane iskanak evi 73:! K
.iák »jég laptmkn:.
A. 1'. Vyiijlak. A Tő.77b !.-i>7.
2o f-t. 7 k.-koru árvájának pedig együtt 733 I\
.-/. a. keli rendelettel kiadott f-g..-Imi szabály,
20 f-i. islnóSssze 1401; K I » f - t : in k. Húénsi
állami .-lerni iskolai tanítók. tanítónőik és gazdasági
\z
Gabor nyugi pankaszi ref. taníto özv.. -ziil. X .,- szaktanítóik, szak tarnt'őrnők fogy el mi szabályzata
idézeti iizenetiail-: tehet alkuul tanítónak széli. [ágyéi.radi Juliannának évi ti-lo K-t.
k.-nt. i 1 a ugyanoly nekloii 1 .-ny.-littatort, volna ;.• .1
Vrvalíázbii való felvételét e l r e n d e l t e : m-h. kérdéses fegyelmi ügy. a szabi h zstTiak v i s s z a t ' •
ereje iiirn
Többeknek. -\ p0.!u-. r• I l-koa mag
FarkaS
József v. hejőkürti r o o . kaih. im.írErzsébet, Anna es Ilona nevű árváinak t hód.
. .
.
kiadott körrendelet értelmein-n. az elemi iskolai V. mezővásárhelyi orsz. tanítói arvahazba.
H i v n i a l n t f t ! f e l f ü g g : ;zt: t i :
Közig, bizottságának fegyelmi Választmánya ! m sîiïartecm Xice&r kászonimperi gör. kath. felekezeti
i-l. Isk. tanítót az I 9 0 7 . evi XX1L t.-r. <•) pánijába ütköző fegyelmi vétség miatt 337 7 i 9 o s . . / .
tatarozatavai liivatalvesztesre ítélvén, ezen ítél vb-t
a vállas- e- közoktatásügyi aj. kir. miniszter
.1 1.0(10 1909. sz. a. kelt rendeletével azzal hagyta
jóvá. hogy nevezett tanító az. idt-z-rt törv-uvszákasz. .utolsó bekezdése értelmében az ítélet jog»
erőre emelkedésétől -zamítotí egy éven belül
tanítói állasra sehol sein álknlmazlioii».

Vllásából

elmozdíttatott : Jonêso 1 .bo:.-

volt gyulai gör. kel. felekezeti iskolai tanító jogerős fegyelmi ítélettel állasából elmuz.iliítatván,
egyben a gör. kel. felekezet egyházi testületéből
öt évre ki záratott.
Műkedvelői e l ő a d á s , A jénei ref. ifjúság
Balassa Mihály tanító fáradozásával sikerült műkedvelői előadást s azzal egybekötött zártkörű
táijevigalmat rendezett. Szmre került a ..A falu
rossza", s úgy a rendezés, mint a szereplők előadása kifogástalan jó volt. Anyagilag is jól
sikerült.

... és ' . osztál
i ' rgy; bőd 'zentúl
vizsga lat nem engedélye.die;.'. il- ni,ír most valamely
to.T-I aló ,-,'/. elemi iskola jelzett osztályainak egyiké'...
azzal a célzattal iratkozott be. hogy a polgári iskola
ii. vagy i | . Osztályából magánvizsgálatot tegyen, vagy
esetleg üU'gáiítanühi gyanánt az illetékes polg. isk.ua
igazgatósága részén 11 elő isi jegyeztetett, az át meneti
időben, mintán ilyen. a sza ná lyzattód eltérő, vizsga,kft
engedélyezésé a. tanfelügyelőség ügykörén kivid esik.
a vizsgálati engedély megadásáért a mmisztériumhoz,
kell folyamodni, a r anteilig}-ő Iség utján.
X. Ï . Az
iskolai -ziineteket. az állami es k.".zségi iskolákat érintően. a minisztérinii: által kiadott utasítások szabályozzák. tízek szerint a húsvéti szünidő virágvasárnap. 11
kezdődik - tart husve' keddig bezárólag. — I!. M.
S/.fvár. \z új kisdedőivodai törvényjavaslat részleteiről
nine.- módunkban nyilatkozni, — 15. I. Kalács. 1. Az
iskolász.-ki tagság nincs ahhoz kötve, hogy az illetőnek politikai szavazati joga legyen. A törvény (187 , | ő
evi XXVIll.i szerint községi iskolaszék! taggá a községi lakosok közül megválasztható, aki írni és olvasni
tud s lehetőleg ért az. oktatásügyhöz. A községi iskolaszéket a község képviselőtestülete, a hitfelekezetit
pedig a hitközség 1 hitfelekezeti képviselete választja.
Ha a hitközség szervezett képviselettel nem bír. ott
az iskolaszék tagjait az illetékes felekezeti főhatóság
által megállapított szabályzat szerint mindazon hitközségi tagok választják, kik az iskola fenntartásához
járulnak. Ezekből következtetést vonhat arra is. hogy
az egyházközségi pénztáros is lehet megválasztatás;:
esetén iskolaszéki tag. 2. Ebben a dolgában csak a.
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tanfelügyelőség igazíthatja útba. — P. D. Az 1907.
évi XXVII. t.-c. életbeléptét megelőzően követett gyakorlat alapján sem kaphatott volna korpótlékot. A
fönnebbi törvény életbelépte után még kevésbé, mert
annak 3. §-a szerint korpótlékra azon szolgálati idő
ad igényt, amelyet a rendes tanító szabályszerű képesítéssel megszakítás nélkül eltöltött. — I. I. Lflva.
A tényleges szolgálatban álló népiskolai tanítók, továbbá a tanítójelöltek, ha a katonai szolgálattétel
alól föbnentettek, az 1880. évi XXVII. t.-c. 3. §-ához
csatolt Utasítás 2. pontja és a pénzügyminiszter
23,268 1882. sz. a. kelt körrendelete értelmében a hadmentességi díj fizetésének kötelezettsége alól fel vannak
mentve. Kélje a befizetett összeg visszatérítését. —
K. I. Tczal. 1. Egy népoktatási törvényünk sem kötelezi az iskolafenntartót arra, hogy az ismétlő-tankötelesek oktatásáért külön fizetést kell adni. Ön tehát egy
nem létező törvényt igyekszik a saját javára magyarázni. Tiszteletdíj csak a gazdasági népiskola azon
tanítójának jár, aki a gazdasági szakoktatást látja el.
A közismereti tárgyak tanítása itt is díj nélkül látandó el. 2. Sokszor közöltük már e helyen, hogy az
1907. évi XXVII. t.-c. 2. §-a felhatalmazza az iskolafenntartót, hogy az ugyanazon iskolánál alkalmazott
tanító és tanítónő házastárs lakását és lakpénzét a
törvény rendelkezéseitől eltérően is rendezheti. —
S. L. Nozta. Ön azt állítja, hogy az 1907. évi XXVII.
t.-cikket és az Utasítást teljesen elolvasta és az ön
ügyét érintően mi adatra sem talált. Ezzel szemben
ajánljuk, hogy a törvény 12. §-át és az Utasítás 52.
§-ának 7. pontját szíveskedjék újból átolvasni.

Különfélék.
— M e s e m o n d ó . L a p u n k n a k í r j á k Szolnokról :
M á r a mult évben is megírtam, hogy r városunkb a n milyen szép eszme öltött testet, a v a s á r n a p
d é l u t á n i ..Mesemondó "-ban. N e m győzöm ezt
eléggé ajánlani, m e r t kevés fáradsággal, g y ö n y ö r ű
célt szolgál a g y e r m e k e k lelki vüágában ; azonkívül szép anyagi sikerrel jár, a „Rongyos egyl e t " javára. Az eszme Eötvös K. Lajos tanfelügyelőé, ki, m i n t a „Rongyos E g y l e t " elnöke,
minden lehetőt elkövet, hogy az egylet v a g y o n á t
gyarapítsa s ezáltal sok szülőnek és éhező gyerm e k n e k könnyeit letörülje. A mag, m i t elvetett,
terebélyes fává nőtt, melynek á r n y á b a n sok
kellemes órát t ö l t e n e k gyermekeink. Az ő eszméje
az is, hogy a város összes iskoláiban felszólíttattak a növendékek, hogy a hétnek egy bizonyos
n a p j á n néhány- k r u m p l i t vagy egy m a r é k b a b o t
hozzanak. Oly örömmel s oly j ó szívvel teszik
ezt a gyermekek, h o g y h e t e n k é n t p á r zsák k r u m p l i ,
nagy mennyiségű bab, szalona, liszt stb. g y ű l i k
össze, mit az i n g y e n ebéd főzésnél felhasználnak
s így a szegény t a n u l ó k tovább j á r h a t n a k i n g y e n
ebédre. Naponként 1 2 0 — 1 5 0 szegény g y e r m e k
kap ebédet. N e m múlik el egyetlen „Mesemondó"
sem, hogy ott ne legyen a tanfelügyelő s ö r ö m m e l
szemléli és hallgatja a kis g y e r m e k e k j á t é k á t ,
szavalatát és énekét. Mindenik
számára
van
e g y biztató mosolya, néhány dicsérő szava s
boldog az a g y e r m e k , ki a „Mesemondó"-ban
szerepelhet. Szinte versenyeznek, hogy ki lesz a
j o b b , hogy játszik vasárnap a „Mesemondó"-ban.

8.
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Mondanom sem kell, h o g y mily nagy erkölcsi
haszna van ennek. A m e l l e t t szép anyagi haszonnal
jár, bár a belépő díj g y e r m e k e k n e k csak 6 fillér,
felnőtteknek pedig 10 fillér. Óhajtandó volna, ha
e nemes példát követnék, hiszen különösen nagyobb
városainkban, m i n d e n ü t t sok az éhező, didergő,
rongyos g y e r m e k s a könyező szülő. Mennyi
könnyet le lehetne törülni, jóakarattal, szeretettel
s kevés fáradsággal. Boldog az, ki irgalmasságot
gyakorolhat!
(T. ,7.)
— V a k n ö v e n d é k e k f e l v é t e l e . A vakok
budapesti
országos királyi nevelő- és tanintézetében (VII. kerület, I s t v á n - ú t 95. szám) a folyó
tanév végén 14 országos és 3 magánalapítványi hely megüresedik. A magánalapítványi
helyek név szerint a következők : Simor Jánosféle magánalapítványok I-ső és IV-ike, továbbá a
gróf Zichy Károly-féle magánalapítvány. A Simorféle alapítványok k e g y u r a Budapest székesfőváros tanácsa, a gróf Zichy Károly-féle alapítványé
id. gróf Zichy Nep. J á n o s (lakik: Nagyhantos,
F e h é r vármegye). A magánalapítványokra vonatkozó k é r v é n y e k közvetlenül a k e g y u r a k címére
küldendők, míg az országos alapítványok elnyerése iránti kérelmek a közoktatásügyi miniszt é r i u m r a címezve, közvetlenül az intézet igazgatóságánál (VII., I s t v á n - ú t 95) f. évi m á j u s hó
1-éig n y ú j t a n d ó k be. A később é r k e z e t t kérvények figyelembe nem vétetnek. A felvételi kérvényekhez a következő mellékletek csatolandók :
a) születési bizonyítvány, b) a g y e r m e k vakságát
igazoló bizonyítvány, c) himlőoltási bizonyítvány,
dj hatósági k i m u t a t á s a család és vagyoni állapotról, e) hiteles szülői vagy gyámnyilatkozat,
hogy a g y e r m e k látóképességének helyreállítását
vagy j a v í t á s á t célzó orvosi m ű t é t b e beleegyezik.
A b) és d) alatti csatolmány számára csakis az
igazgatóság által d í j t a l a n u l m e g k ü l d ö t t nyomtatvány-űrlapok használhatók. Az okmányok szegénységi bizonyítvány alapján bélyegmentesek. Az
országos alapítványi h e l y e k r e felvétetnek vallás,
nemzetiség és nemre való tekintet nélkül oly
5 — 1 0 éves korban levő vak gyermekek, akik a
vakságon kívül más t e s t i vagy szellemi fogyatkozásban n e m s z e n v e d n e k ; továbbá olyan gyermekek, akik iskoláztatás közben vesztették el
látóképességüket, 1 4 éves korukig n y e r n e k felvételt. Ezenkívül kivételes esetekben felvétetnek
még a 10 éven felüli k o r b a n levő oly vak gyermekek is, akik kisdedkorban vesztették u g y a n el
szemük világát, de valamelyes oknál fogva nem
részesülhettek oktatásban. A 14 éves k o r t meghaladottak számára Szegeden és Szombathelyt
I f j ú vakok intézete címen egy ú j a b b intézményt
létesített a közoktatásügyi kormány. A vakok
budapesti orsz. intézetében a növendékek kefekötés és kosárfonás iparában, továbbá hangolásban képeztetnek ki, a kiválóan t e h e t s é g e s gyer-

S. .SZÁM,

NKITAXITOK

LA IMA.

19

mekok pedig zenei oktatásban és kiképzésben
részesülnek. Az alapítványi helyekre felvett növendékeken kívül még felvesz az intézet űzető
bealaki is és bejáró növendékeket is. A fizető
beulakó növendék tartásdíja évi SOO kon mában
van megállapítva. Mindennemű egyéb felvilágosítással szíves készséggel szolgál az igazgatóság. —
A pesti izr. hitközség kezelésében levő „Lovag

nemű meghatalmazása. Hiányosan fölszerelt es a
fönt kitűzött határidőn túl érkezett kérvények
figyelembe nem vehetők. A pályázat egyéb körülményeiről szívesen nyújt felvilágosít,ist hétköznapokon d. e. 10 (irakor a VIT., nyárutcai iskolában Jiomhányi
Sándor székesfővárosi tanító.
11 ize itt sági jegyző.

Wechselmann

a következő tételek kidolgozására hirdet pályázatot: I. ..Az iskolai nevelés befolyása a gyermek egyéniségére".]'! tétel keretében kifejtendő:
A tanító miáltal keltheti es tarthatja ébren szemelve iránt növendékei bizalmat, tiszteletet. szere te tét ? Annak hatása a nevelésre, tanításra es
az életre.
IT. „Az általános ismétlő-iskola
célja". Kifejtendő mindenekelőtt ez iskola célja
ama körülményre való tekintettel, hogy abba
legnagyobb részt a mindennapi tanfolyamok befejez.ése elölt kerülnek a tankötelesek, továbbá.
hogy erre való figyelőmmel célját elérhesse, egyes
taniőkozatain mely tantárgyak adhatók elő s
mennyi lehet, azoknak anyaga a törvényben előirt heti óraszám mellett, s vegiil mely népiskolai jellegű intézmények (tanműhelyek) alkalmasak
pólolni az ismétlő-iskolát, illetve biztosíthatják a/.
ismétlő-iskola tankötelezettség alóli mentességei.
Az L számú tetei díja i o n korona, a 11-ike
7"> korona. Pályázhat az egyesület minden tagja.
Az idegen kézzel írl |lálvaítjttnkák lezárt, jeligés
levélkék kíséretében folyó év old ober l-ig alulírotthoz küldendők. Nyíregyházán. l'.'O!) január
1 O-én (h'.'HVS:'kll Uvula, egy.siileli .iie:..

Ignác és neje, Xcuschloss

— A ISzabolcsvármegyei tanífó-egyesühl

Zsófia

vakol tanintézete"
bizottsága, Bauingarten Lajos
elnöklete alatt tartott ülésében azt határozta,
hogy a jövő iskolaévben egy ú j osztályt nyit
meg i s a növendékek fölvétele céljából pályázatot- hirdet, iábbo az ú j osztályba tizenkét, tanköteles korban levő. vak gyermek vétetik föl
valláskülönbség
nélkül.
A felvett növendékek
teljesen díjtalanul tartatnak el <-s képeztetnek
ki : fehérneműt, ruházatot « s tanszerek et is az
intézettől kapnak. A felvételt kérő folyamodva-
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n.vok at április lő-ig az intezet igazgat i iságamil I
(VII. . Mexikói-ill lid. sz.i kell benyújt ani. hol
akar szóbeli, a kar írásbeli meglőH'esesre bővebb
felvil ágositas k aplialo a felvételt illetői, .e
Modern játékszer. A m odern játékipar
lépes•T tart a tudomány fejlőik •sevel, melynek ;
alkot a sa ihol a 1 eh lolgi»ztisiii alka hmis tárgyakat a I
mim -zet szabalyiii szerint kidől
a gyerniek. 'k kepzele level vonatkoziisl.a hozza. ígv legújabi em Zopp •lin ne It a korimin;vozbató leg hajó
Íehíiialasíirn irányuló kísérletei a németországi
játékiparnak Új s igen népsZ'TÎi tárgyat adtak.
Xfig.x mennyiségben készítenek óraszerkezettel
eliati.;; kői'JII.I II n/iiat ó léghajókat. T e l ' i n e . s Z e l e s .
llogv I iátokkal |,:.|w-solt#b-i' "j
. játékuk
jönnek divatlia. melyek igen alkalmasak lesznek i
arra. hogy a gyermeki képzeletnek fogaimat
nyiijt-;iiiak az új. szou/.acios forgalmi .•szközről.

cm. -r)
A F r e y J ó z s e f a l a p í t v á n y segélyeit ndoîiianyozii-bizottsiig lílOJI. <vi április hó .1-en
deli 1:2 órakor lejáró pályázatot hirdet több
-ton
fon kominis segély dijr»* székesfővárosi községi elemi iskolai igazgatók, vezető- es osztálytanítók vagyontalan özvegyei és árvái részére. A
székesfőváros kir. tanfelügyelőjéhez I VIT., lvűttenbiller-utea .Va. TIT.') benyújtandó feelyegt.elen kérvényekhez a következő okmányokat kell mellékelni : a ) gyermektelen özvegyeknél a hazassagi
leve] : h ) gyermekekkel bíró özvegyeknél a gyermekek keresztlevele, illetőleg azoknak korát feltüntető családi értesítő; c) egészen árváknál a
szidok halotti bizonyítványa : tl) valamennyinél
az elhunyt férj. illetve apának betöltött állásáról
való működési bizonyítvány vagy kinevezési okirat : e) községi v agy előljárosági bizonyítvány a
vagyoni,'ilanságrol : f ) özvegyelalél hivatalos kimutatás az élvezett kegy- vagy nyugdíjról : g) és
vegiil az árvák nevében folyamodó gyámnak ily-

Nemzetközi

Háztartási

Kiállítás.

\

.Magjai liuigykoszoru ...Nemzetközi Háztartási
Kiállítás" rendezését tervezi. Budapesten, liées,
]»erlin, Páris, London, New-York, Koppenhága,
Sant-Louis, Chicago, Filadelfia, Alexandria stb.
világvárosokban már volt rendezve az ipar, termény, mezőgazdaság ós kereskedelem körében,
sót a művészet, tudomány es tanügy körét felölelő kiállítás is. de háztartási még nem voit
sehol. Pedig ez még néprajzi szempontból is
igen érdekes lenne. E kiállítás 3 évre terjedne.
Képviselve lenne nemcsak Európa összes müveit
népeinek közép-, úri- és a néposztály egy-egy
családja, hanem még a fennhatóságok alatt .illó
gyarmatok is egy-egy eredeti népfajjal. Ezek
mind saját építtette házaik, kunyhó- vagy sátraikkal, berendezve konyhafelszereléssel, bútorokkal. házatájuk, háziállataik, háziiparuk, élelmezésük, szokásaik, mulatozásaik és cselédségeikkel
együtt, egy-egv területen lennének elhelyezve, a
konzulátusságuk által kijelölt hites tolmács kirendeltségével.

A tanítói állás megbecsülése,

lioka,

János alsóbarbatyén-iszkronyi áll. iskolai tanítót,
egyhangúlag községi képviselőtestületi taggá választották. — flnndlován (Nyitra vármegye) Bi-
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gell Ágoston k á n t o r t a n í t ó t a község polgárai
nagy lelkesedéssel egyhangúan képviselőtestületi
tagnak megválasztották. — Alsószlécs községben
Itehlik
Tivadar áll. igazgató-tanítót és HanczJcó
Antal róm. kath. kántortanítót beválasztották a
képviselőtestületbe. — Valez F e r e n c kántortanító,
Szendehely községnek 25 éve e g y h a n g ú l a g megválasztott közgyámja és a községi pénztár ellenőrző-bizottsági elnöke.
— K é r e l e m . Német Lajos n y u g . tanító (Árp á d község, B i h a r megye) felkéri tanítótársáit,
hogy aki Székely Sándor oki. idős tanító hollétéről vagy esetleges haláláról tudomással bír,
szíveskedjék azt mielőbb t u d a t n i vele.
— H a l á l o z á s o k . Baghy
I m r e , hevesi r. ktanító élete 49-ik évében elhunyt. —
Schnurr
György, apatini t a n í t ó élete 50-ik, működésének
33-ik évében meghalt. Áldás e m l é k ü k r e !

Szerkesztői üzenetek.
Fides. Egészen újra kellene írnunk a dolgait, arra
pedig nincs időnk. Kár, hogy stílusa annyira magyartalan, mert amiről ír, rendszerint elég érdekes. —
L. (Ipolypásztó.) Bizony, versnek nem vagyunk szűkében, de az igazán j ó t örömmel látjuk. Érdekkel szemléljük repülését. — Áll. el. isk. igazgató. (Lompért.)
A Magyar Nyelvőr szerkesztősége és kiadóhivatala :
Budapest, Ferenc József rakpart 27. — B. (Sárbogárd.)
Cikkébe nem emlékszünk. — B. 1*.
(Mindennapi.)
Sablonos gondolatok, az újdonságnak színét is nélkülözik. A háromszor is előforduló apotézis szóval igazán
nem tudjuk, mit akar mondani. A lexikon szerint
„ereszkedő hajlás, mely az antik építészetben az oszlop
vagy pillér törzsét a bázis első tagjával összekötötte".
Vagy talán az apoteózissal tévesztette össze ? A versében annak sincs sok értelme. — G. E. „Egy irgalmatlan gondolat", mint versében írja, betévedt önhöz
és látta, hogy rossz helyen kopogtat. Erre
Fordult egyet biz' a sarkán,
„pardont" se mond, kimegy szépen,
Én utána, mint egy éppen,
szegény eszű elhagyottan.
Nagy dühömben visszatértem ;
ágyba dőltem fej vakar »a
minden tagom elborzadva
nézte bambán ijedt képem."
E megható vallomás után meg fog bocsátani, ha versének többi részét — helyszűke miatt — még ebben a
rovatban sem közölhetjük. — Négy vers. AzElhinnéd-e ?
címűt besoroztuk. — K. M. (A kőtörő stb.) Sorra
kerülnek. — B. 1. (A vadrózsa stb.) Kevésbé sikerültek.
Az ilyen könnyed dalformákban a legkisebb verselési
hiba, a legenyhébb zökkenés is megbosszulja magát.
Pedig az ön formaérzéke kétségtelen. — Sas. Sok
nyelvi erőszakosság és kevés tartalom. — „2" A költőt
talán nem lehet megtalálni e versekben, de az érző,
finom lelket igen. Nem lehetetlen, hogy előbukkan
még a másik is. — Tanító. Jelentéktelen dolog, voltaképen meg sem ítélhetjük belőle a tehetségét. —
K. V. (Téli est alkonyán.) A címe furcsa, de a versben látszik valami nyoma a tehetségnek. — R. A.
(Vádolj...)
Sorát ejtjük. — B. Oy. (Nála
nélkül...
stb.) Érzése megható, de a vers nagyon gyönge. —
J. (Távol stb.) A „ricsaj" szó egyelőre nincs fölvéve
a költői nyelvbe. A versek különben ezt leszámítva

LAPJA.

9. SZÁM.

sem ütik meg a mértéket. — K. M. A vers nagyon
poétikus ; legérdekesebb az utolsó versszak, mely így
hangzik :
„Áll-e így az alkú, kis babám ?
Süss ajkimra egy csókot szaporán,
Meghálálom százzal, ez'rel,
Liljom fehér fejködővel "
Zs. Oy. „Ebben a formában" még nincsenek elnyűve
a gondolatai, már csak azért sem, mert nem ad nekik
semmi formát. Egyébként elég kopottak. — H. E.
(A méh meséje stb.) Nem ütik meg a mértéket, de nagy
haladást mutatnak a múltkor küldöttekhez képest. —
Sz. A. (Leányválasz.) Az utolsó versszak a legszebb.
Besoroztuk. — Zs. Oy. (A méhecske örül.) Lehet, hogy
van tehetsége. De hogyan kérhet valaki ítéletet magáról, mikor tudja, hogy nem a legjobb versét küldi be V —
Lóna. A nyomdafestékre bizony ezek sem érettek még.—
T. P . (Lázálomban.) Lázas álomnak túlságosan szelíd
és — sablonos. — R. B. Engedje megjegyeznünk,
hogy versének címe (Mond csak.. j helyesebb lenne
két í7-vel. Egyébként, ha a vers oly ízléses volna,
amilyen ízléstelen álnevet választott, föltétlenül közölnék. — F. .1. (A kenyér.) Ebből a kis néprajzi
dolgozatból, természetesen, nem lehet megítélni valakinek az írói tehetségét. De stílusa világos és elég
eleven,ennyi látszik belőle. Alkalomadtán sorát ejtjük.—
Hur. D. A versek gyöngék. — K. A. (Bokor.) Levelében nem említette, milyen énekkarra : női, férfi vegyes
énekkarra ajánljunk önnek gyűjteményt. Ha férfikargyűjteményre van szüksége, úgy hozassa meg Göll
János : Magyar Nemzeti Lant 200 régi magyar népdal
férfinégyes című művét. A két füzet ára 2—2 K, kiadja : Kókai Lajos könyvkereskedése, Budapest. —
P . M. (Zene és ének a népiskolában) Örvendünk, hogy
lapunk új mellékletétől oly sokat remél ; rajta leszünk,
hogy e remények megvalósuljanak. Azokat, kik a
tanítóképző-int. tanterv revízióján dolgoznak, ugyanaz
a cél vezeti, melyet cikkében fejteget, hogy t. i. a
tanítójelöltek gyakorlati irányban is kiképeztessenek ;
azt viszont, hogy a tanítóképzőnek mik legyenek a
kötelező s mik a fakultatív tárgyai, törvény szabja
meg. A kérdést csak általánosságban érintő cikkét
nem közölhetjük, de idevonatkozó gyakorlati irányú
dolgozatát szívesen vesszük. — B. (A nyugdíjtörvény
revíziója.) Nagyon pongyolán írt cikk. Mem közölhetjük. — Sz. (Az orrbeszédii gyermekek.) Sorra kerül. —
Sz. (Hogyan szoktathatok a népiskolai tanulók az engedelmességre.) Cikkének első része, mely jobb, a neveléstanokból bőven ismert igazságokat ismételi, a második
részén fáradtság és bizonytalanság látszik. — V. (Számtani csendes foglalkoztatás.) A cikk elég gyakorlati
ugyan, de újat nem mond, mert minden vezérköny-vben megtalálható részleteket sorol fel. — Dv. Sem
cikket, sem verset nem a beküldés sorrendjében közlünk, mert ez nem volna szerkesztés, de gondunk lesz
rá, hogy az ön régen beküldött versei is sorra kerüljenek. Ha újabbat, jót és rövidet küld, könnyen megeshetik, hogy ez gyorsabban kerül sorra. — S. (Sopron.)
Megkaptuk, jön. — H. (Az iskola az ipar szolgálatában.) Jön a gazdasági mellékleten.

T a r t a l o m A feminizmus. (J. B.) —• Magyar dal.
(—r.) — Szakvélemények az amerikai nevelés ügyéről.—
Könyvesház. — S z é p i r o d a l o m : A tücsökdalokból.
Endrődi Sándor. — Elhinnéd-e ? Csatáry Alajos. —
Örök vágy. Polónyi Antal.
Hószemfedél a drága
sír f e l e t t . . . Szalay Gyula. — Fehér habok. Kántor
Mihály. — Egy kicsi almafáról. Oszoly Jolán. — A félkegyelmüekről. (H. I.) — L-odalom és művészet. —
Lapszemle. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. —
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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2. Késő ősszel jár a fecske messzire,
Kikeletkor mégis megtér fészkire.
Bár messze járt völgyön, bércen és síkon,
Haj ! de mégis azt csevegi : jobb otthon !

9.
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3. Alkonyatkor a fényes nap távozik,
S jár, hol talán szebb a tető és a sík;
De hajnalra, bár elhagyott nyugaton,
Yisszajő és azt sugárza : jobb otthon !
Gaál.
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2. Szent J á n o s * viseli
Ragyogó orcáját,
E nemes ház felett
Tartja vitorláját.

"

Éljen sok időket,
Sok ezer napokat,
Minden bánat nélkül
Töltvén el azokat!

* Vagy a mi névnap van. (Arany jegyzete.)
Felelős szerkesztő : Benedek Elek.
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Megjelenik © lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
int* zet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
í*V -'Ák és tanítóképző - intézetek égy példányban ingyen.
\ • js p- megküldésé iránti folyamodványok az iskola létezését
ig; /."ió és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
fcóxs- gi flőjjarósági bizonyítvánnyal együtt, a ..N*:^tanítók
L»tpja" szerkeszt'».sédéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.

Í J .
MINISZTEBItTM.

Előfizetési ár: l'".gy évre 10 korona, fél'' • 5 korona,
ne-ryf- iévre - korona 50 fillér. — Egy negyed wi- ! Levesebb
id re olőlizef >t. nom fogadunk eL — Ás, előfizetősi pénzek a
kiadóhivatalba k Tilden dől:.
A hirdetések árszabása, — A pályázati hirdeM-i.-kael -cmden egyes szóért, minden közlés vitán t> fillér fizott -' Kt ily
módon mindönki álti^J • -, számítható irdefc^M díj elör ••fij.U'ruí-"
bo. Egyéb hirdetések.- »-k az ogesz oldal egy hetvek-tí> i resiót
tevő petit nyomású «:s egy asábu sota 1 korona. Essek a liijak ia
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG :
KIA-ÚHl 'ATAl..
W DA PEST, YI11.KEB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.
51 AUW KIR. EGYETEMI NYOMDA« I. KKÍi., ISKOLA-TÉR 8.
Kéziratokat nem M IvtilU v
X

.szociológiai

tail fol y a m .

magának » természettudományt, irodalmat. történelmet, nemzetgazihíszatot stb.
a saját szempontjából felfogva tanított
derűre-borára.. még pedig a legmesszebbmenő tendenciával, a
nemzetköziség
eszméjének a logmerészebben való hangoztatásával s mi ;i legfontosabb, minden ellenáramlat é> kritika nélkül. Csak
a legújabb időben indultak meg a nemzeti v/abadtanítást létesítő mozgalmak,
de tekintve, hogy a társad.ilomnak az
a része, meh e »mv/g^Wit "zük
nek érezte, még szervezve alig van,
nn'g a nemzet-közi irányzat ponrpásan
van szervezve, ez az ellenakció gyengének mutatkozik. Grróf Apponyi Albert
miniszternek intézkedése tehát, timely
arra irányul, hogy a magyar tanítóság
belevonassék a szociális irányú eszmék
terjesztésébe, míg egyrészt egészen modern, másrészt nemzeti szükségletet pótol.
Egyik oldalon azt jelenti, hogv a nyugateurópai nagy társadalmat: mozgató
eszmék előtt meg akarja nyitni a magyar nemzet eszmevilágának kapuját,
másik oldalon biztosítékot akar építeni
abból a szempontból, hogy a szociális
eszmék ne a magyar nemzet történelmi
fejlődésének rovására, hanem ellenkezőleg annak erősbítésére szolgáljanak.

Az ország összes tanítóképző-intézeteiből egy-egy tanár a folyó évben, m sarins vegén es sí p fii is elején tartandó
tát sadalomtiidomsinyi tanfolyamra van
bí'híva Budapestre. A tanfolyam, noha
estik eg\ hétig tart. tekintve' az előadókat é> a tárgyat. melyet az egyes
e'ő;idók kijelöltek mamiknak, igen nsigyszaliasúnak ígérkezik s előlmngja lesz
annak a nagyméretű akcióiuik. melyet
ezzel a tanítóképzők és a tanítók útján
Appui IN i miniszter meg ;ikav indítani.
A tan folyam rendezését kimen dé» rendelet egyben azt is hangsúlyozza, hogy a
tanítóképzők az 1909 1 0-ik tanév elejére
új tantervet kapnak s ebben már ti
szociológisi is mint rendes tantárgy benne
lesz.
< irömmel üdvözöljük e nagyjelentőségű intézkedést s hisszük, hogy nines
az országban tanitóképző-intézeti tanár
és néptanító, aki a szociológiának s
belőle származó képzőtanári és tanítói
hatalmas feladatoknak ezen új térre
való terelését eseménynek ne tekintené.
Újabb időben ugyanis egy egészen önkéntesen jelentkező tanítói csapat tűnt
fel a közoktatás, természetesen általuk
újonnan foglalt területén. Mióta a szociáldemokrácia annyira megerősödött
Alexander Bernát a pécsi szabadtaníhazánkban, hogy sikerrel léphetett fel, tás kongresszusán, a filozófiai szakosztály
valóságos tanítói hivatást tulajdonított tiiigv vitája közben szemükbe vágta a
-
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szociáldemokratáknak, hogy eljárásuk,
amellyel az egyes tudományágakat kezelik s főkép a történelem és a bölcselet kezelése „nem tudományos". À jeles
bölcsész ezzel nagy igazságot mondott.
A nemzetközi irányzat nagy és mondjuk ki, szánt-szándékos hibájára mutatott rá ezzel s legfontosabbnak, amiért
a szociológiának a tanítóképzőkbe való
bevezetését annyira üdvözöljük, azt kell
tartanunk, hogy amint a magyar tanítóság ebben a tudományágban megszerzi
az elemi ismereteket, nyomban arra
fogja kényszeríteni a nemzetközi irányzatot, hogy tanítói működésében a célzatossággal hagyjon fel és tudományos
alapon nynljon eme nagy kérdésekhez,
mert különben előadásaik önmaguktól
elértéktelenednek s hatástalanokká lesznek. Ennek pedig kettős nagy haszna
lesz.
1. A frázisok korszaka eltűnik s valamicskével nehezebbé válik a ma olyan
könnyűnek látszó tanítás mestersége a
nem hivatott tanítóknak. Kénytelenek
lesznek tanulni s tanulásuk közben túlzó
felfogásuk önmagától eltűnik, mert az
igazságok, a nagy tények hatása alól
semmiféle észjárás nem tud szabadulni.
2. Mindama szociális irányú eszmék,
amelyek szunnyadva élnek ma nemzetünk lelkében, mint lekötött energiák,
fel fognak ébredni s így nem a tisztán
importált, nálunk sokszor meg sem értett
áramlatok fognak dominálni, hanem olyan
gondolatok, amelyek a mi nemzetünk
lelkéből folynak s amíg egy oldalon
üdvös intézmények létesítésére fogják
indítani a nemzetet, másrészt bennünket
is részeseivé tesznek a nagy világmozgalomnak, amely ma a kultúrnépek
életében akkora arányokat ölt.
Ez a miniszteri intézkedés különben
már magában is egy hatalmas fegyvert
csavar ki a nemzetközi irányzat kezéből. Amaz irány képviselői a súlyos
vád hatása alatt, hogy hazaellenesek
és nemzetbontó munkát végeznek, egy
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hatalmas vargabetűvel Széchenyi István
palástja alá menekülve azt kezdték hirdetni, hogy ők még a Széchenyiénél is
szebb és boldogabb Magyarország megszületése érdekében harcolnak. Erre sokan azt mondják, hogy ez már beszéd.
Ha így áll a dolog, akkor .tanítsátok,
hirdessétek újító eszméiteket, tegyétek
gazdaggá és hatalmassá ezt az országot.
A csalafintaság mindenesetre elmés és
könnyen megtévesztésre vezet. Jászi
Oszkár dr. pl. ezt a felfogást a következőkép fejezi ki: „Már a konzervatív
szociológus, Dezmoulins, Mt hazafiságot(!)
különböztet meg. Az egyik az improduktív, a múltba néző, mely magát értéktelen hagyományok csillogó foszlányaiba
göngyöli s önmagaimádás közben mámoros táncot jár, míg a korszerűtlen
kosztüm valamelyik fodrába belé nem
akad és orrára nem esik. A másik a
termékeny, a jövőbe néző hazafiság,
mely higgadt tudományossággal vizsgálja a nemzet erőforrásait és arra törekszik, hogy más nemzetek hasznos
intézményeit átültesse a honi földbe.
„Csak — úgymond — az osztályhazafiság akarja a nemzetit és a nemzetközit
két ellentétes és egymást megsemmisítő erőnek feltüntetni."
Nyilvánvaló, hogy ez álláspont elfoglalása nagy és súlyos nyomás alatt jött
létre ama tudományos iskola részéről,
amely addig elég bátor volt a nemzeti
irányzattal szembehelyezkedni. A kétféle hazafiság elmélete, még ha Dezmoulins állítja is fel, merőben fölösleges,
s a nagy francia író azzal bizonyára a
hazafias munkálkodás kétféle eszközét
akarta kifejezésre juttatni. Csak természetes, hogy az új eszmék emberei csúfolják a régi, maradi hazafiakat, de az
az iskola, amelynek védelmében az idézett szavak elhangzottak, sem az egyik,
sem a másik csoportba nem osztható be
s amint megnyílnak nálunk a szociális
kurzusok, nyomban ki fog derülni, hogy
„az értéktelen hagyományok foszlányaiba
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göngyölt hazafiság" ép úgy »a jövőbe néző
hazafiság" m u n k á j á t végzi, mint bármely nemzetköziséggel telített hazafiság,
de azzal a különbséggel, hogy az ősök
nagy küzdelmeinek értékes eredményét
is kincstárába helyezi. Amint a magyar
tanító kezébe ragadja eme fegyvereket,
a nemzetköziség újból elveszít egy kemény bástyát s a szociáiizmus közelebb
vitetik a magyar nemzeti gondolkodáshoz.
A tanfolyam programmja egész tudatosan tartalmazza is mindazt, ami e
szempontból szükséges. Ott látjuk a hatalmas témák k ö z ö t t : a társadalom
gazdasági életének kibontakozását, előadója: Gaal Jenő. a kapitalizmus jellege
ós kinövései című tételt, a jeles nemzetgazdának: Földes Bélának előadásában,
a nemzetköziség és nemzeti eszme című
tételt, melynek előadója: dr. Jancsó
Benedek lesz stb. lvár, hogy e programúi
kivitelére legalább egv hónapi időt nem
lehet szentelni, de hisz csupa tapasztalt,
képzett és e kérdések iránt amúgy is
érdeklődő tanárság fogja hallgatni ez
előadásokat s így egv jól kiaknázott
hét ; elegendő lu»/. ti kezdői kezdetere.
Midőn e korszakalkotó kezdés jelentőségére rámutattunk, talán nem köve- Í
tünk el szerénytelenséget, ha arra kérjük
az intézi') köröket, hogy az előadások szövegét

foglalják Icöni/vbe és tegyék lehetővé, hogy
a tanítóság is hozzájuthasson azokhoz,
mert amit a jelenlevő tanárok ott az
előadásokon magukévá tesznek, az szól
a jövő nemzedéknek, holott égető szükség van arra, hogy a mai tanítóság is
rendelkezzék amaz irányító ismeretekkel,
amelyeket a jövő céljaira kiváló tudósaink szükségesnek látnak elmondani.
K ó i •(> díj

Miklós.

— Kitüntetés a ínadárvédelmért. Az angol
királyi madárvédő-társaság tanácsa Herman Ottót,
a kitűnő magyar tudóst a madárvédelem terjesztése körül szerzett érdemeiért egyhangúlag tiszteleti tagjává választotta. A társaság elnöke
Portland hercegnő.
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Szakvélemények
az amerikai nevelés ügyéről.
(Zerkovitz Kmü, a keresk. minisztérium északamerikai
magyar levelezőjének jelentése.)
- Harmadik és befejező közlemény. —
A társadalmi haladás tényezője.
(Paul H. Hanns, a Harvard University nevelési osztályának vezetője.)
Korunk egyik legfontosabb mozgalma az az
irányzat, mely az. ipari oktatást közoktatási
rendszerünk alkotórészévé akarja tenni. N a g y
érdeklődés támadt a tárgy iránt és gyakorlatilag
is megkísérelték a valódi iparoktatás megvalósításának egy módját. 14 éves fiúk és leányok,
nemkülönben pedig már alkalmazásban levő idősebb emberek számára.
Massachusetts az első állam, mely gyakorlatilag megvalósította ezt az ipari oktatást. Ott
két evvel ezelőtt azzal a felhatalmazással szerveztek egy iparoktatási bizottságot, h o g y az.
állam egész területén ipariskolákat állítson egyes
törvényhatóságok, vagy többek együttes közreműködésével. Az állam pedig ezen iskolák fenntartását oly összeggel támogatja, mely arányban
all a helyhatóságnak az. iskolaállításra fordított
költségeivel.
Az állami segély csaknem minden községben
és városban a fenntartási költségek felét teszi ki.
Az alapítandó iskoláknak a már meglevőktől
függetleneknek kell lenniök, hogy az ipariskolák
hivatása és célja ne esetleges, hanem főfontossagú Vgven Fonto« a r.ovi'íésügj terén a t.-unúi
fizetés javítására irányuló törekvés.
E g y idő óta ugyanis érezhetővé vált, hogy
nincsenek elegen a tanári pályán, akik megfeleli)
személyes tulajdonságokkal és elegendő képzettséggel bírnának. Hasonlóképen
tapasztaltuk,
hogy újabban épen a legjobban képzett erők
közül sokan elhagyván a tanári pályát, más
foglalkozást keresnek. Másrészt pedig a tanárral
szemben a képzettség és technikai gyakorlottság
megkövetelésében növekedtek az igények. Ennek
az eredménye azután a jó tanárok megfogyatkozása. Lassanként azonban fölismerik ezt az
állapotot és megkísérelték már elejét venni ennek
a nyilvánvalóan komoly veszedelemnek.
Egyik legfontosabb fejlődés a nevelésügy terén
azon irányzat is, mely a nevelés problémáját
egy sokkal nagyobb, az egész társadalmi haladás
problémájának egyik része gyanánt tekintik. Ez
az irány különösen az egyetemi pedagógiai
tanárok körében észlelhető. Ebből egy alapos
megállapodás leszürődését reméljük, mely az
eddigieknél sokkal jobban fogja megvilágítani
az iskolák, az iskolarendszerek szervezésének és
vezetésének feladatát.
Azelőtt a nevelésügy tanulmányozását csak
Vt*
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a tanárjelöltek érdekének tartották. Ma pedig
már látni kezdjük, hogy amint az államok és
a törvényhatóságok fontos teendője a nevelésügy, épűgy minden müveit emberre nézve is
nagyfontosságú érdek.
Mindinkább felismerik annak a szükségességét is, hogy az iskolai gyermekeket az eddiginél alaposabb orvosi felügyelet alatt tartsák és
általában több gond fordítandó az iskolásgyermekek egészségére. Massachusetts legújabban
hozott törvényei igazolják ezt s némely massachusettsi város — nevezetesen Brooklyn —
messze túlszárnyalta a törvény intézkedéseit.
Ugyanezt bizonyítják : iskolai ápolónők alkalmazása és mindazon intézkedések, melyek oly
nagy városokban, mint Boston és New-York,
a gyermeknek, úgyszintén az egész közönségnek
jólétére létesíttettek.
A társadalom kezdi jelét adni annak, h o g y
egyik legfontosabb céljának a testi jólét előmozdítását ismerte fel és hogy a jövő nemzedék
fizikai fejlődése az értelmi művelődésnek szükséges alapja, hogy ettől f ü g g annak jelleme,
liasznavehetősége és közvetve a közjólét növekedése.
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valóságban létező állapotok megfigyelése útján.
A művészetek oktatásánál pedig a festés és
szobrászat megfigyelését és a zenének elemezését
és hallgatását alkalmazzák.
Korunk iránya, melynek támogatásra és szervezésre van szüksége, tág értelemben véve nem
egyéb, mint az elméleti oktatás és a gyakorlati
élet egybekapcsolása.

Népszerű egyetem.
(Edward Allsworth Ross, a Visconsini University társadalom-gazdasági tanára.)

Anélkül, hogy uralkodó fontosságot tulajdonítanék neki, a legnagyobb
érdeklődéssel
figyelem azt a legújabb törekvést, hogy egyik
nagy állami egyetemünk működését szélesebb
alapokra terjeszti ki.
E g y éven belül mintegy 800-an nyertek oktatást levelezés útján, vagy egyéb módon. Gyakorló orvosok élvezik e tanfolyam előnyeit, mely
által lépést tarthatnak a fertőzés és az ellene
való védelem terén a tudomány haladásával.
Bank- és egyéb hivatalban alkalmazott fiatalemberek eszközöket nyernek a továbbhaladásra.
Műhelyekben és gyárakban tanuló-csoportok
létesülnek és ez újonnan megnyílt ösvényeken
A laboratóriumi módszer.
behatolhat a gazdaságtan, szociológia, ipartörté(Carolina Hazard, a Wellesley College rektora.)
nelem, világpolitika mélyére a nép zöme.
Azt hiszem, hogy modern nevelés terén az
Ezen alkalmaknak mohó megragadása arra
úgynevezett laboratóriumi módszert előmozdító
enged következtetni, hogy jön egy oly idő, mikor
irány érdemli meg a legnagyobb támogatást.
az egyetem annyi tanulót fog kebelébe fogadni,
Hogy mennyire becsülik ezt a módszert, annak
mint ma a játéktér, ha az elfoglalt felnőttek
Massachusetts egy törvényjavaslatban adta tanúszámára épen úgy kínálni fogja áldásait, mint
bizonyságát, amely a törvényhozástól egy Techaz ifjúságnak. Ha azok, kik az egyetemen tarnikai Oktatásügyi Tanács felállítását kérte. Az tózkodhatnak, az általa nyújtott oktatás elvégállami oktatásügyi tanács, mely akkor állt be- zésére nem fognak többé kizárólagos kiváltsággal
folyásának tetőfokán, mikor évekkel ezelőtt bírni, ha majd az egyetem ahelyett, hogy a
Horace Man volt a titkárja, azóta azonban veszí- nyilvános pályán működő képesítettjeinek jóakatett magas állásából, de m é g ma is felügyel az
ratából állami támogatást és méltánylást kelljen
állami elemi iskolák vezetésére, tart oktatásügyi várnia, számíthat a tevékeny nép ezreinek ragaszértekezleteket és a nyilvános iskolák számára kodására, ha azok soha nem is élvezték az akamegállapítja a tantervet.
démiai életet.
Mindazonáltal sokan annyira érzik a technikai
Az elhanyagoltak felkarolása.
képzettség hiányát, hogy m é g a főiskolába lépés
(David
C. Barrow, a-georgiai egyetem tanácsosa.)
előtt, az előkészítő-iskola utolsó évében taníttatni kívánják. Ez abba a helyzetbe hozná a
Nézetem szerint, a nevelésügy terén a legtanulót, h o g y a 14 éves kor elérése idején hatá- jelentékenyebb mozgalom az a különböző jelek
rozottan választhasson, h o g y vájjon a közép- útján megnyilvánult törekvés, hogy minden emiskolát folytassa-e, vagy pedig átlépjen a tech- bert oktatás útján javítsunk, hogy felkaroljuk
nikai iskolába, ugyanannyi évet fordítván a és támogassuk az olyan embert, akinek vagy
technikai kiképzés megszerzésére, mint amennyit nem idejekorán, vagy egyáltalában kevés alkalma
a főiskolában töltött volna.
volt a tanuláshoz és ezáltal jobb, magasabb
Ugyanez az irány, mely a középiskolai okta- életmódhoz segítsük. N e m lehet ennek célja,
tásban észlelhető, megvan a főiskolában is, hogy hogy az iskoláztatást helyettesítse, sem pedig
amit tanítanak, kísérletekkel bizonyítsanak be. képzett gondolkodó főket nem várhatunk tőle.
Nemcsak azon tudományokban, melyben a laboraMég jobban megvilágítják ezt az irányt a
tóriumi módszer alkalmazható, hanem a szocio- könyvtárak gyors gyarapodása s az iskola műkölógia és társadalom-gazdaságtan terén is ; a
désének különböző alapjai. Értékét mutatják
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iizün jótétemények, melyeket bizonyos földmívelési eljárások oktatása útján egész osztályok
közvetlenül anyagilag élveznek. Ha nem is a szó
szoros értelmében vett nevelés ez, mindenesetre
nevelő munka.

LAPJA.

zák a tudás megszerzésében, Mindeu felnőtt
egyénnek joga van a tudáshoz és kötelességünk
oly hasznos oktatást nyújtani néki, melv életét
kellemessé, boldoggá tegye.
Megengedjük, hogy elvben a tudomány egyes
ágai egyenlően fontosak, de a valóságban nem
Képesítő kiképzés.
egészen így van. hanem némelyiket elhanya(P. 1'. 1 lanxton, a tenessei egyetem nevelési osztágolják, a másikat pedig nagyobb gyakorlati
lyának főnöke.)
használhatósága folytán annál inkább művelik.
A modern nevelés terén a legjelentősebb irány
A felnőttek oktatása a gazdaságban, a műhelyaz iskola működésének kiterjesztése a népéletig.
ben s otthonban annál nagyobb jelentőséggel
Azt a nevelést értjük, mely egyrészt a gyermek
bír a nevelésügy különböző irányait tekintve,
erkölcsi és társaslényét kifejleszti, jó polgárt
mert a múltban ezt hanyagolták el legjobban.
nevel belőle, másrészt pedig képessé teszi, hogy
Legértékesebbnek mondhatjuk, mert az előtisztességesen megélhessen s így a nemzeti vaadások anyaga azonnal gyakorlati alkalmazásba
gyont gyarapítsa. Ez utóbbi természetesen a
kerül és így azonnal gyümölcsözővé válik az
fizika, kémia és biológia elemeire vonatkozik,
emberi nem haladására. Holott az ifjúság oktavalamint egyéb természeti tudományokra és azok
tásában érezhető ennek a közvetlen alkalmazgyakorlati alkalmazására a gazdaságban, műhatóságnak hiánya. Értéke szembetűnőbb, mert
helyben és az otthonban. Azt is jelenti, hogy
egyenesen hat a családi élet nemesbítésére és
bizonyos technikai képzettséget nyujtsunk valaez határozza meg nagyjában egész társadalmunk
mely különös iparban. Mindenesetre ez az ipari
jellegét és tökéletesbíti a nyomunkban kelő
demokrácia a nevelés terén. A nevelés-képesítés i nemzedékeket.
az i- volt mindig. A múltban csak nagyon kevés
A felnőttek oktatása különösen még azért
gvermek nyert iskolai nevelést. Ezek irodalmi i
.
bír olyan nagy fontossággal körünkben, mert
vagy hivatásos pályára készültek vagy elegáns
a közlekedési eszközök bámulatos fejlődése a
úri életre s ennek a célnak megfelelően voltak
különböző
nemzetek műveltségét élesebb verberendezve az e korbeli iskoláik. Manapság minsenybe
sodorta
és annak a népnek, mely gonden gyermekről föltételezhető, hogy látogatja
dolkodásés
munkában,
mint a többieket,
az elemi iskolát, nagyrészük pedig végig járja
a I felsőbb) középiskolát, főiskolát vagv pedig felülmúlja, jutalma a nemzeti felsősig Iszupremáeia) lesz.
épen az egyetemet, lia a nevelés célja még
De maga a méltányosság is megkívánja ;>
mindig képesítés, akkor a tanfolyamoknak >«•
felnőttek oktatusat. Hiszen túlnyomó részben ők
ái keiiett iilakuliuok. alkalmazkodván a különdolgoznak, ők viselik az élet terheit. Jogosan
böző osztályú gyermekek szükségleteihez, hogy
mindennemű munkájukban előkészítésül szol- élvezhetik tollát közvetlenül munkájuk, oktatásuk
gyümölcsét. Miféle jogszerűség vagy méltányosgáljanak.
ság volna abban, hogy az iskolában a mechaTovábbá ez azt is jelenti, hogy az egyik
nikus fiát fizikára, a, gazdálkodóét pedig földkerület vagy község iskolái különbözni fognak
mí ve lésre oktassák, ha azután a pénzügyi helya másikéitól, fiz életpályán való kiképzés tekin- zetre való hivatkozással vonakodunk gondoskodni
tetében.
esti iskolákról. N e m kötelességünk-e a mechaA tanfolyamok azon része pedig, mely áltanikust műszaki ismeretekre, a gazdasági munlános műveltség, a társadalmi és erkölcsi tökékást a földinívelés javított módszereire, a napletesbülés előmozdítására van szánva, agyakorlat
hosszaid fáradozó családanyát pedig háztartásra
szerint mindenütt azonos leszen.
oktatni, hogy mindazt közöljük velük, amit a
tudomány és művészet eredményeiből hasznukra
Felnőttek gazdasági oktatása.
fordíthatnak.
(S. A. Knapp, a földmívelésügyi minisztérium Farmers
Ha nem is lehetetlen, de mindenesetre nehéz
f i ifipi r a t i v Demonstration Work osztályainak igazgatója.)
lesz egy nagy néphez méltó magas műveltséget
Legfontosabb teendőnk jelenleg, hogy a jellemző, sajátos, nemzeti vonássá tenni, hacsak
munkásemberek tömege számára mindazokat a nem nyújtunk nevelést és oktatást a, felnőttektudományos eredményeket elérhetőkké tegyük, nek is épen úgy, mint az ifjúságnak.
Mert lia otthon a családi környezet műveltmelyeknek gyakorlati értékét az emberi szellem
sége alacsonyabb színvonalú, akkor hiába nyujfölfedezte, vagy a tapasztalat beigazolta.
Mindazt, ami a tudósok búvárkodásának ered- tunk magasfokú oktatást az iskolákban az ifjúságnak, mert a szülői tekintély befolyásánál
ménveiből közhasznúnak bizonyult, oly alakban
kell elébük tárnunk, hogy megérthessék; a fogva ez a kisebb műveltség fogja a jövő színmunkást se kora, se elfoglaltsága ne akadályoz- vonalát meghatári ízni.
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A felnőttek oktatása tartson lépést a gyermekek és ifjakéval. Ügy, hogy alkalmas oktató
vezetése mellett a fejlődő gyermek testileg és
szellemileg egyaránt gyarapodjék, másrészt elérjük azt, hogy a szülők mindvégig vezetői
maradjanak gyermekeiknek s ezek természetes
alárendeltségét, amazok szellemi felsőbbsége
igazolja.
Amit már most a felnőtteknek tanítunk, az
könnyebb megértés céljából gyakorlati legyen
és oly egyéniség kifejlődését eredményezze, mely
a föntemlített szülői felsőbbséget elősegítse.
Korunk nem a hősök kora, manapság úgy a
családi, mint az üzleti élet terén legfőbb követelmény, melyet egy derék embertől megkívánunk, kötelességének becsületes, értelmes és hű
teljesítése.
Ennek hiányában összeomlik a családi otthon,
pang a gazdaság, az üzletmenet lanyha. Mindaddig, míg olyan emberek nem támadnak, akik
tudnak és akarnak becsületesen dolgozni.
Legfőbb kötelességünk tehát arra törekedni,
hogy ezt az üdvözítő tudást kunyhóban és palotában, műhelyben és gazdaságban egyaránt elterjesszük s megbecsülhetetlen munkát végeznek
azok, kik ezen eszme szolgálatában állanak.
Addig, míg a tudás egyetemes elterjesztését el
nem értük, a nép részéről több erkölcsi és
anyagi erőfeszítést kívánunk.

Áldozzunk többet a gazdasági iskolákra.
(0. J. Kern, a Winnebayi countyi, Rockford III. iskola
felügyelője.)
Határozottan állítható, hogy a vidéki iskolák
ügyének rendezése egyik legfontosabb országos
érdekünk és az illetékes körök komoly megfontolására érdemes. Határozott statisztikai adataink még nincsenek ez ügy fontosságának kimutatásához. Csak kefelevonatok állanak rendelkezésünkre az Egyesült-Államok nevelésügyi
biztosának 1906 június 30-án záródó évről tett
jelentéséből.
Ez a munka a községeket két csoportba osztja.
A négyezernél több lakossal bírókat „városoknak" s ezen alul levőket pedig „községeknek"
nevezi. N e m eléggé jól választott felosztás ugyan,
de azért célszerű leszen két-három összehasonlított számadatot bemutatni.
Az 1906 június 30-án végződő iskolaévben
meriUt közoktatásügyi
költségek:

föl-

Városok
°/o
Községek
°/o
Beiratkozott nyilvános nappali
iskolákba . .
5,441.213 32'7 11,200.757 67"3
Az iskolai vagyon
értéke . . . 528,993.959 54'4 254,134.181 32*4
A közoktatásra
fordított
kiadások összege 107,522.864 54-4 140,242.095 45'6

9.

LAPJA.

SZÁM.

A következtetések levonását rábízzuk az olvasóra. Alapos megfontolás után kétségtelenül
be kell látnunk, hogy a farmernek többet kell
áldoznia gyermekei nevelésére. A viszonyokat
pedig oly módon kell rendezni, hogy jobban
megfeleljen a vidéki élet igényeinek. Ezen kérdés megoldása alapföltétele minden tevékenységnek, mely az Egyesült-Államok vidéki iskoláinak ügyét előbbre akarja vinni.
A nevelésügy terén működő vezetőférfiaknak
kötelességük bebizonyítani a farmereknek, hogy
új célokat kell kitűzni a közoktatásügy terén.
A megnövekedett kiadások meg fogják hozni
gyümölcsüket.

A polgári iskolai magánvizsgálat
és az elemi iskola.
(Megjegyzések 'Kardos Albert cikkére.)
I.
Az igen tisztelt szerkesztő úr felszólítására
legyen szabad a kellő tárgyilagossággal elmondanom nézetemet Kardos Albert cikkére. Huszonkét éve, hogy az elemi iskolai V — V I . kombinált osztályban tanítok. Ez idő alatt több
száz tanulót adtam a polgári iskola második
és harmadik osztályának. Ez a körülmény elég
tapasztalatot nyújt nekem arra, h o g y objektíve
ítéljem meg a helyzetet.
Megjegyzéseimet rövid három pontba szorítom.
1. Valahányszor valamely közintézménynél
visszaélés történik, mindannyiszor a megrendszabályozásnál a retorziót használják, amely
megtorlással úgy járnak, mint ama kertész, aki
a gyomot irtván, azzal együtt egy-egy nemes
plántát is kitép. Ez így van. Emberek vagyunk
és csak emberileg cselekedhetünk. A visszaélésekkel szemben felháborodunk és ennek impreszsziója alatt büntető bíróként lépünk fel ott,
ahol orvosként szanálni kellene a bajt.
N e m csodálkozom tehát, hogy a budapesti
esetből kifolyólag eltiltották az V — V I . elemi
osztályú bizonyítvánnyal a polgári iskola III.
osztályából a magánvizsgálat letételét. De helyesnek, méltányosnak nem találhatom azt.
Hazánkban több ezer község nélkülözi a középés polgári iskolát. Ebben a több ezer községben több ezer szüle van, tanító, jegyző, ispán
stb., akinek gyermeke ott végezvén el az elemi
iskola V — V I . osztályát, a nagy szünet alatt
elkészült a különbözeti vizsgálatokkal; magánúton a tanítónál, papnál készült a III. osztályból és a kellő ellenőrzés mellett évtizedeken át
letették a szabályszerű magánvizsgálatokat a
polgári iskolában a III. és IV. osztályból.
Most, hogy egy fővárosi iskolánál visszaélés
történt, abból nem az következik, hogy fosz-
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szűnt meg több ezer szülőt e's tanulót a magán- tanulót, akik az elemi iskola \ I. osztályából
vizsgálat letevésének jogától, hanem az, hogy
a polgári iskola 111. osztályába lépnek át.
büntessük meg a vétkezőket és szorítsuk az
3. Ami végül cikkírónak azt a megjegyzését
illetékes tényezőket a kellő ellenőrzésre.
illeti, hogy az elemi iskola V — VI. osztálya
Hiszen a büntető - kódé.v eddig is börtönt polgári iskolásdit játszik, azt sem honorálszabott a tolvajokra, de azért a lopások ismét- hatom. (Jsak az a megjegyzésem, hogy cikkíró
lésével nem szigorították a büntetést, sőt újabb a középiskolák perspektívájából nézi az elemi
büntető-novellában még a feltételes büntetés- és polgári iskolát. Minden praktikus tanító a
nek is adtak helyet. Középiskolákban is tör- , helyi viszonyokhoz képest kezeli a tantervet :
téntek már ilynemű visszaélések, anélkül, hogy
aki nem azt teszi, az nem jó tanító. Az nem
eltiltották volna a magánvizsgálatokat. Míg áll hivatásának magaslatán. Annak a városi
emberi intézmények lesznek, addig visszaélések tanítónak, aki tudja, hogy tanulóinak egy jó
is fognak előfordulni. Ez a magánvizsgálat nagy része a közép- vagy polgári iskolába
szegény emberre nézve, aki csekély fizetésből
megy át, ahhoz kell alkalmazkodnia, ezt kövevagy jövedelemből nem tarthatja gyermekét teli a ráció.
1—2 évig a városban, áldás; ennek eltörlése
Az ellenőrzéstől nem fél a tanító, nem fél
ellenben csapás.
a tisztességes ember. A magyar tanítóság mint
a jó katona, mindig tisztességesen állotta meg
Gyakorolja az igazgató és tanári kar a kir.
tanfel iigyelőséggel egyetemben a kellő ellen- helyét, még akkor is. amikor a -'SilO forintos
minimum mellett koplalt.
őrzést, akkor nem lesz visszaélés. De az a
szegény vasutas vagy másféle napidíjas, aki
< gyakorolja tehát a kellő ellenőrzést az iskolabecsületesen sok es hosszú tanulás árán tiszszék. az igazgató es a tantestület, de csak oly
tességesen elkészült a magánvizsgálatra : ugyan közeg gvakorolja ezt az ellenőrzést, amely ert
miért tiltassák el attól azért, mert X és Y
hozzá, lté lia a középiskolákban elegendő a
svindlizett ?
magánvizsgálatokhoz a tanár és igazgató ellen2. Cikkíró azonban még tovább megy és őrzési1. kérdem tel jes tisztelettel, miért ne legyen
azt mondja, hogy mint rendes tanuló sem
ugyanazon tényezők ellenőrzése elegendő a
válik be az \
VI. elemi osztályt végzett
polgári és elemi iskolák magánvizsgálatainál?
tanuló a polgári iskola 111 osztályában: kirí
A polgári iskoláknál pláne még a kir. tanfel•miau i1 s nein haladhat kellőleg a többivel.
ügyelőség is képviselve van. Elvégre becsület
csak eg viele van. akár a tanítónál, akár a
Ibit én 22 éves praxisom alatt uem azt
tanárnál.
tapasztaltam.
Debrecen valamennyi polgári iskolája, ameíTMww.., .
l<:;fu:
lyekbe tanítványaim a különbözeti vizsgálatok
letételével a III. osztályba beleptek, tanúságot
Felmerült az a kérdés, hogy az elemi iskola
tehet róla. hogy <• tanulók - pedig számuk
V. és Yl. osztályából még felvételi vizsga alaptekintélyes
mindenkor megállották helyüket.
ján se léphessen át a tanuló a polgári iskola
I >e nemcsak az én vezetésem alatt álló liat- II. és 111. osztályába, vagy, ha már igen, akkor
osztályú fiú- és leányiskola eme növendékeiről
legalább is megrendszabályozott, szigorított felállíthatom azt. de a többi elemi iskoláról is.
vételi vizsga alapján.
illetve azok ^ Yl. oszt, növendékeiről.
Ez a tetei úgy. amint áll, a polgári iskola
Egyenlő munka és ugyanazon idő mellett
szemüvegén keresztül nézve hu ánatos, az elemi
végzett tanulás előhaladásának processzusa kell, iskoláén keresztül sérelmes, szemüveg nélkül
hogy egyenlő értékkel bírjon. .V teljes hatpedig, tárgyilagosan tekintve, iga.mu/tahin. Igazosztályú iskola 10 éves fennállása után sem ságtalan különösen ama szegénvebleorsú tanulóktudott meggyOkoresodni. mert nem respektálták
kal szemben, akik jól tanulnak es akiket a
az A —VI. oszt. bizonyítványt a kellő értéke szülei ket évig esetleg taníttathatnak más helyszerint. A polgári iskola 111. osztálya volt az ségben. ahol polgári iskola is van, de már négy
egyedüli mentsvára, tártkapuja, amelybe bele- évig azt nem tehetnék.
mehetett vele a tanuló. Ezelőtt még különA polgári iskolának mindenesetre kívánatos
bözeti vizsgalatot sem követeltek tőle. Mikor volna, hogy ne legyen baja az elemi iskolából
W lassies volt közoktatásügyi miniszter körrenátjöttekkel. akiket szükséges külön faradsággal
deletben kérdést intézett a kir. tanfel ügyelőkhöz : bevezetnie a saját kerékvágásába. Dehát, kérem,
szükséges-e a különbözeti vizsgalat a VI. elemi
a polgári iskolai tanítók is vehetnek magukosztálybeli tanulónak, aki a polg. isk. 111. osz- nak annyi faradságot, amely, ha meddő matályába, akar belépni? A kir. tanfelügyelők
radna, még mindig módjukban áll az illető
többsége nemleges választ adott. Xem kell
átlépőt megbuktatni (ha nem felel meg a saját
o
o
iskolájukban abból, amit ők maguk tanítottak)
tehát bántani azt a sok-sok szegény, dr igyekvő
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s ezzel az ügy be van fejezve. Mert, aki a
polgári iskolában nem felel meg, az egyszerűen
megbukik. Mennyivel nehezebb ezzel szemben
az elemi iskolai tanítók dolga, akik maguk
buknak meg, ha a gyermek nem tanul!
Az elemi iskolára határozottan sérelmes az,
hogy az általa kiadott bizonyítványt más iskola
felülbírálja. Mert az elemi iskolában nem játszanak polgárisdit, hanem azt tanítják, amit a
miniszteri tanterv a lehető legnagyobb részletességgel előír. Teljesen fölösleges a tanfelügyelőket felhívni arra, hogy vigyázzanak az
elemi iskolák felsőbb osztályaira, nehogy azok
letérjenek a törvény és utasítások által eléjük
szabott útról, hiszen az elemi iskolák tananyagbeosztását hetekre, de sőt majdnem órákra
állapítja meg a tanfelügyelők által felülvizsgált részletes tanterv. Az elemi iskolákban szóval azt tanítják, amit a miniszteri tanterv előír.
A polgári iskolában is csak azt. Ebből az következik, hogy ezt a kérdést csak azok intézhetik el méltányosan, akik a két iskola tantervét állapítják meg. Csakis a tanterv lehet
itt mérvadó arra nézve, egyenlő értékű-e az
elemi iskola V. és VI. osztálya a polgári
iskola I. és II. osztályával vagy sem.
Tárgyilagosan szólva e kérdéshez, én azt
tartom méltányos és igazságos megoldásnak,
hogy az elemi iskola V. és VI. osztálya
mindenben és teljesen
egyenlő értékű
legyen a
polgári iskola I. és II. osztályával. Mindenféle
felvételi vizsga nélkül szabad legyen az átlépés.
Ha az illető, aki átlép, nem felel meg, megbukik s ezzel az ügy el van intézve. A polgári iskola lelkiismeretében nem kételkedik
senki, de az elemi iskoláéban sem kell kételkedni !
Túlprodukciótól a polgári iskola részéről
nem kell félni. Hiszen hazánknak manapság
polgári iskolát végzett iparosokra van leginkább szüksége! Es ha 10 átlépő közül is
csak 1 válik be, ezért az egyért is érdemes a
polgári iskolának megküzdeni azzal az el nem
tagadható fáradsággal.
Ha visszaélésekről szó lehet, akkor csak a
magánvizsgálatok körül fordulhat elő visszaélés. A magánvizsgálatok
módját
szükséges is
megrendszabályozni!
De ez korántsem vonatkozhatik az elemi iskolára, mert az elemi
iskola e tekintetben tehetetlen. Azoknak, akik
hamis úton akarnak bizonyítványhoz jutni, a
polgári iskola IV. osztályáról kell a bizonyítvány. A döntés tehát kizárólag csak a polgári
iskola kezében marad. Hogy a polgári iskola
kinek acl ki bizonyítványt, az a polgári iskola
lelkiismeretébe vágó kérdés. De ennek a kérdésnek egyáltalában semmi köze sem lehet
akhoz, hogy az elemi iskola V. és VI. osztálya
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egyenlő értékű-e a polgári iskola I. és II. osztályával.
Szerintem, ha teljesen egyenlőnek ismertetik
el, ezzel az elemi iskola nem lesz előkelőbb, a
polgári iskola sem veszít a nívójából, de sok
szegény ifjúnak lehetségessé tétetik az, hogy
részesüljön a polgári iskola áldásaiban is, ami
talán máskülönben nem lett volna részére
lehetséges.
(Stájeriák.)

Ember

Gergely.

Reformtörekvések
a természettudományi oktatás terén.
(A Pedagógiai

Társaságból.)

Hogyan tanítsuk a természettudományt ? Behatóan foglalkozik ezzel a kérdéssel a német
reformbizottság, melynek nézeteit ismerteti Kelemen Ignác. A fődolog, hogy az ifjúság öntevékenységét biztosítsuk. Ezzel érvényesül az ifjúság
tudatossága, mely a valódi eredményesség föltetele. Tisztában vagyunk a szemléltetés szükségével, csak azzal hibázunk, hogy megelégszünk egyfelől azzal, hogy élettelen utánzásokat használjunk, másfelől azzal, hogy passzív szerepet játsszék
a tanuló. Igaz, hogy nem lehetünk el az afajta
szemléltetés nélkül, de csak akkor szabad használni, ha másként egyáltalában nem pótolható,
vagy ha ismétlünk. Az aktív szemléltetés alkalmával, t. i. akkor, amikor cselekvőleg vonjuk be
a diákokat a szemléltetés műveletébe, kerestessük
velük a tárgyak tulajdonságait. Van, aki a szemléltetést az érzékek gyakorlásának tekinti. Kétségkívül gyakorolni kell az érzékeket, de mégsem
ez a főcél, hanem, hogy tapasztalatokat szereztessünk, gyűjtessünk. A közvetlen szemlélés céljára legyen kertje minden iskolának. Ha ezt el
nem érhetjük, legalább közös kert legyen olyan
városban, ahol több középiskola működik. Németországban a reáliskolák 40"/o-a mellé rendeztek
már be kertet. Nemcsak a növénytannak, de az
állattannak és «geológiának is hasznos szolgájává
kell tennünk a kertet. Ott kell lennie pl. annak
a kőzetnek, melynek elmálásából a kert talaja
keletkezett. Nem is olyan költséges az ilyen kert,
mint gondolnák, szükség esetén 300 koronából
is kifutja a berendezése és nem kerül 120 koronánál többe a fenntartása. A természeti tárgyak
mindenike nem ismertethető meg a kertben
tökéletesen. Ezért fontosak a kirándulások. Ezek
azonban nem tekintendők csupán a tanítás függelékének, hanem szerves részének. A kirándulások alkalmával csináltassunk vázlatot egyrőlmásról. Egyáltalán nagy gondot kell fordítanunk
a rajzra, lehetőleg minden alkalommal. Ezzel
irányítjuk és élesítjük a gyermek megfigyelőképességét és nagy mértékben segítjük elő az
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emlékezet m u n k á j á t . Természeti t ü n e m é n y e k n é l
nem alkalmazhatjuk a rajzot. Azoknál kísérlethez
cs gyakorlathoz kell folyamodnunk. A laborat ó r i u m i gyakorlatot mar huszonöt évvel ezelőtt
karolták fel Amerikában. Németországban 189'2 óta
alkalmazzák. A laboratóriumi m u n k a amellett,
hogy neveli a cselekvés és a beszélés szabatosságát. szabályozza a fantáziát, m e r t nem engedi,
hogy a következtetések tálcsapongjanak a tényeken. N e m tévesztendő azonban szem elől az az
igazság, hogy csak a megfelelően előkészített
laboratóriumi munkától v á r h a t u n k sikert.
Előadó ismerteti a, porosz és magyar tantervnek a t e r m é s z e t t u d o m á n y anyagara vonatkozó
részét. S nem egy helyt kíván gyakorlatiasabb
változtatást. Azt hiszi, hogy sok tanár nem áll
hivatása magaslatán. Amiért a, tanárképzés intenzivitását sürgeti. De b á r m i k é p e n akarjuk is
megjavítani a tanárképzést, mindaddig nem telelhet m e g a középiskola rendeltetésének, míg meg
nem s z ű n t e t j ü k az osztályok zsúfoltságát.
Kerékgyártó
dr. hozzászólásában ecseteli azt
az eljárást, mélyet ő és k a r t á r s a i követnek a
n i . kerületi all ami főgimnáziumban. Lelkiismeretes gondot fordítanak á/. önmunkassagot kifejtei
módszerre. Serényen végeztetnek laboratóriumi
inunkat es j ó kedvvel rendeznek kirándulásokat.
Rajzoltatnak és mintáznak. A mintázás készséget
.iZ"n a tanfolyamon tanuljak a lilik. amelyet a
kézügyességre nevelő országos egyesülőt tart. Ibim
.! főgimnáziumban. Hangsúly ózza. hogy rendezni
kellene a laboratóriumi m u n k á t e.s útmutatással
ellátni a vezetó tanárokat.
Bozóky
Endre dr. nem barátja annak, hogy a
tanítás anyagát szaporítsák. Most is az a baj,
hogy nem fordítanak kellő figyelmet a gyakorlati
•'•let követeléséire. A laboratóriumi gyakorlatok
általánosítása megtörik az osztályok zsúfoltságán
es a kísérleti eszközök drágaságán.
Pitikért
tanár megjegyzi, hogy a chemin i eszközök olcsók, még sincs chemiai gyakorlat. Szerezzék lie a növendékek közösen a szükséges
anyagot.
Fmát'sy
Ernő dl", elnök röviden összegezi az
előadás főbb pontjait, irányítja a tárgyalás menetet es köszönetet mond az crtekezőnek tartalmas
es hasznos fejtegetéseiért.
Hava»
Irma.

Ta il ítók tanácsadója.
Sz. L. Mrgy. 1. Az ls,síi. évi XXII. t.-e. LIS. S-a kimondja. hogy a néptanítók hivatalaik után járó fizetésüktől. továbbá, a. lelkészek azon javadalmaiktól, melyeket
kizáróan az illető egyházi községben viselt lelkészi
hivataluk után élveznek, községi adót nem fizetnek.
Hogy az egyházra mily címen vetették ki a községi
pótadót, arra a községi jegyző tudna útbaigazítást adni.
'_'. Az illető cikket tévesen fogta fel. Az ingyenes népoktatásról szóló törvény 5. g-a szerint ugyanis azon
ián- és fölvételi dijakra nézve, amelyek a tanítói java-

dalom kiegészítésére fordíttattak, a kárpót,ki s mérvének
megállapításánál a javadalmi jegyzőkönyvben és- díjlevélben biztosított javadalom szolgál alapul. Amely
tan- és fölvételi díjak nem tartoznak a tanítói javadalomhoz, kárpótlásul évi államsegélyként azon összeg
jár, amely megfelel az illető iskola 1005 l>., 190ti 7. és
l'.ioT S. tanévi költségvetésében ilyen díjak címen el,,
irányzott összegek évi átlagának. Az előbbi összeg az
illető tanító nevére az illetékes kir. adóhivatalnál havi
előleges részletekben, az utóbbi az illető iskola iskolaszékének fog utalványoztatok A kárpótlási összeg
azonban nem haladhatja meg azt az összeget, mely
az illető iskola tandíjköteles növendékeinél fejenként
számított évi 15 K tandíjnak és 1 K fölvételi díjnak
megtelel. Kivételesen megokolt esetben ezen túlmenő
kárpótlást is adhat a miniszter akkor, ha az iskola a
föntebbi mérték alkalmazása mellett fenntartható nem
volna és ha az illető községben állami vagy községi
iskola nincs,
S. F. Szőkéd. Ha sem beíratási, sem
tandíjat iskolájánál nem szednek, akkor az említett
fiú után sem szedhető az.
15. L. Atkár. A tanítónak
díjlevélszerííleg biztosított, helyiségei nem használhatók
fel arra, hogy azokban az iskola fája elraktároztassék.
A gondnok önhatalmúlag nem tehet változtatásokat
az önnek biztosított, lakásban ; a padlásféljáratot sem
foglalhatja le. Tagadja meg követelését, erőszakoskodás
esetén forduljon jogorvoslásért az ill. hatósághoz. —
K. L. Rajecz. Az ismétlő-iskolában a heti tanítá-i
órák száma, télen
nyáron 2.
K. J. Csurgó. A
tanítói oklevél jogosít az egyéves önkéntességre. Igényét február hava végéig az illetékes járási tisztviselőnél szabályszerűen fölszerelt folyamodványban
tartozik bejelenteni. Legkésőbb a sorozásnál, az orvosi
vizsgálat rJőtt jelentheti be. - K. C. 1. A polgári
iskolai tanítónőképző (Erzsébet-nőiskola) igazgatósága
a vizsgálati szakcsoportok, tantárgyak és a vizsgálati
rend minden részletére kiterjedő útbaigazítást nem fog
önnek adni. Tessék evégből megszerezni az Egyetemi
nyomdánál a Szabályzatot és Tantervet. 2. Ily folyain 1
,;,.,! u.-UÍ éiiiu uéli, o. bármely számiam könyv
ebben útbaigazíthatja. -- S. I. A kérdéses szemléltetőképek teljesen elfogytak. Be kell várnia az újak kiadását.
I). L. Szlka. Olyan hivatalos szervezetről
semmiféle tudomásunk nincs. A közegészségügyről az
I STii. évi X! Y. és 1 sjsT. évi XX II. t.-c.-ek intézkednek.
Modor. Lapunkat a fennálló rendelkezések szerint
ingyenes példányban egyesek meg nem kaphatják.
Sell. J. kliajíná-. Korpótlékra igényt adó szolgálata
azzal a nappal kezdődik, amikor oklevél birtokában
állását, véglegesen elfoglalta.
X. Z. Sokszor tudattuk már e helyen, hogy az államtól engedélyezett
tizetéskiegészítési és korpótlék-segélyek a magasabb
nyugdíjigény szempontjából hivatalból számíttatnak
be. \ beszámításért csak oly fizetési különbözet után
kell folyamodni, melyet az iskolafenntartó adott. Ezen
esetben be kell mutatni azt a.z okmányt, mellyel a
magasabb fizetés biztosíttatott. — Falu. A törvény és
Utasítás erre vonatkozóan semmiféle útbaigazítást nem
nyújt. Véleményünk szerint azonban az államsegélyre
a törvényben kikötött határidőn túl is számot tarthatnak, mert a törvény által tiltott mostani iskola
nem létezőnek tekinthető és ha oki. tanító alkalmaztatását határozzák el, az állá.st, mint újonnan szervezettet fogják a személyi illetmények szempontjából
elbírálni.
Többeknek. Tisztán személyi vonatkozású
ügyekben, aminők a tárgyalás alatt álló fölterjesztések
utáni tudakozódások, amelyek tehát, kizáróan csakis az
illetőt, érdekelhetik, — mint azt már nagyon sokszor
közöltük - csak megcímzett levelezőlap vagy bélyeg
csatolása esetén válaszolunk. Akik ezt elmulasztják,
válaszunkra hiába várnak és sürgetéseik is céltalanok.
Tanítójelöltek. Ugyanez szól önöknek is.
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Három vers.
Írta:

Lehoczky

Béla.

Behavazott tájon.
Halottszín hó lepi a mezőséget,
Halkan alatta lüktet még az élet;
— De az én szívem már el van temetve,
Lelkemnek sincs, csak fekete keserve,
Ennyi az élet benne.
Késő a panasz, bár nehéz feledni,
Hogy becsületes szívnek is kell enni;
Bérbe adjuk az éltünket, jövőnket
És szegény álmok halkabban szövődnek —
Csak titokban szövődnek.
Mozduljatok meg, elfelejtett álmok,
Ti hóbefújta, elfagyó virágok,
Hamvas halványkék szirmotok még látom . . .
Milyen szép voltál álmodott világom,
Elpusztuló világom.
Mi lesz a vége? — Többé aztán egyszer
Nem törődöm papírral, szerelemmel.
Bénán, mogorván vagyok a világba'
Mint a madár, ha elfáradt a szárnya,
Röpülni nem tud, meleg délre gondol
S szomorúan néz a behavazott tájra.

Estefelé.
Sűrű, kék ködpor a levegőégbe,
Hatalmas nagy fák talpig hófehérbe.
Mintha lelkem meseországban járna,
— Ezüstös kapuk, fehér falak közt —
Ormótlan tárgyaknak szárnya nő, szárnya . . .
A nap a ködön át sápadtan reszket,
Fáradt kis golyó — unja a keresztet.
Süssön már más nap, ő már sütött másnak,
A melegségből is elég ennyi,
Ideje mult a fénynek, ragyoga'snak.
Bágyadt, szomorú, fehér fényt hinteget...
Nézem a hulló kis gyémántpelyheket,
A ködben meghaló napsugarakat,
S a fehérfátylas nap a lelkemben
Régen elpihent szálakat bontogat.
— Elém tűnik a messzeség ködébe
Hófehérbe talpig valaki képe,
Rám elfelejtett két ragyogó szem les . . .
S a zúzmarás havas tél közepén
Ábrándozik egy nyugdíjas szerelmes.

A kályha.
Csendes, téli opálszín alkonyatkor
Kicsit jókedvűn, kicsit morogva
Kályhámban tűz ég s egy néni sápítoz :
„Mennyi fa kell most, Uram, de sok fa!"
És settenkedve a kályhát elzárja.
. . . Lám, többé piros verőfényt nem h i n t . . .
Az ég hamuszín puha bársonyáról
Szórja csak fényét óriás rubint.
Elzárt kályhában fölcsapnak a lángok,
Sikoltva rázzák meg a vasfalat.
Az tompán reng, s mint izzó aranyeső,
Zsarátnok hull a vasrostély alatt.
Barnára váló vérvörös testéből
Megfúló lángok tusája hangzik ;
A parázs élet nélkül összeroppan
S a hamuban csendesen kialszik.
. . . Meg-megbarázdált testedet elnézem
S ki szenvedsz, meghalsz, titkon elzárva,
ím, a sötétben megvallom tenéked,
Szeretlek én, rokonom vagy, kályha.

A vén mester.
— "Vtirca l ' á l emlékezete. —
írta : Bodonyi

Nándor.

Mesebeli elmúlt korszaknak köztünk maradt
alakja. Mert az már csak mesemondásba illő
dolog, hogy akadjon valaki, aki a törvényes
negyven éven felül még húszat töltsön a tanítói pályán. Pedig ilyen ember volt Varga Pál
uram, a marócsai nyugalmazott ref. preoránstanító, aki most februárban hunyt el Sellyén,
Baranya vármegyében.
És ez nem mese ! Itt élt köztünk. Láttuk őt,
beszéltünk vele. Működéséről írásos okmányok
szólanak. És ezek az okmányok azt mondják,
hogv 89 évet élt ; tizennyolc éves korában már
tanító volt. A tanítói pályán töltött 60, sőt 62
esztendőt. Csak egyedül magára Marócsára esik
félszázad ebből az időből.
Tanító nem kívánhatna magának ideálisabb,
szebb életet, mint Varga Pálé volt. Tanított
62 esztendeig. Azután nyugalomba vonult. S
nyugalomban töltött még vagy tíz esztendőt.
Nyugalomba vonulásakor Baranya vármegye
akkori kir. tanfelügyelője személyesen tűzte fel
az ezüst érdemkeresztet.
Sokan azt mondták neki, hogy ne fogadja
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el. Az uz ezüst érdemkereszt nem méltó kit fin- i íir nagy pipás volt. A dohányát maga termelte
tetőse egy hatvankétéves tanítói működésnek.
a kertjében. Most azonban nem volt szabad
többé dohányt termesztenie.
De hat ha csupán egy hervadt falevelet
tűzetne királyom a mellemre, amellyel elisme\ álasztania kellett: vagy megkóstolni a trafirését akarja kifejezni, nem elfogadnám-e? —
kot, vagy lemondani a pipázásról.
mondotta az öreg úr nagyszerényen.
0 az utóbbit választotta.
Annyi bizonyos, hogy soha érdemesebb emÖsszetörte valamennyi pipáját s azt mondta:
ber mellét nem díszítette ezüst érdemkereszt,
Nem pipázom többet.
mint azét a jó öreg preoráns-tanítóet,
Es szavát állta keményen.
De attól kezdve valami búskomorság lepte
Hogy mi az a preöráns?
Annak megértéséhez némi topográfiai s etno- meg. Hallgatag volt. nem beszélt. Sőt kezdett
gráfiai ismeretre van szükségünk.
szórakozottá válni. Elfeledte délutánra, hogy
Itt, ezen a mi kies 0rínámságunkon az. er- mit akart délelőtt.
dők köze rejtőzött kiesi kálvinista lalvaknak
Nem volt többe igazi óte, ita, álma. Nem
nem mindegyike képes tanítót is, meg papot: találta sehol helyét. Ks fogyott, fogyott napról
is fizetni.
napra.
Templomba járni, prédikációt hallgatni meg
Családja aggódó szeretettel ápolta ; de sem
mindenki szeret. Aztán meg a gyermekek som
doktor, sem javas a bajának okát nem tudta
nőhetnek föl minden tudomány nélkül.
megtalálni.
Egyszer meglátogatta regi jó komája, Bús
így hát akként igazítják el a sort. hogy vá
Lajos vertikei tanító. Szívesen fogadta s meglasztanak preoráns- (olőkönyörgő-) tanítót, aki
vendégelte. Ebéd után, mikor pipagyújtásra
hétköznap tanít, vasárnap meg papol.
került a dolog, Bús koma előszedte a maga
Ezt a kettős hivatalt töltötte be Varga l'a'l
tüzszei sza'inát : makrapipát, dohányzaeskót.
uram Mafóesán ól) esztendeig .
S talán dupla fizetésért ?
Mát te komám nem gvújtasz rá ? —
kérdezte Varga uramat. (A koma sejtette a
Oli. dehogy! Kérdés, vájjon a szimpla lize
haj okát'.l
tese is megvolt-e a 300 forintos minimum dicső
korában ?
Nem én; letettem róla.
Csak nem örökre ;J
Azonban megengedtetett neki, hogy kettős
De íígv . . .
hivatala mellett még egy harmadikat is viseljen.
Pedig van ám jó teklai dohányom. Ezt.
Legyen gyakorlati gazda! Járjon ut.ana, lia
,,, ,.U ' < 11. i - ' <
uzt akarja. hoirv többje Wv..«
•
Ks Varga l'ál uram mind a három hivatalát
H ő maga jó példával bodoríígatta a fiisíbetöltötte becsülettel, emberséggel.
karikákat.
Hogy milyen jó tanító volt, hogv mennyire
Pipám sincs: mind összetörte«*
szólt
szerették, azt megmutatták volt tanítványai
Varga Pál uram.
akkor, amikor nyugalomba vonult. Apraja, nagyja
Hoztam en neked is egy ilyen kis makrát,
sírva búcsúzott el tőle. Nem egy őszbecsavaro- mint az enyim.
dott öreg bátyií s nem egv töpörödött öreg
Es a belső zsebéből előszedte a koma annak
szülik« szemében ragyogott a szeretet s a hála
a kis makrának a párját. Meg is tömte, ki is
könnye.
csiholt neki.
Muróesáról bejött lakni Sellyére, hogy veje
\ urga uram tétovázva nyúlt a kicsi makra felé :
es leánya közelében tölthesse még hátralevő
- Csinos szerszám
mondotta.
napjait.
No, szíjjad koma. ha mondom ! — bízA nyugdíjalapnak túlkorósága miatt már nem tatta öt Ibis Lajos.
lehetett tagja. Csupán 200 korona evi kegyEs V arga Pál uram elkezdte szívni. Szívta
dijat kapott, az. államtól. De ő abból a 300
boldogan, mennyei gyönyörűséggel, elíziumi
forintos minimumból is tudott okos gazdálko- ! kéjjel. Addig szívta, míg egyszer csak elaludt
dással, takarékossággal kis vagyonkát teremteni.
ott ülőhelyében: ő maga is, meg a makraÖregségének napjai gond nélkül telének. pipa is.
Örökké derült kedélyével sem búsulni, sem haMár akkor két hete, hogy nem aludt egy
ragudni nem látta őt senki. Szeretett élni. Az. szemhunyást !
újkor fejlődése, alakulasa érdekelte őt. TájékoLevetkőztették, ágyba fektették s aludt egy
zott volt mindenben. Beteg nem volt soha telvégben két nap és két éjjel.
jes életében, csupán egyszer . . .
Mikor harmadnap fölébredt, azt mondta:
.Mintha újra születtem volna.
Annak pedig ez a története:
Meg akkor történt, mikor a dohánytermelésA meg mindig ott tartózkodó Bús kóma azt
ről szóló törvényt megszigorították. Az öreg \ kérdezte tőle:
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Még a régi iskoláztatásról „s az öreg úr
— Tudod-e komám, mi gyógyított"1 meg ?
A pipa !
tanuló éveiről akarok szplani. 0 maga is sokHát igen, a pipa ! Ez volt az egyedüli szen- szor mesélgetett róla:
vedélye. Ez volt mindene : búban, bajban ví— Tudja kedves öcsém uram, az én időmgasztalója. El sem hagyta soha többé. Még a
ben egészen másként ment az iskoláztatás. Ma
halála előtt is három urával kiszítt egy pipa
már ez is sokkal könnyebb. Mikor arra került
dohányt.
a sor, hogy felsőbb iskolákra kellett mennünk,
Gondolataiba elmerülni csak úgy tudott, ha az édesapám, aki harkányi tanító volt, kocsira
szájában volt a pipa. S minél jobban bele- rakott bennünket, akik a vidékbeli papi és tamerült a gondolatokba, annál sebesebben szívta nítói gyerekek voltunk s aztán elvitt Csurgóra.
a pipáját. Sokszor egész füstf'elhőbe temetkeCsurgó még akkoriban három napi járóföld volt
zett a kicsiny dolgozószobájában.
hozzánk kocsin, ütt módban hagyott bennünPrédikációit soha sem könyvből tanulta, csu- ket. Lefizette értem a konviktust : ötven pengőt
(jó tanulóknak el is engedték), meg a szálláspán elővette az aznapra való textust. Azután
rágyújtott a pipára s elkezdett gondolkozni. pénzt (az sem volt sok). Azután otthagyott
Mire a pipa kiégett, elkészült fejében a prédi- bennünket magunkra, meg a tanárainkra.
káció is.
A tanárok tudták, hogy akit a kezük alá •
Hogy milyen ügyes improvizátor volt, azon adtak, azt azért adták oda, hogy embert nevelmég maga Szász Károly, a nagynevű költő- jenek belőle; nem pjdig azért, hogy — megpüspök is elbámult.
buktassák.
Mikor főpásztori útját végezve ittjárt az
Csak bizonyítványosztás után kerültünk haza
Ormányságon, ellátogatott Marócsára is. A
a nagy rekreációra. Vasútnak még akkor híre
presbitérium ott fogadta a püspököt a tanítói
sem volt a vidékünkön. Legtöbbször csak úgy
lakás előtt.
indultunk neki gyalogszerrel hazafelé. Egy hétig
U g y volt, hogy a presbitérium egyik tagja is betartott, míg hazakeveredtünk Baranyába...
fogja üdvözölni. De mikor az üdvözlésre került
— Akkor hát sokat gyalogolt urambátyám ?
volna a sor, kurátor uram nem volt sehol ta— Ez még semmi ! Csurgóról Losonczra kelálható. Csendesen meglépett a dikció elől.
rültem. Az még messzebb van hoz ánk. S oda
— No, de sebaj ! — mondták a presbite- is csak gyalog indultam : az apostolok szekerén.
rek — ott van tanétó uram ; üdvözölje őt ki- Kocsin csak akkor mentem, ha valaki fölvett.
gyelmed.
Egy kis bátyú volt a hátamon. Abban voltak
S Varga Pál uramnak elő kellett állania s a könyveim, meg egy kis fehérnemű, amit az
hamarosan valami dikciót kellett kikanyarítania édesanyám adott velem. A ládámat majd csak
a püspök üdvözlésére.
akkor küldik utánam, ha az Austerlitz szom-^
Kezdte pedig a szót ilyete'nképen :
sze'd a gyapjút szállítja Pestre.
— Méltóságos és főtisztelendő püspök úr!
Onnét már könnyű lesz elhozatni losonczi
örömmel jöttünk méltóságod elé, liogy üdvöfuvarosokkal,
akik cserépkancsókat árulni járnak
zöljük. Hozta Isten minálunk. Nem akarom
hosszas beszéddel úntatni, így csupán annyit Pestre. Csak épen a vendégfogadót kell nekik
mondok Mózes I. könyve, XXIV. részének, 3. megmondani, hogy hol keressék.
Aztán meg mint legátus is sokat gyalogolversével: „Jöjj bé Istennek áldott embere; mit
állasz itt kinn ? Holott én néked házat készí- tam. Bejártam fél Magyarországot. Eleinte paptettem és helyet a tevéknek".
nak készültem, de , odáig már nem futotta az
Ennek a kis beszédnek pedig csak az tudja édesapám buxája. így lettem tanítóvá. S bizofelfogni az értékét, aki ismeri az ormánysági nyomra mondom, hogy soha sem is bántam m e g . . .
Biz ezek mind rég elmúlt dolgok. Mennyi
kálvinista paraszt nagy előszeretét a szentírásakaraterő, mennyi küzdelem kellett akkor ahhoz,
ból vett talpraesett citátumok iránt.
Tetszett is a beszéd nagyon a püspöknek. hogy valakiből tanult ember legyen.
Csupán a püspök kíséretében volt jó öreg Kiss
És abban a korban támadtak az igazi „self
Aron, meg a papok fintorgatták az orrukat. ymade man"-ek.
Ebéd fölött oda is szólt Kiss Áron Varga
Most már megpihenhet a jó öreg. A derék
uramnak :
marócsaiak kieszközölték a családtól, hogy holt— Hát urambátyám a tevéknek hol készített testét visszavihessék Marócsára. Hadd pihenjen
helyet ?
ott köztük, ahol ötven esztendeig tanított.
— Csak itt miköztünk, — válaszolá az öreg
Vele^ letünt annak a régi mesebeli kornak
úr elértve a tréfát — de hát nem akartam a tán utolsó hírmondója, amikor még hatvan eszszentírást megkorrigálni . . .
tendeig eltanítgattak a tanítók.
Áldott legyen köztünk emléke.
*
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Könyvesház.

tekintetre egy. csak kevéssé általánosabb jelentésű szónkat: nem elég átlátszok: nem láttatják
\ itöröa; művészet bölcselete. (.írtu Tame gyökerüket., azt az. érzéki tényt, ahonnan véve
Hi]i|'ulit Adolf. Megjelent az Olcsó Könyvtáriján.
vannak, nekünk meg kell magyaráznunk azokat
A Franklin-Társulat kiadása. Ara 8(> fillér.)
a fogalmakat, melyeket hajdan erőfeszítés nélkül
A mélységet a könnyű é> élvezetes előadással
megértettek. Majdnem egész bölcseleti és tudovilágirodalomban alig egyesitette valaki jobban
mányos szótárunk idegen; hogy jól használjuk,
'l'aine Hippolitnál. Szavai nyomán fölrajzik előtkell tudnunk görögül es latinul : a, legtöbbször
tiink a kepék serege, gondolatait olvasva, megpedig rosszul használjuk . . . Az írónak tizenöt
lepődünk mélységükön, igazságukon. Az irodalom-,
évre vau szüksége, hogy megtanuljon írni. nem
történelem- es míivészettörténetirók számára ú j
lángésszel értem, mert az nem tanulható, hanem
útat nyitott. Az eseményeket, a művészeti és tárvilágosan, folyamatosan, egyénien es szabatosan.
sadalmi jelenségeket nem szakítja el attól a taRoppant hátrány ez. és tőle a görögök mentek
lajtol. ahol megszülettek és kifejlődtek, hanem
voltak. Náluk nem volt eltérés az érzéki dolgok
úg\ mutatja be őket. mint az illető vidék, az
nyelve es a tiszta okoskodás nyelve közt, a né]»
illető faj. az illető kor természetszerű következnyelve es a tudósok által beszélt nyelv között :
iin'uyriT. A modern népeknek
- szerinte —
az egyik folytatta a masikat: nines oly szó Plato
konnyu megőrizniük egyéniségüket', még abban
dialógusaiban, melyet ne tudna a gimnáziumból
a/ ecetben i-, lia elszakadnak attól a környezet(az o gimnáziumok náluk testgyakorló hely e l s ő téi. ieelvnek .jelenlegi testi es lelki alakulatukat
sorban i kilepó ifjú. nincs egyetlen mondás l)elv'"-/önhetik. de régi népek nem állhattak ellen i mosthenes szónoklataiban, mely ne találna egy
ni környezetük befolyásának. Nem volt kiforrott
teljesen kész kis helyet egy athenaei ková.s vagy
nyelvük, nem volt kiforrott műveltségük, nem
paraszt koponyájában."
vedre eket a mult. C-ak játékszerévé váltak haMeg érdekesebb munkájának az a része, mely'•iji k el hagy .-i.-a »tun tij hazájuk természeti erőiben a görög lelek törekvéseit, s gyönyörűségeit
nek. játékszerei, kiket -zabadon változtatót! az
rajzolja. Valósággal megirigyeljük ez egyszerit
uj környezet, melynek ők époly engedékeny rabruházatú, kevés igényű népet, melynek esak lelki
-/
: voltak, mim feneksúlv nélkül hullámokon
szükségletéi vannak. Meg pedig talán époly nafcim-olo lia.jo.
; gyok. mild a mieink. A különbség azonban közl a m e e müvében a görög nop niüve-zetet
tünk e- közöttük első pillanatra szembetűnő. Ok
akarj érthetővé fenni. Megrajzolja teliát a görög : a tudományt, nem bizonyos céllal műveltek, nem
-adalmat. a gí'.röj: ember lelket, úgy, ahogy . iparkodtak gyakorlatilag alkalmazni az esz munkikerült h,i hazajánnk öntőműhelvéből. Mikor
ka iának erfdroimvH1« '•• ivzt'''!: .-•!,;:'.
a/.uni mintegy elénk vetiU a világ legtehetsége- í aki ezt t e t t e , foglalkoztak a tudományok minden
wi.b népet, mar ertjük, hogyan lett e csekélyagaval. mert. élénk szellemük gyönyörűséget taliilt
sy.i'nn nepfaj az emberiség tanítójává, mar ertmagában az okoskodásban, gyönyörűségei abban
jük művészetét - Taine-nel együtt, hirdetjük, i az útban, mely az igazsághoz vezet.
li.
•-unek így kellett- következnie a kiirnvezet'I'aine munkájára volt, szükség, hogy megértsük
1
e fajt es Taine m u n k á j á t kell elolvasnia mindenlí eml kívül érdekes munkájának az a része,
kinek'. ki igazán meg akarja ismerni azt a népet,
B'élyben azt mutatja ki. hogy már maga nyelvük
mely a mi műveltségünk alapját lerakta.
(—«.)
is alkalmasabb volt a tudományok fejlesztésére,
A iíyerniekerkolesök elzüllése. (Irta:
mint • i mai nyelvek. Fejtegetés..' erre vonatkozó- Ilodnár -hűtős. Ara I korona. Megjelent Nagylag a következő; .. A mi ú j nyelveink, az olasz,
váradon. Minden eladott példánytól 1Ü fillért a
.-p; nyoL francia, angol tajnyelvek. elromlott ma- lliharmegyei Tanítok Házának juttat a szerző.)
rad'.anyi! egy szeji nyelvnek, melyet hosszú haSohasem foglalkoztak lelkiismeretesebben, sohanyaî lus elrontott e> az idegenossegek - az össze» j sem foglalkoztak többen a gyermek tanulmányoe]i'gvtih'S lu.'g jobban elferdítettek, összezavartak.
zásával. mint napjainkban. A legújabb kor társaM-i-onlitnak oly épülethez, melyek egy régi tem- ' dalma megértette, hogy csak annak az államnak
plom romjaiból vannak rakva es idegen anyagok- | van jövendője, melynek ifjabb nemzedéke testilegkal .'.-etlegesen összetákolva ; s valóban megronlelkileg egészséges. Egymásután alakultak egye
gált latin kövekből, melyek más renddel vannak
sületeink. hogy fölvegyek a harcot mindazokkal
ö->zerakvn. ;,z ú t kavicsaiból is ilyen-olyan épüa romboló tényezőkkel, melyek az utánunk jövő
letanyagbo] raktuk azl aze]iületet, amelyben elünk,
nemzedéket veszedelemmel fenyegetik. Az állam
meg pedig kezdetben got kastélynak, ma modern
készséggel siet támogatásukra. De ha az elért
háznak. Szellemünk benne el. mert hozzá van
eredményt vizsgáljuk, esak némi javulásról adalkotva : de mennyivel inkább kedvére mozgott
hatunk számot. Gyökeres változásról szó sine.-.
a j-'i',",ge a magáéban. Mi nem ertjük meg első
Ezért elismeréssel kell adóznunk mindazoknak.

14

N É P TANÍTÓK

akik időnként hangot adnak a társadalom nyugtalanságának és nem engedik, hogy a gyermekneveléssel
kapcsolatos fontos problémák háttérbe szoruljanak.
Bodnár János értékes könyvecskéje a legfontosabb problémával, a gyermekerkölcsök elzüllésével foglalkozik. Sorjába veszi mindazokat a
tényezőket, melyekben a hanyatlás okait látja.
Ezek a tényezők a következők : Az átöröklés, a
környezet, az erkölcstelen olvasmányok, a perverz
képek, a színház, az alkohol, a gazdasági helyzet,
az iskola hibái. Kifejti és adatokkal bizonyítja,
minő összefüggés van e tényezők és a gyermekerkölcsök elzüllése között.
Az okok kutatásánál Bodnár János nem esik
bele abba a hibába, hogy egy bizonyos okból
származtassa az erkölcs hanyatlását. Munkája
második részében, az erkölcsök megjavítását célzó
intézkedések felsorolásánál sem találkozunk hangzatos frázisokkal, vagy divatos jelszavakkal, hanem
találunk a munka e részében néhány javaslatot,
melyeknek egy része megvalósítható és föltétlenül
er kölesjavító, más része legalább is arra érdemes,
hogy gondolkodóba ejtsen bennünket.
A házasság tisztaságáról szóló szakaszban pl.
megvalósítandónak tartja azt, a külföldön is régen
vitatott dolgot, hogy bizonyos betegségekben szenvedők ne köthessenek házasságot. A t e r h e l t gyermekek számára szerinte külön iskolákat kellene
felállítani. Sokat vár még az ifjúsági bíróság intézményétől, a szabad iskolák szervezésétől, az ingyenes népoktatástól s a tanítók társadalmi tevékenységétől stb.
Bodnár János nemcsak azért végzett érdemes
munkát, m e r t segített fölszínen tartani ezeket a
rendkívül fontos problémákat, hanem azért is,
mert könyvecskéje sok gondolatot fog ébreszteni
azok fejében is, kik egyik-másik kérdésben vele
ellenkező állásponton vannak.
(—s.J
Nálunk. (Versek. í r t a : Nil. Singer és Wolfner kiadása. Ara 2 korona 50 fillér.)
Ujat kell-e dalolni a poétának ? Nem. TJjnak
kell-e lenni a poéta dalának ? Igen. Egyszerű
megoldás, amihez mégis kevesen jutnak el. Költőink jórésze megfordítva kezd okoskodni : valami
ú j a t kell írnom — ez az első gondolata — s
csak azután kezd azon töprengeni, hogy mi is
legyen az az ú j ? Holott a legmodernebb poéta
is, ha őszinte akar lenni és csupa eredetiskeclésből kezét-lábát ki nem csavarja érzéseinek : lényegében azt dalolja, amit kétezeréves poéta-ősei.
Ha az örök emberi érzést keresztül t u d t a szűrni
saját egyéniségén, s dalának nyelvére, formájára
rá tudta tenni lelkének bélyegét : eleget tett
ahhoz, hogy újnak, egyéninek, kiválónak tartsuk
s egyben szívünkbe is fogadjuk.
Ezeket a gondolatokat, ezeket az érzéseket
költötte fel bennünk a Nil álnév mögé rejtőzködő ifjú poéta-lány verseskötete. Néhány éve
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jelennek meg már e tiszta, finom lélek vallomásai külön-külön és könyvalakban, az irodalom
kedvelői előtt jóhangzásúvá téve a szerény álnevet. A „modernek" talán lemosolyogják és
nem fogadják be maguk közé : mi soha sem fogjuk elavultnak tartani ezeket a verseket, melyek
a meghatottság könnyét tudták szemünkbe csalni.
Tárgyukról beszélni voltaképen fölösleges. Olyan
tárgyak, amikről sokan nem tartják érdemesnek
verset írni, mert nagyon ósdiak ; sokan meg azt
hiszik, hogy nagyon könnyű írni róluk, mert
mindenkinek a lelkében találnak rokonhúrokra.
Mi azt hisszük, érdemes írni róluk ; érdemes és
— nehéz. Igaz, hogy mindnyájunknak volt anyánk,
testvérünk, családunk, mindnyájan szerettünk,
szenvedtünk, csalódtunk : de épen ezért sehol
oly könnyen meg nem érezzük az erőltetett,
hamis, költőietlen, álszenvedéllyel és hatásvadászattal teli hangot, mint az ityen érzésekről szóló
versben. Es Nilnek az a legnagyobb dicsérete,
hogy könyvében, melynek első fele egy meleg
családi fészek veszteségeit, a meghalt apát, anyát,
nővért siratja, a másik a fiatal leánvlélek szerelmi
bánatáról beszél mélabús, de nem siránkozó hangon : e könyvben egyetlen sor, egyetlen szó
nincs, mely azt a g y a n ú t keltené bennünk, hogy
a hatás kedvéért, hazug módon vetette oda a
költő. Egyetlen sor sincs, ami át nem érzett,
olvasmányokból szerzett érzés kifejezése volna.
Es ez annyit jelent, hogy Nil minden eredetiskedós, erőszakos egyéniségkeresés nélkül is az,
aki. Költői arcképét határozott vonásokkal megrajzolhatjuk e könyve alapján. Túláradó szeretet,
mély fogékonyság az otthon melege, bensősége
iránt, anyai, önzetlen érzésekkel tele szív ; szenvedély és büszke tartózkodás a szerelemben ;
királyi önérzet : mindig, mindenkinek adni lelke
kincseiből, senkitől semmit el nem fogadni, — íme,
ez az a kép, amit Nil megrajzolt magáról. Jól
értsük meg : nem ő mondja, hogy ilyen, hanem
kitűnik minden sorából.
Elmondottuk már, hogy lantja hamis, hazug
hangot nem ad soha ; hogy egy szót sem használ csupán a vers kedvéért. Ezzel megmondtuk
azt is, hogy művésze a formának is, a szó legmagasabb értelmében. A fölvett hangból, stílusból soha ki nem zökkenni, nagyobb művészet,
mint jó rímeket, pattogó sorokat írni. Pedig Nil
verséinek külső formája kifogástalan ; nagyrészt
magyar ritmusú sorai szépen folynak ; döccenés,
rossz rím nincs a kötetben. Mindent összevéve :
nagy szívbeli és művészi gyönyörűséget szerez
magának, aki elolvassa Nil költeményeit,
(b )

* Irodalmunk tartalmi ismertetése. (A
reformkor kezdetétől a kiegyezésig. Összeállította
lié g er Béla dr. Megjelent Szentgotthárdon, Wellisch
Béla kiadásában, az Iskolai segédkönyvek című
vállalatban.)
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Az Iskolai segédkönyvek című vállalatot nem
régen ismertettük. Megemlítettük, hogy sok rokonérzéssel vagyunk minden törekvés iránt, mely a
tanulók helyzetén akar könnyíteni, de karosnak
és veszedelmesnek tartunk minden munkát, mely
növendékeinket felületességre szoktatja. A mai
magyar társadalomnak úgyis az a legnagyobb
baja, hogy sok benne a mindenhez hozzászóló, de
semmihez sem értő ember. Nekünk a jövendő
nemzedék nevelőinek, nem szabad megengednünk,
hogy a ránkbíz.ott ifjúság hozzászokjék a felületességhez.
Nem kételkedünk ugyan abban, hogy Kéger
Béla dr. e munkája szerkesztésekor az ifjúság
helyzeten akart könnyíteni, mégis ki kell jelentenünk. hogy segédkönyvét veszedelmesnek tartjuk. IIa irodalmunknak csak nehezebben hozzáférhető. fárasztó, vagy nagyon mély műveit ismertette volna, ürömmel üdvözölnénk könyvecskéjét.
I )e Kéger Hein dr. olyan dolgoknak a tartalmat
is elmondja, mélyeket minden diáknak kötelessége elolvasni. Az meg egyszerűen komikus harist tett rank, mikor nagy költőink lírai verseit
prózai ai írásban olvastuk, f .-ak nem jutottunk
meg odáig, hogy Tompa, Vető ti, Arany rövid
Urai költeményeit tartalmukból ismerjük meg 'r
1:!/. mar az irodalomtörténet-tanítás csődjét jelentene. Hogy mindnyájan elképzelhessük, milyenek
.• lírai költemények prózában, minden megjegyzés
nélkül leközöljük Kéger dr. művéből l'etöli Egy
gondolat bánt engemet című költeményének tar
talniát : ., Egy gondolat bánt engem* I. Az tudniillik hoov áovbau n,-irmik köyt. halion iné" I nssau hervadni el. mint a virág, amelyen titkos
féreg fuga r á g ; elfogyni lassan, mini a gyertyaszál, mely elhagyott üres szobában all. Xem ily
halalt kíván ó magának ! Inkább legyen fa, melyen villám fut keresztül, vagy köszirt. melyet
eget-földet rázó menydörgés sújt a mély be. Majd
ha a világszabadságért lelkesülő nép síkra száll,
ott essek el o a harc mezején s holttestén át
fújó paripák száguldjanak a kivívott diadalra.
Ott s/edjék össze a csontjait és temessek el a
viliig szabadságért meghalt akkal együtt közös sírba.'"
A. mi nézetünk szerint mmn-sak ezt a költeményt, hanem csaknem mindazokat a lírai költeményeket, melyet Kéger dr. tartalmilag ismertet,
tudni kellene minden középiskolát végzett növendéknek könyv nélkül.
( s.)
* A s o p r o n i ovatig. t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t
t ö r t é n e t e . (Irta Papp József. Ára 1 K -">0 f.)
Félszázados múltra tekint vissza a. soproni ev.
tanítóképző. Ibinek a múltnak történetét írta meg
I'app József, megörökítvén azok emlékezetét, kik
úgyszólván a semmiből teremtették meg ez intézetet s azt minden alaptőke nélkül közel másfél
évtizedig tartották fönn adományokból. Később
az egyházkerület vette gondozása alá, ami azon-
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ban az adományozásokat még mindig szükségessé
tette. A legnagyobb megpróbáltatások, türelmes
munka és nagy áldozatkészségek mellett fejlődik
egyre jobban es jobban s bar az anyagiakkal
most is küzküdik, de ez is csak azért van, mert
lépést szeretne tartani az időközben szervezett a szükségesekkel bővebben ellátott állami képzőkkel. Ezt a fokozatos fejlődést, az intézet l»el>ó
és külső életében történt változásokat állította
össze a szerző hiteles adatok alapján. Erdeniemunkát végzett, méltót az elismerésre.
(j.j

li i v a í a I o s r é s z.
KÖRRENDELET.
( Valamennyi vármegyei közigazgatási bizottságnak.
19.13«. sz.)
A községi e'.s hit,felekezeti elemi iskolai
tanítók illetményeinek az 1907. évi
II
t.-c. alapján a törvény életbeléptének időpontjától, azaz 11HI7. évi július hó 1-től r•'.-•.-•:ff
ituiKÏIi.g történő kiutalvánvozását az l'.'us. . \
költségvttési kezelésének hatályára kiterjesztettem. csak azon nyomós indoknak latbavetésével tudtam szoros kivételkép kieszközölni,
hogy az iskolafenntartók a vonatkozó kérvényeket kellő időben (t. i. 190*.
évi március
végéig felszerelni és hozzám
felterjeszteni
képesek nem voltak.
Kivitathatatlan volt ugyanis, hogy igen sok
méltánytalanságot vont volna maga után, lut a
\nsv7flrneu<'tlerr fövteori otnlván vo7;is' nvn- vív
1907. évi költségvetés kezelésének zárópontjával ( l'.áls. évi március hó vége) lezáratik - a
tanítók nagv száma jogos illetményeitől kezelési okok miatt elüttetik.
Amikor azonban a törvény életbeléptétől
kezdve immár több mint másfél esztendő telt
el, amely bosszú idő alatt az iskolafenntartóknak a kérvények felszerelése és benyújtása,
módjában állott, a jelzett indok számbavételre
többé ige'nvt nem tarthat, s I«ÍV az immár
mivel sem indokolható, hogv a visszamenőleg
történő utalványozás folytatólag még az 190'.>
év kezelésére is kiterjesztessék.
Ehhez képest ligyelmeztetnem kell a k • /.igazgatási bizottság útján az iskolafenntartókat, hogy az 190S., illetőleg 1907. évre visszamenőleg csak azon kérvények alapján les/
módomban államsegélyt engedélyezni, illetőleg
kiutalványozni, amelyek teljeser és hiány nélkül, felszerelve ne 'illetékes kő::igazgatási hí,:>>ttság útján-, a vezetésem alatt álló minisztériumhoz legkésilbb foli/o éri március ho lii-ig felterjesztetnek.
f e l h í v o m tehát a közigazgatási bizottságot,
hogy a hatósága alatt álló területen működ"
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községi és hitfelekezeti elemi iskolák iskolaszékeit a közlöttekről lehető legsürgősebben
azzal értesítse, hogy a mondott időponton túl
beérkező kérvényeket törvényes alap híján
nem lesz módomban kedvező ellátásban részesíteni.
Budapest, 1909 február hó 12-én.

Appouyi.
KÖRRENDELET.
(I. Valamennyi vármegyei kir. tanfelügyelő és kirendelt kir. tanfelügyelő úrnak. II. A fiumei kir.
Kormányzó úrnak. 13.448. sz.)

I—II.
Mult évi 135.531. sz. a. kelt körrendeletemmel a Horovitz Adolf nagyszombati könyvkereskedő cég kiadásában megjelent Nagy
József által szerkesztett :
1. ..Az új rajzfüzet a legújabb tantervhez
alkalmazkodva, természeti és használati tárgyak
ábráiból, fokozatos átmenetszerű „ címlapu rajzfüzeteket és
2. „Népiskolai modern rajzoktatás. Vezérfonal az új rajzfüzetekhez" című füzeteket,
valamint a Traub B. és Társa könyvnyomdájában, Szegeden megjelent :
3. Illusztrált részletes tanmenet az elemi
iskolai rajzolás tanításához, I—VI.
oszt.
számára. Az új tantervnek megfelelőleg összeállította, rajzolta és módszertani utasításokkal
ellátta Hosztinszky Antal áll. tanító. Oravicabánya. (Krassó-Szörény m.) Szeged.
1907.
című füzeteket mindazon iskolákban, melyekben
használatban voltak, elkoboztattam.
Minthogy a fenntjelzett körrendeletem félreértésekre adhat okot,
I.
Értesítem a Tanfelügyelő urat.
II.
Van szerencsém értesíteni Nagyméltóságodat.
I—IL, hogy a szóbanforgó körrendeletem
csakis az állami és községi iskolákra vonatkozik.
Budapest, 1909 február 11.
A miniszter helyett:

Tóth
államtitkár.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter
f. évi február hó 10-én 19.691. sz. a. egy
felmerült eset alkalmából a következő

rendeletet
intézte az illető vármegye közig,
hoz :

bizottságá-
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„A vármegyei kir tanfelügyelő 5291/908.
sz. jelentéséből arról értesültem, hogy több
állami elemi iskola tanítója, sőt gondnoksága
is azt panaszolta előtte, hogy a szülők tanköteles gyermekeiket a helyben levő állami
iskola helyett inkább a 3—4, sőt 5 kilométer
távolságban fekvő szomszéd községbeli felekezeti iskolába igyekeznek beíratni, részint azért,
mert itt a szorgalomidő csak október hóban
kezdődik és május hó 2 ik felében már befejezést nyer, részint azért, mert a felekezeti
iskolák nagy részében az iskolai mulasztásokat
enyhén bírálják el, illetőleg azokat mint
igazoltnak veszik, úgy, hogy a tanulóknak a
szorgalomidő alatti hosszabb-rövidebb elmaradása semmi súlyosabb
következményekkel
nem jár.
Eltekintve attól, hogy ezen eljárás az állami
iskola működésére bénitólag hat, amennyiben
a felsőbb osztályú növendékek elvonása által
azoknak az áll. el. iskolákban megalapozott
elemi oktatásának s hazafias szellemben való
nevelésének folytatása és befejezése az áll.
iskolában nem biztosítható, másrészt az 1868.
évi XXXVIII. t.-c. 6. §-a sem magyarázható
akként, hogy a szülők gyermekeiket ott, ahol
helyben megfelelő iskola áll rendelkezésre,
3 — 4 sőt 5 kilométer távolságban fekvő községekbe járassák s így gyermekeiket az idő
minden viszontagságainak kitegyék, ami a
gyermekeknek a hosszú út által előidézett kifárasztása által a tanítási eredményre is csak
káros hatással lehet. Mert ha az idézett törvényszakasz meg is engedi, hogy a szülők
gyermekeiket más helységben levő
tanintézetben neveltessék, — ami nyilvánvalóan azt tételezi
föl, hogy a gyermekek a szorgalomidő alatt
állandóan azon más helységben tartózkodnak, —
egyáltalában nem magyarázható a szóbanforgó
törvényszakasz akként, hogy a tanköteles
gyermekek a helyben levőiskola helyett naponta egy távolabb fekvő község iskolájába
járhassanak; mert a törvény 46. §-a még oly
községekre nézve is, amelyek törvényszabta
elemi népiskolát felállítani nem képesek, tehát
kivételesen csjik akkor engedi meg, hogy
szomszédos községek iskolailag egyesüljenek,
ha a községek legfölebb 1—2 geogr. mértföld
(3'5 km.) távolságban fekszenek.
Mindezek alapján felhívom Címet, intézkedjék erélyesen aziránt, hogy a vázolt, úgy
pedagógiai, mint egészségügyi szempontból
visszás állapot megszűnjék s oly községekben,
ahol a törvény követelményeinek megfelelő
elemi népiskola van, a tanköteles gyermekek
a helyben levő iskolábajárásra szoríttassanak."
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A v a l i a s - é s közoktatásügyi m. kir. miniszter :
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rendelte:

Bcrnald

Lajos

szolnoki

áll.

i g a z g a t ó - t a n í t ó t a X. fizetési osztály 3-ik

K ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t a : a „ Ferencz városi
Általános J ó t é k o n y s á g i Egyesület"'-nek, aki 3 4 0 0
K é r t é k b e n 2 9 9 p á r cipőt és 1 5 1 db téli kabát o t ; a ..IX. ker. J ó t é k o n y Nőegylet"-nek. aki
2 4 0 0 K é r t é k b e n 1 7 9 p á r cipőt es 1 2 9 db téli
kabátot osztott ki szegény iskolái sgyerrnekek között és a „Ferenczvárosi Kültelki Polgári K ö r i nek, aki 1500 K értékben 140 szegény iskolásg y e r m e k e t r u h á z o t t fel ; Ludvigh
Gusztáv szentszéki tanácsos, aranytnisés áldozár, misérdi plébánosnak, aki 1 7 . 9 0 0 0 K költséggel Déne-d községben egy óvodáival összekötött rom. kath. jellegű leányiskolát építtetett s ennek f e n n t a r t á s á r a
1 2 . 1 0 0 K külön alapítványt is l é t e s í t e t t ;
Ilajner
Lajos dr. felszentelt püspök-prelátus, esztergomi
kanonok és érseki helytartónak, aki az. esztergomi Szent. Anna zárdában lévő róni. kat.li. felekezeti el. leányiskola építési költségeinek fedezésé're 2 0 0 0 K-t adományozott.
K i n e v e z t e : dr. Horváth
Dezső kir. tanfelügyelőségi tollliökot a X. fizetési osztály 3-ik
fokozatába, az. 1 9 0 1 . évi 1. t.-c. értelmében megillető személyi pótlékkal kir. segédtanfeliigyolővé
es szolgálattételre liékés varmegye kir. tanfeliigyelősi'géhez. r e n d e l t e ; Xci'lös
Lajos abaűj-zaiitói áll. el. isk. igazgató-tanítót a X. fizetési
osztály o-ik fokozatába. az 1 9 0 4 . évi I. t.-c.
értelmei.eu
megillető
személyi pótlékkal kir.
segédtan felügyelővé és szolgálattételre A baú jTorna varmegye kir. tanfelügyelösegéhez r e n d e l t e ;
dr. titripssky Hiadorf a X. fizetési osztály 3-ik
louoz.atauá. u/. l ö v i . evi .. i.-.. c r u u m e b e n megillető személyi pótlékkal kir. sogedtanfelügyélővé
cs szolgálattételre Máramaros v a r m e g y e kir. tanfelügyelösegéhez r e n d e l t e ; líáskó László krassószörenyvá i-jnegyoi kir. tanfelügyelőséghez berendelt áll. el. isk. t a n í t ó t a X. fizetési osztály 3-ik
fokozatába, az 1 9 0 4 . évi L t.-c. értelmében megillető személyi pótlékkal kir. segedtant el ügyelővé
és szolgálattételre a brácli kir. tanfelügyelőségi
kirendeltséghez
rendelte ;
Vásárhelyi
Károly
gömörvármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot a
X. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az 1 9 0 4 . évi
L t.-c. értelmében megillető személyi pótlékkal
kir. segédtanfelügyelővé és szolgálattételre Sáros
vármegye kir. tanfelügyelőségéhez rendelte ; Nagy
Károly tasnádszarvadi áll. el. t a n í t ó t a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az 1 9 0 4 . évi I. t.-c.
értelmében megillető személyi pótlékkal
kir.
segédtanfelügyelővé és szolgálattételre a belényesi kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez rendelte ; Bordy
-János székesfővárosi polg. isk.
tanítót a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az
1 9 0 4 . évi I. t.-c. értelmében megillető személyi
pótlékkal kir. segédtanfelügyelővé es szolgálattételre Kolozs vármegye kir. tanfelügyelőségéhez

el.

i-k.

fokoza-

tába, az 1 9 0 4 . évi í. t.-c. értelmében megillet,
személyi pótlékkal kir. segédtanfelügyelőve eszolgálattételre H u n y a d v á r m e g y e kir. tanfelügyelösegéhez r e n d e l t e ; Hördögh
liéla e - i k . rmegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot a X. tizetési osztály 3-ik fokozatába, az 1904. évi 1. t.-c.
értelmében
megillető
személyi pótlékkal kir.
segédtanfelügyelővé és szolgálattételre
Szépe»
vármegye kir. tanfelügyelösegéhez rendelte : Zahumem~ky
I s t v á n kőhalmi áll. el. isk. igazgát.e
tanítót a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az
1904. évi I. t.-e. é r t e l m é b e n megillető személyi
pótlékkal kir. segédtanfelügyelőve és -zolg;.áttételre Krassiiszöreny vármegye kir. tanfelügyelösegéhez r e n d e l t e : Kecsknnrthy
László nn s bándi áll. el. isk. tanítót a X. fizetést . -y ,!y
3-ik fokozatába, az 1 9 0 4 . évi I. t.-e. é r t e l m e b e n
megillető személyi pótlékkal kir. segédtnn felügyelővé es -zolgalattetelre l'ordanranyo> \ o inegye kir. tanfelügyelösegéhez rendelte :
ífici"
Gyula felesi áll. el. isk. igazgató-tanítót a \ .
fizetési osztály 3-ik fokozatai»., az. 1904. evi 1.
t.-c. órtelmébon megilleti, személyi potlékl-.'a! kir
segédtanfelügyelövé es szolgálattételre Sz»hn l<I loboka v á r m e g y e kir. tanfelügyelösegéhez i endel te : Kohnnbávt
Sándor esztergomvárniey ve
kir. tan fel ügy elősóghez b e r e n d e l t áll. ••!. t-k.
t a n il ót

-i

X.

fizetési

o>x1áh

3.

fokozatába

iz

1901. evi 1. t.-c. értelmében megillető szeju.-h •
pótlékkal kir. - e g . - d t a n f e l ü g y e l ó v •
-zolgatatételre Szeben vármegye kir. tanfelügyelösegéhez
r e m leite.
kondor
t e r e i i é n y o s o l u ait. oi.
isii.
igazgató-tanítót a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába. az 1 9 0 4 . évi I. t.-e. értelmében megillet
személyi

pótlékkal

kir.

segédtanfelügyelőve

szolgálattételre a Veszprém vármegye kir. tanfelügyelőségéhez r e n d e l t e ; Simon
Dezső bethleni
áll. el, isk. igazgató-tanítót a X. fizetési osztály
3-ik fokozatába, az. 1 9 0 4 . evi I. t.-c. é r t e l m é b e n
megillető személyi p ó t l é k k a l kir. segédtanfelügyelővé
és
szolgálattételre
Háromszék varmegye kir. tanfelügyelösegéhez rendelte : Scldett
Ferenc b u z i á s f ü r d ő i áll. el. isk. igazgató-tanítót
a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az 1 9 0 4 . evi
I. t.-c. é r t e l m e b e n megillető személyi pótlékkal kir.
segédtanfelügyelőve és szolgálattételre a verseczi
kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez r e n d e l t e :
Hagel J e n ő liptóvármegyei kir. tanfelügyelőségi
tollnokot a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az
1 9 0 4 . évi I. t.-e. é r t e l m é b e n megillető személyi
pótlékkal kir. segédtanfel ügyelővé es szolgálattételre X y i t r a vármegye kir. tanfelügyelőségéhez
r e n d e l t e ; llercsuth
Kálmán áll. siketnéma-iutézeti
t a n á r t a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az. 1 9 0 4 .
évi I. t.-e. értelmében megillető személyi pótlékkal kir. segédtanfelügyelővé és szolgálattételre
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Pozsony vármegye kir. tanfelügyelőségéhez rendelte ; Takács József okl. t a n í t ó t a liptószentmiklósi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Petres Gyula
okl. tanítót a kapnikbányai áll. el.isk.-hoz r.tanítóvá;
Klein Lajos okl. tanítót az abaújszántói áll. el. isk.hoz r. tanítóvá ; Fekete János okl. tanítót a görbesdkövesegyházai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Szembrátovits Ferenc okl. tanítót a rahói áll. el. isk.hoz r. tanítóvá ; Fila János okl. tanítót a barcánfalvai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Ladányi
Jenő
okl. tanítót az izai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
Kisfaludi
Pál okl. tanítót a kúnfalvai áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá ; ifj. Nemes Mihály okl. tanítót a petrovai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bacskó
József okl. tanítót a tavarnai áll. el. isk.-hoz,
Ágoston
József és Agostonné
Bodoni Matild
okl. tanítót, ill. tanítónőt a melinczi, áll. el. isk.hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé ; Lengyel Kornélia
okl. tanítónőt a szigetvári áll. el. isk.-hoz r.
tanítónővé; Jakab Margit okl. tanítónőt a fogarasi áll. dl. isk.-hoz r. tanítónővé ; Vasady
Elza
okl. tanítónőt a királyházai áll. el. isk-hoz r.
tanítónővé ; Bátiu Gizella okl. tanítónőt az alsóvisói áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Körösi Margit okl. tanítónőt a kőrösmezői áll. el. isk.-hoz
r. tanítónővé ; Boczkó J. Valéria okl. tanítónőt
a magyarsiilyei áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Hoffmann Rózsa
Somogyi
Sarolta és Toznerné
egyesületi óvónőket áll. óvónőkké s szolgálattételre előbbit a bajnóezi, u t ó b b i t a királylehotai
egyesületi óvóhoz osztotta be ; Bárkányi
Irén
okl. óvónőt a gizellafalvai áll. óvóhoz óvónővé.

Jelen minőségében á t h e l y e z t e : Beim

Já-

nos kiskúndorozsmai áll. el. isk. tanítót a verseczi
kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez ; Rózsa Károly melinczei áll. el. isk. t a n í t ó t a sümegi áll.
el. iskolához ; Zagyva
József kapnikbányai áll.
el. isk. tanítót a cinkota-ehmanntelepi áll. el. iskolához ; Maliska
Károly kúnfalvai áll. el. isk. tanítót a máriatölgyesi áll. el. iskolához ;
Erödy
János brassóvármegyei kir. segédtanfelügyelőt Belényesre és a belényesi kir. tanfelügyelőségi kirendeltség vezetésével megbízta ; Sághy
Sándor
Géza bácsfai áll. el. isk. t a n í t ó t a kaposvári,
Blozsán
Kálmán kevermesi áll. el. isk. tanítót a bácsfai, Dombrádi
Piroska nagytótfalui
áll. el. isk. tanítónőt a kevermesi, Endes Klára
magyarsülyei áll. el. isk. tanítónőt a nagytótfalui
áll. el. iskolához ; Nikolits Mária pilisszentlászlói
áll. el. isk. tanítónőt a budakalászi áll. el. iskolához ; Tamássy
Erzsébet nagybózsvai áll. el. isk.
Hangi
tanítónőt a somodii áll. el. iskolához ;
Ottilia nyírbátori áll. óvónőt a felsővissói III-ik
számú állami óvodához; özv. Vajszada
Károlyné
felsővíssqj áll. óvónőt a nyírbátori áll. óvodához.

Jelen

állásában

végleg

megerősítette :

Jurányi
Gusztáv lajosfalvai (volt határőrvidéki)
közs. el. isk. tanítót.
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Nyugdíjat utalványozott : Nemes Győző István szekszárdi róm. kath. el. isk. munkaképtelen
tanítónak évi 1320 K - t ; Bleier
József szalkszentmártoni munkaképtelen izr. el. isk. tanítónak
évi 960 K-t ; Szabó Miklós kisnánai munkaképtelen róm. kath. kántortanítónak évi 1 2 2 0 K - t ;
Benedek Gábor munkaképtelen áll. igazgató-tanítónak évi 1 9 6 0 K-t; Bazovszky
Kálmán t u r á n i
ág. h. ev. munkaképtelen tanítónak évi 9 6 0 K - t ;
Hraskó
Lajos pilisi munkaképtelen ág. h. ev.
tanítónak évi 1400 K - t ; Äberle Hermin nagyváradi községi munkaképtelen tanítónőnek évi
1900 K - t ; Dézsi Irén nyúlhegyi munkaképtelen
áll. el. isk. tanítónőnek évi 1740 K - t ;
Kolos
Irma munkaképtelen ipolysági közs. polg. isk.
tanítónőnek évi 3700 K - t ; Miklós Katalin gyergyóremetei munkaképtelen áll. tanítónőnek évi
1300 K - t ; Schnur György apatini közs. el. isk.
munkaképtelen tanítónak évi 1440 K-t.

Gyám-, ill.

segélypénzt

engedélyezett:

néh. Demek Antal lengyelfalvai róm. kath. el. isk.
tanító özv., szül. Klema Máriának évi 6 4 0 K - t ;
néh. Mácsi Miklós nyug. zimbrói g. kel. tanító
özv., szül. Karácsonyi Máriának évi 5 3 2 K - t ;
néh. Thury Béla galambospusztai urad. róm. kath.
el. isk. tanító özv., szül. Csincser Johannának évi
702 K 40 f.-t, Gabriella és Erzsébet nevű k.-korú
árváinak egyenként 117 K 06 f.-t, együtt 2 3 4 K
12 f.-t, mindössze 936 K 52 f.-t; néh. Faigl
József szigetújvalui róm. kath. el. isk. tanító özv.,
Elek
szül. Bene Annának 6 1 0 K - t ; néh. Beél
kirvai nyug. g. kath. el. isk. tanító özv., szül. Pap
Gafiának évi 300 K - t ; néh. Koncz János nyug.
köbölkuti tanító özv., szül. Tirnován Annának évi
300 K - t ; néh. Poratunszky
József abaújlaki gör.
szert. kath. el. isk. tanító özv., szül. Ignácz Annának 500 K-t.

Különfélék.
— E m b e r Károly lovag j u b i l e u m a . Huszonötéve szolgálja a népoktatás ügyét Ember Károly
lovag, m i n t néptanító, m a j d mint tanítóképzőintézeti t a n á r és tanügyi író s szerkesztő. Ezt a
derekas munkásságot ünnepelte a mult h é t e n az
Országos Katholikus Tanügyi Tanács a budapesti
papnevelő-intézet dísztermében. Az ünnepség,
amelyre a jubiláns barátain és tisztelőin kívül
nagyszámú és előkelő közönség jelent meg, a
Himnusszal kezdődött. U t á n a Zichy Gyula pécsi
püspök, védő-elnök üdvözölte meleg szavakkal a
jubilánst, ismertette a t a n ü g y terén szerzett hervadhatatlan érdemeit, m a j d átnyújtotta neki a
babérkoszorút és a díszes emlékalbumot, amelyet
tisztelői e nap emlékére ajándékoztak neki. Ezután az üdvözlések hosszú sora következett.
Ember Károly meghatottan mondott köszönetet
az ovációkért. A Szózat eléneklésével é r t véget
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céljára estélyt rendezett, amelyen dr.
Hermann
Antal pedagógiai igazgató, gyönyörű színes képekElőadás a nemzetiségi kérdésről. Az ben mutatta be Boszniát. A színes képek meg< ir.-zágos Magyar Szövetség által rendezett fel- I felelő ismertetése, a t u d ó s előadó meleg közvetlenségéi
magyarázatai olyan mely
hatást
olvasások idei sorozatát Jancsó Benedek nyitotta
gyakoroltak a rendkívül nagy számú hallgatóír g. ki történelmi adatokkal igazolta, liogv az
ságra, hogy azt a hatást a gyönyörű bosnyák
olaliság feltűnő szaporodása csak optikai csalódás
népdalok előadása, amelyben Koesa bla és Kiss
t> minden kétséget kizár aziránt, hogy a magyarIlona túrkevei tanítónők
szerepeltek, könnyű
ság a fajok és nemzetisegek harcában elbukik.
szerrel fokozta a tomboló lelkesedésig. Előadás
Csak az szükséges, hogy a magyar társadalom
es a kormányzat az oláhság által tényleg szoron- után tánc volt s összetáncolták a vetítőgép árát.
gatott magyarság segítségére siessen- és lia ez a
— Izgatás az iskolában. A dévai királyi
segítség állandó • -s erős lesz. az erdélyrészi törvényszék 17ád Aurél dr. országgyűlési képmagyarságot nem kell félteni. A termet zsúfolásig
viselő feleségét, aki harmadéve a bábolnai iskola
megtöltő hallgatóság az előadási zajos tetszéssel
évzáró vizsgáján a jelenlevő szülőket arra izgatta,
fogadta.
hogv ne engedjek gyermekeiket magyarul tanulni,
Hírek Fogarasból. l-'ognras vármegye hanem inkább őriztessenek velük barmokat, egy
hónapi államfoghazrri és :í(Mi korona pénzbünteközigazgatási bizottságának február havi ülésén
a varmegye alispánja jelentette, hogy a galaczi tésre ítélte izgat;is vétsége miatt. A kolozsvári
g.'ir.-kel. el. iskoláról a magyar eimert elvitték, királyi tábla, valamint a semmiségi panasz elutasításával a Kúria i- jóváhagyta az elsőbíróság
a tetteseket azonban nem sikerült kinyomozni.
A kir. tanfelügyelő jelenté, hogy a vármegye- ítéletét.
beli
gazd. isin. iskola részére a földmívelésA Magyar (íyermeklanulmányi Társaügyi miniszter a
r / J a p o t a folyó évre a saj.it
sáíi' választmánya nárai Ss/ihê
sámW
min.
tar. aja terhén megrendelte. J a n u á r lui folyamán
tanúr-... elnöklése vei ülést tartett. A választmány
. :' - j
elhatarozta, hogy a társaság közlönye. ..A gyermek" ezentúl mint önálló folyóirat fog megsegély utalványoztatotf. A j a n u á r lei folyamán
meglátogatott s iskola közül a vledényi gör. kel. jelenni. A folyóiratot, német es francia függelékkel látják el. A f iyermekvédó Liga a társasag
el. iskolában túlzsúfoltság, a lierszúnyi gör. kath.
közlönyét : zután i- ezer korona évi segéllyel
e- ' j k e l . el. iskolában pedig folytonos tanítói
.-zeuiefyváltozás következtében nem volt meg- fogja tamogatni. -V társaság ültül hirdetett gyermektanulmányi tanfolyamra nagyszámmal jelent
felelő a tanítás eredménye : ellenben
fogara>i
keztek fővárosi tanítók é., tanárok. A tanfolyam
a;l. polg. leányiskolában a legnagyobb dicséretre
márc in s havában nyílik m e g e- előadói lesznek:
melt» tanítási eredményt tapasztalt. Végül elődr. Kansehburg Pál. Nagy László es dr. \ értés
terjesztette az all. el. iskolák szervezésére vonat•Tozsef. A tanfolyam fel fogja ölelni az általános
kozó miniszteri rendeleteket, s kérte a szükséges
intézkedések megtételét. Az áll. el. iskolák j gyermektanulmányt, a gyermekfejlődestant, a kis
szervezésére vonatkozólag
13alla Károly ref. ! gyermekek tanulmányoz,-is,it és végül az utóbbilelké-z. bizottsági tag indítványára külön föl- ból gyakorlatokat fognak tartani.
terjesztés megtétele határoztatott el, kéretvén az
V a k o k f e l v é t e l e . .V vakok kolozsvári
áll. el. iskolák szervezésének megkönnyítése.
áll. segélyezett országos intézetében a jövő
A túrkevei szabadiskola
amely 1 9 0 9 — 1 0 - i k i tanévre, vallás és nemzetiségre
valij tekintet nélkül, 15 — 1 6 vak fiúnövendék
november 21-én. előkelő fővárosi írók közrevétetik f e l : oly S — 1 4 éves vak fiúk, kik a
működésével kezdte meg munkálkodását — szép
-ikerrel folytatja dologtevését. Tanítja egyfelől vakságon kívül más testi, vagy szellemi fogyata felnőtteket, az írás-olvasás mesterségére. Egy kozásban nem szenvednek. E tanévben több
alapítványi hely üresedik meg, mely alapítványi
kitartó csoportban 25 meglett férfi kezd már
helyeket oly szegény szülök vak fiúgyermekei
kapadozni az olvasásra. A másik csoport pedig a
gyakorlati életben szükséges számvetés fortélyai nyerhetik el, kik szegénységüket igazolni tudják.
A kérvények május hó vegéig a ..Vakok kolozsközött tanul eligazodni. A szakiskolának ez, t. i. az.
vári áll. segélyezett orsz. intezete" igazgatóságáanalfabétákat oktató része, hetenkent kétszer, két
»rat szentel a felnőttek tanításának. A szabad- hoz nyújtandók be. Bővebb felvilágosítással az
iskola másik része, amely az értelmes polgárság intézet, igazgatója bárkinek szolgál.
tudásvágyát van hivatva kielégíteni, hetenkent
A tanítói állás megbecsülése. Nagy
ket, vetített előadást tart, a "közönség rendkívüli
Dénes körtvélyfájai ref. tanítót egyhangúlag közérdeklődése mellett. Február 13-án pedig valóségi képviselőtestületi taggá választották.
ságos ünnepe volt a túrkevei szabadiskolának.
Siketnémák felvétele. Az „Izraelita
A vezetőség ugyanis egy vetítőgép beszerzésének
siketnémák orsz. intézeté "-ben a tanév végén

az ünnepség, mely után a jelenvolta,k
p»]-szálóban díszebédre jöttek össze.

a Metro-
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kilépő kiképzett növendékek helyébe két új
csoport fog felvétetni. A megüresedett helyeken
harminc siketnéma gyermeket lehet elhelyezni.
Az ingyen felvett növendékeket az intézet teljesen
ellátja és semmiféle dijat nem fizltnek. Jómódú
szülők gyermekeit mérsékelt díjért szintén mindennel ellátják. Az intézet igazgatósága a szükséges tudnivalókkal készséggel nyújt felvilágosítást.
E g y t a n í t ó n ő j u b i l e u m a . A hatvani
állami iskola tanítótestülete február 21-én ünríepelte Tutsek Ilona kéziiy unka tanítónő 25 éves
jubileumát. Alpári Lajos tanfelügyelő meleghangú
levélben üdvözölte a jubilánst, Csontos Alajos
igazgató a tanítótestület, Farkas Dezső főjegyző
pedig a gondnokság nevében méltatta érdemeit.
A tanítótestület művészi kivitelű ezüst gyümölcstartót, egy növendék pedig virágbokrétát nyújtott
át az ünnepeltnek, ki meghatottan köszönte meg
az ünneplést.

— Ujabb kinevezések

a

Julián-Egye-

s ü l e t n é l . Megírtuk már, hogy a Julián-Egyesület elnöksége által, a mult óv tavaszán, a Néptanítók Lapjában hirdetett pályázat igen szép
eredménnyel járt. Mint értesülünk, az egyesület
legújabban ismét 8 ríj tanerőt nevezett ki s
ezzel a mult évi hirdetmény alapján pályázók
közül kinevezettek száma 24-re emelkedik. Minthogy a Julián-Egyesület a folyó naptári évben
több állomást szándékozik szervezni, az elnökség
újabb pályázatot hirdet, mely lapunk más helyén
olvasható.
— H a l á l o z á s . Tiarina
István pancsinesdi
gör.-kath. tanító neje szül. Máder Ilona, életének
34-ik, boldog házasságának 14-ik évében elhányt. — Szilvásy Sándor mezőkovácsházai nyug.
kántortanító, életének 81-ik évében meghalt. —
Sáringer Károly róm.-kath. kántortanító, a pápacsóti esperes-kerület tanító-körének elnöhe, életének 47-ik, működésének 26-ik évében meghalt. —
Benedek Gábor csíkmenasági áll. el. isk. igazgató-tanító és tövényhatósági tag életének 61-ik,
boldog házasságának 40-ik évében elhunyt. Áldás
emlékükre !

Szerkesztői üzenetek.
K. (Az elhagyottak stb.) Sajnálatunkra, egyik sem
vált be. — Egy tiszamenti tanítónő. Örülünk, hogy
tetszett Dánielné cikke, de a hozzáfűzött cikkecske
nem üti a mi mértékünket. — K. (Besztercze.) Szíveskedjék egyenesen a kiadóhivatalhoz fordulni. A szerkesztőség nem rendelkezik külön példányokkal —
M. Tévedtünk. Mint a mult szám üzenetei közt olvashatta, megkaptuk a kéziratot. — Sz. (A gyorsírásról.)
Sorra kerül. — K. (Édesanyám a legjobb könyv.) Magunk is azt valljuk, az édesanya a legjobb könyv a
nemi felvilágosítást illetően s ennek a felvilágosításnak
nincs helye a népiskolában. Ebben közöltük is cikkecskéje lényegét. — H. (Vese.) A kérdezett versek megkaphatók Singer és Wolfner kiadónál (Budapest, An-
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drássy-út 10.). — T. (A szociálizvius a tanítóképző
tantervében.) Erről a kérdésről van már cikkünk. —
Medvesalja. A madárvédelemre vonatkozólag az Orsz.
Állatvédő-Egyesület egy levelezőlapon kifejezett kérelem folytán ingyen megküldi a „Madarak és fák napja"
című kiadványát, amelyben utasítások vannak adva.
Ezen kívül a madárvilág és -védelem érdekes adatait
tartalmazza K. Nagy Sándor : „A madárbírák" című
könyve, mely minden könyvkereskedésben kapható.
Az Orsz. Állatvédő-Egyesület Budapesten, VII., Nefelejts-utca 14. és IX., Ernő-utca 13. sz. a. van. —
Biidszentmihály. Mindig szívesen látjuk.
I'. (Gáva.)
Hiába kívánják öntől, hogy „székelyül", vagyis Attila
nyelvén beszéljen, mert nincs székely, csak szókelyes
beszéd, vagyis székely tájszólás. A hűn és magyar
rokon nép, mindkettő turáni faj, de a székelyek liún
eredetét csupán a monda hirdeti, az újabbkori történelem nem igazolja. — R. P. Az Ócska tanítót besoroztuk ; a vers gondolata szép, de gyöngén van
megírva. — II. J. (Azok a gyerekek.) Érdektelen
dolgok. — K. J. (Tavasz a szobában.) Jönni fog. —
TöreKvö. Egyik-másik versében találunk valami biztatót. Formája valamennyinek gyönge. — Sz. A. (Az
almafa alatt.) Sorra kerül. — S. J. (Éjféltájon stb.)
Nem ütik meg a mértéket. — Kíváncsi. A vers valószínűleg eredeti, sőt a szerzőjét is sejtjük. Kiadni azért
nem lehet, — legalább a mi lapunkban — mert rossz.
Nem egyéb lehetetlen bonibasztok puffogtatásánál. —
B. J. (Vágy stb.) Egy kicsit sablonosak, de formabeli
kerekdedségük, gördülékenységük bíztató jel. —
H. L. (Egy tanítónőről stb.) Az elsőt besoroztuk ; a
második egy kissé hosszadalmas és sokszor döcögős.
A harmadik pedig nem elég érthető. Kár érte, mért
néhány nagyon szép sor van benne Ami pedig az
újabb küldeményt illeti : kettőt kiválasztottunk a három közül. — M. Z. (Március 15.) Dicséretes érzések,
szép gondolatok, de a költőiség hiányzik a versből. —
N. I. (Kiábrándulás.) bevele igen kedves, de a vers,
sajnálatunkra, nem üti meg a mértéket. Az ilyen
hangulatok rendszerint terméketlenek, s ha termékenyek, abban nem szokott köszönet lenni. — P. I. T.
(A papucs.) Az üyen apróságokat nagyon bájosan kellene megírni. — M. S. A Juliska bánata sorra kerül ;
utolsó szakasza igazán megindító. — Á. J. (A fizetésrendezés Dergecsen.) Müvészietlenül van megírva. Az,
hogy Apponyit dicsérik benne, nem teszi jobbá a
novellát. — R. K. (Az élet.) Fakó próza — J. 0 . (Ver
sacrum stb.) Nem '4B rosszak ezek a kis versek, de
annyira híján vannak az eredetiségnek, hogy az ember
folyton úgy érzi, mintha olvasta volna már őket
valahol. — R. V. (Messze-messze stb.) Sablonos és
kietlenül prózai nyelvű versek. — Szerény. Elég szépen összefűzött gondolatok, de ahhoz nem elég újak,
hogy így magukban érdekeljék az olvasót. -— Sz. I.
Az utolsó — Éjjel — a legjobb. Erről ítélve, fog még
közölhetőt írni. — Gy. T. J. (Hópihék stb.) Szép érzések, de feldolgozásuk nem elégít ki. Különösen az
első vers tele van prózai fordulatokkal. — Váraljai.
Mind a kettőben vannak sikerült versszakok, de egészben nem ütik meg a mértéket. — Sz. J. (Elmélkedések a farsang végén.) Közölhetetlen. — K. F. (Kis
papiros ... stb.) Jelentéktelen, színtelen apróságok.

Tartalom : A szociológiai tanfolyam. Kóródy
Miklós. — Szakvélemények az amerikai nevelés ügyéről. — A polgári iskolai magánvizsgálat és az elemi
iskola. I. Kutlii Zsigmond. II. Émber Gergely. — Reformtörekvések a természettudományi oktatás terén. Havas
Irma. — Tanítók tanácsadója. — Szépirodalom :
Három vers. Léhoczky Béla. — A vén mester. Boclonyi
Nándor. — Könyvesház. — Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek,

9.

SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

U

LATJA.

k J JL JL \ J i X

XI

Rovatvezető:

K E O I Ű P P

A tanítóság

JLJ
A L F K Ä D

tapogatódzás a kérdés sötétjében. Maguk
szociálistavezérek is nem a baj orvoslásai
i; szocializmus szolgálatában.
keresik, de a megléwi állapotok bírálatára,
Irta: Sbnkó
Jùnûre.
rombolására, határozott cél nélküli fékeveszMi a szocializmus ? A szót lépten-nvomon tett agitációra szorítkoznak.
Az emberiség jobb sorsának előmozdita.-a
halljuk, de lényegét vajmi kevesen tudjuk.
A szociiílizmus egy s siet íi az emberrel, de azért mindnyájunk kötelessége. Sem a szociálistamég ma sincs elfogadhatóan meghatározva. vezérek népboldogíté, frázisai, sem a tudósuk
Forrása épen az emberi gyarlóság; táplálója : doktriner tanai nem gyógyíthatják meg a
hu/. tar. a• >z irigység, a kapzsiság, az uralomvágy, a sebet: a szociálizmus társadalmi
gyűlölet é- más emberi rossz tulajdonságok. dalmi úton kéli téliát gyógyítani. A szociológia
Mikor az ősember megirigyelte embertársától elmélkedik, tapogatódzik, de nem gyógyít.
i lakásul szolgáló nagyobb, védettebb, jobb A felebaráti- szeretetnek ketl megtalálni a kifizető utat. Felebaráti szeretet! íme. eljutothelyen fekvő barlangot, már megvetette a
magját a kárhozatra méltó ferdeirányú szo- tunk az istenember tanához: .. Szeresd felecializmusnak. Az ősemberben meg volt a töké- barátodat, mint önmagadat,."
Igen. az igazi krisztusi szeretet legyen a
•tesedéí csíra ja. A mint az emberiség fejlődött,
tatalma nottön nőtt; uralma alá hajtotta a tanítóság munkásságának az alapja, amikor ;:
növényeket, állatokat, u természeti erőket : szoeiáli-. bajoknak társadalmi úton való L'y amint látóköre tágult., lépést tartott vele az O./
2vitására a küzdők táborába sorakozik.
;ge'nyfejlődés. a v-igyongyarapítás. Az ügye- j
A szociálizmus körébe tartozó sok tényező
sebb, az erősebb haladt előre, a gyengébb közül négyre hívom tel tanítótársaira nagyvisszamaradt. Alennél nagyobb leit a különbbecsű figyelmét. Ezek a következők: 1. a tulajség a vagyon között, az ember és ember Éo)%
a család, 3. a nemzetiségek. I. általáközött, annál inkább kifejlődött az. irigység, ban a felsőbbságel: a hatóságul;, a kii-sike tőa létért való küzdelem, vagyis a rossz- ségtől fel a.: államhatalomig, a kormányig.
•ranyii. ferde kinövésekkel gyarapodó szociaLassúk mi a tanítóság kötelessége e neg 1
lizmus.
tényezővel szemben.
7. Tanítsa meg a tanítóság a rnimkáselem-ct.
A szociálizmns számára nálunk is megnyíltak mar a kapuk. A fékevesztett, ferde irányba - a népet takarékosságra, józan, becsületes, vallásterelt szocializmus szítja az elégületlenséget, erbilesës. munkás életre, főleg a tulajdon megfejleszti az irigységet, vele az osztálygyűlöle- becsülésére és tiszteletére.
tet; karmai közé kerítette a fold népét, az
Tanítsa rá a népet, bogy a vagyon a bolország munkásait. Az osztálygyűlölet, az elédogságnak, a megelégedésnek ugyan nem fő.
g i i l e t l e n s é g nőtt ön nő, sztrájk sztrájkot követ.
de lényeges kelléke. Tanulja meg még az utolsó
G veszedelmes tünetek táborba hívják hazánk napszámos is értékelni a pénzt, a vagyont.
minden józan gondolkozású polgárát. Ezt a Tanuljon meg takarékoskodni. A postatakaréktársadalmi rákfenét ki kell gyógyítani vagy
pénztár kitűnő szociális intézmény. A népiskoirtani a beteg testről, nehogy maga a test is lában feltétlenül meg kell ismertetni. A gyűjelpusztuljon. Ebből a nagy munkából a taní- tésre, a fillérek megbecsülésére rá kell szoktóságnak is ki kell vennie a maga részét!
tatni s nevelni a gyermekeket. Nagyon igaz
Szembe kell néznünk a bajjal s nem pedig ez a közmondás; „amit Jancsi megszokott.
meghátrálni előle. Ezen a harcon túl kell es- János is követi." Hasson közre a tanító, hogy
nünk, még pedig mentül hamarabb, annál jobb ! a legkisebb faluban is koronaszövetkezet keletA szociálizmus elméletével a szociológia kezzék. Szoktassa rá a népet, hogy minden
10 fillérből legalabb egyet takarítson meg.
foglalkozik, amely ma már egész tudomány.
tegyen
félre; ha egy koronára szaporodott,
Nagynevű tudósok egész könyvtárakat írtak
azonnal tegye a korona-takarékpénztárba. Fel
már róla. Taglalnak, boncolnak, de elméleti
kell világosítani a népet, hogy a szoeiálista
harcaikkal a bajon segíteni nem tudnak.
Évszázadok vitája után a szociológia még vezéreket a legrútabb önzés vezeti; a munkás
csak eszköz a kezükben, a lényeg, a cél : a
ma sincs előbbre a baj orvoslásában, csupán
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kényelmes kenyér, a munkanélküli megélhetés.
A munkás-szervezetekbe befizetett heti 1—2 K
elsősorban a vezérek fizetésére való. E heti
befizetés oly horribilis adó, amelyhez képest
az állami, egyházi adó valójában csekélység.
Ha a munkáselem ezt az összeget takarékba
tenné, agg napjaira feltétlenül saját házacskájában lakhatnék még a legutolsó napszámos is.
Világosítsa fel a tanító a népet, hogy az
egyenlőség, szabadság, testvériség olyan eszmék, amelyeket hangoztatni könnyű, de megvalósítani épen az emberi természet gyarlóságai miatt soha, de soha nem lehet. Fenséges, szép eszmék ezek, amelyek felé törekedni
kell minden nemes szívnek ; magas ideálok,
de épen azért nem realizálhatók. A testvériség,
a szeretet az, amelyet még a legjobban lehet
megvalósítani, amellyel legjobban lehet a szociálizmus ejtette sebeket gyógyítani. De vagyoni,
társadalmi egyenlőség merő képtelenség. Feltéve, hogy sikerülne az emberiséget valami
úton, módon vagyonban s rangban egyenlővé
tenni, ez az egyenlőség rövid idő alatt feltétlenül felbomlanék s rövid idő múlva ott állanánk, ahol ma.
A szabadság, a függetlenség szép eszme,
amelyet okosan élvezni csak bölcsnek adatott.
De hol van a szabadság, a függetlenség kezdete, vége, határa ? Az egyén szabadsága ott
kezdődik, ahol a másiké végződik; ki volna
oly merész, oly önhitt, hogy ennek a határnak a megállapítására vállalkoznék ?
Tanítsa rá a tanító a népet, hogy az a legfüggetlenebb, a legszabadabb, akinek a lelkiismerete tiszta. Tanítsa rá, hogy eléggé szabad, gazdag s eléggé független az, aki senkinek sem adós. Akinek anyagi helyzete már
csak némileg is a pluszon áll, panaszra nem
lehet oka. Aki józanéletü, takarékos, vagyongyűjtő, meg tudja becsülni a magáét, tiszteletben tudja tartani a másét. A tulajdonjog szent
előtte !
2. Tanítsa rá a tanító a munkásokat,
a
népet a családi élet fenségére, tiszteletére, a
családalapításra.
A boldog családi otthon, a
meleg, puha családi fészek mindent pótol, ezt
nem pótolhatja semmi, de semmi ! A családi
otthon egy kis világ, amelynek derűs napja,
vonzó melege a legridegebb szív húrjait is
meleg visszhangra tudja hangolni. A boldog
családi otthon alapja a valláserkölcsi érzület,
az önzetlen szeretet. A családtagokról való
gondoskodás oly eszmei hivatás, amely betölti
a férfi lelkét egészen, legyen az dúsgazdag
avagy szegény, király vagy koldus, tudós vagy
jámbor pakulár. Akinek boldog családi fészke
van, nem ér rá szociálista szervezetek lélek-
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rontó köreibe járni, nem is vágyik oda, nem
is lehet hajlama rá.
Akiket boldog családi 'otthon vár, nincs
szükségük arra, hogy a napi fáradalmak után
korcsmákban keressenek üdülést. A korcsmák
hihetetlen pénzösszegeket vonnak el a munkásnép szájától. Ma a munkabér megkétszereződött, de a munkás anyagi helyzete egy cseppel
sem javult, mert a keresmény javát elviszi a
szakszervezeti pénztár s a vele egybekötött
korcsmázás és a sztrájkolás miatt mesterségesen keletkezett drágaság. Ezek csak anyagi
károk, hol van még az ezek nyomán járó
erkölcsi veszteség ? E károk felismerésére
oktassa ki a tanító a népet.
3. Enyhítse
és mérsékelje a tanítóság a
nemzetiségek és felekezetek harcából keletkező
gyűlölködést. Talán egyetlen államnak sincsen
olyan nehéz nemzetiségi helyzete, mint épen
Magyarországnak. Az a nemzetiségi gyűlölet,
mely ma a közös anya testét marcangolja,
veszélyes, terhes felhőként lebeg hazánk fölött.
A tanítóság sokat, nagyon sokat tehet e
téren is. Oltsa be már a zsenge szívekbe a
hazaszeretetet, a testvéri kölcsönös megbecsülést. A nevelő kapocs ne szűnjék meg az iskola
falainak elhagyása után sem. Az ifjúsági egyesületekben folytatódjék a tanítóság nemes
munkája. A felnőttek köreiben oktasson, agitáljon tovább a tanítóság; világosítsa fel a
népet, hogy a saját javát rontja az, aki a
közös hazával való jó egyetértést lazítja, megbontja.
Szolgáljuk a magyar nemzeti állam kiépítését ; nyelvben és szívben magyarrá tételét ;
de nem felekezeti, nemzetiségi gyűlölséggel,
nem türelmetlenséggel, nem éretlen gúnnyal,
hanem a tanítósághoz illő bölcs mérséklettel,
a kultúra ellenállhatatlan fegyverével.
E ténykedésünknél legyen jelszavunk az,
hogy míg agyunk szívós munkásságát a hon
szeretete által áthatott szívünk melege fűti,
addig az egyik kezünkben tartandó olajág
hajoljon szelíden a másikra, mely az igazi
mindeneket átható krisztusi szeretetre mutat
állandóan.
4. Tanítsa
meg a tanítóság a gondjaira
bízott nemzedéket, a munkásokat
és a népet,
a felsőbbség féltétlen tiszteletére s az azok iránt,
való bizalomra. Induljunk ki a családból. A család
feje a kereső férj ; ha a családtagok e főt nem
tisztelik, nem becsülik, nem bíznak benne, nem
szeretik, nem félik, felbomlik ott minden rend,
elköltözik onnan a jólét, szétzüllik, elpusztul
maga az egész család is.
Az egyházközségek, politikai
községek,
megyék, maga az ország tulajdonképen szintén
egy-egy folyton nagyobbodó család. Ami meg-
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bontja a kis család békéjét, rendjét, biztosságát, megbontja a nagy családét, a községét,
a megyéét, az országét is. A községek, a
megyek, az ország hatóságai a nép érdekeit
képviselik, a nép érdekeit szolgálják: ezért a
íéi.'ttes hatóságokat tiszteim s becsülni tudni
a legszebb polgári erény. Kik nyújtanának
nekünk megélhetési lehetőséget, békés társadalmi együttlétet, vagyon- és életbiztosságot,
álmaink nyugalmát, lia nem volnának felsőbbségeiuk, hitóságaink:- A felsőbbség iránti
tiszteletlenséget, bizalmatlanságot, gyűlöletet
irtani a munkás elem. a nép szívéből elsőrendű kötelessége a tanítóságnak.
\ égül szívelje meg a tanítóság az oktató
irányt, a tanácsot a maga körében is bárhonnan jöjjön az. A jó példaadás a legkitűnőbb
nevelési eszköz. Szeresse, becsülje, értékelje a
vagyont s iparkodjék a jólétben gyarapodni,
mutasson minta családi életet, szeresse
embertársait s testvérekként felekezeti, társadalmi s nemzetiségi különbség nélkül; —
tisztelje felsőbbségét, mert magát tiszteli meg,
aki mást megbecsül. Ezeket tartsa a tanítóság
>zem előtt, mikor a nemes, az ethikai alapon
a <i szociálizmus szolgálataiul lep.

A im'zogazdasiigi háziipar
jubilctiina.
Irta: I'esta

Fi-i(fi/es.

( 'sak nem ré-2. lioffv maira Daránvi lunác
jubilált, s lassacskán a jubileum sora kerül
az alkotásaira i>. jelezvén, hogy intézmények
alapításával telt el az az évtized, amelyet
a földmívelésugyi kormány nídjanál eltöltött.
A felvidéki segítő-akciót évtizedes fönnállásban követi íme a iiir.:,;<i<i:tlasági háziipar
propagálása.
Hogy mit jelent a háziipar a föidmívelő
embernek, arra világos feleletet ád az, hogy
maga a mezőgazdaság dologtalanul hagyja a
munkásait a tili hónapokban. Ariit nyári
megfeszített munkájával keresett a földmíves,
abból here módjára kellene élősködnie télen,
mindig csak elvéve belőle, de semmit sem
hozzátéve. T myasíg, dinom-dánom, iszákosság,
züllés az, ilyen ember téli élete, amely gazdálkodáshoz azután az utolsó akkordot megadja
a dob.
Ebből a téli tespedésből, nyomorúságot és
erkölcstelenséget egyaránt terjesztő élősködésből akarta fölrázni a földmíves parasztságot
Darányi Ignác, amikor 1898 —99. telén megkezdte a háziipari tanfolyamok tartását. Mindössze három ilyen tanfolyammal indult meg
a mű. a következő évben is még csak tizen-
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egyre jutott pénz eis érdeklődés: ebből a
sovány magból kelt ki és nőtt meg az a terebélyes fa, amelynek tövében ma közel negyedmillió ember talál menedéket a tél sanyarúsága ellen. Csak a munkavezetőknek — akiket
a tanfolyamok kiképeztek s akik szerte az
országban terjesztik és mívelik a háziipar
szaktudását — harmincezer a száma. Egyedül
csupán a tavalyi évben 11.490 földiníves vett
részt azon a -391 tanfolyamon, amelyet 49
megye 379 községében tartottak. A tanfolyamok idei szaporodásából pedig ismét 25%-os
emelkedése várható a résztvevők számának.
Hozzá most már a katonaságot is belevonta
akciójába a miniszter : az idén már úgyszólván minden olyan városban, ahol katonaság
van, legalább egy kaszárnyában (de például
Sopronban háromban is) rendszeres háziipari
tanfolyamon oktatják a földmívelő fiúkat.
A tanfolyamok szervezésében az. az elv
érvényesül, hogy minden községben olyan fajtáját tanítják a háziiparnak, amelyhez a nyersanyag
vatry
már ^ott terem a határban,7 vacv
_
CT
CT^
ö.
pedig nem nagy áldozatba kerül a meghonosítása. Így azután elérik, hogy a jövedelemnek csak 10" 'a-a megy az üzemi költségekre,
90 -a pedig megmarad munkabérnek. Ebből
is látszik, hogy a háziipar alkalmas keresetforrása a kispénzű, csekély kitartása embereknek.
A mezőgazdasági háziiparnak annyi faja van,
hogy alig akad vidék, ahol legalább egy faját
mejr ne lehetne valósítani. Közönséaresen megkülönböztetjük : a fafaragást, v esszéi fonást, sásgyékény fonást. nádszövést, szalma fonást, seprii! és kefekötést, kender- és lenfonást.
Az elsőség a fáé. Legegyszerűbb formája
a fafaragásnak az ú. n. félgyárt v lányalak.
Bőséges tárgyul kínálkoznak erre az összes
szekéralkatrészek (tengely, ágas, rúd, küllő,
keréktalp, lőcs, szán stb.) ós akárhány gazdasági szerszám (járom, villa, gereblye, lapát,
ásó-, kapa-, villanyél, taliga, teknő, dongat'a).
Magáért az ilyfajta durva faáruért 2' milliót
viszünk külföldre óvenkinfc. A gazdasági szereken kívül száz más kelendő tárgyat produkál a háziipari fafaragás. Sem egyszerű, okos
népnél, sem nri házaknál savas ételekhez ércevőeszközt nem szoktak használni, hanem fakanalat, favillát, fakést finomabb hárs-, dió-,
körte-, kecskerágó-, rózsa-, bodza- s más szépen faragható, sűrű szálkájú fából. Ily készítmények előállításával nem foglalkozik sem a
gyáros, sem a kisiparos. Megmarad az ügyes
háziiparosnak. Közönséges szekrények kapi: tellját, oromdíszót kevés technikai ismerettel
12—15 éves fiúk is megcsinálhatják s az
iparos, az asztalos a nagykereskedőtől darabját
o*
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20—50 fillérért veszi. Még nagyúri házakban
is, kivált nyaralókban, parkokban, udvarokon
kapósak a csinosan faragott parasztszékek,
padok és asztalok. Készítésük könnyű, csak
akarat kell hozzá. Ha minderre a magyar
földmívesmunkás rest, vagy rá nem tanítják,
csinálja az osztrák, a morva, a cseh, és a
magyar tőlük veszi drága pénzen. Ha a külföldi földmíves munkás meg tudja tanulni,
hogyan kell a meggy-, boróka-, rózsa- és
fagyalfából pálcát, pipaszárat és szopókát készíteni, miért ne tehetné ezt a magyar is!
Az ú. n. népies eszterga a háziiparnak széles
teret nyújt. Ide tartozik a csutorák és szopókák csontból vagy szarvból való készítése is.
A gyermekjátékszereket eddig majdnem kizárólag külföldről vettük, évenkint 20 milliót
adunk a külföldnek oly apróságokért, amelyeknek nagy tömegét a népies esztergával
előteremthetnénk és a milliók földmíveseink
zsebébe kerülnének. Nagy föladat, hogy enynyire jussunk és azt kiküzdjük a nép javára,
a néppel együtt.
A kosárkötést fűz- és más fanemüből már
az ország legtöbb részén űzik. Különösen a
csomagoló-kosaraknak támadt nagy kereslete
a csemegeszőlő-, a gyümölcstermelés és a
baromfitenyésztés örvendetes föllendülésével.
Biztos piaca van a gazdaságban és a háztartásban egyaránt szükségelt kosaraknak, kosárbútoroknak, vesszőből fonott virágasztaloknak, székeknek stb. Behozatalunk kosáráruból
IV2 millió értékű, amiből közel egymillió
Ausztriába, főként cseh és morva földre megy.
A kereslet egyre nő. Kecskemétnek 19.000 hold
szőlője és gyümölcsöse van, melyből minden
évben 4000 vaggon gyümölcsöt szállít el
kosarakban. Nagykőrös 5000 holdon termel
zöldséget s évente szintén mintegy 4000 vaggonnal szállít kosarakban. Csak ennek a két
városnak évente 2V2 millió kosárra van szüksége. De ott van Újvidék, Makó, Debreczen,
Nagymaros jeles kiviteli vidéke zöldpaszullyal,
hagymával, tormával és csemegeszőlővel. Sok
új telep van készülőben, amelyek e szép példák után indulnak. Tehát belföldi keresletben
nincs hiány. De nemcsak ennek kielégítése,
nemcsak a kosárbehozatal meggátlása, hanem
a kivitelre való termelés is szép eredménnyel
kecsegtet. Nem kell Amerikába menni a magyarnak: itthon is dolgozhat Amerika pénzéért,
mert Amerika a nagyobb munkabér miatt
ilynemű belföldi termékeket drágán kénytelen
fizetni, hazánkban ellenben jutányosabb áron
tehet megrendeléseket. Ilyenformán remélni
lehet, hogy megfelelő rendezéssel Amerikába
való kivitelünk is egyre inkább sikerülni fog,
amint sikerült ez a cseheknek. A földmívelés-
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ügyi miniszter a folyamodó községeknek fűztelep létesítésére segélyt ad, tehát a nyers
anyag beszerzését megkönnyíti, az értékesítésben segédkezet nyújt és kedvezményeket ad,
tehát csak a községek népén és vezetőin
fordul meg a dolog : akarnak-e magukon
segíteni.
A gazdaságokban nagy tömegben kelnek el
a gyékény- és sásfonás háziiparában előállított
szőnyegek és takarógyékények, különböző kosarak, szatyrok, stb. Kivitelünk számára is van
tér, piac. Termelésünk még bátran fokozható,
mert e téren is számottevő a behozatalunk,
pedig ebben az ágban terményeink túltesznek
a külföldi produktumok becsén. A tápéi, nagybajomi, udvari, nádudvari, nagybányai gvékény- és sásfonás messze külföldön is híres.
Ami szalmafonásunkat illeti, az sohasem
versenyezhet ugyan az olasz vagy más délvidéki szalmafonással, mert a magyar búzaszalma nem megfelelő finomságú, de némely
árút (szalmakalap, üvegfedőhüvely, véka, zsompor) mégis készíthetünk belőle, ami szintén
érdemes a fáradságra. Kelendőségük e tárgyaknak mindig nagy s nemcsak a behozatal
értékét foglalhatjuk le népünk számára, ami
IV2 millió koronát tesz ki, hanem kelet felé
nagy kivitelre is számíthatunk.
A seprőkötés egyszerű gépek használásával
nagy eredménnyel honosítható meg. Aki cirokot
termel, rosszul teszi, ha kiadja kezéből, mielőtt
maga feldolgozná. Egy-egy cirokseprő ára
5 0 — 6 0 fillér. A cirok egy kat. holdon átlag
5 métermázsa termést hoz, melyből 1500 seprő
kerül ki 700 korona értékben. Jól munkált
föld 8 mázsa termést is hoz s termése feldolgozva 1100 koronáért is elkel. A magyar
seprő, a magyar cirok kitűnő minősége révén,
a külföldi piacot is meghódította. Tömeges
termelés mellett jövedelmező kivitelre lehet
számítani. Az orosházi seprőt hajórakományon
viszik Amerikába, de mi e téren történt, az
csak bíztató kezdés.
Szép jövővel bíztat a kefekötés és a sörte
feldolgozása. A magyar sörte különben is igen
értékes és keresletét az is emeli, hogy a nagyipari államok, mint Anglia és Németország,
inkább hússertést tenyésztenek, amely fajnak
nincs sörtéje. A mi mangalica fajtánk sörtéje
ellenben kitűnő anyag, csak az a baj, hogy
népünk elpörköli e drága materiát. Egy métermázsa sörte, mely elégetve füstbe megy, földolgozva 1000 koronát ér. A sörte hiányon
úgy akar segíteni az ipar, hogy kókuszrosttal
és szilánkokra dörzsölt halcsonttal pótolja, de
a sörtének nincs mása. A lovak sörényét és
farkát is lehet értékesíteni.
Ma a fonók, amelyekben valaha dal és ked-
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vc- csevegés mellett dolgoztak a teli estéken,
ni i.telének. Pedig a nőknek még ma is igeo
ajánlatos a fonás házi ipara. A nyers kender
aztatlanti ' > korona, légszárazon 50 korona,
g'ovbenezvf 100 korona mázsánként. 8 koronás i:-ers matériát 100 koronássá tehet egy
as-./ony
Mire abból vitorlavászon lesz,
mázsája ifi'O koronát ér. A nyers len mázsája
ÜH korona, a fonalé 150 korona. Eddig a
gyer drember is kidolgozhatja s ha a gyár
átv"s, e , cérnát esinál belőle. 4 0 0 korona, ha
tin.-ra v á v o r n a k dolgozza fel, 700 korona lesz
m •/.-„•lia. Ivlképz. ihetjiik, hogy hazánk, amely
a nyer.stermeh'sjjek va ; 0>ájfos paradicsoma,
mi'y irtózatos pénzösszeget veszít évenként
azzal. bog. iiyerstermeiiyeif oh-són a külföldnek adja f s azokat í- -5--/.őrös áron és sokkal
natryobb mennyiségben visszavásárolja. Csak
a szőni-foimi való araknál -'.Ott millió koronát
fizetünk egy év alatt magának Ausztriáinak.
Ebből -'100 millió koronát munkabérre számíthatunk.
\ h a / i i ó i r r a l való foglalkozást, mint m á r
említettük, nagyban megkönnyíti, hogy t ő k e bei elite':--- ilig kell hozzá. I n k á b b az értékesíti - '..egkonnyitescrol kellett
gondoskodni,
l f i / i n y i ]g,-:ái
támogatásával
szövetkezetek
abik-dtak erre a célra: ma m á r
hatvannyolc
ily- n s/.iivótkezet van az országban. Hogy ezek
a -/••veikezetek mennvire életképesek, e e l j u k n.ik mennyire megfelalnck. l á t j u k abból, liogy
aráuy.-.g m e k k o r a nagy forgalommal m ű k ö d én , \ tap"! .Ftr(iV(.»v|-(irnioIi .

is elő tud állítani — az csak bíztassa a minisztert-, hogy kitűnő művét most. már minden
oldalról igyekezzék kiépíteni s ne nyugodjék
addig, um:g Magyarország minden községét
bele nem vonta ebbe a nagyszabású vállalkozasba.

P"Idául h a t v a n h á r o m e z e r k o r o n a az évi bevét
ötvenötezer korona a kisrákóczi szövetkéz te1, amelynek kitűnő seprőit azzal h o n o rai fa legutóbb a székesfőváros, hogy h á r o m
esztendőre k ö t ö t t vele szállítási szerződést.
A háziipari termelésnek ilvcn szövetkezeti
móilon való értékesítéséből az a haszon h á r a m lik a termelő-munkásokra, hoiív űiivszólván
az egész bevétel •namhab'r címén osztódik f ö l
köztük. í g y lehetséges, hogy az átlagos k e r e set egy-egy ilyen szövetkezeti tagnak (akinek
p e t s / . családtagjai is segítségére vannak a
könny1": munkában) s:étéi/Ve» korona, úgy, h o g y
tíz-tizenkét korona kereset is jut egy-egy
h é t r e : az olyan család, amelynek több a t a g j a ,
meg ennél is többet keres.
A jó orvos biztos kezével t a p i n t o t t t e h á t
I'aranyi oda. ahol a m a g y a r parasztnak leginkább i'ájt: s ma már van téli keresete is a
föl. Imi velőnek, m é g pedig olyan keresete,
amelyet mindenképen tisztességes, jó keresetnek m o n d h a t u n k . E s hogy m é g mindig sok
millió ára olvan portékát h o z n a k be hozzánk
a -:iilí'öldről, amely portékát a mezőgazdasági
ha'/ ipar keretében a mi p a r a s z t n é p ü n k m a g a

Földmíveseink, kisgazdáink konzervatív felfogása közismert. E konzervativizmus levetkőzése, új modern irányok szerint való gazdálkodási rendszer megteremtése várakozik ama
gazdasági szaktanítókra, kik már ily minőségben működnek és a leiket az új tervezet szerint ez után fognak erre képezni.

\y. iskola az ijKír szolgálatában.
Irin:

iít'ula,

.József.

A képviselőház közoktatási bizottsága most
tárgyalta le a gazdasági népoktatásról szóh
törvényjavas! at < >t.
E törvény javaslat hivatva van tört eiiyre
jutása esetén pótolni a természet mostohaságát s kiegyenlíteni a természet: szeszélyeit.
A föld őstermő ereje a / idők folyamán esőkként. Ennek pótlását az okszerű gazdálkodással érhetjük el. Magyarország agrár állam
A kormán;, ennek tudatában gondoskodik oly
intézkedésekről, a melyeknek alapján a szántóvető einher tisztességes uzsorása
lehessen
földjének.
A földmíve.-iiék a létért való küzdelmében
segítségére siet a kormány azáltal, hogy az
elemi iskola felett, annak folytatásaként álló
általános ismétlő-iskolát,
miként azt több
helyen már meg is tette — az egész vonalon
átalakítja gazdasági ismétlő-iskolává. Vkkoi.
amidőn a. mindennapi életre szükséges közismereteit fölújítja, megrögzíti ott a tanuló,
az okszerű gazdálkodás elemeivel tisztába jön.

A gazdasági népoktatás új alapokra fektetése, annak megteremtése korszakalkotó munka.
Nemes intenció szülte. Azonban egyoldalúnak
tartom az ez irányban való munkálódást.
A képviselőház asztalán levő törvényjavaslattal
kapcsolatos tanterv is — természetesen
egyoldalú.
Bármennyire is megkedveltessük s ráneveljük a jövő gazdáit az okszerű gazdálkodásra
és az azzal járó mellékfoglalkozásokra, bármennyire is vérévé váljék azoknak a gazdatársadalmi szervezkedés előnye, bármennyire
is kitudják használni annak jótékonyságát, csak
időlegesnek mondható e fellendülés, mert a
népesedéssel előbb-utóbb holtpontra jut az.
Megfeledkezik ugyanis a törvényjavaslat a
munkamegosztás törvényének hatalmas parancsoló szaváról.

26

N É P TANÍTÓK

Az ipar és kereskedelem azok a tényezők,
melyeknek müvelése nélkül kultúrállam egy
ország sem lehet. Nagy haj, hogy az ipari és
kereskedelmi foglalkozások
azok, melyeket
még ma is igen sokan úgy tekintenek, mint
a hanyag és rossz tanulók azilumát. E nemes
foglalkozások _ teremthetik meg pedig egy
nemzet gazdasági megerősödését.
A gazdasági népiskola tanítási tervezete
három zónára oszlik : az önálló gazdasági népiskolára, a kertgazdasági és hegyvidéki zónára. A
leányok oktatására külön zóna van szerkesztve.
Csak a fiúk részére tervelt gazdasági oktatásról szólok.
E három zóna megegyezik abban, hogy a
háziipar — mely az elemi iskola tanterve
szerint való kézügyesítő gyakorlatokon (szlöjdön)
természetszerűleg felülemelkedik — heti 2
órában foglalkoztatja a növendékeket. E heti
2 óra is csak a téli hónapokban állítandó be
az órarendbe. Ez tehát évente 40 óra. Ez idő
alatt azon gazdasági eszközök előállításának
módjával ismerkednek meg a tanulók, melyekre
a gazdálkodás és háztartás körében szükség
van, melyek egyszerűbb módon előállíthatók
és míg a földmíves ezek elkészítésével megtakarítást cselekszik, addig a gazdálkodásra
csaknem holtnak mondható téli időt hasznosan
tölti el. Helyes.
Azonban sokkal helyesebbnek s teljesebbnek látnám a javaslatot, ha e zónákban több
idő fordíttatnék a háziipar tanítására és egy
negyedik zóna gondoskodnék ama helyekről,
hol a lakosok foglalkozása inkább az ipar s
kereskedelem. Gondoskodnék ama helyekről,
hol az iparral s kereskedelemmel való foglalkozás oly mérvű, hogy egy ipari jellegű
ismétlő-iskola felállítása szükségesnek bizonyul.
Az ipartörvény szerint a gyermek legalább
15 éves korában mehet iparostanoncnak.
Hány és hány gyermek van, kiben az iparra
való rátermettség szunnyadó ereje csak az
alkalom és felköltés hiánya miatt nem nyilvánul meg. E szunnyadó erőt tapogatta ki a
tanító, s a szlöjd-oktatás alkalmával költse fel
azt, míg az ipari irányú ismétlő-iskolákban
nyerjen megerősödést. Neveljék ez iskolák a
növendékeket az iparra, hogy azok minden
bírálatot kiálló iparostanoncok lehessenek.
Főképen a budapesti tanügyi állapotok
késztettek az ez irányban való gondolkodásra.
Fővárosunkra speciális viszonyainál fogva
nem vonatkozhatik az új javaslat. Itt jó elemi
iskoláinkból vagy a középiskolákba, vagy
— sajnos — igen sok részben a rendőrség
kezei közé jutnak a gyermekek.
A polgári iskolák hivatása az lenne, hogy
művelt iparosok a gyermekkorban ott nyerjék
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az általános műveltség alapismereteit. Hogy
ez mennyiben nem vált be, köztudomásu.
Igen-igen nagy tömeg az, mely a szegénység nyomasztó hatása alatt, részben pedig a
szülők nemtörődömsége folytán az elemi iskcda
elvégzése után foglalkozás és komoly munka
hiányában csavargással tölti el azt az idejét,
melyben a gyermeki lélek legfogékonyabb.
A rendőri jelentésekből olvashatjuk, hogy
már 12—15 éves életkorban levőknek szervezett bandájuk van s munkát adnak a
rendőrségnek.
Meg kell ezeket menteni. E mentő-munkálatban hatalmas tényező lenne oly kötelező
ismétlő-iskolák felállítása és működése, melynek tanoncmühellyel kapcsolatosan megkedveltetnék a gyermekkel az ipart s jó tanoncokat nevelnének az ipar számára.
Iparostanonc-iskoláinkban még ma is kell
foglalkozni a betűvetés mesterségével. Az
analfabéták tömegesen jelentkeznek. Hiszem,
hogy az előkészítő-iskola gyanánt is szereplő
ipari irányú ismétlő-iskola annak csökkentését
is hatalmas módon előmozdítaná.
Sok szó esett már egyszer, másszor, hogy
törvényhozóink legnagyobb része gazda. S ez
az oka, hogy állami nagyságunk emelésére
törekvő képviselői munkájuk abban merül ki
legnagyobbrészt, hogy agrár törekvésekkel
akarják boldogítani a nemzetet.
A „Magyar Népiskola - Egyesület" kezdő
lépést tett is már azzal, hogy egy tanoncműhely felállítását szorgalmazza a székesfőváros tanácsánál, azonban ez csak egy csepp,
mely üdít ugyan, de az általános szomjat
még nem elégíti ki.
Lehet, hogy csekélységem szava a pusztában elenyésző hang lesz, de hitem és erős
meggyőződésem, hogy a nemzet sorsát befolyásoló hatalmas intézmény lenne az, ha az
illetékes tényezők az ipari jellegű ismétlőiskolák felállításával a nemzeti jólét és boldogulás alapfeltételeit szaporítanák.
Talán még a tizenkettedik órában szólottam.

A természetrajz
gazdaságtani vonatkozásai.
írta : Éber

Eezsö.

(Második és befejező' közlemény.)

Habár a gazdaságtan tanításában előfordul
a gazdaságra fontos állami intézmények, intézkedések és törvények ismertetése (lásd Tanterv és Utasítás XLV1I. és 280. lap), azonban alkalomadtán meg kell azokat említenünk
a természetrajzban is, ahol az anyag azt megkívánja. í g v az egyes állatok tárgyalásánál —
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pi. a sertésnél — a/, állategészségügyi szabályukat, az egyes állatokra vonatkozó intézkedéseket, pl. a sünclisznónál, vakondnál, cickányoknál, denevérnél, madaraknál a törvényes
védelmet, a lepkéknél, a cserebogárnál a pusztítási kötelezettséget, a sáskánál az irtására
vonatkozó törvényt, egyes gyomok, káros növények
pl. szerbtövis, aranka — pusztítására, vonatkozó intézkedéseket stb.. melyeket
minél többször kell a gyermekek előtt megemlítenünk. liogy egyrészt azok üdvös voltát
belássák, másrészt azokat minél előbb elsajátítsák.

L A IMA.

.!.: ökörfarkkóró. (A erbaseuxQ.t Nalamenuyi
fajának virágját köhögés elleni teának gyűjtik.
A gyógyítcinövény-kereskedők a molyhos ökörfarkkoró virágait keresik. (Yerbascum Thap>us
L.I \ irágait gyorsan szárítjuk. Aranysárgának
van esak értéke (ltio - 20O f. kilója).
lylicetili'xök. ( Tövises igüc - Oitosis spinosa
L.) Legelők gyomnövénye.
Murok. (Vad murok
Italiens t'arota L.)
Elterjedt növény, kultivált fajtáját- használják.
Példája a mívelés hatásának, mert termesztett
alakja húsos, édesízű, vastaggvökerű. Mint
fűszer, főzelék, vajfestőszer kerti es részben
szántóföldi mívelés tárgya. Mint takarmát yt.
Ezek után áttérhetünk a természetrajz: anyag
szántóföldeken termelik s néha kitűnően tizet.
részletes tárgyalásához, amidőn minden e g y e s ,
Növendékállat ok. főleg csikók számára jó. Laza.
a« Utasításban fölsorolt természeti tárgyhoz
főleg homokos talajon érdemesebb termeszteni,
megemlítjük azokat a vonatkozásokat, melyek
mint a takarmányrépát, 'óimba, legyek, csigák
a gazdaságtan szempontjából tehetők. Mái' az
bántják.
Utasítás is sok gazdasági vonatkozást említ,
azonban többet lehet megállapítani. A fölsoroA itaprafitriji',. (Tánvérrozsa, napraforgó —
lásban csupán azon egyedeket említjük meg,
Helianthus annuus L.) Jóízű olajat ad magja.
melyekhez megjegyzést fűzünk.
Olajpogácsája
különösen a hámozott- magé
kitűnő, főleg tehenek számara j«> takarmány .
1 . u.- :t<íi i/. \ >•' ! i'i/rl:.
A baromfi ' - s a madarak általában szeretik.
Muit szegélynö»ényt e- szélfogót fdohanynái)
.1 Hu'faeirátj. i Teher mécsvirág
Melandrium
termelik. Néhol nagy földeket ültetnek be vele.
album t larekel. A vetés között is előfordul és
T-ermelé.»e a kukoricáéhoz hasonló. Ellenségei
ilyenkor gyom.
főleg a madarak (verebek), úgyszintén a ..nupniVndn-pc.
(Mezei mustár
S : napi s a r v e n s i s
torgó-rozsda". Tányérját télen sokan karóra
Li Egyik«- az ország legelterjedtebb s legártalszúrják é- ígv etetik a .iszontagságos időbe«
masabb gyomnövényeinek. Sokhelyütt fpl. a/
az eneklo madarakat.
Északnyugati belföldön) olvan tömegesen fordul elő, hogv virágzása idején (április-október);
I: tí/voM .s.'v-/,'/'//'. (Matricaria f'havnomilla 1..)
Iii
- í, 1 Up p.: - i IllCil l.l \ ist _i
> M,
:
< ge.sz.BU saJ'ga s / . i i i i
.ao u wléöue^. 1
a
Keli
tavaszi gabona között vau. Már a gabonamag
növény, virágja használatos. Kilója 70 U_'o
között is előfordul, mert becói több darabra
fillért ér. Termelik is.
törve a mag köze keverednek. Azért a vetől'üskc* bogiim*. ( Valószínűleg u vetési aszamagot alaposan ki kell rostálnunk. Azonban
tot — Cirsium arvense L., vagy az egyik
ez nem elegendő védekezés, mert magvai már
bogácsot pl. bókoló bogács
< 'arduíts nutans L.
aratás előtt, vagy alatt kiszáradnak. Pusztítása
érti az Utasítas.) A vetési aszal ! ( 'serháti szerint
úgy történik, hogy virágjait kaszával lefejezzük,
a eat vagy máesonya) rendkívül veszedelmes
vagy
vadrepcefésűkkel
ieszaggatgyom, karos gyom. mely nagyon nehezen irtható
rw az úgynevezett
CT,
i
Főleg gyökérsarjak útján szaporodik, de bár
jnk. Ez azért lehetséges, mert virágzásakor kicsekély csírávóképességü magvai vaunak, azok
emelkedik a gabona közül
hossza t. i.
utján is. mivel nagyon sok magvat termel es
:trt—60 cm. — s a gabona csak később, kalászazok
bóbitásak. Elszaporodásának legjobb ellenhányás idején növi túl. Ez a pusztítás sem
szere a mélymívelés, így a gőzeke mélyen
gyökeres,
mert
az
alsó
virágok
megmaradnak,
CT.'
CT
CT
"
ható munkája után rendesen megfogy. Az úgyazonban magtermését úgy tetemesen megapaszt- nevezett acatoló vassal szokták továbbá kivágni,
hatjuk. Ha a vetéseket idejében megboronález a mód azonban nem jó. mert a földben
juk. legjobban védekezhetünk ellene. Ujabban
hagyott földalatti szár újból kihajt. Ha még
I 5°'o - >s vasgálic- (zöldgálic- ) oldattal permetezik nem terjedt el túlságosan, ki kell gyomlálni.
bokrosodásakor a gabonát, mely ezt megbírja,
Talajmívelés alkalmával minden földből kikerült
míg a vadrepce elpusztul tőle.
darabját össze kell szedni.
.ipiisrfortáska.(<'apsolla Bursa pastorisAA igg.l
I'mrgouga. (Solanum tuberosum L.I 1 gy is.
Rendkívül elterjedt gyom, mely leginkább a kermint emberi táplálék, valamint szeszgyártásra,
teket lepi el. A szántóföldön nem igen nyűgös.
keményítőgyártásra es takarmányozásra haszGyorsan terjed, mert egy-egy növény évente
nált növény fontos. Fontosságát mutatja, hogy
még 60 70.000 magvat is termel. Ki kell
a termelt fajták, illetőleg féleségek száma
gyomlálni.
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százakra megy. Alkalmazkodási képessége úgy a
klimatikus, mint a talajviszonyok iránt nagy. A
burgonya könnyen degenerálódik. A burgonya
betegségei közül a burgonyavész, a gyűrűsbetegség a legfontosabbak. Megemlítjük, hogy
szükség esetén szára is jó takarmánypótléknak.
A burgonya az ivartalan növényszaporodásnak
jó példája. Az Utasítás termesztését és közgazdasági méltatását is kívánja.
A paradicsom. (Solanum Lycopersicuiu L.)
Mint kerti vetemény fontos. A bolgár kertészet
jelentősége itt kidomborítható. Peronoszpóra
bántja, permetezéssel védekeznek ellene.
A kukorica. (Csöves tengeri = Zea Mays L.)
Hazánkban a búza után a legnagyobb mennyiségben a kukoricát termelik. Sok féleségét
használják. (Cserháti vagy harmincat, ismertet
„különleges növénytermelés "-ében.) Étkezésre,
lisztnek, takarmányul és szeszgyártásra használják. Szára takarmány és tüzelőszer, a sűrűn
vetett kukorica — a csalainádé — zöldtakarmány. Könnyen korcsosodik és degenerálódik.
Nagy meleget és kellő nedvességet kíván.
Mívele'se a talajt javítja. Erdőírtások után yetik.
Főellenségei a drótféreg és kukoricamoly,
továbbá a cserebogár pajorja és a varjak.
A kukoricamoly (Botvs nubilalis Hübn.) ellen
úgy védekezünk, hogy a kukorica címerét,
mikor a moly még ott tanyáz, levágjuk s föletetjük, vagy bevermeljük. A csutkákat, valamint
a kukoricaszárt is el kell égetni. A drótféreg
(Agriotes segetis Bjerk.) álcája a vetési pattanóbogárnak. Más pattanóbogarak álcája is ilyen
káros. Védekezésünk az, hogy nem hagyunk
nyáron át gyomot szántóföldünkön és közelében.
Az őszi kikerics. (Colchicum autumnale L.)
Egyike legmérgesebb növényeinknek. Gyógyszert is készítenek belőle. Réti gyom, mely
főleg nedvesebb réteken fordul elő, azért, ha
lehet, a fölösleges vizet le kell vezetni. Fűben
dús réteken nem jól él meg, mert nem szereti
a beárnvékolást. Tavasszal és ősszel feltűnő
növény, ilyenkor botra erősített vassal mélyen
levő hagymáját szétroncsoljuk. Mély szántás
is kipusztítja.
A szőlő. (Bortermő szőlő = Yitis vinifera
L.) Cserje, mely a telet nálunk nehezen állja,
azért metszik. Agai villás kacsokká alakultak,
melyekkel kúszik. Ezért szüksége van támaszra.
A' irága illatával csalogatja magához a beporzó
rovarokat. 1500 fajtája van. Hazánkban mintegy félmillió hektárnyi területen termelik.
Legnagyobb pusztítója a szőlőtetű (Phylloxera
vastatrix Pl.). Mert egyik alakja a föld alatt
él s a nagyon laza talaj életfeltételeinek meg
nem felel, homoki szőlőn szőlőtetű nem él.
"V e'dekezes szénkéneggel. Törvényes intézkedések. A szőlőnek kívüle még sok ellensége van.
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A rovarok közül ilyenek : a firkáló bogár
(Eumolpus vitis), kendermagbogár (Peritelus
familiaris Boh.), szőlőilonca (Tortrix pilleriana),
vörhenyes szőlőmoly (Eudemis botrama), közönséges szőlőmoly (Cochylis ambiguella), kallós cserebogár (Polyphylla fullo L.), közönséges
cserebogár (Melolontha vulgaris), nagy hamvas
vincellérbogár (Otiorrhynchus ligustici L.),
szőlőpaizstetű (Lecanium vini Bouché), zöld
cserebogár (Anomala vitis F.), rezes cserebogár (Anomala aena Deg.), szőlőeszelénv
(Rhynchites betuleti Fab.), a darazsak. A gombák közül veszedelmes a peronospora és a
lisztharmat. A védekezés ellenük. A szőlőfajták
közül azokkal törődünk, melyek az illető
vidékeken termeltetnek, vagy melyek helyett
másokat kellene termelni, lletőleg, melyek
bevezetése megfelelne a vidék viszonyainak.
Megemlítjük a pinceszövetkezeteket a gyümölcs és bor értékesítésére alakult szövetkezeteket, azokat a törvényeket, rendeleteket,
melyek a termelésre és a bor és egyéb termékek forgalomba hozatalára vonatkoznak.
A diófa. (Pompás diófa = Juglans regia L.).
Habosrajzú, kemény, barnaszinű, jól hasadó,
szépen kicsiszolható, száraz helyen igen tartós fája nagyon értékes.
Vékony lemezekre hasogatva, bútorokat vonnak be vele (furnir). Jól esztergályozható,
faragható. Magvát esszük, ételekbe használjuk,
éretlenül kitűnő befőtt. Leveleiből, zöld gyümölcshéjából barna festék készül. Finom, száradó olaját magvának olajfestékek készítésére
használják. Leveleivel élősdieket űznek el,
levelei forrázatával hordókat tisztítanak. Aránylag soká élő gyümölcsfa. Leginkább a homokos, meszes, laza földet szereti. Magról szaporítható, azonban oltással is szaporítják. Meglehetős mélyre — 7 — 8 cm. — hegyes végével
szúrjuk a földbe, ha vetjük. Ültetésekor számolni kell nagy térszükségletére, ami abból
következik, hogy rendkívül nagyra, terebélyesre
megnő, mint egy más gyümölcsfánk sem.
Legalább 15—20 m.-nyi távolságra ültetendők
a diófák egymástól. A dió termését verni
szokták, mert a gyümölcs a verés által nem
romlik. De a fára a verés rendkívül káros,
noha némely vidéken azt tartják, hogy a diófának használ. A diófa verésével, azonkívül,
hogy lombozatát rontjuk és sok helyen megsebezve, könnyen a fertőzés veszedelmét hozzuk a fára, a jövő évi termést kockáztatjuk
leginkább. Ugyanis termővirágai kettes-ötös
csomókban, az ágak hegyén vannak és máiősszel kifejlődnek. A veréskor főleg ezeket a
termő virág-rügy eket verjük le és sértjük meg.
Azért a diót rázni vagy szedni kell, bár ez
épen a gyümölcs ágvégi helyzete miatt nehéz.
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\ dióta "s virágja is érzékeny a hideg iránt.
Könnyen odvasodik. Az ndvakat agyaggal keli
kitapasztalt1.. < lyüinöicsőt lei/mkàbb a diómoly
( f irpoeapsa amplana El.I teszi férgessé, mely
ellen 'így védekezhetünk, mint az alinarnoly
ellen.
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ibolya az embereket. Ivi tudná megmagyarázni,
mi volt az vóltakepen. ami lebilincselte őket.
<(»<>' egyes növényekhez', virágokhoz
már
Mi
bölcsőnk!ói ke.~clc< run.:, .-• szeretetté
változva
elkísér a sírig?
Titok arz. a lélek titka. Tapasztalj-ik e láthatatlan erő hatalmát, ismerjük hatását, de megmagyarázni nem tudjuk.
•
Hazánk erdeinek mintegy negyede fenyőerdő.
De igen sajátságos az ember lelke. A< érzést
A különböző fenyők különböző talajokat kedfelváltja, benne egy hatalmas másik erő, araelv
veinek. Legfontosabbak a lucfenyő (Abies exszinte megkínozza, meggyötri es olthatatlan
cel sa L.), mely a leggyakoribb : az erdei
szomjjal kergeti, űzi az életbe: a tnáís szi nnja.
té' y."> (Pinns sylvestris J ) . a jegenyefenyő
Es a lélek ez az ereje sziszifuszi nagy munkát
IA >it alba Mill..1, a v'rö.-b-uyö (Larix europaea
végeztet a g y e n g e emberrel. Kelkutattatja vele
L . \z első három erdőket alkot, a haiaz eltemetett, elfeledett, régi, poros aktákat,
luadik nkább elszórva nő A ! efenyő. vöxüskileseti vele a természetet, boncoltatja az er
fery ">. .jegenyefenyő a sekélyebb talajon is
zéscit es behurkolja a tudás toldott- foldott
megél. inert gyökérzete tígv fejlődik. Az erdei
köpenyével, amelyei azután hiába von összébb
tenyó mely talnjt kivár. é«. lazább, homokos,
magán a didergő ember, nem ad az meleget,
k' >:sbe termékeny
ta'1 .ujai i.» beéri, ami
inert hiszen foltjai között olyan, olyan nagyon
sz.- ":"t! gyökerzotán-k
rkozetúvel függ í,W.e.
sok -i lyuk, s ezeken meg besivít a rideg
A: n-i nemesak hegy vidéken erd"»sítenek veié.
. Non possmuus" fagyasztó szele!
V fenyőik igen hasznos fák. Adnak épület-,
Hajt a lelkem, unszol engem i.s es mas/ r.vzám-. búi or- e- tüzelő lát. faragványokat.
gamra veszem a tudás köpenyegét,
hogy
i| ro eszközöket, heged"tket k< -.'ilenek belőlük.
megismerném közelebbről azt a kedve< virágot. amelyet aunvini -/eretek, be haj. mindjárt
in-ik •.•gyarai.i
Xsmelvik k>Tgó\ei bőrt
az elso kérdésnél i- a kétségek egész özöne
rohan re. m. E s épen ez késztet arra, hogy
esi-reznek. nemei vak magva
eheti). ís-;kan
tisztelt lauító úrhoz forduljak. Egy görög
' y nnagterir.'-i •>••' foglalkoznak. Némely fe\ » fa; hozzájárni a talaj képzésein-/, a ,;eny- mitológiában a követk«•:••.,'• szép regét olvasom
n ben H lejtőkön megköti a talajt. \ éderdók. az ibolyáról :
.. K red etem hoinálvos. Hagyományunk . zerint
V ienyóerdők által sokszor másra n-m hasz:
űlevelő fák i alaia én valami alsóbbrendű istenség gyermeke vu
ói bízom nem tudom, ki volt osapam,
ősanyám.
En már esak virágkoromra emlékIc-elűek"'. Az erdei
Ulclenyő talaja ren> 11 - • t• «ik.-it szenved a szárazságtól, a jegeit ve- szem. \ ii'ágbölesom egy patak partján ringott. Mindjárt az első napon megcsobbant
le r. y ő • vörösi'eDvő 'aia.ja már jobb.
mellettem a víz és egy gyönyörű leányfej
hajolt fölém, melyről hosszú aranyhaj omlott
A s&iáiYÜusi ihoiya.
le. A leányfej csodálva nézett ős gyönyörIrta
: 1 .aKufos
!.<t
jos.
ködve szívta illatomat. Aztán arany csengésű
hangján kiáltozni kezdett. A patakról halk
Érdemes tanít« « I r l
lubickolás hallatszott és a következő percben
Az a jóindulat « e l ő z é k e n y s é g , mit tanító
öt-hat hasonlóan vizes, hosszúhajú, bűbájos
tr volt tanítványai irányában mindenkor tanúleány közeledett.
sítani szokott, bátorít arra, hogy kéréssel forduljak Önhöz, s r--móléin, szívességében nem
Nézzétek, milyen szép virág! - - kiáltotta
salódom.
az. aki először látott meg. Vízi nimfák voltak
első ismerőseim. ! gy látszik, nem cáfolták
\ tavasz ébredése legkorábbi ifjúságom óta
m e g társuk szavait, mert. az egyik így szólt:
men benyomást gyakorol lelkemre s talán
küldjük el ajándékba -Ion királynak Attikába.
nines is ember a világon, ki nem viseltetnék
Az nagyon szereti a virágot Helyes, küldjük
nagy vonzódással és szeretettel a tavasz kedel!
kiáltotta a többi. Kis aranykapát hozves virága: a márciusi ibolya iránt.
tak és földestől, gyökerestől kiástak. Es elAz egész müveit világ ismeri ezt a szerény,
küldtek Attika királyának. A görögök a király
igénytelen külsejű virágot, amelynek egyedüli
nevéről engem is Jon-nak neveztek el. N e m
vonzóereje a finom illatában van. Az idegekre,
vetettek meg. A szép görög leányok, asszoaz érzékekre ható illat ez. Maga a kis növény
valóban egészen igénytelen, falán
figyelmet I nyok vörös haján gyakran pihegtem koszon!
«'i» telt, h a fiim-s i'lafii. Ettől van a bűbájos 1 gyanánt. A kert legdíszesebb helyein ültettek
híre. Régen, igen régen hódította meg az
el. de én nem jól éreztem magam a nagy
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nyilvánosságon, hanem, amint lehetett, a legsűrűbb bokor alá menekültem s ott eresztettem
gyökeret. A görög leányok már megsirattak,
szemükből eltűnt az örök mosoly, mert azt
hitték, meghaltam. Annál nagyobb volt örömük, mikor megleltek a rejtekhelyemen. Ezért
a rejteszkedő tulajdonságomért terjedt el az a
hírem, hogy én vagyok a szerénység virága.
Becéző néven Jon helyett Jolonnak neveztek
el az én pajkos, mosolygó görög leányzóim.
A szőkehajú pajkos görög leányoktól megkívánták a sötéthajú, komoly latin leányok.
Ok Jolon helyett Violának kereszteltek, a
magyarok pedig ibolyának. De nemcsak a
fiatalság kedvelt, hanem nagyszakállú szent
szerzetesek is. A kertjükben termesztettek és
gyökeremből orvosságot készítettek."
Jól tudva azonban, hogy mindez a mesék
országába tartozik, nagyon lekötelezne, tisztelt
tanító úr, ha szíves lenne a vadon tenyésző
ibolya életfolyásáról nekem egyet-mást megírni.
Fogadja előre hálás köszönetemet s vagyok
mély tisztelettel
régi tanítványa
Szép
Irma.
Kedves Kisasszony !
Kérését a legnagyobb örömmel teljesítem,
annál is inkább, minthogy a márciusi ibolya
tisztelői között igen sokan lehetnek, kik annak
életfolyása iránt is érdeklődnek.
Egyik mult évi kora tavaszi iskolai kirándulásunk alkalmával a közeli erdőben egy
hangyára tettem figyelmessé növendékeimet,
amely a hóiétól és enyhe napsugártól megdagadt gombostűnagyságú magvacskát hosszasan vizsgált, végre csalódottan otthagyta. Késő
jött ! Még a nyár derekán cipelte azt egy
másik hangya ide, hogy a hangyaköztársaság
nagy éléstárában elhelyezze. De midőn az ibolyamagot, mert az volt, idáig hozta, pihenőt tartott s megfeledkezve kötelességéről, az ibolyamagon levő fehéres daganatot, az ú. n. köldökkérget, mely a hangyáknak kedves csemegéje,
megette. A magot magát, minthogy a hangyák
számára élvezhetetlen, a hangya ott hagyta.
Az ibolyamag, ámbár köldökkérgétől megfosztatott, csíraképes maradt
Itt hevert érintetlenül, mígnem az ősz betakarta tarka levelekkel és a tél fehér leplet
borított fölé.
Most pedig, hogy a márciusi nap fölmelegítette, az ibolyacsíra szűknek találván kettős köpenyet, szétrepeszté a belső gyengéd
maghártyát s a külső kemény magházat. A
nyíláson kicsiny, fehér csapocska : a gyökér
bújt ki és a talajba törekedett. Nemsokára kibújt a csíra szára is és a napfény felé tartott ;
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a már a magban fejlődött két egyszerű sárgás
csíralevél között ici-pici bimbó volt látható.
EhJcépen született az ibolyacsemete. De honnan
nyeri első táplálékát ? Tápszervei : a gyökér
és zöld levelei annak beszerzésére még nem
képesek ; amannak előbb meg kell erősödnie
s emezek alig nőttek még. Jólehet, a jóságos természet egyik teremtményét sem hagyja
gondossága nélkül, az ibolyacsírának bőséges
útravalót nyújtott. A csíra, az embrió, nagyon
kicsiny, úgy hogy a magházat nem tölti teljesen ki ; így tehát keményítővel és zsiradékkal, az ú. n. tápszövedékkel van dúsan kipárnázva s ez képezi a csíraleveleknek, a szárnak
s a bimbónak kezdetbeni táplálékát. Míg ez
tart, a gyökéren hajszálgyökerek képződnek
és a bimbóból zöld lomblevelek fejlődnek. Az
ibolya ekképen önállóságra tesz szert.
A nyárra való átmenetet kis ibolyánk nem
töltötte tétlenül ; éltető elemei : a sejtek, serényen dolgoztak. Gyökerei tetemesen megnövekedtek, szétágazódtak s számos hajszálgyökeret
bocsájtottak. Ezektől függ az ibolya fejlődése,
élete és jövője. E hajszálgyökerek egyike a
föld belsejében lévő agyaggöröngyhöz simul,
hogy abból vizén kívül a levelek zöld színéhez
szükséges vasrészecskéket kiszívja, másik a
humusz-részecskékből ammoniákot és szénsavat
szív, megint másik a vízerecskéket követi,
amelyekben kén, foszfor, magnézium, káli és
igen sok oldott mészparány található. Ilyképen
gondoskodnak a hajszálgyökerek arról, hogy
az ifjú ibolya a kilenc növényi táplálék közül,
melyek a következő tíz elemből : 0. //. < '. .V,
P. S, Fl, Ca, A", Jí van alkotva, egyiket se
nélkülözze. Az ibolya törzsében is fizikai és
kémiai folyamat megy végbe: számos gyökérrostot ereszt a földbe, melyek által megszilárdul. Egy különös anyag, méreg-anyag képződik
benne, melyet a vegyészek violin vagy ibolyahánytatónak neveznek, mivel hányigert, gerjeszt.
Ibolyánk az első évben izmos törzsgyökérre
tett szert s a njár végén már egész csomó
erős sötétzöld levele volt.
Megint őszre fordult az idő. Az ibolya az
állatok elől meg van védve, mivel sajátos
szaga miatt nem szeretik, de a gombák spórái
leveleire telepednek s a nemsokára megjelenő
rozsdafoltok mutatják a pusztítást, amit azok
véghezvisznek. A levelek elhalnak s csak a
melléklevelek maradnak örökül a törzs csúcsán.
A zölden maradt legifjabb levelek egymásra
borulnak és mellékleveleik védőkiil ' simulnak
hozzájuk. így felkészülve, bátran néz ibolyánk
a közelgő tél felé, mely nem is sokáig várakoztat magára.
A tél hosszú és kemény volt, de ibolyánk
szerencsésen került ki alóla. Néhány hét múlva
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kibontakoztak a mult nyárról megmaradt levelei. Melleklevelei közül zöld golyócskák kandikáltak elő: ezek nem-okára megnyeh-sedtek
s könnyed ívben hajoltak ki a levelek közül:
egyre hosszabbodtak s színük mindjobban közeledett az ibolyaszínhez. Három ibolyabimbó volt.
(iyönyörű volt ;rz ibolya virágzata! Zöldszínű kelyhe ötle.'elű, minden leve] alján fodorszerű függelékkel fogja körül és védi az 'it
sziromlevelet, melyek kö/.íii kettő fölfelé, kettő
oldalt és eiry lefelé irányult: az alsii levél
meglehetősen nagv, tompa sarkantyúban végződik. Alig arad szét az ibolya illata, ntár
eurv meli zsong körötte. A mézet nvuló méh
ormánvával a portokokat éri. ezekből fölszedi
a virágport es átviszi más virágra, melyet,,
ha fogékony. megtermékenyít.
Ibolvánk több évig elt - az idők folvamáu
számos indát e- mellékágat hajtott. Az indák
helyenként meggyökeresednek es a reá következő évben virágokat is hajtanak. Ezért van
az, hogy az ibolya gyakran egész kis bokrocska
alakjában jelenik meg.
Xevezetes. hogy az ihol va tavaszi virágaiból
ritkán fejlődik ki t e r n i s. Leginkább ama apró.
bimbóforma, ki nem fe.-iő virágokból lesznek
termé-ek. melyek .1/ ibolyán júniustól kezdve
n van in át. sőt o-zkor is jelennek meg.
Termése tok, melyben számos apró mag
van. A tok érett komban háromfelé reped a magok a rekeszekből bizonvos időrendben
lmllaiiak alá.
Az il.iiíva muai n o w , ; ideig oS.sz.eHiggesben
maradnak az anyanövei ínye], de végre elszakadnak tők - mint önálló növények folytatják
élet ükét. Az iboivatő, minthogy túlságosan erő-,
cserépben való elhelyezésre nem alkalmas. Az
indából nőtt ibolya azonban kellő gondozás
mellett cserépben is pompásan tenyész.

Selycmíein észtési emlékek.
Irt"

: Kvenerîîts

Ferim-.

Az. elmúlt évi soly ein tenyészti : s fink különös
jelentősége a.', hogy a horvát-szlavon-dalmát
kir. országos kormánnyal 1898. évi április hó
25-éa 15 évi időtartamra kötött selyemtenyésztési egyezmény iejárt s a bán nagyrabecsiilve
a iVÜdmívelési miniszter érdemes meghatalmazottjának : Bezerédj I'álnak az egyezmény időtartama alatt kifejtett nagy fáradságáért és
pártfogasáért őszinte köszönetét, nyilvánította
s arról értesítette, hogy a horvát-szlavondabnát,országi selyemtenyésztés előmozdításával, a selvmérpeték eladásával é> kiosztásával,
valamint a selyemgubók beváltásával 25 évi
időtartamra a zágrábi horvát mezőgazdasági
bank. mint a horvát parusztszövetkezetek anya-
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intézete és a zágrábi szerb loMmíve-szövet-kezet
bízatott meg.
Szent István koronájának birod,almáin>z tartozó ez országrészekben az. egyezmény időtartama alatt több mint 1 LÍ millió kono.a
keresctliez jutott a horvát nép és a selyemtenyésztés jótéteményét annyira átérezte. hug\
az egyezmény megszűntével számos tiszta -, •rvát községből nagyon meleghangú köször.
levelek érkeztek a szekszárdi s<dvemteilvesztési
felügyelőséghez.
1907-ben Szent István birodalmában 29 14
községben 73.71'» család foglalkozott selvemtenyésztéssel és 1,107.155 kiló gubót termeitek 2.874.0-'!2 korona értékbon.
K/.enkív'rli
jóformán egész éven át a gubók kezelésével,
a selymérpete előállításával és seb euifonódáinkban 4 2 0 " munkasnöt foglal k< iz.tatt ni. s.
kiknek keresete 1 .tiOO.üflO K-ra rngott.
Az összkereset lehat 19o7. évben, aim-het
a selyemtenyésztés és az ezzel összefüggi'
selyemfonóipar nyújtott a népnek. (, (71.<*:;2
korona volt. lAz országos selveiute'n *-zt'--i
felügyelőség fennállása • :„ j.ed g •"•• - .e.-rii
75.1 Jü. 11 5 korona.)
Az egyezmény ezen utolsó évében >• k e n - e t
a következőikei e;i oszlott meg: Magyarursz srban 2;.!72 községben ti2.tluö .-salad 1,211.8(17 kg,
gubót termelt és >••/. itan 2.471.710 k'<r<>i.át
ken-sett. \ sdyemtenvesztés é- .-> ;\ emt'o; . , ;
után pedig kitett az össz.-s kereset M-ttfi/"- •
in'gsiigw: -'!.9t;u. 150 koronát. //.,, '.i/o,>.<tr/''-m
viszont 542 kii/.segben 11.1 |:: esaJait 195.2.88 k_r
gubót termelt, mely után (a gtiboraktárak'a*
kiűzetett munkabérekkel együtt) 51 :'i.,v82 k rónát kerestek.
1 90S. évben Horvátországban megszűnt-'uk
működni.
1908.

érben

r.<ut!;i.< J/>(-i///i.{/Vij>-; .o/oy

24'"1

községben 80.048 család 1,42s.nl 1 kg. gnb-it
termelt- és ezután 2.9P5.954 koronát kerestek.
A selyemtenyésztés és selyemfonó-ipar utáni
összkereset pedig esakis M igvaror-zagon 19' évben 4,465.05-1 koronát tett ki.
Ig\ tehát .!/<«///»</•><r.s:'(.</<«/• 10»s. >',•}„• n 1
tenyésztők száma 17.445-tel, a g u b ó t e r m e s
2 1 ti. I 41 kg.-mai és a tenyésztők és selyemiparral
foglalkozók összkeresete 5 0 5 . 8 0 4 koronával
emelkedett az 1907. évi eredménnyel szemben.
Íme, tehát a különválásnak már az ebő
esztendejében teljesen pótoltatott az a 200.00'i
kg. gubó, melyet
1907-ben
Horvátország
termelt. Igaz ugyan, hogy 2OO.000 kg. gnb !termés elég lenne egy s e l y n i g y á r ellátás, ra.
miután azonban az l89Ő-iki egyezmény szeri et
10 fonodát-már Horvátország területén kel ett
volna felállítani : e 2 I , 0.00" kg. gubóterm.
is ott maradt volna.
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Horvátországi selyemtenyésztést
illetőleg
különben nem valami fényesek a kilátások.
A múlttal szemben u. i. a 80-as években, pl.
midőn még nem volt kihasználva Magyarországon egész szederfaállományunk, az összes
selyemtermelésnek mintegy 25°o-át tette a
horvát selyemtermelés. Később azonban, midőn
Magyarországon mindinkább kihasználtuk a
meglévő szederfákat és szederfaállományunkat
új ültetésekkel szaporítottuk is, ellenben Horvátországban
már régebben
ki volt használva
o
~
az összes szederfaállomány és újabb ültetések
nem történtek a kormány részéről, az arány
a tulajdonképeni magyar- és horvátországi
selyemtermelés közt Horvátországra nézve
mindinkább kedvezőtlenebbé vált úgy, hogy
1907-ben horvátországi selyemtenyésztés alig
tette ki 10° o-át a Szent István birodalmában
Szőtt selyemtermelésnek. Ebből is látható
tehát a jó Bezerédj szavainak megdönthetlen
igazsága, hogy „A szederfatenyésztés elhanyagolása egyenlő a selyemtenyésztés megállapodásával és hamar bekövetkező visszafejlődésével."

Népházak.
írta : Xagy

Károly.

Egy vármegyei hetilap egyik • számában
olvastam, hogy „X. vármegye közigazgatási
bizottsága az állami, községi és izraelita felekezeti iskolák, kisdedóvodák helyiségeinek táncmulatságok és lakodalmi ünnepségek céljaira
való átengedését megtiltja. Általános
pedagógiai, valláserkölcsi és közegészségügyi
szemponthói meg nem tűrhetőnek tartja — ugyanis —
azt az immár általánossá vált szokást, liogy a
tantermeket a jelzett célokra igényli a közönség.1'
Valódi tanítóembert csak kellemesen érinthet a vármegye vezérembereinek eme határozata, nem kevesebbet foglalván
magában
ez
tt
O
intézkedés, mint az iskolának nagyfokú megbecsülését, az iskolának valóban a kicsinyek
templomává való avatását.
Az iskolának, a tanítónak meg nem becsülését kell látnia minden egyes alkalommal
minden oly egyénnek, ki neveléssel foglalkozott,
valahányszor az iskolának tánc- és ivóteremmé
való átalakítása szóba kerül.
Sajnosan tapasztalható az általános erkölcsi
hanyatlás; kezd semmi sem szent lenni a nép
előtt. E jelenségeken csak a helyes irányú
népnevelés, főkép az iskola segíthet. Az ország
erkölcsi felvirágozása és anyagi jóléte pedig
jórészt az iskolában, a tanító kezébe van
lerakva. Ahol tehát a jövő nemzedék erkölcsi
és anyagi boldogulásának fundamentumát rakjuk, amelyről azt mondjuk, hogy a „ kicsinyek
temploma", az a hely tivornyák házává ne
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tétessék ! Tanulja megbecsülni a nép a templomot, az iskolát! Lássa amabban a jó Isten
házát, a nagyok iskoláját, emebben a kicsinyek
valódi templomát. Ez legyen róla a hite.
Nem szórványos, hanem országos intézkedést
óhajtanék tehát arra nézve, hogy iskolahelyiségek a jelzett célokra át ne bocsáttassanak.
Hogy nincs a községben alkalmas helyiség,
mert hiszen többnyire kis- és nagyközségek
azok, hol az iskolákat ily célokra igénylik,
való igaz s hogy népünknek is szüksége van
bizonyos szellemi táplálékra, eszmecserére, néha
egy-egy kis jókedvvel párosult táncmulatságra
is, az is tagadhatatlan, de hogy hol van ezeknek helye, azt a földmívelésügyi minisztérium
kiadásában megjelenő „Néplap" egyik régebbi
száma fejtegeti, igen helyesen : a Népházak-ban.
Jelzi ugyanis az említett heti újság, hogy a
földmívelésügyi minisztérium a községekben
„Népházak" létesítését tervezi. Itt nyílnék
alkalma a földmívelő-népnek hasznos, közérdekű kérdések megbeszélésére; itt lehetne
téli időben ismeretterjesztő felolvasásokat, alkalomadtán táncmulatságokat tartani ; olvasó- és
dalkört alakítani. Ide hozná össze a különböző
nyelvű honpolgárokat a közös érdek, a tudásvágy, míg az iskolák ily célok szolgálatában
úgyszólva válaszfalak, hol legfeljebb a fenntartó felekezet tagjai jelennek meg. A népházakban volnának elhelyezhetők a nép- vagy
vándorkönyvtárak is és nem lenne kitéve józaneszü magyar népünk annak, hogy az országos
vásárok alkalmával összehalmozott rémregényekre s egyéb politikai zagyvalékokra való
költekezéssel elégítsék ki olvasás vágyuk at, megmételyezzék lelküket.
A Néptanítók Lapja egyik számának Kultúrházak című közleménye önkénytelenül is odairányítja gondolatainkat, amidőn olvassuk, hogy
„Nagvenyed és népe nem lett volna 1848-ban
láng és vas martaléka, ha Axentye tábora
művelt emberekből áll és nem a barbárságig
durva tömegből",
továbbá, hogy : a ..kultúra
nemcsak hatalom, de a béke legerősebb fenntartója is" — és „mert az igazat mondó műveltség van hivatva arra, hogy megteremtse a
nemzetiségi békét", bogv a kultúrának a „kultúrházak" mellett a kormány által létesítendő
ily „népházak"-ban való decentralizálása ma
már a legközelebbi jövő feladata. E népházak
lelkes vezetők alatt szolgálván a népkultúrát:
szilárd kapcsok volnának a nemzetiségi perifériákon a magyar és nem magyarajkú honpolgárok között : fundamentumai lennének a
kultúrházaknak ; biztosítékai a kultúrházak
fennmaradásának : hatalmas pillérei nemzeti
államunk nagy alkotmányának.

".
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P I H E N Ó.
Í r . í 111 g v \ í.-szatei jek. - / o ami szo. regen
l'ériger homályosság borult az. elmeken.
Kinvule árbocként voltak ugyan lelkek.
De Main fogódzni kevesen siettek.

H o ii a f i.
i]-ii•Jjii-1'úbc^^' l1 a .W/u < pick-ii'Irta:

Túri

Sándor.

„Nevelni a népet iga/,, jóra. -zepre . . . "
Iíőrtafi — îij táltos — kezd ilyen beszedbê.
Fiatal nies;' - ha tán elragadná a tűz . . .
De csitt! halljuk. tárgyhoz milyen szavakat f ű z — :

Tudó.- jóltevőii az éretlen tömeg
Nem i.- akart,e iiat. nem is ériette meg.
S tömlöeökbe őket hurcolni engedte.
Kevesr- -ütött így homályból az eszme.

„Miwi m ű v e l ő d j ü n k ? . . . I'ái nem köt'-k rátok
Erőszakkal semmit : magatok lássátok !
Lefestem a multat, jövend») i-, aztar
Vagy ennek, vagy annak bajolódtok ar> -n.

Kévé"-il. kevi--.cn voltak a vigyázok:
Mit hoznak a bölcsek, mit a föltalálok :
Pedig annál jobb. b;: mentől többen értik.
Sok tanácsból mi jobb '.- mi iidvösebb nékii -

1 udom. ki vane.-ián néztek ti a múltba.
Jól esik a regit fölkutatni lijrn :
Hogy' élt az ősember bujkálva az <-rdön
Avagy cölöpöt vert vadak elle; í-'-tói..

Ma iae-onek Mikim. Lat* ngy -vélekedem :
l'e-ii-lelki bajok, miket történelem
Kimutat , múltban, ma -cm jőnek mas'(
Mini i nem adásból vagy nemakarásbu! ;

Xyer> hu--al, gyilmülct -•'•! ha uv
mt . te-t et,
\ agy .illatok martak a küzdő kezet szet :
Nem volt. ki gyógyítson enyhítve fajdalmát :
-

Polgárok! ,- mindazok, akik ; t,ten alítok \ e r elé'i' v való be-/'. ' i ihe/zatok :
Ha ti nem érzitek tudomány szükséget.
Ki vet ]leti akkor bajotoknak végét ?
Kö/.imi i'ez.atkent, hiszem, kimondhatom.
Hogy a tudóin any tói var a társadalom
Buzdniast a jóra, megifjodó eltet.

Testi e r . t — melyet ma e- jövendőben
Szerzünk: hasznos munka), liügy tegyünk . :, ..<ben
S jól erezvén magunk', járjunk vígan szerte —
>i
Örök bare
: , -törzsek, líörógorszag, Trója,
Rómaiak, hunok beszelhetnek róla . . .
Ha szent jogért.? — értem! magam i- kiálinék. —
De kísérte többször tettüket rút arnvék '
Kiedzett izmot még inasra is használták :
1
'irkuszokbau szolga ölte <zolga társát .
Jövőben mas ilyen játékul leszen és
Szolgálja testünket vidám vetélkedés.

.

1

.

.

.

E- annyit mar mostan figyelembe hozunk:
A tudomány nem le.-z sohasem zsarnokunk
Műves: ujjak, módok rakják ki étkeik'
S ve-zen abból kiki, amennyi jól esik —

Oly tudnivalókat, mik segítnek rajtunk.
; A való életben hogy boldogulhassunk ;
Eféléket. én m á r többször adtam néktek.
; Miért is én most a szívügyekre térek.

I gy volt regen minden, el sem i- hinnetek.
Kp testben is ritkán lakozott ép lelek :
Gyermekét is tüzes bálványok torkába
Dobta, martalékul az ember, a kába.

Láthattuk ; a múltból veszünk tanulságot.
Mint küzdött a/, ember, míg utakat vágott
A jelennek, hogy az ngy is legyen, mint van
S kerüljük, mi nem jó útfolytatásinkban.

Nappal is homály volt, mindentől remegtek,
Borzalmas álmaik voltak éjjeleknek.
Sehogy sem vagy félreértették a jót ott,.
Azt is, ..kinél ember bölcsebben nem szólott".

Másfelől a multak jó anyagot adnak
Művészettel bánó mindenfele agynak :
Költő, színműíró, zenész, festő, szobrász
Multakból szépítni sok témát kihorgász.

..Szeretet" zászlója alatt a gyűlölség
Tombolt ; fiú, rokon egymást falták, ölték,
•lövőben ilyesmi nem történik, hiszem, —
Tudomány a szívbe tisztább sugárt viszen.

Többet talán, m i n t a jelenből amennyit . . .
Költés, művészet meg szívünk baján enyhít.
Ha értjük. — Mert szintén kell némi ismeret
Elvezni a gyönyört, mely ég felé vezet.
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Költőink, művészink voltak n e k ü n k többek.
Vigaszunkra akik mi vérünkből nőttek,
De hírből is alig ismerte nép ezre,
Unatkozott inkább, civódott, keserge.
Mi más lesz, ha ők is hozzánk jőnek lakni
Sírjukból s a j e l e n t vigasztalja annyi
Leikés magyar, akkor öröm lesz az élet.
Munka u t á n szívünk megifjodik, éled.
Szivérzelmünktől,
S az erős a k a r a t
Örömmel t e k i n t e k
Özön bimbót lioz

meg a k a r a t u n k serken !
versengni f o g t e t t b e n I
a jövendő k é p r e ,
ki sok napsugár-kéve.

Ősmagyar t e r m é s z e t mit sem vesztve régi
Erőből, ügyesség lesz ú j n y e r t e néki
S költő-művész lelke a p u s z t á k fiának
Ö n t u d a t t a l néz szét . . . s alkot is magának !
Ö>magyar l e l k ü n k így m ű v é s z e t magasán
N e m csügg idegen nép forgó szélkakasán ;
Beköszönt m i n d e n b e n oly n e m z e t i éra.
N e m leszünk más népnek a subagalléra.
E d d i g sem v o l t u n k , de a t ö r t é n e t lépett :
N e k ü n k is l é p n ü n k kell p á l m a n y e r é s végett
Tovább a homályból a világosabbra . . .
Ki az, ki a k a r v á n most visszamaradna ?
Ki az, ki n e m érzi. mikéntha alatta
Alig tartható m é n rohanni a k a r n a
Be a rónára, hol . . . közel ! . . . a délibáb :
Mi szebb j ö v ő n k ! . . . Nem, nem. odább az m é g odább.
Rohanni . . . e szóra mindig eszembe j u t :
Kitartó haladás a hamarabbi ú t !
Kivált ahol, m i n t itt, akadály lesz bőven :
— Hadd legyen, hisz attól edződünk erőben !
Mi hát testi-lelki jobbra t ö r e k e s z ü n k
Tudomány, m ű v é s z e t lesz e r r e eszközünk
S magyaros módokkal kötözzük szívéhez
A magyarnak — : mikkel b o l d o g u l s jól érez . . .
Magyaros módokkal ! — m e r t a módra, ú t r a
F ő s ú l y t helyezendünk, hogy m í g célhoz j u t n a
Mi népünk, a d d i g is vehesse nyelvére :
Fáradságot m á r a szép ú t is m e g é r t e !
Közelebb — m i n t mondók — „ m a g y a r zene, költés
Lesz a n y á j a s estén kedvelt időtöltés . . . "
Hovatovább aztán másra is r á t é r ü n k —
É l j e n a j ö v e n d ő ! Éljen a mi n é p ü n k !
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Gazdasági Tanácsadó.
J. Gy. Csoltó. Válasz külön levélben is ment.
1. Az illető lap címe: „ G y ü m ö l c s k e r t é s z 2 . Az
> 4 holdas kertnél mindig katasztrális (à ltiOO öl 2 )
hold értendő. 3. Az 5° o-os iskolai adónak feltétlenül kivetve kell lennie. — I. I. Siklós. A cirok
termelésére és értékesítésére vonatkozó összes adatokat, leírást stb. megtalálj a Cserháti Sándor „Különleges növénytermelés" című könyvében. E helyütt
termelési útmutatással nem szolgálhatunk. — K. M
Bars-Geletnek. Mikor, mily szám alatt nyújtotta be
kérvényét a ministerhez V í g y nem lehet megkeresni,
ha nincsenek pontos adataink. Egyébként fajbaromíiak elnyerhetése végett forduljon az önök kerületéhez tartozó gazd. felügyelőséghez (volt állattenyésztési felügyelőség), ahol kérvényére azonnal fog választ
kaphatni. Méhkaptárakat a miniszter most nem ad
ingyen. — L. L. ISaraezka. 1. A kotlást megszüntetni
nem célszerű. Megteheti ugyan, ha a y ók hasát
reggel és estefelé hideg vízbe mártja, de ez veszélyes
vállalkozás fajbaromfival télvíz idején. Legjobban
cselekszik, lia a konyhában kikölteti azt a gyűjtött
12 db tojást, s a fiatal csirkéket óvatosan fehieveli.
2. Az igaz, liogy a ládáknál és kacsáknál a megtermékenyítés biztosabban történik, ha a párzási
folyamat a vízben megy végbe. De azért megtermékenyülnek ezen állatok a szárazon is. — K. F. Fajkürtli 1. Zúgiskola. 2. Gazd. akadémiai végzettség.
3. Yáija be az új népiskolai törvényjavaslat életbeléptetését, illetve a törvény szentesítését. — B. I.
Felsöboldád. Műtrágyázásra ajánlható a szuperfoszfát. Kapható pl. a Hungária műtrágyagyárnál, Budapest, V. ker. Fürdő-utca 8. szám. —
M. L. Soniogy-Tal). 1. Lakpénze el nem veszhet :
forduljon bizalommal a főszolgabíróhoz és kérje a
határozat végrehajtását. 2. Méhcsaládokat az állam a
kockáztatott szállítás miatt senkinek sem ad. Ellenben méhészeti felszereléseket, esetleg kaptárt is.
igenis ad azoknak, akik a méhtenyésztéssel már
régebben foglalkoznak, s a kiknek már van méhesük.
Aki még nem foglalkozott a méhtenyésztéssel, az
jöjjön tanfolyamra, amely ingyenes. A tanfolyamok
április hó folyamán kezdődnek és három hetes turnusokban egészen őszig tartanak A tanítói tanfolyamok
a nyári szünidőre (július-augusztus hóra) esnek.
A tanfolyam helye a gödöllői áll. méhészeti gazdaság.
Az 1 koronás bélyeggel ellátott kérvények közvetlenül
a földmívelósügyi miniszterhez intézendők. A tanfolyamon a hallgatók sajátkezüleg készített méhészeti
eszközei (kaptárak, keretek, keretbak, stb. stb.) az
illető tanuló tulajdonába mennek át. A kiosztás tárgyát csakis az országos méretű kaptárak képezhetik (teliát Dzierzon vagy más rendszerű kaptárt
nem kaphatni !), mert méhészeti viszonyainknak a
tapasztalatok szerint ez felel meg legjobban, s mert
a méhészeti oktatás is ezen rendszer szerint történik
3. Az állam 1 ember tanításáért nem részesíti semmiféle dotációban. Azt, hogy mennyit kérjen tőle, mi
nem állapíthatjuk meg. Az az ön belátásától s az
ülető tanuló anyagi viszonyától függ. — E. K. FelsöGalla. Hogy hazánkban hol termelnek szagos meggyet,
azt nem tudjuk. Méltóztassék eziránti kérelmével,
valamint az erre vonatkozó szakkönyv tárgyában is
a kir. kertészeti tanintézethez fordulni (Budapest L,
Ménesi-űt). Egy ember termeli a szagos meggyet,
Ausztriában, Baden bei Wien községben, de ennek
nevét sem sikerült megtudnunk. Ez iránt az ottani
község elöljárósága fog felvilágosítást adhatni. Oda
persze németül kell a levelet megírni. — 15. P . Dalbosecz. Csak orsz. méretű kaptárt kaphat és más
méhészeti eszközöket is. Olvassa el a mai tanács-
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Molnár (ív. I'it'(lies. Kierhiyükné; utána lesz mondva a gazdasági népiskola felállításának
fh/ümöksfüktit *tt>. n 20 fdlír árban fognak
ka/mi a l-avasz folyamán. Ingyen nem kaphatnak fá- kötelezettsége. A törvény életbeléptetése u t á n
ks ; . \ kérvényt úgy hit.szik a község adta be a - tehát a népesebb községek megfelelő állami segítség nélkül, saját anyagi erejükből is lesznek
maii.-izterhez. Ha a kérvényre március 15-ig nem
í>,>;i!,ik veilla választ,, úgy kére® engem (rovatvezetőt)
kötelesek ezen üdvös intézmény felállításáról es
-!ni't lirteüiteiit s en készséggel járok dolguk után. —
fenntartásáról
gondoskodni. Itt tehát a végső es
II. .1. I'atus. Packáuyírtószert és a.z ahhoz szükséges
kedvező alkalom ahhoz, hogy a szaktanítós gazha-znáikiti utasítást minden drogériában kaphat. Mérgei csak hatósági engedéllyel szerezhet be. — Sz. I*.
dasági népiskolák, a vármegye arra alkalma<>yiraes. A lepattogott zománcot, nem lehet helyreközségeiben, nagyobb állami támogatás nélkül
ia.au,. még gyárban sein javítható az olyan eilény.
fel áll itassanak. Népesebb földmívelő- községekben
I i r t s a be a kővetkező szabályt: sohasem szabad forró
\ vet egyszerre hirtelenül az edénybe önteni, lia pedig a szaktanítói gazdasági iskolák az alábbi tel• l'izêtesen forró víz vagy más folyadék volt benne, tételek mellett, létesíthetők : 1. A község kijelöli
rjv hirtelen hidegei >.-1)1 szabad abba önteni, mert
a gazdasági népiskola céljára szánt területet. 11.a
attól pattog le a maz. 'továbbá mázas edényt üresén
mezőgazdasági i r á n y ú a gazdasági népiskola, akkor
iá- állítsunk a forró tűzhelyre, vagy pláné* közvetlenül
a kijelölt terület 20 kat. holdn.il kevesebb nem
álig föle. — A. S.-né. Szombathely. 1. Perzsaszőnyegből a zsirfoltoi legjobban 'terpentinszesszel
lehet. Ha pedig kertészeri, szőlészeti vagy gyii
veheti ki. '_'. Keltetögepet kaphat pl. a „Magva.r
niölcsészeti irányú a gazdasági népiskola, akkoi
Mezőgazdák Szövetkezeténél" Budapest, V"., Alkotmány-utca, 31. sz. Kgy ily gép ara cirka 20U korona. legalább i.s 5 kat. hold terület jelölendő ki err»'
a célra. 2. froijdoskodik a község a gazdasági
Használati utasita.- midiékelve.
Tessék orvoshoz
íorJulni. Innen lírvosi, tanácsot tlein adhatunk.
iskola fölépítéséről és a gazdasági beruházásokról ulykepen. hogy megfelelő kölcsönt vo.-z fel
es a kölcsönt a gazdaság 80° 6-os jövedelméből
I e g y e s e k .
es a tanítói lakbér egyenértéke fejében a miniszter
úr által a község részére folyósított év:
Lapunk
ihudf ban számában a t. tandus-tg
oOO
koronából
törleszti. A gazdaság jövedelméz'xes tudomására
hoztuk, hogy a fiédmíreh s1
,, községet. 2Ô u '.-a pedig a gazdaiigi/i miniszter
ár ingyen kiad "ány ai íj ól még nek so
ságéi kezelő -zaktanítut illeti meg. Ezzel szem...-ht füzetek állanak a hazai tanítók
renddkeben a köznktátásiigyi kormány kinevezi a szakre. k'.zen riesítésünknek
megrótt a: erediamtói a gazdasági iskoláim.', lia nepesebb a
ni ém/e. amennyiben- az ehmdt. hó folyamán: több
gazdasági
népiskola, a szaktanító nőt is, és azok
mint Ht-HW h'-rr-ény érkezett a
földmírelésijyyi
javnda I .un /..isár- d a közoktatásügyi tare a. terhére
miniszíérium
könyrt-irához
az ingyen k-iad'<ínyok megküldéstárgyában.
Tekintettel
arra. gombi,-k,.»lik. .V gazdasági népiskola felöleli .1
1
bogy 'il ! éív-i.i l;irrényanyo,g
elintézésé
leg- gazdálkiiihisnak minden agat. Óssze van kötve
a,Ihat,i. nyeszte- -el, lajbaronih-ne velőssel. szólóim veal abb is hartem navt -itM igen,gel, falleerßUi a
l'-s-éi. !i)ciieszkédéS>ol, gyümölcs termeléssel, tej/. tan!iókat. hogy beadott kércen-yiik
elintézését
gazdasággal
stb. A vármegye terület en a kövei hei rom hónap
!efoh/á,sa elöl t ivagi/is
im íjiis
közepe -liitt)
ne siirgesxéí. m-'g. am •unyibeu, ke/.ő községek: Alosonszolnol;. Mosoiiszentjános.
.\bi-on-zcnlpét.er. Aloséiitaréia. Illmiíz. ««ilös, Nre. sürgetésnek ec.em'-jé'e gi/id: elaii has~.ua nem
z-iicter,
Paindorfalu Zurany. Ilahí.-zi. Lebeny. M<>cohxa.
He.,
son.v/.entmiklós, liaj ka, Köpc-eiiy e- Levél jelölMosott v á r i t i e g j " a ua/nlasági
néptetnek ki gazdasági népiskolák szervező-er,-. Kitti ro k t a t á s Ó r d e k í ' b m . Mos n v á r m e g y e közigazte:t községekben a gazdasági népiskolák felállítása,
g a t á s i b i z o t t s á g á n a k f. evi j a n m i r I -!--iu t a r t o t t
tekintettel a lakosság foglalkozására, közérdeket
ü l é s é b e n Jánossy l.ir. i.aroV!iigyelé , m e z k e d é s t
I képez. A vármegye közigazgatási bizottsága elk e r t s z a k t a n í t ó s g a z d a s á g i n é p i s k o l á k szervezévárj:: „z itt említett községek'tői. hogy ezen
- e n e k e l r e n d e l é s é r e n é z v e . V v a r m e g y e közigazfontos
üdvös intézmény fel till itas.arol gondosgatási b i z o t t s á g a ezen ülésből kttoly .lag h a t a r o kodnak. kivárja ezl annyival 1- ink,abb. mert az
'.atot Io 1 /• 111. amelyet n e m i ríívidite—•••! a követa közséirck érdekében fekszik es mert oly intézmény
kezőkben közlünk :
felallitá-aről vau szí', mely hivatva van arra, hogy
„Nemcsak a varmegye, hanem elsősorban a
a kisgazdákat anyagilag lábraállítsa és a földgazdaközönség erdeke, hogy oly népesebb insgyemívelő-községek anyagi felvirágzását biztosítsa.''
leli községekben, hol a lakosság főfoglalkozása
Ezen határozatból kifolyólag felhívta a köz1 löldmivelés, hol tehát a föld jövedelme képezi igazgatási bizottság a vármegye lelkes és tevét lakosok egyedüli kereseti forrását, a szaktan í- keny tanfelügyelőjét, hogy a fentemlített közÎ'is gazdasági iskolák .még az ú j törvény életbeségekkel a szervezési tárgyalásokat indítsa meg
léptetése előtt feiáliitassanak. Mert, ha a gaza a ; s azok eredményéről f. evi m á j u s lió 17-ig «
sági népoktatásról szóló törvény életbe lép, a bizottságnak kimerítő jelentest tegyen. A várnepesebb és a szervezés feltételeivel rendelkező ! megye alispánja es a járási főszolgabírók pedig
fö'.dmívelő-községekre nézve az új törvényben ki
jurtám,
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nak. A sikeres költéshez tiszta, l é g h u z a t m e n t e s
felhivattak, h o g y a kir. tanfelügyelőt az iskolafészek, j ó n y u g o d t kotló, mérsékelt és lehetőleg
szervezési tárgyalásoknál a legmesszebbmenő táe g y ö n t e t ű , egyenlő n a g y s á g ú és e g y e n l ő f a j t á j ú
mogatásban részesítsék.
t o j á s m e n n y i s é g a főkellék. Aki ezt a szabályt
íme, Moson m e g y e i s m é t e l t e n k i m u t a t j a , h o g y
a mezőgazdasági k u l t ú r a fejlesztésében, m i n t min- b e t a r t j a , n e m vallja k á r á t .
— Kaptárok színezése. A m é h a teljesen
dig, most is elől kíván haladni, s n e m riad
egyforma színű k a p t á r o k a t gyakran eltéveszti s
vissza sem az anyagi áldozatoktól, sem p e d i g a
lia i d e g e n rajba talál berepülni, o t t m e n t h e t e t k u l t ú r a fejlesztésével j á r ó óriási — és n e m
lenül elpusztítják. E z é r t ajánlatos a kasok
m i n d i g hálás — munkától.
Itv.
változatos színezése. A fakaptárt a m ú g y is be
— K o t l ó k . A téli csibe nevelését l e g i n k á b b
a költőgépekkel végeztetik, de a t e n y é s z a n y a g kell festeni, hogy tartósabb legyen, célszerű
tehát, h a az egyes k a p t á r o k a t más-más színűre
m é g ma is l e g i n k á b b a k o t l ó k által lesz kifestjük.
keltve, ezért a kotlókról, m é g pedig j ó kotlókról,
előre kell g o n d o s k o d n u n k , h a sikeresen a k a r u n k
— A házi nyű lteny észtés egy idő óta rohakeltetni. A j ó kotló első kelléke, hogy csendemos lépésekkel halad előre. Az ország minden
sen megüljön, gondosan forgassa az alája r a k o t t vidékén ú j a b b és ú j a b b hivei akadnak e m i n d e n ü t t
tojásokat, szóval nyugodt, szelíd t y ú k legyen s
k ö n n y e n űzhető tenyésztési ágazatnak, amely
ne ijedezzék, n e szeleskedjék. Az ilyen t y ú k o t ,
h i v a t v a van mint a mezőgazdaság mellékágazata
ha kifürödte m a g á t az eléje szórt h o m o k b a n , ha
a n é p j ó l é t emelését előmozdítani. Jövedelmezőe v e t t és ivott, m i n d e n hajsza nélkül fel lehet
ségre azonban a t e n y é s z t ő k csak a b b a n az esett e n n i a fészkére. Sőt néha magától n y u g o d t a n
ben s z á m í t h a t n a k , ha termékeiken egész éven
is felszáll reá, m i n d e n v e r g ő d é s és u g r á l á s nélát m i n d e n időszakban túladhatnak. A
Magyar
kül. Azért, ha csak lehetséges, m i n d i g s a j á t neMezőgazdák Szövetkezete, Budapest, V., Alkotvelésű és i s m e r t kotlót ü l t e s s ü n k meg, k ü l ö n ö s e n , mány-utca
31., házinyúltenyésztési a k c i ó j á t orszaa drága p é n z e n vásárolt, nemes fajbaromfiak i gosan szervezve, m ó d o t és alkalmat n y ú j t arra,
tojásaira, m e r t igen nagy k á r t v a l l h a t u n k , ha
h o g y a tenyésztők házinyulaikat (akár fajállatok,
idegen, k ö l c s ö n k é r t vagy p é n z é r t vett ismeretlen
a k á r piaci é r t é k e s í t é s r e való keresztezések, vagy
kotlóra bízzuk a kotlást. E z már csak a n e k i
a tenyésztésből kiselejtezett állatok) bármikor
idegen k ö r n y e z e t folytán is idegessé válik, szem i n d e n m e n n y i s é g b e n értékesíthessék, ahol a
leskedik, rosszul és n y u g t a l a n u l ül, k i h ű t i az
levágásra való b á r m i l y e n szinű vagy f a j t a házialája t e t t tojásokat, sőt g y a k r a n össze is t ö r i
n y u l a k leölve, bőr és belek nélkül, ( m á j , tüdő,
azokat. A kotló alá, annak n a g y s á g a szerint, t ö b b
lépe és fejjel,) k g - k é n t 70 fillérért értékesíttetvagy kevesebb t o j á s t r a k h a t u n k . E g y kis t y ú k
nek. A j á n l a t o s t e h á t , hogy a t e n y é s z t ő k saját
alá nem tanácsos 17-nél, e g y nagy t y ú k alá
é r d e k ü k b e n eladásra kerülő n y u l a i k a t külön21-nél és egy k ö z é p n a g y s á g ú t y ú k alá 19-nél
külön, vagy az egész községből e g y ü t t e s e n , a
t ö b b tojást t e n n i . De ezt is csak ú g y , ha a
darabszám és a k ö r ü l b e l ü l i élősúly megjelölésetyúktojások közepes n a g y s á g ú a k . A n a g y o b b
vel f e n t i szövetkezetnél bejelentsék.
plymouth vagy dorhin t y ú k t o j á s o k b ó l a z o n b a n
— A borkősavi'ól. Igen ajánlatos a mosdokettővel kevesebbet. Mert t é v e s az a felfogás,
s z e k r é n v e n állandóan egy darabka borkősavat
h o g y jó m e n t ő l több tojással m e g t e r h e l n i a
t a r t a n i , m e r t egy háziasszonynak kezei tisztánkotlót, hogy jusson, m a r a d j o n is. Csak a n n y i
t a r t á s á n á l m a j d n e m nélkülözhetetlen e szer. Kéztojást t e g y ü n k a kotlónk alá, a m e n n y i t képes
mosás közben dörzsöljük be gyümölcsfoltos ujjakikölteni. Azonfelül igyekezzünk egy k o t l ó alá
inkat, melyek a gyümölcseitevésnél feketedtek
csak egy f a j t á j ú és hasonló n a g y s á g ú t o j á s t
meg, vagy tavasszal az ú j b u r g o n y a héjazásától
tenni, m e r t a különböző n a g y s á g ú t o j á s o k a
l e t t e k barnafoltosak. í r á s u t á n leveszi a borkőkavarásnál zavarólag hatnak, a kisebbek b e g u r u l sav a t i n t a n y o m o k a t . Sőt a r u h a n e m ű b ő l is
nak, a nagyobbak k i g u r u l n a k és ennek f o l y t á n
k ö n n y e n eltávolítja e szer a bor-, gyümölcs- és
az egyik rész folytonosan t ú l m e l e g b e n , a másik
tintafoltot.
rész folytonosan t ú l h i d e g b e n van. A z o n k í v ü l
pedig k ö n n y e n összetöri az erősebb h é j ú tojás
T a r t a l o m . A tanítóság a szociálizmus szolgálatáa vékonyabb h é j ú t . De n e m c s a k a keltés ideje ban. Simkó Endre. — A mezőgazdasági háziipar
alatt származik b a j a különféleségből, h a n e m jubileuma. Pesta Frigyes. — Az iskola az ipar szolgálatában. Háda József. — A természetrajz gazdasága z u t á n is. A kikelés u t á n a különböző e r e j ű és
tani vonatkozásai. (Vége.) Éber Rezső. — A márciusi
természetű csibék e l n y o m j á k egymást. Az erőibolya. Lakatos Lajos. — Selyemtenyésztési emlékek.
sebb, közönséges és j ó k o r á b b fejlő csibék az evés- Krenedits Ferenc. — Népházak. Nagy Károly. —
nél elverik, elkergetik a később fejlő, d r á g á b b ,
Rónafl. (Pihenő.) Turi Sándor. — Gazdasági Tanácsértékesebb fajcsibéket, s k i m a r j á k őket az anya adó. — Vegyesek.
védszárnyai alól is, úgy, h o g y ezek belepusztul-

Felelős szerkesztő: Benedek

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Történelemi a népiskolák Y. és YL oszt. számára.
A népiskolai új tanterv alapján írta : FARKAS SÁNDOR, állami tanítónöképző-intézeti

K i a d j a

M i n a ç y a r

k i r á l y i

tudoniànyciçyetcini

igazgató.

n y o m d a .

Engedélyeztetett a vallás- és közoktatásügyi ni. kir.
minisztérium 94.978/908. sz. alatt kelt rendeletével.
À7. Y. OSZtiíly számára szolgáló kötet bolti ára 5-t fillér, nettó-ára 4 0 fillér.
A y i . OSZtály számára szolgáló kötet bolti ára 6 0 fillér, nettó-ára 4 5 fillér.
Ezen két tankönyv hivatalos bírálata közöltetett a Néptanítók Lapja f. évi 7. sz. 27. lapján.
Mutatványpéldányokat ezen történelmekből díjtalanul és portéimentesen készségesen kiildiiuk.

egyetemi

27.770. szám.

27.770. szám.

VIII, 3. 1903.

VI II, 3. 1909.

nyomda

igazgatósága.

Pályázati h i r d e t é s

Pályázati h i r d e t é s

a Budapesten és Kolozsvárott tartandó uyiiinölcsészeli tanfolyamokra.

a Keszthelyen. Tordán és Kisszebcnbrn tartandó
gyiimölcsészeti tanfolyamokra.
1. Keszthelyen (a m. kir. gazdasági akadémiánál)
március 22-től 31-ig.
2. Tordán (az. állami kertmunkás-iskolánál) április
15-től 24-ig.
3. Kisszebenbcn (az állami faiskola területén) április
28-tól május 7-ig gyümölcsészeti tanfolyam fog tartatni.
Célja ezen tanfolyamoknak :
a) liogy a fiatalabb s a íátenyésztés iránt érdeklődő
tanítók a faiskolakezelésbén és gyüniölestenyésztésben
ágy elméletileg, mint gyakorlatilag kiképzést nyerjenek;
hj hojíy a, tanfolyamot sikerrel végzett tanítók a
fateny észtést és gyümölcstermelést iskoláikban nagyobb sikerrel taníthassák és
ej hogy működésük helyén a gyümölcstermeléssel
foglalkozó gazdáknak a gyümölcsfák nemesítésében,
kezelésében és gondozásában, valamint a gyümölcs
értékesítését illetőleg kellő útmutatást adhassanak.
Minden egyes tanfolyamra csak 16 tanító fog az
állam költségére fölvétetni s ezek egyenként 30 korona utazási átalányt és napi 4 korona ellátási díjat
kapnak. Oly tanító, aki ily tanfolyamon már részt
vett, vagy aki faiskolájáért földhitelintézeti pályadíjat
nyert, nem pályázhatik. A fölvételnél azok részesülnek
előnyben, akik gazdasági ismétlő-iskolát vezetnek,
továbbá azok, kik oly járásból valók, amelyből ily
tanfolyamon még egy tanító sem volt.
Felhívatnak azon gazdasági ismétlő-iskolai tanítók
és faiskoláit kezelő néptanítók, akik ezen tau'olyamokon részt venni óhajtanak, hogy 1 koronás bélyeggel ellátott kérvényeiket, ha Keszthelyre folyamodnak,
folyó évi március hó 10-ig, ha Tordára folyamodnak,
folyó évi március hó 25-ig, ha pedig Kisszebenbe
folyamodnak, folyó évi április 10-ig bezárólag közvetlenül hozzám terjesszék fel.
Ezen határidőn túl beérkező kérvények nem fognak
figyelembe vétetni.
A kérvényben a folyamodó lakóhelye (vármegye és
község) életkora, nyelvismerete s faiskolában töltött
eddigi működése, valamint a kezelésére bízott faiskola
terjedelme is megjelölendő s ez, adatok valósága közvetlen iskolai hatósága által is igazolandó.
Az állami ellátási díj mellett fölveendő tanítókon
kíviil mindegyik tanfolyamra felfog még vétetni 3—4

Budapesten (a m. kir. kertészeti tanintézetben i
f. évi március 29-től április 3-ig Kolozsvárott (a m.
kir. gazdasági akadémiánál) folyó évi április 19-töl
2 l-ig gyiimölcsészeti tanfolyam fos? tartatni.
Célja ez.én tanfolyamoknak :
aj hogy a fiatalabb lelkészekben a gyümölcstenyésztés iránti érdeklődés felkeltessék - nekik alkalom
szolgáltassák arra, hogy a gyümölustenysztésben
némi kiképzést nyerjenek ;
bj bug;
ÍV.IÍ nyé.-zté ne!:, a fa nemofít«Vének -• a
gviimölcs értékesítésének feltéteteleit, módját és természetes követelményeit megismerve és megkedvelve,
e ha-znos és nemesítő foglalkozásnak az életben mívelői, tanítómesterei es buzgó terjesztői legyenek.
A két tanfolyam mindegyikére kiilön-külön csak
12 lelkész fog az állam költségére felvétetni s ezek
egyenként 32 korona utazási átalányt és napi 5
korona ellátási díjat kapnak.
Felhívatnak azok a lelkészek, akik ezen tanfolyamokon résztvenni óhajtanak, hogy 1 koronás bélyeggel ellátott kérvényeiket, ha Budapest; e folyamodnak
1 >lyó évi máreius hó 10-ig, ha Kolozsvárra folyamodnak, március 31-ig bezárólag közvetlenül hozzám terjesszék fel.
Ezen határidőn tiíl beérkező kérvények nem lógnak figyelembe vétetni.
A kérvényben a folyamodó lakhelye (vármegye és
község) életkora, nyelvismerete, valamint az is felemlíti ndő, hogy a vidék, melyen lakik, kedvez.ő-e gyümölcstermelésre.
Az a lelkész, aki már ily tanfolyamon részt vett,
nem pályázhatik. Segédlelkészek nem vétetnek fel.
Az állami ellátási díj mellett felveendő lelkészeken kívül fel fog még vétetni a két tanfolyam mindegyikere 3—I földbirtokos vagy gazdatiszt is, akik
azonban állami ellátásban nem részesülnek. Ez utóbi a k kérvényeiket szinten folyó évi március hó 20-ig
terjesszek be hozzám.
Budapest, 1909 február hó 13-án.
M. kir. földinívelésiigyi mii iszter.
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földbirtokos vagy gazdatiszt is, akik azonban állami
ellátásban nem részesülnek. Ez utóbbiak kérvényeiket
folyó évi március 15-ig ugyancsak hozzám terjesszék be.
A tanfolyamot állami költségen végzett hallgatók
az országos gyümölesészeti és fatenyésztési miniszteri
biztos vagy helyettese jelenlétében elméleti és gyakorlati vizsgát tesznek és ennek eredményéről bizonyítványt nyernek.
Budapest, 1909. évi február 13-án.
M. kir. földmívelésiigyi miniszter.
(14 h - i - 1 )
P Á L Y Á Z A T O K .
Jóhangá és teljesen képzett kántorsegéd kerestetik.
Évi• fizetése : 400 korona és teljes ellátás, ágyneműn
és mosáson kívül. Vári jövedelem közös segédtársával.
Az állomás azonnal betöltendő. S z o l n o k , 1909 febr. 15.
Medgyesy Géza, róm. kath. főkántor. |252—Ií—2)
E l e k e n (Arad megye) a róm. kath. kántori állás
betöltendő. Járandóságok, melyekkel a stóla is meg
van váltva: 1 1000 korona készpénzben. 2. 10 magyar hold föld haszonélvezete, a megfelelő legeltetési
joggal és járulékokkal. 3. Természetbeni lakás 3 szoba,
konyha, éléskamra. Azonkívül az alapítványos misék
után reá eső rész, ezidőszerint 100 korona körül.
Az istenitiszteletnél a népének német. Kívántatik a
gregorián-énekben való jártasság vagy e jártasság
megszerzése. A választás folyó év március 9-én délelőtt 10 órakor lesz; előtte a szokásos énekpróba.
Pályázók folyamodványaikat, kántori képesítő oklevéllel az eleki róm. kath. plébániahivatalhoz küldjék be
f. évi március hó 8-ig.
(277—11 - 2 )
A v e r b ó i polgári fiúiskolához matematikus és nyelvész kerestetik. Fizetés: havi 120 korona. Jó képesítésű népiskolai tanítók is folyamodhatnak. Igazgatóság.
(261 ü - 2 )
A Magyar általános kőszénbánya részvénytársulat
által T a t a b á n y á n fenntartott elemi iskolánál egy
tanerő helyettesítésére pályázat hirdettetik, mely
állás azonnal betöltendő. Az állás javadalmazása :
1000 (egyezer) korona évi fizetés, szabad lakás, fűtés
és világítás. Csakis tanítónők pályázhatnak, kik képesítésüket és egészségi állapotukat igazoló okmányokkal leiszereit kérvényeiket Bányaigazgatdság Tatahánya (Komárom megye) címre f. évi március hó
8-ig intézzék. A helyettesítésre kinevezendő tanítónőnek kilátásba helyeztetik, hogy megtelelő működés
után, a jövő tanévre esetleg szervezendő új állásba
is kineveztetni fog.
(279—1—1)
Az A r a d v i d é k i T a n í t ó e g y l e t és D. M. K. E.
által Aradon fenntartott tanítókonviktusban i gy —
esetleg két — elemi vagy polgári iskolai képesítéssel
bíró nőtlen, fiatal tanító' alkalmazást nyer. Kötelessége : állandóan a gondozására bízott növendékek
között tartózkodni, azokat tanulmányaik pontos elvégzésében ellenőrizni s abban nekik segítséget nyújtani. Fizetés : személyenként évi hatszáz korona és
teljes ellátás. Oklevél és keresztlevél egyszerű másolatával felszerelt kérvények a tanítókonviktus gondnokságához folyó évi március hó kilencedikén beküldendő. Az állás azonnal elfoglalandó. Aradon, 1909
február 23. Kovács Vince, ügyvivő elnök.
(289-1-1)
K o m á r o m szab. kir. város községi iskolaszéke
pályázatot hirdet egy eddig ideiglenes minőségben
betöltött rendes tanítónői állásra. Javadalom : államsegéllyel kiegészítendő 1200 korona fizetés, 300 korona lakpénz, 1G korona irodaátalány és a törvényszerű korpótlékok. Kellően felszerelt kérvények március 8-ig alulírt iskolaszéki elnökhöz küldendők.
Komárom, 1909 február 18. Domány János kir. tanácsos, elnök. Lakatos Károly igazgató-tanító, jegyző.
(297—1-1)
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A k i s d o b r ó c z i (Liptó) ág. hitv. ev. leány egy ház
tanítói állásra pályázatot nirdet. Javadalom : 800
korona és korpótlék. Az iskola és tanítói lak építés
alatt áll. A javadalom 1909 október 1-től 1000 korona és korpótlékok az 1907 : XXVII. t.-c. értelmében. A
tannyelv: tót. A pályázatok alulírotthoz küldendők.
Liptó-Tarnócz, Bella M. Metód, ev. leik. (295—1 — 1)
Az a p a t i n i községi elemi népiskolánál elhalálozás
folytán egy rendes tanítói állás jött'üresedésbe, melyre
ezennel pályázatot hirdetünk. Javadalmazás: 1. Élőleges havi részletekben kiszolgáltatandó évi 1000 korona készpénzbeli alapfizetés. 2. Az 1907. évi XXVII.
törvénycikk 3. §-ában megállapított és hat ízben esedékessé váló évötödös korpótlék. 3. Megfelelő szabad
lakás, avagy annak hiányában előleges negyedévi
részletekben fizetendő évi 300 korona lakásbér és 20
korona kertilletmény. Ezen állásra okleveles tanítók
folyamodhatnak. A kellően fölszerelt kérvények folyó
évi március hő 20-ig bezárólag a községi iskolaszéki
elnökséghez nyújtandók be. Az állás azonnal elfoglalandó. Apatin, 1909. évi február hó 26-án. Zsubory
József dr., iskolaszéki elnök. Gurka Márton, iskolaszéki j egy ző.
(303 — I — l )
A Horvát-Szlavonországban élő magyarság nemzeti
gondozására alakult Julián-Egyesületnek S z e r é m ,
V e r ö c z e , F o z s e g a és B e l o v á r - K ö r ö s vármegyékben fenntartott és szervezendő magyar tannyelvű
népiskoláinál az 1909. év folyamán több tanítói és
tanítónői állás lesz betöltendő. Ezen állásokra pályázhatnak mindazok a róm. kath. vallású, magyar anyanyelvű tanítók és tanítónők, kik valamely magyarországi tanítóképezdében magyar elemi iskolai tuiítoi
oklevelet nyeitek. Mivel azonban az egyesületnek a
társországokban fenntartott intézeteiben a horvát vagy
szerb nyelv is kötelező tantárgyat képez, azon tanerők,
kik ezen nyelv tanítására képesítve vannak, előnyben
részesülnek. Azok azonban, kik ezen képesítéssel nem
bírnak, kötelesek a horvát vagy szerb nyelv tanít isára képesítő vizsgálatot kineveztetésüktöl számítva
egy éven belül letenni, fcl vizsgálatra a tanítóknak
a csáktornyai m. kir. állami elemi iskolai tanítóképezde, a tanítónőknek j>edig a szabadkai m. kir.
állami tanitónőképezde igazgatóságánál kell annak
idején jelentkezniük. A kinevezett tanítók, illetve
tanítónők először ideiglenes minőségben alkalmaztatnak, a következő járandóságok mellett: Évi 1000 korona alapfizetés, évi 200 korona szlavóniai működési
pótlék, évi 2U0 korona lakpénz, vagy természetbeni
lakas. Egy évi sikeres működés után, amennyiben a
horvát vagy szerb nyelvből a képesítést bírják, illetve
már megszerezték, a kinevezett tanerők véglegesítetnek, amikor járandóságaik a következőképen állapíttatnak meg: Évi 1200 korona alapfizetés, évi 200
korona szlavóniai működési pótlók, évi 200 korona
lakpénz vagy természetbeni lakás ; 5 év leteltével évi
200 korona, 10 év leteltével évi 100 korona, 15 év
leteltével évi 100 korona, 20 év leteltével évi 100
korona, 25 év leteltével évi 100 korona, 30 év leteltével évi 200 korona korpótlék. A kinevezett tanerők,
amennyiben a törvényes föltételeknek megfelelnek,
az országos tanítói nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe fölvétetnek, illetve, amennyiben tagjai volnának,
abbin megmaradhatnak. A pályázó születési bizonyítvánnyal, tanítói s esetleg kántoi'i oklevéllel, valamint
az esetleges működési bizonyítvánnyal vagy bizonyítványokkal, nemkülönben rövid életrajzzal fölszerelt
kérvényüket a Julián-Egyesület elnöksegéhez címezve,
a Julián-Egyesület irodájába (Budapest, I., Döbrenteiutca 12. szám, I. emelet) f. évi március hó 25-ig
nyújthatják b e ; saját érdekükben azonban jól teszik,
ha mielőbb beküldik. Olyan folyamodványok, melyek
csak egy megyére, vagy egy bizonyos helységre szólnak, nem vétetnek tekintetbe. Budapest, 1909. évi
február hóban.
(12/h — l l l - l )
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Tanítói állások. A t ó t k o m l ó s ! ág. hitv. ev. egyházközség a következő tanítói híványokra pályáza'ot
hirdet. A) 1. Tanítói fiswt«'* : 1- Tisztességes szabad
lakás, kerttel és a szükséges melléképületekkel, melyeknek külső és belső takarítása és tatarozása a l'tmntartó egyház kötelessége. Érteke :;«>0 korona. 2. Készpénzben 1200 korona. Összesen löoo korona. II. Org e
uista-káutori fizetés: l. Temetési stóla : énekszó.halottól 2-t fillér, búcsúztatóért, 80 fillér. Evi értéke
20 korona. 2. Három offert,órinm aránylagos része
•1 korona,. 3. Ost.yasütésért 5 korona 40 fi.lér. Összesen
29 korona 40 fillér. I!j 1. Tanítói tizet'.-: 1. Szabad
lakás, kerttel és a szfik-égi-s melléképületekkel,• mely
lakásnak és melléképületeknek bel.-" és kiilsíi tatarozása és tisztántartása az egyház kötelessége Értéke
300 korona. 2. Készpénzben 1000 korona. A tanít ó
fizetés összege 130ti korona. II. ( (rgonista-káutori
fizetés: 1. Temetési stóla : kis temetés 21 filler, nagy
temetés 80 fillér. Értéke 20 korona. 2. Három Oll'crtiirium 1 korona. 3. Ostya-ütésért 5 korona 40 fillér.
Összes kántori fizetés 2» korona 40 fillér. Jegyzet:
lia azonban az A) alatt jelzett híványra a helybeli
tanítók közül valamelyik viilas.zta.tik meg, akkor a,
Jlj es a következő C) alatti híványra történik ugyanakkor a választás. Cj I. Tanítói fizetés: 1. Szabad
lakás, kerttel és a szükséges mellék épületekkel, mely
lakásnak és melléképületeknek bet-ő és külső tatarozása cs tisztántartása az egyház kötelessége. Értéke
:!0ft korona. 2. Készpénzben - n ' korona. :!. 20 hekt.oIitím- tiszta, búza, házhoz svállitva, à 11 korona — 220
korona, t. Beíratá-i díj minden gyermek ntán 40 fillér,
ert.'kc 20 korona. Össze- tanítói fizetés l'.to korona.
II. Orgonista-kántori fizetés;; 1. Tenifitesi -tóla: kis
lemet e- 21 fillér, búcsúztatóért. 80 fillér. Értéke 20
korona. 2. t Itfertórium arány szerint. 4 korona. 3. < i.-i ya,
sütésért ö korona 10 filler Os-ze> kántori fizetés 2 '
korona |o fillér. A kellé,, u (bányai ág. hitv ev egyházkerületnek t a nítóválasztási szabály rendel et,e i..
2. Sj-al fölszerelt folyamodványok I' évi márei'is |:',-.in
déli 12 óráig az alulírott igazgató-lelkésznél n.vuj. .
igazgató-lelkész. Lehóczky M lnily, egy1 ;«zk,",/-,.gi felügyelő.
(218 1 1)
A t ö k é s i í j f a l n i (Nyitr.i vm.) róm. kath. i-koláiiá.
má-odi,iaítói állás bet,'illendő, 'a.va.daIma : 1038 korona,
amelyből 388 korona áiutaiaiul ; államsegély, kétszobás
laka es 2 öl fa. Köt,éles-ege : 1—II. o.-z.tály , s ismétlés.Üi tanítása; a gyermekeket templomba .- körmenetekre vezetni e- rajuk felügyelni. Tannyelv : magyar,
de a. tót nyelv ismerete megkívántatik. Pályázhatnak
oki, voies tanerők a róm. kath. iskolaszékhez március
la» 10-ig. A választás 17-én d, e. 8 órakor ínegt,irtai,ik. Az állás rügt ím elfoglalandó.
(3n5 -I — 1)
Iletöltendő : a s ü a b a d k a - k ü l t e r i l l e t i dl.i -l.,..|i.
vin.I áll. el. iskolánál egy tanítói állás (gazdasági
képe.-ités igazolandó), a k i s k i i n d o r o z s m a - k í U t e r ü l e t i (l'-ongrad vm ) áll. el. iskolánál egy tanítói alla
íróin. kath. vállá.- e- gazdasági képe.-ites igazol an lőj,
a, p u s z e a b á n h a z a i (Sza,bölcs vm.) áll el. iskolán i:
egy tanítói áll,is (ez utóbbira esaki. róm. katll. vallású,
kántori képesítésű, nős tanítók folyamodhatnak . Valamennyi állással az 1907. évi XXVI. törvénycikkben
biztosított illetmények vanna,k egybekötve. A kellőm
fölszerelt kervények f. évi március hó 1 l-ig bezárólag
I íácsbodrog, Csongrád, illetve Szabolcs vármegy,, kir.
tanfeliigyelőségi hivatalához nyújtandók be. Budap s;.
1909 március 1. M. kir. vallás- és közoktatásügyi
miniszter.
(la, li—t — 1 j
T á p i ó s z e l e i róm kath iskolánál megüresedi:
tanítónői állásra, pályázat, hirdettetik. Fizetése : looo
korona, lakbér Inn k,,r,>na. Férjhezmenés cselén az
állás felmondóttnak tekintetik. Fölszerelt kérvények
március 13-ig az iskolaszék elnök.-egehez küldendő,,.
(302-1 1)
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B a j a . Kgy kath. fiatal, csupán kántorsegéd kerestetik, ki az orgonálásban jártas és jó énekhanggal
bír Fizetése: havonként, 20 korona és mellékes. Agyneműn kivid teljes ellátás. Értekezhetni levéli.cg
vagv személyesen az alulírottnál. Villielm Károly,
főkántor.
'
(239—1 - 1 ) "
L é m é n d íEsztergom megye, vasútállomás) róm.
kath. i.-kolaszéke a IV. tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalmazása államsegéllyel Io0:l korona, 20
korona kertilletmény, egy bútorozott -zoba fűtéssel.
Kötelessége: II III. osztály és ismétlő link tanítása,
kántorságban díjtalanul segéd kezes. Választási n a p :
március (i. Az állás azonnal elfoglalandó. Iskolaszék.
(2-1
l-l)
V k o c s é r i i Pest m.) róm. kath. iskolaszék nyugdíjazás folytán megüresedett „Káimán"-féle tanyai
iskolai tanítói állásra március hó 9-ig pályázatot
hirdet. Javadalma: 1000 korona törzsfizetés, megfelelő lakás mellékhelyiséggel, 4oii
-öl föld. Kötelességét
a püspöki tanterv szabja meg. Oazdasigi
tanfolyamot végzettek előnyben részesülnek. Az állás
azonnal elfoglalandó. Takáts Mihály esperes-plébános,
elnök.
'
(284—1-1)
A k a j c l a c s i Tolna vm.) róm. kath. magyar nyelvit
kántortanít.ói állásra f. évi március hó I l-ig pályázat hirdettetik. Javadalom : 2 szobás lakás es kerten
kívül készpénzben : a) a hitközség pénztárából 219
korona 12 filler; h) a vallásalapból 32 korona, 88
fillér; <•) alapítványi misekből 21 korona 10 fillér;
<i) tandíj 120 korona; ej a politikai község! ! tilt
korona; f j stólajövedeleni 140 korona; y) állams g e l y
volt s kerelmeztetik l i s korona; 1 4 telek haszonélvezete. az adéik levonásával tisztán 151 korona Ho fillér;
párbér-gabona értéke 100 korona; 1 öl kemény la '->
korona; ös-zesen 1000 korona. Ezenkívül uradalmi
kegydíj 2 I korona s a temetési búcsúztatókért, némi
mell k] •-.•••delem. Személyes megjelenés megkívántatik, 1 ei zerelt pályázati kérvények a plébánia,-hivatalhoz, Kajdaesra küldendők.
(286 I 1)
A b o d r o g o l a s z i i-'-f. tanítóságra pályázat nyit....'.'..
eőe :;:.•• . i> •••• korú na, lakás 4c i , -oi kui-ttel - melléki'-pületekkel. Kötelességei : mindennap;
• •s ismétlő-tanoncok tanítása. Vasárnapi, hétköznapi,
istenitiszteleti és temetési éneklés vezetése. A presbiteri gyíilé.-ek jegyzőkönyvi határozatainak felvétele.
A fii iában második vasárnap egyszer templomi énekvezetés, évi fuvardíja 60 korona. Temeti ,-ert stóla 2
korona. Az állá - azonnal elfoglalható. Ilodrogolasziban,
Zemplén megye postahely. Szanthó István, 'lelkész
(290 - [—fi
21 éves, okleveles, inteligens, szerény tanító, ki
magvatul, románul folyékonyan beszél, ajánlk zik
tanítónak, e.-etleg nevelőnek. Megkeresések: „Tanító
névre1- N a g y t a r n a (Ugoe-sa megye) kéretnek.
(294 - l

1)

A d o b r o n y a i evang. egyházban egy kántoriam tói
állás üresedésben van. Az istenitisztelet nyelve : tót.
Javadalom : 1*93. évben 1166 korona, li.s fillérre beesiilteíett iigy, hogy 2l'ó9 inni. széna it 3 korona ,-0
fillér, Io-92 mt. bükkfa a 2 korona 34 tiller, <j\ss
búza ii 10 korona, és l.Vul hl. rozs a s korona -zímítva van. II i rum szoba - lakás, konyha, éléskamra.
I ; i .szí 11. istálló, pince. .Jelentkezés március 20-ig Szlávik János ev. lelkésznél, Itobroiyán, Zólyom m.
(296 - 1 1 1)
Tanításban, ti mplomi énekvezetésben jártas, jóliangú református segédtanító kerestetik. Fizetése :
havi huszonöt, korona, mosáson, ágy bell n kívül teljes
i-llátás. Ko;élessége: Hl VI. vegyes osztály vezetése,
templomi éuekveyetés. Kilátása lehet, liogy szeptemberben rendes tanítónak választatik. Pályázatok már• ,n- tizenháromig beküldendők, Pályázhatnak tanítókép .I•'i növendékek i- u o r e s , u. p. Erdőd, Szálmar megye. lief- iskolaszÓK.
(301 — l — 1)
*

N É P TANÍTÓK

40

iskolák

fertőtlenítése és portalanítása
a

tüdővész terjedésének rueggátlására
miniszteri rendeletek alapján

SZÁM.

Március 15-iki

HIRDETÉSEK.
Az

9.

LAPJA.

iskolai, ifjúsági és egyesületi ünnepélyek rendezésénél
nélkülözhetetlen a Mendöl-Tóth-féle Szavaló- és
Daloskönyv, mely az alkalmi versek és dalok valóságos kincsesháza. Megrendelhető levélileg, vagy 1 K
60 f előzetes beküldése mellett, Tóth állami tanítónál,
Orosházán (Békés megye).
(266—1—1)

kötelező

„Fónagy-féle Dustless"-szel
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle I)ustless"-gyár :

Erdős József és Társa

HARMONIUMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít :

PAJKR REZSŐ és TÁRSA

Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám

BUDAPEST,

alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-22-5)

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.)
Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Készletlizetéare 8 koronától feljebb.
Tanerőknek külön százalékengedmény.

(53—26—8)

R n r p l a d á c Fehér és schiller asztalibor hektoliteD U i C l d U d o . renként 26 korona. Olaszrizling és
kövidinka fajborok 36 korona. Szunyogh Ferenc, bortermelő Újkécske.
(175-X—4)

Magyar Népiskola

K f t gyönyörű, ú j Máriaének, díszes orgonakísérettel
(II. rész) 3 K ; 48 csinos és dallamos előjáték
(I—II. rész) 2'70 K. Zámbó Károly, Szeged.
(185-12-4)

a címe annak a komoly, független és már is közkedvelt tanügyi lapnak, mely a Budapesti Tanítótestület, a Tanítók Orsz. Bizottsága, az Eötvös-alap Orsz.
Egyesület, az Ipariskolai Tanítók Orsz. Egyesülete és
a Budai Tanítóegylet közös támogatásával újév óta

Iskolai és orgonaharniöniuinot ne
vegyen, míg

REMÉNYI MIHÁLY
magyar hangszertelepének h a r m ó n i u m r ó l szóló árjegyzékét át nem
olvasta, mely ingyen és bérmentve
küldetik Budapestről, VI., Király-u58.
Gyakorló pedálos orgonák a legolcsóbb gyári árakon. Régi hangszerek
cserélése, vétele és javítása, kezesség mellett. Telefon 87—84.
(64-30-8)

Tananyagbeosztási nyomtatványfüzetek az áll. róm. kath. vagy bármelyik tanterv szerint összeállítva I. oszt. 1 K, 2 együttes o.T40,III.o. 160,
IV. o. 1-80, V. v. VI. o. 2 K. Államsegély - kérvény és
Mellékletei 2 K előleges beküldése mellett kapható :
Gyerkes Mihály ig.-tanítónál, Székelyudvarhely.
(258—V—l)

minden vasárnap jelenik meg.
Az eddig megjelent nyolc szám igen érdekes, tartalmas és változatos közleményeket hozva és az említett
egyesületek működéséről hiteles kimerítő híreket közöl. A vidéki tanítóság karöltve dolgozik benne a fővárosi tanítósággal. Előfizetési ára : egész évre 8 K,
fél évre 4 K, negyedévre 2 K, mely összeg a kiadóhivatalba (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 47.) küldendő. Előfizetések március 1-től is eszközölhetők.
(291-1-1)

Első magyar vili. erőre berendezett hangszergyár

STOWASSER

a magy. kir. Zeneakadémia, a budapesti színházak, a
magy. kir. honvédség és a közös hadsereg stb. szállítója,
a javított R á k ó c z i - t á r o g a t ó feltalálója

BUDAPEST.
Főüzlet : II., Lánczhid-u. 5.

f ^ C O V p l p í r anyagi áldozatok árán is, csonV - ' O U I t / l t J J V , grádmegyei járási székhelyről,
22 tanerős, áll. iskolától, alföldi nagyobb városba áll.
tanítónővel. Cím : dr. Szabó Jenőné, Gyula.
(2Î3 - 1 - 1 )

Marv áe Mérői

tudományos műszerek gyára
l U d l A OÄ U i C i e i Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Telefon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m.
kir. közoktatásügyi miniszter űr utasításai szerint.
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok,
közetek stb. Állami és nem állami iskolák legcélszerűbb bevásárlási forrása.
(25- 26—4)

J.

cs. és kir. udvari szállító,

Magyarország

Gyár : Öntőház-u. 2.

legnagyobb

hangszerek

vonós-

és f u v ó -

gyára.

Ajánlja saját gyárában készült, elismert
kiváló minőségű hangszereit és alkatrészeket.

Iskolai hegedűk
3 frttól följebb
Org.-harmóniumok 70 „
„
Pedálos orgonák legolcs gyári árakon.
Tanerőknek kedvezmény.
Árje ,yz. kívánatra díjmentesen küldetik.

K i v i t e l n a g y b a n ós k i c s i n y b e n .

(35-52-8)
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Vezérkönyy a beszéd- és értelem gyakorlatok tanítására.
Szerkesztette : BALÓ

J Ó Z S E F , állami t a n i t ó k é p z ő - i n t é z e t i

igazgató.

Kiadja a magyar k i r á l y i tudományegyetemi

nyomda.

E n g e d é l y e z t e t e t t a v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m. k i r .
miniszter,£7.784/1908. szám alatt kelt rendeletével.
Ezen V e z é r k ö n y v

ismertetése a Néptanítók

Lapja

folyó évi 7-ik szamának 2 5 - i k

lapján

közöltetett

Bolti ára, keménybe kötve, 1 korona. Xettó-ára <•> fillér s
85 fillér előleges beküldése esetén portómentesen küldjük meg.
A"

ef/j/etemi

iiijomdtt

i;/(t:.,j<t1ó.sáya.

CIMBALMOK

P I Z I K G E R . f é , t ÄaST a t 6
B U D A P E S T , V I I I . , N a g y t e i i i p l o n i - n t r a 17.
(1802—XV S)
] EC f a v i i i l o r t remek szabásban. elegáns kivitelÍ J l u i I l i i ü l L ben, tiszta gyapiús
.xpjúszövetből mérték
szerint készít férliöltönyt, felöltöt vasrv t.éliknhíitet
líraiig/,

F.

é«

T á r s a

úriszabé-ilzlete, VIII. ker.. Riíkóczi-iít (it). Vidékre
mintákat niértékvételi utasítással bérmentve.
(20—52—9)

készpénzért vagy részletfiietósre
legjutányosabb áron

legújabb szabadalmazott
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangtartását más gyártmány
meirsem közelítheti. Tel
jes jótállással, részlet tlzetésre is kaphatók
Harmóuiumok, bes/t
lögépek, gramofonok
fonográfok bámulat >
szép hanggal. Heg'-iliiíi
harmonikák, tu vol.. ..
citerák, kitűnő húrok stl>
Tanítóknak és tanítónősnek 10»
engedmény v. jutalék. Árjeirvzékct k i r a u n t m ingyen
k ü l d : JIOOVOItÓSSY O VI LA m. k i r . szab. hangszergyára, Budapest, VIII. ker.. Kákóczi-tit 7 1 .
( 7 - 2 6 - 8)

Iskolai Ünnepélyek és vizsgák
előkészítéséhez gyakorlati vezérfonalai szolgálnak
VADAY JÓZSEF miivei. Árjegyzékért a szerzőhöz,
Nagyváradra tessék fordulni.
(48—10—5)

KÉZIMUNKA
1» o b e l i

EHRENTREÜ ÉS FUCHS
testvéreknél
B U D A P E S T , VI. ker., T e r é z - k ö r ű t 8 / k .
Képes árjegyzék Ingyen és bérmentve.
Telefon 88—59.
(208-40-4)

sielt.

gok és szövetek r e n d k í v ü l i nagy
valasztékban. szabott gyári árakban.
K é r j e n képes árjegyzéket és kiválasztási k ü l d e m é n y t .

Telefon I09—06.

Tanítónőknek engedmény!

BÉRC ZI 1). SÁNDOR
női kézimunka-nagyiparos,

FEIWEL LIPÓT u t ó d a ' f i S L .
BUDAPEST, IX., l|>íir-utca 7.

lékektornakész»
és óvodaberendezések

gyára.
Kívánatra megbiilili újonnan
kiadott árjegyzékét, i nuj ' ii és
liérmciitTP.

(9-5Í-9)

B u d a p e s t , V I . , D e s s e w f f y - u t c a 5. sz.
(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.)
1
Saját áruházában.
Selyemmel niOHOPTaiUlílOt * eliete atlaszra, 8 cm. nagyhímzett
Bágban, 70 liller beküldése
után bérmentve küldök.
, „
(16—26—5)

-ZAM.NÉPTANÍTÓK

Mpo-íplpilt

A

Madarak és f á k napja. 2 felvoná-

sob
DJ
> énekes gyermekszínmű. Ára 1 K,
megrendelhető a szerzőnél : Loveezky Ernő, kir. tanfelügyelőségi tollnoknál, Pécs.
(26U—1—1)

i '
' j áll. tan., ref. kántor Egeresről (Kolozs m.)
V J Ä C l ü l iskola 2 tanerős. Vasút helyben. Both
Miklós.
(300—1—1)

„Március

15."

(Harmadik kiadás, negyedik ezer.)
Egyfelvonásos, alkalmi színjáték. írta : Pásztor
József. A hazafias munka költői módon fejezi ki a
szabadságharc emlékének fellángolását az öregedő szívbensaz ifjúság tiszta lelkesedésétaszabadság gondolatáért Iskoláknak, ifjúsági, önképző- és társaskörök nek
különösen alkalmas, hogy lendületesebben ünnepelhessék meg március 15-ét. A színdarabban mindössze
három szereplő van, díszlet sem kell hozzá, így könynyen előadható. Megrendelhető a szerzőnél (Budapest,
I., Kemenes-utca 8.). Ára póstai szétküldéssel !)0 fillér.
A pénzt legcélszerűbb utalványon vagy bélyegekben
beküldeni, mert utánvételes küldésnél drágább.
(38—VIII—8)

Stampay ének- és imakönyve
(XV. kiadás. 256 oldal. Űj kotta!)
a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan
kölve 30, díszben 50 ílllér. 11-ik könyv ingyen, új
2 4 oldalas kotta ingyen. K ö b ö l k ú t (Esztergom m.).
(240-12—3)

LAPJA.

K
f o T y t ó f egy nevelői állás jött üresedésbe
két elemi osztályú fiúgyermek mellé. Fizetés: havi 40
korona és teljes ellátás. Kérvények lehetőleg arcképpel Mudrony Jenő, Szabadszállás puszta, Kisadacs küldendők.
(280—I—1)

SCHUNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(14)
BUDAPEST.
(19-7)
Föilzlet: IV., Magyar-utca 10. és 18. Gyár: IV.,
Magyar-utca 2(5. és VIII., Mária Terézia tér 10.
Magyarország

legnagyobb és villamos erőre
dezett hangszergyára.

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén búrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedük 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Koiiyhabereinlezés

Legjobb élősövények :

S l

és Gleditsia 1, 2, 3 éves kapható olcsó árban R á c z
György kertészetében, K u l a (Báes m.). Árjegyzék
kívánatra küldetik.
(268—líl—'2)

r

beren-

olcsó

pénzért !

8 db zománcozott fazék ?, 1 2 3 4 5 Kt'er
A

ui,..

1 1 1 1

darab

4 n
»
lauas
j 2 3 liter
12 db összesen csak 3 frt 68 kr, ezekhez fedők csak 60 kr.
Herzl zománcedény-lerakat, Lengyeltóti.
(278-1-1)
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ELŐFIZETÉSI ÁRA:
Egész évre 1 « K. Félévre 5 K. Negyedévre 2 K 5© f.
Előfizetést naptár szerint kikerekített egy évnegyednél
kevesebb időre nem fogadunk el. Az előfizetési és hirdetési
díjak nem a szerkesztőségbe, hanem a kiadóhivatalba küldendők postautalvánnyal be, következő cím alatt:

A NÉPTANÍTÓK LAIM A tek. kiadóhivatalának
BUDAPEST, I. kerület (Vár), Iskola-tér 3. szára.

L

-i

r
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

J

B u d a p e s t , 1909 m á r c i u s 11.

X L I I . é v f o l y a m . 10. szam.

KIADJA

A V A L L Á S - B S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K i l l .

>í"i*jí'!pnik e lap mimlen héten egyBzer, csütörtökön iestei.
Hegkaphatjft e lapot minden magyarországi népoktatási
•tezet. tehát az összes óvodák, elemi, folsí n;[i- es i.olgári
mkciak és tanítóképző - intézetek eg) példányban I írjeo.
' lap megküldése iránti folyamodványok az iskola letezéset
, azoló bs az illetékes kir. tanfelügyelő altal lattimozott
söziégi elóljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „N*. i tanítók
alja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan
: u. ici.
:-.'. iULLSZTOSECl :
BUDAPEST, VUS. K ..it., BLKKOCISIS-UTCA 16. SZAtt.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Kgy e\re 10 korona, féli 1 : 5 korona,
negyeiévre '2 korona iíö ftllér. — Egy negyed éviiéi kevesebb
iti• "r-• -iiiizetést. nem fogadunk el. — Az előíizete.-., p, nzek a
kiadó hivatalba küldendők.
A Hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetés fcnél rar,.
d'
egyes szóért, minden közlés utan C flllér üzete
Ki r-•
mólon mindenki i Ital kiszámítható irdetéai d j ..tör küldeni-*
be. Egjeb hirdetéseknek az egész oldal egy het\e vetted r»l '.
tevő petit nyomású és egytasábi; sora 1 korona, l.zek a ,:.Jak i
előre a kiaiioiiivatalli.i kútlen.Vík,

Ml A' OBI ATAt:
M ACT. RIß. EGYKTKMi MOilüA, 1. «EB., ISiiOI.A-TKB 3.

».Inuk vis-za.
ii<t!l<lolíltok

EEt«í 9*4* i II S

MíiJSilIl.

A limitért hevülő. a jövőért komolyan
munkálkodó nemzet képe lej^ü lelkem
szeme előtt, ha március idutfaijak méltó
megünneplésére gondolok. A .Jievülésben,
mehet ma látok, nincs elég őszinteség,
.i jövőért való munkában nincs biztos
céltudatosság és nincs egység. Ezért az
én gondolataim reánehezethiek a lelkemre; az igaz.-agérf vaió szomjúság
gyötör, a rtgi áldozó-oltár meggyújtott
tüze mintha, nem tudna felmelegíteni,
mert inkább görögtűz, mint a szívek
belső tüze. Poétáink csinálják az ünnepi
hangulatot, közönségünk egy vésze naivnak tartja e hazafias hevületet s odautalja az ifjúság kötelességei közé. amely
hagyományos iskolai ünnepnek tekinti,
de való jelentőségét a folyton megújuló,
>oha fel nem frissülő jelszavak hangoztatása miatt megérteni nem tudja.
Mit is szoktunk mi má
is idusán
ünnepeink keretében dicsőít
'! Beszélünk a márciusi ifjak rnozg, iáról, elszavaljuk Petőfi harci riadój. , fölelevenítjük a szabadságharc fényes-szomorú
mozzanatait s végül hangoztatjuk, hogy
a hazát nekünk is mindenekfölött kell
szeretnünk s inkább életünkről kell lemondanunk, mint szabadságunkról. Ebben
a keretben mozog a márciusi ünnepek
programmja, lia ugyan nem kapcsoljuk
össze táncmulatsággal, díszvacsorával,

serleg-köszöntővel, amint ez kaszinóink
egy ikénél-másikánál néhány évtized óta
hagyományos szokás.
I\i résem ezekben az ünnepekben a
tartalmat s nem találom; keresem a
gondolatot, ameh a múlttal összeköti a
jelent s áthidalja a jövővel mind a kettőt,
de nem találom: leérem a márciusi ünnepek' tulajdonképen y aló célját: a szabadság való értelmezését s nem találom.
Nekünk .. szabadság még mindig nem
nyilatkozott meg a maga tiszta valóságában s himet varrunk reá közkeletű
frázisokból, amelyek tüzesek, pattanók
hatásosak, de csak a fület érdeklik, az
értelmet nem keresik.
A szabadság sok százados értelmezésének át kell alakulnia, hogy éltetni
tudjon, mivelhogy ez a hivatása. Ne
legyen szóvirág, hanem valóság, ne lobbantson egy ünnep keretében arra a
bizonyos lángra, amely az ünnepi műsor
utolsó akkordjával egyidőben múlik ki,
hanem maradjon bennünk állandóan,
váljék vérünkké, energiánk táplálkozzék
belőle, foglaljuk bele életünk programmjába. Higyjük, érezzük és valljuk, hogy
a szabadság, mely március idusán megszületett, nem volt egyéb, mint a gondolkodó elmék hajnala, ettől fogva kezdettünk látni, megláttuk a milliókat,
akik szintén emberek, szintén érvényesülésre. tehát boldogulásra törekszenek :
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szertefoszlott a köd, amely az elmére szeme elé pedig oda kell állítanunk a
borult, kezdettünk a jövővel foglalkozni, jövőt, mely reájuk vár s tőlük munkát,
kerestük azokat az útakat, amelyek tisztességet, igaz lelkesedést kíván. Ámde
előbbre visznek, láttuk a munkát, amely- szavunknak erőt csak példánk adhat.
nek minden állampolgár a részese, vizs- Az ifjúságnak látnia kell, hogy a mi
gáltuk a kapcsolatot az emberek mun- kezünkben nem pihen a fegyver, hogy
kái között s valahára megértettük, hogy a jövőt kiépítő munka halad s mi nem
méltányosságra és igazságra kell a jö- teszünk egyebet, mint utódokat igyevendőt felépíteni.
kezünk bennük nevelni, akik fáradt
Mi március idusán lettünk nemzetté» kezünkből átveszik a fegyvert és tovább
amelynek nem néhány százezer, hanem harcolnak az egyetlen dicső csatában,
kétszerannvi millió tagja van. Ez a melyről lelkem ábrándozik : az élet
gondolat új volt, meglepő volt, lelkesítő műhelyében.
Március idusán pedig letesszük kezünkvolt akkor s mégsem tudtuk a hatvan
ből
a szerszámot, fel öltjük ünneplőruesztendő változatos tapasztalatain okulva,
hánkat,
összegyűlünk s az együvétartoaz új gondolatot tovább fejleszteni. Olyanok voltunk és vagyunk, mint aki nagy zás mélységes érzése felbuzdul szívünkörökségre tesz szert s az évnek egy ben s felidézvén az úttörők emlékét,
bizonyos napján, az évfordulón lelke- megkérdezzük tőlük: vájjon méltók vasedve dicsőíti az örökséghagyót, de nem gyunk-e hozzájuk?
G aal .Mózes.
kéri önmagától számon, hogy ezzel a
nagy örökséggel az elmúlt hatvan év
Vallás és erkölcs.
alatt miképen sáfárkodott.
írta : Székely György dr.
Úgy érzem, hogy március idusán
Modern
társadalmunkban nem kevés számkomoly lélekkel, magunkba térten azon
ban vannak olyan emberek, kik örvendenek az
kellene tűnődnünk, hogy abból a mun- egyháznak és képviselőinek, mint szociális és
kából, amely reánk várt, mennyit és morális erőnek gyöngülésén s általában a valhogyan igyekeztünk megvalósítani, meny- lástalanságnak. a hitetlenségnek a terjedésén.
nyi maradt teljesítetlen s miképen akar- Hisz — mondják — az egyház volt a múltjuk a jövőben kötelességünket leróni. ban a felsőbb társadalmi osztályok uralmának
megalapítója, leghatalmasabb tényezője, segíA fejlődés hatalmas törvénye szerint tője, s a vakhit kötötte be az alsóbb munkásakár akarunk, akár nem, haladnunk kell. osztályokhoz tartozóknak, a népek millióinak
Minnél kedvezőbb a talaj, annál biz- a szemét, hogy nem láthattak tisztán, nem
tosabb és zavartalanabb a fejlődés, csak- ébredhettek emberi önérzetüknek és emberi
hogy ezt a talajt állandóan munkálnunk jogaiknak a tudatára. Az egyház és a papok
tanították meg őket tűrni és szenvedni, lemonkell. Jaj annak a nemzetnek, amely a dani és megalázkodni ; s földi szenvedéseikért
jogok sürgetésében buzgóbb, mint a kárpótlásul a mennyei üdvösséggel, a földöntúli
kötelességek teljesítésében s amely tár- örök élettel kecsegtették a jókat, a gonoszakat
sadalom nem erőgyűjtésre, hanem erő- pedig a pokolbeli büntetéseknek a rémével
ijesztgetve akarták büntetni vagy pedig az
szétforgácsolásra törekszik : a fejlődés erény
útjára visszatéríteni. Szóval, amint a
útját nem egyengeti, hanem sziklákkal tudomány szakított a vallással, a hittel, s
rakja tele. Mi csodálatosan éles judi- ennek köszönhette óriási fellendülését, az erciummal vizsgáljuk bajainkat, állandóan kölcsnek is szakítania kell a vallással s attól
diagnózist állapítunk meg, ahelyett, hogy függetlenül kell annak felvirágoznia.
Ilyenformán okoskodnak azok az emberek,
a betegség ellen hathatósan küzdenénk.
Nekünk március idusán az erőgyűjtés akik vagy nem képesek a dolgok mélyére hanagy munkáját kell világos 03 határo- tolni, vagy nem is akarnak.
A vallás és erköics egymáshoz való viszozott célul kitűznünk; az ifjúság lelki nyának kérdéséhez napjainkban még hozzá-
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szólni sem lehet anélkül, hogy az elméletet a Csak esetleg, inert gyakran megtörténik, hogy
gyakorlattól, a tudományt az élettől meg ne a legerkölesösebb egyén sem boldogul, a vilá<r
különböztessük. Más a tudomány és más me- felfogása szerint boldogtalan, méltatlanul szengint az élet. az egyesnek és a társadalomnak vedni, tűrni kénytelen épen erényessége, erkölvalóságos, szemünk láttára végbemenő élete. csössége miatt. A boldogság nem is az anyagi
A tudomány, az elmélet kétféle erkölcstant javakban van, hanem a lelkiekben: minő az
ismer: egy természetes alapokon nyugvó és eze- önmagunkkal való megelégedés, a saját maken, felépülő erkölcstant, amelyet nem egészen gunk magasabb erkölcsi értékének tudata, mely
páratlan önérzettel tölti el lelkünket stb. Már
szabatosan és helyesen független erkölcstannak
Plátó. ez irányzatunk első képviselője, hirdette,
is szoktak nevezni, vagy bölcsészeti erkölcstannak. etikának; és azután egv a vallással köz- hogy a valóban erényes, igazságos ember még
akkor is boldogabb, ha vele az emberek és
vetlen
kapcsolatban álló erkölcstant, amelyet némelyek ralláserkölcstannak, morál tannak, istenek úgy bánnának, mint ahogy azt az
vagy függő erkölcstannak is szoktak nevezni, erénytelen, az igaztalan megérdemli és fordítva. Igazságtalanságot eltűrni sokkal jobb,
mert erkölcsi tételeit a vallás dogmáira alamint igazságtalanságot elkövetni.
pítja. vagy a vallás tételeivel hozza közvetlen
összefüggésbe.
Tagadhatatlanul szép és magasztos emu. _
A bölcsészeti erkölcstan azon erkölcsi haj- az eszményi iskolának felfogása az erkölcsről.
lamokra, azon természetes jóra vezérlő ösztö- Mi is nemcsak valljuk ennek az erkölcstannak
nök 'e. csírakra épít, melyek az emberrel többé- az elveit, tanait, hanem hisszük azt is. hóin"
o.
kevésbé veleszületnek. s melyeknek folytonos el fog jönni ennek az erkölcsnek az országa
gond.i/.ása, fejlesztése folytán az erkölcsiség is. De ha az életet, a gyakorlatot tekintjük,
mindinkább magasabb és magasabb fokra emel- arról kell meggyőződnünk, hogy ez az erkölcs
kedik az emberiség életében. Ez az erkölcstan ma még csak a kiváló, magasabb képzettségű
azu'.án megállapítja az erkölcsi eszményt is: de egyének lelkében valósulhat meg, s a nagy
e'eiendő célt. umt'h felé az embernek töre- tömegre ezzel a valóban teljesen • rdrk nélküli,
kednie kell — magasra tűzi ki. Sajnálatos teljesei/ ön.ret'en erkölcstannal a megkívánt haazonban az a körülmény, hogy amint a vallástást el nem érhetjük. Bz az erkölcs csak a
ban vannak felekezetek és nincs egység, egyet- felsöbbrendüeknek, a műveltebbnek, a felső tízért"- az emberek között, ép úgy ezen erkölcs- ezernek való. Törekednünk kell ugyan arra.
tudiciiáiiv terén is vannak iskolák, elmeletek, hogy ez mindinkább 1 erjedjen, hasson es bómelyek más es másképen állapítják meg az dítson; de az eszközök tekintetében, a gyakorerkölcsnek ágy az eredetét, mint a célját. Még lati megvalósítás szempontjából le kell szália„,, „ 1
," 1
...
"1
I ' 1 'I AT nap ainkban
hódít, nz a két.félp
....
irányzat, melyek közül az egyik az erkölcsöt
elmélet, más ;iz élet. Amint Schiller, a némemég mindig összefüggésbe, kapcsolatba hozza
a földi boldogsággal, a jóléléssel vagy élveze- tek költője mondja :
Könnyen megfér ott. annyi gondolat, a tárgy
tekkel, a másik pedig a hasznossal, s az
erkölcs és jog között éles különbségét nem a tárgyba ütközik a térben.
Es épen ebből a tényből következik az a
állítva fel, bár a társa lalom fennállásának és
1
meggyőződésünk, hogy épen a magasabb erboldogulásának egyik hatalmas eszközét látja
az erkölcsben, ez utóbbit mégis alárendeli a kölcs terjesztésének, megvalósításának a legfontársadalmi, a szociális elvnek. A tudomány tosabb érdeke az, liogy a gyakorlatban azt
amazt az irányt műszóval eiidémonisztikus
irány- ne válasszuk el a vallástól s ne utasítsuk vissza
zatnak, emezt pedig vtilitwrisztikamiak
nevezte j azt a rendkívül fontos, nélk ilözlietetlen szolel. Ez utóbbi irányzatnak legkiválóbb képvise- gálatot, melyet a vallás minden időben tett
lője a jelenben az angolok nagy bölcsesze: az erkölcs megvalósulásának. Mert mit tapaszj tálunk az emberiség múltjában és jelenében
Herbert Spencer.
egyaránt Azt, bogy a valóban független bölVéleményünk szerint magasan felette áll e
csészeti erkölcstan magasztos tételei nem képekéi erkölcsböicsészeti elméletnek az eszményi, sek a millióknak, a tömegnek a lelkét megidealisztikus erkölcsi iskola felfogása, mely a ragadni, megindítani, az erény ösvényén állanjót, az erkölcsöt valóban nem rendeli alá sem
dóan, ingadozás nélkül megtartani. Azt, hogy
a kellemesnek, sem a hasznosnak, hanem azok- ennek a tömegnek mankóra, támasztékra van
tól független magasságba emelve fel, azt hir- szüksége, mint ahogy a gyermek is csak megdeti, hogy az erényt önmagáért kell szeretnünk, édesítve veszi be a neki hasznos orvosságot s
önmagáért kell cselekednünk és nem árért a
a keserűt magában nem fogadja el, bárboldogságért, legyen az földi boldogság vagy égi
mennyire prédikáljuk is neki annak hasznos
üdvösség, mely esetleg annak nyomában
jár. voltát. Az utilitarisztikus erkölcstannak ilyen
10*
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támasza az önérdek, az, hogy felvilágosítják
a népet afelől, hogy az éïény a legjobb üzlet,
hogy az erény vezet a jóléthez, a boldogsághoz ; az idealisztikus erkölcstannak pedig ez a
támasztéka csakis a vallás lehet.
A vallásban különösebben az Isten eszméjének és a halhatatlanság dogmájának van rendkívüli jelentősége e szempontból. A kevésbé
művelt ember önmagából, a saját lelkéből nem
merítheti az erkölcsi törvényt vagy a követendő erkölcsi mintaképet. Amint Kant mondta,
a műveletlen ember épúgy, mint a gyermek,
kívülről, másoktól (ez utóbbi leginkább a szüleitől) kapja az erkölcsi szabályt, cselekvéseinek
zsinórmértékét, azaz ők a heteronómia állapotában vannak. A legtöbb ember azután nem
is képes kijutni ennek a heteronómiának az
állapotából, azaz nem éri el az öntörvényhozásnak, az autonómiának az állapotát soha.
Ezért azután a gyermek a szabályt teljesen
azonosítja azon személyekkel, akik azt neki
előírják, vagy legalább az egyikkel, vagy azzal, akitől leginkább fél, vagy akit leginkább
szeret, akinek a tekintélye a legerősebb, vagy
akinek a gyöngédségét leginkább becsüli. A
gyöngéd fogékonyságú gyermekre illik az a
tétel: „Lelkiismerete az apa vagy anya", nemcsak képletes értelemben. Gondolkodásának
módjában nem különíti el a törvényt attól a
személytől, aki azt képviseli és érvényre juttatja.
E komoly és teljes csalódáson nincs mit csodálkoznunk, ha meggondoljuk, hogy hasonló kapcsolatnál fogva a legtöbb félnőtt,
éretteszü
emberre nézve is a jó annyi, mint Isten, az
isteni személy, az égi atya. A kegyes lelkeknek erkölcsisége sokszor az Isten iránt való
engedelmességből áll és a legmagasabb lény
iránt való bizalomból, akit mindig jelenvalónak gondolnak, aki egyformán parancsol vagy
tilt, jutalmaz vagy büntet, és épúgy tárgya a
félelemnek, mint a szeretetnek.
A halhatatlanság dogmájában hívő ember
nem tántorodik meg, mikor látja, hogy az
élet, a természet és a társadalom nem úgy
méri az anyagi és szellemi javakat, amint azt
az emberek megérdemlik. Az összhang a cselekedetek jósága és azoknak jó következménye
között az életben nem mindig mutatkozik.
Sokszor épen az erényesek szenvednek és pusztulnak el, a bűnösök jólétben fürödnek, boldogulnak. Az erkölcsiségnek épen leghatalmasabb
támasza a hit, hogy a túlvilági életben ez
nem így lesz: a jók elveszik jutalmukat, a
gonoszok büntetésüket.
Elismerjük, hogy így az erényt a hívő nem
egészen magáért szereti, hanem hozományáért,
a túlvilági üdvösségért, de kérdjük, vájjon a
szociálista gondolkodásúak, kik a vallásnak
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általában is ellenségei, nem azzal kecsegtetik-e
a maguk híveit az erényre, hogy ez a legjobb
üzlet, ez nekik hasznos ? Haszon és érdek nélkül a szociálisták által vezetett nép sem kapható az erkölcsnek.
Szóval, ma még ott állunk, hogy az ideálisztikus erkölcstannak keresni kell a vallás segítségét, azzal harmóniába kell olvadnia, ha nem
akarja elveszíteni a lelkek felett való uralmat.
Hogy e harmónia mikép érhető el, milyennek
kell lenni a vallásnak és a vallásoktatásnak,
erről egy közelebbi alkalommal fogunk elmélkedni.

A tanítói gyűlésekről.
— Fölhívás az ország összes tanítóihoz. —
írta : Tamás

Károly.

Nagy elhatározásra hívom fel hazánk összes
magyar és magyarul érző minden rendű és
rangú tanítóját : egyesült, vállvetett munkára.
Munkára, mely az egységes magyar állam s az
általános és valódi népművelés nagy céljait
szolgálni hivatott. Kérem tanítótársaimat, ne
kutassák : honnan indul a kiáltó szó, ki az
akció megindítója, hanem csupán a tényeket,
a tárgyilagos igazságot mérlegeljék s aszerint
cselekedjenek.
Bizonyára sokan vagyunk a felsőbb iskolákból már most is, akik akár mint rendes, akár
mint pártoló tagok résztveszünk a néptanítók
egyesületi életében. Én már 16 év óta vagyok
rendes tagja s járok pontosan a tanítói gyűlésekre. Azt hiszem, közös nézetnek adok hangot,
mondván, hogy ezek a gyűlések — tisztelet
adassék a kevés kivételnek — hovatovább
mindinkább ellaposodnak, tartalmatlanná, itt-ott
eszem-iszommá degradálódnak.
Mert mit is észlelhetünk a legtöbb tanítói
összejövetelen ?
Mindenekelőtt hallatlan szellemi vérszegénységet, nemtörődést, a tagok érintkezésében ridegséget, a fiatal tanítók közt itt-ott nagyfokú
arrogánciát. A legtöbb gyűlésen alig van érdemleges téma, vagy érdekes szaktárgy vitatása. A
sablonszerű „ mintatanítás " — melyre rendesen
már a gyűlés előtt egy héttel készül tanító,
tanítvány egyaránt — tengelye az előadásoknak. Emellett egy-két kínosan összefércelt felolvasás, milliószor agyoncsépelt szalmatémával
adja a szellemi táplálékot, amelyért mes-sze
vidékről összesereglik a tanítóság. A „magasröptű", „mélyreható", „lelkes" elnöki megnyitók is hasonló nívón állanak. Sokszor egész
erejük a gyűlésen megjelent egy-két főbb rangú
vendég vagy hivatalos személy agyondícsérésében merül ki. Magasabb, általánosabb, a korszellemtől áthatott, azzal vonatkozásban álló-
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beszédet, mely a tanítóságot irányítaná, tájékoztatná s egyben lelkesítené pályája szeretet é n . alig-alig hallunk.
Ez nem jól van így. A bajt okvetetlenül
orvosolnunk kell. Gyűléseink gyökeres r e f o r m r a
szorultak. Ismételten hangoztatnunk kell, h o g y
összejöveteleink célja pályánk magasztosságának
nem frázisokkal, hanem tényekkel való igazolása. az ideálizmus, a lelkesedés ébrentartása
és fokozása, az összetartás és a tanügyi közszellem megteremtése, az egymástól való tanulás. a pedagógia haladásáról való tájékozódás
és a közönségnek, úrnak és parasztnak figyelni ' a/ iskolára terelni, és ami a legfőbb: tervk-'-zítés az egységes eljárásra a kultúra, az
igazi népművelés mikéntjéről, s ezzel a haza
másodszori meghódításáról. A gyűlés továbbá
az az egyetlen alkalom, ahol az összetartozandosag érzését felébreszthetjük, ápolhatjuk, a
szeretetet és bizalmat egymás iránt növelhetjük.
Mióta e gyűlésekre való járás megcsappant,
kézzelfoghatóan nő a tanítóság között az elhidegülés. az egymással való nemtörődés, az
iskolákban a rombolás. Az iskola is kezd átalakulni büróvá, — - ezt nemcsak az elemi
isk ara értem.
hova' naponként eljárunk
hivatalos líráink lemorzsolasára. átadjuk a tudomanvbi.il a kiszabott penzumot tanítványainknak. de szívünkből vajmi keveset hagyunk ott.
líi>i''go'c i's linottá kezd lenni az a -zent hely,
ahol -z.mte erezhetni az angyalok járását. Az
ártat laft gyermekszívek bűvös világát néni érzi
meg a mienk s nem melegedik fel tőle. mert
ez a tehetseg a külső világ hidegsége miatt
kiveszett szívünkből. A szervesség utolsó szálai
i- szakadoznak.
Hogy az egyesületi élet, mint a tömörülés
- az .-inlitett erők kohója ki alvófélben van, azt
sokan — elég naivul — a fuvardíjak megcsappanásának terhére írják. I)e ez nem az
elsődleges ok. mert a pénzbeli segély apadása
csaiv következése a gyűlések t a r t a l m i elsekélvesede-eiiek. Intenzív, életrevaló munka mellett a
pénzbeli segély megvonása, illetőleg leszállítása
bizoi vara nem következik be.
Az én nézetem szerint a b a j okát elsősorban
a néptanítóik mngárahagvottságábaii találjuk.
Sem a polgári, sem a középiskolák
még
kev —be az egyetem
nem törődnek a szorosabb értelemben vett népoktatással, az elemi
isk" a munkásaival. Kézzelfoghatóan igazolja
ezt az állítást az. hogy mióta a, polgári iskolai
tanárok kiilön egyesületet alkottak s a tanítói
körök kötelékeiből kiléptek, az egyesületi élet
rohamosan hanyatlott csaknem mindenütt. Most
i- ott van élénkebb tevékenység, ahol a m a g a salili iskolák emberei állanak a körök étén.
Csakhogy - sajnos - általában a különféle
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iskolafajok tanítói egymástól teljesen elszigetelve
működnek, mintha bizony nem egy és ugyanazon célja volna mindannyinak : az általános
népjólét emelése a műveltség terjesztése által
s a nemzeti lét öntudatossá tevése, amely nélkül m a h o l n a p oldott kéveként hullunk szét.
Ma már a magasabb iskolák sem szorítkozhatnak csupán speciális célra : a beamterképzés
vagy tudósok nevelésére, hiszen az élet m u t a t j a ,
liogv az alsóbb néprétegek gyorsan szívódnak
fel a szociális eszmék külső nyomása alatt ;
hogy felismerteti már ott is az iskolázásban
rejlő erő, mint a létért való h a r c legbiztosabb
fegyvere. Kétségtelen, h o g y az
áUammeehanizmus a kultúra terjedésével, a szociális eszmék
hódításával az organikus
kialakulás felé közeledik, ami egyet jelent az általános és intenzív
népművelés fogalmával. H a meggondoljuk, h o g y
a XIX. század közepétől ez irányban mekkora
a haladás, kiszámíthatjuk, hogy a fent jelzett
állami berendezkedésnek nem is olyan sok idő
múlva m e g kell valósulnia.
A szervezetlenség, az egysége- cél és az egységes tanügyi közszellem hiányából önként következik a közönség, általában a nép közönyössége a tanítói gyűlések iránt. Mindenesetre
ez is egyik oka a visszaesésnek. Pedig a k u l t ú r a
apostolai összejövetelének ünnepnek, eseménynek kellene lenni a legelhagyatottabb faluban i-..
A mondottakból önként következik. Iiogv a
tanítói gyűlések s a vele egybeforrt n a g y célok
megvalósítása két körülménytől f ü g g :
Iák) tömörülésétől ;
'2. a közönség érdeklődésének felébresztése
és a gyűléseken való aktív részvevősétől.
E két általános feltétel le fogja győzni mindazon individuális bajokat, melyeket a n e m t ö r ő dés, a pedagógiai műveltség hiánya, materiális
életnézet stb. címén a tanítóság részéről a b a j
okául felhoznak.
Az első pontot illetőleg máris örvendetes
haladást tapasztalhatunk. Az iskolán kívüli oktatás kezdi összehozni a tanítóságot. De közreműködik ebben az » tudatossá vált igazság is.
hogy a tanügy munkásainak mindaddig nem
lesz m e g a társadalomban az a súlya, vezérszerephez nem juthat — ami pedig kizárólag
őt illeti meg - , míg a különféle iskolák tanítói egymásról mitsem akarnak tudni, sőt a
laikus közönség előtt igen gyakran egymás
munkáját, kvalifikációját, a kitűzött célt lekicsinylik.
Az egységes célnak, a közeledésnek, egymás
megbecsülésének, szóval a harmonikus összemüködésnek leghatalmasabb előmozdítója a vármegyénként
való egységes tanító/
szervezkedés
és tanítói gyűlése]; lehetnének.
Evenként, bár
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egyszer, a megye különböző helyein megtartott
összejövetelek oly ethikai, társadalmi, politikai
súlyt kölcsönöznének az iskolának és munkásainak, amely az iskoláról ápolt egyoldalú,
utilitarisztikus, ferde nézetet gyökerestől kiirtaná s azt nemcsak a politikai hatalom növekedésének központjává, hanem közgazdasági előhaladásunk rugójává is tenné. Ez nem azt
teszi, hogy a különféle iskolák a saját speciális
ügyeiket istápoló egyesületeiket feladják. Ezek,
természetesen továbbra is fenntartandók. De
másfelől ép oly szükséges, hogy a külön irányban dolgozó egyesületeknek egységes kapcsolata,
az összetartozandóságnak szervei az általános
érdekek szempontjából megteremtessenek. Különben az erők szétforgácsolódnak, s így sem
a nemzeti eszme, sem az általános népmüvelés,
sem a tanítóság ügye és közös érdekei a kellő
mértékben és gyorsasággal előbbre nem vitetnek. Képzeljük el az egyesített erők hatalmát
csupán a magyar nemzeti, a hazafias ügy szolgálatában ! Alig van vármegyénk, hol felsőbb
iskola — polgári reál, gimnázium, képző, kereskedelmi, ipari, gazdasági iskola stb. — nem
volna. Ha ezek tanítószemélyzete, az elemi iskolák tanítóival szívvel-lélekkel egyesülve, évenként legalább egyszer, váltakozva a vidék különböző helyein egybegyűlnének, mily hatalmas
őrtüzei gyúlnának ki a nemzeti kultúrának !
A vállvetett munka imponáló ereje okvetlenül kihívná a közönség érdeklődését is. Bizonyára ünneppé változnék az a nap ott, ahol a
kultúra egyesült munkásai megjelennének. Mily
élénkítő, eszméitető hatással lenne ez a falvak
lakóira ! Mily ellenakció a kozmopolitizmus
szétziláló aknamunkája ellen ! Mily erőtömörítés a nyugtalankodó és szintén szervezkedő
nemzetiségek ellen! Ily hatalmas szervezet tudná
a módját, hogy a gyűlésen a szülők és hallgatók is aktív részt vehessenek. Vitatétel a gyermeknevelés mikéntjéről, gyermekegészségügy,
ferdeségek, fonákságok a nevelésben, a helyes
élet- és világnézet, gyakorlati útmutatások az
ipar és földmívelés köréből, társadalmi szervezkedések stb. stb. tudná szítani a nemzeti összetartás érzését a szép kultiválása által. Ha e tekintetben csupán az illető falu, vagy város és
vidékének rövid története, meg az ének és zene
állana rendelkezésére, az is elégséges volna,
bogy a fajmagyarban a büszkeség érzését keltse
föl, a nemzetiségek előtt pedig tiszteletet és
elismerést vívjon ki. így a tanítóság és a nép
szerves egységet alkotnának abban a tudatban,
hogy ők most az egyéni és családi boldogság,
az állami jólét és hatalom, a nemzeti és általános haladás alapjain dolgoznak.
Mindig szomorúan gondolok hazánk viszonyaira, valahányszor a nagyszerű német tanítói
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gyűlésekről olvasok, hol az egyetemi tanár a
néptanító mellett s a közönség ezrei küzdenek
a germán faj egységéért és hatalmáért. Hol
vagyunk mi még ettől ? Az atomizálódás következtében már-már felbomlással fenyegetett társadalmunkban nem volna hathatósabb segítőkéz, mint az össztanítóság falanxa. És ehhez
nem kell egyéb, mint fajunknak és a kultúrának
odaadó szeretete, meg az állam részéről anyagi
és erkölcsi támogatás. Ha ez meg volna, akkor
minden kicsinyes egyéni hiúság, a magasabb
papiros-kvalifikáció önhittsége, alacsony, egyéni
szűk érdekkörbe zárt utilitarisztikus gondolat
meghátrálna a nagy egész java és boldogsága előtt;
az igazi tehetség és készültség pedig igazán a
közjó szolgálatában vívná ki az elsőség pálmáját.
Hogy mily hatással lenne ez az egyesülés
magára a néptanítóságra, mily más szellem lengené át az elemi és a magasabb iskolák tantermeit, fölösleges bővebben fejtegetni.
Tanítótársak ! Minden pálya munkásai tömörülnek. A társadalom legalsóbb közös érdekkörei is kezet fogtak egymással, hogy hivatásuknak annál inkább megfelelhessenek. Csak
mi, a különféle iskolák tanítói nem éreztük
eddig — úgy látszik — szükségét a közös akciónak, csak mi állunk még jéghidegen egymás
mellett, sőt sokszor ellenségképen egymással
szemben ! Pedig e hazában nincs nagyobb szüksége senkinek az egyesülésre, mint épen nekünk ;
s a hazának sincs nagyobb szüksége semmiféle
tömörülésre, mint épen a miénkre. Most, midőn
nemzeti létünket az elanyagiasodott korszellem
s a nemzetiségek vasgyűrűje fojtogatja; midőn
a népbolondítók tévtanai döngetik, rázzák ezeréves hazánk épületét ; a szívekben és elmékben
a helytelen élet- és világnézet biztosan ölő férge
rág ; midőn a néptanítók megyei és köri szervezetei a magárahagyatottság következtében ellaposodtak, tartalmatlanná és élettelenné váltak :
ébredjünk föl, álljunk talpra, nvujtsunk testvéri
jobbot egymásnak s a romokon építsük föl
megyénként az egységes és igazán általános
tanítói egyesületeket ! Legyünk hirdetői a fajjeleg transzcendens igazságának, isteni elrendelésének, az ideálizmu fajfenntartó erejének ; alkossunk áttörhetetlensgátat minden idegen nemzeti
aspirációknak, tévtanoknak, helytelen életcélnak.
De istenileg fönséges hivatásunknak csak
úgy felelhetünk meg, ha egyesülünk és testvérekké leszünk !

— A tanítói állás megbecsülése. Csiba
Mihály cs.-tárnoki róm.. kath. kántortanítót egyhangúlag községi képviselőtestületi taggá választották. — Fornádián (Hunyad m.) egyhangúlag
községi képviselőtestületi taggá választották Oana
Zénó áll. tanítót.
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2. A nevelésre vonatkozó kívánságok nálunk
háromnegyed részükben megvalósultuknak te• Válti*« .7. B. cikkén-'k néhány állítására. I
kinthetők. mondja cikkíró; es amikor becsületes
Irin : (rliic/rlirh
filma.
liberalizmussal megnyitandónak véli a nők előtt
Örvendetes fejlődése a magyar közvélemény- az ügyvédi, bírói, közigazgatási pályát, feledi,
nek, hogy ina már a nő helyzete körül folyó hogy még a, kertész-, a gazda-, az iparnspályára
vitában nem éretlen tréfálkozással, nem a tár- sem szerezhet nálunk a nő szabályszerű képsadalmi kérdésekben teljesen járatlan ellenfelek- zettséget, hogy a kereskedelmi pályára sem
kid van dolgunk,
lianem egv
o
o ^ Kened! Géza. egv
o • képezheti ki magát í'értikartársával egyenlően,
• lancsó Benedek személyében olyan emberek tá- sőt. hogy még a tanom-oktatás sincsen kiti rmadják a feminizmust, akik — ha ebben a jesztve a nőkre! Ezek csak kiragadott példák,
kérdésben sokszor meglepően tájékozatlanok a tárgy e részének alapos fejtegetése nagyon
- — komoly társadalmi problémát látnak benne, túlterjedne e válasz keretén.
•">. Gerhard von Amvutor es lieieharcl-ïStroins akiknek aggodalmai, lia alaptalanok is, fel: tlenül jóhiszeműek. Hiszen J. ]>. -aját leá- berg Matild nyilatkozataiért a feminizmust felenyait olyan önálló, bátor emberekké nevelte, lőssé tenni nem lehet. Előbb i nagyon hiányosa n
:aigy ennél nagyobb gyakorlati érdemet a femi- ••s tevésen fejezi ki azt a törekvést, hogy a
nizmus körül senki sem szerezhet. Bizonyos családi otthon számára értékesítsük a mai kor
tehát, hogy az ő aggodalmai nem a feminiz- technikai fejlettségét és a munkamegosztás elniis tényleges törekvései, hanem a fáradhatatlan vét; mert „telített asztalát vonzóvá es családrágalomnak többrendbeli vádjai ellen irányulnak. ját egészségessé" ma már csak a legkedvezőbb
Az a tisztelet es kollegiális ragaszkodás, anyagi viszonyok közt éiő háziasszony tudja
amely e sorok íróját a Néptanítók Lapjának tenni. A feminizmus pedig lehetővé akarja ezt
ilvasókö/.önségéhez köti, fölötte kívánatossá tenni a kispolgár- e- a inimka-ass/ony számara
i • : egyúttal arra törekszik, hogy
!..
teszi, hogv t lap hasábjain rávilágíthassunk
néhány alaptalan ráfogásra. amellyel szinte ver- kereső asszony, saját ege.-/.-égem k épségben
buválják országszerte a feminizmusnak tudatos tartása melleit, családja ellátását. egészség :.
s ezzel a magyar társadalomnak öntudatlan kedélyes otthonát a lehető legjobban biztosíthassa. A központi háztartás mellett tör lándileuségeit. Leg ven szabad azért sorra vennünk
zsát
Kenedi Géza is, múlt vasárnap megjelent
• k I!. t-ik kének néhány ilyen téves értesülésből
cikkében, líeichardí-Strotuberg asszony ••iőtöü k
származó állítását.
1 V feminizmust forradalmi törekvésnek ne- teljesen ismeretlen : szavaiból ítélve, egyik" az/ !>.vezték már a Magyar Társadalomtudományi nak a kivételes, szinte betegesnek mondható
Egyesület minapi vitáján is; miért
Hiszen asszonyoknak, akik — teljesen ellentétben a nő
a nő erkölcsét akarják
i'harlotte Perkins < r ihn an alapvető munkája : alaptermészetével
.t nő gazdasági helyzete, amely ma világszerte lazítani s ezzel a mai férfiéhoz hasonlóvá tenni.
irányt szab a legradikálisabb feminizmusnak, Hogy ez mennyire nem födi a feminizmus
• tien fejlődéstani alapon mutatja ki, hogy a erkölcsi felfogását, annak bizonyságául idézzük
nő helyzete a legtermészetesebb fejlődés ered- a magvar Feministák Egyesületének „ I'ajékozménye, hogy azért haragudni senkire sem lehet, tatás" eímü füzetéből a következő sorokat:
„Abban az irányban kívánjuk megszüntetni a
di hogy a társadalom mai fejlettsége megköveteli annak módosítását, Es ha magát a moz- férfi és nő erkölcsi megítélésében mutatkozó
galmat figyeljük világszerte: legfeljebb azok- ellentmondást, hogy a férfibeesüloHe! se félban a torzképekben találjuk a forradalmi han- hessen össze olyan cselekedet, amelyért — nolta
az egész ergulatnak némi nyomát, amelyeket a világsajtó a férfival együtt követte el
kölcsi
felelősséget
csupán
a
nő
v
i
s e l i . \ iszont
terjeszt az angol nők választójogi küzdelméről;
kívánjuk,
hogy
a
nőt,
lia
vagy
tapasztalatlande ott a különböző kormányok félszázad óta
újból tneg újból adott és megszegett ígéretei sága tette szerencsétlenné, vagy - anyai kötelességeinek híven megfelelvén — az emberiségadják meg a felcsigázott várakozásból és ismetelt csalódásból eredő keserűség magyarázatát. nek tett szolgálattal teszi jóvá, amit a mai
A kormány kortescéljaira folytonosan kihasz- társadalmi felfogás és rend ellen vétett: a
nált és utóbb mindig kijátszott angol asszonyok társadalom ne taszítsa lejtőre es ne zárja ki a
nem engedik többé, hogy visszaéljenek bizal- maga köréből ártatlan gyermekét, akit legmukkal. Ez épen oly kevéssé forradalom, mint kevésbé lehet felelőssé tenni szülőinek tetteiért".
azoknak a ki uzsorázott lakóknak felzúdulása,
4. Nagy tévedés azt hinni, hogy a neo-malkik nem akarjak tovább tűrni a mai tűrhe- thrizianizmus, amelyet líonssel asszony egyetetlen lakásviszonyokat: egyszerűen önvédelem sületünkben ismertetett, azonos az „egyke" fór• gyik is. másik is.

majában rendszerbe foglalt önzéssel, kapzsiság-
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gal. Csupán a felelősségérzet
alkalmazása az a
családi életre, a szülök önbírálata abban az
irányban : hány gyermek egészségének megóvására, anyagi szükségleteinek fedezésére, szellemi vezetésére érzik magukat képeseknek. H o g y
ez mennyire szükséges, arról a feministák ezerszer meggyőződhettek egyesületük Gyakorlati
Tanácsadójában, lia 8 — 1 1 gyermekes családokat a városi szükségbarakkokban kellett elhelyezniük, vagy ha tehetetlenül állottak olyan
gyermekek kétségbeesésével szemben, akikre
szülőik betegsége végzetes örökségül maradt,
megfosztván őket munkaképességtől és boldogságtól egyaránt. Sokat vitatott és korántsem
eldöntött tudományos kérdés: a neo-malthuzianizmus megtalálta-e végleges megoldását ennek
az emberi faj fejlődésére döntő fontosságú
problémának ? A Feministák Egyesülete azt a
meggyőződést igyekszik terjeszteni, hogy a mai
kor embere nem követheti vakon ösztöneit; h o g y
kötelessége megfontoltan cselekedni ott is, ahol
ősei ezt szükségesnek nem tartották, mert az
emberi faj fejlődését ma sokhal nagyobb
veszélyek fenyegetik, mint
hajdanában.
Sajátságos pszichológiai tévedés, mintha az
anyaságot az asszonyra rá kellene kényszeríteni. Hiszen tudományosan megállapított tény,
hogy minden éptestű és -lelkű nő alapösztöne
és legősibb érzelmei alapján vágyik az anyaságra ; csak a társadalmi viszonyok kedvezőtlensége, vegy a mai erkölcsi felfogás ferdesége
tarthatják attól vissza. Mikor a Feministák
Egyesülete arra törekszik, h o g y a nő helyzetét
a társadalomban kedvezőbbé tegye, hogy az
erkölcsi felfogást a képmutatástól és igazságtalanságtól megszabadítsa ; mikor az egészségügy
terén érvényesíteni akarja az anyai hivatására
higiénikus ismeretekkel is előkészített nő befolyását és ezzel is csökkenteni a gyermekhalálozások számát : sokkal többet tesz a nemzet
gyarapodására, mint akik az asszony legszentebb kötelességét abban látják, hogy katonákat,
katonákat, katonákat szolgáltasson a hazának,
hogy azután fiaikat áldozatul vethessék oda a
diplomaták tévedéseinek bűnbakjaiul, a nagyhatalmak féktelen kapzsiságának oltárán.
Szabaddá
a szerelmet csupán a ma hozzátapadó anyagi szempontoktól kívánja tenni a
feminizmus, mert a nő hivatása az anyaság, de
nem önmagának eladása kedvező megélhetési
föltételekért; viszont megkövetelheti, hogy önmagáért. ne vagyonáért vagy összeköttetéseiért
szeressék. Azért kívánja megadni minden nőnek
a teljes gazdasági
függetlenség
erős alapját,
hogy családot ne érdekből, hanem valóban
anyai ösztöne, egyéni érzelmei sugallatára alapítson. Független, öntudatos, széles látókörű,
családjukért és a társadalomért egyaránt dol-

LAPJA.

10.

SZÁM.

gozó anyák többet használnak az emberiségnek,
mint alázatos meghunyászkodásra nevelt, gyermekeikért csupán reszkedni tudó gyenge asszonyok.

Bihar várraegye népoktatásügye.
(Az utolsó négy év alatt.)
Csak egy tekintetet kell hazánk térképére vetni,
azonnal szemünkbe ötlik Biharország — mint
ahogy Bihar vármegyét nevezik — nagy kiterjedésével. Keleti részét sötét hegyek borítják, nyugati részét az Alföld termékeny síksága ágazza
be. Amilyen a vármegye földrajzi elhelyezkedése,
olyan annak kultúrája is. Míg a síkság magyar
lakói a fejlődő kultúrával lépést tartva haladnak
előre, addig a hegyvidéken lakó oláhok a szellemi kultúrában való elmaradottság szomorú képét
mutatják. Pedig épen nem tagadható meg tőlük
a kultúra iránt való hajlandóság.
Az elmaradottság részben abban leli magyarázatát, hogy a Hegyi lakó gyermekkorától élte alkonyáig az erdők rengetegében a civilizációtól
mintegy elszakítva, pásztorkodással, erdők irtásával tölti napjait, hol a kultiíra által nehezen
közelíthető meg ; részben pedig a nép tunyaságából származó végtelen szegénységben és alkoholizmusnak való mértéktelen kódolásban keresendő,
mely a szellemi fejlődést m á r a gyermekkorban
megbénítja. De leginkább oka az elmaradottságnak az a nagyfokii indolencia, mellyel az oláh
értelmiség nagy része a népműveltség terjesztésével szembehelyezkedik. Még ma is akadnak
egyének, akik az istenadta szegény népet a sötét
butaságban szeretnék meghagyni, hogy azáltal
saját önző céljaikra minél inkább kihasználhassák.
A hatóságok nemes törekvései elé, a tudatlan
nép célzatos félrevezetésével, aknamunkával akadályokat gördítenek és megnehezítik a művelődés
terjesztését.
Vasady Lajos kir. tanfelügyelő, ki négy év
óta áll Bihar vármegye népoktatásügye élén, vaskézzel, de igazságszeretettel küzd a sötétség ellen,
derék munkatársaival ; fáradhatatlan szorgalommal
dolgozik azon, hogy a hazaszeretet szent tüze
a vármegye legelrejtettebb zúgában is tanyát
leljen, hogy a szellemi kultúra világossága a
bércek lakói közt épúgy terjedjen, épúgy teremje
meg áldásait, mint az Alföld rónáin. A léptennyomon mutatkozó akadályok meg nem riasztják,
el nem csüggesztik, hanem bátran halad előre a
kijelölt úton, melyen hivataltársain kívül a vármegye közigazgatási bizottsága ós a hazafias tanítóság nagy buzgalommal támogatják.
Négy évi küzdelmes munkájának eredményéről
január havában tett jelentést a vármegye közigazgatási bizottságának. E jelentésből kitetszőleg
az 1903/4. tanév végén — Nagyvárad várost
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leszámítva
a vármegye területén volt állami
tanítói állás 77, most van 95, a szaporulat 1 8 :
községi tanítói állás volt 8, most van 21. a szaporulat 1 3 ; róni. kath. volt ti2, van 66, a szaporulat I : ref. volt 2(>2, van 280, a szaporulat
i s : g. kath. volt 77, van 81, a szaporulat -1 ;
g. kel. volt 228, van 233, a szaporulat 5 : izr.
volt 17, van 21, a, szaporulat 4 ; állami óvónői
állás szerveztetett 3 : külön szaktanító* gazdasági
ismétlő-iskolai tanítói állás 11 ; a belényesi állami
polgári leányiskola -1 tanerővel téjleszt.etctt. Összesen tehát a négy év alatt 7ő állás szerveztetett. Ennyi állásnak a szervezése négy év
alatt — annak, aki ismeri a bihari viszonyokat és
ismeri a szervezéssel járó nehézségeket — m-m
csekélység. Ezzel azonban még nincs elérve a
végcél, mert még legalább 200 iskolára és tanítóra van szükség a vármegyében, hogy normális
állapotok legyenek. Es hogy normális állapotok
lesznek, ahhoz garancia Vasady Lajos fáradhatatlan ii;iybuzgaiina. HLzen jelenleg is több mint
30 tanítói állás szervezése van folyamatban.
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irodalom és művészet.
Az

Uránia

új igazgatója. Az

Uránia

tudományos színház igazgatói széke tavaly megüresedett. tfsann Tamásnak, az érdemes egykori
igazgatónak helyét most fiatal ember foglalja el :
káinoki Bedő Béla, kit olvasóink is jol ismernek
néhány kedves tárcájából. Kétségtelennek tartjuk,
hogy Bedő Béla dicsőségére fog válni ennek az
állásúak. Rendkívül művelt ember, ki egyformán
ír magyarul, németül és franciául; sokat utazott,
látott, tapasztalt — Afrika belsejébe is vezetett
egy hosszabb expedíciót — s hogy tapasztalatainak érdekes irodalmi formát is tud adni, a
fővárosi lapokban sűrűn megjelenő tárcái mellett,
egy open az Urániában színre került, Marokkóról írt darabja bizonyítja. Mindezek mellett Bedő
Bébit a legjobb modorú úri emberek egyikének
ismerik : nem kell magyaráznunk, hogy színházigazgatónál ez is megbecsülhetetlen tulajdonság.
Mindent összevéve, az ú j igazgató igazán nagy
nyereséget jelent az Uránia számára.

A k u r n e n ó t á k f o r d í t ó j a . Endrődi SándorA községi iskolák szervezésének és fcnntartáNéptanítók
sának egyik hathatós támasza az 18GS, évi tól a következő levelet kaptuk : a
Lapja
S-ik számában megjelent Magyar
Dal
XXXV[Ii. t.-c. 38. es 39. §-aí értelmében biztocikk megemlékszik az én Knrne nótáimról is,
Mtandó községi iskolai alaprngyon. Ilyen a varálnevű
megyében 1 í'01-bí'.n csak egy voll. Vnsady agitá- melyeket cikkíró szerint „egy Ivanhol
bécsi poéta11 szövegezett át a labancok nyelvére.
lása 2'17-et derített ki, melyeknek most már
Tartozom azzal az igazságnak s lelkes fordítómmajdnem mindegyike hasznosítva kezeltetik es
nak. kinek átdolgozása már második kiadásban
ezrekre, megy azok jövedelme.
forog a német könyvpiacon, hogy tisztességes
Rendezi ettek a gazdasági ismétlő-iskolák ügyei
j
magyar
voltát ne engedjem át csak úgy con
es az országos tanítói nyugdíjalap javára fizetendő
'
amore
az
osztrákoknak. (Ezek úgyis eleget csípiskalafeäBi tartói díjak. Ez utóbbi 88 tanítói és
nek ri iőiunk minduntalan!) Az Ivanhoe (s nem
• 'ii' i
.11.1.-:.;
\ o i u i u i t t z o l a g
r e n d e z t e t e t t ,
m i á l t a l
Ivanhol)
álnév alatt lappangó ..bécsi poéta"
az
o r s z á g o s
t a n í t ó i
n y u g d í j a l a p n a k
c s a l ;
a
m ú l t r a
senki
más,
mint Spóner Andor, szepességi ma3 0 . 1 1 0 0
k o r o n á t
m e g k ö z e l í t ő
ö s s z e g e t m e n t e i t
m e g .
1
gyár honpolgár, volt országgyűlési képviselő s ti
Létesült Nagyszalontán egy magiin polgári
j Petőfi-Társaság tagja, ki többrendbeli m a g y a r és
leányiskola : Sarkadon a régi felsőnépiskola polnémet fordításaival (Petőfi, Madách. Heine) mindgári fiúiskolává fejleszt-e tett át. és két ú j tanítói
két. irodalomnak érdemes szolgalatokat, tett.
állás szerveztetett; tervbe vétetett a közeljövőben
Berettyóújfaluban egy állami polgári fiúiskola
H a l o t t i b e s z é d e k . Haypál
Benő, budai
szervezése.
ref. lelkész, ki szónoknak is. írónak is a ref.
egyház egyik dísze, Y Vigasztaló igazságok s igaz
Különös súly van helyezve a magyar hazafias
vigasztalások" címmel egy kötetbe összefoglalva
irányú nevelésre es nktatá.-ra az összes iskoláknál, viszont ott, hol hazafiatlaii. államellenes kiad néhányat, azok közül az egyházi beszédei
irányzat mutatkozik, kérlelhetetlen szigorral sujt közül, amelyeket, a bölcsen élni akaróknak tanulságára, a szenvedőknek vigasztalására írt s temele a megtorlás vaskeze.
G lat 2 Antal főispán, a közigazgatási bizottság tések alkalmával mondott el. E kötet magában
foglalja többek közt: Kozma Sándor. Horváth
lelkes éljenzése mellett, meleg .-/.avakban fejezte
Uvula, Csornátony Lajos, Arany László, Tóth
ki a bizottság részéről teljes elismerését a kir.
Lőrinc, gróf Künn Géza, Rartka Miklós, Barát h
tanfelügyelőnek, Bihar vármegye népoktatási éleFerenc. Király Pál, Lötz Károly, Hegyi Aranka,
tében kifejtett korszakot alkotó munkásságáért.
(Ivürgy Aladár, dr. Kovács Jánosné. dr. Hóman
Biharország tehát jó kezekben van. Le van
Ottóne felett és dr. Kiss Aron-ról stb. mondott
fektetve biztosítéka annak, hogy a kultúra, a
most még elhagyott helyekre is bevilágít a közel- beszédeit. A kötet április hó első felében került
ki a sajtó alól. Előfizetési ár : fűzve 3 korona,
jövőben, és a bércek ormain ép úgy, mint az
kötve 5 korona. Megrendelhető a szerzőnél,
Alföld rónáin egy ima fog hangzani, az a szép
Budapest, II., Szilágyi Dezső tér -3. sz.
magyar ima: „Isten álld meg a magyart".
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SZÉPIRODALOM.
A napsugár.

Betyáros vér búg eremen által,
Erő feszíti gyönge csontomat,
Ügy tudnék hej, most valamit tenni !
Ráz egy legényes, tüzes gondolat,
N a g y erő járja gyönge csontomat.

A nyitott ablakon
A napsugár beszáll
E s fürge libbenéssel
Minden zugot bejár.

— Haragos, fázós, téli szél hidegje
Támad meg büszkén. Szégyenpírt festve
Megostorozza arcomat . . .

És száll a verőfényben
A por, piszok, szemét —
A nap sugára űzi,
Kergeti szerteszét.

S amíg a puszta integet fehéren,
Lemosolyogja szegénylegénységem
A kemény téli alkonyat.

í g y jár szívünk, ha tiszta
Szerelem száll bele :
Akkor látjuk, hogy mennyi
Piszokkal volt tele.

Finta

Emlékeimből.
(Mikor gi'óf Kun Kocsárd volt az írnokom.)

És kérdjük önmagunktól,
H o g y a n is lehetett
Megtűrni ily sokáig
Benne a szemetet?
Vértesy

írta : Rétid

Gyula.

Oreg parasztok.
Magyar bikavér gunnyaszt előttük
y é n , kecskelábú korcsmaasztalon,
Ökölre hajtva komoly, ősz fejük,
Re&m figyelnek csöndes-hallgatón . . .
É s W á l l a szó a korcsmaasztalon.
Csatás magyarok véres dicsősége!
Harcos magyar vér hányszor fellobog!
Kucsmás, párducos, izmos, jó vitézek
Szomjazó hadja németre robog . . .
— Piruló vének szeme fellobog.
Zsíros, szalonnás köznapok sorába'
Beleng a Mult a füstös szobába ;
Remegő öklük csonttá mered . . .
Ezen a gyönge, sorvadt nemzedéken
Olyant ütnének cudarul, keményen
Ezek a ráncos, szunnyadó kezek.
Finta

Sándor.

Sándor.

Betyár a pusztán.
Gyémántos, szikrás, végtelen csönd leng
A pihés, havas pusztaságon,
Szilaj, nagykedvü szegénylegényként
A puszta fénylő, szűz havát járom . . .
— Szegénylegény a pusztaságon . . .

Lajos.

I.
Azokról a szomorú időkről emlékezem, mikor
Magyarország állami költségvetése évről-évre
hiánnyal záródott ; mikor az volt az államférfiak legfőbb feladata, hogy ettől a veszedelemtől megmentsék valamikép az országot.
A nagytehetségű Kerkápoly és az országos
tekintélyű Ghiczy Kálmán egymásután törtek
le a meddő küzdelemben. A szabadelvű párt
ifjú és nagy reményekkel üdvözölt pénzügyminisztere, Széli Kálmán Bosznia megszállása
miatt vált meg tárcájától. Utána gróf Szapáry
Gyula következett, aki egymásután a legkülönbözőbb kormányzati ágak vezetésére vállalkozott; de pénzügyi szakembernek nem tartotta
senki. Az ő legfőbb kormányzati eszköze a pénzügyi téren a krajcároskodásig menő takarékoskodás volt.
Ezt az állapotot súlyosan megérezte a népiskolázás ügye is. Annyival inkább készen lehettünk a bekövetkezett nagy bőjtölésre, mivel
már elhangzott volt Trefort Ágoston vallás- és
közoktatási miniszter ama híres és sok keserűséggel fogadott kijelentése, hogy a „világosság
felülről jön". Könnyű volt megérteni ebből,
hogyha egyebekre is szűken jut, a népiskolának
épen csak annyi, amennyi egyebektől megmarad.
Mielőtt tovább haladnék, följegyzem, hogy
ezt a miniszteri kijelentést egy elkeseredett és
valódi ékesszólásig emelkedett képviselőházi beszédben ostromolta meg
néhai Szatlimáry
György, a népnevelés ügyének apostoli lelkességű bajnoka.
Hiszen nem lehet állítani, hogy Trefortnak
a népiskola iránt nem lett volna érzéke; de
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amikor fölterjesztéseinkkel .V ki r.'--mlíke! <••tromoltuk, azzal hallgattatott cl, hog\ ő uemcs'ak tárcaminifZtcr. hanem a kabinetnek i> tagja.
ismeretes gyors elhatározásával hozza' is látott a népiskolai kiadások érzékeny megnyirbálásához.
Legelébb a tanfelilgvelókíin kezdette.
B. Eötvös József minden tanfeliigv 'iő számára rciulszerosíi.ott. evi ->00 forint i rod ai átelányt, egyenesen azzal a, célzattal, hogy a t anfelügyelőnek legyen módjában újságokat, könyvekéi is vásárolni; ne maradjon el a világtól.
Járt ezenkívül 120 forint szolga tartó i «talány.
Ezt a ket átalányt Tretbrt egyszerűen' beszüntette. Az utazási átalányokat, TUigviiiéj+ékben
leszállította. Xekem engedélyezve volt a nngvkiterjedesít I[unyad megye bciitiizusáin f»0i> forint, a vezetésem alatt Zar,-nul megy Ab n móködő m^sodtarifel ügyelőnek 200. E/t. a ket tőt
összecsapta es az egvüttes 7t! » f o r i n t b ó l in-. gfoagyott őOO-at, megrendel veji. hogy iíicg!.i!>>gasMik minden isl-rolnt es a. ni i<iaitan!'<-,:'--;yi-b">
utazási költségeit is fede/.zeni,

ir-ill fog.idí:! e! ;t iánál';! le oil á ' h d v t . v / s i . Mikor így niégala'/l/dc ,-'.« megröv idítettók n legf'.-lsőbb feIügy l,.|.i jog gyakori;!; .ra s az állami
mólt. i ig s egy s1 -g kifejezésére rendelt tanfelügyelői. mit várhattak a báttirtalan t a n í t ó k és
•i hissais fejlődő. t 1 ;inngatásrn szoraló iskolák?
Hi'/onv azokra is ránehozedeti az állami pénzűig v - k

s:dv(,s

helvzpfe es

az

indokolást

nem

is

k.-ri-:-ő önk-ny.
1's.ik a / t mon Ii,m ed, amit a s/üb-óges államsegélyek ift'.-gn lhi];utii:ví M ál rendszerré t e t t e k és
liebte-\ észt end- ig iiinn is tsrteitak.
Az állami és községi iskolák költségvetéseit,
föl keli t.erjé-z! i'iii mindéi; esztendőben î a miit / r u m számvevőségi ; ; llapír ja meg. Ottan
Ade-AgA/á ak miiideH bevetlót <>,. a lehetőségig
l-m''óm-tűk mir len k i a d á s ' . Mikor a'.t.-ni igv
hí'gállnpították a külöiibii v .i:-tet,amelyet alhung. Ily el kell '"d. zni, azt ! •
í
20
le. \>.;:in e-:-k annuls a 2'>%-u«k levonásával
ülni» vo-rák a s-ij.mmgiik nlfai föl óiier.ü!
•/il!- . é k nvilváníMi ' összeget.
foiitó
heh -A. 8 - a t , K'O helyett s u - a t .
ÍL -.ÍV nztáfi
I vont í'.ss -.eget miből f. de/.•>. I:, vatív MI elv eile- le I - ' ; -'its 1 meg ."-.on
t '. i- a. t.- t. a-:in -k I " -/'k.

Babja voltam fi 1 öi,•• • • . •.
rúságos teherhordó szekereken romhoj;.-. í; magámat i* hirdettem « m gynr állam ni -ső* g :.
Az irodai és szolgaiai'-:: i atak nvok ni 4« !
. l i a l f l i t a . i ' i o k r a l l l i e g" ;.' d o i g l i k X'olf.
f-zilntet'-e miatt azonban ifd írtam, Kent kert-m i semmit, hntte-m ulA/ato- tls-.-l. • ! ; i t.t • I a,; 1,- u h , - ,:i
; . b b f o i V ' J i v a volt a / . -,d h i v a t a I n a l . Ä 2 0
fem. hogy ezután már hol írják, mire uják,
1
mivel írják, mivel fűtse1., mivel vi lag; fsak : hi•
S /.e n
vatalos leveleimet ki ho/.za e] a pii-t eil. ki
veik n ;i taou!e.:\ennek 1 - - .-i'îiVcd n az isktdit.
viszi oda. A vákisz rövid volt, ennyiből állott:
h I ni i ics ro,-Is lpt1 il.
keresi' néni tel ir-KÍt
Ti. i,;.....
i
i-ki.i.tKiiiii u / o á t m u a fanitui fize;
teui semmit, c-ak kérdeztem.
-I is a költ 'g Veti 's bői kellt tt ltis7olg iltfïtn;
•
• .
A-' iskohisÂ' k hz fett. « m í g voll miből: mikor
jes/.t.ésemt't beiyeghumy rnóit; mi-gl-L hv.rók,
aztaii nein volt, néni fizet: ft.. -V tanító fizet, s i mintha valamely magankerAs le'r volna
i'.'l; igy rév..- .i'tment <gvik
nßl u másikra.
A h'gr.- attiuio abb es leg
Mikor ;ii"g!:i'ke'/.-li: az ú j allumsegély. volt jó
azonban meg hátra volt. A legutóbbi evn-gved
vil;:::" : a ufoi.-o le >,.• jiokba n megint koplalás.
alkalmával még nem voltak beszüntetve az ítaVon ahrtrom a Tn fort .Vgost.oií egveniségét,
lányok ; teljes jóhiszeműséggel fölveilem. i |;
ű
es/.tendei fizetősemből aztán levontuk a megml -r vo'f, i f- nk fogékonysággal a/, általáuoé.
előző évnegyedre járó és a szolgálatra ki is
kultúra és köt. ies-egerzettel a rábízott m a g y a r
adott átalányokat, úgy, hogv nem kaptam v-mmit.
nin előil.* fejiés/.te:-" iraiif. V. : rnvs mer dkletei1 /. l-.épi -a nioi-g i-.oiiv, gvoi's el hat-.'rozásii, gyors
Ejh. milyen újesztendő volt az nekem és n- cselekvési!. A .nini-zt.-r ;ote : •
i szemben
pes családomnak 1 Csak oivan, mint többi tára'.onl.aü i.i'iu igen szeretet korlátokat elismerni.
s.-ime, akik jelentékeny magánvagyonnal nem
rendelkeztek. Iv- Magyarország ji.-irLm. nejében
Sok kő/.«} csal.: egy esetet etnlitek föl.
nem akadott senki, aki ezt a súlyos méiriitlaMMindazon községekre, amelyek állami iskolát
ságot, ezt az önkényt szóvá tette volna.
nyert •!•:. kÍróitok és beköv i-telt.ék m o ' s-os iskoHonnan is lehetett volna ezt várni, mikor
lai adót. Ege-./.eii midtányos ós töiveiiyből kiinaszó nélkül nézték el azt is, liogv Tivforl ax
gyáiázhátolag jogos eljár.-ís volt. Vajdalimiyad
városának aztán egvszeri* elengedte teljesen.
összes tanfelügyelőkét, akik királyi kinevizessel
Miért- engedte el?
voltak állásaikra alkalmazva, egyszerűen felfüggesztette ; aztán „örvendetes tudomásul" értesíEgy»z«-rüen aze'rt, mivel Pogány Iva'roly, a
tett» őket, hogy ugyanazon állásokra kinevezi ó.
kerület ki p viselő je, igen jó modorú, megnyerő
Olyan is volt, akit egyszerűen kihagyott, ha
lÖllepesü ember, jó órában ki rte trug ni.
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A város körül levő, sokkal szegényebb községek is kérték erre a példára az el engedést ;
de már azoknak a kérését egymásután elutasította.
H.
Az ismertetett szigorú körülmények hatása
alatt egyszer csak rendeletet kaptunk tanfelügyelőkül, hogy további rendelkezésig sem új
iskolák szervezésére, sem meglevők fejlesztésére
fölterjesztést ne tegyünk. Nincs költség semmi
új alkotásra.
Elszomorító rendelet volt ez, mert a lakosság ellenszenvének legyőzése után a megvert
nyomokon gyorsabb tempóban lehetett volna
haladni az állami iskolák szervezése terén.
Tennivaló pedig rengeteg sok volt. (Aminthogy
van elég még ma is.) Midőn pl. a rengeteg kiterjedésű Hunyad megye
tanfelügyelőségét
1873-ban űgy vettem át, hogy a tanköteleseknek csak 9 — mondd kilenc —- százaléka járt
iskolába.
Hát jól van ! Ha nem lehet, nem állítunk új
iskolát. De mi történjék a megnyitottakkal,
amelyek gyorsan indultak rohamos fejlődésnek ?
A megye székvárosába, Dévára, pl. állami
iskolát engedélyezett a kormány egyetlen férfi
és egyetlen női tanítói állással. Már az első
két nap annyi tanuló jelentkezett, főképen leány,
hogy lehetetlen volt egyetlen tanterembe befogadni. Saját hatáskörömben második tanítónőt alkalmaztam és jelentést tettem róla. Kivételesen megkaptam a jóváhagyást, de azzal a
szigorú figyelmeztetéssel, liogy, ha még egyszer
ilyen túlkapást engedek meg magamnak, azonnal felfüggesztenek állásomból.
Hasonló volt a helyzet másutt is, főként a
városokon és nagy ipartelepeken. A tanuló
mindenfelé több volt, mint amennyit a tantermek befogadhattak, a tanítók elgyőzhettek.
Mint tikkasztó vándorlás után az utas a felbugyogó üde forrást, úgy rohanta meg a lakosság a keletkezett iskolákat.
Mit tegyünk? Kinek volna joga és lelke,
hogy a tanulók egy részét visszautasítsa? D e
minő tanítás és gondozás lesz az, ha szűk helyekre annyi gyermeket összezsúfolnak?
Ha fölterjesztést tenni nem szabad, elmegyek
személyesen a miniszterhez és megismertetem
a tarthatatlan helyzettel.
Meg kell adni, hogy abban a tekintetben
kivételes figyelemben részesültek a tanfelügyelők, hogy a miniszter előtt akármikor megjelenhettek; nem voltak a kihallgatási időhöz
kötve. B. Eötvös megkívánta, hogy mentől gyakrabban tegyünk jelentést személyesen működésünkről és tapasztalatainkról. Trefort körrendeletben adta ki, hogy valahányszor a fővárosba
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érkezünk, azonnal jelentkezzünk nála. Ha nem
fogadhatott mindjárt, kiizente, hogy mikor jelenjünk meg.
Nagy fába vágtam a fejszémet: hogy jelentékeny számú új állást eszközöljek ki, midőn
rendeletben volt kimondva, h o g y még csak kérni
sem szabad egyet sem.
Támogatásra volt szükségem.
A támogatást ott kerestem, ahol annyiszor
megtaláltam, gróf Kun Kocsárdnál, a hazafias
lelkesedéseért és a magyar nemzeti művelődés
oltárára sűrűn hordott áldozataiért országosan
tisztelt agg főúrnál.
Epen Budapesten tartózkodott, a Pannónia
szállóban. Fölkerestem és előadtam, hogy mely
magyar iskoláknál vált sürgősen szükségessé a
tanítók és tantermek szaporítása. Kértem, hogy
nagy tekintélyével jöjjön segítségemre, mert az
én egyszerű szavam nem elég, hogy az általános szabály alól kivételt tegyen a miniszter.
Kész volt támogatni, de 80 éves korára való
hivatkozással nem vállalkozott, hogy személyes
látogatást tegyen, hanem levelet ír nyomban.
Felszólított, hogy üljek le és írjam, amint diktálja.
Megjegyeztem, hogy talán nem lesz célszerű,
ha én írom, mert a miniszter megismeri az
írásomat és rossz néven veheti, hogy másnál
kerestem támogatást vele szemben.
— Ebben igaza van, — monda a gróf —
írom hát én magam ; maga pedig diktálja.
Úgyis jobban tudja, hogy mire van föltétlen
szükség.
így történt aztán, hogy nekem, a 40 éves
szerény hivatalnoknak azon levél megírása alatt
írnokom lett a 80 éves nagytekintélyű főúr.
A miniszternél csak harmadnap jelentkeztem,
várva, hogy a gróf levele tegye meg a hatását.
No hiszen meg is tette.
Amint megpillantott, szóhoz sem engedett
jutni, hanem hevesen kifakadott.
— Mit akarnak maguk, — mondá — az az
öreg úr és maga?^ Azt hiszik, hogy jobb hazafiak, mint én ? Én azt az öreg urat nagyon
tisztelem, de liazafiságban és kötelességteljesítésben még tőle sem fogadok el kitanítást. Hiszen tennék én, két kézzel szórnám a pénzt a
magyar iskolákra, csak volna honnan. De tudja
meg, hogy engem tűzre tesz a pénzügyminiszter a legkisebb túllépésért.
Mikor aztán jól kiharagudta magát és engem erőteljesen ledorgált, azt mondta, hogy
üljek le és adjam elő, h o g y miért is jöttem.
Piskitelepen kezdettem. Elmondottam, hogy
az ottani iskolát nemcsak a helybeli sok nemzetiségű lakosság gyermekei töltötték meg, hanem a környékből is 6 — 8 faluból hozza az
oláh lakosság a magáét. A vasúti vezetők ki
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akarjak zárni az idegeneket, mert a meglevő
i-k> Jahelyiségek a helybeliek számára sem eiég-•gesek. Eddig is alig bírtam megakadályozni
az « dali gyermekek kiutasítását.
Erre a következő erélyes kijelentést tette:
< «vermeket az iskolából kizárni nem szabad. Annál kevésbé oláh gyermeket magyar
iskolából. Amit oda kért, megadom.
Erre folytattam a petrozsényi, dévai, vajdahunyadi helyzet ismertetését. A vége az lett,
iixgv 12 éij állás rendszeresítését engedélyezte,
mikor ki volt mondva, hogv ínég csak kémi
-. in -zabad egyetlen egyet sem.
Ilyen jól kifizette magát a gróf Kun Korsárd
íriiuksága. A miniszter utasított, h o g y menjek
az • .-ztálvba Apt Kainillhoz es mondjam inig.
hogy állítsa ki a rendeletet mindazokról, amely.két engedélyezett.
\j.tot a folyóson .-zenibetaláltam : a ininiszt. csengetett érette. Csak azt adta utasításul,
.-itßir tőlem izeut.
Amint felsorolt am. liogv m. Ív állasok vannak
eiiLfedélvezve, eszembe jutott egy tizenharmadik
üitti'h hasonlókép nagyon sürgős. Mintha
a/.r i- megadta volna már a miniszter. Apt
nein tudhatta é- a miniszter nem vette e-zre
o b íuldást. .Megkapta megyém mind a l'i új
állástM kor l e j ö t t e i u a minisztériumból, ott fönt
a Vii-ban. dr. líaiiko Vilmost találtam szembe.
M.'iiöli It.'in, az utca kövezeten, íígv mondottam
••I neki nagy örvendezve, hogv milyen nemr - f - b nagy ajándékot viszek a megyének.
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szerűen tud megfigyelni a gyermek. Nem egy
eset, vau arra, hogy az interuátusban elhelyezett
gyermeknél sírógörcsöt, vitustáncot st,b.-t észlelnek. Kz sokszor valójában nem egyéb, mint
másolás. Sajnos azonban, hogy akárhányszor nem
csupa komédia, hanem az ismétlés, illetve gyakorlás következtében igazi betegséggé fajul. Eszerint ideges környezetben megbetegszik az egészséges gyermek is és viszont egészséges bánásmóddal. helyes neveléssel még azt az ideges
szervezetet is meggyógyíthatjuk, mellyel született a gyermek. A fő dolog, hogy fölismerjék a
bajt. fölismerjek épen azt a bajt, amelyik csakugyan megvan. Ehhez, persze erős es alapos
megfigyelés kell. A dolog természete szerint
egyéni megfigyelés. Nagy hiba az általánosítal'edig könnyelműen általánosítunk akkor, mikor
azt mondjuk egyik vagy másik dologra nézve,
hogy ilyenek a gyermekek. Legközönségesebb
általánosítás az. mikor azt hangoztatják. hogy
minden gyermeknek szófogadónak kell lenni.
I gy is ren.lezk. dunk be, hogy mindenekfölött
engedelmességre szoktassuk gyermekeinket.
ezzel az engedelmességre v.do szoktatással any
nyira megyünk, hogy kiölünk a gyermekből
minden önállóságot, minden akaratot, minden
energiát. Kz nem azl jelenti, hogv meg kel
szüntetni az engedelmességre való törekve.--.
csupán annyit jelent, hogy az erem fejlesztésénél i- g\ erineke válogatja, vagyis az egyenisej
lialáro/.. Talán -mnel meg nagyobb hibát köveinek el a sziilök. mikor viselkedésükkel an.,
-/.oktatjuk a u vermek-eket b..gy : • r : : 1 r. : r . ; u> •
sitsél.. A helyes dolog az volna, hogy arra legyen
gondunk, uiivel tartozunk mi másoknak s nem
megfordítva, mint ahogyan csináljak.

V Uy.-ruiektanulmányi l'a tv i--ágtól. ;
Ritka az a -ziilő. ki ne panaszkodnék, hogv
- i,at es nagyot botlanak a szidok
nevelés nem bír a gyermekével. Hiába inti. hiába bün•••
m e r i siírü ködben bolyongunk. N e m tanítói
teti. nem javul. A logika szerint nem is javula/., aki ezt mondja, lm nem o r v o s . Olyan hat. Legalább egy időn till nem. Amikor mar
rvi.s, kinek tekintete van. ( Irósz <-»ynla dr., úgyszólván beidegződött nála a rossz példa. Kkkro
• rmekkórházi főorvos. I gv lat.-zik. abból a tol- nagyon tanácso.- új környezetbe helyezni a gyer'•"."> -böl indult ki. hogy ismerete- a diagnózis. meket. lehetőleg az okszerű neveléshez értő key.
alá. Az új környezS.t. ha jó., okvetlenül j ó l f e v
M: idjárt elöada-a bevezetésében orvosságot ajánl.
t> '"iiy.'-au lia-znal a receptje, esak bevegyék. hatiist gyakorol. így pl. az akaratos gyermek
egeszén m,i- a korházban. < Uthon pl. semmi szili
rendeli u g y a n i s , hogy neveljük mindenek• •.•••• önmagunkat. kétségkívül arra
gondolt alatt seiu akarta bevenni az orvosságot.. Nem
' . adunk. liogv nines hathat.isabb ue veiőszer. táplálkozott, türelmetlenkedett. Par nap múlva
olyan a kórházban, mintha kicserélnék. Amilyen
•t. >r a példa. Tudjuk, hogy erősen kifejlődik
ii .ii'íen gyermekben az utánzó hajlam. Ha ji. hibás az az eljárás, mellyel feltétlen megadásra
kényszerítik a gyermeket, ép olyan helytelen az
)•». i .t mutatnak a szülék a gyermekeknek, utá:• 'zak e- elsajátítják azt. ami jó. I>e minek- elkenve,sztetese. Az. hogy mindenben kedvet
U" .na rendszerint a szülék beszedje
cseleke- töltsük. Úgyszólván már az első naptól fogva
d"'" nem kifogástalan, hogyan kívánjuk, hogy becézik, dédelgetik, táncoltatják, énekelnek neki
stb. Leginkább a nagymamák szoktak ebben elől•.!:'•
miauul fejlődjek ;i gyermek lelke és szíve?
' iyukraa félreértik és félremagyarázzak a gver- J járni. Az ilyen gyermekek hamar felriadnak
i.ek utánzii hajlamát. Idege- elváltozásnak minő- ! álmukból, könnyen megijednek, sírnak, s/.óva
idegesek lesznek. Jlég a legkisebb szellőtől ii. Az utánzás azért sikerül híven, mert nayv- '
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féltik őket. N e m bocsátják hasonló k o r ú a k közé
játszani, hanem hagyják, hogy ott forgolódjanak
a felnőttek társaságában. Ezeknek a kis öregekn e k az ellentétük azok a léhák, kik ott henter e g n e k az u t c a porában. Túlzás mind a kettő.
P e d i g a túlzásoktól óvakodni kell. Szórakozás
szükséges, de ezt a gyermek természetéhez mért e n válogassuk meg. Leginkább beválnak a mesék és elbeszélések, melyek n e m izgatnak és
n e m támasztanak hamis képzeteket ; a képeskönyvek. építőkövek és a Fröbel-féle j á t é k o k .
Az is nevelési hiba, ha az iskolai kor előtt
iskolai i s m e r e t e k r e tanítják, ha nagyon p r o d u káltatják. É r d e k e s , hogyan őrzik m e g a j ó m a m á k
a fővárosban m a g z a t j u k a t a cselédek rossz befolyásától. M a g u k k a l viszik a kávéházba, a vendéglőbe. Cseberből vederbe.
Csaknem állandó már a panasz az iskolai túlterhelés miatt. Előadó véleménye szerint n e m
az iskola okozza a túlterhelést, h a n e m a szülei
ház. Azzal, h o g y privát úton sok m i n d e n r e tanítt a t j á k g y e r m e k e i k e t . E tekintetben is m e g kellene kérdezni a tanítótól meg az orvostól, hogy
m i t győzhet m e g az i f j ú testi és lelki ereje.
1lépay Dániel elismeréssel adózik az előadónak. Az a dolog rendje, hogy az orvos b e h a t ó a n
érdeklődjék a neveléstudomány elvei és az oktatás gyakorlata i r á n t . Az egyetem m i n d e n karánál tanszéket kellene szervezni a pedagógia számára és m i n d e n egyetemi polgárnak kötelessége
lenne annak hallgatása. Oroszországban m á r fel
is karolták ezt az ideát. Szinte é r t h e t e t l e n , h o g y
a szülék, k i k n e k legfőbb életfeladatuk a gyermeknevelés, n e m érzik szükségét annak, hogy behatolj a n a k a nevelés titkaiba.
Nagy László elnök köszönetet mond az értekezőnek, aki ráterelte a közfigyelmet a nevelés
ferdeségeire.
A nagyközönség érdeklődéssel hallgatta végig
a felolvasást s annak körében Mosdússy
Imre
székesfővárosi kir. tanfelügyelő, ki egész könyvet
í r t a nevelés ferdeségeiről.
Havas
Irma.

Tanítók tanácsadója.
K. ÍJ. U-d. Szíveskedjék a tanfelügyelőséghez fordulni panaszával. — K. 'L. Siter. Levelére a legjobb
akarattal sem tudunk válaszolni, mert épen a fődolgot
haügatja el, ugyanis, hogy miért kívánták a tanítás
félbeszakítását V Egyébiránt önnek is meg kell tudni
ítélni azt, hogy az elöljáróság felhívásának mily esetekben kell haladék nélkül eleget tenni. — K. I.
lítén. 1. A bejelentéssel még nem kap szabadságot,
erre engedélyt kell kérnie és csak akkor távozhatik,
ha azt megkapta. 2. Ha fölvette a tanköteles kort
még el nem ért növendéket, akkor be is kell vezetnie
a fölvételi naplóba és foglalkoztatni is kell épúgy,
mint a többi tanulót. 3. Megtehetik, hacsak időközben az előző kérvény nem nyer elintézést. —
Sz. R. Szuez. Az illetékes hatóság hivatott elbírálni,
vájjon az 1007. évi XXVI. t.-e. 2. §-ában biztosított ma-

LAPJA.

10.

SZÁM.

gasabb fizetés, vagy pedig az 1007. évi XXVII. t.-c.
3. §-a alapján járó korpótlék illeti-e meg ? Mi nem
ismerjük iskolájuk szervezetét, ennélfogva a fizetési
kérdésekben sem nyilatkozhatunk. — P. I. Itelke.
Ha abban a föltevésben van, hogy nyugdíjigénye nem
az élvezett fizetésének megfelelően állapíttatott meg,
akkor a helyesbítésért, az összilletményekre vonatkozó
okmányok csatolásával, folyamodnia kell. Arra nincs
módunk, hogy a minisztériumban levő iratok alapján
tájékoztassunk bárkit is, hogy ügye miért nem intéztetett el a kérésnek megfelelően. — F. F. 15fok. A
megelőző szolgálati idő beszámítását a velünk közölt
adatok alapján lehet kérni ; csakhogy lényeges kérdés
az, hogy a közbeeső megszakítás kellően igazolható-e —
M. I. Az ingyenes népoktatásról szóló törvény 7. S-a
szerint minden elemi iskola fenntartója (tehát a liitf.
iskoláé is) az elemi iskola hat évfolyamát végzett
tanuló részére magyar nyelven kiállított, bélyegmentes
bizonyítványt köteles kiállítani. A törvény azonban
megadja a jogot, hogy a bizonyítvány rovatai a magyar nyelv mellett az illető iskola tannyelvén is kitöltessenek. Ugyancsak bizonyítvány állítandó ki az
ismétlő-iskola három évfolyamát végzett tanulók számára is. Mind a két bizonyítvány kiállítása teljesen
díjmentes. — F. R. Sztélék. Az 1868. évi XXXVIII.
t.-c. 11. §-a rendelkezéséből kifolyóan a hitfelekezetek
által fenntartott iskolák felállítása és fenntartására
csakis az illető felekezetekhez tartozó hívek anyagi
hozzájárulása vehető igénybe. A részvénytársaságok
semmiféle hitfelekezethez nem tartoznak, ennélfogva
kultuszadóval meg nem terhelhetők. Egy fölmerült
esetben — 14.705 1891. sz. a. kelt rendelettel —
ekként döntött a vallás- és közokt. miniszter. —
K. E. A gazdasági népoktatásról szóló törvényjavaslatot a törvényhozás még nem tárgyalta, így tehát az
annak keretében tervbevett gazdasági szaktanítóképzö
sem állíttatott fel. A>t, hogy a szaktanítóképző felállításáig fennmarad-e az eddigi gyakorlat, ezidőszerint még
nem tudhatjuk. — R. K. Fabony. Állami és községi
iskolai tanítók hatósági orvosi bizonyítvánnyal igazolt
betegség esetén a közokt. tárca, illetve a községi
pénztár terhére történő helyettesítés mellett szabadságoltatnak. A hitfelekezeti tanítók szabadságolására
nézve, tudtunkkal, egyöntetűen kialakult eljárás nincs
és többnyire az érdekelt tanító és az iskolaszék között
létrejött megállapodás szerint történik a szabadságolás
és a helyettesítés. — Tanítónő 24. Hogy a kérdezett
szanatóriumban van-e még ingyenes liely, azt csak az
igazgatóságtól tudhatja meg. A fizető helyek számáról
és a fizetési módozatokról sem vagyunk tájékoztatva —
P. S. Sfva. Ön arra kér minket, hogy miután bizonyos ok miatt nem kísérhette figyelemmel lapunk
pályázati hirdetéseit, a folyó évben megjelent pályázatokból állapítsuk meg, hogy a kívánt állás betöltésére vonatkozóan íratott-e ki pályázat, vagy sem V Tagadhatatlan, hogy tájékoztatása szempontjából az volna
a legkényelmesebb, ha még az ily csekély utánnézéssel
kapcsolatos ügyben is mi adnánk önnek útbaigazítást ;
de mivel mi sokkal jobban vagyunk elfoglalva, mint ön,
ezen kérésének, sajnálatunkra, nem tehetünk eleget. —
G. H. Bltke. A tanítók számára rendezett tanfolyamokról annak idején pályázatot hirdetünk. Mi előre
azok helyét és föltételeit meg nem állapíthatjuk. —
Felekezeti. Az 1007. évi XXVII. t,-c. 2. §-a értelmében segédtanító rendszeresített állomáson legföljebb
egy évig alkalmazható. Erre való hivatkozással kérje
az iskolaszéktől véglegesítését. — A. E. M rák. A
nyugdíj évi összegének megállapításánál alapul szolgál
a beszámítható javadalom teljes összege. Kzen okból
bekívánják a szolgálat utolsó évében élvezett tanítói
jövedelmet feltüntető díjlevelet, illetve kimutatást. —
K. A. Kisközségekben a bírót és az elöljáróság tagjait
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n választó közönség, a körjegyző!, gyámot, orvost
pedig a szövetkezett, községek képviselőtestületei együttesen választják : nagyközségekben a bírót, az elöljáróságot és a közgyámot a választó közönség, a községi jegyzőt és községi orvost n. képviselőtestület
választja. Rendezett tanácsú varasokban minden tisztviselőt, kivévén a rendőrkapitányt, képviselőtestület
választ. Ilogy ki gyakorolhatja. a községi választójogot,
arról e helyen közelebb írtunk. — K. L. Xvárad.
Különböző jellegű iskoláknál alkalmazott tanítók nem
cserélhetnek. - Közs. tanító. Iskolai épületek és
tanítói lakások az 18<is. évi XXII. t.-c.
S-a alapján
házadó alá nem tartoznak. Nem értjük tehát, liogv
az önök iskoláját minő alapon adóztatták még; de ha
már ez meg is történt, rejtély előttünk, hogy jut. ön,
mint tanító, ahhoz, hogy a tanterem es a tanítói lakáiután kirótt adót fizesse, holott a község a tulajdonos.
Kérdezze meg ennek okát a körjegyzőitől, mert. mi a
legjobb igyekezet mellett sem tudunk valamelyes elfogadható magyarázatot adni e dologban. — K. L
Xlény. Az IH07. évi XXVII. t.-c. I, g-a alapján engedélyezhető személyi pótlékért a tanító nem t'olyainndbatik; a tanfelügyelőnek kell a közig, bizottság útján
javaslatot tenni a kitüntetendő tanítókra nézve. Akit
a tanfelügyelő prie alkalmasnak talál, illetőleg javallatba akar hozni, annak okmányait bekívánja és saját
észrevételeivel fölterjeszti. Kz a lényege.- kellék cs
HCl a a;:, hogy ki folyamodik es ki nem.
M. V.
Yttuez. Ha megházasodik es folc.-cge nem tanítónői,
a törvényben megállapított lakáspénzre való igényid
a díjlevi Hol szemben is megállapítja a közig. biz.
Sesrédkántor. Kántori oklevél s/.erezhetó tudomásunk
kol Kalocsán és Hajéin.
K. Xagj berki. VTritkiizség
ugyanabban az arányban tartozik az özvegyi s e g é l y h e z
iáruhii, amely aranyban édesatyja nyugdíjához járult.—
lî. X. LÓl'S. \/. islvhi ]>•• ' ïi'l jé/ az i.-k. i-a/giitójii 1 -ízi.
Sell. J. Xair.vjécsa. Nem Ismerünk ol\ rendelkezést,
melv megtiltaná az islcola.-zcki tagoknak az iskolalátogatást, híttani óréik alatt. Az iskolaszék bizonyára
meg fogja találni annak módját, hogy azon tagjának, kit
;: hitoktató kiuta-ított. meclelcl.;
.<-.•!; •
..
I,. 1'. Ha a dolog nem volna, oly elszomorító, azt
mondanók : minek tanította meg népét, oly jól —
számolni V Azért, inert, a termények ára most nagyobb,
nem kényszeríthetik önt, hogy a természetben biztosított. gabonanemííek helyett ezeknek a díjlevélben
megállapított átlagárával elégedjék meg. Mit szólnának
emberei ahhoz, hit ön akkor, mikor az illető gabonaneműek átlagáron alul maradnak, azzal állna elő : tessék
most a különbözetet ráfizetni! Forduljon panas zai a
közig, bizottsághoz.
Sz. 1'. Trisó. Az. 19o7. évi
XXVLI. t.-c. ;j. §-a értelmében a szolgálat igazolt megszakításának tekintendő az a. körülmény, lia a. tanító
betegség vagy egyéb, tőle nem függött ok miatt kénytelen volt tanítói működését abbahagyni és ezt a
körülményt távozása alkalmával a kir. tanfelügyelői
előtt igazolta. Hogy ez, az igazolás megtörtént, erről
a tanfelügyelő az érdekeltnek bizonyítványt ad ki.
melyben a pálya elhagyásának oka, ideje és előrelátható tartama fölemlítendő. IIa tehát ekképen igazolni tudja megszakítását, folyamodliatik a beszámításért : azt azonban mi már nem tudhatjuk, hogy a
törvény említett, kedvezménye alkalmazást nyer-e a.
múltra nézve.
Sorsüldözött. Névtelen levelekre
nincs válaszunk.
F. M. Ilinkriiin. Ha azt kívánják,
hogy folyamodjon, hát tessék megtenni. De ha nem
akar ennek az igazán csekély kívánságnak eleget tenni,
akkor az iskolaszék tegye meg a szükséges lépéseket,
arra. hogy a kérdéses javadalomhoz, jusson.
R. Erre nézve kötelező rendelkezésről nincs tudomásunk Szíveskedjék a tanfelügyelőségnél elvi jelentőségű döntés kieszközlése iránt javaslatot tenni.
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beszélés tíz énekben. Irta Fii'öp Áron. Megjele .'
az Athenaeum kiadásában. 1
A korhángulat nem kedvez a hosszabb költői
elbeszéléseknek. Nem kedvez évtizedek é.t«. A
mondai tárgyú költői elbeszélések kora befej••.:• dött s kiaknázatlanul maradi még tömérdek kincs
De akadnak még költőink ma is. kiknek lelke
visszajár a m ú l t b a ; a jelen fájdalmai es örömei
reményei és csalódásai a pogány ősök ,-ziiiemondáihoz vezetik őket. Ha a mai kor nem ikedvez nekik, ma is van cs minden nemzedfK;>ei
lesz. olvasóközönségük, mert mindég lesznek '
nok, kiknek képzelete szívesen -ziill vissza
múltba és a múlton át latja a jelent.
:

Ujabb elbeszélő költőink közül első helyen kell
megemlékeznünk Fülöp Amurol. I'argybaíi enyelvben Arany János lanilvauya. Mo>t m-gjei.-irD
költői elbeszélése a htm mondakörből veit irii.
giának harmadik része, ii trilógia tulaj clonk >"•:
folytatása és befejezése Arany hatalmas epe-zmik. Fülöp Áronnak mar nehezebb volt. a m un
kája, mint Arany .lám-n.ik. Egyrészt Aram •
kezdeményezés dicsősége, má.-.részi Arany in)..mi
támaszkodhatott a, mondára, l'iilííp Amtumk '
veset adhatott .1 monda. kénytelen volt te'c
maga lelkéből meríteni. A monda ltianyovoll: az oka. bogy nem eposz lett a pávi-uői.
hanem inkább bájos tünderrege.
.V fordulatos ií- nnn" -mi"b .
kidolgozott hasonlatok, a minden erőszak"!' . .
nélkül használt regi és tiijszavak Arany .laito^
nyelvei juttatjak eszünkbe. Ali reméljük, h - ,
lesznek e munkának olvasói e- bnmuloi. le-znel.
az egesz. országban, nemcsak a székelyek k ' / ö t t
kikhez a következő hangulatos ajáfílás-bau
f..r
dul a költő :
Xern e világból való e dal
Nagy küzdelemmel, fajdalommal
Es az örök gyásszal tele.
Egy rég elhunyt világnak sírján
Lehervadt repkény levele.
Akik e sírból visszajárnak.
A mindig fenn virrasztó árnyak
Beszélték el e dalt nekem.
Hadak-iítjáról alászállva
Zivataros, bits éjeken.
Akik hallják, tán meg sem értik,
Idegen ebben minden nékik.
Avult kor — régi emberek
S gúnyos hahota lesz annak jutalma.
Annak, ki értük kesereg.
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* Ábécés

E bús dalt akiknek megírtam,
Sóhajjal, könnyel telesírtam,
Húnok hadai védjenek
Csaba útján, csillagos fényben,
Hősök hősei, — székelyek.

képes könyvtára

10.

SZÁM.

gatta össze a költő legjellemzőbb és legmegindítóbb munkáit, s egyszersmind tömör és világos
bevezetésben életének és korának is eleven képét
adta.

De, akik elhagyottan, árván
Eltek a Réka sírja táján,
Csabától várva a segélyt —
Hitbem, reményben esüggedezve,
Oh, a Ti szívetek megért.

* A Remekírók

LAPJA.

című

ötven kötetes gyűjtemény, mely Badó Antal szerkesztésében és a Wodianer-cég kiadásában j e l e n t
meg, a mult hónapban teljessé lett. A három
befejező kötet is úgy van összeállítva, m i n t a
megelőzők : magyar és külföldi klasszikusok főműveit adja a művelt közönség kezébe. A magyarságot ezúttal Bajza
József képviseli, kinek
költői és bírálói munkásságából Négyesy László
válogatott össze egy kötetre valót. Bevezetésül
Négyesynek a Kisfaludy-Társaságban Bajzáról tartott emlékbeszéde szolgál. A másik kötet Shakespeare remekeinek negyedik csoportja : János
király, Macbeth, III. Richard és a Makrancos
hölgy ; Arany, Szász Károly, Szigligeti és Lévay
József fordításában. Az utolsó kötet Molière műveinek második sorozata (A tudós nők, Kénytelen házasság, Mizantróp, Tartuffe», valamennyi ú j
fordításban. A verses darabok fordítói (Gábor
Andor és Telekés Béla) megtartották az eredetinek rímes formáját, csak az unalmas francia párrimeket cserélték fel változatosabb rímelhelyezéssel. Az eddigi Moliére-fordítások tudvalevőleg
rímtelenek voltak, pedig e darabok hangját nem
lehet könnyed rímcsilingelés nélkül híven visszaadni. A „Remekírók" három utolsó kötete, mindent összevéve, méltó az elődjeihez, s az egész
vállalat kétségtelenül hozzá fog járulni a magyar
közönség általános műveltségének emeléséhez. Az
egyes kötetek ára külön 6 korona, az egész gyűjtemény megrendelői számára 5 korona.

könyv

felnőttek

oktatására.

(írta Csáky Elek székesfővárosi tanító. A Torontálvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület
500 koronás díjával k i t ü n t e t e t t pályamunka. Képekkel. Budapest, 1909. Singer és Wolfner könyvkereskedése. Ara 40 fillér.)
Aki tanított már felnőttet olvasni, írni, az ismeri igazán azt a nehézséget, amivel ez jár. Milyen könnyűnek látszik, pedig milyen nehéz. Csak
nézzük meg a paraszti sorban levő írni, olvasni
nem tudó ember áhítatos bámulatát, amivel csodálja, hogy a jegyzője a között a tengersok betű
között milyen könnyen eligazodik. Ha valahol,
úgy igazán az analfabéták részére írt Ábécés
könyvben kell minden zavar nélkül, tisztán, logikusan nyomról nyomra haladni.
Csáky Elek Ábécés könyvében ezt a tiszta,
könnyen áttekinthető, világos, logikus menetet
nem látom. Ha hangszármazás szempontjából
vizsgálom könyvét, nem találom meg azt a sorrendet, amelyben a valóságban a hangok föllépnek. Az ó hanggal kezdi s sorba veszi először
az összes magánhangzókat, majd a mássalhangzókat, anélkül, hogy figyelemmel lenne arra, hogy
ezek között mégis csak valamelyes olyan sorrend
van, amit a hangnak, ha másban nem, időrendben való föllépése állapít meg. Ha a hang képének, a betűknek sorrendjét vizsgálom, ott sem
látom kijegecesedni azt az intenciót, ami őt az
összeállításban vezette, illetőleg, ami az egész írás
tanításának alapja.

Csáky betűismertető eljárása az, hogy minden
egyes hangot mint egy szó első hangját ismertet.
Pl. az á ismertetésével lerajzol ágyút, ágat, árt,
ásót, álarcot s ezek kimondásából, illetőleg a szó
többi részének elhagyásával származtatja az á
hangot. Ugyanígy jár el minden hang ismertetésénél, anélkül, hogy magával a hanggal, mint a
* Bacsányi János válogatott költeményei. természetben külön megjelenő hanggal törődnék.
(Kiadta Lengyel Miklós dr. Magyar Könyvtár 543. A b e t ű k írásánál úgy j á r el, hogy egyszerűen
sz. I Hasznos és dicséretre méltó dolgot cseleke- I megjelöli a betű alakját, anélkül, hogy annak
származását tekintve, igyekeznék valami segítődett a Magyar Könyvtár szerkesztősége, mikor
eszközt találni. Nem helyeslem azt az eljárását,
módot adott a magyar közönségnek arra, hogy
fogalmat szerezzen magának Bacsányi költészeté- hogy egy oldalon egy b e t ű t mutat be, de egyszerre mind a négy alakban ; vagyis : nyomtaről. Bacsányi nem volt annyira kimagasló egyétott kis- és nagybetűt s írott kis- cs nagybetűt.
niség, hogy a szakembereken kívül a nagyközönNem nehézség ez pl. az ó betűnél, ahol mind a
ség is érdeklődhetnék egész, nehezen hozzáférnégy alak úgyszólván egyenlő, de már pl. az
hető munkássága iránt. De az az érdekes koré-nél s sok más betűnél nem oly határozott a
szak, amelyben élt ; hányt-vetett élete, szenvedései és néhány igazán szép, megindító verse na- i hasonlat, hogy mind a 4 alakot egyszerre lehessen tanítani.
gyón is érdemessé teszik arra, hogy legalább
nagy vonásokban meg akarjunk ismerkedni vele
Nem szerencséskezű az elrendezésben. A III.
és' költészetével. E r r e a célra szolgál az a kis
fejezet alatt „Rövid olvasmányokat" ígér a címfüzet, melyben Lengyel Miklós sok ízléssel válo- ben s teljesen különálló, összefüggés nélküli sza-
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vakat, maid utána összefüggés nélküli montlatotes szerint tehát tisztán lathat juk, lia e törvény kat ad.
ket alkalmazzuk. Szirtes meg is teszi ezt. Erraz alapra fekteti fejtegetéseit, és hirdeti. h..gy
A nagybetűket bemutatja, de a gyakorlatra szánt
vagyon túlságos felhalmozódása ellen szükséges
-zavak között akárhány helyen egyetlenegy azzal
kimondani azt, hogy a vagyont az állam örökli
kezdődő szó sincs. Pl. az I. /., D betűknél s másutt.
Az olvasókönyv második részében elhelyezett ' az egy éntől. Legfeljebb azt. a kedvezményt leltei m
megadni a vagyonos apáknak, hogy feleségükről
olvasmányoknak megválasztásában, stilizálásában
halálukig, gyermekeikről
nagvkoríisagukig az
is sok a kívánni való. Akárhány helyen tárgyi
állam gondoskodnék. Az államnak kötele-- _e
tévedések fordulnak elő.
volna arra ügyelni, dolgozik-e mindenki, a u> inMeglehet, annak, hogy C'sákv Elek nem tudja
dolgozóknak pedig munkaalkalmat nyújtani. In
megértetni könyvéből azokat az intenciókat, meezzel sem elégszik meg írónk. A kővetkező f - j - .
lyek őt a megírásban vezették, a Vezérkönyv
zetben már azt. hirdeti., hogy az egyetlen munkahiánya az oka. Talán egy mellealkalmazott vezéradónak az .illámnak kell lennie. Szó van a : - ,
könyv a könyv használatára alkalmas útbaigazíkönyvében a világállamról. a/, örök háborúi""!
tást adna. De így ebben az alakjában nem hiszem,
örök békéről.
hogy a felnőttek írás-olvasásra való tanításának
ügyét előbbre vigye.
T'rltei/yi
Hajon
Ismételjük, hogy sokan lesznek, kik a legna* A lőcsevidéki róni. kath. iiéptanito- gyobb érdeklődéssel fogják olvasni Szirtes dr.
egycsiilet t ö r t é n e t e ,
i összeállította :
Ber- munkáját, de. akik mar több ilyenfajta maiikat
waklszki/
Kálmán, i Öt fejezetben foglalkozik
olvastak, azonnal látni fogják, hogy bihá- •< ki
Her«ahls/ky az egyesület történetevei. Az e b "
indulópont - nem vihetők keresztül a gyakorlatfejezet az egyesület megalakulását s a szervezés ban azok az intézkedések, melyektől ez a munka
nehéz munkáját ismerteti. A második fejezet a
oly nagy eredményt, vár. Sőt, a mi nézetünk >/
haladás korszakát tárja elénk, mely az 18*7-ik
hogy egyik-másik intézkedés a megvaló.-itaévvel kezdődik. -V harmadik fejezet az egyesület
tén pusztító hatassál volna. Szirtes muv-n •,.,
megerősödéséről nyújt világos kepét, a gyűléseegyetlen nagy baszna az. hogy gondolatokat
ken fölvett jegyzökönyvek alapján. A negyedik
reszt az olvasóban.
ffejezet a millennium utáni évek történetét, ismerteti. melyek események tekintetében a leggazdaHivatalos rész.
gabbak voltak. Az ötödik fejezet a Kotterbaehon
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mini-ziertartott kii/gyűlés lefolyásáról szol. közölve azokat
a beszédeket is, melyek azon a gyűlésen az ú j , nek f. évi február hó .11-én 8080. sz. ai itt
valamennyi kir. tanfelügyelőhöz intézett körrenmegyei főpásztor fogadása alkalmával elhangzoti udc: i aljai- delete : Ti i v:i i »in* jrfeuiéselc&rn t J & W k «Wwrtak. Végiil a v p e v , i n f
dult. hogy az állami gyermekmenhelyek kötelenak névsorát közli.
(j.)
kébe tartózó elhagyott gyermekek „lelőne" kife* Yihígharinóllia. Bevezetés a jövő állam jezessél neveztettek.
jogiínak bölcseletébe. (Irta dr. Szirtes Artúr. MegTekintve, hogv a nevezett gyermekek nem
jelent a Pallas részvénytársaságnál, Budapesten.)
„lelencek", hanem jogilag elhagyottá nyilvánított,
Természeti törvények alapján azt az utat rajegyszóval elhagyott gyermekek, utasítom tanfelzolja meg Szirtes Artúr, amelyen el kell indulügyelő urat, hogy a lelenc kifejezés, mely a
nunk, hogy a boldogság országába jussunk. A
valót egyáltalában nem fedi. a gyermekvédelem
jövő államáról rajzolt képek mindig érdekesek,
terminológiájából kiküszöbölendő, fölterjeszte-.,
de mindig hibásak is. Oly rengeteg számú té- j ben többe ne használja.
nyező működik közre, az író annyira híve szokott
lenni valamilyen felfogásnak, hogy lehetetlen a
A vallás-és k ö z o k t a t á s ü g y i m. kir. m i n i s z t e r :
fejlődésre hatással levő tényezőket mind figyelemmel kísérnie, lehetetlen az igazságot látnia.
Köszönetét n y i l v á n í t o t t a : herceg Ypsiln>it>
Emánuel és Teodor uraknak, a simongáti uraSzirtes Artúr pl. azt a hibát követi el, hogy
dalom tulajdonosainak, akik a henészi. illetve a
kiindul természeti törvényekből s azt hiszi, hogy
simongáti,
újkúti, ganajosi, rinyaszentkirályi.
az emberiségnek e törvények szabják meg útját.
korpádi és magyaratádi pusztai cselédség 222
Kiindul abból, hogy „a természet minden atomiskolás gyermekei részére az idei karácsonyi
jának megvan a maga teremtő hivatása, melynek
ünnepek alkalmából (>ti(> K értékű ruhaneműt
az anyag életét tökéletesíteni kell". Ez atomok
adományoztak; a Török Kálmán róm. kath. espefolyton fejlődnek, fejlődésközben másokat teremres-plébános, országgyűlési képviselő elnöklete
tenek és elhárítják azokat az akadályokat, melyek
alatt működő „Gyöngyösi Gyermekbarát Egyesüa fejlődést akadályozzák. Ilyen módon jött létre
l e t i n e k , amely a gyöngyösi népiskolákba járó
az állam is. További fejlődésében is érvényesülni
vagyontalan gyermekek felruházására és tankönykell ezeknek a törvényeknek. A jövő képét Szir-
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vekkel való ellátására a jelen tanévben 1 2 7 5
K-t adományozott ; özv. dr. Széchenyi Pálné lábodi
lakosnak, aki a lábodi róm. kath. el. népiskolába
járó szegény sorsú tanulók felruházására 300 K
értékű, "200 db ruhát adományozott.
K i n e v e z t e : Belitzky
Gusztáv losonczi áll.
tanítóképző-intézeti segédtanárt a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az 1901. évi I. t.-c. értelmében megillető személyi pótlékkal kir. segédtanfelügyelővé és szolgálattételre Zólyom vármegye
kir. tanfelügyelőségéhez rendelte ; Kolnribán
Lajos késmárki áll. polg. isk. tanítót a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az 1904. évi I. t.-c.
értelmében megillető személyi pótlékkal kir.
segedtanfelügyelővé és szolgálattételre Pestpilissoltkiskún vármegye kir. tanfelügyelőségéhez
rendelte ; Rigó Gizella oki. tanítónőt a marokréti áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Szöregliy Irén
alsószombatfalvai áll. állandó menházvezetőnőt az
alsószombatfalvi áll. óvóhoz óvónővé ; Martincsevics Julia és Hüll Cecilia csáktornyai egyesületi
óvónőket a Csáktornyái áll. óvóhoz óvónőkké.

Jelen minőségében áthelyezte: Batek Ilona
hasznosfelsőhutai áll el. isk. tanítónőt a pilisszentlászlói áll. el. isk.-hoz ; Gerstner Margit melinczi
áll. el. isk. tanítónőt a muraszerdahelyi áll. el.
isk.-hoz; N a g y Róza topánfalvai áll. el. isk.
tanítónőt a kászonjakabfalvai áll. el. isk.-hoz ;
Jancsó Ilona lestyéni áll. óvónőt a sándoregyházai II. számú áll. óvóhoz ; Ráczné Mezey Anna
sándoregyházai áll. óvónőt a lestyém áll. óvóhoz.
Nyugdíjat utalványozott: Lazarek Márton
ödögöspusztai uradalmi tanítónak évi 1840 K-t;
Balogh János kisvárdai áll. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 2696 K-t; Bieber József
gyódi róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1220 K - t ; Háda Sándor berekrákosi
munkaképtelen ref. tanítónak évi 1640 K - t ;
Fröchlich Gyula bári róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1140 K-t; Fejes József
tiszadorogmai ref. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1340 K-t; Költő László mezőtúri munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 720 K-t;
Farkas János kresztaménesi gör. kath. tanítónak
évi 780 K-t; Szőes Károly mocsolyai munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak évi 580 K - t ;
Rexa Káhnánné szül. Kyttler Matild vágújhelyi
munkaképtelen róm. kath. tanítónőnek évi 780
K-t ; özv. Nagy Ferencné szül. Szilágyi Róza
szászczegői munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek
évi 1760 K-t; Kederer Józsefné szül. Kopschitz
Lenke dunabökényi munkaképtelen róm. kath.
el. isk. tanítónőnek évi 740 K-t.

Gyám-, ill. segélypénzt
néh. Verendeán
isk. tanító özv.,
K-t ; néh. Vincze
özv., szül. "Vegh

engedélyezett:

Dániel nyug. bozovicsi közs. el.
szül. Susara Borbálának évi 500
Károly v. bihardiószegi ref. tanító
Erzsébetnek 670 K 80 f-t.
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Különfélék.
A Galilei-kör.
(—ó—) A budapesti egyetemen néhány fiatalember egyesületet alkotott, melynek az a
bevallott célja, hogy a főiskolai ifjúság a legmodernebb tudósokat is megismerhesse. A tudományt és műveltséget terjesztő egyesületeket
mindig örömmel üdvözöljük, ám a Galilei-körrel szemben (ez a legújabb egyesület neve)
súlyos aggodalmaink vannak.
Az egyetemi ifjúságra megint rávetette szemét egy politikai párttöredék, s a könnyen
lelkesülő, még könnyebben befolyásolható fiatalságból táborkart akar magának rögtönözni ;
tábort, amely a középpont utasítására cselekedjék ma, majdan pedig a vezérkarban levő
tisztek számát gyarapítsa. Az egyetemi ifjúság
nem magárahagyatva művelődik a Galilei-körben, hanem társadalomtudósaink irányít ják őket.
Ezért félünk mi attól, hogy ez a legújabb kör
nem a tudományt fogja szolgálni, hanem tudománnyá még nem vált pártig rzságokat, még
általánossá nem vált elméleteket. Nem attól
féltjük fiainkat, hogy megismerkednek ez új
igazságokkal, vagy igazságoknak hirdetett és
egyes csoportok által megdönthetetlen igazságoknak tartott elméletekkel, de féltjük attól,
hogy az ifjúsági egyesületen gyámkodó férfiak
jelenléte megakadályozza azt, hogy a kör tagjai
a pártigazságokon kívül még csak meg is
közelíthessék vagy kutatni merjék az általános
emberi igazságot. S mikor az egyesület tagjai
tekintélyek rombolásán buzgólkodnak, mikor le
akarnak dönteni mindent, amit évezredek értékes és értéktelen örökségül hagytak ránk, észre
sem fogják venni, hogy a régi tekintélyek helyett új isteneket imádnak, akik nagyobb tudásukkal, az érem egyik oldalának bemutatásával
felhívják őket a rombolásra.
Van egy másik körülmény is, ami miatt
aggodalommal tekintünk a kör működése elé.
Kibocsátott programmj okban hevesen támadnak
tanáraik ellen. Szerintük az egyetemen nem
lehet megismerkedni a jelenkor legnagyobb
tudósaival, nem lehet foglalkozni elméleteikkel,
mert a tanárok a régi idők értéktelen irodalmával és tudományával foglalkoznak. Mi erre
vonatkozólag a következőket jegyezzük meg:
az iskola arra való, hogy a kultúrát terjessze,
elmúlt korok igazságokká szűrődött elméleteit
közvetítse. Szeretnők ugyan, lia a múlttal számtalan ponton érintkező, illetőleg a múltból
folyó jelenre is figyelmet fordítanának tanáraink, de nem ezt tartjuk az iskola főfeladatának.
Meg kell ismertetni a kultúra rétegeit, melyekből kisarjadt a jelen. Ezzel tesszük képessé az
ifjúságot arra, hogy megértse a mát és küzd-
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jön a holnapért. A jelent pedig. s részben a
multat is. könyvekből ismeri meg az ember.
Az az iíjú, aki minden), tanára tói var s nem
iparkodik életének néhány e z t e u d e j : t olvasásra
fordítani, a d a t o k a t gvőjthet. de esak a kultúrának a csontvázat szerezte meg, csak képes-eget arra. hogy müveit emberre' lehessen, valójában azonban nem művelt. De nem ezt t a r t j u k
fontosnak. Ez esak vélemén}" s lehet, h o g y
azoknak van igaza, kik a legmodernebb dolgoka i- be akarják vinni az iskolába. A Galileikör működé e elé azért tekintünk aggodalomin . mert erombolja a tanár tudományába és
ertekébe vetett, bitet. A <iaíiloi-k«">r tagja, ki a
u1
-eken f o b ton az. egvetomi tanítás értéktelenségéről h a d , vájjon fogja-e
figyelemmel
li; Igatni -an,miit ? \ ajjon meg fogja-e becsülni
az. az anvagot. vájjon meg fogja-e látni azokat a szépségekét, melyeket t a n á r a bemutat r
Bizonyára gúnvosan f o g mosolyogni „elmaradt"
ta'aiiau

a nioil. ru ifjú, hisz szellemi

vezetőin

.

tí'akra lepjen.
i-meo jî'ik. öWanniei ildvözíillink minden cgye• ;, ine v a tudománv terioszfesere vállalkozik. örömmel üdvözöljük a imladás'. De eli "íiiik iizoka! a ]>olitikai p irtohaf. inéba I; az
: - - o l t í'a ai között iparkodunk zá-zlójuk alá
i o , t'k e • iihorozni. liiítéljtik <"• kárhoztatjuk
Miindazoka;. kik az iskola falai közé parto , alyigaz. ágiikat vi-zn-k be. M.-dd egyesül: oek felnit rv egyetemi hallgatók, hadd kutasak az igazságot, melyet mindnyájan szomjú•-'.unk. de a keresés közb. n ne .illjaiinic «-Ifikre
..aok. kik li m a g u k igazságain kí\ ül mindent
ki••!• aiiek hirtliánek.
- T a n í t ó k A p p o n y i âiiiniszlernéî. A buda; -ti hivatalos tanítótestület a népoktatás jubileuma alkalmával tartott közgyűlésen Apponyi ;
A.bért.gróf Imlteszminisztert- dísztaggá választotta.
A választásról szóló oklevelet ötven t-ágú küldött- |
. clen a testület elnöke, Moussong Géza igaz.
adta át a máiiszteruék. Az. elnök rámutatott I
ura. hogy Apponyi Albert gróf rövid idő alatt
Helyen messzemenő intézkedéseket tett az iskolák I
•« a tanito.-ag erdekében. Apponyi Albert gróf 1
. l a -zabán kijelentette, hogy a legnagyobb örömére 1
sz> 'Igái ez a. kitüntetés, mert mindenkor arra törei-a- lett, hogy hazánk oktatásügyet előrevigye, és
mintán nagy fontosságot tulajdonít a tanítóságnak
künn a perifériákon és itt a főváros területén
valii együttes munkásságára, büszke arra. hogy az
or-Zcig első tanítótestülete megismerte munkás- |
- agát és ezért őt dísztaggá választotta, bármikor I
távoznék helyéről, mindenkor meleg szeretettel ;
fo-j- erre a kitüntetésre visszagondolni ós mindenkor
boldognak fogja magát érezni, hogy az ország első I
tanítótestületének kötelékébe tartozik. A küldöttség '
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tagjai a miniszter beszédet, lelkes éljenzessel fogadták. t'gyanesak küldöttséggel tisztelgett-a tanítótestület Ehtoös Lóránt bárónál, akit szintén dísztaggá választott abból az. alkalomból, hogy néhai
atyja alkotásának 40-ik évfordulóját ünnepelték.
A t a n í t ó i g y ű l é s e k r ő l . Tamás Károly
beszieivzei polg. i-k. tanárnak lapunk más helyén
közölt melegszívű, inagyarlelkü szózatát, különös
figyelmébe ajánljuk összes olvasóinknak : a népes középiskolák munkásainak egyaránt. Valóban
itt az ideje, hogy a különböző iskolák közt, a
válaszfalak led üljenek s valamennyi iskola munkásai kezet fogjanak ama nagy nemzeti feladatok
szolgalatában, amely feladatok szolgálatát a tanítói lúvatas egyenesen megköveteli.
V felsőbb leányiskolák
miniszteri
biztosául, az elhunyt lSerees Antal helyére, a
vallás- es közoktatásügyi miniszter líévy Ferencet. a budapesti állami felsőbb leányiskola igazgatóját nevezte ki. líévy kinevezése közmegelégedés! okozott i felsőbb leányiskolái t.ui irvilág
körében.
A g a z d a s á g i n é p o k t a t á s r ó l szóló t ö r vényjavaslatot • gazdatársadalom nagy örömmel
és bizalommal fogadta. IIár az (>. Aí. (i. /'.. kinyilatkozlatia.hógv meggyőződése szerint- Ap/l'ou/
töna-nyja . aslatanak sikeres • egn-hajtása eseten
.Magyaroszag mizőgazdasági e|,-jeben ú j es jobb
korszak következnek, i dvSzlő föliratot intéz n,O. AI. (t. /-,. a korma ay ho; a i..-p\i-.-iőhaz- nem sajnálva. igyekezzék lehetővé tenni, hogy
Apponyi törvényjavaslala miiu-l hamarabb eminél t-öbb kö.--éú-l,e.> vol,'.,•., - ij,.i. \ v-.ir;
megyei Gazdasági Eg\ esiilet közgyűléséi)"] Btiduy
Barna indítványára sürgönyben üdvözöltek a
kultuszminisztert ; javaslatát -g.venesen hirArákalkotó jelent,ősógíuoek mondották s rtanényKk a
nyitrai gazdák, hogy a tervezett gazdasági népiskolák lefesití-sét. a törvényhozás, az anyagi eszközök lölajaulasaval igyekezni fog elősegíteni.
Esztergomiam a gazdasági előadásra egybegyűlt,
mintegy havmadfélszáz gazda is sürgönyben üdvözölte Apponyi Albert grófot. Gip.tpay l'ál főispán
indítványára arra kérik a minisztert, hogy a
gazdasági népoktatásról ,-zolo törvényjavaslatot
minid előbb terjessze a Ház elé.
A p o l g á r i iskolai t a n á r o k köre. *
Polgári iskolai Tanárok Budapesti Köre február
27-én tartotta rendes évi közgyűlését, Csomo.-'sy
Sándor alelnök vezetése mellett. Az elnöki megnyitó után, mely tömörülésre es a polgári iskola
ügyének minél lelkesebb módon való felkarolására hívja fel á tagokat, Pastinszlcy
István titkár olvasta fel évi jelentését, mely kiterjeszkedett a lefolyt év minden nevezetesebb mozzanatára. Kiemeli különösen a hétosztályú polgári
iskola körül megindított, országos mozgalom fejlő-

20

NÉPTANÍTÓK

LAPJA.

10.

SZÁM.

dését. Dallos István b e m u t a t j a a pénzügyminiszter leiratát, mely elengedi a kirándulásra m e n ő
tanulóifjúság hidvámjának a felét. A kör e leiratra
ugy határozott, hogy m e g k é r i a főváros tanácsát,
tegyen f e l t e r j e s z t é s t a pénzügyminiszterhez, hogy
a kiránduló i f j ú s á g e h í d p é n z t minden k i r á n d u l á s
alkalmával egy nagyon kis összegben válthassa
meg. A közgyűlés ezután közfelkiáltással Ullrich
Gyula igazgatót, a polgári iskolai s t á t u s n a k régi
erdemes t a g j á t , a kör elnökévé választotta meg.
Lázár
K á l m á n pénztáros előterjeszti j e l e n t é s é t
az egyesület pénzügyének állapotáról és a j ö v ő évi
költségvetés megállapításáról. Volenszky
Gyula
a szomorú lakás és- lakbérviszonyokhoz szól s
kimutatja, hogy az állami polgári iskolai t a n á r o k
lakbére nagyobb, mint a székesfővárosiaké. Indítványozza, h o g y a kör a főváros többi t a n ü g y i
köreivel és alkalmazottaival alkalmas i d ő b e n indítson mozgalmat a l a k b é r rendezése dolgában.
Rosenberg
Auguszta indítványára a kör elhatározta, hogy megkeresi a Magyar Szinház igazgatóját, h o g y az ifjúsági előadások d a r a b j a i n a k
megválogatásánál k é r j e ki a kör véleményét, m e r t
a most előadott darabokat a tanulóifjiíság számára alkalmasnak n e m t a r t j a .

alatt levő bajtártelM
iskola növendékei közt -1
kor. 5 2 fillért g y ű j t ö t t a délolaszországi károsultak r é s z é r e ; ugyan e célra Ambrus
István
TiszavárJconyi
róm. kath. kántortanító 1 kor. 6 0
fillért gyrvjtött az iskolája növendékei közt. Az
Eötvös-alapnak mint a d o m á n y t e l k ü l d ö t t ü k az
alapnak, a többi a d o m á n y t átszolgáltatttuk a
Budapesti
Hirlap-nak
továbbítás végett.

— D o n a t h I m r e h a l á l a . Donáth I m r e min.
osztálytanácsos, a fiumei kormányzóság t a n ü g y i
előadója, hosszas szenvedés u t á n elhunyt.
Donáth
a fiumei magyar iskolaügy terén m a r a d a n d ó érdemeket szerzett s a m a g y a r állameszme s a magyarság érdekében m i n d i g készséggel és buzgón
fáradozott. Évtizedeken á t kitartó m u n k á j á v a l
fejlesztette az állami iskolákat és több m a g y a r
társadalmi egyesület szervezésében is élénk részt
vett. T e m e t é s é n a b e t e g Nákó Sándor gróf kormányzót W i c k e n b u r g István gróf kormányzóhelyettes vezetésével az összes állami hivatalok
és állami iskolák tisztviselői, tanári és tanítónői
kara, a katonai hatóságok, Vio Ferenc dr. podeszta
vezetésével a városi hatóságok és iskolák, továbbá
a társadalom előkelőségei jelentek m e g . Az elh u n y t özvegyéhez A p p o n y i Albert gróf közoktatásügyi miniszter, N á k ó Sándor gróf kormányzó,
B a t t h y á n y Lajos gróf volt fiumei k o r m á n y z ó és
más előkelőségek i n t é z t e k meleghangú részvéttáviratokat. A sírnál B é k é i Ignác, az állami polgári iskola igazgatója és Hesz, a Daloskör alelnöke, m e l y körnek az elhunyt alapítója és elnöke volt, mondottak emlékbeszédeket.

Néptanító. Nagy a küzdelem, de hisszük, hogy megnyugtatóan végződik. — Mm. Vannak benne sikerült
versszakok, de egészben véve nem közölhető. Talán a
következő vers megint jobb lesz.— P . B . Gyönge versecskék ; még az utolsó, a Virágfakasztó reggelen e. a legjobb,
de az is nagyon taposott nyomokon jár. — Y. (Szabad
időm.) Nem közölhető. — M. I. (Uttörés. Az én iskolám.)
Mind a kettőt besoroztuk. —- M. Gy. (Az én kis tótjaim.) Sorát ejtjük. — Életunt. Egytől-egyig nagyon
gyöngék. — 11. I. Romantikus, divatját múlt történet,
egyébként nem is rosszul megírva. Csak azt nem tudjuk :
mért Aquarel a címe és miért hiszi ön balladának.—
B. (A számolás tanítása az iskolában.) Úgy emlékszünk,
többször üzentük már, hogy fölösleges bizonyítani a
számolás tanításának fontosságát. — B. (Fölvételi jegyek a népiskolában.) így sem vált be. — B. D. (Karczag.) A címére küldött levél „ismeretlen" jelzéssel
visszajött. — Torda. Intézkedtünk, hogy ezentúl az
állami főgimnázium címére menjen a lap. — Sz. (A
siketnémák és a gazdasági pályák.) Jön a gazdasági
mellékleten. — A. (A népiskola és a biztosítási ismeretek.) Szintén. — K. M. (Szuggesztív nevelésmód.) Cikkét
nem közölhetjük, mert attól tartunk, hogy sok embert
veszedelmes túlzásra ragadhatna. — Karmester. Dalszerzeményét átadtuk a rovatvezetőknek. Mellékesen
kérdjük : hogyan olvashatta ki a mult évi 53. számban megjelent cikkünkből, hogy a „tanító-írókat" megfeddettük ? Ellenkezően : kifejeztük azon való örömünket, hogy újabb meg újabb tehetséges írók bukkannak
elő a tanítók seregéből.

— Adományok. A parajéi áll. iskola tanítótestülete az általa r e n d e z e t t bál jövedelméből
20 k o r o n á t küld l a p u n k ú t j á n az Eötvös-alapnak.
— A dányi t a n í t ó t e s t ü l e t maga és t a n u l m á n y a i
körében 3 0 kor. 60 fillért g y ű j t ö t t , ebből a délolaszországi földrengés károsultjainak 1 0 kor. 20
fill., az ajkai és resiczai bányaszerencsétlenség
károsultjainak 10 kor. 2 0 — 1 0 kor. 2 0 fillért
küld. — Bihary L. Zsigmond tanító a vezetése

Tartalom
Gondolatok március idusán. Gaol
Mózes. — Vallás és erkölcs. Székely György dr. —
A tanítói gyűlésekrőL Tamás Károly. — A feminizmus.
Glücklich Vilma. — Bihar vármegye népoktatásügye. —
Irodalom és művészet. - S z é p i r o d a l o m : A napsugár. Vértesy Gyula. — Öreg parasztok.Finta Sándor.—
Betyár a pusztán. Finta Sándor. — Emlékeimből. Béthi
Lajos. — A nevelés botlásai. Havas Irma. — Tanítók
tanácsadója. — Könyvesház. — Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.

— A protestáns orsz. árvaház jubileuma.
A p r o t e s t á n s orsz. árvaház a f. óv
tavaszán
megiinnepli fennállásának 50. évfordulóját, ebből
a célból a rendező-bizottság kéri mindazokat a
t a n á r o k a t , tanítókát, tanítónőket és óvónőket,
akik e g y k o r az árvaháznak növendékei voltak,
hogy lakóhelyüket t u d a s s á k az árvaház igazgatóságával. (Budapest, VII.. Szegényház-tér 1.)
— H a l á l o z á s o k . Szécsény
Lajos ref. tanító,
tanítói működésének 35-ik évében e l h u n y t Dunaszentgyörgyön. — Bagó
Antal m é l y k ú t i róm.
kath. t a n í t ó életének 35-ik, tanítói működésének
15-ik ós boldog házasságának 8-ik évében meghalt. Özvegyet és 2 á r v á t hagyott m a g a után.
Áldás emlékükre !

Szerkesztői üzenetek.
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Kovatvezctö: F A P . K A S

\ figyelem a kísérleti

pszichológia

megvilágításában.
Irta: Szondi

János.

Bizonyára mindnyájunk előtt ismeretes az a
mozgalom, amely, ha nem is épen a legutóbbi években keletkezett, de. amely mégis
tulajdonképen a most megindult XX. században kezdett nagyobb arányokat ölteni s rohamosan olyan jelentőségre emelkedni, hogy
ma mar minden komoly pedagógus élénk
érdeklődését biztosította magának. .1 kísérleti
ps-iehnhigiát
és kísérleti pedagógiát
értem. •
melv címek tulajdonképen ú j irányt jelentenek
a pedagógiában, illetőleg a pedagógia alapjául szolgáló pszichológiában. Míg a nevelés
f1 s oktatás elvei, tételei, mindmáig a koronként váltakozó filozófiai rendszerek ingatag
talajára helyezkedtek, addig ezen új irány
i-élja az, hogy a lelki élet förrényeit
szigorú
/udományes
alapéin, !ernié$mthulouiányi
mód-erekkel, kísérletek
álján állapítsa meg s
• 'által milis alapot adjon a pedagógiának,
melyre, mint szilárd talajra biztosan lehessen
építeni.

8ANDOB.

Tudat alatt általában érzeteink és képzeteink
összességét, ezeknek egymással való kapcsolódását és ezen kapcsolódás következtében a
világossá' váló és elhomályosuló érzeteink es
képzeteink folytonos váltakozását szoktuk érteni. A tudat ezen meghatározása nem pontos,
csakis megközelítő: precízen meghatározni azt.
hogy mi a tudat, tulajdonképen nem i-. tudjuk.

Egy bizonyos időpontban a tudatunk tartalmát alkotó érzetek és képzetek nem mindnyájan élnek egyforma világossággal lelkünkben, hanem némelyekről élénken tudunk,
másokról csak többé-kevésbé homályosan, a
legtöbbről pedig abban az. időpontban egyáltalában nem tudunk. Azok az érzete R es
kéjizetek, melyekről egy bizonyos időpontban
vagy élénken, világosan, vagy legalább többékevésbé homályosan tudunk, alkotják az illető
időpontban tudatunk mezejét. A tndatmezönek
vaunak tehát világos és homályos területei.
A tadatmező világos területe rendesen kicsiny,
többnyire csak egy pár képzetre vagy érzetre
terjed ki, a legnagyobb része mindig homályos. Hogy mely pontjai legyenek világosak,
az általában nkuralnnliél függ. Pl. azt akarom,
•leien soíaimnak az a célja, hogy ezt az új hogy világosan álljon lelkem előtt kis leánvoni
emlékképe vagyis képzete. Tón vies sikerül
irányt, melytől nemcsak az elméleti, hanem
kis leányom képzetét oly mértékben felújítani
iij'iilijii.iíj peu.igogia is igen soiiat \ a r és
megerősíteni, hogy tudatomnak ez a képli it. tanító társaim ügyeimébe ajánljam. Célomat ligy véltem elérhetni, ha a lelki élet zet les/, egyedül világos része, többi érzeteim
es képzeteim ezalatt elhomályosultak. Akarjelenségei közül kiválasztok egyet, tárgyalom
hatom
•-•/.ónban azt is, hogy ne valamely képazt kísérleti pszichológiai alapon s levezetvén
zetem, hanem valumelv érzetem legyen tudatom
belőle az iskolára vonatkozó tanulságokat,
legvilágosabb pontja. Ráirányítom pl. szememet
ezáltal kimutatom a kísérleti lélektannak a
egy
tárgyra, ezen tárgy képe a retina sárga
gyakorlati pedagógia szempontjából kiváló jefoltjára esik s ekkor gzt a tárgyat tisztán
lentőségét. A figyelme: választoltam, mint
amely a/, iskolai elet egyik legfontosabb té- látom. Azonban ugyanazon idol en nemcsak
ez a tárgy az. amit látok, hanem ettől minden
nyezője. Nem szándékozom uzonb, n a figyelirányban bizonyos határokig szintén látom a
met és a vele összefüggésben levő többi lelki
tárgyakat,
de mar ezeket, csak homályosan,
jelensége kot teljes részletességgel tárgyalni,
meg
pi
dig
annál homályosabban, minél távomert a figyelem tulajdonképen a legtöbb lelki
labb
vannak
a tisztán látott ponttól. Az a
működéssel kapcsolatban van s így egész lélektisztán
látott
tárgy nemcsak a látásmezőnek,
tant kellene írnom, hanem lehetőleg röviden
érintvén a figyelemről általánosan ismeretes : hanem abban az időpontban a tndatmezönek
is világos pontja, a látásmező többi része és
tételeket, bemutatom a figyelmet a modern
az
összes egyidejű homályos képze'ek együtt
kísérleti pszichológia megvilágításában s megalkotják .ikkor a tudat-mező homályos területét
próbálom főbb eredményeit az iskolára alkalmazni.
Ar, ami által a,: akarat tudatunk egyes kép.1. Hogy mi a figyelem, minden tanító- zeteit vagy érzeteit megvilágítja,
a figyelem.
ember gyakorlatból tudja, Lélektar-i értelme- Mint a reflektor a sötét tér egyes helyeit az
zése szorosan összefügg a tudat fogalmával. odairányított fény által, úgy világítja meg az
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Ennyiben igyekeztem a lehető legrövidebb
akarat és a homályos tudatmező egyes pontjait vagy kis területeit az odairányított figye- vázlatát adni annak, amit a figyelemről általában és már régóta tudunk.
lem által.
13. A modern pszichológiának a figyelem
Eszerint a figyelem, nem• egyéb, mint az
akarat ráhatása a tudatra abból a célból, hogy lényegére vonatkozó álláspontját azok az igen
annak egyes vagy egynehány érzetét vagy kép- érdekes kísérletek magyarázzák meg, amelyeket
zetét megvilágítsa. Megkülönböztetünk külső Wundt, Titchener, Mosso, Schiff és mások
vagy kifelé irányuló és belső vagy befelé irá- végeztek és amelyek a szellemi munka terményuló figyelmet, aszerint, amint figyelmünket szetének a megállapításához is vezettek. Nem
rajtunk kívül eső dolgokra irányítjuk-e, vagy részletezem most ezen kísérleteket, csupán
pedig befelé, önmagunkba, a lelkünkben élő azokat az eredményeket foglalom röviden
képzetekre. Első esetben a külső hatások össze, melyek a figyelem lényegének megfolytán bennünk keletkező érzetek lesznek tu- értését előmozdítják. Schiff kimutatta, hogy
datunk világos pontjai, utóbbi esetben pedig az étel látása, szaglása az állat agykérgében
egyes képzetele vagy képzetcsoportok fognak mérhető hőemelkedést idéz elő, ugyanezt mulelkünkben megvilágosodni többi képzeteink és ! tatta ki Mosso az álomképekről is. Wundt,
l Titchener, Cattell stb. kimutatták, hogy a legegyidejű érzeteink rovására.
Meg szoktunk még különböztetni önkéntes ; elemibb szellemi működés is, pl. egy szín felés önkéntelen figyelmet is. Ez az osztályozás ismerése, vagy egy képzet felújítása, vagy pl.
tulajdonképen a figyelmet felkeltő okok cso- egy látott betűről a betű nevének az eszünkbe
portosításán alapul. Ha t. i. a figyelmet elő- jutása, mind mérhető időbe kerül. Kraepelin
idéző ok önmagunkban, szándékunkban rejlik, kísérleteivel bebizonyította, hogy a« agy kérakkor az így felidézett figyelmet önkéntesnek ; gének anyagában előidézett változások váltoha pedig valamely kívülről jövő ok, külső zásokat okoznak már a legelemibb lelki műhatás kelti fel (pl. a hátam mögött hirtelen ködések lefolyásában is, pl. azok időtartamát
keletkező erős csattanásra önkéntelenül is csökkentik vagy növelik. Ziehen, Rinschburg
oda irányítjuk figyelmünket), akkor az így és mások vizsgálatai szerint az agykéregnek
fe1 ébresztett figyelmet önkéntelennek szokás a korral járó anyagi változásai is befolyással
vannak a szellemi folyamatokra. Mindezen
mondani.
kísérletileg megállapított tényekből, melyekhez
Könnyen belátható, hogy a figyelemnek
hozzávehetjük a ma már bebizonyítottnak tekülsőre és belsőre, önkéntes és önkéntelenre
kinthető lokalizációs tant is, mely szerint t. i.
való osztályozása nem magának a figyelemnek
az agykéreg különböző mezői más-más szelegymástól különböző természetű fajtáit állalemi működések székhelyei és azt a közönpítja meg, mert a figyelem mindenképen csak
séges tapasztalást is, hogy az intenzív szellemi
egyféle, egységes, hanem ezen osztályozás csumunka épen úgy fárasztó, mint a testi munka :
pán azt jelenti, hogy az az egy és ugyanazon
arra a következtetésre jutottak, hogy a szelegységes figyelem egyszer kifelé, rajtunk kívül
lemi munka épen úgy, mint a fizikai, anyageső dolgokra, máskor befelé, képzeteinkre irához kötött természetű, hogy tehát a szellemi
nyul. illetőleg, hogy ugyanazt a figyelmet
munka is valóságos munka. Miután pedig a
szándékosan magam keltettem-e fel, vagy
fizikai munka nem egyéb, mint valamely
pedig külső okok ébresztették.
anyagnak bizonyos erő által létesített mozÁltalában ismeretes továbbá, hogy a figye- gása, tehát a szellemi munka sem más, mint
lem főmozgatója az érdek. Arra szoktunk az agykéreg idegsejtjeiben bizonyos erő által
figyelni, ami érdekel bennünket. Az érdeklődés létesített valamilyen változás, valamilyen mozgás.
oka pedig rendszerint az a kellemes vagy
kellemetlen érzelem, mely az egyes érzetekkel
A szellemi munka lényegének ilyen felvagy képzetekkel együtt jár. A kellemes dol- fogása, mely pedig az ide vonatkozó előbb
gok megszerzése után vágyunk, a kellemet- említett kísérletek alapján valóban jogosult is,
lenektől szabadulni igyekszünk; innen az ér- megkívánja bizonyos erőnek a felvételét, mely
deklődés és a figyelem. Az egyéni hajlam, az a szellemi munkát közvetlenül végzi s amelyet
örökölt képesség is irányíthatja figyelmünket. épen ezért pszichikus energiának neveznek. Ez
Amely dolog végzésére velünkszületett tehet- az erő a figyelem. Ez alapon a kísérleti lélekségünk van, annak a végzése kellemes érzel- tannak a figyelem lényegére vonatkozólag az a
meket kelt bennünk, tehát ezen dolgok iránt felfogása, hogy az nem más, mint az a psziérdeklődünk. Végül tudjuk azt is, hogy az chikai energia, mellyel a szellemi munkát
igen erős ingerek is kierőszakolják és több- végezzük.
kevesebb időre lefoglalják maguk számára a
Hogy közelebbről milyen természetű erő a
figvelmet.
pszichikai energia, azt ezidőszerint nem tud-
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juk. Ez azonban ínég nem jogosít a n a bogy
ezen feltevés fontosságát kicsinyeljük. Hiszen
magáról az energiáról általában sem tudjuk,
hogy lényegében micsoda, mert az, hogv „erő
az az. ok, amely a testek mozgási állapotát
megváltoztatja", amint azt a fizika tanítja,
vajmi kevéssé tájékoztat bennünket arról, hogy
mi hát lényegében az erő. Mégis milyen óriási
fontosságú az energia megmaradásának elve ;
gyakorlati fontosságát millió és millió zakatoló
gép hirdeti, pedig, hogy mi hát az erő, nem
tudjuk.

keztetéseket lehet vonni. Bizonyos ugyanis,
hogy az izommunkában beállott csökkenésnek
megfelelő energia az, ami a szellemi munkára
fordíttatott, hogy tehát a pszichikai energia
vagyis figyelem azonos azzal az energiával,
amelyet az akarat az. izomenergia felszabadítására fordít.
Az akarati energia tehát a forrása úgy a
fizikai, mint a pszichikus energiának. Az akarati energia az idegek közvetítésével eljut az
izmokba, ott az izmok anyagában kémiai változásokat idéz elő, vagyis kémiai energiát
A ügyelem tehát tulajdonképen energia. szabadít fel, mellyel az izommunkát végezzük :
Ezt a feltevést rendkívül megerősítik azok a épen így az. akarati energia ugyancsak az
nagyfontosságú és igen érdekes kísérletek, idegek közvetítésével eljut az agykéreg valamelyeket Lehmann koppenhágai pszichofizikus mely idegsejtállományához, annak anyagában
végzett és amelyek egyúttal a figyelem fontos kémiai átalakulásokat létesít és kiváltja ott a
sajátságaira is világosságot vetnek. Lehmann pszichikai energiát vagyis figyelmet, mely a
azt igyekezett megállapítani, hogy micsoda szellemi munkát végzi.
Ezek után könnyen érthető, miért nem
összefüggés van a belső képzetekre irányuló
figyelem vagyis pszichikai energia és a szán- vagyunk képesek egvidőben akkora intenzitásdékos mozgásokra vonatkozó akarati vagyis sal figyelni kifelé és befelé is, mint amekkofizikai energia között. Kísérleteit a Mosso-féle rával csak kifelé vagy csak befelé figyelhetünk :
erg-•gráffal végezte. Az ergográí olyan készü- hogy tohát a figyelem véges igiantum, amelyből,
lék. melynek segélyével a karral végzett húzó ha egyik irányban lefoglalunk valamit, akkor
mozgásokat hullámvonalak alakjában át lehet az hiányozni tog a másik dologra irányuló
vinni egy forgó hengerre. A hullámvonalak figyelemből.
magassága arányos a végzett munka nagysáMiután így a kísérleti pszichológiának a
gával, melyet méterkilogrammokban pontosan figyelem lényegére vonatkozó felfogását megki leitet fejezni. A hullámok legmagasabb ismertük. áttérhetünk röviden a figyelem legpontjait összekötő görbe vonal adja az illető fontosabb sajátságainak a vizsgálatára. Kíséregyénre nézve az izommunka kifáradási görbé- letileg vizsgálni szokás a figyelem konrentráijét. A kísérlet lefolyása a következő: az illető hatóságát, terjedelmét és tartósságot vagyis
eo-ven Ke//'iiy• ozemb.: vég,.; ,t húzási, teljes / '~ni/'ftntiss< igái.
energiájával : munka közben papírra írva eléje
Figyelmünket koncentrálni annyit jelent,
teszik a fizikai munka közben elvégzendő szel- mint az összes rendelkezésünkre álló akarati
lemi munkát: mikor ezt befejezte, tovább is energiánkat lehetőleg az. agykéreg egy pontteljes erővel folytatja a súlyemelést. A kísér- jában alakítani át pszichológiai energiává. Ez
letet különböző körülmények között e's módo- esetben a teljes pszichikai energia egy pontban
sításokkal sokszor megismételték, s az ered- szabadulván fel, a tudat megfelelő érzésének
mény mindig az volt. hogy az akar at béli vagy képzésének intenzitását maximumra emeli.
•zommnnka nagysága mindig jel ntekcny esök- Mint a gyűjtőlencse fókuszában a fénysugarak
ki'n-.-t mutat a szellemi wiwka- réqzhe l'özb >i, egy pontban találkozván, ott a lehető legnamii/ pedig minél nehezebb a feladat, annál gyobb fény és hőhatást fejtik ki, úgy az egynnggolibinérrii a çsiikkrnis. A keletkező rajz pontra koncentrált figyelem is az illető érzet
általában ilyenformájú :
vagy képzet lehető legnagyobb világosságát
h
idézi elő.
Nem mindenki képes figyelmét egyforma
mértékben koncentrálni. Erről könnyen megti
győződhetünk, ha pl. néhány számot vagy
betűt írunk a táblára, úgy, hogy írásközben
senki se láthassa mit írunk, aztán eltakarván
egy lappal, felhívjuk a tanulókat, hogv jól
Az a —b es r.—d közt levő húzások tüntetik fel oda figyeljenek és igyekezzenek megjegyezni
a testi munka nagyságát a szellemi munka maguknak, amit a táblán látni fognak. Kövid
( I — m p . ) ideig exponáljuk a jegyeket, azután
végzőse közben.
Ez a kísérlet alapvető fontosságú, mert újból hirtelen elfedjük. A tanulók egy része
belőle a figyelem lényegére nevezetes követ- képes úgv oda koncentrálni figyelmét, hogy
10*
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pl. 1 mp. alatt a jegyeket felfogta, mások
több, némelyek pedig csak sokkal több idő
alatt lesznek képesek ugyanannyi számú jegyet
megjegyezni maguknak. A jegyek felfogására
szükséges időmennyiség nyilván fordítva arányos a figyelem koncentráltságával.
A figyelem terjedelme alatt azt értjük, bogy
bizonyos megbatározott idő alatt ki hany jegyet
képes felfogni.
A figyelem koncentrálhatóságának és terjedelmének egyidejű mérésére legalkalmasabb
eszköz Ranschburg Pál mnemométerje. Szerkezete a következő: egy négyzetalakú fatábla
egy szekrényke felső lapját alkotja s rajta
hosszúkás, ellipszis-alakú nyílás (diafragm a) van.
A tábla alatt egy fogaskerék-rendszer tengelyére körlap erősíthető. A körlapra a sugarak
irányában számjegyek, betűk, szavak, színek stb.
lehetnek rajzolva. A fogaskerék-rendszert, a
tengelyén levő körlappal együtt, alkalmas módon a villamosság forgatja olyképen, hogy a
villamos áramkörbe higanycsészés metronóm
van beiktatva, melynek ingája minden lengéskor egy pillanatra zárja az áramot, mire a
körlap hirtelen meghatározott szöggel elfordul
s a rajta levő jelek a diafragma alá kerülvén,
láthatók lesznek. A metronóm ingájának lengési ideje I másodperctől 3 másodpercig szabályozható s a lengési idővel egyenlő ideig
marad az illető jelsor mozdulatlanul a diafragma alatt. Ilyenformán léhát az exponálás
ideje pontosan meghatározható illetőleg tetszés
szerint változtatható.
A gyermeket a ferdén felállított szekrényke
elé ültetjük s felhívjuk, hogy erősen figyeljen
a diafragmára, bogy az ott megjelenő jeleket
felfoghassa. Egész könnyűséggel megállapítható
így, hogy bizonyos meghatározott számú jegyet
melyik gyermek mennyi idő alatt képes felfogni s ez az idő mértéke lesz figyelme koncentrálhatóságának. Hasonlóképen megállapítható
az is, hogy egy bizonyos meghatározott idő
alatt ki hány jegyet képes felfogni, ez pedig
figyelme terjedelmét határozza meg.
Vizsgálni lehet továbbá a figyelmet a maga
folytonosságában. A figyelem alaptulajdonsága,
hogy egy dologra koncentrált állapotában aránylag kevés ideig marad meg, csakhamar más
tárgyat keres magának. Ez a jelenség a figyelem lényegére vonatkozó feltevésünkből egyenesen következik. Az agykéreg egy bizonyos
helyén kiváltott pszichikai energia (vagyis figyelem) forrása az illető agykérgi idegsejtállományban az akarati energia hatására végbemenő kémiai folyamat, melynek eredménye
gyanánt az illető helyen bomlási termékek
képződnek, melyek összehalmozódván, mindjobban és jobban meggátolják a további kémiai
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átalakulást, vagyis energia felszabadulást s végre
a teljes kifáradást eredményezik. Az agykérgi
idegállomány más pontjain azonban még rendelkezésünkre állhat az ott még készletben
levő energia. Ez az alapja annak a jelenségnek, hogy ha egy bizonyos irányú szellemi
munkában kifáradtunk, másfajta munkát, mely
az agykéreg más területeit veszi igénybe, még
képesek vagyunk végezni. Miután azonban az
összes agyidegsejtek egymással összeköttetésben vannak és bármely szellemi munka az
agykéregnek nemcsak egy, hanem több, sőt
sok egymással kapcsolatos idegközpontját veszi
igénybe, ennélfogva egy bizonyos, hosszabb
ideig tartó szellemi munka nemcsak helyi kifáradást, hanem bizonyos mértékben általános
fáradságérzést is okoz és így, ha a kifáradást
előidézőtől eltérő, másfajta szellemi munkát
még képesek is vagyunk végezni, ez a munka
már távolról sem lesz olyan értékes és tartós,
mintha azt pihenés után végeztük volna.
Mosso és Bettmann azt is kimutatták, hogy
a szellemi kifáradás határozottan csökkenti a
testi munkaképességet is és megfordítva, az
erős testi kifáradás után szellemi munkára sem
vagyunk képesek.
A koncentrált figyelmet a maga folytonosságában kísérletileg vizsgálván, azt állapították
meg, hogy a szellemi munka közben a figyelem folyton ingadozik és hogy ezen állandó
ingadozáson
kívül mégo más feltűnő változások
o
is tapasztalhatók rajta. A munka kezdetén
csakhamar bizonyos ú. n. kezdeti elernyedést
mutat, majd ismét nekilendül és eléri erejének
teljességét; több-kevesebb ideig így marad,
azután hanyatlani kezd s fokozatosan gyengülvén, egy végső erőmegfeszítés után, mely egy
utolsó emelkedést idéz elő, végre teljesen elvész, vagyis a beállott teljes kifáradás a munka
továbbfolytatását megakadályozza. A figyelmet
a maga folytonosságában főleg Kraepelin, müncheni pszichológus vizsgálta részletesen. Kísérleteit úgy hajtotta végre, hogy bizonyos ideig
(1—2 óráig) egyszerű és egyforma nehéz szellemi működést végeztetett (pl. egyjegyű számokat összeadatott, vagy pl. elemi érzékeléseket
végeztetett, egy szövegben ki kellett keresni
és megjelölni egyes meghatározott betűket stb.),
az időt 5—5 percnyi szakaszokra osztva, megszámlálva, hogy az egyes 5 perees szakaszokban az illető egyén hány ilyen egyszerű műveletet végzett el. Az 5 perces szakaszokat
egymásután egy vízszintes vonalra jegyezte, az
elvégzett elemi műveletek számát pedig erre
merőleges-függőleges vonalon tüntette fel, s
ilyenformán megszerkesztette a figyelem, illetőleg a figyelemmel végzett szellemi munka
görbéjét.
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A figyelem folytonosságában észlelt változások. t. i. ;l kezdeti elernyedés, újabb tartós
lendület és a végső kifáradás az idegállomány
két főtulajdonságán alapulnak, ezek : a gyalcorlékmiystig <'s a fáradékonyság. "Wundt szerint
az idegállomány alaptermészete, bogy minden
változás, melyen egyszer keresztülment, bizon y o s l i v o m o t hagy
hátra maga után, mely
mint diszpozíció, készség a hasonló változások
megismétlődését megkönnyíti. A változás után
visszamaradt készséget gyakorlatnak, az idegállomány ezen tulajdonságát jiedig gyakorlékonvságnak nevezzük. Ezen, a munka közben,
az. illető munka által megszerzett gyakorlat
vagy készség az, ami a figyelem folytonosságában észlelhető kezdeti elernyedés után a figyelem ujabb lendületét előidézi, vagyis a munka
továbbfolytatására a munkaképességet megnöveli.
A fáradékonyság is alaptermészete az idegál]..mánynak. A kifáradási az illető idegállomanyban. munka közben képződő és ott felhalm o z ó d ó b o m l á s i termékek okozzák. .V jelentkező
kifáradási közbeiktatott szünetek altal szoktuk
hátráltatni. Igen nevezetes a munka közben
tartott szünetekre nézve az a kísérletileg bebizouvított tény, hogy a helyesen alkalmazott
szl'.net csökkenti a fárad .ságérzést,
de nem szün—i
teti meg a szünet előtti munka által megszerzett gyakorlat hatását. A helytelenül alkalmazott, talán túlhosszó szünet alatt azonban
a gyakorlat hatása is megszűnik. Ezekben fogluluan össze röviden a kísérleti pszichológiának
'•gy. 1 ii i ico)<j;_cic es iontos sajatsagaira
vonatkozó tételeit.
(Vége kr>v.)
új
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Irta : Horrni/ !
'.<h.
A.- európai népek irodalmában fölváltva
uralkodott a klasszicizmus a romanticizmubsal.
Az. ókori klasszicizimis. amely a tiszta szépnek
öntudatos és összliangzatos kifejezését tekintet íe főfeladatának, a görögöknél született;
az .". virágzásuk idejében ez. is virágkorát
élte. hanyatlásukkal ő is letűnt. A középkor
népeinél viszont a romantikus vagy regényes
k<>l/es:et fejlődött ki, amely már a keresztyén
eszmevilághoz simult, s szerette a fantasztikust és sejtelmest, egészen új versnemeket
teremtett s az illető népek nemzeti nyelvén
szólalt meg. Ezek között a román (francia,
olasz, spanyol, portugál) népek voltak túlsúly ban, innen az új irány neve. Leginkább
kimagasló alkotásai a nagy germán nép-eposzok luMlpitpmlicí', Miiívinu az olasz Dante
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Divina commédiá-ja s az angol Shakespeare
örökbecsű drámái. A romantikus iránnyal már
a XII. században s épen Olaszországban (Petrarca) szállott síkra a régitől sokban elütő
új klasszicizmus, amely aztán Franciaországban, a XIV. Lajos korabeli nagy drámaírók
(Corneille, Racine, Molière, Boileau) müveivel ünnepelte aranykorát (a XVII. században).
Ez új klasszikus iskolával szemben, 1825 körül
a francia Hugo Viktor vezette fiatal írói csoport az új rom.antihus költészetnek lett a
megalapítója.
A németeknél már a XVIII. század közepén
Lessiug támadt a franciák új klasszicizmusa
ellen. A. drámában, úgy mint Hugo Viktor,
ő is Shakespeare-t vallja mesterének s kimutatja, hogy az uralkodó francia elmélet a
görög Aristoteles félreértésén alapszik, mert
az ú. n. hármasegységből csakis a cselekvény
egysége a fontos. A dráma terén is a nemzeti
irány szükségességét hangoztatja s kritikáival,
valamint kitűnő költői műveivel . „ AUtitita ÓOtt
ÍV.r:'.tkl!U . „temilict fôaletti" i megalapítja a
német nemzeti drámát. A német új romanticizmusnak azonban még nem jött meg az. ideje.
Lessingnek és társainak (Klopstock, Wielaud,
Winkelmann) működését szélesebb körben folytatta a tudós s éleslátású Henlcr (1744 —1808),
aki a nép sajátos szellemét vallotta minden
költészet alapjának : abba igyekezett mindenekelőtt behatolni s azt tudta kitűnően utánozni.
(A német romantikusok az ő általános világuézletükkel voltakép Herder követői.) Goethe,
Ivtopstock, Herder, bessmg, \\ telaud stb. munkáit Kazinczy l'<rew- ültette át művészies prózájával irodalmunkba, aki az ő elveiket követvén és hirdetvén, nálunk megalapítója lett
az ú. n. német-görög

laasszilvai

iránynak.

Kö-

vetői (Kis János, Szemere Pál stb.) inkább a
Schiller képviselte német ideálizmus szellemében írták kicsiszolt, édeskés költői leveleiket,
érzékeny szonettjeiket, enyelgő epigram mjaikat
s divatos ezópi meséiket. Kazinczy és iskolája
mindenekelőtt az előadás finomságát követelvén, új költői nyelvnek érezte szükségét és a
nyelvújításnak lett buzgó harcosává.
Következett az ú. n. lángelméi; kora, amelyet
egyik képviselőjük, Klinger-nek a drámája után
Sturm

und

Dravg-korszaknak

is szokás

ne-

vezni. * Ezt a kort előkészítették Lessing kritikái, a Herder buzgóik odása folytán felkarolt
népköltészet, továbbá Rousseau, aki az emberiség eredeti természeti állapotához való
visszatérést sürgette, végre a politikai élet
romlottsága. A lángelmék nemcsak a művé;
Mivel az jfjú nemzedék jelszavai : természet és
erő, lángész és eredetiség, tagjait „Kraft-und Originalgénie" névvel illettek.
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szet, hanem a társadalmi élet terén is a korlátot nem ismerő íektelenségnek voltak hívei,
s még tehetségesebb tagjaik (Lenz, Klinger,
Maler, Müller, Schubart, Wagner stb.) sem
tudtak maradandót alkotni.
Csak kevés erősebb szellem bírt e túlzó
felfogástól megszabadulva egészséges irányban
tovább haladni; ezek a mozgalomindító Herderen kívül Goethe és Schiller, az ú. n. weimari
hör kitűnő tagjai. Goethe (1749—1832) legszebb dalai, Götz, Werther, a Faust első kezdetei s sok egyéb terve a Sturm und Drang
korából valók. De művészi érzéke mindig elkerültette vele a lángelmék hóbortjait s így
e művei is (s csakis az övéi) túlélték a Sturm
és Drang korát. Goethe lassanként arra a meggyőződésre jutott, hogy alapos tanulmány
nélkül tökéleteset a tehetség sem alkothat ;
rendkívüli tehetségét aztán főleg olaszországi
útja (1788) fejlesztette ki s Iphigenie, Tasso,
Egmont című drámáival, amelyekben a modern
eszméket összeolvasztotta az antik művek formai szépségével, megalapította a német irodalom új klasszikus korszakát. Schillernek korai
(1805-ben történt) halála után Goethe a romantikusok elmélkedő költészete felé hajlott,
s meg akarta valósítani az ezek által sokat
hangoztatott „világirodalom" eszméjét.
A XVIII. század utolsó és a XIX. sz. első
tizedeiben többen működtek Németországban
a regény, líra, de még inkább a dráma terén,
akik sem Goethe és Schiller iráuyához, sem
a romantikusokhoz nem csatlakoztak, hanem
majd az egyik, majd a másik iránynak, majd
idegen hatásoknak hódoltak. Mint drámaírók,
kivált Iffland és Kotzebue hódították meg a
mindennapi életből vett s a karzati közönség
ízlése szerint alkotott bohózatos, érzelgős s
első sorban színpadi hatásra számító darabjaikkal a nagyközönség azon tetemes részét,
amely Goethe és Schiller magasan szárnyaló
remekműveit élvezni még nem tudta. Csak a
romantikusok döntötték meg Iffland és Kotzebue
nagy népszerűségét, amely többek közt a
magyar színpadig is eljutott, ahol p. o. Kisfaludy Károly drámáinak számos jelenete,
helyzete, motívuma Kotzebue hatását mutatja:
mindez azonban ő nála teljesen magyar színbe
öltözik s eredetijének erkölcsi léhaságát is
kerüli.
A

romantikusok.

Mintegy Schiller ideális költészetének túlzásaként, a XIX. század kezdetén Németországban oly irány kapott lábra, amelyben Schiller
világos eszméi a leghomályosabb miszticizmus
ködébe vesztek és amely az összes műformáknak hadat üzent. Ezt a költészetet ellen-
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ségei (új) romantikusnak nevezték el. Legfőbb
okai a következők :
a) Iffland és Kotzebue-nek sokszor köznapias, léha színdarabjai után szükségét érezte
a költészet annak, hogy újra a kedély mélyéből merítsen s újra visszatérjen minden erkölcs
alapjához : a valláshoz. Ide különben mint a
középkor kedvelője is visszatért az új iskola.
b) A második ok ama kor tudományában,
nevezetesen Fichte és Schelling bölcsészeiében
rejlett, akik szerint bármiféle búvárkodásnak
csakis a tiszta ideálizmus szolgáltathat alapot,
mert a reális valóság csakis az ideálisnak a
megnyilatkozásául tekinthető. Az ő természetbölcseletük szerint a természeti tünemények
nem egyebek, mint az Örökkévaló valamely
eszméjének vagy szellemi tevékenységének
megtestesülései, az abszolútnak a megnyilatkozásai. A véges világ a valóban létezőnek
(Isten, szellem) a visszfénye, ez utóbbi viszont
a látszónak igazi létét jelenti. A romantikusok
felfogása szerint a költészetben is az eszme
az abszolút, a lényeges, míg az alak csupán
az eszme folyománya s mint ilyen pontosan
meg sem szabható, mivel a mindenkori eszmétől függ. E felfogás s a román nemzetek irodalmaival való megismerkedés, amelynek kezdetei Herderig nyúlnak vissza, a romantikus
költőket minden idők s nemzetek költői formáinak utánzására késztette; ez pedig ártott
az egészséges ízlésnek s az igazi szépség
iránti fogékonyságnak.
A költészet és élet egységének gondolatával
magyarázhatjuk meg legegyszerűbben, miért
fordult az új irány oly nagy szeretettel a
középkor (a népeposz és a minnesiíngerek szép
kora) felé ; itt látta az egységet legtökéletesebben megvalósulva. E törekvésből következett a régebbi román költészet eled lig rejtett
sokféle kincseinek felkutatása, kedvelése s formáiknak a német szellemmel való összeolvasztása. A költészet és az élet egységéből folyt
egyúttal a szokások, nyelv, életfelfogás és hit
egységének is a sürgetése s így a tisztán
szellemi szükségből támadt romantikus iskola
újra elismerte a régi (középkori) államformákat : az ősök által tisztelt királyságot és
hűbériséget minden világi méltóság, fény és
nagyság alapjai gyanánt. Csakhogy így ellentétbe jutott a szabadelvűséggel, a protestántizmussal, a polgárság rendjével s (a bécsi
kongresszus óta, 1815) a reakciónak szolgált
eszközeül. Másfelől tagadhatatlan, hogy a mult
nagyságának dicsőítésével az ifjúságban felélesztette az újjászületés utáni hő vágyat. A
romantikusoknak az egész természet beszélni
kezdett s beszélt különösen az emberkerülő
szívhez ; a természet beszédjét az ember nyel-
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vére lefordítani szerintük a költő van hivatva.
A természetet. így közelebb hozták az emberi
szívhez s indítékot adtak a természet életének
poétiknsabb, mélyebb felfogására. Másfelől a
költészet c s a k h a m a r allegorikus .színezetűvé
lett, mert a költök jelképek után k a p k o d t a k ,
ellentétekkel és ellentmondásokkal dobálództak,
titkokon t ö p r e n g t e k , végül az értelmetlenségben is értelmet kerestek és találtak.
Mily homályos és sok tekintetben félszeg
volt m a g u k n a k a romantikusoknak nézete a
saját irányuk lényegéről és céljáról, t ö b b e k
között világosan hirdetik SchlegelFrigyesnek.
a/, iskola egyik fejének, az általa
(Jéna,
17'Js- 1X00) szerkesztett .Wiemetnn-bm
közzét e t t következő nézetei : „A romantikus költészet célja, h o g y a különböző költői f a j o k a t
egyesítse s a költészetet a filozófiával és a
rlietorikával összeolvassza. Feladata továbbá,
hogy a költészetet és a p r ó z á t , a zsenialitást
és a kritikát, a m ű - és természeti költészetet
majd vegyítse, majd egybeolvassza, a költészetet elevenné és kedveltté, az életet és t á r sadalmat költőivé tegye, az éleet költőiesítse.
Magában
foglal mindent, ami költői . . . A
romantikus költészet még fejlődőben v a n s
sohasem lehet tökéletes : csakis ő a végtelen
s csak ő a s z a b a d : első törvényéül azt ismeri
el, hogy a költő önkénye m a g a fölött t ö r v é n y t
nem tűr . . . b'omantikns szempontból
még
a költészet legkülönösebb és legborzasztóbb
f a t t y ú h a j t á s ,inak is megvan az értékük mint

nnvagno.k es előgyaköriatnak az egyetsmeäséghez, feltéve, hogy eau beimül-r eaJam-i. hogy
éredétiek."'
Csoda-e, ha ily nézetek nvóinán
sok zavaros. ízléstelen mű t á m a d t .
e) A r o m a n t i k u s költészet kifejlődését az
akkori politikai állapotok is elősegítették. N é metország f r a n c i a járom a l a t t nyögött s a
nemesebb lelkek a kétségbeejtő jelen elől a
szabadságához
múlthoz, s ennek eszményi
fordultak.
A r o m a n t i k u s iskola leginkább fordításaival és a tudományos m u n k á s s á g r a való ösztönzésével szerzett igaz, h e r v a d h a t a t l a n érdemeket. Az olasz haute, P e t r a r c a , Ariosto, T a s s o
stb., a s p a n y o l Cervantes, Calderon stb., a
p o r t u g á l Camoëns, mindenekelőtt pedig S h a k e s peare drámái mindjobban meghonosodtak a
német irodalomban. Az ú j kincsek k u t a t á s a
közben a költök még a perzsákhoz t's h i n d u k hoz is eljutottak s a skandináv népek r e m e k műveit is lefordították és magyarázták. K
m u n k á l k o d á s u k n a k köszönhető az esztétika,
irodalomtörténet, műfoidítás. mithológia, az
összehasonlító nyelvtudomány és a keleti filológia ú j a b b s pedig tetemes ha 1 adása. L e g t ö b b
hasznukat azonban a német k u l t ú r a látta, m e r t
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a német
irodalom el.ni e-irág.:á*i
kuninak
( A l l — X I I I . század) r e m e k m ű v e i t b e m u t a t v á n ,
nemcsak m a g á t az addig kevéssé m é l t a t o t t
k ö z é p k o r t ismertették s t e t t é k kedveltté, h a n e m
a német t u d o m á n y (német filológia, történeti
nyelvtudomány s á l t a l á b a n a történelmi t u d o mányok) fejlődésére is rendkívül jó hatassal
voltak. A történeti és az összehasonlító nyelvtudomány terén a német (• rimm Jakabot
es
Ilojiji Ferencet
csak a magyar Révai Miklós
előzte m e g az ő . l.utiquitás-A i val és
Elaboration
grarrmmtieá-jávai.
A magyar
közélet és művelődés
terén
lS'jo-fcól kezdve n a g y s z e r ű újjászületés van
folyamatban, indító elve. : a nemzet -ég érvényesítése s a műveltség emelése: u g y a n e k k o r
a költészetben is ellenhatás m u t a t k o z i k a
klasszicizmus e g y h a n g ú s á g a , s a, képzeletet
feszélyező bilincsei, másfelől a divatos alacsony színvonalú és sokszor durva népies műkedvelő-ég ellen. A m a g y a r nemzet is n a g y
tettekre készült, amelyekhez, az. erőt az, ősök
dicsőségének lelkesíti") emlékeiből m e r í t e t t e s
önismeretre törekedvén, érdeklődni k e z d e t t a
maga ereje, élete, társadalma, sajátságai iránt.
A költői képzelet tehát vi<*znszállött a regi
nagyság napjaiba oly tárgyakhoz, amelveket
az előbbi tudákos, általános
emberiességre
törekvő költészet lenézett, t. i. a m a g v a r elet
képeihez.
Beköszöntött a uni-gi/ur ruinantii i:niiis. megindítója Kisfaludy
Károly. J)e amíg N v u g a t eiuupabun
a mozgalom kezdemenvezőio
s
sokáig t á p l á l ó j a bizonyos vallási • bölcseleti
irányzat voit, n y o m á b a n pedig a -zabadelvíi
haladással bomiokellenest ellenkező, középkori
társadalmi és vallási intézmények visszaállítását sürgető törekvések - sokaknál bizonyos
világpolgárja* célzatok j á r t a k , amelyek f a n tasztikus álmodozásra s a nemzetiesnek kies nylés re vezettek: a d d i g nálunk a r o m a n t i cizmus a nemzeti irányt vallotta főtörvényének,
a politikában pedig kifejezetten a
reform
zászlaja alá szegődött. Kisfaludy mellé híres
folyóiratának, az . 1 nrór-iuak
jelt s m u n k a társai állottak, akik Kazinezv merev idealizmusa és kizárólagos lírája után új, szabadabb
szellemet és ú j m ű f a j o k a i honosítottak m e g
az irodalomban, nevezeteden az époszt
örösmarty, Czuczor, Horváth Endre), a d r á m á t
Kisfaludy Károly, Katona. Vörösmarty, F a y ,
Kovács
Pál), a balladát, költői
beszélyt
románcot és a novellát I Kisfaludy h., Kovács
l'ál, t j a a l József, A a j d a P é t e r ) : sőt ez iskálából s a r j a d z o t t ki a m a g y a r társadalmi r e g é n y
és a népszínmű is. D ö n t ő diadalt a m a g y a r
romantieizmusnak Vörösmarty Mihály n a g y t e hetsége szerzett, ez t e r e m t e t t e meg a m a g y a r
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költői nyelvet is. A „Kincskeresők" (1832)
című drámája még a kísértetiest kedvelő német irányzat nyomát mutatja, de már a következő évben megjelent „Vérnász"-án inkább
a francia romantika hatása érzik. Lírájában
— s itt volt ő legnagyobb — eleinte megmegszólal úgy a régi, mint a német klasszicizmus hangja, de csakhamar tisztán nemzetivé válik, sőt egyenesen a népiesre emlékeztet.
A fellendült költészet elsekélyesedésétől félvén,
az Aurora-kör ifjabb nemzedéke kritikai mozgalmat indított, amelynek egyik első harcosa :
Bajza József, akinek célja egyebek mellett az
idegenutánzás üldözése s ezzel a nemzeties !
romantici/.musnak teljes diadalra segítése. Harcaik színtere a Bajza által 1830-ban megindított Kritikai Lapok, amely a nemzeti önérzet
megvédésére akkor támadta először Kazinczyt, ]
amikor ez a magyar származású Pyrker-nek j
németül megírt „Szent hajdan gyöngyei" című
munkáját adta ki magyar nyelven. E nemzeties
irányzatot teljesen a francia romantika hatása
alá 'állította Kúthy Lajos (1813-1864), a
Jósika és Eötvös által felvirágoztatott regényés novellairodalomnak egyik legolvasottabb
művelője. Hatalmas képzelőerő, találó festés,
egyszerű hang, költői szárnyalású, magyaros
nyelv mellett bizarr, képtelen meseszövés, minden szerkezet hiánya, az igazság mellőzése,
üres szóvirágok jellemzik különösen a Sue
Eugen példájára írt „Hazai rejtelmek" című
nagy regényet. Iskolát azonban Kúthy nem csinált, sőt nagy zajjal megjelent könyvével együtt
őt magát is csakhamar elfeledte a közönség.
Vörösmarty és Bajza után a költészet terén
nemzetiesség tekintetében ismét bizonyos lankadtság köszönt be : üres szónokiasság, egyhangú érzelmesség s mesterkélt nvelv kezd
uralkodni. Ezektől, a kor demokratikus irányzatának megfelelően, csakis a népköltészet újabb
hatása alatt szabadulhatott meg a költészet. Meg
is szabadította a népiessel szövetkezett nemzeti
irány három legkiválóbb költője : Tompa, Petőfi, Arany.
Romantikus költők. A német romantikus iskola hívei nem annyira igazi költői tehetségek,
mint inkább gondolkodók és kutatók voltak,
akikben a már említetteken kívül egyéb
ként igen kevés közös vonást találunk. A
júliusi forradalomig (1830) Németországnak ők
a legtekintélyesebb költői, tudósai és államférfiai.
Az iskola legkiválóbb költője az 1801-ben
(29 éves korában) elhányt Novalis, igazi nevén
Fried r. r. Hardenberg, akinek kitűnő világi és
egyházi dalaiban mély érzelem nyilatkozik meg
igazi költői módon. Befejezetlen „Heinrich v.
Ofterdingen'' című regénye a költészet apo-
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theozisa akar lenni. Az isk >!a feje a sokoldalú
Ti eck János Lajos, aki költői tehetség dolgában (Novalist ide nem számítva) messze elhagyja kortársait. A költészet közönséges felfogasa ellen írt szatirikus költeményeket ( „ S \ t
gefiiefelte Stater", „^u'iitj gerbino"), s romantikus drámákat („©enobcfa", „Fortunat"); végül kitűnő novellákat. Ser geftiefelte Mater-ben
(1797) minden szimbolikus; a király a forradalom előtti régi uralmat jelenti, a mumus a
nép rövid uralmát, Gottlieb trónörökös a modern felvilágosult kormányzást, a kandúr a
haladást s í. t. Irodalomtörténeti és kritikai
tevékenységüknél fogva nevezetesek a Schlegel
testvérek. Sehl. Ágost Vilmos (1767—1845), főleg
jeles fordításokat készített Shakespeare, Calderon stb. munkáiból; kisebb költeményeit
tetszetős külső jellemzi. Sehl. Frigyes az előbbinek öccse (1772—1829); fő müvei: „Über
2pvaá)e uní> 2Beiál)eit ber ^ítber", „^orlefungeit
über bie ®e)c^td)te ber alten unb neuen Si tte l'atUV". Bátyjánál nagyobb tehetség, de misztikusabb s zavarosabb nálánál, ezért munkássága
úgy mint élete, helytelen irányba indult ; ő a
szanszkrit - tudománynak némethoni megalapítója.
A fentebbiekhez, mint kezdeményezőkhöz,
a fiatalabb költők közül Brentano Kelemen és
Arnim Achim, a régi lírai kincsek felfedezői,
csatlakoztak. Kiadtak együtt „Se3 Muübeu
ffiimbevljcvn " cím alatt (1806—1808. 3 köt.)
régi német népdalokat, s itt először nyújtottak
tájékoztatót a német népdalirodalom gazdagságáról ; kár, hogy a történeti hűségről és az
eredeti alaktól az élvezhetőség kedvéérc sokszor eltértek. Arnim legjobb műve: „?ie Níreneumädjter" című történeti regénye, Brentano-é:
„®efd)i<f)te bont brabett Stajperí unb ber fdjiMten
Lintert", a XIX. század legrégibb falusi története, és „(Socfel, íóiiitet unb ©íufelct (l című
meséje. Brentano huga Bettina (1785—1859)
Goethenek és anyjának barátnője, 1811 óta
Arnim szellemes és rendkívül tehetséges neje.
Híres müve „©oetlje'3 ä3riefroeci)]el ntit etitem
Sültbe" majdnem kezdettől végig költött regény.
A tulajdonképeni romantikusokkal (1. fentebb)
bizonyos rokonvonásokat mutattak még Arndt
és Korner, a német szabadságharc költői,
Kleist, Immermann, <Irillparzer drámaírók, —
Werner, Müllner, Houtvald a végzetdráma
művelői, — Uhland, Schwab, Kerner a sváb
költők, továbbá két lírikus : Eichendorff és a
francia származású Chamisso. Végül ide tartozott egy ideig Platen gróf is, ki később
leghevesebb
ellenségük
lett.
O
o
A német középkor ismerete, valamint Napoleon nemzettipró háborúi felébresztették az elnyomott németek önérzetét és önfeláldozó haza-
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szeretettől s szenvedélyes francia gyűlölettől
izzó dalokat termettek, amelyek a kor hőseit
és győzelmeit (Károly főherceg, Schill őrnagy,
Holer András, az öreg Blücher, lipcsei csata)

Grillparier Ferencnek. (1791— 1S72 a bécsi
udvari levéltár őre) „tie i'll)tifrau" című híres
drámájában az ú. n. végzetdrámák (1. alább)
sötét szelleme uralkodik ; a későbbiek közül
dicsőítették. Arndt Ernő
Móric (17(15 — 1860)
„Sappho" és .. îïi* iiolbcito "iMtoÜ" írójukat
a történelem tanára volt a bonni egyetemen. (Schiller után) a legnagyobb német drámaMint embert e's költőt lángoló hazaszeretet, íróként mutatják be, aki az értékes költői
férfias bátorság jellemzik, leikes, hazafias tartalmat mindig a színpad igazi kövedalait pedig a népies hang, erőteljes nyelvezet ; telményeivel tudja összeegyeztetni, Xttofav*
snk közülök valóságos népdallá lett. Pl. eólí'uf Ulli} tS'ltbe" Habsburgi Rudolf és a
C-híO* t't be* beuttdieii Isiterlanb '. vagy: ?cv cseh király nagy harcát írja le, „Te* "ílíeeve*
cóott, tor ti'iieu iroubien lien, bev wollte feine unt ter V'iebe thkllcit" pedig Hero é.s LeanMncddc. . . kezdetitek). Még népszerűbb Kör- der mondájának költői alakba öltöztetése.
ner T-i cudar (1791 — I s 13), Schiller barátjának ..(i'irt treuer Liener feilte* Servit" Ibink bán
lia, aki ISI2-ben Bécsben udv. színházi költő történetének legkevésbbé sikerült feldolgozása.
lett: 1*13-ban (22 éves korában) a Lützow- (Grillparzer Katona dózsef tragédiáját nem
t'éle szabadcsapatba állott s halálával pecsé- ismerte.)
telte meg a dalaiból felénk sugárzó lelkes
A régaettragédri- a romantikus irány leghonszeretetet. v'enev uni 2dm , crt' llS14)címii nagyobb elfajulása, mert itt nem a görögök
gyűjteményében kiválóak pl. a Yíumir'* íuilbe fátuma, vagyis az istenségnek hol kedvező, hol
vagy hiebet n\ilnvní íer 2dilad)t nem kedvező akarata, sem a keres/.tyénségnek
címűek. Körner nagyon tehetséges dráma- megnyugvást keltő isteni gondviselése határoz
költő : igen kedveltek a magyar tárgyú Zrinyi az ember boldogsága és élete fölött, hanem
című tragédiája (magyarra fordította Szemere valamely, rendesen nem is okadatolt átok vaPál, bírálta Kölcsey Ferenc. - Olcsó könyv- rázshitalma, tehát a vaksors sújt szülőt, gyertár i>4), vígjátékai közül pedig: S\'V th'adit
meket. unokát, bűnöst es bűntelent egyaránt
uí.iíbtov. i to íSnnti'cvnanto címűek.
ígv a dráma, mivel nem egyenlő jogú erők harcát
Bumanti Ins drámaírók.

Kleist

Henrik (1 . < 7

Is II november 12) igazi tehetség: drámáit
phisztiktis .-/.emléletessi g, nagyfokú szenvedély
jellemzik : de emelett homályosak és túlzók, •
aminek okát írójuk meghasonlott lelkében
(maga vetett véget életén,-.l-t v'thmmt áltahí
ban a romantikusok szertelenségében kell
keresnünk. Nevezetesebb színmüvei : b,;-: MätdH'U
\V:ll; unt • (pompásan dramatizált mese),
tic winiuitiividibidn ', .i>viu\ àvtotïid) mm
yviiibunv
továbbá
ïYr ^crbrodvnc Mviuy
címé vígjáték és "IvntlioíiUw című szomorú
játéka. .IKidiacl Sloblban*' című elbeszélése
egy Luther korabeli lókereskedőnek tragikus
tört netéc mondja el mesteri jellemzéssel.
Iwineruiann Kárul// (17íbi 1*40) határozott,
komoly jellem, amely a költészetben is állandóan a jót. a szépet keresi, de nem igen tud
az igazi tehetség magaslatára emelkedni. Első
darabjai (pl. ? a s Í,H ívtt íKenceivU , „IAtícui
ter nui 'ein \\lii*" stb.) hemzsegnek a romanticizmus borzasztó túlzásaitól, s Platen méltán
ostorozta őket .,:ltci!iaiifiid)cr vebipitv -ában.
Túlzottak az ő történeti drámái (.. At'iebrid) 11. "
V. "iiierú ici in Àirel ) is, valamint a korviszonvokra sokszor találóan célzó . tik'erlitt "
című drámai költemény. Népszerű epikus
költeményeiben (,, i itlifiilltdk'll " e's ..lïptjjoneit")
az arisztokrácia sülyedését állítja szembe a
parasztság becsületességével, beleszőve a vesztfáliai falusi elet iga'án kedves, idillikus rajzát.

mutatja, elveszti létjogát. E rémdrámák a
húszas években virágzottak leginkább; nálunk
Giimlxis hnrinek (1791 — IS40) „/•.'.-•/.;"trés" című
érzelgős, szertelen színdarabja szintén a német
divat hatása alatt íródott.
A végzettragédiát a nagy tehetségű W't rner
Zakariás il7»>v —1*24 a kath. vallásra átfért
bécsi prédikátor) teremtette meg „ i?er 21
ÀetU'iiar" című művével (1809), amelyben az
atya átka pusztítja ki a fiú egész családját
úgy, hogv mindegyik gyilkosság febr. 24-én
megy végbe. Tie 2(5tine be* ïal* , ,1'iavtin
Yntber", .ílttibV című drámái gazdag képzeletről és kiváló alakító erőről tanúskodnak:
W erner költői képességeit Schiller is elismerte.
A végzettragédia borzasztóságait
és t.ermé.-zetellenességeit még inkább egymásra
halmozta MiiUner Adolf (177 1- 1829), egy
igen termékeny, de az igazi tehetséget s mélyebb érzelmet nélkülöző költő, aki azonban
a színpadot igen jól ismeri. . £er 29-jte À eb
mar s különösen ..Tie 2dnilb" (181(1) című
darabjai hazánkban is sokáig igen népszerűek
voltak. Ez utóbbi drámájában azt a jogos
kérdést, hogv ..miért történik mindez a borzasztóságy e szavakkal utasítja vissza:
..ÀVtup't ía muh f i t Urául', menti
Stenn» aid inib nicbm'^chen :
"äs» a v íicicluclu. tír Ivier nur tUu :
?a-í i - a r ií m íeivf erüntt'ar.

••hu'mi bit letett Äitevieluni."
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IJouucdd Ernő (1778—1845) legtöbb drá- mély érzelemtől áthatott (Goethe és Uhland
mája („Ser Veiidjttunn", „ S a s SMlb" stb.) nyomán járó) lírai dalai („3Öein <^>ott null
szintén ide sorozható.
red)te ©unit enrenen" stb.) közül nem egy valóA Urai és kisebb epikai műfajok (ballada, ságos népdallá lett. — Chamisso Adcdbert
románc) terén (1815—1840) a romanticizmust (1781 —1838, a berlini füvészkert őre) mély
csak bizonyos tekintetben, illetőleg bizonyos és gyöngéd érzelmű, nemes gondolkozású
ideig követő költők két irányba indultak : lírikus; csak eleinte volt a romantikus irány
Uhland és követői (Kerner, Schwab) az anyag híve. Kitűnő mese a „^.Vter 2d)lcmtbl'c< number
érzelmes tárgyalását, Platen, Chamisso ellenben bave ®eíd)id)te", amelyben egy szegény ember
H'áckert nyomán inkább a műforma kialakítását az árnyékát eladja az ördögnek s szerencsétlenné lesz ; a szegény ember némelyek szerint :
tartották főfeladatuknak.
A sváb iskola költői mind württembergiek s maga Chamisso, aki 9 éves korában bujdosott
jó barátok; a tulajdonképeni romantikusok külföldre, az árnyék : az örökre elhagyott
példájára szintén a lovagias középkort dicsőí- francia haza. Későbbi munkái a tanulmányaitették, de hatottak rájuk a szabadságharc ban. földkörüli útjában megismert való életet
költői is. Dalaikban Goethét és a népdalt festik és idealizálják. Kedveltek következő
utánozták, költői elbeszéléseik tárgyait pedig dalai: „grauen, Siebe uitb Sebeit" „Sdilojj
leginkább népmondákból és a német közép- ^encourt" (itt született) stb. Szemléletesen
korból vették. Azzal hogy Schiller erkölcsi jellemzők epikai költeményei, pl. .. 2ala* b
fenségét Goethe tökéletes müformáival igye- ©Olltej." — Platen-Hallermiinde Ágost gróf (sz.
1796. Ansbachban.) Néhány drámai művén a
keztek egyesíteni, nagy népszerűségre tettek
romantikusok hatása látszik, de cs-akhamar elleszert.
Az iskola feje Uhland Lajos (1787—1862) nük fordul köv. két aristophanesi vígjátékával :
a német nyelv és irodalom 1 arára a tübicgai „Sie berljän;)ni)5bolle ®abel" (182ti Werner és
egyetemen. Legjelesebbek dalai és balladái Müllner ellen). „Ser rcinantifdjc Cebipu»" (1828
(í'ieber, 1815); az előbbiekben („Sdjäferä ©oitn= Jmmermann ellen), amelyek telve vannak maró
alakjuk, nyelvetcupSlieb", „Seá Síimben ih-rglieb", „Sie Hapeííe") gúnnyal, szikrázó szellemmel :
zetük
valóban
mesteri.
Kiválóak
velencei szoegyszerű, mindennapi tárgyakat (természet,
nettjei;
ezek
úgy,
mint
ghazelei
és
ódái. művéhaza, szerelem) igazi költői érzéssel és erkölcsi
mélységgel dolgozott föl, míg balladáit („®raf szi formájuk és mély gondolataik által tűnnek ki.
Hazájában nem találván kellő elismerésre,
©bevíjavb", „SaS o'dftcf bon ©benljalí", „Ses
1834-ben Syracusában telepedett le s itt is
2äiU]cr<3 AÍlid) ") a tökéletes külső alak mellett
halt meg. Ma már az nj-kor legkiválóbb
a népies fölfogás és művészi szerkezet jellemköltői közé sorolják.
zik. Drámái túlságosan líraiak s kevéssé szín.Míg a szabadságharc költői, továbbá Uhland
szerűek. — 1830 óta kizárólag a középkori
irodalom tanulmányozásának élt; 2i>aítí)er beit és a sváb iskola a romantikusok nemzeties
ber 5Boi]elroeibe=ról (1822) és az ó-francia éposz- törekvését képviselik, addig Chamisso, Platen
ról írt értekezései, régi népdalkiadásai (1844) és különösen Hückert a dlágirodalom eszmémind mintaszerű és mondhatni korszakalkotó jét hirdető irányzathoz tartoznak.
müvek. — Schwab Gusztáv (1792—1850) józan
A keleti tárgyak és formák meghonosítátermészet: sok német mondai tárgyat dolgozott sával a legnagyobb sikereket a Herder eszföl: „Scntidie ^olf*bnd)er 1836' (1. UnibevjaU méje által lelkesített Jiückert Erigyes aratta
ÍÖibliotljef). — Kemcr Justinus (1786—1862), (1799—186ü. a keleti nyelvek és irodalmak
aki weinsbergi főorvos létére sokat foglal- tanára Erlangenben). A „®et)ürniidite 2:onotte"kozott a lélek beteges állapotával, szellem- ben mint politikai lírikus lép föl (1814), de igazi
világgal, — balladáiban is a kísértetiest elegyí- hírnevet és kedveltse'get csak „SiebenÀvûljliitg"
tette a valósággal. („®efdnd)tc jweier 2oninant= (1821) c. dalgyűjteménye s déli és keleti versbillen.")
formában (terzina, oktava, szonett, ghazel stb.)
Eichendorff és Chamisso lírikusok inkább írt költeményei hoztak neki. Pückert új táregyéniségüknél, semmint müveik jelleménél gyakkal, új gondolatokkal és új formákkal
fogva tekinthetők romantikusoknak. Eichen- gazdagította a német irodalmat, amidőn valódi
dorff József (1788—1857) a romantikusok virtuozitással fordította le, illetőleg dolgozta
mintájára mindig bizonyos határozatlan érzelem- át a kelet legnehezebb költeményeit (,. Cftlidie
1822, „Sic Diaiamén boő iparin" I82ti,
világot fest, s az egyéni jellem helyett álta- föleit"
„sJíal ttitb Saniajanti" 1828), — a régóta parlalánost (genre-t) rajzol regényeiben úgy, mint
drámáiban. „ílná bem Sebeit eine* ïomgentcf)tê" gon heverő tanítóköltészet („Sie 2í>eÍ5Í)eit be*
és „Síié ^arinorbilt" című novellái sok el- iH'afpuaneu" 1836) pedig nála az érték es gonismeréssel találkoztak. Legjelesebbek igaz dolatoknak valóságos tárházává lett. R. szerint
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minden énekelhető, s az a rendkívüli könnvüség, amellyel a nyelvvel és formával bánik,
gyakran üres rímjátékra csábítja. Nagyobb
epikai és drámai müveivel jóval kevesebb sikert ért el.
. I nmiuidiri:.mus luini/tithis'i. Az lS-'hi-iki
júliusi forradalom s Hegel bölcselete, amelyek
az elet. minden vonatkozására kihatottak, az
irodalom terén a romantikus költészet megdöntésére vezettek, amely költészet sokaknai
a tartalom rovására az alakot helyezte előtérbe. Ebben a mozgalomban az ..//; ' A nuef<irx.:d;i" neve'.ete alá foglalt következő fiatal,
tehetségei, sokoldalú és tevékeny írők játszották a vezető szerepet: a kritikus //. im- Ihurd\ a lírikus (Irliu- é> Í j unt, továbbá <>id.:1,'iur. Laiihi regényírók és mások. Érdekes
jelenség, hogy ebiig a bölcsészet és kö',té»zet
kölcsönösen segítettek egvniást ISchiller és Kant,
a romantikusok és Fichte-Rebelling bölcsészete ). de Heine elvből tagadta a bü'.c-. érzetet
általában, s a Hegelét különösen. Az új irány
érdeme, hogy az irodalmat a romantikus mesevilág birodalmából visszavezette a való élethez: neki köszönik fölvirág1 >zfcatá<!ikat. a történeti regény, népies elbeszélés, színpadi drátna.
politikai líra, nemkülönben az újságírás.
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A meg nem s/.unó kutatasok. a bámulatba
ejtő találmányok. iíj meg új fölfedezések által
állandó váltó á s o k alatt, állán: k a tudományok
i-. Hajdan hivalkodó, tágas területeken mozgó
ebiiéb f k müvelődes:történelini emlékekké zsugorodtak. meg mások nyom nélkül elvesztek. he viszont az idők s a nyughatatlan
emberi el nie által kiváltva, újak keletkeztek,
szerepet, tárgyat cseréltek. A földrajz is változás alatt álló tudomány, de sem nem visszaf e l e fejlődő, sem nem új: ellenkezőleg: a legerősebben fejlődő s a legrégibbek egyike.
A Föld. mint az emberiség lakóhelye, minden
időben kellett, h<»2V érdekelje az embert.
Érdekelte u. Az első ember már tudattalanul
kereste az ő ismereteihez viszonyítottan a
megélhetésre legalkalmasabb területet. A civilizáció legelső eredményeiben már mindenütt ott
rejtödzött a lakott földterületnek hatása. A törzsek meg nem szűnő, véres háborúiban,a népvándorlás ösztönszerű mozgalmaiban, a csak látszólag hírért, névért utazó bősök fölfedező
törekvéseiben : mindenütt ott él, ott lappang
a földrajz tudomány lényege. E lényegen fordult meg bizonyos tekintetben az emberiség
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szellemi és anyagi műveltsége, ezen bi/onvos
tekintetben a race-ok minemíi-ége, ezen a
nemzetek mindenkori politikai igyekezete. A
földrajzi tudomány tehát a valóságban egvidejü
az emberrel s annak kultúrájával s e tudományt a gyakorlat a fentebb említett szempontokból nyilvántartva, tényleg művelte A.
De a földrajz óriási területen mozogván, nngv
problémákat görgetvén maga előtt s összeszövődvén sok más tudománnyal, belyes>n
körvonalozva a legújabb korig nem v .,t
s ma is esak nehezen lehet eligazodni útvesztőiben. Pedig e feladattal nem kisebb szellemek
foglalkoztak mint Lmh . Kant. Hii/jnit. //> <•?.
S a tudomány tárgyköre meghatározásának
nem kisebb támogatója volt, mint a való elet.
mely századok óta mutatta, magyarázta •
tárgykört, megvonván annak határait, ki/'-ge
eesítvén szabályait, törvényeit.
A földrajztudomány területén való vizsga.odások azonban mindenkor bőséges alkalmat,
szolgáltattak arra, hogy e búvárlatok közben
élj, meg élj s mil'dig ;i Földdel foglalkozó
tudományok jöjjenek létre. Am, míg az e<- ített tádonnínvok In
íként jól kórvonalozodtak s míg egynémelyük teljesen önállósult,
nagv zavarban volt az iskola, mely a sok: le
földrajz között későbl.) választani sem tmb-tt:
s összekuszálta azok szálait, elveszítette tz
igazi talajt, el a célt. el majdn m j.»gi.«- .rA veszedelem itt abban rejlett, hogv az nz
értékes •ínyig'. m - Iv i !• ! _ L c r m e s Z e t e
fogva, a legérdekesebb is volt. egyúttal. ic~lv
hivatva volt arra, hogy eszinéltessen a legfőbb
jó: az emberi élet s a legfőbb s / é p : az
emberi kultúra feltételeiről, melv hivatva volt.
hogy a maga megcáfolhatatlan logikái .vsi az
i'kok és okozatok keresésére megtanítson. -•/.
az értékes anyag belefúlt egy néháuv konvencionális kép színébe, a stereotíp meghatározások, kijelentések kétes értékű bölcsessége:''e.
Ha valamely, a nagy természet vagy az ein * riség százados küzdelmei által megalkotót*
tipikus földrajzi egyseget az iskola köveTkezetes tartahnatlansággal körülhatárolta s ;Z
orografiai, vízrajzi és a klimatológiai viszonyokat ugyanilyen tartahnatlansággal megfestette, e százszor ismétlődő, tényleg értéktelen, a legtöbbször hazug kép sivár sz:'- -i
közé az ember csak szamával, a község, a kultúra exponense, cs:1 k nevével s külsejével
rajzolódott bele.
Az eredmény ismeretes : egynéhány rossz
térkép, egynéhány henye adat. A főeredmény
azonban t ö b b : a földrajzra szánt tekint»-'.ve.»
idő elpazarlása, közönyösség - a tárgy h í v é »..
Am az ok unir ismeretes: ez az ok a föl '
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tartalmának megnövekedése s az idevonatkozó vetetlen tapasztalások által a vizsgálódás kiterjedt, de bővült e tudomány azáltal, hogy a/,
tudományok között való eltévelyedés.
Mivel pe iig az iskolai földrajz fogalmának emberi elme most már a Föld egészére igyeismerete nélkül az e téren reánk váró fel- kezett elméleteket készíteni. Ezek az elméadatot egyáltalában nem tudjuk megoldani, letek erősen megelőzték a Föld egész felszíaz iskola érdekében áll. bogy e tudomány nére vonatkozó pozitív ismereteket. Anaxagofogalmát fejtegessük s viszont az alaposság, I ras, Herodotus. Thaies még távol jártak a Föld
a mélyebb szemlélődés, az eszmélés érdekéből igazi alakjának ismeretétől : de Pythagoras.
való lesz, ba a jelenlegi földrajz-tudomány ki- Aristoteles, Archimedes már a Föld gömbalakalakulásának történelmére egy pár futó pillan- járól tanítottak; Erathosthenes pedig fokméréseket végzett s igazán érdekes, hogy a nagy
tást vetünk.
A földrajztudomány fejlődésében bárom kor- tudósnak az ívfokokra vonatkozó számításai
szakot lehet megkülönböztetni. A földrajz tör- alig térnek el a legűjabbkori mérések eredténelmének első korszaka arra az időre esik, ményeitől. ( Erathosthenes ugyanis Alexandria
midőn az emberiségnek, erős helyhez kötött- és Syene között végezte méréseit s egy ív fok
ségénél fogva, csak az érdekelt földterületre hosszát körülbelül 110*25 kmnek találta.)
esett vizsgálódása. A második korszakban a
Ugyanebben a korszakban többen térképevizsgálódás az egész Földre vonatkozó problé- ket is készítettek. A Claudius Ptolemaios által
mák megfejtésén fáradozott!, a harmadik kor- készített térképek pl. egész az újkorig haszszak már meg is oldta e kérdéseket.
nálatban voltak. Ez ábrázolatok természetesen
I. A iöldrajztudomány első korszaka körül- csak az óvilágra terjeszkedtek ki s csak azokra
belül a történelmi ókor azon korszakára esik, a részekre vonatkozólag voltak megbízhatók,
amelyik az első történelmi nép fellépésétől a amely területek lakóiról, a lakók műveltségéről
közvetetlen tudomással bírtak. Mint
görögök kultúrájának virágzásáig tart. A má- a ogörögök
o
sodik korszak innen a renaissance eget, földet a földrajz fogalmának megállapításához szükátformálií kezdetéig húzódik. A harmadik kor- séges tanulságot, meg kell említeni, hogy a
sz tk ideje azonos a történelmi újkorral.
görögök földrajzi szemlélete elsősorban szintén
A földrajztudomány első korszakában ter- az általuk lakott földterület felszínéi e terjedt
mészetszerűleg ott volt a 1 'il-ág középpontja, ki, de később csodálatos mélységgel iráuyúlt
ahol a vizsgálódás folyt. A khinaiak talán az a csillagos ég felé. Már Pythagoras hirezért is nevezték országukat Csung-kuonal: vagy dette, hogy az állócsillagok és a bolygók a
a Középországának. A szemlélődés már eblÄn Nap körül keringenek. Hipparchos pedig kia korszakban kiterjedt a legjellemzőbb föld- számította az év hosszát, a Nap mozgásának
rajzi tényezőkre : hegyekre, sivatagokra, rom- szabályait, Ptolemaios pedig egész rendszert
boló folyókra, a haragos tengerre, de kiterjedt dolgozott ki. E híres rendszert sokáig tartotta
a gazdag alföldekre, termésthozó vizekre is. • megdönthetetlennek a tudomány.
Több uralkodó már felmérette birodalmát s a
A görög nép szellemi utódai, a rómaiak,
mérések eredményeit ábrázolni is igyekezett. a földrajzban is, mint minden tevékenységükÉrdekes, hogy ebben a korszakban aligha nem ben, főkép a hasznosság elvét tartották szem
annyit tudtak az ókori népek a csillagos ég- előtt. E nagy nemzet, melyegyidőben a Föld
ről. mint magáról az általak ismert földről. minden kultúrájának kincsét kezében tartotta,
Az egyiptomi, a babiloni, a zsidó és a feniciai azokkal a területekkel, amelyek tőle távol esnép csillagászati ismeretei egyenesen meglepők. tek, nem sokat törődött. Ellenben jól ismerte
Az időszámításra, a Hold fényváltozásaira, a a maga birtokait, sőt ismerte azokat is, ainezodiakus megállapításra vonatkozó ismeretek lyekre vágyódott, amelyeket, gazdagságuknál
a tágasabb értelemben vett, mai földrajz-tudo- fogva, megszerezni óhajtott. A földrajztudománynak is értékes elemei. Könnyű megálla
mány első fogalmát alakító jegyek itt sem
pítani már e néhány szórványos adatból is, hiányzanak, sőt e jegyek közül egynémelyik,
hogy a legelső földrajzi tudomány vizsgálódása így pl. a hasznosság elve, erősen kidomtárgyává tette a Föld általa ismert felszínének í borodik.
mindazon tényezőit s az éggömbön tapasztalA történelmi középkor közül még az arabok
ható ama jelenségeket, melyek előtte különösen tűntek ki a földrajztudomány művelése terén.
érdekesek voltak s amelyek reá hatással vol- E nép, mely a Korán tanításai alapján tűzzeltak, azokat, amelyek neki hasznot hajtottak, vassal terjesztette vallását, vallásával együtt
vagv kárt okoztak.
birodalmát, nagynevű utazókkal, tudósokkal
II. A földrajztudomány második korszakában • örökítette meg nevét. Ihn Batuta. Idriszi a
megmaradtak ugyan ez előbbi irányzatok s mai fogalmak szerint is kétségtelenül nagy
egyre tágasabbá lett a terület, melyre a köz- I utazók és felfedezők és bizonyos, hogy az
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ókorban az arabok ismerték a legnagyobb területet a Föld téréiből. E nagy nép földrajztudománya szintén felölelte a csillagászattant,
de egyúttal a néprajzot is. Tudjuk, bogy Ihn
]!<>.<.:frit müve a m a g y a r nemzet hőstörténelmének is kútforrásúl szolgai.
A történelmi középkor vége felé a földrajz ;
még mindig egy lényegében. < 'sak a terület
növekedett, melyre a vizsgálódás kiterjet. Világra szóló utazók addig ismeretlen területek
leírásával gazdagították a földrajz anyagát.
A XIII. és XIV. szazadban Mareo Polo, !
(Morien d< I'ordrnone Ázsia keleti részeit járták be, a keresztyén szerzetesek pedig A f r i k a
északi és középső részeit k u t a t t á k át. Ez időt á j b a n erős lendületnek indult a térképrajzolás, m é g pedig egyre pontosabb adatokkal,
egyre jobban szaporodó objektumokkal. Előtérbe nyomult továbbá a kereskedelmi és
gazdisági érdek, amely érdekek különben
szoros kapcsolatban állottak a földrajztudománnyal,
111. Kenni-- afire közeledése,, az a lázas igyekezet. mellyel az ismeretek minden terén versenyre kel az emberiség, ű j korszakot jelent
a földrajzi t u d o m a m terén is. E kor csodálatosan nagy szellemei most m á r nemcsak elméleti alapon bizonyították be a Földnek gömb-ikjat. hebizonvit'uTak először utazásaik, másodszor pedig egyjv p o n t o s a b b méréseik által.
A X \ szazad elején a p o r t u g á l o k még csak
A 'nk.: nyugati p a r t j a i n t a p o g a t ó z t a k ,
Dias
Ih 'itdue m a r a J ó r ő ö i é n v s é g - f o k á t fedezte
ti
a,-en
mar.Indiában kötött, ki. 1 l!>2-bon végre Koluwhn. Kristóf
A m e r i k á t fedezte föl abban az
nf.iában. midőn a Kanári-szigetekről kiindulva,
nyugatról akarta elérni Indiát. M c i e l h u r n s
m á r D-d-Amerikát kerülte m e g s eljutott
(i 522 ben) a Csendes Óceán végtelen vizeire,
fölfedezte Oceania egy részét s \ iktória hajója
t'olvton II vugatra haladva, elért Spanyolországiéi, oda. a h o n n a n kiindult.
I "vam-s tk a renaissance kora'oan lepett fel
a7. emberiség egyik l e g n a g y o b b képvise'ője
('aj': icrvikiis Mihi ós (1 | " 3 -IÖ4-1), ki egészen
új alapokra fektette a. csillagászatiéit. E kiváló férfin már k i m o n d o t t a , hogy az égbolt
lát'-zóhigQ- napi mozgása nem m á s , mint a
földnek nyugat-keleti f o r g á s á n a k vissz itükrözése. E fordulat ideje a csillagi (sziderikus)
nap. mely áll 28 o'ra 5ti első, 4 másodpercből.
Igaz, hogy Coppernikus e korszakot jelentő s
a Föld forgására vonatkozó nagy tételét semmivel .-em t u d t a bizonyítani ; mindazonáltal a
tudósok, az első ellenvetések után. maguk is
kénytelenek voltak az egyre h a l m o z ó d ó tudományos hi/onvítékok által, e tételt elfogadni.
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A nagy utazóknak a F ö l d alakjára v o n a t kozó észleleteit. Coppernikus tételeit c s a k h a m a r
kiegészítették a f o k m é r é s e k által elért e r e d menyek. A holland Snellins
Miklós ( 1 5 í ' í —
1H26) az ő tringulációs módszerével
a I1 öld
kerületét m á r elfogadható pontossággal m é r t e
meg s e mérések által n e m c s a k a Föld a l a k j á r a
vonatkozó tanítások nyertek megerősítést, h a nem i s m e r t e k k é lettek a F ö l d n e k méretei is.
Abban a harmadik k o r s z a k b a n , midőn az
egész F ö l d r e s a Földre m i n t égitestre vonatkozó p r o b l é m á k megoldattak, a csillagászattan mindinkább önálló tudománnyá lett.
E tudomány t e r é n Kepler ( 1 5 7 1 — ItioO) a bolygók mozgásának törvényeivel, Halilei (15C«4
I fi 1 2 )

a

s z a b a d e s é s i-,

es

a

tehetetlenségre

vonatkozó tételekkel, de különösen N m i u i i
Issák
(]fi4;r>—1727i a tehetetlenség es a
tömegvonzás törvényeinek megállapítása á l t a l
szereztek m a g u k n a k örök hírnevet.
A csillagászat,tanban elért rendkívüli sikerekkel parallel növekedtek a Föld felszínének
teljes ismeretére vonatkozó eredmények is. Az.
új-kor kezdetén egyre n a g y o b b
teriileteket,
u t a ' t a k be a spanvolok e- az angolok A m e r i k á ban. a p o r t u g á l o k , oroszok Ázsiában. A
században hollandiai h a j ó s o k mar megpillant o t t á k Ausztrália északi részét. Tasrmui AheI
négv évtizeddel később pedig Tasmaniát. Meg
mások u g y a n c s a k eoi-ei a korszakban n s a r k vidékek jégmezőit kezdték járni, hogy világ --sagot b o r í t s a n a k a Föld s a r k a i n a k titokzatos
területeire, fii'droi.-.i viszonyaira.
Amint az embei n a g y j a o a a t kutat a a
Föld felszínének l e g n a g y o b b r-szét.
amint
m i n d i n k á b b tisztazottabbakká lettek az eg'-sz
Földre vonatkozo ismeretek, amint izmosodotta csLllagaszattan. kiváló n a g y szellemek a Föld
egészére, keletkezésére v o n a t k o . ó földrajzi bölcseleti i r á n y z a t t a l kezdettek foglalkozni. E
téren mozgott különösen Lin ke Jiuios {1 ÖÖ2—
1704i, de külöm-sen Kant Im-ixke!
(172-1 —
l s 0 4 ) . Meg mások a l-'öhl felszínének egészét,
a, F ö l d k e r e k s é g é n t a p a s z t a l h a t ó természetrajzi
viízonvokat kezdettek vizsgálni. E b b e n az
irányba fi h a l a d t 7''Vas P, t e r ( 1 7 4 1 — ] S l | )
orosz író es utazó A Locke '-s Ivánt á tül
követett irányzat lassanként egy ü j t u d o m á n y ágnak. a geológi ínak, a P a l l a s által k ö v e t e t t
irányzat pedig
későbbi fizikai földrajznak
lett alapja'vá.
A t u l a j d o n k é p e n : geológia- azonban csuk a
X V I I I . szazad legvégén ért feja-ttebb t u d o mánnyá. Megalapítója Werner Abraham
(>ottfobh 11*750 -18171, freihergi bányászati a k a ' Lásd Tartománya? ImertkJr
megmérése. Dr. Kocác* Ionostól
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démiai tanár volt. Werner idejében a geognosia,
a mai geológia, a bányászati tudományokkal
állott összefüggésben s teljesen önállóvá csak
a XIX. század elején lett. 1
Később önállósult a fizikai földrajz is, mely
első sorban foglalkozott a Föld alakjával,
aztán vizeivel, szárazföldeivel, mindig az együvé
fogott összes földrajzi objektumokkal, a levegővel s ennek változásaival, a Földön élő lényeknek földrajzi elterjedésével s a Föld tertermészeti viszonyainuk ez élő lényekre való
hatásával.
Amily mértékben önállósultuk a Földdel
különböző szempontokból foglalkozó tudományok. abb,-in a mértékben fogyott területe
annak a stúdiumnak, melyet közönségesen földrajznak neveztek. Ez a közönséges értelemben
vett földrajz ebben az időtájban már nem is
állott egyébből, mint a szó szoros értelmében
vett szótárakból. így kellett keletkeznie annak
a „sok Geográfia universálisnak, melyekben
többnyire egyszerűen elősoroló, ritkán kissé
elmélkedő leírás tárgyát csaknem kizárólag a
Föld kerekségének államai és azok fejedelmei,
városai, útjai, nevezetességei, hadseregei, hajói,
adisságai képezték, az országok természetéről
pedig alig volt szó. Még Cluvérius Introdiiktiójában (1694) Németország természetének
vázlata, azaz a folyók és hegyek egyszerű elsorolása csak három lapot foglalt el, holott
az országokat és városokat 59 lap írja le". 2
A földrajz anyagának megnyirbálása csakugyan igénytelen tudománnyá tette e hajdan
tekintélyes és sokoldalú studiumot, melynek
erre a korára esnek ama sokféleképen variáládó spekulációk, melyekkel erőnek erejével ríj
anyagot kerestek számára. Ez azon idő, midőn
kimondják, hogy a földrajz mindazt magára
vállalji, „amit a Föld színével és életével foglalkozó más tudományok, főkép a földtan és
a történelem parlagon hagytak s a földrajznak nem legcsekélyebb része nyilvántartani a
Föld színének olyan tényeit, amelyekkel más
tudományok nem törődnek". 3
Az összehasonlító földrajzi tudomány nagyn e v ű mesterének, Ritter Károlynak (1779—
1859) tanításai nyomán „a földleírás már lényegérc nézve törekszik vizsgálni a Föld minden
részét, minden alakulatát és egyforma figyelembe akarja részesíteni az óceánt, a szárazföldet. a távoli földrészeket és szülőföldünket, a művelt országokat
és sivatagokat.
De
o
o
a tudomány nem elégszik meg — Kitter sze1

Lásd a Tudományos Ismeretet 17. számát.
zetés a. geologiába. írta : Dr. Koch Ferenc.
- Ratzel F. A Föld és as ember. 0 1.
3
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rint — a puszta feljegyzéssel és elsorolással,
hanem kutatásra és megismerésre törekszik.
Meg akarja ugyanis ismerni, hogy a Föld felszíne, mily viszonyban van a természettel és a
történelemmel, amennyiben minden élet alapját és az élet, de főkép az emberi nem fajbeli megjelenésének színhelyét teszi".1 Ritternek
tanításai jórészt eltalálták a földrajz tudományainak lényegét s ép ezért e tanítások
á'tal körvonalozott anyag s elmélet annak
sokáig egyedüli tárgya s feladata volt.
Míg így, egy meglehetős ingoványos talajon tovább fejlődött a közönséges értelemben
vett földrajz, addig a kor szellemében kifejeződő
analizáló irányzat a tudományoknak egyre
kisebb területére rátette magát s a földrajznál is külön vette, külön tekintette azokat az
elemeket, melyek vagy kifejezetten a földrajz
körébe tartoztak, vagy __ más tudományokkal
állottak kapcsolatban. így keletkezett pl. az
egyes országok leírásának tudománya, a korográfia. így az oceánok összes viszonyaival
foglalkozó oceánográfia : így a hydrográfia, így
keletkezett a levegő változásaival foglalkozó
meteorológia, így a klimatológia ; a biológiai
földrajz, mely a növény- és állatország földrajzi elterjedését tárgyalja így keletkezett
az authropogeográfia, vagyis az a tudomány,
mely a Föld természeti viszonyainak az emberre való hatását kutatja. De így keletkezett
az eddig elsorolt s önállóvá fejlődött egyes
tudományágak keretén belül, megint egész sora
a tudományoknak. így pl. ma a geológia fogalmában a következő tudományszakok vaní ak képviselve: a fiziográfiai, a petrográfiai.
a dinamikai, a petrogenetikai, a stratigráfiai
geológia és a paleontológia. J
Az egyenként nagyra növekedett tudományoknak e valóságos labirinthusa jól mutatja,
hogy nagy alanyról, az emberi élet első és
mindenek felett való feltételéről van szó, a
a Földről, az anyaföldről. Az ókori lakóhelyre
s a lakóhely fölé hajló égboltra vonatkozó
megfigyelések kiterjeszkedtek a Világ niiszticiszmusának fürkészésével foglalkozó spekulációkig.
ki az égi
testek s ezek között
O'
O
főkép a Föld összes titkainak feltároló tudományokig.
Nem csoda, ha az egy törzsről kihajtó s
nemcsak filozófiailag, hanem a vizsgálatul
fogott alany egyneműsége által összetartozó
tudományok erdejében most már eltévedt az
iskola, amelynek nem volt recipéje, hogy a
földrajztudománynak melyik ágából vegyen
1

Ratzel F. A Föld és az ember. 9 1.
Lásd : Tudományos Ismeretek 17. számát. Bevezetés
a geológiába. Irta : Dr. Koch Ferenc.
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többet vagv
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kevesellhet

a

maga

szükség-

Bizonyos, hogy a tudományok fiem előre
megállapított rendszerek szerint fejlődtek. Fejlődnek azok a mindenkor nyilvánuló szükségletek. a kor hatásai, a génie esetleges fellépésének
esélyei, szerencsés felfedezések, találmányok
késztető hatásai s kiszámíthatatlan tényezők
ösztökélései által. D e a tudományok b á r m i nemű fejlődése magával viszi, magával fejleszti
a r ndszer vázait. E vázak a fejlődéssel egyidejűleg izmosodnak, az összebogozott elméletek közül ki-kicsillámlanak és eszméltet)Lek.
Ha jól a k a r u n k látni, ha nem a k a r u n k eltévedni azon a területen, m e l y r e lépni a k a r u n k ,
t u d a t o s a k n a k kell lennünk. A tudatosság első
feltétele itt a rendszer tisztázása, a fogalommeghatározások. a cél p o n t o s kijelölése.
Mint a legtöbb tapasztalati tudomány, ú g y
a földrajzi is inductiv ú t o n épült fel: felépült
miként nagyjában láttuk, azon rögök ismeretéből, melyhez sorsunk kötött, fel a legjogos u h a b b érdeklődés, fel az akkerrsés, észmélés s
a legközvetlenebb hasznú elvei alapján. D e
ma, midőn az idevonatkozó vizsgálódás az
egész érdekélt területre kiterjedt, deduktív
módszerrel állíthatjuk egybe a földrajz ölén
I V - 1 n ö v e k e d e t t t á r g y a k rendszerét. E rendszer
ti. ii a k v e t k e z ő lehetne. Legfőbb f o g a l o m a :
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1. h'orográtia.
_!. oceánográúa,
hydrográtia,
. - / 4. meteorológia.
Z \ 5. klimatológia,
ti. biológiai földrajz.
•.-1
-- ~ ' 7. anthropogeográtia.

ill

A földrajzi t u d o m á n y o k mindazon ágazatai,
melyek elmélyednek egy-egy irányzat, egy-egy
rész, ú j jelenségek vizsgálatába, amelyek új
szempontokra helyezkedve, ú j eredmények felk u t a t á s á n fáradoznak, amelyek a f ö l d r a j z - t u d o mány ágazatainak kombinatív összehozása által
áj tételek, ú j elméletek, ú j módszerek felállítására t ö r e k e d n e k , e t u d o m á n y n a k speeitikus
részei.
1 hogy a t u d o m á n y
Kétségtelen,
tekintetéből
O
<i,
minden elképzelhető cél szolgálata igazolt.
Nincsen azonban olyan cél, mely h a t á s o s s á g á g á n a k intenzitását tekintve, az iskoláéval vetekedik. Az iskola, kell, hogy egyet jelentsen
az é l e t t e l : céljai t e h á t életfeltételek. V.pen
t-sen a.: alapon
iskolai földrajz
is .speeifil-as. S míg az idetartozó összes
tudományoknál a célok elsősorban s f ő k é n t elméletiek. a d d i g az iskolai célok teljesen gyakorlatiak. G y a k o r l a t i n a k kell t e h á t lennie az
iskolai földrajznak is. E z legyen az első igazság,
melyet az iskolai f ö l d r a j z tanítása alkalmából
szem előtt kell t a r t a n u n k .

Es ha szabad a t u d o m á n y n a k az összes
/\ó;MMiwvt/írt. mely a Világra vonatkozó ismet u d o m á n y o k területéről vett tényezőket, tétereteket tárgyalná, körébe t a r t o z n á n a k a
elméleteket, egy elméleti úton felállított
:
1) .-o>•>•«.•••<ttö értelemben rrtt csillagászattan leket,
H
77 ' . I i
'' '•
cél érdekében, e g g y é oivasziain.
uizonyara
í j • .".ou- ucu t í tiemom i • gcutuyta.
szabad az iskolai földrajznak is e tudomány egyA esillag.iszattan foglalkozik az égi t e s t e k mástól rendszerbelileg tahin távol álló elemeit
ke, s ezek között a Földdel : a t á g a s a b b érteegy egésszé átalakítani. E s ez átalakításhoz
lemben vett geológia az önállónak t e k i n t e t t rögtön m e g is adja a szempontokat., h o g y úgy
Földdel. FiZ általános geológia részei: 1. a m o n d j u k , az ős földrajz, az t. i„ amelyet megtidnjdonJíépeni
geológia, mely foglalkozik a
t e r e m t e t t az élet, illetőleg a szükséglet. E z
Föld belsejével, anyagával : részei :
első földrajz, mikep említettük, felépült a követi a tiziográúai,
kező szempontokon :
a petrográtiai.
É r d e k l i elsősorban az embert az a hely,
dinamikai,
amelyen lakik. A lakóhelyén érdeklik az embert
1.
peiroge tetikai és a
1. a ) azok a földrajzi tényezők s azok a b)
stratigrátiai geológia.
n a p r ó l - n a p r a és évről-évre ismétlődő jelenségek,
A fizikai földrajz foglalkozik a Föld felszímelyek körülötte észlelhetők.
Majd fellép a
nével, a felszín geográfiai objektumaival: k u t a t á s v á g y a s ez alapon megállapítja az ember
1. az oceánokkal,
a) a jelenségek okait, b) azokat az okokat,
)
a kontinensekkel,
melyek őt, lakóhelyéhez kötik, vagy annak
° , •':'. a levegővel
elhagyására s ú j a b b letelepedésre kénysze-5 / 4. s a felszínből, mint feltételből
rítik. 3. Hatnak az e m b e r r e azok a földrajzi
tényezők, melyek neki hasznot, vagy kiírt
—
folyó élettel,
. okoznak.
-iá i 1 a növények,
-g !
az állatok,
A földrajzi ismerete!lélektani
a'apozíjja tehát
c i :!. ay. ember és az •mben műveltség j e'séísorban az érdeklődés mit. másodsorban•
a
I kutatás által kifejeződő
s öntadatossiígra
roló
- '
ismeretével
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törekvés, az eszmélés; ethikai alapja pedig a
haszon.
Vájjon lehet-e más ma az iskolai földrajznak a célja, mint amilyen yolt akkor, amidőn
az idevor. átkozó tények, nem mint iskolai
ismeretek, hanem mint életkörülmények és
feltételek jelentek meg? Ha az iskola csakugyan az életnek akar nevelni, akkor bizonyára
nem. Általában a népiskola fogalmának, tárgyai természetének s feladatainak tisztázásakor
helyes visszatérni az emberiség legelső iskoláihoz, melyek meghamisítatlanul mutatták, hogy
ők csakugyan az életszükségletei szerint rendezkedtek be s mindig azt tanították, amire csakugyan s föltétlenül szükség volt. Ma is főképen erre az álláspontra kell helyezkednie a
népiskolának : ma is így kell felfogni minden
tárgyát és minden tárgyának körét.
Mi tényleg erre az alapra fogunk helyezkedni s egyrészről az érdeklődés, az okkeresésre, eszmélésre való törekvés, a hasznossági
elv tényein, másfelől az emberi művelődéssel
máskép alakult vagy máskép értékesített földrajzi objektumok minéműségén fogjuk felépíteni
a népiskolai földrajz fogalmát.
Minden iskolára nézve első ezek alapján a
szülőhely, a lakóhely, egy nemzet iskolájára
az érdekelt ország földrajza. E földrajzi egységek tárgyalásánál nem egyformán színezendő
minden földrajzi tényező ; ellenkezőleg : előtérbe
állítandók azok, melyek az érdeklődést legelőször lekötik, aztán azok, amelyek részint
földrajzi, részint kultúrális okok, harmadszor
azok, melyeknek haszna vagy kára az első szemlélődésre nyilvánvaló. E szempontok érvényre
juttathatók valamely vizsgálat alá fogott egység elhelyezésénél, szomszédainál, határainál,
orográfiai és hidrográfiai viszonyainál, a klímánál, állat-, növényrajznál, az ásványoknál,
végül a lakosság mindennemű vonatkozásainál
s a kultúra összes ágazatainál.
Az a kor azonban, amelyben mi élünk, erősen különbözik az ókori időktől az emberiség
sűrű érintkezésének valóságai által. Ez érintkezések intenzitása szintén az érdekesség, az
eszmélés és a hasznosság fényeitől függ. A különösebb célok nélkül utazók a természet s az
emberi erő által produkált nem mindennapiasságokban óhajtanak gyönyörködni ; a tudós
ugyanezen dolgok okait fürkészi, kutatja ; a
gazda, az iparos, a kereskedő a magára nézve
hasznosan vagy károsan hatót keresi. Maga,
valamely nemzet már érzi is a hatások tanulságait, érzi azok hasznát vagy kárát.
Minél inkább hordozója valamely földrajzi
egység azon tulajdonoknak, nieljek által érdeklődésünket akár természeti viszonyai, akár kultúrája által, akár eszmélésre alkalmatos tényei,
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vagy reánk ható hasznával vagy kárával leköti, annál inkább tanulmányozuunk kell azt.
Ilyen földrajzi egységek azon államok, melyek
individuumok lettek földrajzi berendezkedésük,
kultúrájuk által. Azok az államok, hol maga
a föld is hatott a népre, de hatott a nép is
a földre; azok, amelyek a két tényező együttes hatása áltál típusokká alakultak. Míg pl.
Nagybritánnia az ő élelmes, szívós, számító
lakói s kultúrája nélkül az iskolai földrajzra
nézve épenséggel semmit nem jelent, addig
ezekkel együtt ugyancsak ez az ország a
népiskolai földrajzi tanításnak egyik legérdekesebb, legeszméltetőbb s legtanulságosabb
alanya.
Minél kisebb számban és intenzitásban bírja
valamely földrajzi terület az iskolai földrajz
keretébe minősítő s őt illető diszpoziciókat,
annál inkább a széleire kerül az annak, ezek
nélkül pedig kívül fog esni az iskolai földrajz
tárgykörén.
Az említett szempontok kétségtelenül elvezetnek bennünket a földrajzhoz tartozó öszszes tudományok területére. Azaz az iskolai
földrajz bejárja úgy az általános, mint az
összes specifikus tudományok mezőit, de mindig
csak alkalmilag, csak akkor, ha szempontjai
értékesíthetők ; akkor, ha azokra feleletet
kap. Más adat reá nézve tárgytalan s ép
ezért fog köre is mindig zárt maradni. De
ezért lesz az iskolai földrajz specifikus tudománnyá is.
E tudomány fogalma, könnyen észrevehető
immár, igen bonyolult. Bonyolult, mert mint
érintettük, körét teszik az összes földrajz,
tehát úgy az általános, mint a vele egyrangú
speeifikus rokon tudományok : tartalma pedig
e nagy területről az emberi érdeklődés, az
eszmélés, a hasznosság elvei szerint verődik
össze. E fogalmat ezek alapján a következőképen lehetne meghatározni :
Az iskolai földrajz az a tudomány, mely a
föld és az ember együttes hatása alatt álló
lakóhely (ország) viszonyaiban az általános és
specifikus földrajzi ismeretek természeti és kulturális vonatkozású tényeiből: 1. az érdeklceltő,
2. eszméitető s 3. hasznos élemeket keresi
s amely ugyanezen szempontok szerint tárgyalván a szomszédos és távoli földrajzi individuumokat, gyakorlati tanulságok levezetésére
és ideális célok elérésére törekszik.
Tartalom. A figyelem a kísérleti pszichológia
megvüágításában. Szondi János. — Az új romantikus
költészet a németeknél s nálunk. Horvay Ede. — A földrajz fejlődésének vázlata s az iskolai földrajz. Farias
Sándor.
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Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Történelem a népiskolák V. és VI. oszt. számára.
A népiskolai új t a n t e r v alapján í r t a : FARKAS SÁNDOR. Állami t a n í t ó n ő k é p z ő - i n t é z e t i

Kiadj si a magyar királyi t u d o m á n y e g y e t e m i

igazgató.

nyomda.

Engedélyeztetett a vallás- és közoktatásügyi ni. kir.
minisztérium 94.978 908. sz. alatt kelt rendeletével.

Âv. V. OSZtály számára szolgáló kötet bolti ára 54 fillér, nettó-ára 4.0 fillér.
A \ I. Osztály számára szolgáló kötet bolti ára 60 fillér, nettó-ára 45 fillér.
Ezen két tankönyv hivatalos bírálata közöltetett a Néptanítók
S W

lapján.

Mutatványpéldányokat ezen történelmekből díjtalanul és portémentesen készségesen küldünk.

Az egyetemi

PÁLYAZATOK.
A c l o b r o n y a i evang. e g y h á z b a n egy k á n t ö r t a n í t ó i
állás ü r e s e d é s b e n van. Az i s t e n i t í s z t e l e t n y e l v e : tót.
J a v a d a l o m : 189:3. évben 1166 korona ii.s fillérre bee s ü l t e t e t t ú g y , b o g y 24"é>9 m m . széna á 3 k o r o n a SO
fillér, 40-92 rat. b ü k k f a á 2 k o r o n a 31 fillér, 6"88 hl.
búza à 10 korona és 15"01 h l . r o z s à 8 k o r o n a számítva v a n . Háromszobás lakás, k o n y h a , é l é s k a m r a ,
Iá szín, istálló, p i n c e . J e l e n t k e z é s m á r c i u s 2 0 - i g Szlávik J á n o s ev. lelkésznél, D o b r o n y á n , Zólyom m .

1296 — II—2)
A m e z ö t á r k á n y i r ó m k a t h . iskolánál e g y t a n í t ó i
állomás megüresedvén, arra pályázat hirdettetik. Jav a d a l m a : k é t szobából á l l ó l a k á s , u d v a r és k e r t t e l .
17 k a t . hold föld haszonélvezete, a m e l y n e k m i n d e n
a d ó j á t és belvi/.levezetési k ö l t s é g é t a t a n í t ó
fizeti.
Ka.jner K á r o l y a l a p í t v á n y b ó l 5 0 korona 40 fillér. H i t községi p é n z t á r b ó l 34V» k o r o n a tin fillér. T ü z i f a v u l t s á g a 50 k o r o n a . Á l l a m s e g é l y b ő l 242 korona. Kötelessége : az iskolaszék által r e á b í z o t t osztály v e z e t é s e .
A k é r v é n y e k m á r c i u s hó 27-ig az iskolaszék e l n ö k é hez k ü l d e n d ő k Mezőtárkány ( H e v e s m.).
l'299-II
A c s e s z t v e i ín p. ÎUb,-. . g y a r m a t , .Nógrád m.)
i.ij;yarnyelvü r ó m . k a t h . k á n t ö r t a n í t ó i
állomásra
p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . J a v a d a l m a : r e n d e s l a k á s o n és
k e r t e n kívül a j a v a d a l m i j e g y z ő k ö n y v szerint 448 koroná á l l a m s e g é l l y e l k i e g é s z í t e t t 1000 korona. V á l a s z iá.- m á r c i u s 2 3 - á n Személyesen b e m u t a t k o z ó e l ő n y b e n részesül. F o l y a m o d v á n y o k m á r c i u s 20-ig M a r t o n
László p l é b á n o s c í m é r e k ü l d e n d ő k . Csesztve, 1900
f e b r u á r 28. M a r t o n László, p l é b á n o s .
(310—I—1)
A m u r a v i d i községi iskolához 11-od t a n í t ó k e r e s t e t i k . Fizetése : évi 800 korona k é s z p é n z és 70 k o r o n a
l a k b é r . K ö t e l e s a kijelölt m i n d e n n a p i és ismétlő-oszt á l y o k a t t a n í t a n i , a t e m p l o m b a n és k ö r m e n e t e k e n a
Tanulókra f e l ü g y e l n i . Tanítási n y e l v a m a g y a r . A
horvát nyelvet értők - a róm. kath. kántori teendőkb e n j á r t a s o k e l ő n y b e n részesülnek. M e g j e g y z e n d ő , h o g y
áz iskola á l l a m o s í t á s a f o l y a m a t b a n van. Az oklevel e k k e l fölszerelt k é r v é n y e k m i n é l előbb tek. Babies
(iábor, iskolaszéki elnök úrhoz k ü l d e n d ő k s é r t e s í t é s
u t á n az állás r ö g t ö n e l f o g l a l a n d ó . M u r a v i d , Zala m . ,
1909 m á r e i u s 1.
(311—1—ÍJ
Az a p a t i n i izr. h i t k . 6 osztályú o s z t a t l a n népiskoláj á n á l r e n d s z e r e s í t e t t és h e l y e t t e s í t é s ú t j á n m á r bet ö l t ö t t t a n í t ó i á l l á s r a p á l y á z a t o t h i r d e t . F i z e t é s e : lOOO
k o r o n a és t e r m é s z e t b e n i lakás. A m e g v á l a s z t o t t t a n í t ó
k ö t e l e s a r e á b í z o t t iskola szakszerű vezetésén kívül a
h e l y b e l i p o l g á r i iskolában a h i t o k t a t á s t is e l l á t n i .

Pályázati

elnök.

Lapja f. évi 7. sz. 27.

határidő; f. évi március 15. Iskolaszéki

(323—1—I)

nyomda

igazgatósága.

Áll ásómról lemondtam, elmegyek bárhová. Meghívást sürgősen kérek N a g y i d á r a , Abaúj megye.
Guttasy Ferenc, oki. róm. kath. kántortanító.
(315—III—1)
A bucsuszentlászlói anyahitközséghez tartozó H e t é s
(Zala m.) fiókhitközségben folyó évi március hó 24-re
f .tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 800
korona készpénz ; 2 szobás lakás tartozékaival, gazdasági épületekkel. Iskolaterem fűtésére november lié
1-től április 24-ig naponként minden tanköteles után
egy darab tűzifát ad a szülő. Az iskolateremből nyíló
toronyhelyiségben a harangoztatásért vízkereszt napján minden család 4o fillért, özvegy 20 fillért fizet,
kitesz 75 — 80 koronát. Tanköteles 75. Tannyelv : magyar. Egyszerű temetés 30 fillér ; pluviálés temetés
1 korona. Személyes megjelenés kívánatos. Az állás
április 1-én elfoglalandó. Kérvények a bucsuszentlászlói róm. kath. lelkészi hivatalhoz küldendők.
(317-1-1)
Gáva (Szabolcs m.) r. kath. népiskolánál tanítóitanítónői állás ii resedésben. Javadalma : 900 borona,
államsegély, hitkö'-égtő! 120 korona, gazdasági ismétlők oktatásáért esetleg 100 korona; 2 szoba, konyha,
előszoba, kamra, pad. Tanítja az I—II. osztályt. Kántorsághoz értők, gazdasági tanfolyamot végzettek
előnyben. Oklevél, keresztlevél, erkölcsi, nőtlenségi,
működési bizonyítványok közjegyzőileg hitelesített
másolatokbán március 16-ig Szalay László plébánoshoz küldendők.
(318—1—1)
BIenyházafürdöre (Arad megye) sürgősen helyettest keresek iskolához, havi 50 korona fizetéssel. Pályázók oklevelüket egyszerű levélben küldjék címemre:
Friedrich Antónia, Nagykikinda.
(319—1—1)
A v a l k á n y i (Torontál m.) állandó menedékháe
telügyelőbizottsága — az állandó menedékházvezetőnő betegsége folytán — hat hónapra helyettest keres. 1. Fizetése : havonta 24 korona és 6 korona dajkatartás. 2. Egy szobából álló lakás vagy havonként 10
korona lakbér. 3. Szabadfűtés ; nyári időre 40 korona
faátalány, melyet természetben — a vezetőnő kívánságára — kiszolgáltathatja a község négy méter fával.
Járandóságát a községi pénztárból kapja. Határidő :
március 16. Kérvények Kovácsevits Miklós felügyelőbizottsági elnök úrhoz küldendők. Major Gyula, felügyelőbizottsági jegyző.
(321—I—1)
T e m e s g y a r m a t a rk. népiskolájánál a II. osztályra
pályázat hirdettetik. Javadalma: 860 korona a hitközségtől, 140 korona államsegély, 200 korona lakbér
és 12 korona irodaátalány. Az állás f. évi április hó
1-én elfoglalandó. Pályázni óhajtó férfitanítók folyamodványaikat március 20-ig a rk. iskolaszék elnökségéhez küldjék.
(324—1—1)
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A Horvát-Szlavonországban élő magyarság nemzeti
gondozására alakult Julián-Egyesületnek S z e r é m ,
V e r ö c z e , P o z s e g a és B e l o v á r - K ö r ö s vármegyékben fenntartott és szervezendő magyar tannyelvű
népiskoláinál az 1909. év folyamán több tanítói és
tanítónői állás lesz betöltendő. Ezen állásokra pályázhatnak mindazok a róm. kath. vallású, magyar anyanyelvű tanítók és tanítónők, kik valamely magyarországi tanítóképezdében magyar elemi iskolai tanítói
oklevelet nyertek. Mivel azonban az egyesületnek a
társországokban fenntartott intézeteiben a horvát vagy
szerb nyelv is kötelező tantárgyat képez, azon tanerők,
kik ezen nyelv tanítására képesítve vannak, előnyben
részesülnek. Azok azonban, kik ezen képesítéssel nem
bírnak, kötelesek a horvát vagy szerb nyelv tanítására képesítő vizsgálatot kineveztetésüktől számítva
egy éven belül letenni. E vizsgálatra a tanítóknak
a csáktornyai m. kir. állami elemi iskolai tanítóképezde, a tanítónőknek pedig a szabadkai m. kir.
állami tanítónőképezde igazgatóságánál kell annak
idején jelentkezniök. A kinevezett tanítók, illetve
tanítónők először ideiglenes minőségben alkalmaztatnak, a következő járandóságok mellett : Évi 1000 korona alapfizetés, évi 200 korona szlavóniai működési
pétlék, évi 200 korona lakpénz, vagy természetbeni
lakás. Egy évi sikeres működés után, amennyiben a
horvát vagy szerb nyelvből a képesítést bírják, illetve
már megszerezték, a kinevezett tanerők véglegesíttetnek, amikor járandóságaik a következőképen állapíttatnak meg: Évi 1200 korona alapfizetés, évi 200
korona szlavóniai működési pótlék, évi 200 korona
lakpénz vagy természetbeni lakás ; 5 év leteltével évi
20U korona, 10 év leteltével évi 100 korona, 15 év
leteltével évi 100 korona, 20 év leteltével évi 100
korona, 25 év leteltével évi 100 korona, 30 év leteltével évi 200 korona korpótlék. A kinevezett tanerők,
amennyiben a törvényes föltételeknek megfelelnek,
az országos tanítói nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe fölvétetnek, illetve, amennyiben tagjai volnának,
abban megmaradhatnak. A pályázó születési bizonyítvánnyal, tanítói s esetleg kántori oklevéllel, valamint
az esetleges működési bizonyítvánnyal vagy bizonyítványokkal, nemkülönben rövid életrajzzal fölszerelt
kérvényüket a Julián-Egyesület elnökségéhez címezve,
a Julián-Egyesület irodájába (Budapest, I., Döbrenteiutca 12. szám, I. emelet) f. évi március hő 25-ig
nyújthatják b e ; saját érdekükben azonban jól teszik,
ha mielőbb beküldik. Olyan folyamodványok, melyek
csak egy megyére, vagy egy bizonyos helységre szólnak, nem vétetnek tekintetbe. Budapest, 1909. évi
február hóban.
(12/h—lit- 2)
A s á v n i k i rk. II. tanítói állásra március 23. napjára pályázat hirdettetik. Jövedelme : 1. Készpénzben
a községtől 100 korona. 2. Államsegély 900 korona.
Kert és szabad lakás. Kötelessége : a reábízandó osztályokban való tanításon kívül szükség esetén a kántortanítót helyettesíteni. Fölszerelt okmányok a pályázat határnapjáig főt. Csűrjak Lajos szepesvéghelyi
plébános úrhoz, mint a kerület tanfelügyelőjéhez, a
sávniki r. k. iskolaszék címére beadandók. (325-1-1)
A l u c s k i i róm. kath. Il-ik tanítói állásra március
hó 19-ig pályázhatni. Javadalmazás : hitközségtől 400
korona, államsegély 600 korona. Háromszobás lakás
természetben. Az állás azonnal elfoglalandó. Iskolaszék.
Lucski, Liptó m.
(335—1—1)
S z o k o l y á r a ref. helyettes tanító kerestetik. Fizetése : havi 60 korona, lakás. Ha orgonálni tud, fizetése 20 korona és stólával több. Állás azonnal elfoglalandó. Iskolaszéki elnök.
(329—1—1)
A g ö n c z r u s z k a i ref. egyház kántortanítói állomására pályázat hirdettetik. Javadalma : föld, termény és államsegélyben 1000 korona. A kérvények
március 20-ig Nemes G-yula, iskolaszéki elnökhöz
adandók.
(340-1-1)

LAPJA.

10.

SZÁM.

N a g y b e r k i b e n (fiókközség Somogy m.) elhalálozás folytán megüresedett róm. kath. kántortanítói
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : két padlós
szobából álló lakás, előszoba, konyha, kamra, pince,
házikert, istálló és pajtán kívül 28 m. fa, melyből
egy tantermet tartozik fűteni, 7 magyar hold szántóföld = 560 korona, 40 korona munkaváltság. Minden
pár után (mintegy 230 pár) '/* mérő búza, l n mérő
rozs800 korona becsértékben, azon megjegyzéssel, hogy
a zsellérek egészben rozsot adnak. Borpénz mintegy
80 korona.Temetőkaszálás értéke 120 korona. Stólajövedelem után mintegy 50 korona. Ismétlősök tanítasa
99 korona 50 fillér. Gazdasági ismétlő-iskola tanításáért 100 korona. Kötelessége : egy tanterem mindennapi tanköteleseinek és az ismétlősök, továbbá a
gazdasági ismétlő-iskolának vezetése. Vasár- és ünnepnapokon, úgy a nagyböjtben hetenként kétszer litániát végezni, körmenetek vezetése, a plébánia kántorságában és a mosdósi plébánia irodai teendőiben
segédkezni, továbbá temetéseket végezni. A választás
március 23-án, d. e. 10 órakor lesz Nagyberkiben.
A folyamodványok kellően fölszerelve, a választás
napjáig alulírotthoz beterjesztendő. Az állomás szeptember hó 1-én lesz elfoglalandó, mely időtől a javadalom kezdődik. Személyes megjelenés kívántatik.
Kelt Mosdóson, 1909 március 1. Csík Alajos, plébános.
(320—1—1)
J á s z k a r a j e n ö i reform, rektori állásra pályázat
hirdettetik. Fizetése : államtól és községtől, lakpénzzel
együtt, 1000 korona ; egyháztól : természetbeni lakás,
500 ! .-öl szőlő-, gyümölcsöskerttel, stóla és kisebb
szolgálmányok. Pályázni szándékozók kérvényeiket
folyó évi április 4-ig alulírotthoz küldjék. SzekérSándor, ref. lelkész.
(328—1—1)
A m i h á l y t e l k i uradalmi iskolához lóm. kath.
vallású, nőtlen tanító kerestetik. Fizetés : 600 korona
készpénz, utólagos negyedévi részletekben fizetve,
törvényszerű korpótlék, egy bútorozott szobából álló
lakás, az uradalmi tisztnél élelmezés és 12 köbméter
kemény hasábfa. Kötelessége : az iskola vezetésén
kívül, szabad idejében — beleértve a nagy szünidőt
is — a gazdaságokban segédkezni. Az oklevéllel felszerelt folyamodványok méltóságos gróf Károlyi
Mihály úrra címezve, folyó hó húszig tekintetes Torkos László tiszttartó úrhoz Nagyszénásra, Békés m.
küldendők.
(330—1—1)
K a s s a szab. kir. város községi elemi leányiskolájánál egy 1200 korona alapfizetéssel, az első öt év
után 400, azután minden öt év után a 35. szolgálati
évig 2 0 0 - 2 0 0 koiona előlépési joggal és 420 korona
lakásbérrel díjazandó tanítónői állás lesz betöltvndö.
Akik az állásra pályázni óhajtanak, szabályszerűen
bélyegezett kérvényükhöz az oklevélen kívül mellékeljék születési, tanulmányi, egészségi, illetőségi és
szolgálati bizonyítványaikat. Az okmányok március
20-ig Sudy K. János címére küldendők be. Éder Ödön,
iskolaszéki elnök.
(332—1—1)
E l e k é n y e s i (Baranya vm.) ág. h. ev. egyházközség
II. tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom . ÍOOU
korona, az ismétlősök tandíjának fele (cirka 30 korona)
és egyelőre bútorozott szoba. 5 év múlva rendes
lakás vagy ennek törvényszerű egyenértéke. Az állás
rögtön elfoglalandó. Haffner V., ev. lelkész. (341-1-1)
Az a p a t i n i polg. fiúiskolához a tanév végéig 120
korona javadalmazással német nyelven is beszélő
helyettes kerestetik. Jelentkezők kérvényeiket az
iskolaszékhez intézzék.
(342—I—1)
Abaúj-Torna megyébe kebelezett a l s ó s z e n d i népiskolához helyettes okleveles kántortanítót keresek.
Javadalma : március havától szeptember 1-ső napjáig
egy szoba lakáson kívül 400 korona lesz. A helyettestanító, a rendes tanítóválasztás idején előnyben fog
részesülni. Ajánlkozások Jakab János, ref. lelkész,
Szala-Felsőméra címre küldendők.
(309—1—1)
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(2tlf—111
kívánatra küldetik.

Legjobb e'lösövényel
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IV. o. 1-Su, V. v. VI. o 2 K. Államsegély- kérvény éMellékletei 2 K el'.b-ges beküldése mellett kapi.t
Gverkes Mihály ig.-tanitónál, Székelyudvarliely,
(2e5—V —..')

CIMBALMOK

Erdős József és Társa
B u d a p e s t , VI. kor., Szív-utca â(>/n. sz.iui
alatt lebet
rendelni.
Miniszteri rendeleteket és nbe íí..s. !.at k i ' • ' ,
megküldünk.
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IK f n r i n t á r t remek szabásban, elegáns kivit. <\J I U I i U w l il beil. t .-ta gyapjúszövetből inéi" -k
zeriut k s,.it férlíöltönjt, felöltőt vary télikabátot

Sí raus-/. F. t'N Társai
ariszabó-iizletc, Vili. kor., Káköezi-iit <19. Vidékre
mhir.ikat mértékvi í.t li ut i-ítással bérmentve.
W - 5'2-lOV

FEI W EL LIPÓT li tőd it I-la.
IH HAl'EST. IS.. Iiar-utca 7.

^ "•mm
•

loli, is-

1 egiíj i b b sza. badal ni a . a itt
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangtarfását más gyái 1 • lány
meg sem közelíthet i. Tel
jes jótállással, reszl"!
lizetesre i- kapa íb"
llariiioniuniid;,
löüepek. gramiil"iinl.
fonográfok b niiiil.O
s.'.ea li. a"-, ú.lleíí '.iiik
lia s Ili.,.lkak , la', ilák,
cif". .. k, iv in diu.1 >.; stb.
lanitokiiak és tanítónösiiek le
eu^ed_
mén• v. jutalék. Árjegyzéket kívanatra intvén
küld ; MOtaOUÓSSV (JlliLA ni. kir. szab. hangszergyáru, llud.ui. st, VIII. ker., «ákóezi-ii! 71.
(7—26—9)

Stampay ének- és imakönyve
( \ v . kiadás. 2:»<i oldal. Új kotta!)
a katli. ne]., kántorok é- papság kézikönyve. Cstn-isan
köm '>0, iii een 50 lillér. ll-ik könyv ingyen, uj
24 cldiií.is kotta ingyen. K ö b ö l k ú t (Esztergom m.j.
t210—12 1)

|. t, 1, , » i'i V'tí lOr

§

•

I O .I ; 1 r;l llll-frl.iil.a iij.ji.uaii
I. iriiínll árjfiíj- i'k«'l. i il L'» t'Il
InTiteiOvt*.
.0-51—10)

elismert legiobb <ryárr;náiiyek,
jutányos arak mellett szállít.:

Mielőtt hegedül Tesz«

Első magyar,villamos erőre
berend'-zftt hangszjrij,

kérje a rnagy. kir. z"ii«-i 1 a lé •„• l
hane.-zerké-zi'..jéuek b- a; la . >, . , rjegyzt két, melyet e- en lapi.i lev .; „ózva
ingyen és bárment\ " kiiio :

STO WASSER ,1.

REMÉNY! MIHÁLY,
hangfekozó - gerenda

feltalalója,

Budapest, Király-utca 58.
Javítások szakszerűen, a legén - ...L>
j árak mellett.
Ii EJÍ KN VI liangfokozii-gi 'rein Iá ja által
bárnejly gyeagehangú liegeón vagy
gordonka sokkal szebb, erősebb bangót kap. K<-/.••.--ég
mimltB egye- liangs/.eia it.
(ni -:;<i_<>)

••

••« kir. nd*. szálúié.
lJt'UAl'KST.
líaktár : 1 i.. I. ncbid-u. 5.
(».yár: II.. Untőház-u. 'j.
Ajánlja továbbá • aját gyári ban készült összes búrosverel - és fúvóhangszerei i.
Magyarország

legnagyobb

vonós- és fuvóhangszerek
gyára.
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra
bérmentve.
(35—52—10)
T a n e r ő k n e k kiilon kedvczuieii).
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Vezérkönyy a beszéd- és értelemgyakorlatok tanítására.
S z e r k e s z t e t t e : B A L Ó J Ó Z S E F , állami tanítóképző-intézeti

igazgató.

Kiadja a magyar királyi tudományegyetemi nyomda.
Engedélyeztetett a vallás- és közoktatásügyi ni. kir.
miniszter 97.784/1908. szám alatt kelt rendeletével.
Ezen Vezérkönyv

ismertetése a Néptanítók Lapja folyó évi 7-ik számának 25-ik lapján közöltetett.

Bolti ára, keménybe kötve, 1 korona. Nettó-ára 75 fillér s
85 fillér előleges beküldése esetén portómentesen küldjük meg.
Az egyetemi

I f p r p ç p l r a z o n n a l i belépésre magyar t a n í t ó n ő t ,
IYCI üoCn. ki a német nyelvet teljesen bírja, kézimunkákat ügyesen végez, az elemi iskola II. osztályába járó 7 éves fiam mellé, kivel a tanítási időn
kívül foglalkozni kell. A nyári hónapok alatt két
nagyobb leányra séták alkalmával felügyelni köteles
a tanítónő. Fizetése : teljes ellátáson kívül havi 40
korona s ha megfelel, havi 10 koronával meg fogom
javítani a fizetését. Előnyben részesül, aki már huzamosabb időn á t volt családoknál. Útiköltségre 20 koronát küldök. Bobdai Gyertyánft'y Jenő dr. járási
főszolgabíró, Pancsova (Torontál m.). (327—I—1)
V à ç 7 f i n ! I j e ? ° l c s ő b b beszerzési f o r r á s . 1 vég 23
VdoLUll. m., 75 cm. széles fiumburgi vászon most
10 K. 1 vég 23 m., 82 cm. széles Rumburgi vászon
12 K. 1 vég 23 m., 84 cm. széles Korona-vászon
13 K. 1 vég 23 m., 84 cm. Király-vászon 15 K.
1 vég 14 m., 150 cm. széles Lepedő-vászon 14 K.
1 darab kész lepedő 2"—, 2 40 K. Vászonmaradékok 5 — 10 méteres darabokban, méterje 50 f. A
vásznak kitűnő minőségüknél fogva minden fehérneműre alkalmasak. Meg nem felelőért a pénzt
visszafizetem. SZABADI rászonszétküldési vállalata,
LENGYELTÓTI.
(313-1-1)
p _ p ~ . i l külön is, 2 állami tanítónő alföldi megyev o C l Clj székhelyről Budapest közelébe, családi okok
miatt, kitűnő helyi viszonyokkal, főgimnáziummal. Cím :
iíj. Zsinkó lstvánné, Budapest, VIII., József-körűt 27. sz.
(288-1—1)

Az elemi népiskolákat kőtelező
tanszerbe!!
fölszerelések
legjobb beszerzési forrása:

ERDÉLY é s SZABÓ
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára,

BUDAPEST, Y III., Baross-utca 21.
(a Tanszermúzeum mellett).
Mííszerészeti

gyár!

Üvegfúvó-intézet!

Árjegyzék ingyen és bérmentve J

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen !
Telefon 42—05.

(17-16-6)

nyomda

igazgatósága.

Somogycsurgón 1905 jún. 24-én képesített
tanítákat felhívom, hogy tagdíjaikat haladéktalanul
küldjék meg címemre. Károly János kántortanító,
Somogycsicsó (pósta : lharosberény).
(249—I—1)

Hidegen folyó oltóviasz ^ í t ^

2

tinta titkos íráshoz, utasítással, 1 korona Varga Sándornál, Túrkeve.
(312-1—1)

SCHUNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(14)
BUDAPEST.
(19-8)
Föüzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV.,
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia t é r 16.
Magyarország

legnagyobb és villamos erőre
dezett hangszergyára.

beren-

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
iskolahegedük 8 K-tól kezdve.
Hai'móniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

HAEMONIUMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít :
PAJKR R E Z S Ő és T Á R S A
BUDAPEST,
X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.)
Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Itészletüzetéaro 8 koronától feljebb.
Tanerőknek külön szazalékengedniéuy.

Budapest, 1009. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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A VALLÁS-

H e g j e l e n l k © lap m i n d e n h é t e n

ÉS

KÖZOKTATÁSÜGYI

egyszer, csütörtökön (este).

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarorszagi népoktatási
intézet, t e h á t az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek
egy p é l d á n y b a n i n g y e n .
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
íözsegi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a
„Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó.
SZERKESZTŐSÉG :
BUDAPEST, T i l l . K E R . , BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.
Kéziratokat n e m

k o s s i i t li

L i jus.

Akik valaha, Kossuth Lajos beszédeit
hullották, sajnálják a mai nemzedéket,
melynek ez a gyönyörűség nem jutott
o-ztályrészül. Jutott ehelyett nekünk
n u i s gyönyörűség. Alakjának földi vonásai elmosódtak előttünk, neve jelszóvá
ett. jelszóvá, melynek kiejtésére, mint
az arab regék hűvös igéjére, a köznapi
' i!:::; eltűnik és régen elmúlt korszakok
támadnak a valóság látszatával új életre.
Háromszáz esztendő bánata és nyomora,
reménye és dicsősége elevenedik meg
előttünk nevének kiejtésére. Látjuk a
gályára menő protestáns papok szomorú
-"regét, látjuk az országban kóborló,
bosszúért lihegő s csak a bosszúnak
élő kuruc csapatokat, halljuk a nagy fejedelem vértforraló, majd búsan zokogó és
esdő tárogatóinak hangját, lobognak előttünk a tépett zászlók. Majd megjelennek a bujdosók, amint a sivatag tenger
partján hazájuk vesztét siratják, föltűnnek az itthoni sivatagban küzdők lelkes
csapatai, kik elvéreztek, mielőtt a nemzet megérthette volna sz; vukat, mielőtt
bepillantást nyerhettek v Ina az ígéret
földjére. Három keserve
évszázadnak
története újul meg, hallatára e varázsigének : Kossuth.
A természetben végtelen tömeg energia ellensúlyozza egymást. Lángeszű
embereknek sikerült az energia - töme-

M. K I R .

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 koron*,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél k e \ e s f b b
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek »
kiadó h i v a t a l b a k üldendők.
A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l minden egyes szóért, minden közlés u t a n 6 fillér fizetendő. Az ily
módon m i n d e n k i által kiszámítható hirdetési díj e l ő r e k ü l d e n d ő
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenketted r é s z i t
tevő petit nyomású és egy' asábú sora 1 korona. Ezek a Usjak i®
előre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők.
KIADÓHIVATAL :
M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KKB., ISKOLA-TÉR S.
a d u n k vits^za.

gek egy részét fölszabadítani és egymás
ellensúlyozása helyett egymás segítésére kényszeríteni. Az emberi lélekben
és társadalomban is érdekek, vágyak,
célok egyensúlyozzák egymást nyugodtabb illőkben. Forradalmi napokban megbillen az egyensúly, egyetlen gondolat
lép előtérbe s az egyén vagy társadalom
energiája egyetlen irányban működik,
olyan erőt fejtve ki. amilyenről av.: lőtt
csak álmodni lehetett.
A magyar lélekben, a magyar társadalomban lévő energia kiváltásának dicsősége Kossuth nevéhez fűződik. Megmutatta Európa népeinek, hogy a Duna
mellett él egy kis nép, melyben félelmetes erő vau, mely veszedelmes lehet
azokra, kik nála nélkül róla akarnak
intézkedni. A szabadságharccal vívta ki
a nemzet létjogosultságát Európában.
Igaza volt Kossuthnak, mikor azt mondotta, hogy az a kereszt, melyet ellenségeink 1849-ben a magyar szabadság
sírjára állítottak, nem a sír fejfája,
hanem a feltámadás jelvénye.
Egyiptom királyai hatalmas piramisokat emeltek, hogy halhatatlanokká tegyék
emléküket. Ezerszámra görnyedt a rabszolga, hogy ura parancsát teljesítse. A
Earaó neve ma is él, de népének ereje
elpusztult örökre. A merev arcú szfinxek
évezredek óta hirdetik, hogy emlékek
és hagyományok szabad nép nélkül
M"
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nem tarthatnak fönn egyetlen államot
sem. A magyar történelemnek is vannak piramis-nagyságú alakjai, de ezeket
nem rabszolganép készítette, hanem a
szabadságért, a függetlenségért, a hazáért rajongó emberek képzelete hordta
össze a köveket, hogy évszázadokig, hogy
örökké hirdessék azokat az eszméket,
melyekért egykor síkra szállottak. Az
ilyen emlékeknek, az ilyen hagyományoknak nemzetmegtartó ereje van.
Kossuth e nemzeterősítő emlékek egyikévé vált.
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zett a magyar, megtestesítője annak a
törhetetlen hitnek, mely a legválságosabb napokban sem hagyta cserben.
Mióta eltemették vele a három évszázados kurucpolitikát, alakja folyton nő
és nagyobbodni fog mindaddig, míg el
nem j u t o t t u n k a végső célhoz, az egységes nemzeti állam biztosításához.
Lengyel,

Miklós

dr.

A kinaesthesiás-inódszer.
írta: Eötrös

László.

A Néptanítók Lapja 5. számában ezen a
A népért küzdött, a népért szenvedett, címen, Száse Irén neve alatt egy cikk jelent
a nép tette halhatatlanná. Ha a magyar meg, mely cáfolata akar lenni a kinaesthesiás
nép gyermekkorát élte volna, époszhőssé írás-olvasási módszerre vonatkozó bírálatomnak.
Minthogy a cikk írója tárgyilagos, komoly és megalakult volna. így is fényes ködbe bur- győző ellenérvekkel nem támogatta látszólagos
kolva jeleuik meg a nép előtt, mint a igazát, e tárgyban ismételten szót kell kérnem.
görög istenek a halandók előtt : ragyogó
Nem hagyhatom megjegyzés nélkül Szász
ködben, melybe a szeretettől, a vágytól, Irénnek azt az állítását, mintha én a kinaesa reménytől vezetett képzelet, a fájda- thesiás-, jobban mondva érzékeltető-inódszerben
a tanulók kínzóeszközét látnám. így már azért
lomtól és kétségbeeséstől gyötört lélek ; sem vélekedhettem, mivel az ismeretek világába
burkolta. Válságos időkben mindig meg jómagam is e módszerrel vezetem be már évek
fog jelenni előttünk. Vajjón nem kell-e óta nem ugyan az épérzéküeket, hanem a siketmindig szem előtt tartani következő némákat. E metódus szerint tanítom meg a
híres mondását: „Meg akartam kérni lelkileg csaknem állati nívón álló siketnéma
gyermeket a szóhangok kiejtésére, a szájról való
önöket uraim, hogy ha van valahol a leolvasásra, az írásra és a grafikai olvasásra.
hazában egy sajgó kebel, mely orvos- Közvetlen a gyakorlatból és nem könyvkivonalásra, ha van egy kívánság, mely kielé- tokból ismerem az érzékeitető-módszert.
tésre vár: szenvedjen még egy kissé a
Hogy a múltkori cikkemben az érzékeitetősajgó kebel s várjon még egy kissé a módszer elméleti részével is behatóan foglalkívánság; ne függesszük föl ezektől azt, koztam, az egészen természetes. Ha Juba dr.-tól
vagy Szász Iréntől olvastam vagy hallottam
hogy megmentsük a hazát."
volna e tekintetben valami kielégítőt, bizonyára
Nem fejezhetjük be e rövid emléke- nem fárasztottam volna magamat. Az érzékelzést anélkül, hogy meg ne említenénk tető-, vagy, ha ógy tetszik, kinaesthesiás-metódus
eredetéről, föl fedezőjéről, fokozatos fejlődéséről
Kossuth működésének egy rendkívül Szász Irén még a Pedagógiai Társaságban tarfontos oldalát. 0 volt az, ki a testvér- tott értekezése folyamán sem tett említést. Pedig
telen magyar nemzet nevét ismertté és a hálaérzet is azt parancsolja, hogy olyankor,
tiszteltté t e t t e nemcsak Európában, hanem amidőn valamely módszer kiváló hasznavehetőecseteljük egy komoly, a pedagógiát tudoaz egész világon. Ha ellenségeink állandó ségét
mányos alapokon művelő testület előtt, emlérágalmai nem jártak olyan eredménnyel, kezzünk meg a zseniális föltaláló nevéről is.
amilyet velük el akartak érni, KossuthIsmerte-e Szász Irén Pedró Ponce de Léon,
nak köszönhetjük. Oly mélyen véste avagy Juan Pabló Bonét nevét? Ha ismerte,
bele a világ népeinek lelkébe nemzete ha tudott ezekről az emberekről, miért nem áldoigazságát, hogy onnan ma sem lehetett zott emléküknek legalább egy szót vagy sort?
Miért hallgatta el hervadhatatlan érdemeiket?
teljesen kiirtani.
E kérdésekre Juba dr. adja meg a feleletet,
Míg élt, megtestesítője volt annak a mondván a következőket: „A francia eredetű
vágynak, melyért három évszázadig vér- fonomimikai módszerrel szemben, amely rend-
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kívül gyorsan terjedt el az országban, egy magyar tanítónő

thesiás-módszert nem minden alap nélkiil necezérzékeitető-módszernek.
Egyébként nem a cím. hanem a lényeg a fő.
Ez a felfogásom domborodik ki a múltkori
cikkemben is, ahol a címkérdést csak futólagosan, csak egy közbevetett mondattal érintettem.
Juba dr. és Szász Irén azonban, úgy látszik, e
tekintetben is ellenkező állásponton vannak. Ezek
után most már én is azt mondom, hogy „térjünk rá a dolog érdemi részére".
Szász Irén nem teszi magáévá azt az állításomat, hogy az az ember, aki az épérzékű
gyermeket a fogyatékosoknál használatos eljárásokkal óhajtja bevezetni a tudás világába, hogy
az már alapjában elhibázta a dolgát. Szerinte
tehát helyesen cselekszik az a tanító, aki az
elemi népiskolában pl. a vakok, gyengeelméjűek,
avagy a még különlegesebb individiumok. a
siketnémák oktatásában követett módok szerint
tanít. Az álbölcselkedés klasszikus példányát
szolgáltatja Szász Irén cikkének ama helyén,
ahol az épérzékn fogalmának az értelmezéséről
esik szó. Hosszas és „logikailag csakugyan
téves" okoskodás keretében bizonyítgatja ott a
cikkíró, hogy a siketnémának nem ellentéte az
épér/ékü. (?!) Nem kívánok bővebb fejtegetésekbe bocsátkozni é k é r d é s fölött, csupán arra
a körülményre hivatkozom, hogy a szakkönyvek,
miniszteri rendeletek, törvények oly képen magyarázzák ezt a szót. ahogyan 011 azt használtam.

módszerét kívánom ismertetni..." I tem

Ezeknél azonban sokkal világosabbak Szász
Irénnek a Pedagógiai Társaság nyílt színe előtt
mondott szavai, melyek szerint: „ . . . a z irvaob a;.ás tanításának első fokán, mindjárt a legelőjén úgv tanítsunk, hogy az írva-olvasás
munkája is öntudatos legyen. E cél elérésére
az irva-olvasásnak eddig alkalmazásban volt és
ezidöszerint használt egyetlen módszere (t. i. a
tbnomimika) sem alkalmas. Ez az állapot ösztönzött új módszer feltalálására". Az elmondottakból, de meg abból a tényből, hogy a
Pedagógiai Társaság tagjai hozzászólásaikban
folytonosan nj módszerről, Szász-féle

módszerről

említést, félremagyarázhatatlanul csak az
látszik, hogy Szász Irén az érzékeltető-, vagy.
mondjuk, kinaesthesiás-raetódusnak nemcsak a
tettek

fölfedezését,
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hanem

a feltalálását

is

magának

vindikálta. Hogy e lap f. évi 3. számában közölt
cikkem után mégis lemond szerzői jogáról, az
engemet nem. sőt talán senkit sem lep meg.
Anna'l meglepőbb Juha dr. jóhiszeműsége, amelyet az érzékel tető-módszer elkeresztelése és
propagálása körül tanúsított. Nemcsak nevet
adott a képzelt újszülöttnek, hanem gondoskodni
akart a további jövőjéről is. Ennvi gyöngédseggel eddig még vérbeli pedagógusok sem viseltettek e csaknem 300 éves módszeres eljárás iránt.
\ siketnéina-oktatás terén ezt a módszert,
tekintettel a lényegére, a fonetikai jelzővel illetik
E- ' z a megnevezés csakugyan fedi is a. valódi
élteimet., lévén a fonetika az a tudomány, mely
a. hangok képzésével és az összefüggő beszédben
• !•"•!• -rdnló ínódusulásaikkal foglalkozik, fonetikai oktatás érzékeltetés nélkül el sem képzelhető. Amikor a siketnémát az emberi hangok
kiejtésére tanítjuk: az összes meglévő érzékére
kei! hatnunk. A hallás hiányát pótolni s z ü k séges
minden rendelkezésre álló és alkalmas
eszközzel. HeinieJce Sámuel, a siketnémák beszédtanítasában használatos német módszer nagynevű
megalapítója, pl. a magánhangzók
kifejlesztésénél
és megrögzítésénél nemcsak a látás, a tapintás
és izom.érzés érzékszervére iparkodott
hatni,

hanem még az telelésre is. Az e-nél ürömkivonatot. az ó hangnál cukrosvizet, az ?í-nál faolajat használt. Az ízérzeteknél azonban sokkal
fontosabb jelentőségűek a hőérzetek. Az a ejtésekor sokkal melegebbnek érezzük a kézre
áramló levegőt, mint pl. az H-nál. A p és b
hangok között is észrevehető bizonyos mértékű
hőkülönbség. Általában véve a magasabb helyen
képzett magánhangzók s a zöngétlen mássalhangzók kimondása mindig hűvösebb levegőáramlással jár, mint a mélyebb, illetve zöngés
hangoké. De nem folytatom tovább. Ennyiből, azt
hiszem, mindenki megállapíthatja, hogy a kinaes-

Közfclfogás szerint a vak. a siketnéma stb. nem
tartozik az épérzékiiedt kategóriájába. Még Szász

Irén sem tud -zabaduini eme közfelfogástól.
még ó is elismeri az ellentétet (habár talán
önkéntelenül) cikke )i. bekezdésében, ahol a
többek között arról is. hogy határtalan volt az
öröme, mikor fölfedezte, hogy a siketnémáknál
alkalmazásban lévő módszerben mekkora tanulság rejlik az ipérzéku és épbeszédü gyermekek
tanítója számára.
Ami az érzékeltető, vagy. Juba dr. szavai
szerint, kinaesthesiás írás-olvasási módszernek
az épérzékűek iskoláiba való bevitelét illeti,
utalok a Néptanítók Lapja 3. számában megjelent közleményemre. Abban elég részletesen
kifejtettem nézeteimet e kérdésről. Bebizonyítottam, hogy ez a módszer tömegtanításnál nem
alkalmazható. Szász Irén is csak azért tudott
elérni vele valamelyes eredményt, mivel magániskolájába)! az első osztályosok csekély szama
az individuális alapon való oktatást lehetővé
tette. Igen gyanús színben tüntetik fel a cikkírónak a tömegtanításról s az érzékeltető-módszerről szerzett tájékozottságát azok a sorok,
amelyekkel e tanmódnak a népiskolákba való
bevitelét velem sr.<mben indokolja. Azt mondja,
hogy: „Ha száz gyermek képes egyszerre fölemelni a karját, akkor képes egyszerre fölemelni
11*
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a nyelvét is". Erre a dodonai kijelentésre válaszom a következő : Ha a beszéd a nyelv s általában a beszédszervek részéről csak oly egyszerű
és oly könnyen ellenőrizhető mozgást igényelne,
mint aminő a karok fölemelésénél tapasztalható,
akkor Szász Irénnek talán igaza volna.
Schoppenhauernak, ha jól emlékszem, a vitatkozásról írt egyik értekezésében olvastam, hogy
némely vitázó, egyéb érv hiányában, egész vaktában odavágja az ellenfelének, hogy : „ Lásd N. N.
müvét". Szász Irén is annak bizonyítására, hogy
a hangok látási képeiből a betűalakok levezethetők, azt veti érvül, hogy: „Lásd Müller Miksa
művét". Nem nyújt azonban felvilágosítást arról,
hogy melyik művét lássam. Müller Miksának a
szanszkrit nyelvről és még sok egyébről mintegy
30—35 kötetre terjedő munkája van. Azért
tehát nem is fárasztom magamat a kutatással,
hanem csak annak a kijelentésére szorítkozom,
hogy nem sokat várhat a tanuló olyan oktatási
módszertől, mely a hetüket a hangok látási
képeihői Müller Miksa filozófiájával vezeti le.
Egyébként, legalább egyelőre, azt vélem, hogy
Müller, ha foglalkozott is ilyeténképen a betűszármaztatással : nem vette tekintetbe az összes
írásfajtákat, de különösen nem a magyar kiejtést. A magyarban legföljebb az ó beszédszervi
képe hasonlít a nyomtatott jegyéhez. Az á már
csak képzelődéssel. A többi hang pedig még a
legköltőibb fantáziával sem.
Juba dr. is, meg Szász Irén is abban a hitben ringatják magukat, hogy az érzékeltető
írás-olvasási módszer sokkal inkább mégfelel a
népiskola céljainak, mint a fonomimika. Juba dr.
egy példát is citál Sarbó dr. „A beszéd" című
könyvéből, még pedig oly színezettel, mintha
pl. a beszédhibás gyermekre nézve a fonomimikai
oktatás bizonyos veszélyeket rejtene magában.
Ezzel szemben szóról szóra ideiktatom Sarbó dr.
véleményét a hivatkozott könyv 101. lapjáról:
„A beszédhibák, nevezetesen a dadogás szempontjából, az olvasástanítás fonomimikai módját
határozott vívmánynak tartom; a beszédnél a
mozgató beszédközpontban fellépő inger egy része
a jelelésbe vezetődik le, a beszédszervi izmoktól
elterelődik ; bátran merem ajánlani, hogy a
dadogó gyermeket fonomimice tanítsuk meg a
hangos olvasásra ; a jélelést átmenetileg hangos
beszédnél is próbálhatjuk alkalmazni /"
Ezekhez nem szükséges bővebb magyarázat !
Szász Irén „módszeréből" a beszédhibások
közül csakis a selypítők merítenének némi hasznot. Minthogy azonban ezek a tanulóifjúság
igen kevés hányadát (l'21°/o) teszik, nem szabad
a népiskola nagy érdekeit miattuk kockára tenni.
A dadogás (a beszédhibák legsúlyosabb alakja)
nem a hibás hangképzésen, hanem a beszédszervi izmok összrendezetlen működése követ-
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keztébenjön létre; így tehát gyógyítása sem azú.n.
kinaesthesiás írás-olvasási módszer, hanem egészen
más természetű beavatkozási mód szerint történik.
Ugyancsak a Juba dr. és Szász Irén által oly
nagy szeretettel idézett Sarbó-féle könyv 99.
lapján megtaláljuk a fonomimika közismert pedagógiai előnyeit is. Ott ugyanis ezek állanak:
„Az írva-olvasás absztrakt, a fonomimika konkrét
úton h a l a d . . . az utóbbi helyes... a gyermeki
elmefejlődés e szakánau: jobban megfelel. A mese
keretében bemutatott betű képe mindenekelőtt
a mesében szereplő természeti erő (állat hangja,
gép zakatolása stb.) hangképéhez, mint ismerthez kapcsolódik s még szabatosabban határozódik meg a jelelő mozgások által." Az ,,óraketyegésre" nézve Szász Irén ezekben megtalálhatja a választ.
Cikkem végére kívántam hagyni annak
konstatálását, hogy a siketnéma gyermekre nézve
az épérzéküek iskolájának látogatása még az
esetben sem járna szóra érdemes haszonnal, ha
ott az írás-olvasást az érzékeltető-mód szerint
tanítanák. A siketnémák tanítása speciális szaktudást és végtelen türelmet igényel. De különben
is egy-két siketnémának nem áldozhatna órákat
a népiskola tanítója.
Ha Szász Irén akciójának megindítása előtt
nem az orvosok, hanem a hivatásos pedagógusok
véleményét kérte volna ki, igen sok és fölösleges fáradságtól kímélte volna meg magát.

A vontató-hajó.
írta:

Albisy

Katalin.

Vannak idők, midőn beszélni : fölösleges oktalanság — és vannak idők, midőn hallgatni :
bűn. A bünrészesség vádját vennők magunkra,
ha ma, midőn a magyar nemzeti nevelésügy egy
erős és ideális kézben még csak a közelmúltban
sem remélt lendületet nyert, elhallgatnék az
épen e lendületből kifolyó olyan kérdését nevelésügyünknek, amely előbb-utóbb elementáris erővel töri fel magát a legaktuálisabb operációk
színvonalára. Ez a kérdés: az egy-egy tanító
keze alatt egyesített osztályok és növendékek
aránytalansága.
Az iskolára nehezülő és folyton bővülő tananyag oly széles körét öleli fel a tanítandó
ismereteknek, amely még a minimumra leszállított növendékű iskolában is művészi kezelést
követel. De mit tegyen ugyanezzel a tananyaggal a 4—6 osztályos s ugyanennyi osztályban
90—100 gyermeket vezető tanító? Mert az a
különbözet, mely az A., B., C. tantervek között
fennál, csak látszólagos, de semmi könnyítést
nem jelent. Az A. és B. tantervek közötti különbség például csak akkor volna könnyebbség,
ha az egyik tanító keze alatt 35 Hl. vagy bár-
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in».-ly más osztálybeli gyermek volna, a másik
tanító pedig 70 1J1. vagy bármely más osztályos
gyermeket vezetne. Már itt beáll az a logika,
hogy a 7<» tanulós osztályban a B. tantervet
kellene alkalmazni a 35 tanulóssal szemben.
1 >e a helyzet meg rosszabbodik. Első változat,
hogy a B. tantervet tanító nem egy. de két
vagy több osztályt kap. A két vagy több osztály bár egymásból folyó, de beosztás, munka,
fáradság tekintetében egymástól teljesen elütő
kivitelt tételez fel a tanító részéről. Még
o ekkor
i> némi egyensúlyban lenne a mérleg, ha a két
vagy több osztályban az első példában felhozott
•">•"> gyermek lenne. De — fájdalom - ez a két
vagy több osztályt vezető tanító 60- -80 100
gyermeket kap. És lia itt le akarnak számolni
a ( . tantervvel, eljutottunk a hatosztályos osztatlan iskolához, ahol egy tanító 100 és 100-on
felüli gyermeket vezet. Hol van itt az arány az
A. és (J. tanterv között 35-ről 100 gyermekre,
eg\ osztályról hat osztályra ugorva ? Holott a
kézzelfogható arány vagy ez volna: :$"> gyermek
három osztályban, vagy ez : 105 gyermek egy osztályban. De, hogy eg\ négv- vagy hatosztályos
iskola micsoda szövevényes és céltudatos munkát,
micsoda küzdelmes viaskodást követel a tanítótól,
azt esak az tudja, aki egy ilyen iskolát vezetett,
vagv ennek egyetlen előadási óráján jelenvolt.
Tegyük fel! hogy III- IV V VI.. tehát
égvosztálvos
iskolánk vau. líeggeli
kilenc óra.
—
.
no

Ilarom osztály magánfoglalkozást végez, a IV.
osztályban földrajztanítás. A magánfoglalkozás o k : a I H . osztály számpéldákat ír, az. V VI.
.•oily kézimunkát végez. A négy osztályban
va i összesen ÍM.i gyermek (szerte az. Alföld majd
minden községében), ebből a 28 IV. osztályos
kijön velünk a térképhez,
mondd: hatvannyolc gyermek ülve marad a padokban. Abban
a percben, mikor hátat fordítottunk az iilve
maradt három osztálynak, hogy elmerüljünk (!)
például az ..Északnyugati Hegyvidék" felfogatásába,
ne áltassuk magunkat
kezdődik
á hátunk mögött az a tompa, idegesítő suttogás,
balk lömötölés. súrlódás, amely e pillanatban
még tűrhető ugyan, de ha liúsz másodpercig nem
reagálunk rá, gyors áradatban növekedik, és
rövid öt peri- álatt vészes lavinaként zuhan az
iskolai rend szépen kicirkalmazott programmjába.
•lön tehát az ellenőrzés. Kezünk a térképen,
magyarázunk, félszemünk a vei":nk különálló
gyermekeken, fülünk, figyelmünk ; hátunk mögött mozgolódó tömegen. Itt beszélünk a MagasTátra szépségeiről, ott megszólítunk két csintalankodó gyermeket. Itt mutattatjuk az egyes
gyermekekkel a különböző hegycsoportokat, ott
leesik egy táska, kidől egy tintásüveg, egy rossz
gyermek megcsípi a szomszédját, mi közbeszólunk. fenyegetünk, kiállítunk, közben figyelünk,

hogy az előttünk álló gyermek jól mutatja-e a
Kiskárpátokat ? Megint közbeszólunk, megint
kiállítunk, s mialatt megadással látjuk, hogy a
félóra alatt a 28 gyermeknek alig fele mutathatta el a fölvett tananyagot, lélekben teljesen
kifáradva fogunk pihenés helyett az A YI.
osztályokban a — nyelvtan tanításához. A színtér változik ugvan,
de a' tabló (DJ
ugyanaz marad.
O.
lís az marad egész nap. Es az marad az esztendő
minden napján. Itt legföljebb csak fokozat lehet a
fegyelmezni jól tudóén épen nem tudó tanító közt.
de a munka mennyisége, melyet a legkitűnőbben
fegyelmező tanító is végez, szükségképen elmarad
a kedvezőbb létszámú iskolák eredményétől.
A többosztályos tanító munkája hasonlít annak
a gazdasszonyunk a munkájához, akinek két
keze a dagasztóteknőben van, de közben lekapja
a tejet, liogy ki ne fusson, megkavarja a rántást,
hogy meg ne égjen, fát tesz. a tűzre, hogy ki
ne aludjék, és a gyermeke rúgkapálódzása miatt
felborulni akaró bölcsöt a tizenkettedik órában
visszarántja, - ha kell.
Ezek után föltehetjük a kérdést: lehet-e ily
rendszerrel a magyar nevelésügy egységes voltáról beszélni y A felelet rövid és szomorú: nem
lehet ! Mert amíg vagy a több osztályt egyetlen
tanító kezébe tevő iskolák tananyagát még lejebb
nem szorítjuk, vagy az egy tanító keze alatt
levő osztályokat és gyermekeket kevesebb számra
nem vesszük, addig a magyar nevelésügy egy• séges volta csak pedagógiai potemkinfalvak
jelentőségű lehet.
Végezzünk először is a l e s z o r í t o t t tananyaggá!.
Ez veszedelmes terrénum. Ettől ma divat irtózni
és ellene a legékesebb frázisokban tiltakozni.
Hát visszafelé haladjunk, mint a rák 'i Most.
mikor nagy kínnal fel vonszoltuk nevelésügyünk
szekerét a derültebb hegycsúcsra, gyáván, kitartás híján, most eresszük ki kezünkből a gyeplőt V
M o s t taszítsuk vissza a szekeret 'i Szó sincs róla !
Mert a pedagógiának ugyanis minden frázist le
kell győznie es abból kell kiindulnia, hogy nem
az a fő: mennyit tanultunk y Hanem az: menynyit tudunk r1 Aki a világon semmit nem tud.
de kitűnő csizmát vagy tulipános szűrt készít,
az megél. Aki tízféle mesterséget vagy életpályát
tanult, az soha sem fog boldogulni. Ez. életigazO
O
SS
ságnak az iskolára illő tanúsága pedig abban
a tapasztalatban csúcsosodik ki. hogv, lia egv
középosztálybeli úriember vagy -asszony a kisujjában bírja az elemi iskola bat osztályának
tananyagát, de azt oly biztosan és könnyedén
forgatja, mint a. jó kereskedő a pénzét, n nevelés egy úriember száraára is elérte a célját.
Hiszen az elemi iskola magéiban foglalja az
ismeretek lényegét. Ami pedig a lényegen felül
vagy kívül esik. az, ha meg nem érik az agyban,
bocsánat a frivolságért — de majdnem csak
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kedélyes kitöltése a 6—16 éves korig terjedő
iskolai szezonnak.
így állván a dolgok az úriemberre, még fokozottabban áll a túlzsúfolt falusi iskolákban tanuló
falusi gyermekre nézve. Mindenből a lényeget,
a fontos, de kevés vázlatot, de azt oly jól és
biztosan, hogy az álmából felköltött gyermek
is tudja. Erre most az lehetne a tiszteletreméltó
válasz: hiszen ez úgy van, mire való itt tehát
a késői védekezés ? Azért, kérem szépen, mert
ez az úgy van nincsen úgy, ellentmond neki a
betartani kötelezett tananyag és a nyilvános
vizsgálati rendszer. Es nem is lesz úgy mindaddig,
amíg nem esetről esetre és iskoláról iskolára,
hanem az egész vonalon egységes és leredukált
törvényes tananyag nem áll a tanító hátvédéül.
Hátra van az osztályok és tanulók igazságosabb elosztása. Ebben a tekintetben ma hazánkban vannak lukszus-elemi-iskolák, ahol a tanító
egy osztályt tanít, és mondjuk ki mindjárt : egy
osztályban 25—30 gyermekkel. Vannak továbbá
megfelelő iskolák, ahol a tanító egy-két osztályt
tanít 40—50 gyermekkel, és vannak végül
lassan cammogó, lélegzeni is alig tudó, természetesen alig megfelelő iskolák 4—-6 osztállyal,
90—100 gyermekkel. Amott a tanítás öröm és
játék. Emitt rettenetes viaskodás, élet-halálharc.
Es e háromféle iskola számára, kevés változattal,
ugyanaz a modernül kibővített tananyag, hangoztatva, hogy a C. tanterv kevesebbet, sokkal
kevesebbet követel, de figyelembe nem véve,
hogy ez az iskola több, de sokkal több gyermekkel és osztállyal bajlódik.
Pedig ezen a bajon máról holnapra lehetne
segíteni és ami fő : egyetlen fillér nélkül. Egyszerűen a ma működésben levő tanítók közt el
kellene osztani az osztályokat és gyermekeket.
Persze, nem volnának többé egyosztályos tanítók
30 gyermekkel, de nem volnának hatosztályosak
sem, 90—100 gyermekkel. Tudjuk, hogy tanügyi
állapotunk legideálisabb végcélja a teljesen osztott népiskola, de mert ez ma még kivihetetlen,
a két végletnek a nivellálása volna az első lépés
a cél eléréséhez.
Amíg e két rendszerváltozás közül az egyik
meg nem történik, t. i. vagy a tiílzsúfolt, főleg
falusi iskolák nem kapnak leredukált tantervet,
vagy a meglevő osztályokat igazságosabban el
nem osztják a tanítók közt, — amit ezenfelül
a becsületes méltányosság is követel — addig
a magyar egységes nevelésügy hasonlatos ahhoz
a megrakott vontató-hajóhoz, amely fölszerelve a
legmodernebb gépezettel, merész röptében mégsem haladhat. Nem haladhat, mert folyton
visszarántja, folyton akadályozza egy lenyűgöző,
akaratlan ellenség : a tanító és tanító között
elosztott aránytalan munka, vagyis az aránytalan
munka selejtes sikere.
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Irodalom és művészet.
* L a m p é r t h (íéza új k ö n y v e . L a m p é r t h
Géza költeményeit és novelláit jól ismeri a magyar közönség. Bár a legújabb írók közé tartozik, az érvényesülés vágya nem ragadja soha a
szertelenségbe, a feltűnésvágy nem vLzi a
minden áron ú j formát, ú j tárgyat keresők
táborába. Halad előre azon az úton, amelyet
minden idők nagy költői jelöltek ki müveikkel.
Novelláinak tárgyait pedig legnagyobbrészt a
kuruckorból merítette. Mindegyikben
egy-egy
epizódját dolgozta fel ennek az érdekes világnak,
ennek a mozgalmas életnek. A kurucvilágból
merített novellái együttesen korrajz hatását teszik.
Legújabb költeményeit g y ű j t ö t t e kötetbe iv."st
Lampérth Géza. Könyve A boldogság
vándora
címmel április folyamán jelenik meg. Megjelente
után ismertetni fogjuk e kötetet, most mutatóul
három költeményt közlünk belőle. Lampérth Géza
ú j kötetének előfizetési ára 3 korona (díszkötésben 5 korona), amely összeget lehetőleg április
l-ig a szerző címére (Budapest, IV., Magyar-utca
11.) küldjék a megrendelők.

* Színházi

szemle.

A

Nemzeti

Színház

felújította Szigligeti
E d e bájos vígjátékát, a
Mamát.
A termékeny színműírónak, a színház
egykori igazgatójának emlékezetét ünnepelték
ezzel az előadással a születése évfordulóját követő
napon, március 9-én. Az ötvenkét
esztendős
darabot nem szabad mai szemmel bírálni. Szigligetit nem az emberi természet mélységes ismerete tette drámaíróvá, hanem az az ügyesség,
mellyel az élet felszínéről vett témáit fel tudta
dolgozni. A Mama sem akar egyéb lenni, mint
kedves, mulatságos vígjáték, naiv, de ügyesen
bogozott mesével és sablonos, de rokonszenves
alakokkal. A színház érezte, hogy nem unalmas
„kegyelef-előadásról van szó; a színészek jókedvűen elkomédiázták a dai-abot. Berendezésben, jelmezekben a rendező az ötvenes évek
divatját varázsolta elő ; Biedermayer bútorok és
krinolinok adták meg a stílszerű környezetet a
szereplők naiv hámorának. Szinte elhittük, hogy
ebben a kedélyes, nyárspolgárias világban az embereknek egyéb bajuk sem volt, mint hogy néha,
rövid időre, összevesztek egy kicsit az anyósukkal.
Komorabb viszonyok közé vitt a
Magyar
Színházban
bemutatott darab, a Hivatalnok
urak.
Földes Imre munkája. Földes néhány akadémiai
díjat n y e r t verses vígjáték után a modern életet
festő drámák írására adta magát. Szereti azokat
a tárgyakat, melyek nagyon sok embert érdekelnek közelről nem lelki okokból, hanem külső
körülmények miatt. Első komoly darabjának, a
Császár katonáinak
tárgya a közös hadseregbeli
magyar tiszt helyzete volt, kiben a kötelesség
és a nemzeti érzés összeütközik. Most a magán-
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hivatalnokok cifra nyornorúságával foglalkozik.
zeneművészet a művészetek királynője, történétéSzembeállítja őket a szervezett munkasokkal, ! nek legkezdetlegesebb kultúr - epoktáiban szinte
iiiiknek sokkal jobb dolguk van náluk, mert
öntudatlan fejlődést ér el, melyhez a nevelésnek
előszűr nem kell úri módon élniük, másodszor kevés a köze. Ez a művelet addig tart. amíg a
-zervezettsegük megóvja őket az elcsapástól es I zeneművészet kifejezésbeli s formai° frazeológiája
mindazoktól a megaláztatásoktól, amik a hivatal- már kialakult. Ezután a. kultúrközönségnek feladata
nok ..urakat" olyan gyakran érik. JOzt igen bee termékeket magáiévá tenni. Ennek a műveletnek
lesen látta meg a szerző, de egyebekben sok
szolgalatában áll a zenei nevelés. A zenei nevelés
túlzás és irőszakoltság van a drámájában. Bonyo- Európa zenekultúrális államaiban egyre jobban
odott, deti'ktivregénybe illő mese segítségével bontakozik ki a nemzetközi keretekből, a fajiság
mutatja ki, ltngy a legbecsületesebb, legszeré- jegye fele törtet. A magyar zenekultúrának hivanyebben élő magáidiivatalnok sem élhet meg tása ezeket a faji jegyeket a neveles javára értétisztességes úton a fizetéséből. Ez tabui mégis
kesíteni. Vï. Erdős Richárd (Beszterczebánya) A
túlzás. Aztán tele van a darab a lcínosnál kínohangszerismerésről és a hangszereléstan jelentősabb jelenetek egész aurával; nem küzdő embe- ségéről tartott érdekes felolvasást, bemutatva
i'i'ket látunk magunk előtt, hanem kétségbeeset- hangszereléstanát, mely zeneiskolák s tanítóképzők
ten menekülő, kutyafalkatől üldözött, utolért. részére e napokban jelent meg. Érdekes felolva. -»zemarcangolt. vergődő, kínlódó állatokat. Ez sás következett ezután Hackt X. Lajostól, aki
AJreismerése a tragikumnak. Földes egyébiránt
.1 gyermek hangjának élettani fejlődéséről érteigvesen építi fel darabját és érti. hogyan kell
kezett. Előadó a gyermekhang fejlődését mutatta
..•itni a közönségre : ez azonban mesterkedés és
be a születéstől kezdve egeszén a hatéves korig,
;."íii komoly irodalmi munka.
(fr, m.)
ezután a mutáció beálltáig. Az énektanitók figyelmét.
felhívja az énektanítás higiénikus oldalara,
A Magyar Zenepedagógiai Társaság
:;are. 7-én tartotta ülését az < >rsz. m- kir. zene- a. gyermek hangterjedelmének pontos meghatározására, a mutáció beálltával a mutáló énekesek
..kademia termében. Hubay Jenő elnöklete alatt.
fölmentesére.
A nagyszámú közönség élénk érdekAz ülésen llackl X. Lajos titkár számolt be az
lődéssel fogadta előadónak fejtegetéseit.
Hubay
„'vetület ez idei működéséről, Erődi Ernő penzJenő
elnök
lelkes
szavakkal
köszönte
az
előadók
umok az egyesület vagyoni kimutatását térjesz* ette ebi. A választmány elhatározta, hogy tavaszi > a közönség lelkes érdeklődését a magyar zene: jzgyúlesét május havában tartja, melyei hang- pedagógiai társaság működése iránt, mellyel i
ersennyel köt össze. A hangverseny kereteben 1 tanulságos iilé.- véget i- ért. A társaság legközelebbi fölolvasó illését március végén tartja,
Haydn József emléket Molnár (íéza dr. egyemelyen bemutatja a magyar zeneszerző-garda
temi tanár fogja méltatni, a zenei rész ellátására
e^ynéhám
érdekes müvet.
editr a zeneakadémiai zenekart kérik fel. Fiés
tan a társaságnak a zeneakadémia termeben
iivilvános felolvasó ülése következett. Elsőnek dr.
Vajda Emil (tíyőr), Az énektanítás és tanulás
•Iskoláinkban címmel érdekes felolvasást tartott
a hazai énektanítás intenzívebb fejlesztéséről.
Előadó tanulmányát a kővetkező pontokban fogódta össze : Tétessék a/, ének kötelező tantárggyá
közé] i iskolában. Sürgős gondoskodás történjék
.a egységes .»zervezet. fananyag, tanrendszer,
módszer tekintetében. Rendeztessék az énektaná• >k fizetése. A nagyszámmal jelen volt közönség
tetszéssel fogadta az előadó javaslatát. I tana
Járossy Dezső teológiai tanár (Temesvár), A

-énei kultúra a zenei nerelés szolgálatában
rímmel olvasta fel értékes tanulmányát. A tanulmány vázlata a következő : A művelődési miliő,
melyben a kultúrnépek élnek és forognak, a
tudományos es művészeti élet nyilvánulásaiban
ut kifejezésre. Ez a kultúra nem adomány,
..mely készen jelenik meg a nemzetek parancs- zavara, hanem a, munkának, a, nevelésnek gyümölcse. A kultúrának virágai a művészetek.
..melyeknek lélektanában a nevelési elvnek kon••kvenciáját lehetetlen kevésre becsülnünk. A

Könyvesház.
•
* A Kislaludy-Társasá« új kiadványai.
A Kisfaliidy-Társaság Könyvtára bárom érte
kes kötettel gyarapodott. Az első Fielding

bire.-

regényének, Tom Jones-nek II. kötete, Szüry
I »eues fordításában. A legközelebb megjelenő harmadik kötettel teljes lesz a regény. A másik
munka l'aine-nek.
a mövészetbölcselet nagymesterének. Lafontaine-roi
szóló tanulmánya.
Geöeze Sarolta es Zempléni Árpád fordításában.
Es van végül egy magyar kötet i> : Lévai) Józsefnek, az ősz poétának újabb versei: .1 múzsa
búcsaja címmel. Az értékes könyvekre még egyenként visszatérünk.
11
E ö t v ö s Károly új k ö t e t e i . A régi magyar
táblabíró- világnak utolsó nagy embere Eötvös
Károly, biete javarészét politikával töltötte, de a.
politikus beszédeiben is megnyilatkozott az író.
A régi világ hagyományai, emlékei, alakjai fölfölrajzottak képzeletében s e százszor életretámadt alakok addig nyugtalanították, míg öreg
korában olyan emlékeket állított nekik, melyek-

406

NÉPTANÍTÓK

ben nemcsak gyönyörűséget találunk, hanem
hazafiságot, önzetlenséget, magyarságot is tanulunk belőlük. Ha elmélkedéseit olvassuk, a máifeledésbe menő s érthetetlennek látszó mult megelevenedik ós világossá válik. Az oknyomozó történeti munkáknál jobban megokolják és megvilágítják történelmünket Eötvösnek, sírjukból föltámasztott alakjai.
Most négy kötet jelent meg ismét Eötvös
munkáiból. Kettő a Bakonyról szól, egy az alkotmányért legutóbb folyt küzdelmet ismerteti, egy
pedig befejezése a Balatonról m á r régebben
megjelent kötetnek.
Az egyes köteteket később részletesen ismert e t j ü k , most csak annyit jegyzünk meg, hogy e
kötetek is a Révai Testvérek kiadásában jelentek meg s egy-egy kötet ára 4 korona.

* Bosnyák és szerb élet- és nemzedékr a j z i t a n u l m á n y o k . (írta Thallóczy
Lajos. A
Franklin-Társulat kiadása. Ara 16 K.)
Hazánk története a Balkán népeinek történetével szoros kapcsolatban van. Számtalanszor fogt u n k fegyvert a közös ellenség, a török ellen,
számtalanszor állottak szemben őseink a törökkel,
néha csak kényszerűségből szövetkező szerbekkel,
bosnyákokkal, oláhokkal. Magyarország történetíróinak feladata t e h á t elsősorban, hogy világot
vessenek a Balkán népeinek múltjára, mert csak
akkor ismerhetjük meg igazán multunkat, ha a
szomszéd államok történetét megismertük.
Thallóczy Lajos most megjelent munkájában
Szerbia és Bosznia történetének azokat az eseményeit tárgyalja, melyek vonatkozásban vannak
a régi Magyarországgal. A hazai és külföldi levéltáraknak azok az oklevelei, melyeket Thallóczy
használ föl először, nem egy eseményt új világításban tüntetnek föl. Terünk nem engedi, hogy
e könyvet részletesen ismertessünk, csak annyit
említünk meg, hogy ismét becses anyaghoz jutottak azok, kik Magyarország oknyomozó történ e t é t — az ú j a b b a n napvilágra került adatok
alapján — meg fogják írni.
Thallóczy Lajos munkája a következő fejezetekből áll : 1. Radivoj, Osztója István bosnyák
király fia. 2. Katalin bosnyák királyné Rómában.
3. A Brankovicsok nemzedtkrendjéhez. 4. Hervoja unokahuga. 5. Tvrtko bosnyák király házassági terve. 6. Tanulmányok a Koszacsa-család és
Hercegovina történetéből. 7. A Koszacsak, illetőleg szent-szávai hercegek magyarországi szereplése. 8. Nagy Alfonz nápolyi király és a nyugati Balkán-államok. 9. Magyar és délszláv vonatkozású heraldikai tanulmányok.
* Y é r t e s y G y u l a . (Rabszolgák.
Elbeszélések.
Franklin-Társulat. Ara 4 K. Az élet. Singer és
Wolfner kiadása. Ára 2 K 50 f.) Elbeszélések,
novellák dolgában magasabb igényeket táplálunk,
m e r t el vagyunk már nagyon kényeztetve. A
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misztikus Poe Edgar, a szellemes Maupassant,
a szín- és cselekménydús Wilde Oszkár, a fantasztikus Jókai Mór s a humoros Mikszáth Kálmán, hogy többeket ne említsünk, a novelláknak
oly igaz gyöngyeivel ajándékoztak meg minket,
hogy inkább tízszer elolvasunk tőlük valamit,
míg rászánjuk magunkat arra, hogy az újabb
írói nemzedék egy-egy képviselőjének műveit
lapozzuk. Bizonyos bizalmatlanság él bennünk az
ú j írói generáció iránt. Sokszor, már igen sokszor csalódtunk ígéreteikben. Nagy a termelésük,
de rendszerint sovány, zamat nélküli a termés.
Ritka eset, hogy kielégítve érezzük magunkat az
általuk nyújtott szellemi tápláléktól. Különösen
áll ez minálunk, az i f j ú magyar írókra. Novellás
köteteik, alig hogy megjelentek, már le is tűntek. Egyikét-másikát a reklám t a r t j a csupán
tovább az érdeklődés körén belül. Alig egy-két
m ű marad fönn hosszabb ideig pusztán önerejéből, saját benső becséből. De talán jól van ez
így s így kell ennek lennie. Romokból születnek
napvilágra a szebb és szebb alkotások. A sok
selejtes mű csak hadd trágyázza a t a l a j t a nemes,
a zamatos gyümölcsök csíráját magában rejtő
magok számára.
Bevalljuk : Vértesy műveit is bizonyos bizalmatlansággal v e t t ü k a kezünkbe. Öt is az ú j
írói nemzedék közé számítjuk. 0 is termékeny
író ; versben és prózában is sokat ír. Tagadhatatlanul mindig van valami mondanivalója. Kedvenc alakjai : az írók, újságírók, azok a nagy
tervekkel, hiú ábrándokkal beoltott fiatal emberek, akiket legtöbbször beteges ambíciók vezetnek, sarkalnak. Szatírával, cinizmussal boncolja
"Vértesy ezeknek a félbenmaradt, beképzelt lángelméknek az életét. A legtöbben öngyilkossággal
fejezik be pályafutásukat. Előszeretettel teszi
meg elbeszéléseinek hőseivé a hűtelen, léha aszszonyt is s a karrierjét stréberséggel biztosító
képviselőt. Amint látni, elbeszéléseinek szereplői
nem épen rokonszenves alakok. Inkább ellenszenvesek. Igazán költői feldolgozást igényelnek, hogy
köznapias cselekedeteik ne hassanak ránk úntatóan. Vértesy Gyula megpróbálta ezt megtenni
s antipátikus embereiből jellemeket igyekezett
faragni. Jó stílusa ebben nagy segítőtársa volt.
Kár, hogy elbeszélései, sablonos beállításuknál
fogva, netn hatnak közvetlenül. Azt a benyomást
keltik, mintha valaki egy más valakitől hallott
esetet mesélne el nekünk. Az elbeszélések inkább
el vannak mondva, mint megtörténtekké feldolgozva. Már pedig csak megérzékített történésben
ragadhatnak magukkal az efajta novellák, míg a
puszta elmondásban monotonná válik néha a legérdekesebb théma is. Vértesy Gyula mindkét
műve így is meg fogja találni a maga közönségét, amelyet magának már évek óta megteremtett.
(Felír

)
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Figyelmeztetés !
Olyan hirdetéseket, melyekben állami tanítók vagy tanítónők állásukat
p é n z é r t hajlandók elcserélni, avagy a s i y a g i e l l e n s z o l g á l t a t á s o k fejében
ilyeneket keresnek, n e m fogadunk el.
Budapest, 1909. évi márc. 12.
Az (>gijete-m-i iii/nmi/a
P Á L Y A Z A T O

K.

Állásomról lemondtam, elmegyek bárhová. Megír i á.-t sürgősen kérek N a g y i d á r a , Abaúj megye.
Guttasy Ferenc, oki. róm. kath. kántortanító.
(315-111—2)
À Ilorvát-Szlavonországban élő magyarság nemzeti
guild i-;isára alakult .Iuiián-Kgye»iiletiiek S z e r é i n ,
V e r ó c z e , P o z s e g a • - B e l o v á r - K ö r ö s vármegyékben fi. unt, irtott és szervezendő magyar tannyelvű
népiskoláinál az l'JOO. év folyamán több tanítói es
taiiitiiii .i iillás lesz betöltendő. Ezen álliísokra pályásbalnak Uliuilazôk a rám, kath. vallású, magyar anyaíl y elvű tanítók és tanítónők, kik valamely magyar• • -/agi t a nítnkepezde] en magyar elemi iskolai tanítói
klerelet nyertek. .Mivel azonban az egyesületnek a
i ii-.-ors/agokban fenntartott intézeteiben a horvát vagy
LM li nyelv is kötelező tantárgyat képez, azon tanerők,
i ik ezen nvelv taníta-ára képesítve vannak, előnyben
n\./,e,-iiInek Azok az'inban, kik esseá képesítessél nem
•ll'Mil k. kötelesek a horvát vagy szerb nyelv tanít i.ira kepesítő vizsgálatot kiugvezteij.'süktel számítva
éven belül letenni. E vizsga latra a tanítóknak
knenyai m. kir. állami elemi iskolai tanító. ii
.i tanítónőknek pedig a szabadkai 111. kir.
ii ta .iilónőki'pezile igazgatóságánál kell annak
n jelentkezniük A kinevezett tanítók, illetve
először ideiglenes minőségben alkalmaztatuunt.ii:
ivetkező járandóságok mellett: Évi 101.10 koiizeté>, 1 vi 200 korona szlavóniai működési
i una
1
'
'' ' '
.. lakj
1..
1 in- szetUeni
1: ka-. Kgy évi sikeres működé,- után, amennyiben a
borv.it vagy szerb nyelvből a képesítést bírják, illetve
mar megszerezték, a kim-vezett tanerők yegleg^síttetnek, amikor járandóságaik a következőképen nllapit.talnâk meg: Évi 12:|o korona alapfizetés, évi 2(jn
korona szlavóniai működési pótlék, évi 2ijO korona
lakpCnz viigy természetbeni laka-; ö év leteltével évi
Joe korona, 10 év leteitével évi lUO korona, 15 év
leteltével évi 1 Of» korona, 2o .-v leteltével évi ÍOO
korona., 25 év leteltével évi 100 korona, 30 ev letei1év*'1 évi 2oo korona km-pótlék. A kinevezett tanerők,
amennyiben a törvényes fölt ételeknek megfelelnek,
,iZ országo.i tanítói nyugdíj- és iíyámintézet kötelékébe fölv étnek, illetve, aineiinyiiiéu tagjai volnának,
abb 1» niegniarailhatuak. A pályázó születési bizonyítv innyal, tanítói s esetleg kántori oklevéllel, valamint
az esetleges ninködé.-i bizonyítvánnyal vagy bizonyítványokkal, nemkülönben rövid életrajzzal fölszerelt
k'Tvéiiyüket a .1 ulian-Egyesiilet elnökségéhez címezve,
a ,1 iilián-Egyesület irodájába (Budapest, l., üöbrenteintta 12. szám, 1. emelet) f. évi március hó 25-ig
11 ojthatják b e ; saját érdekükben azonban jól teszik,
ha mielőbb beküldik. Olyan folyamodványok, melyek
e.-ük egy megyére, vagy egy bizonyos helységre szólnak, nem vetetnek tekintetbe. Budapest, 1909. évi
február hóban.
(12/h—III— 3}
A b u z i t a i ref. tanítói állásra március 20-ig pályázat hirdettetik. Fizetése: 1000 korona. Az állás
április 1-én elfoglalandó. A pályázatok ref lelkész
címére, Felsőlánc, küldendők, l'osta : Perény.
(040-1-1)

igazgatósága.

A m e z ö t á r k á n y i róm. kath. iskolánál egy tanítói
állomás megüresedvén, arra pályázat hirdettetik. Javadalma : két szobából álló lakás, udvar és kerttel.
17 kat. hold föld haszonélvezete, amelynek minden
adóját és belvízlevezetési költségét a tanító fizeti.
Rajner Károly alapítványból 50 korona 40 fillér. Hitközségi pénztárból 84: > korona 60 fillér. Tftzifaváltsága 50 korona. Államsegélyből 212 korona. Kötelessége : az iskolaszék által reábízott osztály vezetése.
A kérvények március hó 27-ig az iskolaszék elnökéhez küldendők Mezőtárkány (Heves m.).
(292-U-2J
A d u n a b ö k é n y i (Bács ru.j községi óvoda felügyelőbizottsága a helyettes óvónői állásra márc. 25-iki
határidővel pályázatot hirdet. Jövedelem: hav. 40 korona, lakás és fűtés. Német nyelv tudása megkívántatik. Az állás márc. hó 30-án elfoglalandó.
(339-1—1)
A m a c s e v i c s i községi elemi népiskolánál a tanítói
állás betöltendő. Az állomás járandóságai. 1. loOO
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szerkosztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagym. vallás- és közoktatásügyi
minisztériumhoz címzett folyamodványok folyó évi
március hó 22-ig K rassószörény vármegye közigazgatá.-i
bizottságához küldendők be. A szerb nyelv ismerete
okmánnyal igazolandó. Lúgos, 1900 évi március hó
6-án. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő.
(16, h —I — 1)
Sürgősen keresek egy kepezdészt segéd-kántortanitónak magyar-tót, r. kath. iskolához, aki némileg orgonálni is tud. Fizetése : teljes ellátáson kívül havonként
20, oklevelesnek 80 korona. N a g y k á z m é r (Zemplén
m., vasúti állomás : Legenyealsómihály), Lukács
József, tanító.
(346 — 1 — 1)
V é g l e s h u t a i (Zólyom m.) róm. kath. iskolánál
megüresedett kántörtanítói állásra pályázat, nyittatik,
Ezen állás javadalma: 1058 korona 60 fillér. Kellően
fölszerelt pályázatok március 27-ig az iskolaszékhez
ben vajtandók. Tót nyelv bírása szükséges. Iskolaszék,
(351-1—ÍJ
B ü d s z e n t m i h á l y o n (Szabolcs) róni. kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Evi jövedelem :
204 korona készpénz ; 2400
tavaszi föld szántva,
vetve, mag nélkül; 2 kat. hold és 1150 f - öl szántóföld használata ; 640 1. búza ; 960 1. ro/.s ; 24o 1. árpa ;
240 1. tengeri; 20 zsák burgonya; 2 öl tűzi hasábfa ;
8 szekér galyfa; 2 db tehéntartás (téli-nyári); 2 db
gulvabeli nyári legeltetés ; 4 db sertéslegeltetés ; 2 db
süldő váltságában 60 korona; tandíj cirka 120 korona ;
stóla cirka 160 korona; vegyes párbér cirka 28 hl.;
párbérpénz 200 korona; törvényes korpótlék; 1 szobás
(kettő kisebb) lakás, összes mellékhelyiségekkel; 1163
-öl kert, gyümölcsössel. Jegyzőkönyvileg megállapított jövedelem : 1769 korona 28 fillér, korpótlék és
lakás, kert értéke nélkül. Köteles: II—VI., illetőleg
III—VI. vegyes elemi iskolát vezetni, faiskolát kezelni
kertjében, minden kántori dolgot teljesíteni. Nagym.
Dessewffy Aurél gróf kegyúrhoz intézett folyamodványok, összes okmányokkal együtt, Nagy Emil rk.
lelkészhez küldendők március 22-ig. Próbaéneklés
március 23-án. Az állás április 1-én elfoglalandó. Biidszentuiihály, 1'JJ'J március 5.
(8j8 -11 —Íj
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Csávolyon (Bács m.) német-dalmát-magyarajkú
Pestmegyei Pereg községhez tartozó p u s z t a - b a n k kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Az állás
h á z i községi iskolához pályázat. Tanítói javadalmazás :
államsegéllyel 1000 korona ; kettő szoba,konyha, pince, javadalma az iskolaszék és a községi képviselőtestület
f. évi február 6-án hozott határozata folytán: 1. 500
padlás, kamrából álló lakás ; fél kat. hold kert. Kérkorona készpénz, előleges havi részletekben a község
vények oklevél, keresztlevél és működési bizonyítpénztárából. 2. Ötödéves korpótlék. 3. Szabad lakás.
ványokkal Pereg község iskolaszéki elnökéhez március
4 . 22792/1600 hold szántóföld, 109 Q ö l káposztáskert
24-ig benyújtandók. Tanítani épen úgy tartozik, mint
és 870 Q-öl szőlő haszonélvezete adóteherrel. 5. Stóla
Pereg község belterületén működő tanítók tanítanak.
mintegy 200 korona. 6. Ostyasütésért 20 korona, a
Választás: március 25-én Pereg községházánál. Az
templom pénztárából. Miután azonban a kalocsai ftdő
állomás lehetőleg április 1-én elfoglalandó. Pereg
érseki főszentszék az iskolaszék és községi képviselő(Pest megye). Iskolaszék.
(354—I—1)
testületnek ezen, a javadalmat leszállító határozatát
A tatot izraelita hitközség, az iskolájánál nyugmegsemmisítette, ha a végleges döntés a régi javadíjazás folytán megüresedett állást tanítónővel óhajtdalom fönntartását fogja kimondani, akkor a megván betölteni, felhívja pályázni szándékozókat, hogy
választandó kántortanító javadalma a következő lesz :
előképzettségükről, eddigi működésükről, egészségi
1. 1000 korona készpénz, a község pénztárából. 2. 6
állapotukról és szigorúan vallásos előéletükről szóló
erdei öl lágy hasábfa. 3. Ötödéves korpótlék. 4. Szahiteles okmánymásolatokkal és fényképmelléklettel
bad lakás. 5 . 22 7 9 3 /inoo hold szántóföld, 109 Q - ö l
fölszerelt kérvényüket március 20-ig alulírt elnökhöz
káposztáskert, 870 CJ-öl szőlő haszonélvezete, adóküldjék be. Kézimunka-tanítás kötelező. Kik zongoteherrel. 6. Stóla mintegy 200 korona. 7. Ostyasütésért
rázni tudnak, előnyben részesülnek. Javadalmazás :
20 korona, a templom pénztárából. Pályázhatnak f. évi
a hitközség pénztárából évi 800 korona, lakbérátalány
április l-ig. Április 2-án délelőtt 9 órakor megtartat!k
100 korona ; remélhető államsegélyből 200 korona.
az ének- és órgonapróba, melyen a személyes megMegválasztott tartozik állását azonnal elfoglalni. Tab,
1909 március 4-én. Herzog Sámuel, elnök. Kuttner jelenés okvetetlenül megkívántatik. A megválasztott
kántortanító köteles : a kántori teendőket végezni, a
Miksa, jegyző.
(355—1—1)
lelkészt a betegekhez vezetni, vagy alkalmas vezetőLemondás folytán megürült tanítói állomásra Dunaről gondoskodni ; ostyát sütni ; a kereszteléaek-, eskeb ö k é n y római katholikus iskolaszéke pályázatot hirtések- és temetéseknél segédkezni ; az egyházi ruhákat
det. Az állomás javadalma: 1. 850 korona; 2. szavinni, vagy azok vitelére alkalmas egyénről gondosbad lakás; 3. 5 hold, /1200 p - ö l szántóföld haszonkodni ; az iskolásgyermekeket egyházi énekekre taníélvezete. Kötelessége : az iskolaszék által kijelölt
tani és az iskolaszék által kijelölt osztályt vezetni.
osztályban tanítani, az ismétlő-iskolát külön díjazás
A német, dalmát és magyar nyelv tudása föltétlenül
nélkül a többi tanítóval fölváltva tanítani ; a gyerszükséges. A búcsúztatásnál versenként 40 fillért szamekeket vasár-, ünnep- és hétköznapokon szentmisére
bad követelni. Az állás azonnal elfoglalandó. A megvezetni, ott rájuk felügyelni s az újvidék-palánkai
választott köteles a bajavidéki r. kath. tanítóegyesület
néptanító-egyletnek tagjává lenni. Tannyelv : némettagja lenni. A kántori oklevéllel nem bíró pályázó,
magyar. Pályázati határidő : 1909 március 28. Pályázha
esetleg megválasztatik, köteles egy év alatt a
hatnak férfiak és nők. Ha nő választatik, tartozik a
kántori oklevelet megszerezni. A kellően fölszerelt
női kézimunkát tanítani. Az állomás választás után
folyamodványok a csávolyi r. kath. iskolaszékre és közazonnal elfoglalandó. A kellően fölszerelt kérvények
ségi képviselőtestületre címezve, f. évi április l-ig
a dunabökényi római katholikus iskolaszékre címezve,
nt. Kuts János kerületi esperes úrhoz, Bácsbokodra
főtisztelendő Vidakovich Miklós, esperes úrhoz Bácsküldendők. Csávoly, 1909 márc. 10. R. kath. iskolaszék.
tóvároson nyújtandók be.
(356—III—1)
A turnischai róm. kath. népiskola 5. tanítói állá(376-1—1)
sára pályázatot hird< tek. Fizetés : az iskolapénztárból
A nyomári (Borsod m.) ref. társegyház orgonista100 korona, az állampénztárból 900 korona. Lakás
tanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetés egy évre :
bútorozva, fűtéssel és tisztogatással, kert helyett 20
15 kat. hold, 690 Q ö l szántóföld és rét (1912. évi
korona. Kötelességek : egyik osztályt s az ismétlősöszeptember l-ig árendába adva), évi haszonbére 688
ket tanítani s a kántori teendőkbeni segédkezés. A
korona, évnegyedenként előre fizetve ; körülbelül
választás napja március 20. Az állomás azonnal el15 köböl rozs (jelenleg 16 koronájával) ; egyház pénzfoglalandó. Vasúti állomás : Alsó-Lendva. Szalay István,
tárából 24 korona ; mustpénz és tandíj 105 korona
ker. tanfelügyelő, plébános.
(359—I— 1)
körül ; legeltetési jog 6 db marha után ; 3 öl fa
beszállítva ; államsegély 522 korona ; esetleges korBusóczi (Szepes) róm. kath. kántortanítói állopótlék szintén az államtól ; lakás. Kötelessége : tamásra pályázat hirdettetik. Javadalma : állami segélynítás, orgonálás és éneklésen kívül minden vasárnap
lyel kiegészítendő 1000 korona és lakás. Fölszerelt
egy prédikáció, köznapokon — kedd és péntek kivékérvények március 31-ig küldendők az iskolaszék
telével — könyörgés felolvasása a templomban ; teelnökségéhez.
(361—1—1)
metéseknél éneklés. Mindennemű adót — díjlevél
K i s p a l u g y a i (Liptó m.) ág. hitv. ev. leányegyház
szerint — a tanító tartozik fizetni. A bérlet lejárta
tót tannyelvű iskolájának tanítói állomására újból
után a tanító (ha akar) gazdálkodhat, de akkor földtanítót keres. Javadalma : lakás, kert és 1000 korona.
Jelentkezhetni az ev. lelkészi hivatalnál Liptószent- jét maga mívelteti. Pályázatok a hangácsi ref. lelkészi hivatalhoz küldendők március 27-ig. Az állás
miklóson, folyó évi április 1-éig,
(364—l—1)
április 1-én elfoglalandó. Szükség esetén oklevél nélIllanól (Liptó m.) ág. hitv. ev. tót tannyelvű taküli egyén is elfogadtatik szeptember l-ig, fizetése
nítói állomásra újból, folyó évi március 31-ére pályáhavonként 80 korona lesz.
(373—I—1)
zat hirdettetik. Jövedelem : 1000 korona, lakás és
kert. Jelentkezéseket elfogad Ev. lelkészi hivatal
A m a g a s m a j t é n y i r. kath. kántortanítói álloLiptószentmiklóson.
(365—1—1)
másra a pályázatot újból kiírjuk, március 25-iki határnappal. Kimerítő ismertetése a 6. számban olvasható.
Jelen tanév elején képesített tanító, ki felépülés
Iskolaszék.
(388—1—1)
stádiumában levő beteg kartársát negyedik hónapja
helyettesíti, kitűnő referenciákkal alkalmazást keres.
A zsigárdi (Pozsony megye) ref. egyháznál a folyó
Stark-iskola, III. oszt. N a g y v á r a d .
(366—1—1)
tanév végéig helyettesül kántori teendőkben is jártas
tanító alkalmazást nyer. Lakás és havi hatvan korona
Májusig helyettesítésre oki., róm. kath. tanítót
fizetéssel. Állomás azonnal elfoglalandó. Jelentkezkeresek, 1907. évi XXVII. t.-c. szerinti illetményekhetnek tanító-növendékek is. A tanév vége május 31.
kel. Ajánlatok Krier József esperes úrhoz, A l s ó s á p
Ref. lelkész.
(363-1-1)
(u. p. Galgaguta), intézendök.
(382—1—1)

11.

sz.hr.

NÉPTANÍTÓK

LAPJA.

Ev. tanító, aki eddig helyettesként működött, szePest-Piiis-Solt-Kiskún vármegyébe bekebelezett l j rény feltételek mellett, állást keres. Cím : Tanító
Kécske nagyközség k e r e k d o m b i külterületén egy
Porládony, Postrestant.
(358—II—1)
tanítói állás megürült ; ennek betöltéséi'« a községi
iskolaszék pályázatot hirdet. Javadalmak : két szoba,
T i s z a d o r o g m á r a , a III—VI. vegyes osztály vezekonyha és kamrából álló úri lakás mellékhelyiségektésére, énekvezérségre ref. vallású ideiglenes tanító,
kel, házikert ; rendszeresített 300 korona készpénzesetleg tanítójelölt kerestetik április 1-től szeptember
tizetés a közséjtől és az engedélyezendő 700 korona
l-ig. Fizetése: lakás, 400 kototvt, havi részletekben,
államsegély. Szabályszerűül (keresztievei, honossági-,
ez időre. Kérvények, bizonyítványok nevezett, időig
illetőségi- és orvosi bizonyítvány, oklevél, működési
llalászy József ref. lelkészhez küldendők, Tiszadorogbizonyítvány, külön szakképzettségi bizonyítvány) fölmára (u. p. Ároktő, Borsod).
(378—1—1)
szerelt, egy koronás feélyi ggel ellátott folyamodE l e k e n (Arad megye) a róm. kath. kántori állás
v íny ok alulírott iskolaszéki elnökhöz címezve, f. évi
betöltendő. Járandóságok, melyekkel a stóla is meginárciuB hó 25 éig küldendők be. Nős és rk. vallásúak
van váltva.: 1. 1000 korona készpénzben. 2. 10 magyar
előnyben részesülnek. Ujkécske 1909 március 7. Baska
hold szántóföld haszonélvezete (megfelel 400 koronáImre, iskolaszéki elnök.
(368—1 — 1)
nak). 3. Természetbeni lakás: 3 szoba, konyha, éléskamra. Azonkívül az alapítványos misék után reá eső
Zentán, elhalálozás folytán megüresedett városi
rész, ezidőszerint 100 koron.i körül. Az istenitisztetanítói állásra pályázat hirdettetik, a városi pénztárletnél a népének német. Kívántatik a gregorián-ének ból fizetendő évi 800 korona fizetés, 360 korona lakásbeni jártasság vagy e jártasság megszerzése. A válaszbér, 20 korona irodaátalány és 20 korona kertillet,tás folyó év április hó 3-án délelőtt 10 órakor lesz ;
ménv élvezete mellett. Az évi fizetés az, 1907. évi
előtte a szokásos énekpróba. Folyamodványok kánXXVll. t.-c. rendelkezéseihez képest államsegély útján
tori oklevéllel az eleki róm. kath. plébániahivatalhoz
a kir. kincstár részéről a megválasztástól évi 1100
küldendők be f. évi március hó 25-ig.
(379 — 1—1)
koronára egészíttetik ki s öt évi szolgálat után a
A n é m e t s z e n t g r ó t i (Vas m.) róm. kath. népiskomegválasztott az 1907. évi XXVII. t.-c.-ben biztosílához osztálytanító kerestetik. Javadalma : hitközségtott évötödös korpótlékok államsegély élvezetébe is
től 400 korona, államtól 600 korona, 20 korona kertlép. Ha ezen állásra tanyán működő helybeli tanító
illetmény ; lakásul egy bútorozott szoba fűtéssel,
választatnék meg, úgy a megüresedett tanyai állas
is betöltetik. Ezen tanyai tanítói állás javadalma a j Kötelessége: az I—II. osztályt önállóan, az ismétléseket felváltva tanítani, a káutorságban segédkezni,
városi pénztárból fizetendő évi 6(10 korona fizetés,
a temetéseket most egyelőre- önállóan végezni, ametermészetbeni szabadlakás vagy ennek megváltása
1
lyekért a megfelelő díjazást kapja. Tannyelv mafejében 360 korona lakásbér, i kat. hold kert, esetgyar-német. Kérvények március :*o-ig Pataky Ferenc
leg 20 korona kertilletniény, évi 28 korona 50 fillér
plébános, iskolaszéki elnök úrhoz intézendők.
pauschale és a női kézimunkatanítás ellátásáért
külön évi 200 korona. Az évi 6U0 korona fizetés az
(380—1—1 j
1907. évi XXVII. t.-c. rendelkezéseihez képest állam
Esztergom megye A n t a l h á z a pusztán üresedésben
segély útján a, kir. kincstár részéről a megválasztáslevő tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése :
tól évi 1100 koronára egészíttetik ki s ötévi szolgá100O korona Lakása : 2 ,-zoba, konyha, pince, pad
lat után a megválasztott az 1907. évi XXVII. t.-c.lás, ólak, 48-1 -öl kert. Az állás április 1-én eltoghen biztosított évötödös korpótlékok államsegély élvelalandó. Kérvények március 27-ig nyújtandók be a
zetébe is lép. Kellően felszerelt kérvények 1909
bátorke.-zi róm. kath. iskolaszékhez.
(386—I — 1)
március hó 31-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz külA r á c z h i d a s i ág. hitv. ev. egyházközség 11. sorsz.
dendők. Zentán, 1909 március 8-án. ti ózon István
tanítói állá ».V. p.«yfá*ha.tuak ág. hitv. ev. okleveles
i. koiaozcki elnök. Alezei Mihály, iskolaszéki jegvzíi.
tanítók. Fizetés: az egyháztól havi előleges részletekben 000 korona, 1 öl dorongfa 12 korona ertek(374-1-í)
ben : kiegészítési államsegély 38h korona ; törvényA nagyméltóságú báró Wodianer Albert űr által
szerű i.ikás : kert helyett 20 korona. Kötelesség : egy
fenntartott magánjellegű ó - d ö g ö s i pusztai iskolában
e.-oport tanítása, a, kántortanítónak segédkezni s őt
betöltendő tanítói állásra pályázat hirdettetik. Szabad
helyettesíteni. Az állás azonnal elfoglalandó. Pályálakás, li 00 korona évi fizetés készpénz és termékekzati határidő 1909 március 28. Schöll Lajos, isksz.
ben, személyére ingj'enes orvosi kezelés és ötödéves
einök, Hidas (Baranya m.)
(389 — 1—1)
korpótlék. Pályázhatnak okleveles római katholikus
tanítók, kik a tót nyelvet is bírják ; folyamodváA t i s z a d a d a i Szabolcs megye) izraelita hitközség,
nyukat oklevél- és bizonyítvány-másolatokkal f. évi
lemondás folytán megüresedett tanítói állásra pályááprilis l-ig a jószágfelügyelőséghez Komjath, Nyitrazatot hirdet. A tanító javadalmazása: 1000 korona,
megye nyújtsák be, ahol a díjlevél összes feltételei
melyből 600 korona államsegély, törvényes ötödéves
megtudhatók. Pályázat lejárta után az állás azonnal
korpótlék szintén az államtól és természetbeni lakás,
elfoglalandó.
( 3 7 5 - 1 1 - 1)
mely áll 2 padlózott szoba, 1 konyha és fáskamrából.
Kötelességek : az osztatlan iskola hat osztályának a
A h a n k v á g á s a i ' Sáros vármegye, u. p. Margouya)
legújabb miniszteri tanterv alapján való tanítása,
róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat hirdetvallastan tanítása, ismétlők oktatása, továbbá a hittetik. Javadalmazás: a lakáson kívül 000 korona
községi és szentegyleti jegyzői teendők végzése,
lizetés, alapítványból 52 korona, stóla 30 korona, ostyaszemélyes megjelenés ajánlatos, a pályázati határidő:
ütés templomba 10 korona, tűzifára so korona, szántó
április 8. Az állás a választás jogerőre emelkedése
teld 5 köbölre. Az államsegély folyamatban. A tót nyelv
után azonnal elfoglalandó. Kérvények, melyekhez
ismerete szükséges. Választás március 20. nt. Markort, családi állapotot, családtagok számát, eddigi
tényi Andor, ker. m. esperes-plébános elnöklete alatt
működését feltüntető bizonyítványmásolatok (melyek
iaríatik meg. Pályázati kérvények a hankvágásai
vissza nem küldetnek) alulírotthoz küldendők. Kráiskolaszékhez küldendők be. Személyes jelenlét szükmer Bernát, iskolaszéki elnök.
(390—I —1)
séges. A megválasztott állását április 1-én köteles
i Ifoglalni. Az iskolaszék.
(377—1—1)
P o r u b a z á b r e z s i (Árva) ág. h. ev., tót tannyelvű
M a g y a r k a n i z s á r a (Szeged mellett) róm. kath.
népiskolánál tanítói állomásra f. évi április 10-iki
.-egédkántort keresek. Fizetése: 20 korona éa ellátás. határnappal pályázat hirdettetik. Fizetése : főszolga< iyertyajövedelem lesz. Az állomás sürgősen elfog- bírói fölvétel szerint 1000 korona s természetbeni
lalandó. Önállóan működők alkalmaztatnak csak. Oklakás. Kellőleg fölszerelt folyamodványok alulírotthoz
leveles egyénnek előny adatik. Kek Béla.
küldendők. Laco János, iskolaszéki elnök.
(.isi 11 1
(387-1-1

28

11.

A szabolcsmegyei n y í r á b r á n y i róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma :
államsegély-kiegészítéssel 1000 korona, 2 szobás lakás
és kert. Folyamodványok március 30-ig Reisinger
Alajos iskolaszéki elnökhöz küldendők.
(383—1—1)
K i s z á c s r a (Bács) két ág. hitv. ev., tótajkú, okleveles tanító kerestetik. Fizetése : lakáson kívül 1000
korona készpénzben. Bizonyítványok április 11-ig a
lelkészi hivatalnak küldendők.
(384—II—1)

SZXMÍ

Iskolai ünnepélyek és vizsgák
előkészítéséhez gyakorlati vezérfonalul szolgálnak
VADA Y JÓZSEF müvei. Árjegyzékért a szerzőhöz,
Nagyváradra tessék fordulni.
(48—10—6)

HABMONIUMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít :

HIRDETESEK.

PAJKR REZSŐ és TÁRSA

Az

iskolák

BUDAPEST,
X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.)
Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész terjedésének meggátlására
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

kötelező

Részletfizetésre 8 koronától feljebb.
T a n e r ő k n e k külön százalékengedmény.

(53—26—101

Dustless"-szel

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Dustless"-gyár :

CIMBALMOK

Erdős József és Társa
Budapest, TI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171—22—7)
és schiller asztalibor hektoliteBoreladás. Fehér
renként 26 korona. Olaszrizling és
kövidinka faj borok 36 korona. Szuny ogh Ferenc, bortermelő Űjkécske.
(175—X--6)
Kft gyönyörű, ú j Máriaének, díszes orgonakísérettel
(II. rész) 3 K ; 48 csinos és dallamos előjáték
(I—II. rész) 2-70 K. Zámbó Károly, Szeged.
(185-12-6)
készpénzért vagy r é s z l e t f l i e t é a r a
legjutányosabb áron

BHRENTRBÜ ÉS FUCHS
testvéreknél

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körűt 8/k.
Képes áijegyzék ingyen és Wrmentve.
Telefon 88—59.
(208-40-5)
remek szabásban, elegáns kivitelben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férliöltöuyt, felöltöt vagy télikabátot

15 forintért

K r a u s z F . és

Társa

úriszabó-üzlete, VIII. ker., Rákóczi-tít 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20-52-11)

FEIWEL LIPÓT utóda
BUDAPEST, IX., Ipar-utea 7.

Iskolapadok, iskolaberenclezések, tornakészülékek és óvo laberendezesek
gyára.
K i v á n a t r a megküldi újonnan
kiadott árjegyz é k é t , ingyen és
bérmentve.

(9-52-11)

legújabb szabadalmazott
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangtartását más gyártmány
meg sem közelítheti. Teljes jótállással, részletfizetésre is kaphatók
Harmóniumok, beszélőgépek, gramofonok,
fonográfok bámulatos
szép hanggal. Hegedűk,
harmonikák, fuvolák,
citerák, kitünőhúrok stb.
Tanítóknak és tanítónőknek 10°/o eugedmény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen
kiild : MOGVOKÓSSY GYULA m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71.
(7-26-10)
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SCHUNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(14)

BUDAPEST.

(19-9)

Fötízlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV.,
Magyar-utca 20. ós VIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország legnagyobb és villamos erőre berendezett hangszergyára.
Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és liangszeralkat1
részeket.
t
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.
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SZÉPIRODALOM
költenie II«vek.

A tengeren.

Mir tú a költő legközelebb megjelenő új könyvéből.)
Irta : Lampérth
Géza.

— Utikönyvemből. —

A pesti

utcáról.

» •klömnyi ember áll az utcazajban,
Uövidnadrágos iskolásgyerek.
Villamos gépek, csengők, hengerek
Előtte az óriás kirakatban.
k ö r ü l e nagy parázna f o r g a t a g b a n
.A kávéházak léha népe zsong.
Ott benn megindul egy fényes korong,
X-zi a gyermek merőn, szakadatlan.
•b.ibbról és
I gyet .sein
1
'sak néz a
Szinte segít

balról löknek egyet rajta.
\etve a suhogó népre:
gyermek a berregő gépre.
szemének
füle, ajka . ..

V-zem a fiút s elfog az iszony
Egy lelkembe sötétlő g o n d o l a t r a :
\ ajj' ki lehel e gyermek anyja, a p j a ?
N ' m hurcol jak-e kávéházba este
s holnap reggelre nem lesz-e majd veszve
Egy munkásagy . . . s tan egy ú j Edison ? . . .

Búzakévék a IMiuán.
Árvízkor.
Az óriássá dagadt folyamnak
Habjai suhogva rohannak.
A víz örvénylő, piszkos-sárga . . .
S mit vészes útján összehordott.
Barna foltokban visz az árja
l'ömérdek szemetet, gazt, rongyot.
Földet virágostul, füvestül,
X övendék-fákat gyökerestül.
•bírok a part mentén szemlélve.
S imhôl, aranyló búzakéve
l szik a tajtékos vízáron.
I tána meg e g y . . . kettő . . . három . . .
Es ígv tovább nagy hosszú rendbe.
Nézem, nézem, míg a szememre
Nedves homály ereszkedik.
Itt dél van épp.
De valamerre,
Honnét e kévék úsznak erre :
Esteledik ! . . .

A tenger, a tenger óh, mi fenséges '.
Az ember r a j t ' szinte szárnyakat érez.
\ alami roppant erő ragad :
- Előre csak hullámról hullámra !
l íúg a zivatar vad orgonája
Oyönyörű kísérő d a l o k a t . . .
A tenger, a t e n g e r zord végtelenjén
Alig lázas gyönyörrel repdes az elmem
Szívem egyszer csak azon kapom :
H o g y ott andalog valahol messze.
Hol a zalai reges hegyekre
Szelíden mosolyog — a Balaton.

Megyek németnek.
írta:

Ilin/,1er

Klemir

Alf ni ár.

Az én kertem, ez az apró kis terület, itt
húzódik meg a h a t a l m a s grófi park mellett.
A m a g a s kőfal fölött áthajolnak a százados fák.
beárnyékolják a kertemet és legtöbb gyönyörűségemet innen, a kőfalon túlról kapom. Ez a
kellemes árnyék megfizethetetlen. A méhecskéim
felszállanak a magasba s szépen felosztják maguk
között a parkot. Azután visszajönnek vígan
döngicsélve, azon való gyönyörűségükben, hogy
olyan könnyen szereztek a zsákmányukat. Mikor
a májusi szellőcske belekapaszkodik az illatba,
amit a jázminbokrok, m e g az idetelepített olajfák lehelnek, akkor olyan bódító, édes a levegő
itt a mohos fal tövében, hogy a világért nem
adnám a falhoz támaszkodó gyeppamlagomat
C s a k azt nem szeretem, ha az uraságok közelednek a falhoz. Nem szeretem a hadaró beszédjüket. Sebesen parlíroznak. egyszerre többen is
beszélnek. N e m értem őket, de bizonyosra veszem,
hogy haszontalanságró] vitatkoznak. Ile ugyan
mi másról is társalognának. A gróf szenvedélyes
vadász és egész napokat tölt el kutyaidomítássai.
Azt mondják, hogy versenyistállója is van s
ezért van az év legnagyobb részében távol.
Egyszer, ebed után, a gveppamlagon h a n y a t t diilve gondolkoztam a nagyúri életről, s léptek
nvikorgását hallottam a túloldali porondról.
Azután m i n t h a valaki az ostorával a faleveleket
csapkodta volna. E g y e t sem vetettem a zajra,
hiszen ehhez hasonlót m a j d mindennap hallottam
Kellemetlen meglepetés volt azonban, amikor a
homlokomra egy mogyoró nagyságú kő pottyant.
Hirtelen felpillantottam s fenn a kőfalon egy
hullámoshajú fiúcska ült. épen célzott egy kavics-
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csal. Szörnyű komolyan nézett, nyilván bosszantotta, bogy nem találta el az orromat.
A könyvemet letettem s barátságosan, inkább
tréfálkozva megfeddettem a kis fiút.
Látásból már ismertem. Többször láttam őt
a faluban sétálni a nevelőjével. Csinos, okosszemű, de kissé élénk fiúcska volt. Alig lehetett
több kilenc évesnél.
Eleinte bizalmatlanul nézett reám, de azután
felbátorodott, jókedvű lett. Leült a széles kőfalra és átlóbálta a lábát.
Ugy tettem, mintha nem ismerném. Megkérdeztem, hogy kicsoda.
— Én a Pali gróf vagyok, — felelte.
Beszéltem neki, hogy aki gróf, annak illedelmesebbnek kell lennie. Fejtegettem, hogy
még a vásott polgárgyermekeknek sem válik
dicsőségükre, ha a szomszédnak az orrát hajigálják.
— tin épen úgy beszél, mint a nevelőm.
Kicsoda ön ? — kérdezte a fiúcska.
— Én a falusi tanító vagyok.
— Ön tanít az iskolában, ahova a mi kertészünknek a fia is jár ?
— Igen, én. A kertésznek a Pista fia nagyon
jó tanuló és illedelmes fiú.
— Nekem nem szabad vele beszélni. Pedig
azelőtt mindig együtt játszottunk, de megtiltotta az apám.
— És miért tiltotta meg a gróf úr?
— Mert mindig magyarul beszél. Az apám
meg nem szereti, ha magyarul beszélek. Azt
mondja, hogy arra semmi szükségem nincsen.
Elég, ha annyit tudok, amennyit a vizsgámon
felelnem kell. Azután — panaszkodott a kis
fiú — akartam a Pistával németül beszélni, meg
franciául, de kinevetett.
Hamarosan megértettem a dolgot. A gróf
híres német ivadék volt. Mindig külföldön tartózkodott. Legtöbbet Bécsben, ahol kegyben
állott a családja minden időkben. A mi hazánkhoz
nem kötötte semmi, csak a birtoka. A gyermek
itthon tanul, itt kell vizsgáznia, hát annyit engednek neki a magyarból elsajátítani, amennyi
a négy elemihez elkerülhetetlenül szükséges.
A fiúcska újra megszólalt a kőfalon:
— Én szeretnék lemenni, tanító úr !
Megijedtem. Ebből nagy kellemetlenség lehetne, ha a féltékenyen őrzött gyermek átjönne
hozzám. De úgy tudott könyörögni, hogy nem
tagadhattam meg a kérését. Odavittem a kőfalhoz a létrámat s a fürge kis gróf egy-kettőre
a kertemben termett. Legelőször a méhesem
ötlött a szemébe. Milyen bámulat, mekkora csodálkozás ! Nekem tetszett a fiúcska érdeklődése,
— a méhes amúgy is büszkeségem — hát
rendre megmutogattam neki a kaptáraimat, elmeséltem a méhek életét. Nyomban észrevettem,
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hogy új barátomat éles elmével áldotta meg az
Isten. Mohón leste a szavaimat s meglepő gyorsasággal fogott fel mindent.
Megmutattam neki szegényes iskolánkat. Előszedtem a térképeimet, gyűjteményeimet és ő
mindent mohó kíváncsisággal nézett végig.
Egyszer azonban bársonyzekéjéből előhúzta
az óráját és amint rápillantott, nyugtalankodva
igyekezett a kőfalhoz. Sietve elbúcsúzott tőlem
és csak annyit mondott, hogy várja a nevelője,
azután átfutott a létrán. Egy perc múlva már
messze pattogott az ostor a faleveleken.
Másnap már nem is gondoltam a kis grófra,
de amint ebéd után épen végigdültem a nyugvóhelyemen, a fejem fölött ismét megjelent Pali
gróf. Most már magam is kíváncsi voltam, hogy
miképp jut a kis fiú a kőfalra. Eléje mentem
a létrán és láttam, hogy belül nem olyan magas
a fal. Fel vau töltve és egy ott álló kertiszékről
csak egy lépés a fal pereme.
A kis gróf ismét lemászott. Megnézte a könyvemet, amely kinyitottan feküdt a gyeppamlagon. Ilegény volt a kurucvilágról. Tetszettek
neki a képek és könyörgésére szívesen meséltem
neki a labancokról, meg a kurucokról. Nagyon
tetszettek neki a kurucok. Bizony én a beszélgetés hevében egészen megfeledkeztem arról,
hogy az ő ősei labancok voltak minden időben.
Ez időtől kezdve nagyon jó barátok lettünk.
A kis greif minden nap megjelent, amikor a
nevelője ebéd utáni sziesztáját tartotta.
Észrevettem, hogy a gyermeket nagyon furcsán
oktatják. Sok mindent kellett neki tanulnia, de
magyarul csak keveset, s a jól megvetett alapból
teljesen hiányzott a magyar érzés, a magyar
lélek. Az én ajkamról nagy mohósággal leste,
amit népünkről, küzdelmes történelmünkről beszéltem neki. És én kielégítettem a gyermek
lelkének szomjúságát. Minden nap többet ismert
meg a hazából és minden nap változott a kis
gróf magyarrá, lelkes kis magyar fiúvá.
Később bemerészkedett a szobámba. Leszedtem a polcról Petőfit, olvasgattam neki. Elég
volt az éleseszű gyermeknek egy költeményt
egyszer-kétszer átolvasni, hogy az emlékezetében
maradjon. Azután becsuktam az ablakaimat s
együtt dúdoltuk a szebbnél szebb magyar nótákat. Nem egyszer megesett, hogy megfeledkeztünk a nevelő úrról. Szerencse, hogy nem fedezték fel a csínyünket.
így ment ez hosszú időn keresztül. Július
elején, amint a méhesemben pepecseltem, a plébános lépett be. Felekezeti iskolánk volt s így
gyakori látogatója volt a pap. Hamarosan elmondta, hogy a kastélyba kell mennünk, a kis
gróf magánvizsgájára. Azonban jó előre fel akart
világosítani arról, hogy bizony sok mindenre
kell szemet hunynunk.
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Amint a plébános eltávozott, én neki állottam az ünneplőmet kikefélni.
Másnap felvonultunk a kastélyba, a vizsgára. E l fogödva jártam a fényes termekben s különös érzés
fogott el, amikor a vizsgálóterembeléptem. Féltem,
bogy kis barátom elárulja az ismeretségünket.
Ez nem t ö r t é n t meg. E g y ü t t volt az egész
család, gyönyörködni a k a r t a k a kis gróf tudományában. A vizsgálat nagyon furcsán sikerült.
A nevelő úr végig examinálta a fiúcskát franciából, németből, azután rátért a tnlajdonképeni
anyagra, a IV. osztály tárgyaira. Felületes kérdéseket adott fel, azonban a gyermek rám szegezte tekintetét és felelgetett szépen, értelmesen,
hosszasan. Eleinte tetszett az apjának is a folyékony. lelkes előadás, de mindig bosszúsabb arcot
mutatott, amint a fiúcska a térkép előtt belemelegedett a beszédbe. E n is furcsán éreztem
magamat, amint kipirult arccal beszélt Budáról,
Isaszegről, Mohácsról, meg Aradról. V történelemből pedig, a nevelő úr nagv rémületére,
szörnyű dolgokat mesélt. Nem engedte m a g á t
megzavartatni. Nekem beszélt a kis gróf, egyedül
nekem. Vleg akarta mutatni, hogy mi m a r a d t
meg a szívében abból, amit ő neki mesélgettem.
V Talpra magyarral
azután betetézte. Nem is
hallgatta végig az apja, idegesen, rosszkedvűen
o t t h a g y t a a vizsgát.
Ismerve a helyzetet, n a g y o n vegyes érzelmekkel távoztam.
Másnap reggel jött a plébánosom s mesélte,
hogy amint a miséről jött a kastélyból, furcsa
jelenetnek volt a tanuja. A gróf dühöngött.
Szidta a nevelőt, hogy micsoda ostoba munkát
végzett. Szegény nevelő, ha a fiú elemi nevelése
nem volna befejezve, bizonyosan elcsapnák. Kár
érte, jó magyar gyermeket nevelt volna a kis
grófból, — m o n d o t t a a plébános. Most m á r
azonban mindegy,
beszélte tovább — inert
viszik Ausztriába. Az apját is ott nevelték.
Ebéd után, amint a kertbe mentem, kis barátom
már ott ült a falon. Átjönni nem tudott,mert én a
tegnapi vizsga után el vettem a létrát. Szegényke ott
zokogott csendesen. Amint megpillantott, két kis
kezét kitárta és alig tudta ezt, a két szót kimondani:
Megyek németnek . . .

Tanítók tanácsadója.
P. P. Ssíiny. 1. Népoktatási törvényeink nem intézkednek aziránt, hogy a gimnázium vagy a polgári
iskola négy alsó osztályát sikerrel végzett tanuló, ha
tanulmányait tovább nem folytatja és 15-ik életévét
még be nem töltötte, fölmonthető-e az ismétlő-iskolába
való járás kötelezettsége alól? Az 18(58. évi XXXVIII.
t.-c. ugyanis nem a végzett tanulmányokhoz, hanem
korhatárhoz köti az elemi népiskolai oktatás két tanfolyamának elvégzését. A mindennapi iskolába való
járás kötelezettségének kimondásánál még megállapítja a törvény, hogy amely tanuló négyévi elemi

oktatás után felsőbb tanintézetbe lép és ott legalábi<
két évig tanult, nem köteles 12 ik évének betöltéséig
a mindennapi elemi iskolába járni; de arra nézve
nincs intézkedés, hogyha valamely tanuló több évig
tanul magasabb fokú tanintézetben, köteles-e járni
tovább az ismétlő-iskolába, ha még be nem töltötte
a 15-ik évét. 2. A tanköteles gyermekeknek a nyilvános mulatóhelyektől, korcsmáktól való távoltartása
ügyében Heves vármegye alkotott szabályrendeletet
s ennek alapján felhívta a közokt. min. a törvényhatóságokat, hogy ehhez hasonló szabályrendeleteket alkonsanak. Hogy önöknél megtörtént-e ez vagy sem. azt nem
tudhatjuk. A hivatkozott szabályrendelet kihágásnak
minősíti a 15. évét még be nem töltött, gyermeknek ki iróniákban való időzéséti s ezen az alapon szigorúan bünteti
nemcsak a szülőket, hanem a koresmárosokat is. —
Z. E. 1. IIa állását önként elhagyja, végkielégítésre
nincs igénye. Csak akkor tarthatna, erre . zániot. ha
képtelenné1 vált volna a tanítói szolgálatra. 2. II. fi..
Újpest, Károlyi-utca 22. — Tápiósáp. Az l!io7. évi
XXVII. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott L'ta-ítá30. S-a szerint az államsegélyről kiállított nvngtatváuy ok minden bő 25-ig iskolánként egy boríték alatt
„Hivatalból, népoktatási ügyben, portómentes" záradékkal ellátott levélben az illetékes kir. adóhivatal
címére küldendők. — I,. E. \z illető szülőknek van
igazuk, mert az egyes felekezetek egyházi ünnep.jein.
ha azokat a közoktatásügyi miniszteri rendelet kijelölte. az illető felekezeté tanulóknak szünetet kell
engedélyezni. I l y e n kijelölt >/.íinnap január 1-je !..
Nem volt tehát önnek joga ahhoz, hogy a róm kaih.
tanuléikat mulasztóknak mutassa ki es jogtalan -.-őr
a bírságolás is. - - Kezdd, i.'sak tessék tovűb'-n
nyugodtan „rndlizni" : a, tekintély kérdése nem ilyeneken alapul.
Alföldi tanítónő. I. A Máv. ába
fenntartott eienii iskolákról közelebbi adataink nincsenek. 2. Állami iskolai tanítói állás elnyerésért
fölterjesztendö kérvényhez csatolandók : .«/. okleve
hiteles másolata, a születési bizonyítvány, az e s e t l e g e s
működéstől :-/.óló okmányok, honossági vagy illetőségi
bizonyítvány. Ha más képzettséggel is rendélkc/ik.
akkor a/, erre vonatkozó bizonyítvány nieii.* k. • 1 >-. ajánlatos — / , Az országos tanszermúzeum szerve -' '
szabályzata 17.155 180:!. sz. a. kelt rendelettel ada"..ti
ki. Célja a múzeumnak: állandó és ideiglenes kiállítások által a hazai népoktatási intézetekben hasznai"
vagy használatra ajánlható taneszközöknek és bkoUó
tolszerelési tárgyaknak minél teljesebb mértékben vaL
feltüntetése, továbbá a külföldi népoktatási intézetek.
: ben használt kiválóbb taneszközöknek és fölszerelés.
! tárgyaknak bemutatása. Tisztviselői : az igazgató és »
titkár, kiket a vallás- és közokt. miniszter nevez k..
A tanszermúzeum most a Ferenc József Tanítók Haz-a1
bari van elhelyezve. — II. 1. Dczen. Az elemi i s k e l a i
tanulót súlyosabb beszámítás alá eső kihágás jjiiur
— aminő a brutális, szemérmetlen magaviselet is —
az iskolából ki lehet zárni és arra kötelezni a »/.illót,
hogy a fiút magánúton taníttassa és vele minden ev
végén nyilvános iskolában vizsgálatot téte.-sen. —
I'. I. I'eér. A népoktatás ingyenességéről szól" törvény tudtunkkal eddig csak az < írszágos TOrvénytárl-ati
I és a Cööz-Tjjváry-l'etfóczi féle Tanítók Tanácsadójában
jelent meg. Kz utóbbit l.ampel könyvkereskedésé'-en
(Bpest, VI.. Andrássy-út 21.) I l\-ért megrendelheti. —
Veritas. A tanulókat a tantermek fűtése, tisziá mártása céljából igénybevenni nem szabad. Annál kevc.-be
engedhető meg az. hogy a tanító, a tanítási órák
alatt, bizonyos szolgálatokat teljesíttessen a toioib-kkal. A szülő nem azért, küldi gyermekét iskolába, h"gv
az iskolaszolga vagya cseléd teendőit, végezze. Te.-.si-k
az efféle visszaélések megszüntetésére az iskolaszék,
vagy pedig a tanfelügyelőség figyelmét felhívni.
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Hivatalos rész.
i.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek f. évi február hó 25-én 26.555. sz. a.
kelt rendelete a nem-magyar tannyelvű elemi
iskolákra képesítő tanítói okleveleknek magyar
tannyelvű iskolákra való érvényesítése tárgyában.

11.
(Valamennyi kir. tanfelügyelő árnak, kiknek tankeriiletében állami elemi iskolai tanító- vagy
tanítónöképzö-intézet van.)

L jabban mind gyakrabban fordulnak hozzám
nem-magyar tannyelvű iskolákra képesített tanítók (tanítónők) azzal a kérelemmel, engedjem
meg, hogy oklevelük magyar tannyelvű iskolákra érvényesíttessék.
Minthogy a múltban sokszor „magyar nyelvi"
vizsgálatra kértek engedélyt, amely megadatván, az így tett vizsgálat tévedésből és a törvényes rendelkezések célzatainak félreértéséből
az oklevélnek magyar tannyelvű iskolákra szóló
érvényesítése alapjául elfogadtatott: szükségesnek találom, hogy ez ügyben a követendő
eljárás minden kétséget kizárólag elvi alapon
szabályoztassék.
Ehhez képest elrendelem, hogy
1. nem-magyar tannyelvű iskolákra képesítő
tanítói okleveleknek magyar tannyelvű iskolákra
érvényesítése céljából, a kiegészítő képesítő vizsgálati engedély mindenkor tőlem kérendő.
2. E kiegészítő képesítő vizsgálat csak állami
tanító- (tanítónő) képző-intézetekben tehető le.
3. A vizsgálat három részből áll : írásbeli
vizsgálatból, szóbeli vizsgálatból és gyakorlati
tanításból.
4. Az írásbeli vizsgálat tárgya: a nevelésvagy módszertanból vett tételnek magyar nyelven kidolgozása.
5. A szóbeli vizsgálat tárgyai: a) magyar
nyelv és irodalom, a tanítóképző-intézeti tantervben megállapított mértékben; b) a magyar
történetnek, alkotmánytannak, földrajznak és
számtannak elemi iskolai tananyaga magyar
nyelven.
6. A gyakorlati tanítás szintén magyar nyelven történik, a magyar nyelv, történet, alkotmánytan, földrajz vagy számtan köréből vett
tételnek előzetesen írásban kidolgozott tanítáá
terve alapján.
7. Aki írásbeli vizsgálatánál „elégtelen" érdemjegyet nyert, szóbeli vizsgálatot nem tehet.
8. Aki a szóbeli vizsgálatot legalább elégséges eredménnyel le nem tette, a gyakorlati
tanításra nem bocsátható.
9. Aki az írásbeli vizsgálaton a magyar
nyelvből elégtelen érdemjegyet nyert, csak egy
év múlva tehető ismétlő vizsgálatra utasíttatik.
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Aki a gyakorlati tanításból vagy a szóbeli
vizsgálat többi tárgyaiból nyert elégtelen érdemjegyet, az egy félév múlva javítóvizsgálatot'
tehet.
10. Aki a vizsgálat 'bármely részén kétszer
nyert elégtelen érdemjegyet, a vizsgálattól végleg elutasíttatik.
11. A vizsgálat sikeres kiállása esetén az
érvényesítő záradék rávezettetik az eredeti oklevélre, melyet az intézet pecsétjével ellátva aláír
a vizsgálóbizottság elnöke, esetleg szakbiztos
és az intézeti igazarató.
o
O
12. A kiegészítővizsgálat rendszerint az
intézeti képesítővizsgálattal egy időben tartatik.
13. A javítóvizsgálatokra a képesítővizsgálati Szabályzat idevágó rendelkezései irányadók.
14. A záradékban megemlítendő a vizsgálatot engedélyező miniszteri rendelet száma.
15. Sem a kiegészítő vizsgálatért, sem az
érvényesítő záradékért díj nem fizetendő.
16. Az érvényesítő záradék szövege a következő :
A jelen oklevéllel adott tanítói képesítés a
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr
évi
hó
n,
sz. a.
kelt rendeletével engedélyezett kiegészítővizsgálatnak sikeres kiállása alapján magyar tannyelvű elemi népiskolákra érvényesíttetik.
Kelt stb.
P. H.
a vizsg.-bízottá, eluöke.

a

tanítóképző-intézet igazgatója.

Ugyanily módozatok mellett tartoznak vizsgálatot tenni bármily jellegű tanító- és tanítónőképző-intézetben képesítővizsgálatra bocsátott azon jelöltek, kik a magyar tannyelvű
iskolákra szóló képesítésen kívül más tannyelvű iskolákra kívánnak képesítést szerezni.
Budapest, 1909. évi február hó 25.
Apponyi'.
III.
(Valamennyi egyházi főtiszt. Főhatóságnak, melyek
alá felekezeti elemi iskolai tanító- vagy tanítónőképzö-intézet tartozik.)

A nem-magyar tannyelvű elemi iskolákra
képesítő tanítóí okleveleknek magyar tannyelvű
iskolákra való érvényesítése tárgyában a kir.
tanfelügyelőkhöz intézett szabályrendeletemet
másolatban oly felkérés mellett van szerencsém
a főtiszt. Főhatóságnak tisztelettel megküldeni,
hogy azt tudomásul venni, egyben pedig illetékesen intézkedni méltóztassék, hogy az esetben,
ha a főhatósága alá tartozó tanító- (tanítónőiképző-intézetekben valamely képesítővizsgálatra
bocsátott jelölt — nem tekintve a magyar
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nyelvet — a tanítóképző-intézet tannyel vétől
• Itérő más tannyelvű elemi iskolára kíván képesítést szerezni, ezen nyelvből a vizsgálat a másolatban csatolt rendeletben körülírt módon
rartassék meg.
Felkérem a főtiszt. Főhatóságot, hogy bölcs
• •lhatározásáról és t e t t nagybecsű intézkedéséről
• ngem értesíteni méltóztassék.
Budapest, 1909. évi február lió

Apponyi.
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter :
K i n e v e z t e : Várszegi József oki. tanítót az
'•peeskaí áll. el. isk.-hoz 1*. tanítóvá :
Zakariás
Anna oki. -tanítónőt a gyergyóremetei áll. el.
Isk.-hoz r. tanítónővé : Pakot
Ilona jászberényi
áll. el. isk. tanítónőt a jászberényi külön szaktanítós all. gazdasági ismétlő-isk.-hoz r. gazdasági
szaktanítónővé.
Nyugdíjat u t a l v á n y o z o t t : Kriza
Sándor
homoródalmási áll. el. mxuikaképtclen tanítónak
ideiglenesen, egy evi időtartamra évi 16-10 K-t;
Eggeiiberger
Lajos Károly felesuti róm. kath.
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 980 K-t;
Lndvik János alsólelóczi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 14fi0 K-t: Petrasrh ''.víirgj- zsombolyai áll. el. isk. igazgató-tanítónak évi 2.160 K-t ;
Kalisek Pál miavai ag. hitv. ev. munkaképtelen
• k isk. tanítónak évi 1700 K-t; Jotdea Eneas/
nagyhalniagyi munkaképtelen gor. kel. tanítónak
evi «>00 K-t: Pap Ignn, ki-vadai r..m. kath. el.
Isk. tanítónak évi 1460 K-i: Settle <iyula tótkonthisi munkaképtelen a-g. hitv. ev. tanítónak
evi 1100 k - t ; Lstvánffy
tiyuiane szüL Márk
Gabriella breznobányai áll. polg. isk. munkaképtelen tanítónőnek evi 1700 K-t.

Gyám-. ill. segélypénzt

engedélyezett:
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Somogyi
Károly désházai nyugt. ref. el. isk.
tanító özv., szül. Cseh Annának évi 380 K-t :
néh. Sirnkó József zsikvai nvug. róm. kath.
tanító özv., szül. Csepela Máriának evi 305 K-r
és egy kiskorú árvájának pedig évi 50 K 83 f-t:
néh. Andres János zádorlaki nvug. róni. kath.
el. isk. tanító Gizella Mária nevű kiskorú szüleien árvájának évi .160 K-t; néh.
Xeamuyer
János v. felsőszentivani róm. kath. el. isk. tanítözv.. szül. Lienerth Borbála Máriának 62 I K so
f özvegyi díját 713 K 20 f-re felemelte.

Különfélék.
Schneider

1 s t v á n.

(18-12—1909.)
A magyar népoktatásügy nagyérdemű tagi
költözött el az idők sorából febr. hó 5-én. Neg\ venhat évi, faradságot nem ismerő munkásság
után tért örök nyugalomra a régi taiiítógárdanak
egyik legkivalobbja. : Schneider István, a pee-'
kö/.ségi iskolák felügyelő-igazgatója, a, Ferenc
József rend lovagja, az < írszágos Bizottság alelnöke, az országszerte jól ismert. 40 evi fennállás ,
után tavaly megszűnt .NeptanudáLl-iia,k érdemeszerkesztője.
Mini tanító, hivatása magaslatán állott. Minden
gondolata az ifjúság nevelésére es tanítására
irányult. A munka volt édes öröme. Övei, kik
féltő aggódással látták testi erejének hanyatló-a'
nehezen bírták e.sak ni. hogy egészségének helyreállítására 3 havi szabadságot kérjen. F a j " »zivv-i
teljesítette csaladja kívánságát, akárcsak tudta,
akárcsak erezte volna, hogy a pihenést nyomban
kiiveti a halál.
Schneider István Bonyhádon született 1*4 2ben. a.ug. 7-én, iparos szülőktől. Középiskoláinak,
valamint a tanítóképzőnek jeles elvégzése utalt
rövid ideig Zombán tanítóskodott, majd Kadar
kii fon. gróf Somsich családjánál volt nevel.'..
Pécsre 1862-ben választották meg tanítóvá.
1 s 87-ben a belv. népiskola és iparostanon.iskola vezetője lett, 1891-ben pedig, mikor a
varos a felíigy. igazgatói állást szervezte, egyértelmű elhatározással Sehneiderrel töltötték azt be.

neh. Meskó Gáspár v. pályini ref. el. isk. tanító
özv., szül. Soltész Idának évi 660 K-t; néh.
Kéler Gyula kecskeméti közs. el. isk. tanító özv..
-ziíl. Szekeres Juliannának evi 680 K-t, Gyula,
Béla, Julianna és Ilona nevű kiskorú árváinak
egyenként 113 K 3 3 f-t. együtt 4 5 3 K 33 f,
mindössze 1133 K 33 f - t : néh. Jíeká Tiela v.
bogdásai ref. el. isk. tanító özv., szül. Kovács
Iskolájában mindenki mint kötelességtudó.
Eszternek evi 640 K-t. Bela es Zoltán nevű kis- I nagyképzettségű es modern gondolkodású tanítót
korú árváinak pedig egyenként evi 106 K 67
ismerte. Tanítói ügyessége, példás szorgalma
f-t, együtt 213 K 34 f-t, mindössze 853 K 34 mihamar a jó tanító hírét szerezték meg neki.
f-t; néh. Szalay Gyula volt hirdi rom. kath. el. Tanítványai szerették, elöljárói nagyrabecsiiltek
isk. tanító özv., szül. Gebhardt Juliannának évi
és a város közönsége oly megkülönböztetett
660 K-t. Emma és György nevű kiskorú árváitisztelettel övezte, mely tanítónak csak ritkán
nak pedig egyenként évi 110 K. együtt 220 j u t osztályrészül.
K-t, mindössze 880 K-t : néh. Peezár Mihály v.
Végtelen sokat köszönhet az ő céltudatos
upori gör. kath. el. isk. tanító özv.. szül. Hormunkásságának Pécs város tanügye, melynek
váth Veronikának évi 640 K-t és öt kiskorú
kora ifjúsága óta lankadatlan buzgalmai tagja,
árvájának egyenként 106 K 66 f-t, együtt 533 később irányítója volt. O volt 1867-ben a „Pécsi
K 30 f-t, mindössze 1173 K 30 f-t ; néh.
Tanítóegylet"-nek egyik alapítója s annak kehe-
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léből megindult és a magyar iiépoktatásügy
1868-iki országos rendezésének és újjászervezésének nemzeti fontosságú előmunkálatai során
hervadhatatlan érdemeket szerzett
Néptanodának évtizedeken át szerkesztője.
Elveit és eszméit lapjában függetlenül és szabadon, de mindig a tisztesség korlátai között
hirdette, a tanüg3"i hatóságok elhibázott intézkedéseit, a tanítókat ért sérelmeket, természetét
jellemző nyíltsággal, sőt, ha kellett, kíméletlenül
ostorozta s egyben erélyesen követelte a tanítók
jogainak teljesítését.
Lapjában csak úgy, mint minden cselekedetében. határozott szabadelvű volt. Lelke minden
tehetségével küzdött az iskola önállóságáért, hogy
az kizárólag a m a g y a r nemzet szolgálatába álljon.
Sürgette a közvetlen intézkedési joggal felruházott állami felügyeletet s az állami és községi
intézeteknek minél nagyobb számban való felállítását, mert meggyőződése volt, hogy ezúton
fejleszthető népoktatásügyünk leggyorsabban és
legeredményesebben.
Egyesületi működésében hervadhatatlan érdemei vannak, m e r t ami áldásos és életrevaló
indítvány a helybeli különböző tanítóegyletekben
tétetett, jóformán a legtöbb tőle eredt. Lapja
mellett itt értékesítette nagy olvasottsága és
utazásai révén szerzett ismereteit.
Hogy mennyire megbecsülték, igazolja az. hogy
a kultuszminiszter Ausztria, Németország és
Svájcba tanulmányútra küldötte, a tanítókat érdeklő fontosabb ügyekben t a r t o t t
miniszteri
ankétnak tagja v o l t Az egyetemes tanítógyűlések egyik vezéralakja, az Országos Bizottságnak
alelnöke, számos tanítóegyletnek tiszteletbeli és
választmányi tagja stb.
Amellett, hogy iskoláját a legkevésbé
is
elhanyagolta volna, minden társadalmi mozgalomban résztyett.
Ha van állás, m e l y e t a múltban nem honoráltak
érdem szerint, a tanítói állás az. Jóleső érzéásel
l á t j u k tehát, hogy Schneider István a szorgalmas,
következetes és sikeres tanítói m u n k a révén, mily
tiszteletet tudott magának és állásának szerezni.
A népoktatásügy terén szerzett érdemeinek
elismeréseid 0 Felsége 1904. év őszén a Ferenc
József rend lovagkeresztjével t ű n t e t t e ki az áldá.sosan működő tanítót. A kitüntetés híre őszinte
örömet keltett mindazon körökben, bol a tanítói
kar e mintaképét ismerték, m e r t hisz az ő kitüntetése dicsősége volt a magas tanítói karnak
is és beigazolódott, hogy a tanító érdemeit a
legilletékesebb helyen is értékelik.
Pécs város hatósága is mindenkor kitűntető
figyelemben részesítette, a hálás szívű polgárság
pedig a törvényhatósági bizottság tagjává választotta, mert jól t u d t a és érezte, hogy mindenképen
érdemes embert tisztel meg.
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Halálát az egész tanítóság gyászolja. Mély
részvétük illeti gyászbaborult özvegyét, született
Munkácsy Nyilas Ilonát és egyetlen leányát, kikkel a lehető legboldogabb családi életet élte. Az
ő veszteségük a mi veszteségünk is, fájdalmukban osztozunk mi tanítók mind, kiknek az elh u n y t szerető atyai jóakarónk volt haláláig.
Temetése alkalmával a részvét impozáns megnyilvánulása volt az az óriási gyászoló közönség,
mely utolsó ú t j á r a elkísérte. Az összes városi
hatóságok, egyesületek, tantestületek, vidékről ez
alkalomra eljött tanférfiak mind ott voltak a végtisztességet megadni. A virágok, koszorúk sokasága borította el koporsóját s a „Pécsi Dalárda"
Mendelssohn „Isten veled, kedves társunk . .
gyászdallal vett búcsút a zenéért és énekért
mindvégig rajongó daltárstól.
Schneider Istvánnal városunk eg}r jelesen képzett tanférfiút, egy kiválóan derék polgárt és
egy mintaszerű j ó családapát vesztett.
Neve Pécs város tanügye történetében minden
időre fenn fog maradni és mi tanítók, kik szerencsések voltunk benne a polgári erkölcsökben
gazdag társat tisztelni és szeretni, hálás emléket
emelünk szívünkben.
Áldás emlékére, béke poraira !
Szieberth
Köbért.

— A magyar nyelv ós a hittan. A vallásés közoktatásügyi miniszter tudvalevően megengedte, hogy nem-magyar nyelvű, de magyar
tannyelvű iskolába járó gyermekeknek a hittant a maguk anyanyelvén taníthassák. A miniszter ez engedélyét több iskolában félreértették s magyar anyanyelvű gör. kel. és gör. kath.
gyermekeknek idegen nyelven tanították a hittant. Most több ilyen felmerült esetből kifolyóan a miniszter, minden félreértés kikerülése
végett kijelenti, hogy a „felekezetek által engedélyével követett azon eljárásból, amely szerint
nem-magyar anyanyelvű, de magyar tannyelvű
iskolába járó gyermekek hitoktatásánál azok
anyanyelvét használják, egyáltalán nem következik az, hogy magyar anyanyelvű és magyar
tannyelvű iskolába járó gyermekek hitoktatása
idegen nyélven történhessen : ellenkezőleg ilyen
eljárásban az 1907. évi XXVII. t.-c. 18. §-ának
megsértését kellene látnia."
— A gazdasági népoktatásról szóló törvényjavaslatot, a képviselőház pénzügyi bizottsága is letárgyalta. A javaslatot Vertán
Endre
előadó ismertette és ajánlotta a közoktatásügyi
bizottság módosításaival együtt elfogadásra. A
bizottság a javaslatot Hoitsy Pál, Buza Barna,
Apponyi Albert gróf, Semsey László gróf, Sághy
Gyula, Széli Kálmán, Földes Béla és Bizony
Ákos felszólalásai után elfogadta. A javaslat minden valószínűség szerint még a képviselőház nyári
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-zilftete előtt napirendre kerül ;i IJázban s szeptemberben életbe lép.

Nemzetközi
iskolák

megállapodás a közép-

t á r g y á b a n . A kultuszminisztériumban

Apponyi Albert gróf miniszter elnüklésével két
uupig tartó értekezlet volt, melyen a középiskolák
iigvenek nemzetközi rendezéséről volt szó. Az értekezleten szóba került a magyar középiskolát végzett ifjak fölvétele külföldi egyetemekre, amely
görög nyelv fakultatívvá tétele óta, de még
inkább az érettségi vizsgálatból való kirekesztése
folytan gyakran sok nehézséggel jár. A külföldi
egyetemeken eltöltött feleveknek a magyar egyetemi kötelező évekbe való beszámítása szintén vita
tárgya volt. Az értekezletből szűkebb körű bizottságot küldtek ki. amely egy későbbi ankét elé
pozitív javaslatokat fog terjeszt eni. Az itt elfogadott megállapodásokat fogja aztán a kormány egy
nemzetközi értekezlet eh- terjeszteni.

1 nuepcll

tanfelügyelő.

e-

IniCSH-

uuüopí. t re áv/feh
mag var.
•"mán tani tói Er<">d> .lánc« -egédtaafelttgyelőW"k. akit a közokt. miniszter az. újonnan szerve•>• r öe]enyesi tanfelügyelői ki rendeltség élére
ü • > tt ki. A tanítók biie.-niímiiepéu megjelentek
'-lira.-sótrtcgvi'i reliant tanítók is. a húesúv.i
pedig szász es román tanítók hazafias
o-'-/.i]ek|ien búcsúztattak a távozó tanfelügyelőt,
aki bti/go ore volt a rábízott kulturális erdekek!, . . . A
I n t o i, laki miau
különben resztvett Brassó
_••> .er . rf Imiseg, nck s/átie-java.

A Tanítóképző-intézeti tanárok orsz.
t •;; \ c s i i l e t e .aiíösztmanváttSk letrafóbbi ülésén
Iliin József dr. elnök megnyitójában különösen
hangoztatta a tanárok részére március 20-től
iprilis 4-ig rendezendő szociológiai tanfolyam nagy
ie lent őségét, il[ész ár os Jenő főtitkár a folyó
ügyekről tett jelentest. Több beadvány elintézése
man a választmány fölhívta a tizetesrendezés
ügyében kiküldött végrehajtó-bizottság ügyeimét
a jövő évi költségvetés alkalmával teljesítendő
feladatokra. Hamar U vula soproni tanár .. A magvar nyelv tanítása másajkíi iskolákban" eirnű
tanulmányát olvasta fel. amelyet élénk eszmecsere
követett, '
Az ö r e g t a n í t ó búcsú ja. Bereez < tábor
-tff\ ás-z.otiyfai ev. tanító 37 évi szolgálat után
nyugalomba vonult s a. templomban búcsúzott el
a hívektől. A biicsiizo tanító érdemeit meleg szavakban méltatta id. Fehér István felügyelő. Elmondotta. hogy rendes teendőin kívül daloskört
es könyvtárt alapított, majd a tőzolt.óegyletet
alapította még - tanította be a tagokat a tűzoltásba. filőljárvan mindenhol, úgy a gyakorlatokon. mint tűzveszélyeknél. Minden téren úttörő
volt a községben. Megköszönte az egyházközség
névében Berecz odaadó működését s egv, a hívek'
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közadományából vett aranyórát adott át emlékül.
Utána Ostff'y István volt orsz. képviselő méltatta
Berecz érdemeit, mondván, hogy ő valóságos
apostoli szerepet, vitt i >sttfyasszonyfan. Berecz
meghatottan köszönte meg az ajándékot s a meleg
üdvözléseket, azután megáldotta meg egyszer a
híveket, kik egyenként, sírva búcsúztak el a szintén síró kedves öreg tanítójuktól.

A tanítói állás megbecsülése.

Sem/ei

Ferenc, székesfővárosi iskola - igazgatót, a VII.
kor. Polgári Kaszinó március 7-én tartott közgyűlése. örökös tiszteletbeli tarnak választotta. Békefi László tanítót, Balatonszeperd község egyBalatonhangúlag képviselőtestületi taggá s a
parti $:építő-egyesület
jegyzőjévé választatta. —
A kereskedelemügyi miniszter >Sternberg Viliimpacsai tanítót, a pacsai .járás ipartestületének
iparhatósági biztosává nevezte ki.

Műkedvelői előadások. A miavai magva
fiatalság Heidler
Károly áll, isk. ig. vezetése
mellett a Nyitramegyei Tanítok Otthona javára
ügy erkölcsi, mint anyagi tekintetben sikerült
színielőadást rendezett,. Előadtak egv vígjátékot
es egy bohózatot A tiszta jövedelem loO korona
ló fillér volt. — A batlelői ifjúsági letiuyegyesiilet s z a l a i Hedvig tanítónő vezetésevei sikerült
ha»g\ er-enyt
taiicMuktsagot rendezett. Volt
ének. -zavalut ós színielőadás. A tiszta jövedelem
egy i észéi a be regín egyei szegény gyermekek
felről).i/a-ara fordítotluk.
Cs-Tárnok ifjúsága.
( siba .Mihály kántortanító vezetése mellett, az
idei farsangon is kőt műkedvelői előadást rendezeti, amelyek anyagilag is igen szépen sikeriilfnl-
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tanszerbeli fölszerelésere fordítanak. Előadatott a
Xótás Kata «épszíumű.
É l e t m e n t ő t a n í t ó . l a p u n k n a k írjak:
farsang utolsó napjan az éjjeli órákban hazafele
tartott ( 'sontea Győző sáudoregyházai áll. tanító.
Útközben Sándoregyliazatól mintegy 1 — •"> kmnyire eszméletlen állapotban találta Mihajlics
Alárkó sztaresovai ácsmestert. A tanító magával
vitte a szerencsétlent a községi őrszobára, hol Lapos
János csendőrőrsvezető segítségével sikerült, eszméletre téríteni és megdermedt, tagjait annyira
helyrehozni, hogy másnap hozzátartozói elvihettek.
Szünidei kurzusok. A méltán h í r e s s é
vált jenai szünidei kurzusok vezetősége szétküldte az 10O!)-ki előadások programmját. Az
előaóások augusztus 4-től 1 7-ig fognak tartani
es a tavaszihoz képest ismét jelentékenyen kibővültek. A programtii hat részre oszlik: természetrajz (11), pedagógia (!•). iskolai higiéné (?>),
vallastan es vallásoktatás (S), filozófia, történelem,
irodalom, nemzetgazdaságtan í 12) es nyelvgyakorlatok (!( kurzus). Összesén 55. részben (>, részben
.12 órás kurzus lesz. Programrnot ingyen küld a
titkár, i'ri. Clara Blomejßr. Jena. ílartenstrasse 4.
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— A kántortanítók
nyugdíja. Stampay
János köbölkúti (Esztergom m.) kántortanító és
kerületi t á r s a i akciót i n d í t o t t a k avégkől, b o g y a
közeledő, tavaszi gyűlések p r o g r a m m j á b a felvétessék a következő határozati j a v a s l a t : 1. „ M o n d j a
ki a gyűlés, hogy azon kántortanítókra nézve,
akiknek tanítói fizetése ezer koronáig k á n t o r i
jövedelemből egészíttetik ki, a külömbözet u t á n
kirótt 5 0 % - o s nyugdíjadó töröltessék. H a ez
nem volna keresztülvihető, 2. módosíttassék oda
a rendelet, h o g y ezen különbözet után, a méltányosság figyelembe vételével, egyelőre 5 %
sa
.későbbi jövőben, amidőn a kántortanítók tanítói
fizetése a t ö r v é n y e s m i n i m u m i g tényleges kiegészítést nyer, m i n t azt a kultuszminiszter 1 9 0 7 ben kilátásba helyezte, pótlólag 4 5 ° o fizettessék."
— T a n í t ó n é v m a g y a r o s í t á s a . F o l y ó évi
február hóban
belügyminiszteri
engedelemmel
Pinkeczer Károly morágyi néptanító Vadas ra
magyarosította nevét.
(T. S.)

-— Halálozás. Káth K á r o l y vimpáczi (Sopron
m.) róm. kath. kántortanító 4 0 évi tanítói működés és 5 nyugalomban t ö l t ö t t év u t á n é l e t é n e k
65-ik évében meghalt. T e m e t é s é n a szomszédos
Ausztria tanítósága' is szép számmal v e t t részt.
Az elhunytban Káth József soproni tanító édesa t y j á t gyászolja. — Kovács
Zoltán síteri ref.
néptanító neje, szül. Szánthó Erzsébet, 19 éves
korában e l h u n y t . Áldás e m l é k ü k r e !

Szerkesztői üzenetek.
Iksz. Ez a két apró vers sikerült. Talán levethetné
inkognitóját. — K. (Tápió-szele.) Nem tudjuk, hogy
az illető hol volt tanító. — K. (A kinaestbesiás írvaolvasás.) Alkalmilag sorra kerül. — E. (Beszterczebánya.)
A könyvet kiadtuk ismertetésre. — B. (Alkoholizmus
az iskolában.) Sorra kerül. — D. (Március 15.) Nem
gyermekeknek való ez a verses formában írt dialóg.
Annyira fellengős, hogy a gyermek halovány fogalmat
sem szerez belőle március 15-ről. És hozzá ilyesmit
mondat az egyik gyermekkel : „Fényes csillag (a magyar szabadság) ragyogott az égen, de letűnt s ma
sincs más, csak rabság. Nem ura magának, bár lánc
nem csörög rajta, nem szabad a magyar : idegen kéz
hajtja." Hiszen való igaz, hogy van még néhány „elintézetlen ügyünk" Ausztriával, de az talán még sem
nevezhető rabságnak. S ha esetleg valamelyik gyermek
megkérdezné : miben áll a rabság — hogyan magyarázná meg? — W. J. Népmívelés (Bpest), Magyar
Pedagógia (Bpest), Magyar Tanítóképző (Bpest), Népnevelők Lapja (Bpest), Nemzeti Iskola (Bpest), Népnevelő (Bpest), Család és Iskola (Kolozsvár), Népnevelési Közlöny (Nagyvárad) stb., stb. — B. L. (Március
ló. stb.) Ezek ismét gyengébbek. — H. Gy. (Halvány
rózsa.) Nem közölhető. — H. J. (A költő-bán.) Érdekes
forma, sokszor ízléstelen nyelv. Azt hisszük, van tehetsége, de forrong még. — Képek. Elég csinos versek,
csak semmi egyénit nem tudunk fölfedezni bennük.
Legjobb még a második, a Ha néked dalolnék című.
Nem lehetetlen, hogy ír közölhetőt, ha megtalálja
saját magát. — Asszony. Sablonos, elég ügyes düettánsmunka. — K. J. (Sötét koporsóban.) A vers magyarázat nélkül is érthétő, de — sajnos — nem nagyon
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sikerült. Nem kelti fel az olvasóban azt az érzést, amit
a költő belétett. — Zs. E. (A vágy stb.) Közölhetetlen
mind a kettő. — N. K. (Kenesey Tóbiás tragédiája.)
Ha valakinek tégla esik a fejére, vagy a lovak elragadják, az még nem tragédia, legföljebb a krajcáros
újságok híreiben hívják annak. Ami a stílusát illeti,
különösnek találjuk, ha a vőlegény menyasszonya édeskés
ajkáról ábrándozik, s a nap a látóhatár pereméjére s ill.—
M. S. (A tanító, mint költő.) Cikke teljesen megegyezik azokkal az intenciókkal, melyek a Szerkesztői üzenetek írásában vezetnek bennünket. Bizony jó lenne,
ha mindenki elsősorban maga lenne szigorú bírálója
önmagának és nem pályáznának költői babérokra
olyanok is, akik a helyesírás törvényeivel sincsenek
tisztában. De hát vannak emberi gyöngeségek, amik
ellen száz cikk is hiábavaló. — S. P. (Levél.) Sorát
ejtjük. — 15. I. (Szülőhelyem stb.) Sajnos, egyik sem
üti meg a mértéket. — Leviáthán. Véleményünkön
az újabb küldemény sem változtatott. — É. F. (Márc.
lő.) Korrekt, de hideg verselés, új gondolat nélkül.
Mellesleg megjegyezve, ma már egészen kétségtelen,
hogy Görgeyt nem lehet „gyáva vezérnek" nevezni,
aki „eladta ifjú hazánkat". Oda volt az már, sajnos ;
nem adtak érte egy krajcárt sem az „árulónak". •—
Homo novus. A novellának sorát ejtjük, a versek
gyöngék. — Sz. A. A Strófákban megint a régi, idejétmúlt hangokat halljuk. A Tavasz i'mnepe jön. —
1. s. A forma darabos, de a vers érző lélekre vall.
Még nem tudja kifejezni a szépet, amiért lelkesedik,
de lehet, hogy megtanulja. — Evolúció. Az egész
annyira zavaros, hogy alig sejtjük, mit akar mondani
vele. Különben stílusa sem vall íróemberre. A francia
szavak használatát illetően több óvatosságot ajánlunk.
Végre egyedül, az nem enfin soûle, hanem seul. Az
előbbi szó, kis helyesírási különbséggel, részeget jelent.—
F. M. M. Egy-két kedves mondatot kivéve, nem tudja
eltalálni a gyermek hangját. Ennek a kis párbeszédnek pedig csak úgy volna értelme, ha a gyermekek
nem szemmelláthatóan betanult körmondatokban, hanem saját természetes nyelvükön beszélnének benne. —
B. M. Nem mondhatunk részletes bírálatot kilenc
költeményről. Valami gördülékenység mindegyikben
van (sokszor persze egy kis nyelvi erőszak árán), de
viszont egyben sincs olyan gondolat, érzés, vagy legalább egy kép, egy mondat, ami megragadna, lelkünkben maradna. — G. M. (Est.) Találtunk benne valami
biztatót. Vigyáznia kellene arra, hogy egy-egy oda
nem illő prózai kifejezés, egy döccenő sor, rossz rím
el ne rontsa a hangulatot. — Kupié. Ezt a műfajt
nem a komoly hetilapok számára találták fel. Ami
zeneszerzeményeit illeti, zenerovatunk szerkesztői közül
megbírálhatja valamelyik, ha beküldi. — R. V. Az
Örömem című kedves, csak az utolsó szakasza nem
sikerült, lapos. A másik egészen gyönge. — Kezdő.
Színtelenül van megírva. — T . G. (Szülőimhez.) A >
költőt épen az különbözteti meg más emberektől, h o g j
ki tudja fejezni, szép formába tudja önteni azt, ami
él a többiek lelkében is, de határozatlanul, formát
nem találva. Ön maga vallja meg, hogy erre képtelen. —
F. (A neomalthuzianizmus.) Pompás cikk. Jön. —
K. (A rajzoktatás ügyéről.) Most már csakugyan : mielébb. A másikkal nem bíztatjuk. Rengeteg vers vár
közlésre. — G. (A megyei érdekű tanügyi lapok hivatása.) Megszívlelendő dolgokat mond. Sorra kerül. —

T a r t a l o m : Kossuth Lajos. Lengyel Miklós dr. —
A kinaesthesiás-módszer. Eötvös László. — A vontatóhajó. Albisy Katalin. — Irodalom és művészet. —
Könyvesház. — S z é p i r o d a l o m : Költemények. Lampérth Géza. — Megyek németnek. Winkler Elemér
Aladár. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos rész. —
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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ISKOLÁN KÍVÜLI KOZOKTA'
RoTatTe2»tő:

. I A M C 8 O

\ szoriálricmoki'ala szabadok tatás.

B B K J 5 D E K .

ITegeiliis István a pécsi szabadtanítási kongresszuson A szabcultanUd.* jelentősége című
(Folytat;!- )
felolvasásában azt mondotta, hogy a szabadv. . I iji iábistu ahatlo&Má.* nliipcelő fi>ko.:ttf(i' tanítási mozgalmat egy nagy veszély fenyegeti.
A szociáldemokrata propagandát c«ak akkor Az a veszély, lia a tanulást játékká, felszínes
kísérheti teljes m ker, Irt mindenki tud olvasni fitogtatássá sitly észtjük alá. E felolvasás több
o k írni. A s a j t ó
títjáí. könnyebb és kényelme- felszólalást provokált Egyik felszólaló, Fényes
sebb a néphez férkőzni, mint az elősző segít- Samu ügyvéd, Hegedűs e kijelentésével is
ségévei. A/, első teendő tehát: küzdeni az fogl-dkozva, azt mondotta: a szocialisták szaanalfabétaság ellen. Ezért követeli a szocialista badtanítása visszautasítja ezt az elvet, amely
programm, hogy a népoktatás nccsak általános • semmi egyéb, mint a régi középkorias felfogás
és kötelező, hanem ingyenes is legyen. A tö- káros folyománya. Ellenkezően, arra kell töremeg analfabétizmusát a szocialista írok egy- kedni, hogy a tanulás szellemi munkájának,
szerűen úgy tüntetik fel, mint a feudális-ariszto- mint mindenféle munkának, meg legyen a
krata, a klerikális ura. om és a burzsoá-társada- maga gyönyörűsége. Vonzóvá, élvezetessé és
könnyűvé kell tenni, nem pedig szándékosan
lom szándékos-ágának eredményét, azért, hogy
a tömegnek, örökös szellemi sötétségben ma- nehézzé. Nem kel! attól sem felni, hogy az
radva és így állapotát meg nem ismerve, ilyen tanulásnak az eredménye féltudás lesz,
valahogyan eszébe ne jusson kísérletet tenni inert a féltudás még mindig jobb, mint a
láncai lerázására. Az elemi ismeretek közül a semmi tudás, vagv a teljes tudatlanság.
szakszervezetekben legnagyobb buzgósággal az
A szociláista pedagógia egyik vezérelv e a/.,
olvasás-írás 'andása folyik. I>b nemes.k leg
h o g y a tanulás ne legyen munka, hanem élve
nagyobb buzgósággal, hanem si. errel is Az zet. A szoe otiist ! tovabbk p; ést ennélfogva
analfabéta munkás tudja és érzi, hogy igazi s épirodalmi művek olvasásával kell kezdeni.
joggal elvtársnak t-s.tk akkor nevezheti magát, Elő zör a könnyebben megérthető művekkel s
ha raigtinulva olvasni és írni, olvashatja a azután fokozatosan kelt
1 a nehezebbre.
pirtlapokat és esetleg írhat is szoVbn '
..'
Az irodalom oktatása szerzett információiul
e'v—
íenerkocsis, akt. mint maga mon- szerint, a szakszervezeti iskolákban következő
dotta, egyenesen a gyeplöszára mellől jött el miidon történik:
a pécsi kongresszusra, hogy ott elmondhassa
< Isszeállítja a tanító a legrégibb kortól
a magyar közművelődésilgyre vonatkozó néze- kezdve mindazokat az irodalmi termékeket,
teit, büszke önérzettel hivatkozott arra, hogy amelyekben az illető író az urak és a papság
ő, kit az, iskola rem tudott megtanítani, a bűneit, hatalmaskodását és önzését ostorozza,
szak szervezet ben tanult meg írni és olvasni. Sza- vagy a szegény parasztság elnyomatását rajhadoli tatásra a budapesti teherkorsisok s z a k - zolja. Kezdődik tehát a magyar irodalom okszervezete 1907-ben Li Ki koronát fordított. t a t á s a Apáti Ferenc Feddő énekével és folyS/.rhfri'nifí Lajos A /inras.i/ol, helyzete Ma- tatódik Tinódi Sebestyén azon müveinek
Hf/arorse:'../»»- című igen figyelemre méltó tanul- ismertetésével, amelyekben a nagyok önzését,
mányának 25. lapján azt írja: , A protestáns kapzsi-ágát ostorozza. Természetesen, a tanító
parasztvárosok népének régebben az, a része, nem a, szóban forgó mű irodalmi elemzését
amely iskolába nem járt. megtanult olvasni a tartja feladatának, hanem azt, hogy a tárgyalt
templomban. S/ázával találhatók a parasztok művel kapcsolatosan az. illető korszak állítóközött, akik sajátságos szintetikus módszerrel lagos osztály harcait megismertesse. Apáti köligazán a templomban tanultak meg olvasni". teményével kapcsolatosan Dózsa parasztlázadáMa a templomot, a szakszervezetek helyettesí- sát, a jobbágyság röghöz kötését, az oligarchia
tik. A bibliát és a z-oltáros-könvvet pedig a féktelenkedését stb. E történeti háttér megpártlapok és az izgató szocialista röpiratok és rajzolásához forrásokul használ ják Tifárki Sándor
könyvek.
Dózsáról írott müvét, de főképpen Acsádi
könyvét
a magyar jobbágyság történetéről.
De lássuk, hogy ha az analfabéta elvtárs
megtanult írni-olvasni, hogyan folyik le tovább- Ily módon mennek át anthologiaszerüen az
egész magyal irodalmon. Összeszednek és
képzése ?
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bokrétába kötnek abból minden olyan alkotást,
amely a nép elnyomását tárgyalja, vagy
amelyben a politikai és társadalmi radikálizmus
eszméi vagy jelszavai csendülnek meg. Bánt bánban nem Bánk tragikuma, nem a nemzetnek
a királyi udvarral való küzdése érdekli őket,
hanem a szegény Tiborcz, a régi századok elnyomott és kizsarolt parasztjának e tipusa.
Tanítanak e szakszervezetekben rbetörik át
is. Mikor az elvtárs az irodalmi és történelmi
oktatás kapcsán már némi tájékozottságra tett
szert a magyarság állítólagos osztályharcának
fejlődési menetéről, ahhoz kapcsoltan megkezdődik szemelvényesen összeállított példákon a
szociálista rhetorika lanítása is. A kiindulópontot Félsőbükki Nagy Pál az a beszéde
alkotja, melyet az örökváltság tárgyában az
1834-iki pozsonyi országgyűlésen mondott s
amelyben a magyar oligarchia önzését a modern radikálizmus élességével versenvezően a
következő szavakkal ostorozza: „Ok csak
abban helyeztetik a haza boldogságát, hogy
midőn egy dúsgazdag kitekint várának az
ablakából, minden, ami látókörébe esik, kirekesztőleg öntulajdona legyen, minden az ő
bírói bölcseségétől függjön, minden pálcájától
remegjen, minden kezét nyalja és midőn 30
angol lóval és 300 kopóval a szegény földmívelönek a rókavadászatban terményeit tipratja, sehol se találkozzék egy földmívelő, ki
kantárszáránál ragadván az úrfi lovát, Bürger
után így szólítsa : Du wärest Obrigkeit von
Gott? Die Gottheit spendet Segen. Nein, nicht
von Gott bist du Tyrann!"
Es így folytatódik magán Széchenyin és
Deákon keresztül Kossutbig, csatlakozva mindenütt a jobbágyság érdekében mondott beszédekhez, amelyek egyúttal alkalmas kiindulópontok is a magyar osztályharcok továbbfejlődésének megismertetéséhez. A magyar
politikai szónokokat kiegészíti az európai nagy
szabadelvű és radikális szónokok beszédeinek
magyar fordításban való megismertetése. Mindez
előkészítésül a francia, olasz, német szociáldemokrata pártok vezéralakjainak parlamenti
beszéde teljes megértéséhez.
Az irodalom, a rhetorika és a történelem
e félig-meddig
o
o iskolásszerű és rendszeres oktatását bőséges magánolvasmányokkal igyekeznek
kiegészíteni. E magánolvasmányok rendszeréről
részletesebb tájékozást nyerhetünk a Népszava
1907 november 15-iki számában megjelent
Tanuljunk és tanítsunk című cikkéből :
A magyar írók közül Eötvös József (Falujegyzője, Magyarország 1514-ben), Jókai, Madách, Mikszáth, Tteviczki Gyula és Makai Emil
művei olvasandók. Petőfit nem kell ajánlani,
mert hiszen őt eléggé ismerik az elvtársak.
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Érdemes Arany János is az olvasásra. Nagyobb
súlyt kell helyezni a modern írói gárda : Bródi
Sándor, Ignotus, Molnár Ferenc, Biró Lajos,
Kóbor Tamás és Ady Endre műveire. Legnagyobbat azonban a magyar proletárság íróinak irodalmi alkotásaira. Elsősorban Csizmadia
Sándor elvtárs A föld rabjai gyűjtőnév alatt
megjelent költeményeire, amelyeknek igazi
nagy szépségeit csak az elnyomott proletárság
tudja méltányolni. Azután Kánaánban
című
regényére, mely a földmívelő - munkásság elnyomatását és a vidéki kisistenek garázdálkodásait mutatja be érdekes keretben. Elolvasandó még a korán elhunyt Naszódi elvtárs
Dózsa népe című novelláskönyve is, amely
szintén a földmívelő - proletárság sorsát tárja
fel. Révész Béla elvtárs Nagy börtön című
novelláskönyve stb.
A magyar proletárság szépirolalmi munkásainak e müvein kívül ajánlatosak még a külföldi írók közül is elsősorban az orosz írók :
Gogoly, Dosztojevszkij, Tolsztoj, Gorkij Maxim,
azután Hugó Viktor, Zola, Wilde Oszkár
művei, Diderot „Az apáca" című regénye.
Átmenetül a szépirodalomtól a komolyabb
politikai és történelmi irodalomhoz egy névtelen orosz forradalmárnak „Az orosz szabadságért" című műve. Kropothin eddig magyar
nyelven megjelent müvei. Y artin József „Ötödik
evangelium" címmel írt könyve, Stomfai János
„Forradalom"
című munkája, Ignotus- tói
„Olvasás közben", Bácz Gyulától „A magya.i
földbirtokosság pusztulása", Fáber elvtárs
tájékoztató dolgozata „A keresztény-szociálizmusról", amely megvilágosítja a keresztényszociálisok hazug szédelgéseit és hiteles okiratokból vett idézetekkel bizonyítja be, hogy
ők a nép elnyomásán dolgoznak. Hazafiságuk
és erkölcstanuk ellentétben van a valóságban
mindazzal, amit mint nyilvános párt hirdetnek.
3. A

pártiskola.

Ezzel be van fejezve az analfabétából olvasni és írni tudóvá lett elvtárs továbbképzésének első része. Következik a nevelés és
oktatás második része : a politikai kiképzés.
Ezt az úgynevezett pártiskola vállalja magára.
E pártiskolának szervezetét megismerhetjük
a Népszava 1907 december 4 iki számában
közzétett tervezetből :
„A pártvezetőség — mondja e terve/et
bevezetése — az 1907-iki pártkongresszus
határozatához képest, (amely így hangzik :
mondja ki a pártgyűlés: kívánatosnak tartja,
hogy a pártvezetőség valamelyes rendszeres
oktatást biztosító intézmény létesítéséről gondoskodjék) — pártiskolát állít fel." — E pártiskola felállításában és szervezésében két fő
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szempont vezette a pártvezetőséget. Először
az iskola tantárgyait úgy választotta meg,
hogy azok maglikban foglalják mindazokat
a dolgokat,
amelveket aktualitásuknál fogva
o
O
a munkáshallgatóknak sürgősen meg kell
ismerni. Másodszor, korlátozni kívánta a hallgatóság számát, mert a tapasztalat a pártvezetőséget arról győzte meg, hogy nagyszámú
hallgatóságot nem lehet sikerrel tanítani.
A tanítás csak akkor lehet eredményes, ha
a tanítók minden egyes hallgatóval különkülön foglalkozhatnak. Ha meggyőződhetnek
arról, hogy a hallgató teljesen felfogta ós
magáévá tette azt, amit a tanítótól hallott.
Minthogy a hallgatók száma korlátozva
van s az előadások délutáni órákra esnek,
tehát olyan időben, amelyben az egyes szakmáknak csakis függetlenített alkalmazottai
vehetnek részt, azért ebbe a pártiskolába csak
olyan hallgatók léphetnek, akiket az egyes
szakszervezetek e célra kijelölnek és megbízólevéllel látnak el. Ezek a tanfolyamok nem
ingyenesek. A pártszervezetek tantárgyanként
minden egyes hallgató a tán öt korona tandíjat
fizetnek.
(Folyt. köv.

Szaharíoktatói miMikávsau
a vidókcn.

;

(Folytatás.)

aj . 1.: ifjústíyi cgyrsUletekbcn folyó

szab.vhktahis.

Buzaliáza. A községben 1 í»02 óta áll fenn
az EM KE ifjiimidi < am siih-f E-'Hő "crLJ, >uu
• >u rendes tagja. Hetenként kétszer tart össze- i
jövetelt, mikor felolvasások, előadások, szavalatok és énektanulás van soron. Az EMKE
szíves adománya folytán az egyesületnek könyvtára is van. Könyvkiadás hetenként kétszer
van. A tagok különösen a szépirodalmi és történelmi műveket szeretik olvasni. Van ifjúsági
<Motiköi' is, amely hetenként szintén kétszer
tart összejövetelt. Gazdakör is van a községben, havonként egy összejövetellel. Ezek az
egyesületek március 15-ikét a községben mindig
megünnepelik. Es ez ünnepély műsora 10—14
pontból szokott állani. Mindez egyesületek vezetője a helyi tanító.
iiajdúszovát. Az ifjúsági egyesület 1906-ban
alakult. Van 9 alapító, 9 pártoló és 78 rendes
tagja. A református iskolával kapcsolatban
működik. Hetenként háromszor tart összejövetelt este (i - 8 óráig. Egyik estén az igazgató
és a tanítók tartanak előadásokat s az ifjak
szavalnak. Második estén katonai dolgokkal
és céllövészeti elméleti ismeretekkel foglalkoznak, a harmadik estén pedig beszélgetéssel és ;
társasjátékokkal. Könyvtáruk még nincs, de
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járatnak négy képes hetilapot és azt olvassák.
Tartanak műkedvelői előadásokat is. Az egyesületi összejöveteleknek nagy hatása van a
kö/.iégbeli társadalmi élet élénkítésére s ;i
különféle gondolkozású elemek összehozására.
Magynrneniogyi'. Az ifjúsági egyesület 9 év
óta áll fenn. Az egyesület védnöke az EMKE.
A tagok száma 60. Hetenként kétszer jönnek
össze. Az összejövetelek látogatásában a tagok
dicséretreméltó buzgalmat fejtenek ki. Az összejöveteleken a tanítók gazdasági, társad »Imi
földrajzi és történelmi kérdése dről előidásokat
tartanak. Változatosság kedvéért néha a Néplapot olvassák és fejtegetik az olvasottak tartalmát. Időnként színielőadásokat is rendeznek.
Egy év óta a községnek gazdaköre is vau. A
tagok száma 80. Hetenként egyszer (vasáru-;p)
jönnek össze. Ez összejövetelek során az általános társadalmi és a szakszerű gazdasági
kérdéseket a Néplap ide vonatkozó cikkei
alapján fejtegeti a/, állami iskola egyik tanítója.
Zsounyo. Mult év december havában alakult meg az ifjúsági egyesület Jtékássy István
földbirtokos védnöksége alatt. Vezetője fjérg
Károly tanító. - 1 rendes és * pártoló tagja
van. Minden szombaton felolvasást tart a tanító, vagy a plébános, a körorvos és valamelyik környékbeli gazdatiszt. Az előadásokat
a felnőttek is buzgón látogatják. Tartottak '1
műkedvelő színielőadást is. A kettő összesen
128 koronával gyarapította az egyesület vagyonát. Könyvtáia az egyesületnek nincs, de
a tanító a maga k'jnvveit h tncmk «•errHk.;/
.->i e bocsátotta; azonkívül a védnök. Békássy
földbirtokos, könyveket és újságokat küld az
egyesületnek, amely maga is két népies lapra
fizet elő.
Badaló. A mult év novemberében alakult
meg a leány egyesület. Vezetője Szalay Hedvig, áll. tanítónő. Van :>0 rendes tagja. Hetenként egyszer, vasárnap gyűlnek össze a tagok.
A daloskör tagjai pedig csütörtökön este.
Felolvasásokat és előadásokat a vezető-tanítónő
tart. Időnként teaestélyt is, úgynevezett szeretetvendégséget tartanak. Sőt egy jótékonycélú műkedvelői előadást is tartott, összekötve táncmulatsággal és pedig belépődíj
mellett. A jövedelem egy része a beregmegyei
szegény iskolásgyermekek javára fordíttatott.
Az egyesület igen jó hatással vau a falu társadalmi életének nemesebb irányban való átalakítására. Az egyesület március 15-ikétszintén
meg fogja ünnepelni.
Kékkő. Az egyesület már 1902-ben megalakult. Kezdetben sok nehézséggel küzdött,
de újabb időben némileg fellendült. 21 rendes
és 8 alapító tagja van. Összejövetel hetenként
négyszer van, melyet u tagok nagyon szorgal11*
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masan látogatnak. A tagok nagyrészt olyan
fiatal iparosok, akik kiléptek a szakszervezetből. Az egyesületet Tóth Kálmán, róm, kath.
tanító vezeti. Nagy nehézséget okoz, bogy a
község, értelmisége közömbösen viselkedik az
egyesülettel szemben.
Tácz. (Fejérm.) Az egyesületet Kallós Béla
ref. főtanító 1905-ben alakította meg 10—12
komolyabb ifjúval. A község ifjúsága addigelé legnagyobbrészt részint a korcsmákban,
részint az istállókban duhajkodással, nyerészkedő kártyázással töltötte idejét. Az egyesület
kebelében szervezett énekkar napról-napra vonzotta a tagokat. Anyagi támogatás híján, a
könyvtár beszerzése céljára dales mélyeket, tán cvigalmakat és műkedvelői előadásokat rendeztünk oly sikerrel, hogy az 1905/6. egyesületi
évben 42, 1906/7. évben 20, 1907/8. évben
45 kötet könyvet szerezhettünk be. Jelenleg
magánadományozásokkal együtt 117 kötet az
ifjúsági könyvtár. 1908 9. egyesületi évben
Kallós kérvényezésére, a földmívelésiigyi miniszter 100 kötetben 326 művet ajándékozott.
Az ifjúsági könyvtárt 30 an használták, 390
kötetet olvasva el. Önművelődésül a tagok
még hazafias költeményeket is tanultak be,
melyeket ünnepélyeken s az esti összejöveteleken szavalnak el. Az összejövetelek októbertől—júniusig hetenként 3-szor vannak. 2 énekgyakorlat, 1 felolvasó-ülés tartatott. A felnőtt
községi lakosok oktatására októbertől—május
végéig az egyesület nyilvános felolvasó-üléseket
rendez. A működési napló szerint a mult évben 21 felolvasó-ülés volt. Vallás erkölcsi : 3.
Közigazgatási: 2. Történelemből: 9. Gazdaság és állattenyésztés: 6 és kertészeti: 1.
Ezenfelül rendeztetett 1 táncvigalom, 1 műkedvelői előadás s 2 hazafias ünnepély. Ezeken közreműködtek : Kallós Béla, mint igazgató
legtöbbször; s az egyesület tagjai 8-an, továbbá a fehérmegyei Gazdasági Egyesület, a
méhészeti és selyemtenyésztési felügyelőség
részéről kiküldött urak. Mint látható, a felnőttek oktatása is inkább a valláserkölcsi, történelmi s gazdasági alapon történik. A nyilvános üléseken részt vettek a tagok 30-an, rendesen teljes számban s a község kisgazdái
közül 40—50-en. A fölolvas-ások végeztével a
Népkönyvtárból a község lakosai részére könyvek adatnak ki. 1909. jan. 1-től a Népkönyvtárt használta 35 kisgazda s 110 kötetet vettek
igénybe. Legnagyobb szeretettel a történelmi
műveket és ismeretterjesztőket olvasgatják.
Az egyesület működésének köszönhető, hogy
míg a környékbeli községekben a szociáldemokrata eszmék termőtalajra találtak s mindig
nagyobb tért hódítanak, itt apostolait elűzi,
minek bizonysága, hogy az előző években elő-
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forduló gazdasági munkás-sztrájkban nem vett
a község arató munkása részt.
b) A népisicola köré csoportosaié szabadó'tatéi
munkássáft.
Hahót. Az analfabéták oktatása február 8-ika
óta folyik. 40 tizenhat-negyvenöt év között
lévő egyéniség iratkozott be, akik közül 35
szorgalmasan jár. Három csoportra vannak
osztva. Hetenként ötször részesülnek oktatásban. A tanítás ingyenes. A világítást a tanító
maga fizeti. Könyveket és írószereket a Közművelődési Tanács ingyen adott.
Hajdú-Nádudvar. Az állami iskola tanítója
az analfabéták oktatását a mult év november
23-án kezdette meg 12 felnőtt emberrel
Mikor egy pár nap múlva híre ment a nép
között, hogy a jelentkezettek már ismerik a
betűket, ismét 15-en jelentkeztek, kikből a
tanító egy második csoportot szervezett. A két
csoportot fonomimikai módszerrel, amely a
felnőtteknél is teljesen bevált, hetenként 8
órában tanítja. Az írás-olvasáson kívül még
számvetésre is tanítja őket. Különösen (földmunkások, kubikosok lévén) a köbméterkiszámítást akarták megtanulni. „A jelentkezők
közül csak egy tudott valamit számolni— írja
a tanfolyamot vezető tanító — de hat hét
leforgása alatt mindnyájan megtanult)*!^ ámolni. Igazán mondhatom, hogy olyan ?
galmat, mint amilyet ez emberek tanúsí'/J'
még nem tapasztaltam."
Jászapáti. A r. kath. iskolában a mii*'- ^i
november 16 án nyílt meg az analfabéták
tanfolyama. A községben lévő nagyszán.
analfabéta közül csak 22-en jelentkeztek. A
mult évben is volt egy ilyen tanfolyam, de
arra csak 8-an jelentkeztek. Tehát a baladás
a múlthoz képest jelentékeny, annyival inkább,
mert a tanfolyam megnyílta után rövid idő
múlva még 14-en jelentkeztek, úgy hogy
tanfolyamra jelentkezettek száma 36-ra emelkedett. Közülök azonban több mint fele kimaradt,• csdk 16-an tartottak ki végig,
de ezek
O O'
már meg is tanultak annyira írni és olvasni,
hogy saját bevallásuk szerint maguk sem hitték
volna, mikor jelentkeztek, hogy ennyire viszik
Korondpálpatak. A közse'ghen mintegy 75
analfabéta van — írja a községi tanító. —
Tanfolyamot nyitottam, A részvételre azzal
igyekeztem rábeszélni a székely atyafiakat,
hogy nem lesz választói joguk, ha meg nem
tanulnak írni-olvasni. „Minek nekem a választói
jog?" — felelték többen. Nem csüggedtem el.
Elhatároztam, hogyha csak egy jelentkező lesz
is, megnyitom a tanfolyamot. Jelentkezett 6.
Megnyitottam tehát a tanfolyamot s ekkor
mái többen kaptak kedvet és csakhamar 21
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Történelem m népiskolák V. és YI. oszt. számára.
A népiskolai új tanterv alapján írta : FARKAS SÁNDOR, állami tanítónöképző-intézeti igazgató.
K i il d . j it

íí

iii«iü,Viir

k i r á l y i

t i n l o m á n y e n y etomi

nyoiinlii.

Engedélyeztetett si vallás- és közoktatásügyi in. kir.
minisztérium t>4.978/í)()S. sz. alatt kelt rendeletével.

A/.
oszt,íl,V szúrnám szolgáló kötőt bolti ára 5-1 fillér, nettó-ára 40 fillér.
A \ I, osztiíI.V .számára szolgáló kötet bolti ára. 60 fillér, riettó-ára, l»> fillér.
Ezen két tankönyv hivatalos bírálata közöltetett a Néptanítók Lapja f. évi 7. sz. 27. lapján.
Mutatvány példányok at ezen történelmekből díjtalanul és portómentesen készségesen küldünk

Az

('(jifotemi,

nyomda

iyazyatósáya.

Első magyar vili. erőre berendezett hangszergyár

STOWASSER J.
c.-. és kir. udvari szállító,
a niu.e . . ir. /tMieak- .Oêmiu. ;i lm lapesti szinlia/.ak. a
neie>. Kir. lioiiv.'-.tsùg .-s a köz"a hadsereg stb. szállítója,
a javított Rakóczi-tárogató feltalálója
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DAPEST, VIII., Nagytomplom-utca 17.
\JÁ (17 nri f Legolcsóbb beszerzési forrás. 1 vég 23
i (l.>£,il J . m - )
cm. széles Rumburgi vászon mo.-t
Il K. 1 vég 2:'. m., 78 cm. széles Szabadi-vászon,
erős és vastagszálú, 15 K. 1 vég 23 m., 81 cm. széles
Szabadi-vászon, vékonyszálú, 15 K. 1 vég 2-'> m., 84 cm.
széles Szabadi-vászon, finomszálú, 15 K. 1 vég 23 m.,
84 cm. széles Liliom-sifon 15 K. 1 vég 14 m., 150 cm.
széles Lepedő-vászon 14 K. I darab 150 cm. széles,
200 cm. hosszú kész lepedő 2 K. 1 darab fi személyes
damaszt-abrosz, fehér, 2" 10 K. 0 darab damaszt-asztalkendő 3'60 K. ti darab damaszt-törülköző 4 K. Vászonmaradékok 5 - 1 0 méteres darabokban, méterje 50 f.
40 koronán felöli megrendelést bérmentve küldöm.
Meg nem felelő árúért iv pénzt visszafizetem. SZABADI
vászonszétkiildési vállalata. LEX(« Y KLTÓTL.
(357 I I - 1 )

Föiizlet : II., Lánczhíd-u. 5. Gyár : Öntőház-u. 2.
Magyarország legnagyobb vonós- és fuvóhangszerek gyára.
Ajánlj:I saját gyávában készült. elUsmert
kiváló nüúusósíá hangazen-il S alkati-t-sz-ler.
Iskolai hegedűk
3 frttól följebb
Over -leirrnóuiiiniok 70 «
„
l'edálos orgonák legolcs. gyári árakon.
Tanerőknek kedvezmény.
Árje y 1. kívánatra díjmentesen küldetik.
Kivitol n a g y b a n és k i c s i n y b o n . (35-52-11)

KÉZIMUNKA
l i r o h e l l i i í k k ,
liiniző-anyagok és szö\ etek rendkívüli
nagy választékban, szabott gyári árakban. Kérjen képes árjegyzéket.
Telefon 109 06.

P c o r ó l a t járási székhelyről, hasonló helyre, állami
1/aClClClV Vi így felekezeti, de ref. tanítóval. Fizetésem : korpótlékkal, személyi pótlékkal 2160 K. 180 K
mellékes jövedelem. Kisfaludy Ferenc, Técső.
(333-1-1)
tudományos műszerek gyára
Budapest, VI., Bulestí-u. 7. Telefon 21 — 06. Az összes tanszerek gyártása a nm. 111.
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint,
fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok,
kőzetek slb. Állami és nem állami iskolák legcélszerűbb bevásárlási forrása.
(25 - 2 6 - 5)

Marx és Mérei

BÉRC ZI

Tanítónőknek engedmény !

1).

SÁNDOR

női kézimunka-nagyiparos,

Budapest, VI., Dessewlfy-ntca 5. sz.
(Váezi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.)
= S a j á t áruházában.
_
Selyemmel mrmnirrciTTimnt fekete atlaszra, S cm. nasjylumz( tt
ságban, 70 illli-t- beküldése
Tit.i'i Ii.nnoutvc küldök.
,
_n „,
(ló—20—0)
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Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok tanítására,
S z e r k e s z t e t t e ; B A L Ó J Ó Z S E F , állami tanitóképző-intézeti

igazgató.

Kiadja a magyar k i r á l y i t u d o m á n y e g y e t e m i

nyomda.

Engedélyeztetett a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
miniszter 97.784/1908. szám alatt kelt rendeletével.
Ezen Vezérkönyv

ismertetése

a Néptanítók

Lapja

folyó évi 7-ik számának

25-ik

lapján

közöltetett.

Bolti ára, keménybe kötve, 1 korona. Nettó-ára 75 fillér s
85 fillér előleges beküldése esetén portómentesen küldjük meg.
Az egyetemi

nagyváradi állami
tanító újpesti, kispesti v. erzsébetfalvai kollégával. Ajánlatok Fehér
Uertalan, Újpest, Király-11. 38. címen kéretnek.
(347—1—1)

Cserélni óhajt

n „ p r A l állami tanító, 380 korona lakbér, 100 koU o C I Cl vona fizetési pótlékkal, egészséges fekvésű,
magyar városból. Csero, poste restante Marczali,
Somogy megye.
(337—I—1)
Pcorál
kath. tanítónő az iskolaszék engedéU h C l Cl lyével. Sopron mellett. Cím : B. E„ Cz;nfalva.
(308—1—1)

Keresek egy kisasszonyt J L £ í t í
landó ezt a IV. elemi osztályból vizsgára előkészíteni,
szükséges a német nyelv, havi fizetés 30 K. Kellner
Menyhórtné, Adács, Heves megye.
(344—I—1)
feoról
tanítópár 2 - 3 tanerős magyar helyre.
U&CIC1 Cím: „190!)", Stájerlak, post-restant.
(345-1-1)
P „ „ j . p l áll. tanítónő, helyben vasút, posta, ménes,
U o C l Cl uradalom ; megyeszékhelytől '/< óra. Cím :
Áll. tanítónő, Alsószombatfalva, Fogaras.
(306-1-1)

nyomda

igazgatósága.

Simon József nagyokloai (Tordaaranyos megye) kör-

je

Ä £ o z tanítónő kerestetik.

Kötelessége : egy I., egy III. és egy IV. osztályos
leánygyermeket a tanév elején megkezdett tárgyakban tovább tanítani. Fizetése : teljes ellátás és havi
30 korona. Az illető ez állását e tanév folyamán csak
kinevezés esetén hagyhatja el. Okmányok március hó
15-ig Csíky Viktor, toroczkószentgyörgyi állami tanítóhoz küldendők.
(322—1 — 1)

Tananyagbeosztási nyomtatványfüzetek az áll. róm. kath. vagy bármelyik tanterv szerint összeállítva 1 oszt. 1 K, 2 együttes o. 1'40, 8 o. T60,
4 o. V80, 5 v. 6 o. 2 K. Államsegély - kórvény ós
Mellékletei 2 K előleges beküldése mellett kaphatók :
Gyerkes Mihály ig.-tanítónál, Székelyudvarliely.
(285—V-3)

Stampay ének- és imakönyve
(XV. kiadás. 2ŐC oldal. Új kotta!)
a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan
kötve 30, díszben őü lillér. 11-ik könyv ingyen, új
2 4 oldalas kotta ingyen. K ö b ö l k ú t (Esztergom m.).
(240-12-5)

I j | „ J A egy teljesen új, diófából készült, igen szép
l i l a U U kiállítású, középhang-erősségű szalon-harmóidum. 8 változat, 5 oktáv, 2 térdregiszter. Templomban is megfelelő. Czirják, áll tanító, Kismánya, u. p.
Nagymánya, Nyitra m.
(258—I—1)

Ne vegyen zongorát!!!

P i C P r p l A l r hrassószörényből, 2 tanerős iskolától,
U a C l ClCh. Szilágysomlyóhoz közel. Szép lakás, vasút, pósta helyben, járási székhely '/•» óra. „Márta",
Szeged, Horvát Mihály utca 1. sz.
(334—1—1)

legújabb, zongorákról szóló
árjegyzékét meg nem hozatta, melvet

Marosvásárhelytől 9 km. távolról, 3 tanerős
l l a c i Cl iskolától állami tanító, róm. kath. kántor ;
Erdélyben bárhová, hol kántor is lehet. Pósta, vasút
helyben. Ajánlatokat Gyenge-Bíró István, áll. tanító,
Nyárádtő, Maros-Torda m. címre kérek.
(336-1-1)

Bpest, Király-u. 58.

P . e p r p l

M p o - i p l p n t ^ ® a ( 1 arak ®s fák napja. 2 felvonás06
OJ
> énekes gyermekszínmű Ára 1 K,
megrendelhető a szerzőnél : Loveczky Ernő, kir. tanfelügyelőségi tollnoknál, Pécs
(343—I —1)

míg

(64-30—10)

EEMÉNYI
zongora-osztálya,
*

ezen lapra hivatkozva in- "C,
os»:
gyen és bérmentve küld.
Új és használt zongorák, oC-OC<CS€fC-€:;
pianinók a legolcsóbbtól a legfinomabbig. Új zongorák 280 írttól följebb, 30 havi részletfizetésre is.
Régi pianinók és zongorák újakra becseréltetnek.

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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mán. a nép mindinkább fokozódó érdeklődése
mellett, t ö b b előadást rendeztek a gazdasági
ismeretek köréből. Igy Seyfrird
J. tanító az
olasz eiroktei melésről. Tóth J á n o s méhészeti
vándor-tan •> a méhészetről, Xovoszel
János
zentai t .nító a gazda és a gazdasági cseléd
közötti viszonyról, tekintettel a cselédtörvényre.
Bajzák Károly tanító pedig a szőlőmívelésről.
Ez előadások költségeit a földművelésügyi
miniszter fedezi.
T á l j a . E zemplénmegyei nagyközségben a
község népnevelési bizottság december 1-től
március 15-ig a felnőttek számára i n g y e n e s
ismeretterjesztő felolvasásokat es előadásokat
rendez k é t h e t e n k é n t . E z e k e t a nép n a g y b a n
látogatta.
A hallgatóság
n
o
o száma 100—200 között váltakozott. Az analfabéták számára is
n\ itottak tanfolyamot, de a r r a a községben
senki sem jelentkezett O k a ennek az, h o g y
az analfabéták túlnyomó többsége már idősebb
í l a t t y a r b o r z á s . E szolnokdobokai községnek
ember, aki re-tel i iskolába járni. Az i f j ú s á g i
lakossága telei észben magyar, télében pedig oláh.
egveslllet is élénk tevékenységet fejt ki. amelyAz állami iskolában december kezdetén rendeben nemcsak előadásokat tartanak, k a n é i n
zett t a n f o l y a m r a 30 huszonnégy-negyven év kötanfolyamok is vannak az ipari számvetésből
zött lévő m a g y a r férfi jelentkezett Az idősebés az üzleti levelezésből.
bek nem voltak rábírhatók a jelentkezésre. A
i torsod
megyében
a
Borsod-miskolezi
község m a g y a r analfabétáinak száma <1(1. lleíenkő-művelődési ' ; s Múzeum-Egyesül et" Mcr.ők -nt négy n a p e.ste 5— 7-ig folyik a tanítás.
A jelentkezők közül 5 en k i m a r a d t a k , 25 en azon- r.tlthon es, .1/iskolezon az analfabéták s z á m á r a
két tanfolyamot nyitott. Az elsőben Fogam**y
ban szép eívdménynyel tanulnak. A jele' tkezőket könyvvel írószerekkel az E M K E látta el. J e n ő ev. ref. tanító, mintegy 10 — 45 anal label át. o k t a t o t t , u másodikban pedig A agy S á n d o r
»>"• világításra is adott húsz koronát.
állami t a n í t ó 25-öt. Megalakult továbbá MisM e z ő t ú r o n . Az újvárosi állami elemi iskolában megnvitott analfabéta - t a n f o l y a m r a 25 ! kolczon a munkásgimnázium is. A h a l l g a t ó k
száma 40. A tanfolyam április közepéig t a r t .
i'érli jelentkezett. A tanítás hetenként négyA közművelődési egyesület elnöksége e l h a t á szer az esti ó r á k b a n 5 7-ig történik.
rozta,
hogv március 15-én a vármegye Hemiíóiiiitáj. (Yisóvölgy.) Az állami iskola taníma
gyar^j
kii lakosságú helységeiben
nemzeti
tója január 8 - á n az analfabéták számára t a n f o ' y a m o t nyitott. Jelentkezett 30 analfabéta. ünnepeket rendez, amelyeken az egyesületnek
A l e g i f j a b b 10 éves, a legidősebb 40 éves. egy-egy v c e t ő f é r l i a f o g j a ismertetni a 4 s - a s
idők vívmányait.
A tanító a jelentkezőket nemcsak írni-olvasni,
hanem számolni és mintán rutén anyanyelvűek,
magyar nyelvre is t a n í t o t t a . A jelentkezettek a
I h á z t a r t á s i <;s n o i g a z d a s á g i
tanfolyamot nagy szorgalommal és láthatóan
o k t a t á s I raii( ia<»rs/á<>ltasi.
szép eredtnél.nyel látogatják. A tanító nemcsak
ugye;! tanít, hanem a f ű t é s és világítás költIrin •Tancsó
Erzsébet,
ségeit is saját zsebéből fedezi.
I.Miisndi', W : e » j . ' i ! \ . i

huszonnégy és öt.venév között lévő e g y e i jelentkezett. Szépen inilult a dolog s az előhalad ás is
kielégítő volt, de a kemény tél, a nagy h ó f ú v á s
sokat visszariasztott az iskolába jöveteltől. E z idöszerint c a k t h e n l á t o g a t j á k a tanfolyamot,
de szorgalmasan és igen szép sikerrel.
K i i i i s z e n t n i á r t o n . A községi iskola tanítótestülete elhatároz'a, hogy analfabéták számára téli hónapokban t a n f o l y a m o t nyit. J e l e n t kezett is 2 analfabéta. A tanítótestületet ez
nem riasztotta vissza. Megkezdették a két
jelentkezővel is a tanfolyamot. Ennek meglepő
hatása lett. A második órán már (i an voltak
a jelentkezők és egy-két hét múlva már 65 en.
köztük több ötven éven felül lévő deresedő
ember. E k k o r aztán a r r a k é r t é k a tanítókat,
hogy h e t e n k é n t ne 3, hanem 5 napon legyen
tanítás. Most már a legszebb siker reményével folyik riz analfabéták tanítása.

Killllic.
\ z iiliatni elemi iskolák tanítói
évről-évre (már vagy húsz év óta) rendeznek ingyenes nniyyamyehi
tanfolyamokat
heti
két órában a felnőttek számára. A t a n í t á s '
több csoporti),m végzik s alig van fiumei
tanító, aki ne vezető t volna már ilyen tanfolyamot. A tanfolyam i d ő t a r t a m a október
április. A hallgatók száma 00— 120 között
változik. N é h i még ennél is több.
M a r f o n o s . E község vezetőfér fiai a .-.rutai
gazdakör kezdeményezése folytán, a tél folya-

A siker m é g nagyobb ott, hol az ii. n.
., kelengye- i t i t é z r u e i i y ( T o e u v r e du trmissean )
létesül, mi nem egyéb, m i n t itjú l e á n y o k n a k
egymás k ö z ö t t i társulata avégből, hogy e g y mást segítsék a kelengye kiállításában. Ez
intézményt Béguin asszony. Máris egyik külvárosi
i s k o l á j á n a k igazgat ón ("je
alapította
1889-ben. Ez intézmény h a m a r o s a n elterjedt,
rni részint egyszerű működésének,
részint
családias jellegének köszönhető, még egy év
se: t d t él megalapításától kezdve s már is
megtaláljuk a Versailles! tanítónöképzoben ;
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majd anélkül, hogy kezdeményezője a legkisebb propagandát igyekezett volna csinálni,
gyorsan elterjedt ez inté/me'ny Franciaország
összes részeiben, átmegy a tengeren keresztül
a gyarmatokba, átlépi az ország határait,
hogy külföldön is gyökeret verjen. Jelenleg
közel van ahhoz, hogy befejezze földkörüli
útját, ös-zegyüjtvén az összes körök és részek
rokonszenvét, lévén oly intézmény, mely könynyen létrehozza a társadalom különböző osztályainak a közeledését. Az iskolában, hol ez
intézmény megszületett, egymás mellett van
a maga-rangú hivatalnok, az ügyvéd, az
üzlettulajdonos felesége az egyszerű munkásnővel, kik mindannyian örömest áldoznak fel
szabad- vagy munkaidejükből s ezáltal keresetükből is valamit ez intézmény számára.
A háztartási oktatás a gyermekvédelem útján is terjed. Pinard doktor, a párisi orvosi
akadémia egyik kiváló tagja, egyik évben Páris
egyik községi iskolájában hetenként egyszer
a test gondozására és ápolására oktatáal2—20
év közötti fiatal leánykákat, hogy azt, amit az
órákon tanultak, odahaza, kis testvérkéiknél
alkalmazzák is. A szegény nép lakta városnegyedben a kis gyermek a szegény leánykának a babája ; élő baba, kit dédelget s anyai
gyöngédséggel karjaiba zár. 0 az édesanya
természetes helyettesítője, az édesanyáé, kit a
munka távol tart otthonától. Akis leány igyekezik is azon, hogy testvérkéjének valóságos
második édesanyja legyen. Gyakran sokkal
jobban ismeri a gyermeket, mint az, kit helyettesít, mert hiszen többet és gyakrabban látja,
behatóbban foglalkozik vele. Ugy neveli, mint
ahogy őt is nevelte az anyja, s gyakran azon
kezdetleges nevelésben, melyben részesíti testvérkéjét, felismerjük ugyanazt, melyet édesanyja
ezelőtt 7 — 8 évvel nála is alkalmazott.
Mindaddig, míg egy jobb társadalmi állapot
vissza nem vezeti az asszonyt az otthonába, a
kis helyettes tovább játsza szerepét ; nem kézzelfogható do-og-e, hogy első sorban hozzá
kell intéznünk mindazt, mi az első gyermekkor
nevelésére vonatkozik? De nem kellene megelégedni csak azzal, hogy megtanítsák arra
a növendékleánykákat, hogy mily testi ápolásba és gondozásba kell a kicsinyeket részesíteni, hanem még hozzá kellene fűzni a tanításhoz a szellemi és valláserkölcsi nevelés leglényegesebb alapismereteit is.
Japánban társulatok alakultak abból a célból,
hogy a leánykákat nemcsak a gyermek testi
gondozására és ápolására megtanítsák, hanem
arra is, hogy a gyermekeknek mindenfele játékokat mutassanak, mellyel ők édesanyjuk
távolléte alatt egyedül és minden veszedelem
nélkül játszódhassanak.
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Nálunk — franciáknál — ily fajta oktatást
legszívesebben a felnőtteknek adtak. Számukra
teszi át Pinard doktor tanfolyamát a SaintAntoine városnegyedben levő népies egyetemre.
Számukra nyílik meg a Montmartre-en egy
tanfolyam, mely a gyermek nevelésével foglalkozik. Számukra tartja Nast „A rossz gyermekekről és rossz szülőkről" szóló előadásait.
Számukra használják föl a párisi tanítónők
a legkisebb sétájukat is. Egyik közülök a
múltkor azt mondta: nem mehetek sehová se,
hogy ügyet ne vessek azokra a kicsinyekre,
kikkel utamban találkozom, s ha véletlenül
észreveszem az édesanya gondatlanságának vagy
tapasztalatlanságának jelét, mely gyermekére
káros lehet, hogyan álianám meg, hogy közbe
ne lépjek. Gyakran ezt egész nyiltan teszem.
Egy pár nappal ezelőtt a monceau-i park
egyik padján ültem, mikor mellettem helyet
foglalt egy nő egy kétévesnek látszó kis
leánnyal, ki abban lelte örömét, hogy a homokból pogácsát gyúrt. Párisban ez a játék
nem igen való, mert a parkokba friss levegőt
szívni beíeg emberek is szoktak jöani, kik
köpéseikkel bemocskolják a homokot. Eleinte
feltem, hogy az asszony nem ért meg, ha erre
őt figyelmeztetem, s ezért nem szóltam egy
darabig semmit. Egy kedvező alkalom azonban
segítségemre jött. A kis leány kavicsot tett a
szájába, melyet nagy vidáman szopogatott.
Meglátva ezt, odakiálték hirtelen a gyermek
anyjának. 0 asszonyom, a gyermek bajt csinál
magának még abban az esetben is, ha nem
nyeli le a kavicsot, melyet oly vidáman szopogat. Es miért vájjon ? Azért, mert semmi
sem biztosít arról, hogy ez a kő tiszta. Hiszi e
ön ? Anélkül, hogy felelt volna kérdésemre,
piruló szomszédnőm magához hívta kis leányát,
s kivette a kavicsot szájából. Erre én elmondám neki, hogy mily egészségtelen és káros
következményű lehet a piszkos, megfertőzött
párisi homokkal való játszás. Az asszony
eleinte csodálkozva, de később már hálás
szívvel hallgatta szavaim. Más alkalommal,
mikor a szülőket bajosan szólíthatom meg,
máskép cselekszem, ilyenkor hangosan beszélek magamban. Egyszer egy anya hóna alatt
úgy vitte gyermekét, mint egy csomag szenynyes fehérneműt szokás vinni. A szegény kicsike feje minden támasz nélkül ide-oda mozgott, anélkül, hogy anyja ügyelt volna reá.
Elmegyek mellettük s dünnyögöm magamban :
szegény kicsike, ha hátgerince egyszer elgörbül, nem mondhatják majd akkor, hogy senki
sem felelős érette. Az asszony egy gorombaságot vet oda nekem, de a gyermeket jól
fogja. Mivel más köszönetet nem kívántam,
azért ezzel is meg voltam elégedve.
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Paris városának községi iskolái számos
említésre érdemes példával szolgálhatnak és a
háztartási és ogazdasági
O oktitás fontossága,
O '
mely ott nagy mérvet öltött, megkívánja, hogy
szervezésének részleteibe bocsátkozzam.
Dausset-nak a városi tanácsban bemutatott !
jelentése szerint a harminc rendes kiegészítőtanfolyam (cours complémentaires ordinaires)
közül huszonöt gazdasági és háztartási oktatással foglalkozik. Tízen ezen a tanfolyamok
közül főzni tanítanak, tizenötön pedig főzni és
vasalni is. Ez utóbbi tanfolyamokon nemcsak
főzni tanítanak, hanem megtanítják fi növendékeket arra is, hogv hogyan kell a főzéshez
szükséges élelmicikkeket bevásárolni. A növendékek készítik el már előre a napi étlapot,
ők mennek felváltva tanítónőjükkel bevásárolni, ők vezetik a számadásokat stb. A tanítás
októbertől júniusig tart, hetenként két egymásra következő napon reggel 8—-12-ig. Mivel
a növendékek felváltva 8 — 10-es csoportokban
vesznek részt, így egyre-egyre, a tanfolyam
időtartama alatt l(i óra esik.
A kiegé-zítő kézimunka és háztartási tanfolyamon (cours complémentaires manuels et
ménagers), amilyen jelenleg hét van Parisban,
a főzést, mosást, vasalást, a lakás rendben- és
tisztántartását sokkal löké'etesebben tanítják
és pedig azért, mert az előbb felsorolt dolgok
tanítása szoros kapcsolatban áll a fehérntműés felsőruhavarrás tanításával. A tanítónők
pedig, kik az utóbbiakat tanítják, mind kézimunkatanít fisr ti képesített tanítónők, kiknek !
képesítői vizsgálatuk sorrendébe a b:í tart,ta- '
tain es egészségtani ismeretek tudása is fel
vau véve, s így a háztartás különböző ágaira
vonatkozólag tökéletesebb útbaigazításokat adhatnak. Ez utóbbi tanfolyamok minden tekintetben megállják helyüket, míg az elsősorban
említett tanfolyamot a legtöbb tanár és tanítónő
időfecsérlesnek tartja.
Páris 6 női ipariskolájában a háztartási
oktatás a felszereles hiányos volta miatt sziinetel. Parisban számos különböző fajtájú háztartási iskolát találunk. Egyesek csak elméleti
oktatásban részesítik növendékeiket, mások az
elméletet gyakorlattal kötik össze.
Ha a „Ligue de l'Enseignement" magának
is tulajdonítja a háztartási és gazdasági oktatás eszméjének a megvalósítását az állami
iskolákban, nem szabad megfeledkeznünk a
szabadoktatás (enseignement libre) köréhez
tartozó iskolákról sem, melyek méltó versenytársai lettek e t ; ren is az állami iskoláknak.
Még jóval a reimsi kongresszus előtt, behatóan
foglalkoztak a katholikusok a háztartási és
gazdasági oktatás kérdésének a megvalósításával. Ilretagneban már 1 S!»j">-ben tuiítják isko-
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láikban a háztartástant s 1807-ben megnyitják Párisban az „Ecole de plaisance" nevezetű
iskolát, hol hetenként kétszer a növendékeket
főzésre, mosásra, vasalásra és ruhajavításra
tanítják. A következő évben, a Nancyban tartott kongresszuson, a nancy-i egyházmegyéhez
tartozó katholikus társulatok nagygyűlésén, az
egybegyűltek hangoztatják a háztartási és
gazdasági
különösen a
o
O oktatás fontosságát,
O
munkások lakta helyeken, s fontosnak tartják,
hogy a szegény munkásleányokat foglalkoztatómülielyeket ilyen háztartási, gazdasági
iskolafélékké alakítsák át.
Ma már háztartási iskolát jóformán mindenütt találunk Franciaországban. Sokat fáradoznak e téren különösen a gazdasági egyesületek; egymásután állítják fel a községekben
a gazdasági iskolákat, különösen pedig a tejgazdaságiakat, melyek közül nagyon sok az
időszaki iskola. A községek adják az iskolahelviséget, ők gondoskodnak a szükséges napi
tejmennyiségről, melyet a növendékek tanítójuk vezetése mellett különböző módon feldolgoznak. Az iskolát azonnal megnyitják, ha
legalább tizenöt, legalább tizenötödik életévét
betöltött leányka jelentkezik. E/.ek a gazdasági
egyesületek segítségével felállított iskolák a
legnagyobb sikerrel működnek, közülük különösen az „Englefontaine"-i és „maing" i
(département du Xord) tűnnek ki mintaszeríiségiikkel. Itt a tanítás legfontosabb részéi a
tej feldolgozásának a gyakorlati ismertetése
alkotja, megtanítják a növendékek«! a tejnek
különböző szempontokból való megvizsgálására, sterilizálására, pasztörizálására, tejfel-,
vaj- és sajtkészítésre.
Ezeken kívül bevezetik a növendékeket a
háztartás különböző ágainak az ismereteibe is.
Tanulnak itt sütni, főzni, takarítani, mosni,
vasalni. Hetenként kétszer a növendékek saját
maguk készítik el déli étkezésük ételeit, melyet tanítóik körében vígan el is költenek,
meghíván néha vendégül az iskola volt növendékeit is.
A felsoroltakon kívül még nagyon sok különböző fajtájú háztartási é.s női gazdasági
iskolát találunk. Így az ország északi és keleti
részén levő vashámori és acélgyári munkások
társulatának tagjai egy szövetkezetet alakítottak (Société coopérative de Trith Saint
Léger) 1881-ben. E szövetkezet elsősorban is
egy fogyasztási szövetkezetet, majd takarékés segélypénztárt létesített s 1890-ben egy
háztartási iskolát nyitott tagjai leányainak a
számára. A tanítás ez iskolában vasárnap delelőt 5 van. A szövetkezet fi - eti az iskola helyiségét, melynek az ára évenkint 240 frank.
Az acél- és vashámori munkások társulata
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melynek védnöksége alatt áll az iskola
adja
a szükséges iskolai bútorzatot. A szövetkezet
adja továbbá a feldolgozáshoz szükséges élelmicikkeket s a tanításhoz szükséges eszközöket ;
ez évi 200 frank kiadást okoz a szövetkezetnek, mely az iskola tanítónőjének évi 200
frank tiszteletdíjat fizet. A szövetkezet összes
évi kiadása az iskolájára csak 640 fr.ink.
Aj... iskola ' taniQene e egyszerű, okos, világos
és egy pár mondatba foglalható össze. Célja :
1. Kiküszöbölni a munkások étrendjéből azokat az ételeket, melyek drágák és nem táplálók.
2. Bevezetni az étkezés rendjébe mindazt,
ami olcsó és tápláló.
: ». A z egészséges és erősítő ételek megválasztása.
4. Olyan'ételek megválogatása, amelyeknek
elkészítése ügyességet, pontosságot, tisztaságot
és gondosságot igényel, hogy a növendékek
mindezekben gyakoroljak magukat.
Mivel minden munkáscsaládnak, melynek
leánygyermeke ebbe az iskolába jár, kertje is
van, ezért tekintettel a kertben míveltekre, a
növendékeket különösen a főzelék-, zöldségfélék megfőzésére, elkészítésére és télire való
eltevésére oktatják.
Megtanítják őket, hogy melyik növény mily
tápláló értékkel bír stb. Ez utóbbi tanítása
szükségessé tette oly iskolák felállítását, hol
főleg a kert megmívelésére oktatják a növendékeket. Ha hinni lehet Witt Guizot-nak, a kerté
szeti iskolákat az it jak époly buzgón és szorgalmasan látogatják, mint a háztartásiakat a leányok.
Fontos nagyon, hogy más munkásegyesületek
és emberbaráti intézmények is foglalkozzanak
a háztartási és gazdasági oktatás kérdésével
s ilyenfajta iskolák felállításával. A francia
ipar — mely erős versenytársakra talált az
utolsó évtizedekben — jelenleg abban a helyzetben van, hogy a munkabérek emelkedésére
nem lehet számítani. Azért az egyenes arány
fenntartását, amelynek a háztartási 1 iadás és
bevétel rovat között meg kell lennie, a munkáscsaládok asszonyainak helyes és gyakorlati
irányú nevelésétől kell hogy várjuk.
Nincs senki, aki el ne ismerne, hogy a szövetkezésben rejlő kölcsönösség a legjobb eszköz a háztartás terhein való könnyítésre, hogy
a háztartási ismereteknek a nemzet mentől
mélyebb rétegeiben való elterjesztése tehet
legtöbbet a betegeskedés és a halálozás csökkentésére, hogy az ilyen előleges védekezés
sokkal olcsóbba kerül, mint az orvos és a
patika. Az antialkoholisták sem juthatnak
semmi sikerre és eredményre, ha az asszony
gondos háztartással nem áll diadalmasan ellene a
kocsmák csábításának. Cheyssov,a „Ligue nationale contre l'alcoolisme" elnöke írta: „A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a legcélravezetőbb esz-
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közt az alkoholizmus ellen való kii/delemben az
asszonyok háztartási ismeretei szolgáltatják."
Ismerve azt a szerepet, amelyet a társadalmi béke fenntartásában az asszonyok háztartási tudománya játszik, az északi megyék
nagy gyártulajdonosai számos háztartási tanfolyamot tartanak fenn a munkásnők számára.
Ezeket a tanfolyamokat esténként 7—9 óráig
tartják. így a többi között Tourcoing-ban
hetenként háromszor (hétfőn, kedden és szerdán) több mint száz fiatal leány tanul főzni,
varrni, vasalni és szabni. Igaz ugyan, a szerve/ők maguk is megvallják, hogy ezek a tanfolyamok sok bajjal járnak, különösen a kellő
felügyelet hiánya miatt. Ezen több tulajdonos
ugy segít, hogy ilyen tanfolyamok helyett
valóságos iskolát nyit, melyben a munkásnők
hetenként egy égét-z napot töltenek.
Több női társulat (kongregáció) arra a helyes
gondolatra jutott, hogy a háztartási ismeretek
megszerzésére a polgári osztály nőinek is épen
annyi szükségük van, mint a munkásnőknek.
Epen azért több ilyen zárdai bennlakásos
iskolában — különösen Meurthe et Mosselleben — tanítanak mindent: főzést, varrást, szabást, vasalást stb., ami csak a háztartási ismeretek közébe tartozik. A vallásos szabadoktatásnak jellemző vonása a bennlakással összekapcsolt háztartási iskola. Ezek között legrégibb volt talán az Eppernay-beli, amely
azonban a szerzetes - társulatokra vonatkozó
törvény alkalmazása következtében most máibe van zárva. A növendékek, kiket felvettek,
tizenhárom évesnek kellett lenniök. A tanfolyam két évig tartott, oly tantervet követve,
amely magában foglalta az egész gyakorlati
háztartást: a főzést, varrást, vasalást, ruhaés fehérnemüvarrást, mindennemű női kézimunkát, szabást és rajzot, azonkívül francia
nyelvet, — beleértve az ügyiratokat, — továbbá
számtant és könyvvezetést. Az előadás kezdődött reggel 8 órakor és tartott este '/26-ig,
az ebédidőre kiszabott egyórai félbeszakítással
és két ízben egy-egy félórás pihenéssel. Délelőtt volt az elméleti oktatás, a főzés és
mosás; délután pedig a varrás és vasalás. Az
összes munkálatok szakaszokra voltak osziva
s így hetenként felváltva, mindegyik leánykának alkalma nyílt e munkálatok mindegjikében felváltva részt venni, kivéve a főzést,
melyben egy tanítási időszak négy h» tig tartott.
(Folyt, köv.)
T a r t a l o m . A szociáldemokrata szabadoktatás. —
Szabadoktatói m u n k á s s á g a vidéken. —• A háztartási
és n ő i gazdasági oktatás Franciaországban. Jancsit
Erzsébet.
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja «• lapot minden magyarországi népoktatási
7-t, tollát az összes óvodák, elemi, fölső nép- és polgári
'.«ik és tanítók-pz i - im-z-itek egy példányba® ingyen.
!«.p megküldése iránti t'.dyamodványok az iskola létezését
ió é? az illetékes kir. tan felügyelő által láttamozott
.»••gi elöljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
; •• .-zerk-.-ztősegf! - / ';•. "•Id-ndók. A helység (a megye megs-véii ts az utolsó pósta világosan kiírandó.
SZl.l;RLS/.Tt)SJ-.(T :
BIDAPKSI. VIII. Ki.lt., Bií£KO< > IS-UTCA. 10. SZÁM.

MINISZTÉRIUM.

Kló fizetési á r : Kgv évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyed.'-\re - korona 50 fillér. — Kg y m-;, • d évnél k<••• - ebb
időre előfizetést nom fogadunk el.
Az előfizetési pénzek .i
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes s/,uért, minden közlés nt-an ii filler tiz< tendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetesi d i «-Ifire ki'U ! n i
be. Fifj'i'b liirdí'tésekmdi az e-ősz oldal egy lietvcnl t-t d r
:
tevő p'-tit nyomású és egy tsubti sora 1 korona. Lzek a díjak s
elóre a kiadóhivatalba küld-' n.iők.
KIAl >óm\ A tAT. :
M AGY. KIR. I-KíYKTKMl XYO.UIIA, 1. KMR., ISKOLA-T! JJ :{.

Kéziniiokat nem aiiunu \ i.-r-x,;i.

A gyermekek napja.

tudott válni ez a szervezet, nálunk, hoi
' A//J Évtizedeken keresztül Magyar- a tőkétlen társadalom, melynek különország volt az az állam, mely a gyer- ben nincsenek még e téren hagyományai,
mekit; i lantlóság terén a kultűrállamok mindent a kormánytól vár. Az „OrszáKözött vezetett. A temetőben domborodó gos Gyermekvédő-Liga" ezer meg ezer
gyermoksírok. az üresen maradt bölcsők gyermek életét menti meg évenként.
mintha figyelmeztették volna a nemzet Nemcsak testüket táplálja a Liga. hanem
vezető • -mbereit arra. hogy vigyázzon a megragadja a bűn útja- felé haladókat,
tennVdek
;>\é lö nemzedékre, ha meg akarja gondiába veszi .•: bűnösökét
. hí- -i helyét .i fajok között uyiltan gyermekekre vonatkozólag megszünteti
til kor. folyó küzdelemben. Folyik a azokat az okokat, melyek a bűn s/.ülőhaiv. különösen nagy erővel a mi hazánk anyjai. Gondosan vigyáznak arra a I.iga
vezetői, hogy a íuétely o/.ű kürnyo/oiből
• S - v r - l c t c r . • ke_yetleu. li-uJiuuflan küzdőiéin, melyben nem látjuk az adott és kiszakítsák a gyermeket s olyan környeKapott sebeket, csak tapasztaljak, hogy zetbe helyezzék, melyben a társadalomegyik faj a másik rovására itt diadal- nak megbízható tagjává fejlődik. Bármasan nyomul előre, amott tért veszítve milyen szempontból nézzük is a Liga
húzódik vissza. Kivándorlás, egyke-rend- működését, az a meggyőződésünk, hogy
szer. rossz táplálkozás, orvoshiány s még Magyarországnak ez a legszükségesebb
egy egész sereg tényező működik közre, egyesülete. Az eseményeket és intéznogy valamely faj természetes előretörésé- ményeket nemzeti szempontból vizsgáló
nek útját állja. Nekünk ki kell fürkésznünk ember nemzeterősítő intézményt, az áltaez okokat, meg kell szüntetnünk vagy lános emberi érdeket szem előtt tartó
legalább is hatásukat csökkentenünk, a legszükségesebb és legjótékottyabh
mert minden tényező, mely a magyar alkotást lát benne, a- számító ember
faj szaporodásának útját állja, késlelteti, pedig arra gondolhat, hogy mikor a Liga
sőt veszélvezteti a nemzeti állam kiépí- ezreket ment meg a bűnbeeséstől, csöktését.
kenti a bűnösök számát s működésének
az
az eredménye is megvan, hogy a
Az „Országos ( íyennekvédő-Ligá " -ra
tehát nálunk nemcsak általános emberi, tisztességes és jómódú szülők gyermeke,
hanem magyar nemzeti szempontból is szóval a gyermektársadalom mentesítve
szükség volt. És ezt mindnyájan meg- van attól, hogy közötte a bűn mint
értettük. Még nálunk is hatalmassá valami ragály elterjedjen.
• J»"V
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Az „Országos Gyermekvédő-Liga" a
társadalomra támaszkodik. Április elsején és másodikán évek óta úgynevezett gyermeknapot tart. E napokon
gyűjtést indít. Tavaly nagyon szép eredménnyel járt a gyűjtés. Az idén se
feledjük, hogy mennél nagyobb összeg
folyik a Liga pénztárába, annál több
gyermeket menthetünk meg az elzülléstől. A magyar tanítóságnak már hivatásánál fogva is megvan a fogékonyság
a Liga működése iránt; hozzá fordulunk
tehát, nem azért, mintha szerény fizetését alkalmasnak találnánk arra, hogy
belőle nagy áldozatokat hozzon, hanem
inkább azt akarjuk elérni, hogy lelkesen
hirdessék tanítóink abban a körben, hol
megfordulnak, a Liga rendkívül fontos
szerepét. Csak meg kell értetni az
emberekkel, miről van szó, meg vagyunk győződve, hogy mindenki siet
erejéhez mérten az egyesület támogatására.
Vagyonosabb országokban számtalan
egyesületet tart el a társadalom. Mi
szegény társadalmunktól nem kívánhatjuk, hogy a közjótékonyság terén lépést
tartson a nyugati államokkal. De azt
elvárhatjuk, hogy fölismerve a nemzeti
és egyéni érdekeket, néhány rendkívül
fontos intézménynek necsak fennállását és vegetálását biztosítsa, hanem
lehetővé tegye azt, hogy ez alkotások
évről évre fejlődjenek s idővel oly hatalmasokká váljanak, hogy megtörjön rajtuk
necsak a bűn, hanem a magyarság ellenségeinek ereje is. Hogy ez valóra válhasson, nem szabad erőnket szétforgácsolni felekezetek és társadalmi rétegek
szerint, hanem arra kell törekednünk,
hogy néhány országos, az egész társadalmat magába foglaló intézményt tegyünk erőssé. Nem azt mondjuk ezzel,
hogy kisebb vagy helyi jótékonysági
egyesületeket ne támogassunk, hanem
azt hangsúlyozzuk, hogy mikor általános
érdekű dolgokról van szó, együttesen
csoportosuljunk és ne tagoljuk szét a
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magyar társadalmat, melynek úgyis hajlandósága van a széthúzásra.
Azzal a kívánsággal zárjuk be rövid
felszólalásunkat, hogy bár eljönne az
ideje annak, hogy az „Országos Gyermekvédő-Liga" olyan nagy mértékben
gyakorolhatná üdvös működését, amilyenben lelkes vezetői nemes hivatásukat
teljesíteni szeretnék.

A népiskola földrajzáról.
A mult nyáron hazánkban tett hosszabb utamon több tanítóval beszélgettem. Akadt olyan, aki
nem tudta, hogy mi a valódi látóhatár. Egy másik
szerint a föld keletről nyugatra fordul tengelye
körül. Volt, aki megyéjének térképét 1"51 m.
nagyságban lerajzolta, anélkül, hogy az arányra
ügyet vetett volna. Nagyon értelmes, fiatal tanító»
megvallotta, hogy a sarkmagasságról és arról
sohasem hallott, hogy valamely helynek a földrajzi szélessége és sarkmagassága mindig egyenlő.
Xem az én tisztem annak kutatása, hogy hol
rejlik e tájékozatlanság oka. Egyszerűen utalok
arra, hogy a Középiskolai Tanáregyesületben
földrajzi reformbizottság működik. Ott is felpanaszolták, hogy a földrajzot belőle képesítetten
tanerők tanítják jobbára. A népiskolában mindenkit képesítenek belőle, mégis hiba van.
Csekélységem szerint leginkább szünidei tanfolyammal lehetne ezen segíteni. Mivel igazi
geográfusunk még mindig kevés van, ilyen tanfolyamot nem minden megyében, hanem az
ország főbb pontjain, legföljebb öt-hat helyen,
kellene tartani igazán képzett, Lóezyék iskolájából kikerült középiskolai tanárokkal és meghatározott utasításokkal, hogy mindenki a tárgyról s ne egyébről tanítson. Ne a dolog filozófiai
felfogatását, hanem, ami igazán szükséges, kellene szem előtt tartani. Természetesen, kiindulópont a szülőföld földrajza lenne, továbbá glóbusz,
agyag és homok.
A bajon leginkább a magunk folytonos képzése segít, akár a népiskolában, akár magasabb
fokon. Ez a legjobb tanfolyam. Természetesen,
„ignoti nulla cupido", az ösztönzést az arra
hivatottaknak kell megadniok.
Igen fontos volna, lia a közokt. minisztérium
kieszközölné, hogy a pénzügyminisztérium alatti
kataszter minden község tervrajzát az iskolának
kiszolgáltatná. Segítene sokat a bajon, ha a
kormány minden megye tudományos földrajzát
tanítók részére kézikönyvül megíratná, mintegy
300—350 lapnyi terjedelemben. De aztán ez
ne frázisgyüjtemény legyen!
Szántó

Károly

dr.

12,

-.'\.M.
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hangok és lélegzés által l é t r e j ö t t hangok is
bővítették, ú g y , hogy egy 3(j-órás
fiúgyermek
élettani fejlődése.
sípolásával a ne'gyvonalos e"" h a n g o t is el t u d t a
irta : IIa cl;t .V. 1,11 JOS .
találni. A h a n g t e r j e d e l e m h a t á r a a ' — a - i g
Az iskolai énektanítás csak ú g y felelhet meg
terjedt. Az ö t ö d i k hétben megváltozott a cseigazán a pedagógia követelményeinek, lia szocsemő kiabálása. Ebben a k o r b a n a k i a b á l á s
rosan ügyelem be veszi a gyermek h a n g j á n a k tertisztán a csecsemő egészségének jó vagy rossz
mészetes fejlődését, lm hozzá alkalmazkodik az
voltától f ü g g ö t t . A csecsemő a k k o r kiabál, miélettani törvényekhez, lia szem előtt t a r t j a a f e j k o r valami b a j a van. A jóérzet folyománya az
lődés processzusát s ezek keretében á p o l j a s fejelső gagyogás. Az első g a g y o g á s némileg h a leszti a serdülésben levő g y e r m e k h a n g o k H a az
sonlít a kiabáló énekléshez. Valahányszor az
énektanítő ezeket a szempontokat a tanítás foegyes m a g á n h a n g z ó k a t lágy hangindítással h o z t a
lyamán magáévá teszi, n a g y m é r t é k b e n csökkenlétre, ez m i n d i g testi á l l a p o t á n a k jő érzetében
tem f o g j a azokat az énekhibákat, hangzavarorejlik, lia a z o n b a n a h a n g i n d í t á s kemény, lökéskat. tönkrement, hangok számát, amelyek haszerű kiabálássá fajult, ügy a n n a k oka m i n d e n zánkban, sajnos, az egész vonalon oly nagy
k o r a csecsemő kedvetlensége volt. A halk h a n g mértékben észlelhetők.
indítás a j ó k e d v jele, míg a kemény, lökésszerű
hangindítás a rosszullét előjele. A testi fejlődés
A gyermek h a n g j á n a k fejlődését a születéstől
haladtával a gyermek érzékei is fejlettebbek
kezdve a imitálás bekövetkeztéig k í v á n o m t á r lesznek. T a p a s z t a l h a t j u k azt a g y a k r a n előforgyalni, a m a megfigyeléseim alapján, a m i n t azokat
duló gagyogó monologizálásnál. Az érzékek f e j hilsz év <>ta a csecsemők és serdültebb gyermekek
lődése ebben a k o r b a n főleg a látásnál észlelh a n g j á n észleltein s a jelenben is megfigyelés alá
hető, amidőn a csecsemő m i n d e n t m e g b á m u l ,
vettem. A kis csecsemő születésekor kiabálással
szüleinek vagy d a j k á j á n a k h a n g j á t megfigyeli
üdvözli környezetét. E n n e k a k i a b á l á s n a k nins
fölismeri s majmolóképességével
mindent
c-eti semmi psziehiológiai alapja, az. nem egyéb
utánoz. E n n e k tulajdonítható, h o g y a csemint reflexió, a hirtelen beállott külső tempecsemő a g a g y o g á s s a l létrehozott hangjával a
r a t u r a behatása folytán. F i a t a n a csecsemők
környezet h a n g j á t akarja utánozni. A s o k a t
íonográ fon fölvett h a n g j á t a h a r m ó n i u m o n és zonhangoztatott „ p a p a " , ..mama" szavakat a d d i g
gorán elemezte es azt a megfigyelést t e t t e , hogy
a d j á k a szájára, amíg azokat tényleg utána i»
a kiabálohang némileg t o m p á n a k hallatszik,
m
o n d j a . A csecsemő beszélőképessége a f o l y t o minek oka a csecsemő gégéjében összehalrnon
o
s utánzás révén, a 10-ik h ó n a p b a n a n n y i r a
, ott nyáikatömeg, melyet erővel ki a k a r köhéhalad, hogy az a szemlélet a l a p j á n , a k ö r ü l ö t t e
cselni, A hörgésszerű h a n g később m á r nyu' l é \ ő tárgyakat megnevezi anélkül, tiogy beszelni
1
'*óí 1 r:i t m i h— ti '/ e p kban<»hnz
e
hasonló lett meh. képes volna. A beszélőképesség haladtával a n y a nyomott h a n g / a v a r t ó l mentesen, nyöszörgő
n y i r a fejlődik értelmi fejlettsége, hogy a szószínezetet vett föl.
tagok kiejtésével kívánalmait, a hangzók k i A k i a b á l ó h a n g a lágy i és n hangzókhoz
ejtésével egyes tárgyakat, személyeket m e g is
liasonlított, mely w - n g mássalhangzókkal pánevezhet s végül gondolatait ezekkel a szórosulva, iá-Uá-vii-nga-n'á-uii o r r h a n g z á k k a l köt a g o k k a l ki is fejezheti. Mint látni, a csecsemőhögésszerü lökésekben hallatszottak. A lökések
korban a kiabálás, gagyogás, m a j m o l á s s szóégvidőben egy hétnapos léánycseesemőnél rövid
t a g o l á s egymással karöltve halad, amíg b e stakkatóval y -J-a> ü t e m b e n jöttek létre.
szélni kezd.
A h a n g h o r d á s erős p o r t a m e n t ó v a l lefelé húzódott, r i t k á n fölfelé. A h a n g i n d í t á s l ó esetben
A gyermek beszél őképessége nagyon n e h e rendes, 2 esetben kemény volt. A hangzók 10
zen indul. A csecsemő érzékei ú t j á n alkot u g y a n
esetben ii-nek, r i t k á b b a n á-nak hallatszottak.
m a g á n a k részleges képzeteket, ezek segélyével
A többi hangzók közül az é-á-'á-o-oa kettős
egyes f o g a l m a k a t . A „ m a m a " szó kiejtésénél
hangzókkal voltak tarkázva. R i t k a s á g s z á m b a
a/, anyjára t e k i n t , vagy pedig hívogatására. h a
ment egy ötórás leánycsecsemő h a n g j a , aki már
n e m is látja öt, maga előtt képzeli. Í g y v a n
az i-á-ná-iá, sőt az ő hangzót is intonálta, amire
ez a többi érzékszervnél is. az ízlés, szaglás,
egy h á r o m h e t e s fiúcsecsemő sem volt képes.
t a p i n t á s által létrehozott érzeteknél.
Érdeklődéssel m u t a t t á k be Grutzmann és
A beszélőké] »esség megnyilvánulásával
az
H a t a n a csecsemő h a n g j á n a k m a g a s s á g á t és
ennek révén ú t n a k indított k é p z e t e k a g y e r m e k
a n n a k terjedelmét.
értelmiségére n a g y befolyással vannak. A b e A legtöbbjének a l a p h a n g j a a' és lé volt. A
szélőképesség első nyomai a g y e r m e k inclulah a n g t e r j ideiem 30 esetben 2—•'! félhangból
tosságával h o z h a t ó k szoros kapcsolatba. E z
állott, 1 2 csecsemő egy ötöd hangterjedelemmel az
indulatosság
nagy
befolyással
van
a
bírt, egynémelyiknél a h a n g terjedelmét a síp- h a n g minőségére, amelyet fiziológusaiíik össze\

nycriiieli

hangjának
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köttetésbe hoztak a lélegzés által létrehozott
mozgásokkal. Hiszen még a nagy művészeknél
s szónokoknál észlelhető „lámpaláz" is ebben
rejlik. A franciák ezt „le trac" néven ismerik
és különbséget tesznek a trac cardiaque és a
trac musculaire között. A gyermek hangjának
megvizsgálásánál tekintettel vagyunk annak
magasságára és annak hangterjedelmére. Garcia
megfigyelései szerint a gyermek mellregisztere
ritkán terjed túl az ötödnél c'—g'. A kor haladtával annak mélysége ritkán terjed h—a-ig,
de a magassága eléri a c"—cisz"-t, ezeket a
hangokat is nagy erőfeszítéssel tudja énekelni.
Koch Pál szerint a hatéves gyermek hangterjedelme egy oktávára terjed. Behnke—Browne
a hét éven aluli gyermekek hangját e—e"-ig,
a 7—10 éveseknél e'—e"-ig, a 10—13 éveseknél a—d" (alt) és a szopránoknál c'—f-ig határozták meg.
A csecsemő hangterjedelmét a legjobban a
gagyogásnál észlelhetjük, amely fisz', disz', f - ,
cl'-, e'-, c'- sőt a'-ig is terjed. A hangok a mellhangokkal jönnek létre.
Garbini „Evoluzione de la voce nella infanzia"
című művében a 2—3 éves csecsemő hangterjedelmét (ré—lá, d'—a ) két hangban határozza
meg. A 3. évtől az 5. évig terjedő korban a gyermek hangterjedelme a—d", az 5. évtől 6 éves
koráig a hangterjedelem g—e", a hatodik évben már nagyobb a hangterjedelem.
Számottevők e téren Vierordt, Engel, Treitel,
Flatau és Gutzmann vizsgálódásai, az utóbbiak
a hangterjedelem meghatározásánál a gyermek
gégéjét, a különféle regiszterek állását is figyelembe vették.
Érdekes megfigyeléseim vannak a gyermek
hangjának fejlődésénél az éghajlati viszonyok
befolyását illetőleg.
Az ország széltében, hosszában tett hivatalos
iskolalátogatásaim alkalmával mindig nagy gondot fordítottam az iskolai énektanításnál az
énekesek hangterjedelmének a meghatározására.
Tapasztalataim alapján a hideg és nyers éghajlattal bíró vidékeken a gyermekek hangja
sokkal mélyebb és érdesebb, mint a kellemes
és enyhébb klímával bíró országrészeken. Az
altisták száma a felsőbb megyéken nagyobb, mint
a szopránistáké, viszont a déli fekvésű helyeken a szám épen megfordítva áll. Tapasztaltam ezt a dalosversenyek alkalmával a felnőttek hangjánál is, amidőn az egyes daloskörök
énekében feltűnő szép basszus-hangokat a felső
megyék dalárdistái között találtam (Ungvár,
Miskolcz stb.), a kellemesebb tenorhangok a
déli vidékeken hallhatók. Az énekhang hangterjedelmének elváltozásai bizonyára összefüggésben vannak az éghajlat enyhébb vagy zordabb mivoltával, de tovább megyek : összefüg-
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gésben vannak a geográfiai fekvéssel is. Az erre
vonatkozó kutatások a nemzetközi zenepedagógiai kongresszuson kerülnek napfényre, aminthogy ezekre a szempontokra máris fölhívtam
a külföldi szakemberek figyelmét.
Paulsen Kielben több ezer iskolásgyermek
hangját vizsgálta meg. A 6—15 éves fiú- és
leánygyermekek hangterjedelme Paulsen szerint
a következő :
Fiúk

Életkor
75%
6

d'—a'

7

d—b'

8

d'—h'

9

d'—d2

10

c'-d2

11

h—d s

Í2

h-e2

13

h—e2
b—esz2

14

b—e2

15

h—e2

25%
d'—c 2
c'—g'
d'—d 2
c'—a'
d—e 2
c'—c 2

Leányok
25 "/ o
75%
d—c 2
d'—a'
c—h'
d—c 2

c'—f 2

d'-d2

h—f 2

h—f 2

c'-d2

h-f2
b—esz2

b-f2

c —e"

h-g2

c'—f2

h - g ;2
a—e

h-f2

a-g2

a—gÖ2
2
g—esz
a
g"

h—f 2

a—a 2

g-f2
a—g 2

k-f2

i

a—e 2
h-g2
a—f 2
b—g 2

O

h—a 2
a—g 2 ^
h—gisz2
ász—f"

h—f 2

Ha a gyermek hangjának magasságát a esecsemőkortól kezdve az iskolai tankötelezettség
beálltáig, egészen annak 15 éves koráig a vonalrendszerre írjuk, a következő érdekes fejlődési
táblázatot kapjuk:
f

-H-

(<r "
Életkor 0

-H
. —-

1—1

1—'

J H ^_
—

" i '
1 - -2 j 3—5

«

10

J J
1 :
—i—

1

12

L-r^-i

» -CÍ-íH
7
!
6

11

! J— í — 0 -r-OJ
1 -J
1
'

13

=1
—r
-9

1—
TT
14

1
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(A f é l h a n g j e g y e k a fiúk hangterjedelmét jelzik, a negyedhangjegyek a leányokét.) Mint látni,
az egyes osztályokban csakis olyan dalok t a n í t hatók be, amelyek terjedelme a f ö n t i t á b l á z a t nak megfelel.
A h a n g e r ő l t e t é s éneklés közben m i n d e n k o r
mellőzendő, m e r t ha már a felnőtteknél a t ú l h a j t o t t h a n g e r ő l t e t é s kellemetlen hatással van
a gégére, mennyivel károsabb ez a fejlődésben
levő g y e r m e k h a n g n á l , amelyet ez az erőszakos
beavatkozás egész életére n y o m o r é k k á tehet.
N a g y átalakuláson m e g y keresztül a g y e r mek h a n g j a a p u b e r t á s beálltával, amidőn a
h ú h a n g s z á l a i aránylag rövid időn belül hoszs z i w i g u k n a k 1 i-ával nyúlnak meg. A leányoknál a, h a n g v á l t o z á s kisebb m é r t é k b e n t ö r t é n i k
s nem olyan feltűnő.
Á t t e k i n t é s kedvéért az a l á b b i a k b a n szemlélhetjük a gége hangszálainak n a g y o b b o d á s á v a l
beálló hangterjedelemváltozást (a f é l h a n g o k a
iiiik r a n g j a i t jelzik, a n e g y e d h a n g o k a leányokét) :
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voltát. Teljesen igaza van V a l e n t i n s énekfizú lógusnak, aki azt tartja, h o g y az az ember,
akinek h a n g j a törik, az egész időtartam a l a t t
az énekléstől óvakodjék.
Százával, sőt ezrével a d h a t n é k példákat ama,
felnőtt emberekről akik h a n g j u k a t a m u t á l á s
alatt f o l y t a t o t t erőltetett éneklés folytán egész
életükre tönkretették. Csak m é g Garcia szavával érintem ezt a témát, aki énekiskolájában a
következőket í r j a : „Ama krizis alatt, a m i d ő n
a természetet m a g a m a g á r a kell h a g y n u n k ,
nem a j á n l h a t o m eléggé, h o g y óvjuk erőinket s
egészségünket minden erőszakos beavatkozástól.
Valaki azt az ellenvetést teheti, lia a m u t á c i ó
alatt nem szabad énekelni, helyén van-e a k k o r
a beszélés y E r r e vonatkozólag a következőket jegyzem meg. A b e s z é d h a n g m a g a s s á g a
egészen más, mint az é n e k h a n g átlagos m a g a s sága. A beszédhangok az é n e k h a n g terjedelmének alsó h a n g j a i v a l közösek, aminélfogva beszéd alkalmával a gége működése folytán a
hangszalagok feszítése sokkal kevesebb m e g erőltetést okoz, mint az éneklésnél.
Mindenesetre ajánlatos a beszéddel is t a k a rékosabban bánni. Az énektanítók kötelességévé
kell tennünk, h o g y az év f o l y a m á n többszörös
hangvizsgálatnak vessék alá növendékeiket > a
mutálás alá kerülőket azonnal fölmentsék az
ének gyakorlati része alól.

Miiíi látható, a mutáció f o l y t á n beállott h a n g l p : m v o V r e í l n W—
mnrf
íbí
.r lWv/oKt-i
O
hangoknál észlelhető mutációt, ép azért a g y a korlati életben a mutáció alak kizárólag a fiúk
!tangjának elváltozását szoktuk érteni, h a b á r a
finomabb zenei f ü l azonnal észreveszi a teltebb
női h a n g itttonálásánál a különbséget a m é g
Miutáiás alatt n e m volt gyermekleány hangtól.
A kérdés m á r most akörül forog, énekeltessünk-e gyermekeinkkel a hangváltozás ideje
alatt, vagy n e m ? Véleményem erre vonatkozólag a következő :
Aki csak némileg megvizsgálta, a h a n g változásban levő gyermek g é g é j é t gégetükörrel
szemmelláthatóan
meggyőződhetett
arról az
ei'iis elváltozásról, amely a gége n y á l k a h á r t y á j á n a/, ott beállott vértódnlás folytán létrejött.
E z a fizikai elváltozás már elég ok arra, h o g y
a fejlődésben levő szerv m i n d e n n e m ű külső behatástól, t e h á t az énekgyakorlatoktól is m e n t e síttessék s m a g á r a hagyassék.

I gyanazon eljárás k ö v e t e n d ő a leányoknál
is. amidőn
azokat m u t á l á s k o r . sőt minder.
egyes kritikus elváltozás a l k a l m á v a l az éneklés

Viiltn'/HS :i

H i v a t k o z h a t o m a híres Mackenzie
gégervosra. aki k ö t ö t t marsrutával m e g e n g e d h e t ő nek t a r t j a m u t á l á s alatt ..a bizonyos hangokon
való éneklést 1 ', de ez a kikötöttség már m a g a
is jelzi az esetleges t ú l k a p á s o k n a k veszedelmes

<'sszevetve a földieket, f ö l h í v o m énektanító
kollégáim
figyelmét
az é n e k h a n g higiénikus
fejlődésének m i n d e n n e m ű változásaira. Iskoláinkban; csakis olyan dallamok s gyakorlatok t a n í tandók, amelyek h a n g t e r j e d e l m e megfelel az
illető osztály hangterjedelmének. Ajánlatos, h o g y
minden egyes esetben, úgy az év elején, m i n t
egyes időszakokban hangvizsgálatot t a r t s u n k ,
amelyen m e g á l l a p í t h a t j u k az illető osztály h a n g terjedelmének átlagos f o k á t . A felsőbb osztályokban pedig lelkiismereti köteleségnek t a r t o m
a mutálás a l a t t álló énekeseknek a h a n g v á l t n zás i d ő t a r t a m a alatti szabadságolását, amellyel
egész életükön át m e g ó v h a t j u k azokat a h a n g rontás folytán bekövetkezhető utóbajok k á r o s
következményeitől.
Xagyon k é r e m hazai é n e k t a n í t ó kollégáimat,
közöljék velem e lapnak szerkesztősége ú t j á n
a vezetésük alatt levő 0 — 15 éves korban levő
két nembeli tanulóifjúság h a n g t e r j e d e l m é t , a f ö n t i
táblázat szerint, h o g y azt a külföldi iskolák
táblázatával összevetve, t a p a s z t a l a t a i n k a t a h a zai iskolák részére értékesíthessük s énekoktatásunkat higiénikus voltát fejleszthessük.
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A rajzoktatás iigye.
írta : Káth

József.

Szokatlan volt a Néptanítók Lapja mult évi
50. számában megjelent ama miniszteri körrendelet, mely a Nagy József és Hosztinszky Antal
féle rajzmenetek elkobzásáról intézkedik s mellyel
a Néptanítók Lapja f. évi 9. számában közzétett
újabb miniszteri körrendelet is foglalkozik. Ámde
az első körrendeletben foglalt indokolás, mely
szerint e rajzművek iránya ellenkezik a népiskolák számára kiadott utasítás szellemével, mindnyájunkat meggyőz a szigorú ítélet helyességéről.
Másrészt azonban arról is meg vagyunk győződve, hogy a rajzmenetek szerzőit műveik összeállításánál lelkes buzgóság, igaz ügyszeretet
vezérelte. Miben keressük hát hibájuk alapját
és szükséges-e, hogy ennek meglelése után
orvosló intézkedéseket kérjünk ?
Ismeretes dolog, hogy a lefolyt évtizedek
rajztanítása nem volt egyéb, mint többé-kevésbé
mértani alakzatok másolása, jobban mondva szerkesztése. Még a természet tárgyait is előrajzolt
mintákról másoltuk és másoltattuk. Ezt tanultuk
a tanítóképzőkben és ugyanezt tanítottuk iskoláinkban. E téren csak kevés, de annál dicséretesebb kivételt lehetett találni.
Közben nagyot fordult az idő. A tanítóságot
talán sohasem foglalkoztatta egyszerre annyi
reformeszme, mint az utóbbi években. Az írásolvasástól kezdve az énekig minden tantárgy
módszerén javítunk. Sőt a kézimunkával egészen
új dolgot ismertetünk. Sok régi hagyománnyal
végleg szakítottunk. így eltértünk a rajzolás régi
módjától is, azaz, csak el akarnánk térni. Belátjuk, hogy az utasítás és tanterv követelte
rajzolásmód a helyes és hogy kizárólag gépies
másolásnak többé nincs létjogosultsága.
Ámde az évtizedes másolás annyira lenyűgözött minket, hogy alig tudunk tőle megválni.
Eddig vonalról vonalra azt a tanmenetet követtük, melyet annak idején a képzőben azért állítottunk össze, hogy majd tanítói működésünk
közben rajzoltatni való anyagunk legyen. Az
egyszerű tárgyak legfeltűnőbb külső tulajdonságainak megfigyelése alapján, a szemlélet és
emlékezés után való érthető (jellemző) ábrázolást
magunk sem tanultuk, annál nehezebb feladat
tehát ezt a rajzolást tanítani, irányítani.
E tekintetben legszükségesebb teendő, hogy
az elméleti résznek, a tantervnek áttanulmányozása után a tanító tájékozódjék arról, milyenek
is ezek a természet után készült rajzok, körülbelül milyen fokon állhatnak kivitel és tárgyhűség tekintetében.
Aki már látott gyermekrajzkiállítást és aki
az ott látottakat nemcsak futólag szemlélte,
hanem rajzanyag és módszer szempontjából be-
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hatóan mérlegelte, bizonyára tudja, hogyan ésmit lehet a gyermekkel rajzolás tekintetében
elérni. Ugyanezt tanulták mindazok, akik valaha
rajztanfolyamon részt vettek. A rajztanfolyam
anyaga nem lehet más, mint a népiskolai rajzolás tárgyköre. Ilyen tanfolyam csak úgy felel
meg feladatának, ha a tanítónak önálló megfigyelőtehetségét, ábrázolókészségét fejleszti, ha.
a gyermek tehetségéről, rajzolóképességéről tájér
koztatja.
Néhány heti gyakorlás a saját tapasztalata
alapján rávezeti a tanítót arra, miképp ébressze
és vezesse a gyermek megfigyelőtehetségét, miféle vonalakból alakíttassa ki a tárgy jellemző
képét. A tanfolyamnak főeredménye az önbizalom fejlesztése. A tanfolyamozó tanító napról
napra fokozódó kedvvel fog a rajzoláshoz, mert a
gépiesség bilincsei egyre tágulnak, majd lehullanak, megfigyelőtehetsége egyre erősbül és önállósága egyre fejlődik. Ilyen tanítónak a tanterv
anyaga már nem okoz leküzdheteden nehézséget.
De hányan vannak, akik legjobb akarat mellett sem tudnak tanfolyamon részt venni, de
még gyermekrajzkiállítás látogatására sincs alkalmuk ! Ezek bizony nem tudnak az új iránnyal
gyakorlatilag is megismerkedni, pedig szívesen
használnának fel minden erre szolgáló alkalmat.
Érzik, hogy segítőre, irányítóra van szükségük,
ezt keresve keresik.
E keresésben lelhetjük meg a Nagy J. és
Hosztinszky A. féle rajzmüvek létalapját. Azoknak akartak a szerzők segítséget nyújtani, akik
szeretnének ugyan dolgozni, de nem tudják,
hogyan fogjanak hozzá, mert még a régi gépiesség hatása alatt vannak. De hibáztak szerzők
e segítőakciónál azáltal, hogy a régi és új irányzat áthidalása alkalmával hasonlíthatatlanul több
teret engedtek a régi gépiességnek, mint az űj
eszmének, az önálló megfigyelés alapján való
rajzolásnak.
A hiba alapjának és mibenlétének földerítése
után most arra a kérdésre kell megfelelnem:
Kell-e orvosló intézkedéseket kérnünk ? Kell
bizony, még pedig többfélét ! Legegyszerűbb
orvoslás az volna, ha elegendő számú tanfolyam
rendeztetnék. Legtöbbet ér, ha a tanító a maga
tapasztalata alapján ismerkedik meg az új irányzattal. De mivel annyi tanfolyamot, amennyi a
régi rajzmódszer hatása alatt álló tanítóságot
befogadhatná, rövid néhány év alatt lehetetlen
rendezni, legalább rendeztessék minél több rajzkiállítás. Közoktatásügyünk vezetősége a tanítóság kiképzésére oly nagy összegeket fordít, hogy
ehhez viszonyítva a népiskola rajzanyagát bemutató 10—20 gyermekrajzkiállítás költsége
eltörpülne.
A tanítóegyesületek közgyűlésein kiállítandó
rajzgyűjtemény és az azzal kapcsolatos irányító
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• iőadás a modern rajzolásról, alapos tanulmányul
szolgálhatna mindazon tanítóknak, akiknek
Azt dörgi a fülünkbe a társadalom, lia iskola
egyébként nem volt még alkalmuk az új rajzmodszerrel gyakorlatilag behatóbban foglal - vagytok, hát neveljetek ! Meg pedig egé>z embert neveljetek! Magara vessen a vitézlő társaki iziiiok.
dalom, ha nem fogadunk szót neki. Az iskola
Ks bár a gépies mintamásoItatásnak uralmát
megszüntetjük, mégsem nélkülözhetjük a rajz- nem vállalhatja a sikeres nevelést mindaddig,
mintákkal bőven illusztrált és gyakorlati irányú amíg a társadalom c-sak vitézlő, de nem egy. ezérkönyvet. Amerika. Anglia, Németország stb. szersmind nemes és nemzetes. „Hogy -/.iktekintetben már gazdag irodalommal rendel- tassuk a gyermeket igazmondásra, mikor otthon
kezik. Xálunk a népiskolai új irányú rajzolási lak- édesanyja szájából naponta hallja a konvem-ioaiig van irodalma. Szűcs Izsó vezérkönyve a nális hazugságokat ? liogy lehessen benne a
modern rajzolásról úgyszólván az egyedüli ko- játékszenvedélyt elfojtani, mikor apja otthon a
moly munka e téren. Különös gonddal tárgyalja kártyától egész este fel nem .-ill V Hogy óvja
az ösztönszerű és képzeleti rajzokat, bár ezek- meg az iskola a gyermek testi-lelki tisztaságút,
nek inkább csak előkészítői szerepük lehet. Művé- ha az a zsúfolt pincelakásban az ember állati«s
vadságiinak szemtanújaV Hogy lehessen a koedu:.ek csak kisebb terjedelmében foglalkozik a
tantervben kijelölt tulajdonképeni rajzanyaggal. kációtól jót várni, mikor a gondosan nevelt
Ivár. hogy a mű ára (11' korona) már magá- szende kis leány elvetemedett szülők vásott,
ban is lehetetlenné teszi, hogy e különben alap- mételyezett lelkű fiúgyermekeivel kerül össze
egv osztálybaV Hogy lehessen a gyermeket mérvető munkát minden tanító és minden iskola
óe«zerezhess". • 'Ivan munkára volna szükségünk, tékletességre oktatni, mikor anyja reggelire pálinkát ad neki s apja magával hordja a kore-amilyent a horvátországi tanhatőság adott ki
feleNaputak za slobodno crtanje" címen. Ez az inába V Hogy lehessen a gyermekben
"aires kis munka 2 1 oldalnyi szöveget és osz- baráti szeretetet - az önzetlenséget, kifejleszteni
"alvok szerint rendezet (I. o 2s. 11. <>. 24. lia azt otthonában oszt.rtlygyülöletre - usztályöiizesre tanítják V . . . > hogy leliesseu v j . . haHÍ. o. 24. IV. o, 2*. felsőbb osztiílyok szánara íö) 1 |o rajzlapra való vázlatot, rajzot, záját megszerettetni, mikor -ziilei .-zajaból hallja
ha/a
• m erst és díszítménytervezetet tartalmaz, ára nemzetét gyalázni, nőkor azok tanítják
heilig 1 korona •"><) fillér. A benne foglalt rajzok
nagyjainak gyűlöletén-. 'íttpaii a/.er
iv.-' azok
m,-is társadalmi osztályhoz tartoztak. mint ő ? "
.vaitok, amilyeneket bármely falusi iskolában
A (saladnak es vele ,-i társadalomnak e nmeit
s meg lehet rajzoltatni: akivitel módja is rávette rovásra Oeöcse Sarolta a/. erköh-íiievelé-i
unt at arra a körülményre, hogy a mű célja nem
•>. mintamásoltatás. hanem a megfigyelés után kongres-zuson Londonban. ( Nemzeii Nőnevelés
vaio ra|zoitatas.
í- LL. ÍUze-tié.l i././.e 1 ie i- eloeiie i .-ieie-si -e i
az iskola válláról. Úgy. de az iskola es tanítóIgaz örömmel fogadjuk az előbb említett
sága nem engedi leemelni a felelőssegei a válláMiniszteri körrendelet végén közölt ígéretet,
hogy a minisztérium gondoskodni fog i'igy, mint. ról. Folytatja a javítás munkáját, amihez a társadalmat hívja s e g í t s é g ü l . A nepiskohi ari.-ztokraódig is. tanfolyamok szervezéséről és egy alkalmas vezérkönyv megíratásáról. A ajlia minél : ciája. a tanítóképző-tanárság felterjesztesben kerté
• lőbb jelennék meg ez a várva-várt vezérmü. a minisztériumot, rendezzen a részére társadalomtudományi tanfolyamokai «Magyar Tanitóképz>
De a tanfolyamokon és vezérkönyvön kívül
II. füzet, íarlias Sándor cikke.) Tudjuk. lmg\
.ié'_r kellene alkotni a kevés költséggel járó
a közoktatási miniszter már íntezkedeit i- ..
gyermekrajz- vándorkiállításokat is. melyeknek
kívánt tanfolyamok szervezése erdekeben. Hz
Ív kiváló szemléltető hatásuk, oly gyakorlati
i aszunk volna, hogy a rájuk fordított csekély úton a társadalomtudományi elvek beszivárognak
a néptanítók lelkébe - általuk az e g é s / t á r s a d a ldozatert bő kárpótlással szolgálnának.
lomi)». Megizniosul társadalmi rrzékiik, l i o g y a
család szivéhez férkőzhessenek és azt, egyetértő
A 1). M K. E. palánkai fiókja ez evi
:
működésre indítják. Hiszen manapság valósággá',
uteis'. kr.zmüvelödési estéjén Kardos Pal polg.
i-k. tanár, az egyesület titkára tartott felolva- egymás ellen lázong az iskola e két főtényezőjo,
sást a földrengésről, kapcsolatban a ínessinai a család és az iskola. Sót másik kel fotenyezoje
földrengéssel. Vetített képeken bemutatta az is, t. i. a tanító es a tanuló. S/.ep sorrendbe
• .pusztított vidék szépségeit s n földrengés pusztí- állítja azokat a vádakai könyvében egy nemet
tudós, Münch Vilmos, amelyekkel egymást illet;
tásait. valamint, a mentési munkálatokat. A közaz
a négy főtényező. A nemetekről szól n taművelődési
esteken, melyeket díj nélkül vagy
«ír.,
. -ekély belepő díj mellett látogathatott a nagy- nulmány, de .jól jegyzi meg Endreiierzson
hogv
nagvreszben
a
magvar
viszonyokkal
közönség. állandóan nagv.>záiari hallgató vett részt.
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egyezik. (Magyar Paedagógia I. sz.) Csakhamar
elnémulnak ezek a panaszok, mihelyt ethikai
szellem hatja át a családot. Igazat kell adnunk
tehát Albrecht Istvánnak, ki így nyilatkozik :
„ . . . én magának a családi életnek erkölcsösítését tartom a mai kor első és legfontosabb
szociális feladatának". „S ez a társadalmi munka
szükséges, hogy legelső legyen, mert addig az
iskola erkölcsi nevelése is falra hányt borsó."
(Népnevelők Lapja, 8. sz.)
Nem hiszünk benne, hogy elérjük a társadalom ez erkölcsösítését, ha meg is valósítjuk
mindama követeléseket, melyeket a hömpölygő
társadalmi mozgalmak piaci • szószólói hangoztatnak s amelyek a közgazdasági értékekre vonatkoznak. Nem lehet azonban tagadni, hogy :
„A szegénység elégedetlenséget szül s a szociálizmus ferde kinövéseit mozdítja elő." (Hunyadmegyei Tanügy 4. sz. Murányi Árpád cikke.)
Az iskolának okvetlenül számolnia kell a gyakorlati élet szükségeivel. Murányi
azt ajánlja,
hogy az összes tanítónőképzőkhöz kapcsoljanak
háztartási iskolát, hogy a képzők növendékei
elsajátíthassák a főzést és általában az összes
háztartási ismereteket. Az ily módon képzett
tanítónők aztán eredményesen vezethetnék a
háztartási iskolákat. Ennél sokkal többet kíván
Kováts Lajos dr. Pozsony városi tisztiorvos. Át
szeretné alakíttatni egész közoktató rendszerünket.
Szót emelt a pozsonyi Toldy Körben, hogy az
iskolát reformálják oly irányban, hogy a természet megismeréséhez és megszeretéséhez vezesse növendékeit. Elégítse ki az iskola a gyermekek tevékenységi ösztönét oly módon, hogy
a testgyakorlatnak és kézügyesség fejlesztésének
tágabb teret adjon. Ébresszen az iskola szeretetet és érdeklődést a természet iránt. Eeformálja a természetrajz tanítását. Állítson fel
iskolakerteket, ahol a gyermekek kertészkedhetnek és virágot ápolhatnak. (Állatvédelem
2. sz.)
Meg-megcsipkedik a hitoktató urakat, hogy
bevágatják szórói-szóra a katekizmust. Csak úgy
fújják. De a klasszikus történetekből és a szentséges igéktől nem épül a gyermeki szív. Hát
mitől épül ? Hát attól épül, ha kiszínezik pl.
Kain történetében e pár szó értelmét : „ Szökevény gyanánt bujdosott." Élénken rajzoljuk a
különbséget a hazai viszonyok otthonos légköre
és az idegen, pl. Amerika rideg közömbössége
között, hol csak az eleven gépet, a kizsarolható
munkaerőt tekintik az emberben és polgárjoga
semmi sincsen. Vagy pl. Ábrahám történetében
fel lehet mellesleg említeni azt a kegyeletet,
mellyel a patriárka ősi sírboltjához ragaszkodott
és szembeállíthatjuk vele a bújdosni szándékozó
világpolgárt, ki szakít sírban nyugvó elemi porával.
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Itt egy másik kép, melyet kitűnően értékesíthetünk. Ábrahám alázattal fogadja vendégeit.
Étkei egyszerűek, pörkölt borjú, pogácsa, aludttej, méz, de annál táplálóbbak. Dániel és társa
megvetik a királyi asztalok dús étkeit ; helyettük
egyszerű főzeléket kérnek és rajta kipirosodnak.
„Látjátok, gyermekek, hogy jobbak az egyszerű
ételek. Nem is kell annyi pénzt pocsékolni
értük, kivált a mai világban ! Azt mondják,

kevés a pénz ! Dehogy ! Sokat költünk hiábavalóságokra; azért fogy el hamar, még ha
ezerannyi lenne is." Végh Kálmán Mátyás plébános adja ezeket a bölcs ujjmutatásokat a Népiskolai Tanügy 8. számában. Ha követik a hitoktató urak, valóban nevelnek vallásos és erkölcsi érzést. Nemcsak az eklézsiának jövő nemzedékében, hanem segítségükkel híveinek jelen
táborában is. Ezzel hatalmasan hozzájárulnak a
szociális gondolatok tisztázásához.
Azon csakugyan nem ütközhetik meg senki,
ha a régi világba szállnak, hogy alakjaiból és
eseményeiből leszűrjék a pedagógiai tanulságot.
Micsoda áldás volna az, ha visszaszállhatnánk a
magunk régi világába is, hogy felújítsuk emlékünkben gyermekkori gondolataink és érzelmeink
fejlődésének műfolyamatát. Milyen máskép állana
akkor a pedagógiai tudomány. A régi tudományos elméletek sem megvetendők. Némelyik
a közigazság méltóságára emelkedett azóta. Körülbelül ezek közé tartozik Hippokratesznek az
elmélete és azoké, kik az ő nyomdokain haladnak. Ez az elmélet a környezetnek az emberre
gyakorolt hatásáról szól. Szerinte az éghajlati
viszonyok jellegzetes befolyást gyakorolnak a
nép szellemi sajátságaira, történeti sorsára, erkölcsi, vallási, politikai állapotára. (Akadémiai
Értesítő, 230. füzet. Hornyánszky Gyula tanulmánya.) Íme a környező viszonyok, mint a nemzeti jelleg alkotó eleme. S mégis akadnak feles
számban olyan vakmerők, kik tagadják a nemzeti kötelék jogosultságát. Onnan van ez, mert
hovatovább kivetkőzünk nemzeti mivoltunkból,
ahelyett, hogy ápolnók a folytonosságot nemzeti őserőinkkel, „ . . . nem látom azt az ősmagyar embert
jellemző értékes szellemi és erkölcsi erőt, mely
a történelem tanúsága szerint minden fontosabb
ügyben képes volt kialakítani és érvényre juttatni a nemzeti közvéleményt." Mondja Holzmann
Ferenc a győri Tanügyi Értesítőnek
9—12. számában, melyben ősi erényeinket fürkészi. Fejtegetéseinek zárószavában ihletteljesen
kijelenti, hogy az ősmagyarban : „. . . előttem
áll egy pásztornépben az erős egyéniség, az
összefoglaló egység, a szellemi és erkölcsi erő".
Van hát bő forrásunk, ahonnan erőt meríthetünk a nemzeti nevelés munkájához. A fejlődés törvénye megkívánja, hogy ez ne történjék egyoldalúan, hanem a haladó kor szellemé-
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vei egybevetve és egyeztetve. A mai kor műveltségének úgyszólván legelemibb követelése,
hogy gondolatainkat liiven, röviden, velősen,
szóval szabatosan kifejezzük. Talán leginkább
abban különbözik a müveit embertől a műveletlen, bogy az előbbi ki tudja vonni és össze
tudja, foglalni a dolgoknak leglényegesebb es
legjellemzőbb vonásait. ..Bátran felállíthatjuk a
tételt : a beszéd az ember. Aki gondolatait röviden, nyomatékosan, kellemes könnyedséggel
tudja kifejezni, az az ember önkéntelenül is
bizonyos varázst teremt maga körül."
aki
három mondatból álló kérését nem tudja világosan, értelmesen előadni, annak az életben sokszor van vesztett ügye." I ígymond Albisy Katalin. (Népnevelési Közlöny 11. sz.) Ks ezzel
figyelemreméltó intést ad a tanítóknak.
A nyelv hatalmas fegyver. Meghódíthatjuk
vele felebarátaink tetszését. A tetszés vágya,
sóvárgása az embernek legősibb s elpusztít hatlan
ösztöne. Legmagasabb kitevője a divat.. Mindennek van divatja. A nyelvnek is, sói az orrnak
is. lOrdekes adatokat közöl az orr divatjáról
Knrtw.? Lajos dr. az I'ránia
számában. Az
orr díszítése a legtöbb primitée-népnél megtalálható a/, összes földrészeken. A díszítési szókasok remikívül változók, a lényeg azonban
valamennyinél az orrsövény, vagy az orrszárnyak
iitfnrása, abból a célból, hogy különféle tárgyakat, ékszereket lehessenek bele. Szörnyen felháborodunk ezen a barbárságon cs ezenközben
ott himbálódzik fülünkön a súlyos, csillogó es
drága button. Beszelni ezüst, hallgatni arany,
hallgatva beszelni - gyémánt.
líicniger Ignác kitűnő taneszköznek minősíti,
be is viszi a tanulók közé az ezüstöt, aranyat.
.. Mivel a pénzkezelést kell valamikor úgyis
tudnia fa tanulónak i s nem a számológéppel
való ügyeskedést, kétségtelen, hogy célirányosabb
a pénznek számolóé,szköz gyanánt való alkalmazása, mint bármely számológépé." (Evangélikus
Népiskola 2. sz.) Lehet, hogy igaza van Ivicinger kollégának. Próbálják meg kérem. Soksok taneszközt kívánunk hozzá.
Végül ideírunk ollóval egy hírt a Népnevelési Közlöny II. szamából: ..llogv lesz. a versből miniszteri rendelet V Vaday József kartársunk
az. elmúlt hetekben Madárgyűlés címen igen

szellemes verset írt a Néptanítók
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kartársunk részére a miniszter sa.ját,kezűleg írott
levele, épen olyan fontos a közérdek szempontjából a miniszternek az a határozott ígérete,
hogy nemsokára napvilágot fognak látni azok a
miniszteri rendeletek, amelyeknek a kibocsátására
a madarak küldöttsége a minisztert kérte. Hát
így lett a versből, a versek alkonyának századában, miniszteri rendelet."
ma.
Irodalom

I
t

i
i
I
I

Lapjába,

amelyet, a szerkesztő vezető helyen közölt, mert
mint írta - többre értékű az. ilyen tanulságos verset, egy prózában megírt száraz, tudományos értekezésnél. A vers, mely Darányi miniszterhez lett adresszálva, nem kerülte ki a
nép miniszterének figyelmét, s meleghangú le1
vélben köszönte meg az. előkelő nevű írónak a
szíves figyelmét s egyúttal értékes ajándékot
küldött a számára. Amilyen kitüntetés Vaday !

és

művészet.

Iskolai Dalgyűjtemény.
Mai mellékletünk Pósa Lajos két költeményéi
hozza — megzenésítve. A „Tanulók éneke" c.
dal zenéjét, Balmert József, „A rabmadár" c. költemény dallamát Belesnay Antal írta.
Azon dalok közzé tartozik mindkét dal, melyeket, művészi gyermekdaloknak nevezhetünk.
< íyermekdalok. mert szövegük gondolatköre a
gyermek képzetvilágából való. a bennük kifejezett
érzelmek a gyermek érzelmei s mindkettő a
gyermek erkölcsi nevelését célozza ; dallamilag
mindkettő illeszkedik a gyermek éneklési készségéhez, hangterjedelméhez : de e dalok egyszersmind művésziek is. mert a forma, a nyelv, a
verselés technikája, - az. ezekhez, ille.-zkedő dallaniszerkezet felülemelkedik a népiesen, s úgy a
s/.övegi rész, mint a zenei, egyaránt művészi ab
kotas.
Mindkét költemény sajátos terméke annak a
költői iskolának, melynek Pósa a megalapítója, ;
ennek az iskolának szerencsés művelői fordulnak
először tudatosan ahhoz a. napsugaras, boldog,
.. iigc kóioz.ákhoz,, melyben minden megeleveníti,
amelyben a gyermek mindent szépnek, jónak lát,
amelyben a külvilág minden jelenséget önmagára
vonatkoztatván : mindenben megtalálja az összhangot ; ez, az iskola teszi
és pedig benső
szeretettel
a gyermeket a költészet- tárgyává.
Az első dal Pósának egyik legszebb iskolai
dala : buzgó fohászkodás, meh igen alkalmas arra,
hogy tanításunkat vele megnyissuk, vagy berekesszük. A népiskolai tantervhez kiadott Utasítások is hangoztatják, hogy „az. imával k a p c s o latban. naponként, az első óra elején s az utolsó
óra végén egy rövid fohász éneklendő s a tanítás anyagának részletezésében úgy az alsó, mint
a felső fokozatnak mindjárt az első évfolyamán
(tehát az 1., illetőleg a III. osztályban) ott van
a tanulás előtti s utáni ének. De ezt, nem tekintve is, a tanítást megkezdő és bevégző ünnepélyesebb pillanatok úgyszólván önként kínálkoznak arra, hogy bennük és általuk a gyermekek
hálaadó érzelmekre hangoltassanak s ez érzelmeiknek dalban adjanak kifejezést. Az ilyen dalnak nagy fegyelmező, nemesítő ereje van.
A dallam hang- és létraneme : kemény G ; liai igterjedelme : d' d", tehát épen az alsó és felső
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5. lépcsők között, elterjedő nyolcad. Tekintettel
arra, hogy az egész dallam létraszerű hangokból
áll s abban a kemény hangnemtől idegen (létraszerűtlen) hang egyáltalán nem fordul elő, s tekintettel arra, hogy a hangnem kibővítése (tehát
az 1. lépcsőn alul, vagy a 8. lépcsőn felül eső
hangok sorozata) a IV. osztály tanítási anyagába
tartozik : ez a dal ott, ahol az éneket hangjegyek
szerint tanítják, hangjegy alapján már a IV. osztályban is megtanítható, természetesen a gyermekek részére egyszerűsített (kemény G-létranembe transzponált) átírással, ekképen

stb. ;

S

•

1

o

q)

vagy:
t ö
p

t i
— 1 — —1

s—

stb.

Hallás utáni eljárással a III. osztálytól kezdve
bármely osztályban megtanítható.
Egyébként ez a dal, mely két egymástól jellegzetesen különböző motívum változataiból szövődik össze, nevezetesen egy négyszótagos, ritmikailag változatosabb, melódiailag erőteljesebben
hullámzó főmotívumból :

i t v-—r^-J

' — ß -

l

s egy kétszótagos, ritmikailag is egyszerűbb,
ereszkedő dallamú mellékmotívumból :

^

-

Szerkezetét tekintve is érdemes a tanulmányozásra, főkép abból a szempontból, hogy miként
veszik föl az egyes motívumok az összhangzatos
harmónium-kíséretben világosan látható összhangzatoktól idegen, ú. n. számfeletti, vagy bolygó
hangokat ; ilyen hangok vannak pl. a 2. vagy a
6. ütemben :
2. ütem :

6. ütem :
I

é

fr* í — S
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melyekben a In-hang számfeletti, vagyis idegen
hang a d—fis—a—c, vagy a—eis—e—g uralgó
négyesekre nézve. Ep így alkalmas tanulmányul
kínálkozik e dal a harmóniumon való sima, kötött játék gyakorlására.

A második dal „A rabmadár" igen alkalmas
leend arra, hogy a közelgő tavasz szép gyermek-

ünnepélyén, a madarak napján kifejezze és fokozza — a rokonérzelmek asszociája révén —
a gyermekek hangulatát.
A négy strófából álló kis gyermekrománc első
három versszaka a rabságban vergődő küzdelem
megjelenítése, míg a negyedik szak a visszanyert
boldog szabadság rajza. A szerkezet részarányossága van abban, hogy az első és utolsó szak
tisztán epikus, a 2. és 3. versszak párbeszédes.
A szöveg e szerkezeti sajátosságai magyarázzák
a dallamot s adnak útmutatást a dal megtanítására s helyes és szép előadására.
Mint minden párbeszédes szöveg, úgy ez is
nagyon alkalmas arra, hogy a dalból váltakozó,
majd együttes éneket alakítsunk; tehát a dal 1.
szakaszát együttesen, a 2. versszakot az I. csoporttal, a 3. versszakot a II. csoporttal, az utolsó
versszakot ismét együttesen énekeltethetjük.
A hangulatnak föntebb említett ellentétességét
a dallam a rendelkezésére álló zenei eszközökkel
szintén festi, ami által az ellentét még érzékelhetőbbé válik, vagyis az ellentét esztétikai hatása
fokozódik ; az idevonatkozólag rendelkezésre álló
zenei eszközök nem mások, mint a hang elemei,
vagyis a hangérzetek ezen tulajdonságai : a) a
dallam, b) a méret és hangsúly által meghatározott ritmus, e) a hang ereje s d) a harmónia.
Egyenként véve ez elemeket, a szomorúság és
vidámság ellentétes érzelmei kifejeződnek : a) a
dallamban az által, hogy az 1—3. strófák dallama lágy hangnemben, a 4. szakasz dallama
(azonos magasságú, tehát azonos elnevezésű)
kemény hangnemben mozog ; az I. rész modulációkra hajlik, a II. rész az adott létranem keretében állandóan megmarad ; b) ritmusban az
által, hogy az L rész négyes, a II. rész kettős
ütemű ; vagyis az I. részben csak minden negyedik méretegység után lép föl a főhangsúly, míg
a II. részben minden második méretnek főhangsúlya van ; továbbá : az I. rész metrikai alapképlete a korijámbus (jellemző tulajdonsága a hangoknak osztásból folyó értéknövelése), míg a II.
részben a mértékegység s ennek felező osztásai
a jellegző alapképletek ; végül : az I. részben a
tempó (vagyis a mérés egységéül szolgáló idő)
lassú, a II. részben élénk; c) a hangerőt tekintve : az I. rész dinamikája a halk, félerős s
a fokozatosan fogyó vagy ceökkenő hangárnyalásban áll, míg a II. részt az egyenletesen erős
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Az ú. n. szolmizációs rendszer szerint tanít va :
a do helyének változására példa e dallam, amony
nyiben a dó-hang lielye az I. részben a :!. vonalközön, a II. részben a 2. vonalközön van.
Sz. Jí.
* I)eák utazások címmel Mátrai
Ferenc
Hédiitől Szegeden, húsvétra egv kis füzetke jelenik meg. Ara 5(1 filler. Kapható lesz a Szegedi
Napló kiadóhivatalában s megrendelhető a szerzőnél : Szaporahegy-tanya Szeged mellett. U. p.
Sándorfalva. A füzetke tiszta jövedelmének 3 V, -át
! szerző a létesítendő tanítói szanatórium javára
A A A B
\ periódusoknak ezen különböző volta pedig szánta.
azt mutatja, hogy ez a dallam kilép a szakaszos
szerkezet keretéből > átmenetet- képez az átdolgozott- műdal fele. Zenei szerkezete már ezért is
(A Dávid Ferenc egyesületből.)
művészies.
Annyira
jutottunk mar, hogy mindent liami
Minthogy pedig az első periódus három strósítanak,
még
szabad gondolatot is. Azok, kik
fán át ismétlődik, s minthogy ezen körnek a korijambus a jellemző képlete, a magyar korijámbus multunk nagy es nemes eszméiért lelkesednek,
pedig szívesen alkalmazkodik a szöveg metriká- megborzadnak korunk vaskos szólamaitól é.s fel
forgató törekvéseitől. Társadalmunk egyik nag\
jához : ezen alapképlettől
a.s.szonya, Vérezel Ferenené. Kozma Flora, Istennek
hazában, Istennek nevében emelte föl intő szavát
rs
^
rs
a vészes áramlat ellen. A mai s/abadgondol
9 - 0 0
*
kodrik mindenekelőtt a vallás ellen fordulnak,
de
hadat üzennek mindazon ideálnak, melyért
eltér«'ileg, á hosszú es rövid dallamhangokali mindig ös. /-hangzatba hozhatjuk a szöveg prozódiá- neines lelkek hevülni tudnak. Megtépik a haza
jával : vagyis a dallamnak az első vers.sy.ak iiiem- fogalmát. ( Mon. kicsinyes az egész. Meni méltó
formáihoz alkalmazott metrikai képletei a :>. többé a szabadon gondolkodó ember tiszteletére. Az
egyetemes érzést kívánják' általánosítani. Mintha
strófában imígy alakulnak;
nein verhetne annak szíve az egész emberiségnek
magasrendű érdekeiért, aki hazáját, nemzetét szeren. Az .itaJakitas, a haladas, az. újítás szelleme
» ' » m
0
» ' 0
m
0
sohasem nyugszik tetle.mil, de soha sincs rajta
Kis fi - ó - kom,
rídes
párom . . .
i áldás, ha tiszta eszményeknek ront. A valódi, a
Az ily különbözetekre a gyermekek figyelmet nagy, az erkölcsi eszmények nem halnak ki a
mindig föl kell hívnunk : egyszerű módja ennek korral, csupán aléltságba esnek időnként. A refor(hangjegyszerinti tanításnál) az, hogy a folytatóla- máció is csak megelevenítette, megfényesítette,
gos versszakokat a táblára írjuk s az egyes sorok megtisztította a letűnt időszakok szép és hatalfölé a metrikai jeleket (a dallamjelölés nélkül) mas eszméit, melyek a törtetők, a tülekedők. az
följegyezzük, úgy, ahogy a fenti sor is mutatja. önkénykeilők torzsalkodásában meghomályosultak
es megcsorbultak. A mai reformátorok a natuTekintettel e dal nagyobb hangterjedelmére
ralizmust, maferiálizmust és reálizmust szítják,
(h — d" = 10 hang): hallásszerinti eljárással e dal
élesztgetik, terjesztik, szilárdítják, mitsein törődve
a IV—VI. osztályos tanulóknak való; hangjegyaz ethikával. Elfelejtik azt. hogy elpusztult az a
szerinti eljárás mellett — tekintettel a benne
nép, mely letiporta az erkölcsöt. Hiszen mindig
előforduló lépcsőmódositásokra, sől lélranem-válmerültek fel szórványosan erkölcstelen esetek, de
tozásra
az V., illetőleg a VI. osztály anyaaz erkölcstelenség nem jelent meg nyilt sisakkal
gába illik bele. Az V. osztálynak tantervileg
a színen, rejtőzködött. A mai úgynevezett szameghatározott anyagát tekintve (lépcsőmódosítábadgondolkodók nyíltan fogják a tévedők pártját
sok), a H. rész át is irható oly módon, hogy a
és bátorítják magát a tévedést, hogy ledobja
létranem előjegvei helyett a lépcsőmódosításokat
magáról leplét. A XVI. szazad reformátorai az
mindenütt kiírjuk ; így :
erkölcsi gondolatot hirdettek szépnek és jónak,
tízabadgondol kod óink azt. vallják, hogy semmi
köze annak a jóhoz, az erkölcshöz, ami szép. Az
ilyen széppel, az ilyen szépnek kultuszával akarják vezetni a népet. Eszerint a népművelésnek
stb.
hangszínezés jellemzi ; <l) meg a harmónia is
fokozza az ellentétei, mert az I. rész egyszólamú ságá val szemben áll a II. rész dallamának egy
másik szólammal való kísérete.
Az ellentét zenei kifejezésének s illetőleg fokozásának az érdekéből folyik az is, hogy a 4.
strófa dallama egészen más fő- és mellékmolívnmokból épült föl, mint az 1 — s z a k a s z o k é ;
vagyis ez a dal kétféle dallamkörből (periódusból)
van megszerkesztve, melyek közül az első kör
háromszor ismétlődik ; periódusainak képlete tehát :

Sí^az és hamis szaluul gondolat.
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a hasznosságon kívül a szépségre kell irányulnia.
Ez az irány a dolog természete szerint elejti az
erkölcsi nevelés jogosultságát. Ezzel az iránnyal
megegyezik a bosszú érzete, melyet Marx követői hirdetnek. Az azonban határozottan visszaélés,
a szabad gondolat meghamisítása, hogy szabad
gondolat gyanánt tüntessék fel az erőszak gondolatát. Arathat pillanatnyi diadalt a féktelenség,
dőreség azonban állandóságra számítania nem
lehet. Aki csupán jogokat követel, de tudni sem
akar kötelességről, az csakhamar áldozatul esik
a nálánál erősebbnek. Ez az ököljog szabadsága,
íme, kiderül ilyeténkép, hogy a modern szabad
gondolat apostolai valókép a középkor sötét eszméinek gyanús lovagja.
Körülbelül ezeket a gondolatokat fejtegette a
nemes eszmékért buzgó felolvasónő, és igazságaival mély benyomást tett a nagyszámú hallgatóságra.
11. I .

Könyvesház.
* Az írásművek pszichológiai alapon vett
kategóriái. (írta : Farkas Sándor. Különlenyomat
a M. T. Akadémia Athenaeum c. folyóiratából.)
Még gondolatmenetét is alig adhatjuk Farkas
Sándor tartalmas és értékes munkájának. Nem
adhatjuk, mert ha csak a következtetéseket írnánk
meg s a hozzájuk vezető útat nem ismertetnénk,
homályos és tökéletlen lenne a mi munkánk. A
következőkben inkább csak jelezzük Farkas Sándor
könyvének célját és fontosságát, okoskodásainak
végeredményeit.
Azok között az elméletek között, melyeket évszázadok, sőt évezredek hagyományai igazságokká
szilárdítottak a mai ember előtt, sok olyan is van,
amelyektől meg kellene szabadulnunk. Farkas a
régi poétikát és retorikát dobja el, hogy fölépítse
helyettük pszichológiai alapon az igazi poétikát
és retorikát. Kimutatja az írásművek felosztásában
régen és ma is megnyilatkozó rendszertelenséget.
Okoskodása mindenütt a megdönthetetlenség és
igazság erejével hat. Ez okoskodás nélkül a végkövetkeztetések — mint mondottuk — homályosaknak tűnnek ugyan fel, mégis szükségesnek
tartjuk bemutatni munkájának azt a részét, hol
tömören foglalja össze a ma mutatkozó rendszertelenséget, hol mintegy lerombol mindent, hogy
munkája második felében újat építsen. Ez összefoglaló rész következőképen hangzik : „Volt és
van két főkategória, úgymint a vers és a próza
kategóriája. E két csoport megkülönböztetése alaki
alapon történt, a ) A vers kategóriáján belül volt
és van három kategória : úgymint a lírai, epikai
és drámai műfajok hármas csoportja. A líra szemben áll az epikával pszichológiai vonatkozású tartalmi alapon, az epika a lírává], a tárgy milyenségének szempontja alapján. Az epika s a dráma
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pedig szemben állanak egymással az alak, a'forma
alapján, b) A próza főkategóriáján belül volt és
van négy csoport ; a leíró, elbeszélő, értekező
műfajok s a szónoki beszédek csoportja. A leíró
és elbeszélő műfajok szemben állanak egymással
a tárgy milyenségének alapján. Az értekezés önmagában áll pszichológiai vonatkozású alapon,
épígy magában áll a szónoki beszéd szintén pszichológiai vonatkozású megkülönböztetésben. Az előbbi
ugyanis, a szokásos esztétika szerint, az értelemre,
az utóbbi pedig az elhatározásra akar hatni. u
A munka első része évezredes, igazságoknak
látszó hagyományokat rombol le. Olvasva Farkas
művének ezt a részét, arra gondolunk, hogy mindnyájan éreztük ugyan a zűrzavart, lelkünkben
fölmerült a javítás szükségessége, de előretörő
gondolatainknak útjába állottak a megszokás, a
hagyományok, a mult nagy íróinak tekintélye.
Aki poétikát tanult, épúgy érezte, mint a nyelv. tannal foglalkozó, hogy sem a műfajok, sem a
nyelv nein engedik szorosan zárt kategóriákba
tömlöcöztetni magukat. Az előttünk fölmerülő
zűrzavarból menekülni akarva, elfogadtuk azt a
kényelmes álláspontot, hogy a kategóriák összefolynak, egyik-másik irodalmi mű nem illik pontosan egyikbe sem, hanem 2 — 3 műfajnak sajátságait is egyesíti magában.
Farkas kimutatta, hogy nem egységes alapon
készültek az annyi zavart okozó kategóriák. Munkájának második részében pedig iparkodik megkeresni az egységes alapot. Művének második
része az építés. Taián még figyelemreméltóbb,
mint a rombolás volt. Az útat, mely a végső eredményhez vezet, itt sem ismertethetjük. A gondolatoknak és érveléseknek olyan láncolata előzi
meg a végkövetkeztetéseket, hogy e láncolatból
nem ragadhatunk ki olyat, ami egyúttal előzménye
és következménye ne lenne az elmondottaknak és
elmondandóknak. Meg kell elégednünk itt is Farkas
Sándor eredményeinek bemutatásával. Szerinte, az
írásművekkel tartalmi szempontból a poétika, összhangzatosság szempontjából a retorika, alak szempontjából a grammatika, stilisztika és a verstan
foglalkoznak. A poétika pszichológiai alapon három
részre osztható. Vannak hangulatbeli, ismeretbeli
és akaratbeli művek. A hangulatbeliekhez tartoznak : a tanító költemény, szatíra, epigramma, leíró
költemény, elégia, óda, himnusz, ditirámb, dal,
mese, monda, legenda, éposz, románc, ballada,
regény. Ismeretbeli művek : leírás, útirajz, jellemrajz, értekezés, korrajz,, évkönyv, krónika, napló,
történet. Akaratbeli művek : a dráma és fajai,
szónoki beszéd.
Vannak dolgok Farkas Sándor munkájában,
melyekkel mi sem értünk teljesen egyet ; az előítéletektől szabadulni nem tudó emberek bizonyára sok olyan dolgon fognak fennakadni, melyek
mielőttünk megdönthetetleneknek látszanak. Nem

12. RZ.ÍM.

Figyelmeztetés !
Olyan hirdetéseket, melyekben állami tanítók vagy tanítónők állásukat
j í r n z ó r l hajlandók elcserélni, avagy a n y a g i c I l o i i K x o i g á l l a t á s o k fejében
ilyeneket keresnek,
fogadmik el.
Budapest, 1909. évi márc. 12.
ív i-f/i/ctenii
P A L Y A Z A T O K.
Állásomról lemondtam, elmegyek bárhová. Meghívást >ürgősen kérek N a g y i l l á r a , Abaúj megye.
Guttasy Ferenc, oki. róm. kath. kántortanító.
_ (315-111-3)
bemondás folytán megürült tanítói állomá-ra Dunab ö k é n y római katbolikus iskolaszéke pályázatot hirdet. Az állomás .javadalma: 1. s50 korona; 2. szaluid lakás;
5 hold, isoe
-öl szántóföld haszonelvezete. Kötelessége : az iskolaszék által kijelölt
osztályban tanítani, az ismétlő-iskolát külön díjazás
nélkül a többi tanítóval fölváltva tanítani ; a gyermekeket vasár-, ünnep- és hétköznapokon szentmisére
vezetni, ott rájuk felügyelni s az újvidék-palánkul
néptanit o-egyletnek tagja.vá lenni.'I .»nyelv : németmagyar. l'a vázat i határidő: 1909 március 28. Pályázhatnak férfiak es nők. Ha nő válas/tatik, tartozik a.
női kézimunkát tanítani. Az állomá választá után
azonnal elfoglalandó. A kellően fölszerelt Kérvények
a dunabökenyi romai katholiku.- iskolaszékre címezve,
főtisztelendő Vidakovieh Miklós, i >;•• i • úrhoz Bács
tóvároson nyújtandók be.
- :tôlî —II1 — 2)
A nagyméltóságú báró Wodianer Albert ár által
fenntartott magánjellegű ó - d ö g ö s i pu /.tui iskolában
betöltendő tanítói állásra pályázat hirdettetik. Szabad
laká.. 1000 korona évi lizetés készpénz és termékek'
béé. -zeinélyére ingyené, orvosi kezeié. és ötöde,é
korpótlék. Pályázhatnak oklevele- római katholikutanítók, kik a tót nyelvét is bírják: folyamodványukat oklevél- é> bizonyít vány-rivá-, éai oi,-t.-'il t
április l-ig a jószágíelügyolőséghez Komjáth, N.vitramei:ye nyújtsák be, ahol a díj lev é l össze- feltételei
megtudhatók. Pályázat lejárta után az állás azonnal
elfoglalandó.
(375 11—2)
M a g y a r k a n i z s á r a (Szeged mellett; róm. kath.
.-egédkántort- keresek, f izetési; : 20 korona és ellátás,
tsyerlyaj'jvedolem lesz. Az állomás sürgősen elfoglalandó. Önállóan működök alkalmaztatnak csak. Okleveles egyénnek előny adatik. Kek Béla.
(361 -II—21
A n é i n e í s z e n t g r ó t i (Va-- m.) róm. kath. népisko- 1
lához osztálytanító kerestetik. Javadalma: hitközségtol 400 korona, államtél 000 korona, 20 korona kertilletmény ; lakásul egy bútorozott szoba tűtés-el.
Kötelessége: az 1 — II. osztályt önállóan, az ismétlős í i k e t felváltva tanítani, a kántor-ágban -egédkezni,
a. temetéseket most egyelőre önállóan végezni, ame- I
lyekért a megfelelő díjazást, kapja. Tannyelv magyar-német. Kél vények március 30-ig Pataky Ferenc
plébános, iskolaszék; elnök úrhoz intézertdők.
(380 — 11—2)
Keresek alí imanmrány- salgótarjáni vasmű-részvénytársaság l i k é r i árvaháza részére betegápolónőnek
gyermektelen özvegy nőt, vagy idősebb leányt, ki a
fehérnemű- és felsőruha-varrást tökéletesen érti, mivel
az ápolónői teendők önálló végzésén kívül kötelességei közé tartozik a foltozás, a fehérnemű- és ruhavarrás is. Javadalmazása, teljes ellátáson kívül, havi
30 korona. Ajánlkozások orvosi és egyéb bizonyítványokkal „Árvaházi Iutézőség" címére Nyustya-Likér
;(iömör m.) küldendők.
(370 —I — 1)

•nf/omtln

i(jaz(/(ttósá(/<(.

l'A', tanító, aki eddig helyettesként működött, s/.eíeny feltételek mellett állást keres. Cím: Tanító
P o r l á d o n y , Post restant.
(358—II—2)
K i s z á c s r a (Bács) két ág. hitv. ev., tótajkú, okleveles tanító kerestetik. Fizetése: lakáson kívül ÍOOO
korona készpénzben. Bizonyítványok április 11-ig a
lelkészi hivatalnak küldendők. '
(384—II- 2)
V e r s e c z város községi elemi fiúiskolájánál elhalál o z á s folytán megürült rendes tanítói állásra pályázat
hirdettetik. Javadalma : 1100 korona fizetés, 360 korona
lakáspénz, 20 korona kertváltság és az 1907. évi XX VII.
t.-c. értelmében hat ízben esedékes ötödévi pótlékok.
A tanítási nyelv magyar, azonban a német nyelv tudása is okvetlenül megkívántatik és okmányilag igazolandó. .Szabály-zerüen fölszerelt és bélyegeit folyamod ványok alulírott iskolaszéki elnökséghez április 5-ig
küldendők be. Hiányosan fölszerelt, avagy elkésve
érkezett folyamodványok figyelembe nem vétetnek.
Verseez. 190!) március 1 *-án. Kezucha István dr.,
iskolaszéki elnök. Frank István, iskolaszéki jegyző.
(406 - 11 - 1 )
C í a j á r i (Pozsony megye) róm. kath. iskolánál III.
oszt. tanítói állasra pályázat hirdettetik március lio
3'»-ig. Javadalma: hitközségtől előlegesen 600 korona,
államsegély 17.; korona, tanoncok tanításáért 40 korona, kert illetmény 40 korona. Csak okleveles és kántor ágban jártassággal bírók pályázhatnak. Kérvények
• »túli Miklós plébános, iskolaszéki elnökhöz nyújtandó,. be.
(405—1-1)
ü i c z ö t t (Bars m.) a róm. kath. kántörtanítói állás
1
itöltcndö. .l,n.ind ós. tg ok : lak as, moly aii 2 pndiuzott
szobából, konyha, kamara, pince, i-tálló, 1 szín ólból ;
:', hold és 1191 ! -öl szántóföld; 2 hold és 509 f -öl
rét, I hold és 1170
-ül legelő, 251 -öl kert ; kiezői
erdőben szabad fairtás 24 űrméter ; zsellérpénz ti
korona; 12 hekt. e- s'O liter rozs; államsegély és
korpótléi ; azonkívül az alapitványos misék után reá
eső i esz és stóla. Kívántatik az orgonában való jártasság. A választás folyó évi március 31-én délelőtt
10 órakor lesz, előtte a szokásos énekpróba.. Pályázók
folyamod ványaikat, kántori és tanítói képesítő-oklevéllel, a kiezői (Bars m.) róm. kath. plébánia-hivatalhoz
küldjék be március 30-ig.
(318—1—1)
Alulírott igazgatóság ezennel pályázatot hirdet az
apaji (Pest megye) hercegi hitbizományi béraradalomban megüresedett magánjellegű népiskolai tanítói
állásra,. Javadalmazás: ké.-zpénzben 1000 korona és
a törvényes korpótlék ; az Apaj pusztán lévő tanítói
lakás (melléképületeivel) és kert használata; iskolafűtésre 16 q kőszén és ' i öl tűzifa 80 korona maximális értékben; a hercegi uradalom a tanítói nyugdíjalapra évi 21 koronával járul hozzá. A szabályszerűen felszerelt folyamodvá nyok Szász- Coburg-Gothai
Fülöp herceg O Fensége gazdasági igazgatóságához,
Puszta vacs, Pest megye, f. évi március hő utolsó
napjáig bezárólag benyújtandók, a tanítói állás pedig
április hó 15-én'foglalandó el.
(407—1-1)
N a g y m á k f á r a á.sközségi iskolához nyugdíjaztatás
befejeztéig, legfeljebb e tanév végéig 00 kor., 16 kor.
lakpénz havi illetménnyel helyettes kerestetik. Jelentkezés másolatokkal: Községi Iskolaszék (pósta
Vasvár) címzendők március 30-ig.
(393-1-1)
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NÉPTANÍTÓK LAPJA.

24.

SZÁM.

Történelem a népiskolák Y. és VI. oszt. számára.
A népiskolai új tanterv alapján irta : FARKAS SÁNDOR, állami tanitónőképzd-intézeti igazgató.

Kiadja a magyar k i r á l y i t u d o m á n y e g y e t e m i

nyomda.

Engedélyeztetett, a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
minisztérium 94.978/908. sz. alatt kelt rendeletével.

Az Y. OSZtály számára szolgáló kötet bolti ára 54 fillér, nettó-ára 40 fillér.
A VI. OSZtály számára szolgáló kötet bolti ára 60 fillér, nettó-ára 45 fillér.
Ezen k é t tankönyv hivatalos bírálata k ö z ö l t e t e t t a Néptanítók

Lapja f . évi 7. s z . 2 7 .

lapján.

Matatványpéldáuyokat ezen történelmekből díjtalanal ég portómentesen készségesen küldünk.

Az egyetemi
A s z e p e s v á r a l j a i evang. egyházközség megbetegedett tanítója helyére három hónapra tanítói vagy
tanítónői helyettest keres, kinek kötelessége az alsó
három vegyes osztályban tanítani és az iskolaév
végén levizsgázni, esetleg kartársával felváltva orgonálni. Javadalmazása: szabad lakás és havi 60—80
korona, esetleg orgonálásért külön honorárium. Utazási költségei megtérülnek. A német nyelv teljes
bírása elengedhetetlen feltétel. Az állás azonnal elfoglalandó. Felszerelt kérvények a lelkészi hivatalhoz
intézendők.
(392—1—1)
S o m o g y - K i l i t i reform, orgonista-kántortanítóságra pályázat nyittatik. Fizetése: 273 korona, 1984
liter rozs, 992 liter kukorica, szántóföldben 21'olo
[ - ö l , házikert 757. Szessziós gazdáktól ' s-ad széna;
száraz, kemény hasábfa 22 méter behordva, felvágva.
Bor 896 liter, tandíjban 32 liter lusus ; 1 csirke
52 fillér. Ismétlősökért ezidőszerint fizet a község
80 koronát. Oröltetés, meszeltetés, háromnapi fuvar.
Siófok reformátusai egyházi adójának '/.i-ada. Stólák
énekszóstól 150 fillér, búcsűztatóstól 4 korona. Háromszobás padlózott lakás, kettős konyha, kamra,
melléképületek cserepesek. Törvényes korpótlék
Kötelességei : mindennapi és ismétlősök tanítása felsőbbségünk rendeletei alapján, ifjúsági énekkar szervezése. Lelkész akadályoztatásakor, valamint kanonikus órákon katedrai szolgálat. Pályázhatnak feilnetlen életű, egyházias viselkedésű, kitűnő eredményű
okleveles tanítók április végéig. Bemutatkozás szószéken, orgonálásban, éneklésben csakis hívásra és
terminusra saját költségen. Kérvények reform, lelkészhez küldendők. Elöljáróság.
(400 —II —1)
A p o r r e g i ág. hitv. ev. osztatlan elemi iskola
tanítói állására, április 10-iki határidővel, pályázat
hirdettetik. Fizetés : 3 szobás lakás és tartozékain
kívül, a javadalmi jegyzőkönyvben 1282 koronáia
értékelve. Pályázó kívánatra saját költségén bemutatkozni köteles. Felszerelt kérvények Balogh István
ev. lelkészhez Porrogszentkirály, u. p. Porrog, Somogy vármegye, küldendők.
(403—II—1)
V á g t a p o l c z a i (Zsolna mellett) r. kath. népiskolánál tanítói-tanítónői állásra pályázat hirdettetik.
Javadalma : 1000 korona. Lakása természetben. Tannyelv : magyar-tót. Választás április 1-én. Kérvények felszerelve az iskolaszék elnökségére címzendők.
Tanítói állás azonnal elfoglalandó.
(404—I—1)
•

nyomda

igazgatósága.

HIRDETESEK.
Az iskolák

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész terjedésének mcggátlására kötelező
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle Dustless"-szel
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fóaagyféle Kästle,ss"-gyár :

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-ntca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171—22 - 8)

Az elemi népiskolákat kötelező
tanszerbeli fölszerelések
legjobb beszerzési forrása:

ERDÉLY és SZABÓ
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára,

BUDAPEST, YIII., Baross-utca 21.
(a Tanszermúzeum mellett).
Műszerészet! gyár!

Üvegfúvó-intézet!

Árjegyzék ingyen és bérmentve !

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen !
Telefon 42—05.

(17-16-7)

Tananyagbeosztási nyomtatványfüzetek az áll. róm. kath. vagy bármelyik tanterv szerint összeállítva 1 oszt. 1 K, 2 együttes o. l - 40, 3 o, 1'60,
4 o. 1-80, 5 v. 6 o. 2 K. Államsegély - kérvény és
Mellékletei 2 K előleges beküldése mellett kaphatók :
Gyerkes Mihály ig.-tanítónál, Székelyudvarliely.
(285—V—4)
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12. SZ.Üf,
R n r p l a H á <2 '''eher és schiller asztalibor hektoliteD U l C l d U d a . venként 26 korona. Olaszrizling és
kövidinka, fajborok 30 korona. Szunyogli Ferenc, bortermelő Ujkécske.
(175 — X—7)

r e o r p l Járási székhelyről, 2 tanerós iskolától tárVJaCI Cl hová, ahol legalább 2 tanerős iskola s vasúti állomás van. Fejlődés alatt álló iskola. Hornyay,
Mezőlaborcz. (Zemplén vm.)
(320 — 1—1)

1 ^ f n r i n f p r t remek szabásban, elegáns kivitel1 J l u i » J i l t i l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
ezerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot

Iskolai

liraus/.

F.

és

T á r s a

úriszabó-iizlete, VI 11. ker., Kákóezi-út <>9. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20 -52—12)
f o p v p l p l z Zólyom szab. kir. rend. tan. város 10
UöCl Cl"K tanerős iskolájától lehetőleg alföldi városba. Ajánlatok „Tanító", Mátyás király utca 25U.
sz., emelet, Zólyom küldendők.
(399—I—1)
\7n 0 7 a u I Legolcsóbb beszerzési forrás. 1 vég 23
Rumburgi vászon in Ont
V a o L U l l : m.,
82 cm.
cm. széles
í
m .. 82
12 K 1 vég 23 m., 78 cm. széles Szabadi-vászon,
erős és vastagszálú, 15 K. 1 vég 23 m , 84 cm. széles
Szabadi-vászon, vékonyszálú, 15 K. 1 vég 23 m., !S4 cm.
széle.- Szabadi-vászon, finomszálú, 10 K. I vég 23 m ,
S4 cm. széles Liliom-silon 15 Iv. 1 vég l-l m., 150 cm.
-zéles Lepedő-vászon 14 Ív. I darab 150 cm. széles,
200 cm. bosszú kész lepedő 2 K. 1 darab 0 személyes
damaszt-abrosz, fehér, 2'40 K. (! darab damaszt-asztalkendő 3'Go K. 0 darab damaszt-töridköző 4 K. Vászonmaradékok 5 — 10 méteres darabokban, méterje 50 f.
In koronán felüli megrendelést bérmentve küldöm.
Meg nem felelő árúért a pénzt visszafizetem. SZABADI
vászoiiszétkiildési vállalata, LENGYMl/IOTl.
(357 1 1 - 2 )
Kft gyönyörű, új íláriaéneli, dí zes orgonakísérettel
(II. rész) 3 K . 4s L-sino- e- dallamos előjáték
(I— II. rész) 2'7ü K. Zámbó Károly. Szeged.
(1*5—12—7)

és onrounliarmiinhimot ne
vegyen, míg

KEJ1ÉNYI MIHÁLY
magyar hangszertelepének h a r m o n i u m r ó l szóló árjegyzékét át nem
olvasta, mely ingyen és bérmentve
küldetik Budapestről,VI., Király-u 58.
Gyakorló pedálos orgonák a legolcsóbb gyári árakon.Bégi hangszerek
cserélése, vél ele ős javítása, kezesség melleit. Telefon v 7—84.
(04—30—11)

CIMBALMOK
legújabb szabadalmazott
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangtartását más gyártmány
meg sem közelítheti. Teljes jótállással, részletfizetésre is kaphatók
Harm oui uinok, beszélőgépek, gramofonok,
fonográfok bámulatos
szép hanggal. Hegedűk,
harmonikák, t'uvolák,
citerák, kitünőhúrok stb.
Tanítóknak és tanítónőknek 10"/o engedmény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra
kiild : MOGVORÓSSY (;\V l A iii kir. szab.
szergyára, Budapest, VIII. ker.. Rákóczi-iít
(7-20
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A „NÉPTANÍTÓK LAPJA"
-

ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre l O K. Félévre 5 K. Negyedévre 2 K 5 0 1.
Előfizetést naptár szerint k i k e r e k í t e t t egy évnegyednél
kevesebb időre nem fogadunk el. Az előfizetési és hirdetési
díjak nem a szerkesztőségbe, hanem a kiadóhivatalba küldendők postautalvánnyal lie, következő cím alatt:

A NÉPTANÍTÓK LAPJA tok. kiadóhivatalának
BUDAPEST, 1. kerül el (Vár), Iskola-tér

i» »

-

szám.

""r:-

«
443*

1
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12.

SZÁM.

Yezérkönyy a beszéd- és értelem gyakori átok tanítására.
Szerkesztette : B A L Ó JÓZSEF, állami tanitóképzö-intézeti

igazgató.

Kiadja a magyar k i r á l y i t u d o m á n y e g y e t e m i

nyomda.

E n g e d é l y e z t e t e t t a vallás- é s k ö z o k t a t á s ü g y i m . k i r .
miniszter 97.784/1908. szám alatt kelt rendeletével.
Ezen Vezérkönyv

ismertetése a Néptanítók Lapja

folyó évi 7-ik számának 25-ik lapján közöltetett.

Bolti ára, keménybe kötve, 1 korona. Nettó-ára 75 fillér s
85 fillér előleges beküldése esetén portómentesen küldjük meg.
Az egyetemi nyomda
igazgatósága.

készpénzért vagy rószletflzetásre
legjutányosabb Áron

HHRENTRBU ÉS FUCHS
BUDAPEST,

testvéreknél

mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít :

VI. k e r . , T e r é z - k ö r i i t 8/le.

PAJKR REZSŐ és T Á R S A

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Telefon 88—59. "
P o o f á l állami
UoCl Cl órányi
iskolától, Újpest,
fokra. Levelek :
restante.

HARMONIUMOKAT

(208-40-0)

tanítónő Hatvanból, a fővárostól 1
távolságból, a 23 tanerős belvárosi
Kispest, Erzsébetfalva vagy BudaKartársnő 99. Budapest, főposta
(409-1—1)

FEIWEL LIPÓT utóda
BUDAPEST, LX., Ipar-utca 7.

kolaberemlezések, t o r n a k é s z ü lekek és óvodaberendezések
gyára.
K iViuiiitra niegr
kiiltli ú j o n n a n
kiadott árjegyzékét, ingyen és
bérmentve.
(9—52—12)

HARMÓNIUMOT
elismert legjobb gyártmányok,
jutányos árak mellett szállít :
Első magyar,villamos erőre
berendezett hangszergyár,

STOWASSER J.
csász. és kir. udv. szállító,
BUDAPEST,
Baktár : II., Lánehíd-u. 5.
Gyár : II., Öntőház-u. 2.
Ajánlja továbbá saját gyávában késziiltösszes húros-,
vonós- és fúvóhangszereit.
Magyarország legnagyobb
! vonós- és fuvóhangszerek
gyára.

Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra
bérmentve.
(35—52—12)
Tanerőknek külön kedvezmény.

BUDAPEST,
X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Hészlotíizetésx'o 8 koronától feljebb.
T a n e r ő k n e k külön százaiékengedmény.

(53—20—11)
Z.1

Stampay ének- és imakönyve
(XV. kiadás. 256 oldal. Űj kotta!)
a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan
kötve 30, díszben 50 iillér. 11-ik könyv ingyen, űj
- 4 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.j.
(240—12—C)

SCHUNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a ni, kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli föltalálója.
(14)
S U D A P E ST.
(19-10)
röüzlet:

IV., Magyar-utca Iß. és 18. Gyár:

IV.,

Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 1«.
Magyarország legnagyobb és villamos erőre berendezett hangszergyára.

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedük 8 K-tól kezdve.
Uarmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító

uraknak

árkedvezmény.

Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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szét. Ilyen az ó hite - ilyen hazafiságot olvasi- íl. várjuk e könyvtől, hogy egyszerre átalahatni ki e verseskötetéből. S mert az emberkít-« az emberek gondolkodását és meggyökerefeletti cselekedetekről szóló költeményeket legeuzel i rormákat irtson ki, hanem azt. hogy foglaldaknak nevezi a poétika, költészetének minden
koztassa az emberek lelket s a benne levő erederejét a legendákban tudja a maga teljességében
őien.-k, esetleg módosított eredmények utat
érvényre juttatni. A költemények főalakjai előtt
tin "íiek a tankönyvekbe és a jövendő nemzedék
szentek — legtöbbször Mária — jelennek me , r
zűr var helyett egységes alapon vett kategóriákat
:
s az istenfélő hitbuzgókat kisegítik tehetetlenka jó 'U a poétikában.
(—s )
ségükből,
a hitetlen bűnösökre pedig súlyos csaV M a g y a r K ö n y v t e r j e s z t ő - V á l l a l a t Uészpásokat sújtanak. Szent Erzsébet férje előtt
v é n y t á r s a s á s (Budapest, VII., Miksa-utea 8.)
titkolva, csak így gyámolithatja a szegényeket,
Benedek Klek három nagyobb munkáját részletNorbertnek
Mária ad tanácsot a premontrei rend
fizetésre árusítja. E munkák a következők: .1
ma yar nép múltja és jelene két kötetben (első megalapítására, a Rákóczi alvó táborát .Maria
ébreszti fel, hogy az éj sötétjében titkon rajukkötet : a szolgaságtól a szabadságig, második kötet : a bölcsőtől a sírig), Xagy magyarok élete támadó labanc-sereggel szembeszállhassauak. Konrád a eseh trónt csak akkor nyerhette el. mihat kötetben (ebből eddig •'! kötet jelent meg)
s ve-ül a Magyar mese- és mondavilág öt kö- előtt Mária tanácsára a Szent Imre sírjánál
tetben, mely most harmadik
kiadásban jelen j á r t zarándokúton, s Szent László baltájával forrást fakaszt a kősziklából, hogy a kunok elien
meg. (Egy-egy kiadás öOOO példányt jelent.)
harcoló csapatának halálos szomját eloltsa. A
tiene iek e három nagyszabású
munkája havi
templomi oltárt szerelmi csókjukkal megszentségkar- oa vagy évenként. :»0 koronás részlethzetestelenítő ifjú és leány előtt testté válik Maria,
sel -zerezhető meg s úgy az iskolák mint a nagyszobra s mindkettőt halálra ítéli : az egyházi tilaközönség köréből már is nagyszámú megrendelom ellenére nagypénteken csónakázó abb.iziai
lés érkezett a fenti részvénytársasághoz. A három
grotí párt a tenger mélyére sülyeszti. Es ez
mi. ra !)s korona.
legendás tartalom található fel kisebb költeKossuth Lajos é l e t e . ( í r t a :
Magyar
ményeiben is. melyeket epikai daloknak vagv
(•y.
dr. Megjelent a Magyar Könyvtárban. genreképeknek nevez a szerző, daljátékai ped:.'
I.;m , -1 lí. r.-t. kiadásában. Ára 60 filler.)
melyek-bon « -zenteket -z.olaltatja meg párbeszéA . \ r \ . század nagy politikusainak, inának t-s
des formában, kész misztériumok s a régi iskoíak it. nek élete jórészt meg van már írva. A lég- drámukat vsak költői nvelve múlja felül. Az e
ii;
mák. a nemzet vezérének, Kossuth Lajosnál:
ven. jambikus verseles. színes festői leírások jelelet- vs működése még mindig nincs feldolgozva. lemzik minden egye- versét - rajongó idead,'
Irt.-or ugyan már Kossuthról sokan és sokat, de
i
-1
i
...
..
i.
-i
—.i .. rc^i .uZaiij.j Lai g\ akijt.l K--. - tud« ink túlságosan nehéznek tartják a tárgyai. ményeket. Majdnem minden verse alkalma- a
szavalásra s a vallásos estek műsorain bizonyara megM j y a r Győző nem akart Kossuth életéről
lesz a kelendőségük. Ez. a nagy kereslet i u d í t o T i i
li ul- '• !é-erol részletesen írni. A Magyar Könyv
talán arra a szerzőt, hogy igen -ok költemény.tarben ezt nem is tehette volna. Munkája i-sak
hez melodráma- zenét is készíttetett.
('/,.)
vázlat, jo azoknak, kik Kossuthról nagyon kevese!
tudnak, ile hiányosnak es szegényesnek tűnik fel
t művelt emberek előtt, kik e kis munkában
levő dolgokat - sőt -okkal többet is — tudnak
Ko--mii Lajosról.
K. M. Az állam! óvónői és tanítói (tanítónői) állások
M l var Győzői nem illetjük szemrehányással ; csakis lapunkban vannak hirdetve. Minden állá.- - .
nincs pályázatra bocsátva, mert a betöltés sok e-e*vázlatot ígért s e vázlatot megadta. Bár arról
ben sürgő.- szükséget képez, — K. F. es Hegyi, fob!
.- ói.-dhatiiánk be, hog\ olyan Kossuth-eletïsijz esetet ismerünk, amidőn az egyházi hatóság hason!
okból elbocsátotta a tanítót, anélkül, hogy védelemi--.jelen* meg, mely e nagy ember eletével kapeso'». n világosságot vetne a reformkorra, a sza- talált, volna bárhol is. Ajánlatos lesz, ha még az egybekeles előtt kérdést intéz egyházi hatóságához s lehetőleg
i id»,._ larcra e- az emigráció törtenetére.
oly leiratot eszközöl ki. amelyben kijelentik. hog\
Ilit és lia/.a. iíSzavalókönyv. írta : Szepessy házasságát állásának elhagyására, kényszerítő okul nem
L.-zi •. A Szent István Társulat kiadása.) Buzgó tekintik.
K. d. .V tanítói oklevél, mint azt m
sokszor mondottuk, csak a tanítói pályára képe>ir.
li.' i ' k szolgalatába rendelte Szepessy László a
lia jegyző akar lenni, akkor előzetesen érettségit kel1
Hinz-, iát, Vallásos érzelmei közt keresi és találja
tenni s azután a közigazgatási tanfolyam tárgyaitu
,t hazaszeretetet.. Az t'rban a magyarok isvizsgálatot kiállani. — L. I. A közig, bíróságnak mintenei. mádja. az istenanyának mbit Magyarország den egyes határozatáról tudomást nem szerezhetünk ;
az általános érdekűeket azonban lapunkban ismerte'ved.'.-zentjének hódol a legtöbbször s a szentek
b'-regfben Imre. István. László. Erzsébet magyar jök. Az ön által felhozott esetre részben alkalmazhat
bíróságnak egy fölmerült esetből k:f»ly&>n
sz"iiteknek juttatja költői tiszteletének nagy ré- ai l lközig,
li'OS. - a. ho: '"t

Tanítók tanácsadója.
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amit e helyen már többször tudattunk, ugyanis, hogy
mondotta, hogy miután az 1868. évi XXXVIII. t.-c.
139. §-a értelmében a tanítói állások félév múlva a hitfelekezeti tanítók szabadságolására nézve egyrendes tanítókkal töltendők be, helyettes tanítókat öntetűen kialakult eljárás nincs és többnyire az érdekelt
pedig a törvény nem ismer, a magasabb fizetés szem- tanító és az iskolaszék között létrejött megállapodás
pontjából az ideiglenes vagy helyettesi minőségben szerint történik a szabadságolás és a helyettesítés. —
B. S. Kiese. Ehhez a kérdéshez csak akkor szólhattöltött szolgálat, szolgálati időhöz kötött jogigényeknél, rendes tanítói szolgálatnak tekintendő. Arra nézve, nánk, ha mind a két fél nyilatkozatát ismernénk.
Egyoldalú informálás alapján ily kényesebb természetű
hogy önök, mint kincstári tanítók, az 1907. évi XXVI.
t.-c. szerinti elbírálás alá tartoznak-e fizetés szempont- ügyekben tartózkodnunk kell mindennemű véleményjából, nem nyilatkozhatunk, mert nem ismerjük isko- nyilvánítástól. — R„ V. Tvárkony. A nyári nagy szünlájuk szervezetét. — L. M. ífykrász. Az igazolatlan idővel szabadon rendelkezik a tanító. — G. P. Bedemulasztásokról szóló kimutatás a hó 15. és utolsó rics. 1. A tanítók saját kebelükből választanak képnapján, kézbesítőkönyv mellett, az elöljáróságnak át- viselőt az iskolaszékbe. Ha az iskolaszék ezt a tanítót
adandó, avégből, hogy az igazolatlanul mulasztott megválasztja jegyzőnek, köteles e tisztséget elvállalni.
tanulók szülőit bírságolja meg. — L. G. Eutdm. 1. A tanítók közül valamelyiket jegyzőnek berendelni,
Kissé különösen értelmezi az illető az arányosságot ; nem áll jogában az iskolaszéknek. 2. Ha úgy érti,
ez már a legnagyobb fokú aránytalanság. Legtöbb hogy joga van-e az iskolaszéknek meghatározni azt a
helyen — és szerintünk is leghelyesebben — azt az tantermet, melyben az illető tanító tanítani tartozik,
eljárást alkalmazzák, hogy az igazgató-tanító, az osz- akkor igen. 3. Az iskolaszék a tanítótestület javaslatára
tálytanító és a hitoktató egyformán osztozkodnak a osztja be a tanítókat az egyes osztályokba. A tanító
köteles bármely osztályban tanítani. — B. I). Kumán.
magánvizsgálatok díjaiban. Ha az igazgató-tanító szabadságolva van és ön helyettesíti őt, szabadságának Rendes körülmények között csak október l-re hívják
tartama alatt vizsgázó magántanulók vizsgálati díjai- be. Ha önkéntességért nem folyamodik, póttartalékba
ban — nézetünk szerint — nem részesedhetik. 2. Ilyen helyezik és a nagy szünidőben hívják be kiképzés,
később gyakorlat végett. Erre a kedvezményre azonban
korlátozó rendelkezés nincs. — K. P. Araes. 1. Fizetése állásának elfoglalásától jár. Ha nem adják meg, : csak alkalmazásban levő tanító tarthat igényt; az okfordulj on panaszával a főszolgabíróhoz. 2. Az a kérdés, levél maga még nem elég. — ÍOOO. Államsegélyből
hogy többtanítós-e az iskola ? Mert ha nem, akkor a visszamenőleg nem fogja megkapni 2 év előtt esemegfelelő lakbérpótlék megilleti.
V. G. 1. A Máv.- dékessé vált korpótlékát ; meg kell azonban kapnia
nak teljesen igaza van ; ily utólagos felszólalásokat az iskolafenntartótól. Jelentse be a dolgot a közig,
nem kötelesek figyelembe venni. A közokt. tárca ré- bizottságnál. Fajárandóságának kiszolgáltatása végett,
széről nem kárpótolják. 2. Földrajzi fogalom. A külön- forduljon panasszal a főszolgabíróhoz. A harangözásért
állás 1848-ban megszűnt. — D. I. Ktvánv. Az 1896. járó díjazás nem számítható a tanító fizetésébe. A kertévi XXVI. t.-c. 53. §-a értelmében a közig, bíróságnál pótlékot kérje, úgyszintén lakása tatarozását. Az állapanaszt lehet emelni a közokt. miniszter azon rendel- mosítás ügyében forduljanak a tanfelügyelőhöz, Uj
kezése ellen, hogy a tanítót nyugdíj vagy végkielé- javadalmi jegyzőkönyvet fognak fölvenni, ott érvégítés címén mekkora összeg illeti meg. A lapunkban nyesítse jogait. — O. V. A nyugdíjintézet kötelékébe
már több ízben ismertetett határozat azonban nem való fölvétel a tanítóknál a 21., a tanítónőknél a 20.
életév betöltése után történt alkalmaztatásuktól fogva
általánosítható minden egyes hasonló esetre ; hanem,
ha akipos kifogás van a nyugdíjmegállapítás ellen, kezdődik. — Cigányügy. A tandíjszedés, illetve kivetés
akkor a miniszteri rendelkezés kézhezvételétől számított az iskolafenntartó joga. Önnek a tandíjra csak akkor
van igénye, ha az javadalmi jegyzőkönyvileg bizto15 nap alatt a sérelmes határozatot hozott hatóságnál
sított illetményeinek egy részét képezi. Természetes,
kell beadni a panaszt, a közig, bírósághoz címezve. —
H. Zsztlrincz. Különbséget kell tenni oly el. isk. hogy ezen a címen ön csak oly összegre tarthat számot,
mint amennyi meg van állapítva. A többlet egyedül
tanító közt, aki tartalékba van helyezve és olyan közt,
aki ^óttartalékba helyeztetett. Amennyiben az illető az iskolafenntartót illeti meg. Ha tehát a cigánytanulók
után járó tandíj ily többletet képezne, akkor az iskolatanító egy mozgósított hadtesthez tartozik és tartaszéknek kell gondoskodni a behajtás felől ; ha azonban
lékos tiszt vágy hadapród, föltétlenül behívatik ; amenyön a tandíjak fejében megállapított összeget nem
nyiben pedig az ily tanító póttartalékos, úgy a behívás a korosztályok szerint történik. Ez esetben kapná meg teljesen, a hiánynak miként való fedezése
az iskolafenntartó gondja és kötelessége. Egyébként
szükség esetén behívják az összes póttartalékosokat, akik
a törvényes 12 évi szolgálatot még ki nem töltötték. örülniök kellene affölött, hogy a cigánygyermekek beMindazonáltal figyelemmel lesz a hadvezetőség azon iskolázása sikerült és elő kellene mozdítani, hol tantanítókra, kikre az el. iskolánál föltétlenül szükség van ; könyvek, hol pedig némi ruhanemű adományozásával,
azaz az egytanerös iskolától a póttartalékos tanítót, vala- rendszeres oktatásuk menetét és nem zaklatni a szümint a többtanerős iskolától a legöregebb korosztályhoz lőket azzal, hogy a rájuk nézve nem csekély összegű
tartozó póttartalékos tanítót (ha a többtanerős iskolánál tandíjat fizessék meg. A jegyző is téved, ha abban a
tanítónő nem működik) csak végső szükségben\ú.yiy&k be. A föltevésben van, hogy az efféle tandíjat majd kárpótolni
nem mozgósított hadtesthez tartozó tartalékos és pót- fogja az állam. A kárpótlás a jelen esetben csak annyi
tartalékos tanítók természetesen nem hívatnak be. — lehet, mint amennyi a javadalmi jegyzőkönyvben és
díjlevélben e címen fel van véve. — S. S. Állástól
K. F. Tggö. A hitoktatás ellátásáról az illető hitfelekezetek tartoznak gondoskodni. A hitoktató növen- való felfüggesztés esetén joga van a fölöttes hatóságterjedő élelmezési díj
dékeitől külön tandíjat nem követelhet, ebbeli nak a fizetést, ennek Va-áig
erejéig, beszüntetni s a 2/s-részt a helyettes díjazására
igényét, csakis a hitközségnél érvényesítheti. —
G. A. Vdvecz. 1. Csak az átvett tanítók megelőző fordítani. Itt a törzsfizetéstől a korpótlékot elválaszszolgálata vehető figyelembe, a magasabb fizetésre való tani nem lehet. — O. 1. A tanítói oklevél mint a
saját, mint az államköltségen való egyévi tényleges
igény szempontjából. 2. Az összes kérvények, melyek
a kitűzött határidőn belül érkeznek, fölterjesztetnek. szolgálatra képesít. — S. M. Rtna. Lehetetlenség megA képesítés, a szolgálati idő mennyisége mellett még felelnünk ama kívánságának, hogy a magániskolák
a helyi érdekek is számításba vétetnek. 3. A kérdezett szervezetét s jogviszonyait e helyen megismertessük
önnel. Tessék áttanulmányozni legalább az 1868. évi
rajzfüzetek áll. és közs. el. iskolákból tiltattak ki. —
A. I. és Sz. Z. Ezúttal sem mondhatunk mást, mint XXXVIII. és az 1907. évi XXVII. t.-cikket.

ÍJ. SZÁM.

SZÉPIRODALOM.
(lol^ota.
A i'űlgoia nehéz keresztje,
Ahogy roskadozva vállaira vette,
Szerető s/ivét is sebezte, vérezte,
A kint a lelke is érezte.
•Jézust, ki az egi szeretet,
Legyőzte a gálád, őrjöngő gyűlölet —
i -ak mikor a kereszten kínhalált hala,
Lón a szíveken diadala.
Köztünk is. ó, hányan szenvednek,
Akik a lelkükkel áldólag szeretnek,
Akiknek e földön dus kincsük, mindenük
Szeretettől áradó .-/.ívük.
Ameddig itt élnek közöttünk,
Mivel oly magasan szárnyalnak telettünk:
Készük a csalódás, fájó. durva sertés.
Bú.- sorsuk itt, a meg nem értés.
Szlómji K.
Györyy.

I ílőrés.
I'l'ius. rögös utakon járok,
A/, élet vad k o r b a c s a hajszol;
Sebeimhői a Ver -z.ivárog.
Fáradt inakkal, támolyogva
Bukom le az litszéli rögre,
Bukom le az átszeli porba.
11 vabb, tovább a meredélyen !
Arcúin sebéből vér patakzik
s nines itt patak lemosni vérem.
Tovább, tovább az út porában !
A lázam szomja gyilkol, éget
s nincs itt. folyó, mely oltsa lázam,
Tovább, tovább! — Fel-Mhörögvc
Százszor bukom az ut porába,
Százszor bukom az úti rögre.
tovább, tovább, liisz. mindhiába,
Ha enyhülést itt nem találok:
Fel lait a véres Golgotára !
- a tört úton ú j embereknek
Lármás csapatja jő utánam . . .
— Ks engem lassan elfelednek . . .
Major
István.

)\ » ta ni il r.
Irta : l\ álnol, i Be<tö

Hí-In.

Ivetten u g r o t t a k át az árkot : Borbereki. a
diák, és Borbereky a nevelő. Széles volt az árok
nagyon : volt v a g y két és fél méter, és aztán
helyből kellett ugrani. A diák az átvergődött,
csak úgy m i n t a tavalyi év záróvizsgáján, egy
keveset bizonytalanul, de mégis — és a nevelő,
az belepottyant, csak úgy. ahogyan koklusjogász létére belepottyant ő. a Borbereky. ip-zilonnal, a Bőrbereki-ék közé — i-vel. A .-íratlanul, de mégis, tudniillik. A leányok, akik a kertben versenyt kacagtak a napsütéssel, azok t a p soltak. X e m lebet tudni, h o g y a taps vájjon a
diáknak szólt-e. aki átvergődött az árok száján,
vagy a nevelőnek, aki öss/ehömpölyödv • Siekfeküdt a mocsaras víz kellő közepébe és aki
nyelte a békanyálat. Egy perc alatt mindenki
ott tolongott a poshadt víz körül és m i.lenki
nyújtott valamit a lucskos jogász felé. ki valami
száraz agat. ki m e g napernyőt.sőt volt oly; >.
aki
gúnyos gondoskodással piros rózsát. A piros rózsát valami testet öltött szőke á l o m k é p n y ú j t o t t a .
Borbereky k i u g r o t t az árokból, elkapta a rozsát és azon módon beleerőszakolta a vir.-igot
a kabátja összehúzódó vizes
gomblyukába.
Azután nagyot köszönt és elsietett a ház felé,
a nyílegyenes, széles, kavicsos kerti úto>.. .\eiii
t> 11 niti, iá a [iijöÍ sem, amikor »anUtam kezdett. A diák, aki elsőnek vette észre, valami
gúnyverset szavalt utána, amelyben szalmáról,
m e g valami hűséges négylábúról volt >/.ó,
amelyik a szalmába ütötte m e g a lábát. M i n d J
o
nyájait nevettek. Csak egy valaki nem. a t e l e t öltött álomkép, a diák nénje, az nem i. -v -tett.
Nagy. kíváncsi gyermekszeme ijedten ín-^.-tt a
távozó után . . .
A nevelő m e g . amikor a szobájába n t . alig
hogy le t u d o t t iilni a kerevetre. Inkább / liant,
mint ült. A hiba sajgott rettenetesen. E / : m é g
valahogy elbírta volna, de már. hogy « szíve,
az az örökké zakatoló, szerelmes, huszonhárom
éves, poétaszív
fájdalmas boszorkái iv táncot
j á r a t o t t a vérével, az több volt a sokna:. H e katéra mondom - - ismételgette szüntelenül —
kinevetett. M a r go i t nevetett ki. Igen,
0 . ( >. n a ~g y<J
~
betűvel. Borbereki Margit, i-vel. Kngem I E n gem . . . Borberekyt ipszilonnal, aki imádom éaki, ha minden ősöm csárdást táncol i- k í n j á b a n a föld alatt, feleségül veszem. Feleségül
veszem őt, őt, akinek a n a g y a p j á t még Blaunak
vagy minek h í v t á k . E s közben a nevelő levetette
a cipőjét. V a l a m i rozsdaszín, csipkés szegélyű
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folt terpeszkedett a harisnyáján, ott a b o k a
környékén. A rozsdaszín folt vérfolt volt és a
lába szinte szemlátomást dagadt. Megpróbálta,
hogy rálépjen. Nem ment. Fájdalmában éleset,
parasztosat füttyentett, és azután visszaesett a
pamlagra. A vizes ruhái meg ott feküdtek mellette a padlón. Legyek keringtek körülöttük, a
szőröslábú zizegő legyek, amiket vonzott a mocsárszag. Nézte a legyeket egy darabig, azután
belebámult a semmibe és közben a szívével
gondolkodott. A szívével? Igen, a szívével, mert
amióta csak ette a Borberekiék kenyerét, azóta
mindig csak azzal gondolkodott. Es a szíve, az
a bolondos poétaszív szerelmes versekkel volt
tele. Szomorú, szerelmes versekkel. Olyanokkal,
amelyekben valami szegény, igénytelen pásztor
hal meg egy királyleányért. Ilyenekkel. Sőt még
amolyanabbakkal. Regényes szöktetési tervekkel. Még pedig az imádott akarata ellenére.
Mert, hogy Margit nem szereti : az bizonyos !
H a szeretné, csak nem nevetett volna, amikor
az árokba esett. De nemcsak árokba esett ő.
Többe: verembe, legalább Petőfi szerint verembe. A szerelem vermébe. E s ez a baj. A
ruha az megszárad — m á r is kezd — de a
szívén a seb — legalább ő úgy gondolja —
nem fog szikkadni soha.
A német kakukóra elkezdett huhukolni és a
famadár azt mondta : hét óra ! Az árnyékok
nőttek a szobában és a nap kászolódott az égről, hogy belefeküdjön az éjszakába. A legyek
elzizzentek a vizes ruhákról, a mennyezetre
repültek és egy pár éjjeli, hosszúcsápú pillangó
berepült a nyitott ablakon. A tehenek h a n g o san csilingeltek a legelőről való visszatértükben
a gazdasági udvaron, a kastély ablakai meg
egymásután pillantgattak tüzes szemükkel a
kertre. Ideje volt tehát öltözködni. A vacsorához öltözködni, a vacsorához, ahol zajtalanul
szolgálnak föl az inasok és ahol lármás a fiatalság. Különösen a Margit körül ülő fiatalság.
A mesés nyakkendőjű fiatalság, amelyik a baloldalán választja el a h a j á t és duplagallért
meg nyírott bajuszt visel. A legmagasabb gallérja és a legszebben nyírott bajsza valami
Pesti-fiúnak volt. A Pesti-fiút jó parthienak tartották, mert az apja bank-direktor meg, recipiált
vallású volt. A Pesti-fiút így hívták: Pesti
Kázmér, röviden : Kazi úr Budapestről. E s ez a
Kazi úr volt a legfájdalmasabb tövis Borbereky
golgotai koszorújában. N e m is a homlokát, a
szívét szúrta egyenesen. É s mérges hegye volt
a tövisnek. Nagyon mérges. A féltékenység
halálthozó mérgébe volt mártva. Mert Borbereky, ipszilonnal, úgy tartotta, hogy a gazdája, Borbereki, i-vel, bölcs apai szeretetének
engedve, protegálja a Pestit, szintén i-vel. Mindig Margit mellé ültetik a bankárfiút és Margit
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örökké hangosan nevet a bankárfiú mondásain.
Hogy vájjon a szellemessége miatt nevet-e vagy
a hülyeségén, azt nem lehetett megállapítani.
Közben a fakakuk megint huhant egyet és
ez annyit jelentett : fél nyolc ! A kis nevelő hirtelen mozdulattal felcsavarta a villanyt és azután lassan odasántított a szekrényéhez. Félórája
volt még öltözködni a vacsorához. Fél órája.
Neki volt félórája, aki annak idején, a mosakodást bele nem számítva, szokva volt öt perc
alatt magára kapni a ruháit és aki egy bizonyos idő óta, mondiuk, a vakáció kezdete óta,
legalább másfél órát szokott öltözködni. Mert
most n a g y gondot fordított mindig a külső
énjére. Sohasem mulasztotta el kefehátával kivasalni a pantallóját és legalább egy félóráig
turkált mindenkor a fehérneműje közt, amíg
a megfelelő gallért megtalálta. Mert a gallérok
— különösen egy nevelő szekrényében — ritkán állanak a helyzet magaslatán és egyáltalában nem látszanak annak tudatában lenni,
hogy ők a férfiöltözék egyik legfontosabb részét teszik és úgy viszonylanak a férfiarchoz,
mint a keret a képhez. Borbereky szomorúan
konstatálta, hogy alig van hibátlan gallérja:
az egyik rojtos, a másik rosszul keményített,
a harmadikon meg valami rozsdafolt dísztelenkedik ! Istenem . . . és ennek a Pestinek milyen
gallérjai vannak ! De milyenek ! Gyönyörűek.
Habfehérek. Kőkemények. És neki, Borberekvnek, ipszilonnal, most, ép most, amikor leginkább volna rá szüksége és amikor azonfelül
még siet is, nincs a szekrényében, csak csupa
selejtes . . .
Mire a nagy, aggancsdíszítésű, bolthajtásos
ebédlőbe lépett, ép tálalták a kis meiszeni csészékben a levest. Volt tehát egy kis ideje még.
Vagy tíz perc, mert a m í g harminc egynéhány
csészét megtöltenek, ennyibe telik. Az ebédlő
egyenesen a második számú, az úgynevezett
„kaszinó"-dohányzóba nyílt, és a kaszinó-dohányzóban ott tarkállottak a fehér ingmellek,
csipkehabps, rózsaszín, sárga, meg világoskék
ruhákkal. Borbereky, az ipszilonos, a nevelő,
szerényen, mint valami erotikus gondolat, amely
önmaga előtt szégyenli magát, a fal mellett
lépett, lassan, az ajtón keresztül, a sok díszkötéses könyvű, meg angol bútorzatú szobába.
A szobában sokan voltak. Sokan. De Borbereky
csak kettőt látott: Margitot meg Pestit, az
izmaelitát, akinek a Bond-streetről való volt a
gallérja és aki Poole-nál varratta a ruháit. Valami sarokban ültek, a Mayer's Konversationslexikonja alatt, és konverzáltak. A Margit, a
Borbereki Margit, akinek Nyikus k. a. költött szövetből való verseket a testére, meg
Pesti, aki az egyesült királyságban építette a
ruháit.
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Gyáva, én . . . Margit .
— N o hát, csak azért sem, mondta volt
•— Igen, m a g a Tamás . . . gyáva . . .
Margit épen, egy picit selypítve, az összecsalt
Valami szürke madár, kopott, szürketollú, a mit
ezreset örökösének, amikor Borbereky a hátuk
csalogánynak hívnak, ebben a percben szereimögé került és a horgosorrú, az utolérhetetlen
met kezdett énekelni. A h o l d n a k vagy a csillakabátok tulajdonosa ezt felelte: N o h á t csak
g o k n a k csicsergett, vagy a szomszéd bokorbeli
azért is ! Holmi Pestalozzi-epigónok iránt táppárjának, nem lehet tudni, de annyi bizonyos,
lált r e g é n y e s érzelmei nem képeznek az én száh o g y beleénekelt a lelkébe a n n a k a két embermomra akadályokat. A tavaly a Beagle-Clubban
nek, aki hallgatta. Ls ezt a k é t embert B o r sokkal nehezebb akadályokat vettem stráfolás
bereki Margitnak meg Borbereky T a m á s n a k
nélkül is . . .
hívták. Szomorúan mentek e g y m á s mellett. E g y
H o g y miről volt tulajdonképen sző. azt nem
érezték, hogy el kell válniok, m é g mielőtt csak
tudta meg, a kis, k o p o t t nevelő, mert a követmeg is ismerték volna egymást . . . Csak valami
kező percben a modern főispán beleakasztotta
O
o.
sejtelemszerű, delejes vonzódás fűzte eddig egyk a r j á t a háziasszonyéba és valamennyien az
máshoz őket, magnetikus valami, olyanszer
ebédlőbe indultak. De valami hatodik érzéke
ami az éj sugarát reávezeti a t e m p l o m tornyára.
azt súgta, h o g y az ő álmaival volt szoros összeLassan mentek, nagyon lassan és közbe
függésben a jegyes jelöltek párbeszéde. Az ebéd
a kavicsos ú t a t . Amikor m á r majd beleléptek
alatt meglehetős messze került tőlük, mert azok
a halastóba, ott a kert végén, akkor Inrteleii
Borbereki p a p a (i-vel) jószántából egymás mellett bontották ki a szalvétájukat, m í g ő a
eléjük t o p p a n t Borbereki (i-vel) ós Pesti Kázmér,
diákja mellett törte a liliputi Gerbeaud-sósa vőlegény. Keresték őket. megtalálták ők.-t kifliket az asztal végén. Az ebéd, az hangos i így nem válhatott tragikussá a megoldás. N e m
volt, meg unalmas és levessel kezdődött meg
is vált. Óh, nem. A nevelő ú r a hajnali v o n a t sajttal végződött. Csak úgy, ahogyan az ebédek tal Pestre utazott és Pesti itr b á r o m be't m e : va
rendesen szoktak. De valami szokatlan mégis
megtartotta az esküvőjét. Mindössze ez tört-óit
• "-.•főnt az ebéd a l a t t : Borbereki (i-vel) az és a halastónak nem jutott semmi szerep. P e L jpesten hizlalt stíriai k a p p a n o k után kijelendig már készülődött volt az imént a halast .
t e t t e . hogy Margitka „lelkem jobbik fele" meg
Nagyzási hóbortban szenvedett ós nászágy a k a r t
I'esti Kázmér, aki a p a p á j a millióinak f e l e t
volna lenni. Ks majdnem az lett. De még- - m
h'ökli, (a vessző utáni közbevetett mondatot
lett. Komantikus csak a kis félszeg nevelő v lt,
Horbereki. i-vel, csak elgondolta) ezennel jegyeP e s t i úr nem. egyáltalában nem, es mint t.
sek ! A poharak összecsörrentek és mindenki
badottr föltétlenül éhen halt volna.
pezsgőt nyelt, çsak egy valaki mérget : Bor1 .. C_
' ..:i -...
• • ü ). M 's/.iionnai.
Nagyon itta a mérget, a nevelő, úgy, liogy
tíz óra után, amikor asztalt bontottak és mélyen meghajoltak a háziasszony előtt, kiszökött
a kertbe. A hold ez a sápadt kerítő,- beteges
világfájdalommal j á t s z o t t bújócskát a fák leveles karjaival a kertben, és amikor réshez jutott,
akkor mulatsága telt abban, h o g y rosszul világította meg a kavicsos, kacskaringós útat. L s
a kavicsos, kacskaringós ú t o n egyedül bandukolt egy világfájdalmas fiú. A világfájdalmas
fiút Borbereky Tamásnak hívták. De nem soká
V' őt egyedül az utas. T á r s a akadt. A társát
Margitnak hívták, a keresztnevén. E s elvkor elkezdtek beszélgetni:
- H á t tudja . . .
— H á t tudom . . .
- Hát nem t u d j a . . . h á t nem t u d semmit,
én mondom magának, semmit . . .
- Én . . .
- Igen, maga, maga . . . m a g a gyáva fickó . . .
maga hiába írja ipszilonnal a nevét, a maga
ősei hiába legeltették Á r p á d d a l egyidőben a
lovaikat ezen a földön, m a g a mégis . . . nos.
gyáva !

A zenekar valami divatos keringő meló-hóiban tobzódott és a nagy elite-bál hnllámző
közönsége a m a g a szokott nemtörődömségévé
mulatott.
Igazán egyedül csak n a g y társaságban vegyünk, mert rendesen még csak meg sem figyel
bennünket senki. Az az emberpár, amelyik v a lami szürkésen zöld, beteg délszaki nővé; v
mellett állott, ugyancsak így gondolkodhatott
m e r t az asszony hirtelen így szólt :
- Emlékszik még, Borbereky. a tíz év eó'.t'i
időkre? Mikor m á r menyasszony voltam
és
r a j o n g t a m a vőlegényemért és maga úgy. >le
úgy imádott engem, hogy az eljegyzésem c-tején a halastóba akarta m a g á t ölni, miattam :
emlékszik erre képviselő űr, emlékszik Y
Borbereky T a m á s ijedtében a mellére ejtette
a félszemüvegét, odanyúlt a bajuszához és a z u t á n ezt mondta :
- Bocsánatot kérek, n a g y s á g o s asszonyom
ne vegye rossz néven, nem szoktam udvariatlan
lenni . . . de . . . de amire cn emlékszem, az
egészen máskép hangzik!
— Hogy, h o g y ?
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— Mondjam ?
— Mondja . . .
— Hát í g y : Tíz év előtt, menyasszony korában, a nagyságos asszony volt halálosan szerelmes én belém és a nagyságos asszony akarta
magát az eljegyzése estéjén a halastóba ö l n i . . .
A zenekar meg minden átmenet nélkül valami
duhaj csárdásba kapott.

Hivatalos rész.
M. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter f. évi
február hó 13-án 130.248/908. sz. alatt kelt
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Medveczky Lajos, áll. főgimnáziumi tanárt, Schmidt
Boldizsár, el. isk. igazgatót, Scossa Dezső, kir.
tanfelügyelőt, dr. Siegescu József, áll. főgimnáziumi
tanárt, Straub L. Gyula, áll. felsőbb leányiskolái
igazgatót, Szegedi Árpád, áll. mechanikai és órásipari ' szakiskolai igazgatót, dr. Szende Gyula,
áll. főgimnáziumi tanárt, Urhegyi Alajos, áll.
tanítónőképző-intézeti gyakorló - iskolai tanítót,
Vólenszky Gyula, közs. polg. isk. tanítót, Wágner János, áll. tanitóképzö-intézeti tanárt és
Zxdavszky Andor, áll. ipari szakiskolai igazgatót.

A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter :
Köszönetét nyilvánította: a szeged-csong-

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Tanszer- rádi takarékpénztárnak, amely a szegedi közs. el.
múzeumhoz háromévi időtartamra kinevezte a iskolába járó szegény tanulók segélyezésére 400
következőket: Elnöknek: dr. Vangel Jenő tudo- K-t adományozott; az Örkényi jótékony nőegyemányegyetemi magántanárt, áll. polg. isk. tanitó- sületnek, amely az Örkényi róm. kath. iskolás
képzö-intézeti igazgatót, Miklós Gergely, áll. gyermekek felruházására 400 K-t és I'leischmann
tanitóképzö-intézeti tanárt titkárnak. Tanácstagok- Béla bagi róm. kath. plébánosnak, aki a liéviznak Bittenbinder Miklós, áll. tanitóképzö-intézeti györki róm. kath. isk. céljaira 300 K-t adomátanárt, dr. Finály Gábor, áll. főgimnáziumi tanárt, nyozott ; Hegedűs János bussai róm. kath. plébáGaal Károly, áll. felső ipariskolai tanárt, műegye- nosnak, aki a csalári róm. kath. isk. építési költtemi ny. rk. tanárt, Komáromy Lajos, áll. polg. ségeire 1000, a bussai róm. kath. isk. fejlesztési
isk. tanítónőképző-intézeti ny. tanárt, c. igazgatót, költségeire 400 K-t adományozott; a marosvásárLúd Károly, közs. polg. isk. igazgatót, Mosdóssy helyi „Malbis Arumim" szegény iskolás gyermeImre, kir. tan., tanfelügyelőt, dr. Kovács Gyula udv. keket felruházó egyesületnek, amely huszonöt év
tanácsost, ni. kir. kereskedelmi múzeumi igaz- lefolyása alatt 595 szegény iskolába járó gyergatót, dr. Petri Mór, kir. tanfelügyelőt, Bévy meket 7477 K értékű ruhaneművel és 548 K
Ferenc, áll. felsőbb leányisk. igazgatót, Szijártó értékű taneszközökkel látott el.
Miklós, főgimnáziumi tanárt, Szmetana Ágoston,
K i n e v e z t e : Kiss Károly oki. tanítót a varfőgimnáziumi tanárt, Szuppán- Vilmos kir. taná- gyasi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Ferencz Géza
csos, keresk. akadémiai igazgatót, Ujházy László, oki. tanítót a szeged-külterületi áll. el. isk.-hoz
főgimnáziumi tanárt, Trájtler Károly, közs. el. r. tanítóvá ; Szekurisz Gyula oki. tanítót a zólyomi
isk. igazgatót, Vig Albert kir. tanácsos, orsz. áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Klekán Koriolán oki.
iparoktatási főigazgatót és dr. Baló József, el. tanítót a beregszói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
isk. tanitóképzö-intézeti igazgatót. Kültagoknak : Mocsári József oki. tanítót a nagysinki áll. el.
Abray Lajos, keresk. isk. igazgatót, Besskó Jenő, isk.-hoz r. tanítóvá ; Gyurkovics Lajos oki. tanítót
kir. kath. főgimnáziumi tanárt, Farkas Sándor, a kralováni áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Winter
áll. el. isk. tanítónőképző-intézeti igazgatót, Berecz Dániel oki. tanítót a kriványi áll. el. isk.-hoz r.
Ede, áll. tanitóképzö-intézeti tanárt,
Budacker tanítóvá ; Zsigmond Ferenc és Szabó Géza oki.
G. Károly, ág. hitv. ev. tanitóképzö-intézeti igaz- tanítókat a mezőpániti ú j áll. el. isk.-hoz r.
gatót, Bökényi Dániel, áll. el. isk. igazgatót, tanítókká ; Stolmár Viktor oki. tanítót a hasznosVáró Béni, kir. tanfelügyelőt, Dózsa János, áll. felsőhutai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Nesits
iparosszakiskolai igazgatót, Guzsvenitz
Vilmos, Brankó oki. tanítót az alsólyubkovai (v. határőrróm. kath. tanitóképzö-intézeti igazgatót, Grei- vidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Udicki
zinger Ottó, áll. polg. isk. tanárt, Havas Pál, Szvetozár oki. tanítót a sajkásgyörgyei (v. határáll. el. isk. igazgatót, dr. Herald Ferenc, főgim- őrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Faragó
náziumj igazgatót, dr. Hollós László, áll. főreál- Ilona és Hertelendy Józsa oki. tanítónőket a
iskolai tanárt, Józsa Menyhért, áll. felsőbb leány- pancsovai áll. el. isk.-hoz r. tanítónőkké ; Buday
iskolái tanárt, Sudy Kapisztrán János, el. isk. Ágnes oki. tanítónőt a komádii külön szaktanítós
igazgatót, Karácsonyi József, róm. kath. tanitó- gazdasági ism.-isk.-hoz r. gazdasági szaktanítónővé ;
képzö-intézeti igazgatót, Kiss Kálmán, ev. ref. Pozsár Júlia oki. tanítónőt a mosoni külön szaktanitóképzö-intézeti igazgatót, Kiss Béla, áll. el. tanítós gazdasági ism.-isk.-hoz r. gazdasági szakisk. igazgatót, Kozma László, árvaházi igazgatót, tanítónővé ; dr. Láng Mihályné szül. Homa GabriKramer József, áll. polg. isk. igazgatót, Lévai ella oki. tanítónőt a stájerlaki áll. el. isk.-hoz r.
István, áll. felsőbb kereskedelmi isk. igazgatót, tanítónővé ; Popovics Julianna oki. tanítónőt a
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; knsziesi ( v. határőrvidéki i köz.s. el. isk.-hoz. r.
t:-.niti>nóvé ; Kovács Emma oki. óvónőt a koháryI. /.ai IL sz. .ill. óvóhoz óvónővé; üzv. Farkas
J.aio.-né szül. Terhe Julia mezőkovácsházai közs.
i .'onőt a mezőkovácsházai áll. óvóhoz óvónővé:
Kofirády Szidónia oki. óvónőt az olaszliszkai
;' .1. óvóhoz óvónővé.
Előléptette : Szász Emil
S'zalai/ István
unloi' si áll. el. isk. tanítókat a népnevelés terén
••-..•írzett érdemeinek elismereseül — mostani
i'.'.omá.'ihelvükön — az lí»í'7. évi XXVI. t.-c.
! . szakasza alapján igazgató-tanítókká.
Jelen minőségében áthelyezte:
Zahur
,iienszk// István krassószörényvármegyei segédtanfelügyelőt a resiczai kir. tanfelügyelői kirendeltséghez; Karakasevics \ ladiniir pancsovai áll.
e.. isk. tanítót az erzsébetfalvai. II cisz Károly
pancsovai áll. el. isk. tanítót pedig az újpesti
; .1. el. isk.-hoz: Horvátit Ilona szálvai áll. el.
'-k. tanítónőt a naszódi áll. el. isk.-hoz: Garai/
.1 Ián iíönezraszkai áll. óvónőt a gönczi áll.
i .,hoz; Sztraka Irén alsótureseki áll. óvónőt a
.•"•iii-/.rus/.kai köz», ovólioz; Fekete Margit olaszl'.szkai áll. óvónőt az abrndbánvui II-ik »z. áll.
. h».-/.
1
Nyugdíjat utalványozott : L'ácz l'usa János
iZíiiai inaukaképtelen gör. kath. tanítónak évi
4 'i K-t : Lackner Gyula temeshidegkúti róm.
1. all. el. isk. munkaképtelen tanítónak < vi 102U
i,-:: Ailaiitmn Kirion nyugatfelsószouibatfalvai
kel. cl. i-k. munkaképtelen tanítónak ideiglenesen evi -jiíU K-t : Dcorszk-/ János kisuezaói helyi áll. el. jnunkakeptelen igazgató-tanítónak
évi uniti K-t: ! Heh-k Psílwé ««ifi F«re*«k fiäittüln
!;>uczanjhelyi álL el. isk. munkaképtelen tanít"nőnek • vi 144U K-t.
Gyám-. ill. segélypénzt
engedélyezett:
n-li. Mailar Imre csermői áll. el. isk. igazgatói iiiitó özv.. szül. Moldovánv Kozanak évi 800
K-t; néh. Halász Lajos rákospalotai ág. hitv.
ív. el. i-k. tanító özv., szül. Bohunka Juliannának évi "(>s K-t: néh. Kövér Endre jászberényi
nvug, j-'in. kath. el. isk. tanító özv.. szül. Hyross
Laurának évi ö»6 K-t; néh. llermesz Márton
\. magvarhertelendi róm. kath. el. isk. tanító
í'.:v., ,-/iil. l'omiert Bozáliának évi 6JR K *0
1-". Lajos. Jozefa, Vilma es Íren nevű kiskorú •
'váinak pedig egyenként évi 106 K 47 f-t,
együtt 425 K ns f-t. mindössze 1.064 K ós f-t;
íi'-h. Kencsán .l.-inos nvug. turezi gör. kath.
tanító özv., szül. Ajaki Irén Bertának évi 450
l\-t : néh. Spányik Béla rádi nvug. róm. kath.
ei. isk. tanító özv., szül. Bartos Juliannának évi
ö(>0 K-t : néh. Vetákorits Tivadar nvug. martoíii isi tanító özv.. szül. Bakálity Máriának évi
7 15 K 60 f-t: néh. Lajos Imre v. apahegyi
ref. el. isk. tanító özv.. -ziil. Senkálszkv Ilona
Mariának évi 660 K-t.
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— Elismerés. A kere.-k. miniszter HütteAdolf, végegyházai (Csanád vm.) áll. isk. igazgatónak.. a háziipari tanfolyam buzgó vezetéseeii
elismerő köszönetét nyilvánította és fáradsága
jutalmául so koronát utalványozott.
A tanítói nyugdíjtörvény revíziója.
Magyarország tanítóegyesületeit, tekintet nelkü:
arr i, hogy tagjai-e a Magyar Tanítók Ország";
Bizottságának, valamint nagyobb tanítótestületeit,
melyek e mozgalomban tevékeny reszt renn'
óhajtanak, arra kérem, március hónap :10-ig
jelentsék be, hogy a tanítói nyugdíjtörvény revíziója erdekében indítandó egyöntetű ország«
mozgalomhoz csatlakozni kívánnak-e V Ha igen.
ugy jelentsék be. hány emlékirat-példányra van
szükségük, melyet megfelelő utasítással, haladéi;
nélkül meg fogok küldeni. A bejelentéshez belyegjegyben 20»—4.0 filler mellékelendő. — A
jelentősek hozzam (Debreezen. Simonyi-ut 14.)
intezendók. Debreezen, lOU'.i március 17. hozma
László, a M. T. ti. B. elnöke.
A 111. kiegészítő-iskolái „Gyermekvédő-Bizottság" f. hó !»-én tartotta a l a k u l
gyűlését. Jelen voltak: dr. Botzenhardt Janó-,
a kerület orszgy. képviselője, dr. IVneze lien- ,
ker. elöljáró. < 'z.-íjlir Alajosué, özv. dr. Tatay
Adolfm . özv. \'égli Jáii"sni' es a Bizottság >/.;.mos tagja; az „(»rszágos Gyermekvédő-]jga kéi•viseleteben dr. Szilagyi Arthur Károly. Martiu
Gyula, kisegítő-iskola h.-igazgató, kinek fáradhatatlan tevékenysége eredményeként alakult meg
sag munkakörét, melyet a következő pontokban
foglalt össze : 1. általános feladatok, 2. a kisegítői-kólába járó gyermek védelme. •'!. a kisegítőiskolát elhagyott gyermek védelme. II harmadik
pont foglalja magában a Bizottság legnemesebb
munkaját. vagyis a gyermeknek mesternél vagy
munkaadónál való elhelyezését. Dr. Szilágyi
Arthur Karoly, az Ország"* Gyermek védő - Ligi i
képviselője röviden ismertette a modern gyermekvédelemnek sokirányú gondoskodását, a Gyermekvédő-Liga nagy munkásságát és egyben kiláta-óa
helyezte a Bizottság részéi e a Liga erkölcsi eanyagi támogatósat. A Bizottság egyhangú lelkesedéssel megválasztotta elnöknek dr. Botzenhardt
János, orszgy. képviselőt e- iskolaszéki elnököt,
ügyvivő alelnöknek Martin Uvula, kisegítő-iskola
h.-igazgatót, pénztárnoknak Béke Mózes es jegyzőnek Szende Sándor, kisegítő-iskolai tanárokat.
A Wodiáuer-<líj kitüntetettjei. A tud.
akadémia Wodiáner-bizottsaga az. 1000 —1001.'
koronás jutalomdíjat, mellyel kiváló tanítókat
tüntet ki evenként, az idén Lakatos
Károly
komáromi községi iskolai igazgatónak e- Etel,
Gyula, koloz.-ari all. el. isk. igazgatóinak itelte oda,
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— A t a n í t ó i á l l á s m e g b e c s ü l é s e . Tócler
György mariseli gör. kel. tanítót a mariseli volt
úrbéres közbirtokosság egyhangúlag elnökké választotta. — Nagy Lajos áll. tanítót egyhangúlag
községi képviselőtestületi taggá választották Bősházán, Szilágy megyében. — Kopcsán Mihály,
kincstári tanítót szintén egyhangúlag választották meg Kelő község képviselőtestületének tagjává. — Debreczen város törvényhatósági bizottságába beválasztattak: Csurka István, ref. tanító
és Kozma László, orsz. tan. árvaházi igazgató.
Utóbbit a belügyminiszter hetedízben bízta meg
közigazgatási tanfolyamon a vallás- és közoktatásügyi igazgatás előadásával. — Tápon, Győr vármegyében Papy Dezső ref. kántortanítót egyhangúlag községi képviselővé választották.
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nünket március idusán. Verrasztó János, kántortanító.
— A d a k o z á s . Theil Emil. klazányi ev. tanító
2 koronát küldött, mint B. J. adományát, a Tanítók
Házának. — Friedländer
József, izr. néptanító
a bugi (Szabolcs m.) iskolában 4 K 27 f-t gyűjtött a délmagyarországi földrengés károsultjai
részére. Mindkét összeget rendeltetési helyére
j u t t a t t u k , az utóbbit a Budapesti
Hirlap útján.

Szerkesztői üzenetek.

K. (A modern gazdálkodás.) Átadtuk a rovatvezetőnek.
A többire külön kap üzenetet — 15. (Montenegró
iskolaügye.) Sorra kerül. — Érdeklődő. (Kaposvár.)
Kovács Dezső tanár a kolozsvári ref. gimnáziumban. —
Mutató. A mutatóul küldött három vers tehetségre
— H í r e k F o g a r a s r ó l . Fogaras vármegye vall, de egyik sem oly sikerült, hogy általuk a készülő
közigazgatási bizottságának március havi rendes könyvre felhívhassuk a figyelmet. Néhol a jó rím
ülésén a kir. tanfelügyelő jelenté, hogy február kedvéért értelmetlen. Talán jobbat is talál versei közt.—
Dd. Jön a gazdasági mellékleten. — U. (Az ingyenes
hó folyamán : vörhenyjárvány miatt Szohodol és népoktatás
erkölcsi haszna.) Az ingyenes népoktatás
Felsőárpás községben szünetelt a tanítás ; három
nagy fontosságát fölösleges bizonyítani ebben az újságtanító részére összesen 2 9 1 4 korona államsegély ban. Annak idején érdeme szerint méltattuk a törvényt
utalványoztatott ; meglátogatott 19 el. iskolát s a tanítók külön buzdítás nélkül is bizonyára felvilágosítják a népet e törv&iy áldásos voltáról. —
33 tanteremmel, úgyszintén 3 gazd. ism. iskolát H. K. (Pozsony.) Sorra kerülnek. — A. (Március
és 1 kisdedóvodát, továbbá áll. óvó szervezése idusán.) Csodálatos félreértése március idusának : ezen
i r á n t eredményes tárgyalást folytatott Kucsuláta a napon a szabadságharcról, Világosról, majd a kiközség képviselőtestületével. A kir. tanfelügyelő békülésről beszélni, csupán magáról március idusáról,
e nap jelentőségéről nem. Nem elég jól forgatni a
jelentése alapján az államsegély iránt beérkezett tollat, mielőtt írásba fogunk, tisztáznunk kell : mi
18 kérvény közül hivatalból visszautasíttatott í körül forgatjuk. Ezt pedig azért mondjuk egy kissé tán
7 kérvény, miután az illető 'tanítók nem tettek keményen, mert hisszük, hogy kétségtelen tehetségéezideig eleget az ú j törvény követelményeinek : nek javára válik. — V. (Vámosladány.) Sorra kerítjük.—
Petoricus. Ha igazán háromszorosan is megtartotta
továbbá a dezsáni és ósinkaí gör. kath., az alsó- a Hox-atius tanácsolta kilencesztendei pihentetést : be
moccs-cheai, keletfelsőszombatfalvi és sarkaicai kellett volna látnia, hogy érzéseinek nem tudott műgör. kel. el. iskoláknak kormányhatósági meg- vészi formát adni. — M. B. Apránként sorra kerülnek.—
intése iránt a közokt. miniszterhez felterjesztés Dunaiiienti. Nem tudjuk, honnan vette e regényes
történet eszméjét. Annyi azonban tény, hogy nagyon
tétetett. Fogarason megalakult a vármegyei köz- rosszul van megírva. Különben sem szeretjük azokat
tisztviselők egyesülete, mint szövetkezet, s el- a novellákat, melyekben az egyik embert megfolytással,
nökül Szabó Elemér kir. tanfelügyelő válasz- fenyegetik, a másiknak a felyére koronát tesznek. Aztán
minek ír a francia császárságról az, aki rendes-vonsról
tatott meg.
és holugnei erdőről beszél ? — K. F. (Egy rózsa tragé— Egy tanító ünneplése. Mattyasovszky diája.) Nagyon tetszhetett volna a német szentimenAlajos dányi róm. kath. kantor és ig.-tanítónál talizmus uralkodása idején. — M. J . (Egy eltévesztett
élet stb.) Közölhetetlenek. Kéziratokat nem adunk
születésének 50-ik évfordulóján a plébános és vissza. — Aléb. Sorát ejtjük. — „Suíl'ragettek."
jegyző vezetése mellett az elöljáróság és az (N.-Bátony.) Kopott igazságok, gyönge stílussal, hosziskolaszék testületileg tisztelgett. Mattyasovszky szas frázisokban előadva. Vissza nem küldhetjük. —
34-ik éve szolgálja a népnevelés terét s ebből H. L. A csinos fejlécet köszönjük, de nem alkalmazhatjuk, már helyszűke miatt sem. kVirágok alkongát. az
dánvi működésére 28 év esik. A plébános, mint
Új dalt és A gyorsvonatot a közlendők közé soroztuk. —
a küldöttség vezetője, meleg szavakban méltatta S. L. >1. Az elfogadott cikk sorra fog kerülni ; az
az ünnepelt érdemeit. Kiemelte, hogy nemcsak újakból is besoroztunk kettőt. — Törvény. Közöljük. —
az iskola falai között felel meg hivatásának,
de mint hitelszövetkezeti igazgató, a nép anyagi
Tartalom : A gyermekek napja. (Ny.) — A népügyének is lelkes pártolója. Mint szakavatott
szőlő- és földesgazda, példát ad a népnek a iskola földrajzáról. Szántó Károly dr. — A gyermek
szakszerű gazdálkodás terén, aminek a község hangjának élettani fejlődése. Hackl N. Lajos. —
A rajzoktatás ügye. Káth József. — Lapszemle. — ma. —
lakóinak anyagi fellendülése nagyrészt köszönhető. Irodalom és művészet. — Igaz és hamis szabadgon— N y i l v á n o s köszönet." A folyási róm. dolat. H. I. — Könyvesház. — Tanítók tanácsadója. —
Szépirodalom
Golgota. Szlányi K. György. —
kath. iskola nevében őszinte köszönetet mondok
Uttörés. Major István. — Mutamur. Káinoki Bedó
Hiszem Elluska úrleánynak, aki gyűjtés révén Béla. — Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői
gyönyörű nemzetiszín zászlóval lepett meg ben- üzenetek.

NÉPTANÍTÓK

1 3. SZAM.

21

LAPJA.

Iskolai Dalgyűjtemény.
S z e r k e s z t i k : HACKL
Mérsékelve.

N.

LAJOS

T í l 11 l l l Ó k

* A szerzői jog fenntiirtiisiival közölve.

és

élU'kl'.

SZTANKO

BÉLA,
liannrrt

.József.

22

NÉPTANÍTÓK

A

rabmadár.

SZÁM.

Beleznay

v

:
''

N
1

v - s
0 " 0—

N

N

N

o

-

1. Szo - mo - rú
a
2. Mi
ba - jod van,
3. Mind-egy már az,

r-\

9

- a

_,

Antal.

1

IN
•

t
u

kis ma - dár - ka,
Az a - ra - nyos
kis ma - dár - ka ? Kér - di
tő - le
ka - l i t - k a csak. Ha nincs ben - ne

W
**
k
se nem i - szik.
E j - jel - nap - pal
ki - esi na - gyon, Majd na-gyobb - ra
é - des pá - rom,
Sík me - ző - ben

1. Se nem e - szik.
2. Tán ka - lit - kád
3. Kis fi - ó - kom,

N

Nn

y

•v \
LM^ - U

12.

2'
i

Lassan.

LAPJA.

9
ka - lit - ká - ba.
a gaz - dá - ja.
er - dó, pa - tak.

e - pe - ke - dik.
esi - nál - ta - torn.
sza - bad - sá - gom !

Élénken.
k - X J L
—

h

-N—N*

« «
p

4. Más-nap

-6-

^S

-j—Pn

a jó

1

kis I - Ion - ka

Ka-lit

HT
- ká - ját

Ï

V
re-pült

zöld er - do - be,

r- u
Zöld er - dő-böl

í

ki-nyi - tot - ta,

—N
s é

m
Ví - gan

m

1

u u
sík me - ző - re.
fosa

Felelős szerkesztő : Benedek Elek.
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kii-, tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Mi írjeleuik e lap min ien héten egyszer, csütörtökön (este).
j
Megkaphatja e lapot mindéi; magyarországi népoktatási i
intézet. tf l i at az összes óvodák. elemi, felső nép- es polgári í
iskolák es tanítókei z - int' t •'. egy p.-ldauyban
A lap megküldést- iránti loi;, untod ványok az Jskpla létez--s<-t
igazoló és az illeték's kir. tanfelügyelő által láttamozott !
községi eliiljar<»-a i bizony-tván-nyal együtt, a „]Ne|>tanítók !i
La] .i •• -zei- -szt '». gól « /. küldendői;. A helység (a megye inegjeju - - ve! cs az utolsó pósta világosan kiírandó.
S/'.HKi.^ZTOsm :
iH D A n i s i , v m . kí í:.. Iii í t K o r s i s - n rA i«. s z á h .

r.rőiiliösi

félül.

(lh\ Ha ma valaki egy jelképes mondatta! akarná megvilágítani a magyar
középosztály életét, csakis a i a'ni eves
norvég drámának címét használhatná*
„Erőnkön félül." Mert így rendezkedett
Le, tájdalom, nálunk a
középosztály
minden családja és ez a berendezkedés
viszi egyenesen a végrom bis. a katasztrófa felé azt az osztályt, mely voltakepén a netti'A Lit i'ni>:e.
Az idők változása, a középosztályt,
m é g pedig épen az úgynevezett lateiner
li I
• I
11
t
s/.i.u) L t i i . a t U u

i- _ jUj i o^aui<a.u. A ,->zu-

letési (V pénzarisztokrácia áll a maga
megrendíthet é t l e n talaján, a mnnkásnép
helyzete pedig határozottan javult az
elmúlt esztendők alatt. A munkabérek
fölemelkedtek, a munkaidő pedig a humanitás törvényei szerint szabályozódéit.
< sakis az úgynevezett középosztály sorsa
lett sokkal rosszabb, részint a dolgok
kényszerű változása folytán, de sokkal
nagyobi) részben saját hibája miatt.
Mert arról, h o g y a n ö v e k v ő drága
és nehéz élettel együtt nem j á r t valami
nagy jövedelemszaporodás, igazán nem
tehet senki. Szegény ország szegény
polgárai vagyunk s ebbe bele kell törődnünk. Az állam n e m fizetheti fényesen
hivatalnokait, mert fájdalom, nincs módjában. Ezeknek a szerényen javadalmazott, embereknek tisztában kel! lenniök
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Klöfízftésí ár: Egy évre 10 korona, feh'vre ".> korona,
negyede vre -2 korona 50 lillér. — Egy negy-d • viiél ke\ esebb
időre előözetést n -m fogadunk el. — Az »dófisseteai p.nzsk a
kiadóhivatalba küldendők.
A hird tés >k árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min
den egyes sz<»».-rt. minden közles után t'. iillerfl7..-t«ndő.Az ily
mó 'ou riiin.î. liki allai kiszámítható hirdet e-d díj elör- ":1,i--ndő
be. Kayélt hirdetéseknek a/ eír-'sz oldal egy lietvenketti'd r- szét
to'v í i - tit rj.'.'o'luasii - -' eg\ asah ' sora 1 korona. Ezek a dijak is
előre a kiadó hivatalba küldendők.

IvIA! UTTI . ATAL:
>1 AGY. KIR. KGYKTEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-fÉIi 3.
I ti •' 1 <1 Vilii* N'i- - I •

azzal, h o g y ők egy szegény
ország
szegény szolgái és ehhez mérten kell
m egcsi n á lui
köl f ségvet ésüket.
hae ak
egyenesen n e m céljuk, hogy siettessék
végromlásnkat.
Hogy ez lehetséges
legyen,
előbb
uéhám
ostoba és bárgyú előítélettel
kell szakítani. Elsősorban is azzal, h o g y
vannak úri es nem úri foglalkozások,
A hivatalnok például a maea toglalkezasát ári foglalkozásúak tartja és szentül
meg van győződve arról. hog\ ez a
foglalkozás bizonvos áldozatokat követel
lul^ , ne v t 'y. > cseii
uiKitóü unoniaoo
rulait. bizonyos mértékben reprezentál lasi. is. Holott úgy átll a dolog, hogy a
jó munkás m a többet keres egy középállású lateiner embernél (amiben különben nincsen semmi megrovandó v a g y
elítélendő dolog), de ha a hivatalnoknak kevesebb a jövedelme, miért él
abban a balga képzelődésben. hogy neki
fényesebb, jobban m o n d v a mulatósabb
életet kell élnie, mint a munkásnak. A
társadalmi állás követeli tőlem, halljuk
gyakran ezt az ostoba frázist, néha m é g
értelmes emberek ajkáról is. A társadalmi állásom miatt nem mehetek kisebb
lakásba, a társadalmi állásom miatt kell
a drágább ruha. ugyancsak a társadalmi
állásom m i a t t kell több cselédet t a r tanom. a fiamat gimnáziumba járatnom. bár az intőt k a p o t t a latinból
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stb.. stb. . . . Legyünk már egyszer tisztában azzal, bogy a társadalmi állás
nem követel tőlünk egyebet, csak azt
hogy a reánk bízott, az általunk vállalt
munkát becsületesen, hűségesen, pontosan elvégezzük, hogy helyünket mindig
ember módjára megálljuk. A többit nem
a társadalmi állás, hanem a saját gyöngeségünk, a saját gyarlóságunk követeli
meg tőlünk. A saját dőre hiúságunk,
mely nem engedi meg, hogy számot
vessünk helyzetünkkel, nem az úgynevezett társadalmi helyzettel, hanem a reálissal, a valódival, hogy ne az emberek
suttogására való tekintettel csináljuk
meg költségvetésünket, hanem a tények
szigorú szemmmeltartásával.
Ha még valahogy elk övetkezhetik a
magyar középosztály újjáébredése, csakis
ezen az úton következhetik el. És a
tanítóságra ebben a dologban is nagy
és szent hivatás vár. Ez a mostani nemzedék már erősen meg van mérgezve
előítélettel, hiúsággal, elfogultsággal, ám
az új nemzedék lelke tisztán és érintetlenül jut a tanító, a nevelő kezébe. Egy
egész társadalmi osztály megváltása lesz
az eredmény, ha ez az új nemzedék
helyes és igaz útra terelődik.
— A szabadoktatás országos szervezése.
Az Országos Közoktatásügyi Tanács állandó
bizottsága március 9-én és 16-án Fináczy Ernő dr.
elnöklésével tárgyalta azt a javaslatot, melyet az
Apponyi
Albert gróf miniszter elnöklésével,
1908 október 14-én és 15-én megtartott szaktanácskozmány tanulságai alapján, az e célra kiküldött szakbizottság a szabadoktatás országos
szervezése ügyében kidolgozott. Az állandó bizottság nagy szótöbbséggel akként határozott, hogy
a szabadoktatás országos szervezésének alapelvei
és a szervezet alapvona lai (de csakis ezek) törvényhozási úton volnának megállapítandók, ügynevezett kerettörvényben, mely nem köti meg a
további fejlődést s a társadalmi tényezők érvényesülésének, az országos törvények keretei között szabadteret enged. E g y különvélemény ellenében elfogadta továbbá az állandó bizottság
több módosítással a szakbizottság által előterjesztett törvényjavaslat-tervezetet is, mely 9 szakaszból áll. Végleges szövegezés végett a tervezetet
a szakbizottsághoz utalták.
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Jövőnk érdekében.
írta : Imre Sándor

dr.

Akárhogyan nézzük is a nevelést, nem lehet
eltérés tanítók között abban, hogy az iskola a
múlton épülő jövőt szolgálja. A tanító kapocs
a mult és jövő között. Még akkor is, ha talán
a munkájában csak hivatalos kötelesség teljesítését látja. Sokkal inkább, ha személyi munkának érzi s egész lelkét beléadja. Tudjuk, hogy
lehetséges amaz az eset is, de akkor ott ne is
beszéljünk tanítóról ! Akik magunkat ennek
tekintjük, életünk célját csak a jövő tudatos
munkálásában láthatjuk.
J ó reménységre indít, hogy tanügyi lapjainkban egyre többször hangzik megint a nevelésnek,
tanítónak ez a hivatása. Hiába hirdetik rólunk,
hogy csak a mult fenntartása és azon módon
való átörökítése, amit csinálunk ; mi tudjuk,
hogy a rendeltetésünk ebben nem merül ki, sőt
nem is ebben áll. Ismerünk, megbecsülünk, sőt
gondosan meg is őrzünk mindent, ami multunkban becses, tanulságos, a megtartásra érdemes.
De ezt az utánunk jövő nemzedéknek nemcsak
átadjuk, hanem megértetjük vele, hogy mindez
fejlődés eredménye, a továbbhaladás alapja s
így biztosítani iparkodunk magát a haladást.
Nem felejtjük azonban, hogy ennek csak jobbulásban, nemesedésben szabad állania s mi a
munkánkat csak ily értelmű haladásnak rendelhetjük szolgálatába.
Valóban, az iskola a jövőért van, a tanító a
jövő tudatos előkészítője tartozik lenni. Tehát
a jövőbe is kell látnia. Politikus a tanító, eddigi
j fejlemények további alakulásának biztosítója, a
haladás törvényének ismerője és hatásának úttörője. Politikus, mert nagy és távoli a célja s
épen ezért nem szabad benne lennie semmi
piaci, köznapi küzdelemben, hanem folytonosan
ama nagy feladatra kell magát erősítenie.
Így kell felfognia iskolát és tanítót mindenkinek, aki nem akarja silány és önző célok
gyarló eszközének tekinteni. De aki eszerint azt
kívánja, hogy a tanító a jövőbe lásson, annak
; gondoskodnia kell a számára messzelátóról. Aki
a haladás tudatos szolgálását várja az iskolától,
az adjon a tanító kezébe nagyítóüveget, amely
megadja a lehetőségét annak, hogy a jelen
minden olyan mozzanatát észrevehesse, amiből
a jövő alakul s amire a iövő érdekében a nevelésnek hatnia kell.
Talán ellentmondásnak látszik, de ezekért az
eszközökért kissé visszamennék nemzetünk múltjába. A régi magyar gondolkodók müveit venném elő, azokat olvastatnám, azok eszméit igye'kezném általánossá tenni, hogy hatásuk lehetségessé váljék. Azokat a nagy magyar írókat
kellene ú j és tágas körű életre keltenünk, kik
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a maguk korából előre néztek a jövőbe, amely
azóta időben múlttá lett, de nem az általuk
óhajtott tartalommal! Ha most egybevetjük régi
bölcs embereink korát azzal, amit óhajtottak s
ezt megint a mostani állapotokkal: megerősödik
a látásunk. Talán csökken egy percre munkánk
sikerében a hitünk, de aztán megnövekszik, mert
az jut eszünkbe, hogy azért nem vagyunk
igen sok dologban még ma sem tovább, mert
azok az élesen látók és jóakaratúak kevesen
voltak !
Minél többen látjuk tisztán és elfogulatlanul
â helyzetünket, annál többen értjük meg azt is :
hogyan lehet segítenünk ezen, s minél többen
akarjuk ezt a segítést, annál többen igyekszünk
egyetértő, egységes munkám
a siker annál
inkább remélhető.
Az egyetértésre a nem egyforma, de egységes. egycélú gondolkodásra van szükség ma
ebben a hazában, legelsőben is a minden rendű
tanítók között. Ennek érdekében nagyon fontos,
liogv olyan müveket olvassunk, melyek közös
feladatunk minden vonatkozását földerítik előttünk s meggondoltatják velünk.
Fölöttébb szükséges az új. sőt legújabb pedagógia 1 irányok megismerése, a külföld nevelésügyi mozga'maival való tisztában létei, inert az
egyetemes nevelői gondolkodás haladásától elmaradnunk nem szabad. De sokkal nagyobb
jelei t ős égőinek tartom, liogy mindnyá jan megismerjük. meg is emésszük a magyar gondolkodók
nevelési tekintetben é r t é k e , eszméit.
Hiába töltötték egyi s. kiváló embereink egész
e l e t ü k e t eszméik szolgálatában, ha azok tovább
fenn nem maradnak. vagy csak az emiékezes
adatai, de nem a munka irányítói. Lehet tévedés. de a történelem engem is arra tanított,
r.sigr
amint Eötvös kifejezi
egv irányban
következetesen kell haladnunk huzamos ideig,
különben a távoli céli el nem érhetjük. Ezért,
a következetes haladás kedvéért kell oda térnünk azokhoz a magyarokhoz, kiknek széleskörű
ós mély gondolkodása alaposan kimutatta hiányainkat és hosszú időre kijelölte a haladás
útját is. vezető eszméit is.
Természetesén csak olyan írókhoz fordulhatunk. kik nem olyan régiek, hogy a viszonyok — melyekről beszélnek — számunkra
idegenek legyenek s a nyelv — melyen írnak
előttünk érthetetlen. Ezért nem mondom pl.
Zrinyi Miklós nevét, holott nem kevés gondolata becses útmutatás a magyar nemzetnevelés
mostani tennivalóiban is. Nem említem a XVIII.
század sok, értékes emberét sem, sőt a XIX.
szazad első feléből is mindössze három nevet
hozok fel. A három legtöbbet érőt e tekintetben : Széchenyit.
esselényit ós Eötvös Józsefet.
Előttük és körülöttük van még akárhány, kik-
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től sok tanulságot, értékes gondolatot meríthetnénk. de most csak róluk essék sző.
Széchenyinek főképen a VUág című művére
gondolok, de a többi is majdnem mind megérdemli azt az állítást, hogv mai hiányaink fölismerésére, a nevelés közvetlen, egyszerű, könynyen érthető, meg is közelíthető céljainak tisztánlátására képesít.
Wesselényi a Balítéletékről írva, feltárja egész
korát s megérteti azzal a mienket: a magyar
és szláv nemzetiség ügyében írt Szózata világosan megláttatja velünk, hogy a művelődés
útján kívül más úton nemzetünk jövőjét nem
munkálhatjuk igazán.
Eötvösről talán ennyit sem kell szólanom a
magyar néptanítók lapjában, hisz : ők . gyedül
adják jelét is annak, hogy éberen őrzik emlékezetét V !
E néhány sor azonban nem azért jelenik itt
meg, hogy ezeket a neveket s e nevek roppant
jelentősegét megint egyszer fölfedezze, hanem
hogv hatásuk terjesztéséri pár — tala'n ábrándosnak látszó — javaslatot tegyen.
I gvanis azt tartom kívánatosnak, föltétlenül
szükségesnek, hogy Széchenyi, Wesselényi, Eötvös szelleme, a magyar nevelés szcVemc. a mi
hiányaink érzete, a mi jövőnk biztosításának
erős vágya hasson át minden, de minden magyar
tanítót s általunk mindenkit ez ország határain
belől. Evégre erről a helyről, honnét legrneszs/.ebb hallatszik még a gyenge -zó
a következő. óhajtásokat kívánom kifejezni.
Széchenyi.
esselénvi ' : s Eötvös müveiből
nagyon olcsó, de jó kiadásokat kellene közre
adni. liogv eljuthassanak ezek a munkák mindenki kezébe. Egyszerre nem lehet kiadni mindet. hát a fontosságok sorrendjében rendre.
Nem tudom megmondani, hogy ezt a kiadást ki
cselekedje, de mindnyájan el tudunk gondolni
nem csak egy tényezőt, mely erre illetékes volna.
Ezeket a műveket, be kellene tenni minden
iskola tanítói könyvtárába Bizonyos vagvok
benne, hogy bele nézne minden tanító, s aki
bele nézett, legtöbb kötetet nem egyszer olvasná
végig. Ahol nines pénz sok könyvre, legalább
ezekre jusson.
A tanítóképzők végzett növendékeinek ingyen
kellene osztogatni; nemcsak jutalmul a jeleseknek. Sőt, mivel nem elég amaz eszméknek csak
a mi körünkben terjedniük, a különböző fokú
(az elemi fölött levő) iskolák végzett növendékei
között is minden évben sokat kellene szétosztani. Nem mindenik müvet értheti meg egyformán mindenki, de hiszen könnyű eltalálni a
szétosztásban a helyes eljárást és hasznot mindenki merít mindenikből.
A közoktatásügyi minisztérium irodalmi ügyosztálya rendkívüli szolgálatot tenne a nemzet1::*
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nek, lia e három nagy emberünk iratait s így
eszme'it ily módon a nemzet közkincsévé tenné.
Van azonban más tennivaló is abból a célból,
hogy jövőnket s az érette végzett munkánkat
multunkkal összekapcsoljuk s a régi, de nem
valósult eszmék hatása útját megnyissuk.
Jól szervezett munkát kellene indítani az egész
magyar nevelés történetének s ebben nevelői
gondolkodásunk fejlődésének rendszeres felkutatására. Aztán az adatok közlése útján lehetővé
kellene tenni, hogy e fejlődés eredményei, tanulságai, még a darabban maradt törekvések,
szárnyaszegett gondolatok is az egész magyar
köznevelésre hathassanak. Nevezetes lépés volna
erre a Monumenta Hungáriáé Paedagogica megindulása, melynek a gondolata tudtommal a mult
század hatvanas éveiben jelent meg először
Sárospatak irodalmi köreiben s most a Pedagógiai Társaság elnökségét is foglalkoztatja.
Példájául annak, mi mindennek akadálya az,
hogy ilyesmire nincsen pénz.
Addig is, míg a magyar nevelés története
valaha majd meglesz, jobban mondva annak
előkészítésére és a magyar tanítók munkájának
magyar forrásból való táplálására, lehetne valósítani kettőt.
1. Meg lehetne indítani a régibb magyar
pegagógusok rendszeres tanulmányozását, eszméik feldolgozását, hogy azok így is terjedjenek
s értékük is megállapíttassék.
2. A Néptanítók Lapjában — mint amelyet
mindenki olvashat — sorra közölni lehetne a
régibb magyar pedagógusok műveinek ismertetését. Szintén azzal a céllal, hogy eszméik
terjedésére mód nyíljék, de azért is, mert egyegy ilyen közlés az olvasókban az alapos tanulmányozás, sőt tudományos feldolgozás gondolatát is előidézhetné.
Sem a terv részletezése, sem e munka jelentőségének fejje^tése nem célom. Tudom, hogy
épen legutolsó javaslatom némi tekintetben
Kiss Aron munkájának folytatását jelentené ;
annál inkább nyugodtan tettem ide. Épen az
ő nyomában kell járnunk, egyre mélyebbre
menve.
Talán senki sem mondhatja, hogy ezek a
javaslatok csak történelmi értékeket akarnak ma
újra forgalomba hozni. Széchenyit, Wesselényit,
Eötvöst ismerve, világos, hogy műveik elterjesztése nemzetünk jövőjének becses szolgálatokat tehet. Nekem erős meggyőződésem, hogy
közöttünk egységet csak az ő szellemük teremthet s a nemzet jövőjét biztosító egységes gondolkodás is csak onnan fakadhat. Épen ezért,
bármily lehetetlennek tessék is megvalósulásuk,
az elmondottakat ajánlom olyanok figyelmébe,
kik jámbor óhajtások nyilvánításánál többet is
tehetnek.
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A feminizmus.
Visszhang Glücklich Vilma cikkére.
írta: Kóród//
Miklós.
A feministák problémája : a nő erkölcsi, családi, gazdasági és más helyzetének a nőkre
nézvést előnyösen való megváltoztatása, ngylátszik, minden téren helyet kér magának s
ez így van jól. Noha, igen lényeges pontokban
nem vagyok szerencsés a feministákkal s általában a szabadgondolkodó irányzattal egyetérteni,
mégis a főpontban, hogy a nőnek helyzete
javíttassák, a szó szoros értelmében egyetértek
s épen az egyoldalúság kikerülése céljából célszerűnek látom, ha minél több irányzat jut
kifejezésre. Ez okból igénytelenségem véleménye
számára is meghallgatást kérek.
Glücklich Vilma örül, hogy a feminizmust
tévesen értelmezők is elismerik e kérdésnek,
mint társadalmi problémának
fontosságát. De
hát hogyan is lehet a társadalom felének, sőt,
némely statisztikai adatok szerint, nagyobb
felének ügyét társadalmi problémának nem
tekinteni ? Probléma volt ez mindenkor : a
zsidóknál úgy, mint a rómaiaknál, avagy görögöknél, nagy problémája volt ez, sőt mondhatnók, ma is a legnagyobb kérdése a kereszténységnek s ép úgy problémája maradt a mai
társadalomnak is. Azonban az a megoldási mód,
amely különösen Charlotte Perkins Gilman
ú. n. „alapvető" munkájában kifejezésre jut,
annyira tarthatatlan s a kérdésnek megvilágítása abban a szellemben annyira távol esik a
történelmi fejlődéstől, hogy ez alapon, bármennyire is tiltakoznak ellene a feministák, a
kérdés feltétlenül „forradalminak" tekintendő.
E g y következő közleményemben, mely már
Glücklich Vilma cikkének megjelenése előtt
készen volt, Charlotte Perkins Gilman munkájával tüzetesen kívánok foglalkozni, valamint
azzal a kérdéssel is, mely a nevelést illeti. Ez
alkalommal csupán a „neomalthu/iánizmus" és
a nő botlásának erkölcsi megítélése szempontjából óhajtok néhány megjegyzést tenni.
Azt mondja Glücklich Vilma: „A feministák
egyesülete azt a meggyőződést igyekszik terjeszteni, hogy a mai kor embere nem követheti
vakon ösztöneit; hogy kötelessége
megfontoltan
cselekedni ott is, ahol ősei ezt szükségesnek nem
tartottákEz
a nyilatkozat a társadalmi előhaladás szempontjából, értve a népszaporulatot,
a szó szoros értelmében a legveszedelmesebb s
számos nemzetgazdának, akik a társadalom
helyzetének javulását a lakosság számának
emelkedésében látják, valamint a naturalista
irányú Zolának a „Termékenység" című müvében kifejtett felfogásával a leghatározottabban
ellenkezik. A nagy amerikai nemzetgazda : Carey
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híres munkája egyenesen ós csaknem mennyi- bajnak elejét vegyék, nem lehet szó nélkül
ségtani alapon arra yan felépítve, hogv az em- hasmii azt, hogy akár egvesület, akár egves
beriség kulturális elöhaladása a népszaporodás- ilyen nézeteket hirdessen, mert míg egyrészt
sal egyenes arányban van. Könyvének csaknem igaza sincs, másrészt olyan bajnak terjedéséhez
minden egyes fejezete arra építi fel gazdasági járul, ami a lakosság végleges zülléséhez vezetelméletét, hogy a lakosság számánál fogva elég het. Nekünk hirdetnünk kell, hogy a nő az
nagy erővel rendelkezzék hatalmába keríteni a i anyaságot, a szó teljes mértékéhen s a természet
földet, a hegyeket, a völgyeket, a pusztákat, által nyújtott határideig tartozik vállalni. Hogy
a folyókat, tavakat, tengereket, valamint arra aztán az előállott népszaporulat kérdését s vele
is óriási súlyt vet e nagy író, hogy a gépek a nő helyzetét milliódon lehet az így adott
használata annál tökéletesebb lesz, minél több körülmények között úgy alakítani, hogy a jólét
ember van, akik a gépeket a természet erőivel mégis meg legyen, ez a kérdés nem azonosítszemben vagy azonosítva, gazdasági célból alkal- ható a népszaporulat meggátlás.íval s egészen
mazzák. Zola pedig említett müvében egy sza- más gazdasági elvekből fejtendő ki. A másik
pora nőt ír le s e szaporasághoz köti a család
szempont, amire ki kell terjeszkedni, Glücklich
meggazdagodását, számtalanszor említve, hogy cikkében ekként nyer kifejezést: „Abban az
szaporaságban van a haladás, az erő, az riet. irányban kívánjuk megszüntetni a férfi és nő
Pedig Zolának felfogása nagyon is identifikál- erkölcsi megítélésében mutatkozó ellenmondást,
ható a szabadgondolkodóknak s maguknak a hogy a férfibecsülettel se férhessen össze olyan
feministáknak is más irányú elméleteivel. Egyéb- cselekedet, amelyért — noha a férfival együtt
ként c két író mellett bizonyít Európa és követte el — az egész erkölcsi felelősséget
Amerika társadalmának fejlődésmenete is. Az csupán a nő tartozik viselni." Ez az állítás a
a körülmény, hogy vannak világrészek, ahol maga egészében meg nem állhat. H a tisztviselő,
épen az ellenkező fejleményeket látjuk, pl. vagy más hivatalos állásban lévő ember kerül
Kinábali és Indiában, nem bizonyít a feminis- ilyen helyzetbe, feltétlenül fegyelmi vizsgálat
ták- felfogása mellett, mert ott egészen más alá esik. Ha fegyelmi bíróság nem működhetik
okok (vallásrendszer, babona) idézik elé a kul- az így bűnöző férfival szemben, akkor fenntúrátlanságot s vele együtt a nő társadalmi forognak a különféle törvényesen biztosított
helyzetének siralmas mivoltát. Készünkről azt anyagi felelősségi szempontok s igen sok eseta/, álláspontot tartjuk szükségesnek hangsú- ben és igen sok helyen az a morális felfogás,
lyozni, hogyr olyan elv, amely a népszaporula- hogy, ha a férfi szabad, az illető nőt elvenni
tot akár n nő, akár az emberiség érdekében tartozik. Ezenkívül, a férfi is ilven helyzetben
korlátozni kívánja, nenn-sak gazdaságilag vesze- sok mindenféle erkölcsi és társadalmi hátrányt
delmes, de melyseges erkölcsi züllést is tartal- kénytelen elviselni, tehát nem all az, Hogy az
maz. Mert lehet valakinek olyan anyagi hely- egész felelősséget csupán a nő viseli, ott van
zete, hogy egyetlen egy gyermek nevelését sem pl. a házasságtörés mint bűntény stb. Azt elisakarja vállalni, lehet olyan, hogy csak egy, merjük, hogy jogrendünkben vannak még hézaavagy két gyermek felnevelését tudja magára gok, amelyeket pótolni kell, hogy a nő, ha
nézve elfogadhatóvá tenni. De lehet olyan fel- természetes ösztöneit követi, olyan súlyos büntefogás is emellett az elv mellett, hogy a nő téseket ne szenvedjen, minőben a társadalom
egyenesen meg akarja magát kímélni mindazon részesíti. Azonban hirdetnünk kell, hogy a tárkellemetlenségektől, amelyek az anyasággal, a sadalom bármely fejlődési fokozatán fenntartandó
kezdőponttól számítva, egészen a gyermek fel- a „bukott nő" fogalma, hogy ezáltal a családi
neveléséig előállhatnak. Ha tehát a feministák élet. mely nélkül társadalmat egyáltalán, eréegyesülete és Glücklich Vilma azt hirdetik, nyeket, önmegtartóztatást, önfeláldozást pedig
hogy ennek a meghatározása az érdekeltekre még gondolni sem lehet, minél intenzívebben
tartozik, akkor olyan felfogásnak nyitnak útat, biztosítva legyen. Mert, ha a nő. kit különben
mely akár „egykének". akár „zweikindersistem1'- a természet sem tett e tények következményének nevezhető, de végeredményében a lakosság től annyira szabaddá, mint a férfit, olyan könyszaporodásának megakasztásához vezet. Nem nyü szerrel szabadulhatna, s ha a nőnek mintekintve azt, hogy ez merőben ellenkezik a den szabad volna, akkor, legalább jogrendünk
keresztény felfogással, melyre most kiterjesz- mai fokán, merő képtelenség lenne akár a csakedni nem tartom indokoltnak, tisztán gazda- ládi, akár a társadalmi élet. Igen magas morásági és nemzeti szempontból veszedelmesnek lis, esztétikai és intellektuális fejlődésnek kell
tartom azt a felfogást, amely a fennebbi idé- végbemenni, hogy a Glücklich Vilma által
zetben jut kifejezésre s akkor, mikor ország- hangoztatott elv a gyakorlatban is helyt állszerte egyesületek alakulnak, vármegyei bizott- hasson és sajátságosan kell kialakulnia a társágok kezdenek működni, hogy e veszedelmes sadalmi rendnek, hogy ama túlzott szabadság-
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nak, melyet e veszedelmes ponton a feministák
követelnek, társadalom és nemzetrontó következményei kikerülhetők legyenek.
Egyelőre nincs is szó, hogy az bekövetkezhessék, de a rendkívül fogékony női kedélyre az
ilyen elméletek nagy hatással lehetnek s ezokból
szükségesnek véltük az ellen szavunkat felemelni,
még ama veszély mellett is, hogy maradiadnak,
rágalmazóknak és tudatlanoknak fognak nevezni.

LAPJA.

12.
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munkaprogrammja.
Írta : Tamás
Károly.
A felhívás, melyet a „Néptanítók Lapja"
ez évi 10-ik számában hazánk összes tanítóihoz intéztem, mintegy kötelezett, hogy a tanítói
körök újjászervezésénél a működés irányát ós
tárgyát legalább vázlatosan megjelöljem. Annyival inkább szükségét éreztem a munkakör kijelölésének, mert cikkem megjelenése után már
hallottam olyan hangokat is, hogy az akció a
magyar természet ősi hibáján, a rangkórságon,
a fennhéjázáson, a patópálizmuson és a kormány közönyösségén eleve hajótörést fog szenvedni. Hivatkoznak az 1896. évi tanítói kongresszus programmjára, melyben az össztanítóság egyesülésének eszméje szintén fel volt
véve, propagáltatott is, de eredmény nélkül.
Nem ismerem a kongresszus által a tanítóság
elé szabott munkakör irányát és tartalmát, de
nem tudom elhinni, hogy a jelen szomorú viszonyok közt az alább következő vázlatos
munkaprogramm a magyar tanítóság jobb természetét tettre nem ébresztené, hazája és faja
iránt tartozó kötelessége lerovásában.

hogy a modern vádat beigazoljuk, mely szerint
igazságérzetünk csak akkor ébredez, ha becses
személyünkről van szó, de közönyösen és ridegen nézzük a világot még akkor is, amidőn
proximus ardet Ucalegon? Vagy a másikat,
hogy agyvelőnk a kultúra haladásával finomodott ugyan, de kedélyünk és szívünk
nemcsak
hogy nem lett nemesebbé, hanem ellenkezőleg
irigyebbek, kajánabbak, egymás bajai iránt
pedig érzéketlenebbek lettünk ? H a van e vádakban igazság, ha az emberiség morális tekintetben nem fejlődött úgy, mint szellemileg,
ha egymás és a köz iránt nem tanusítunk olyan
melegséget, amint az intelligenciánktól várható
volna, annak oka legfőképen abban van, hogy
a természettől és a népéletiül szörnyen eltávolodtunk. Nem is segít más egyéb rajtunk, mint
ama két ethikai forráshoz való visszatérés. A
sok theoria, ethikai és morálpedagógiai egyesületek és kongresszusok csak úgy fognak
eredményt felmutatni, ha ez irányban elméleteinket tettekre váltják f e l Mert a karakter
nem a megismerés mennyiségetői, hanem minőségétől függ. Egy közönséges parasztembernek a látóköre lehet igen kicsiny, de jelleme
különb, mint aki a könyvek százait szedte be
a fejébe. Az élet forgatagában álló tudós érzőbb szívű, mint a szobatudós ; a költőtehetségből csak úgy lesz költő, ha a nép között
él, a papból úgy igazi pap, lia tudománya
nemcsak a száraz filológiai és theológiai ismereteken épül fel, hanem a nép és környezet
ismeréséből, ügyes-bajos dolgaikkal való foglalkozásból, a velük való együttérezni tudásból, melyek az igazi szeretet közvetlen forrásai.
Ugyanezt mondhatjuk a tanítóról is.

Tagadhatatlan, hogy a magyarnak ép úgy,
mint a világ minden más népének vannak ősi,
tán veleszületett hibái. De másfelől bizonyos,
hogy lelkesítés, helyes irányítás, jóakarat és
igazságos bánásmód mellett a magyar természet csodákat tud művelni ; hogy faj- és hazaszeretete, életrevalósága páratlan a nemzetek
történetében, amit az európai népoceánban eltöltött ezeréves múltja még a legnagyobb
ellenségei előtt is elnémítóan és fényesen
igazol. Ám, ha vannak is a magyar népnek
hibái, kérdjük: mi, az értelmi osztály tagjai,
s azok között elsősorban a tanítók, miért tanultunk, miért műveltük lelkünket, eszünket és
szívünket egy féléleten keresztül: azért, hogy
faji hibánkat a művelés, a kultúra által még
inkább növeljük, hogy még gőgösebhek, még
ridegebbek legyünk egymással szemben ? Azért,
hogy a középiskolák tanárai szégyeljék a falusi tanítóval egy sorban küzdeni a közjólét
érdekében ? Azért, hogy az összetartozan dóságnak az utolsó szálait is összetépjük ? Azért.

Ami pedig a kormány közönyösségét illeti,
ez a vád a jelenlegi vezetőembereinket igazán
méltatlanul és igazságtalanul érné. Az a nagyszerű pozitív politikai munkálkodás, melyet
kormányunk a honvédelemben materiális téren
kifejt, elég biztosíték arra, hogy hasonló tevékenységgel fog a nép szellem-erkölcsi javainak
védelmére, a társadalom sürgős nagy szükségeinek kielégítésére sietni a mi mozgalmunk tekintetében is, ha a tanítóság a mentőmunkát
magára vállalja. Elképzelhető-e, hogy a nemzeti kormány késedelmeskedni fog a faji karakter : a méltóságosan nyugodt erő, a páratlanul nemes szív, az akaraterő, a magyar józan
ész védelmére megtenni a védő-, ápoló és biztosítóintézkedéseket ? ! Hogy megvonná tőlünk
az anyagi és erkölcsi támogatást 'í Hisz ebben
az esetben saját maga alatt vágná el a fát.
Már az eddig mondottakból is kivehető,
hogy a mi munkaprogrammunk egészen más,
mint az eddigi
volt. Mi nemO tanítói gvüléseké
OJ
csak pedagógiai fogásokkal, elméletekkel akar-
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juk egymást es a kevés számú közönséget
traktálni, hanem a/, egész nép vezetését, helyes
irány lia ii valu felvilágosítását, praktikus út- |
mutatásokat, a vallásos elet szítását, szóval az ,
egész népéletre kiható szellem-erkölcsi munkálkodást- tűztük ki célul. Itt nem lehet szii külön
tanítói érdekekről s ezeknek megfelelő külön
szakosztályokról,
mint sokan képzelik. Ebben
a körben minden rendű-rangú tanítónak egv I
az érdeke és célja a nép védelme és jóléte.
Saját erdekeit vitassa, hánvja-vesse meg, mozdítsa elő minden brails a maga külön egyesületében. De elodázhatatlan már a külön iramban dolgozó egyesületeknek egységes célkitűzéssel való szerves kapcsolata is.
Erre a célra az általános tanítói egyesületnek
az alább következő mimkaprogrammot ajánlom.
I. .Minden tanítói gyűlés legyen a szó szoros
értelmében üimepics; öltsön ünnepi es nemzeti
díszt az a község, ahol a kultúra egyesült '
apostolai megjelennek.
A gyűlést istentisztelet előzze m e g ; a
vallásosságot ápolni kell önmagunkban és a
népben. Nagy hibája korunknak, hogy a magasabb eszmei viliig hatása elől elzárkózik s
tisztán materiális eletne/.etnek hódol. Ha
állítólag
- eg vi's embereknek nincs szükségük
vallásra, nélkülözhetetlen az a nagy egészre.
A valódi neveles meg el sem képzelhető vallás
nélkül. Egyház es iskola elválaszthatatlan két
tónvezője az emberanyag nemesítésének, természetesei!, nem egymás alá, hanem egvmás
nielli rendelt viszonyban.
•>. A megyei a l t a i a n o s U t m U i e g y o o ' i l c t --.,- '
kebeléből alkosson dalkört. Minden tanító többé
kevésbé muzsikális ember levén, a ]iártitnrák
betanulása, összejövetelek nélkül is megvalósítható -s a gyűlés előtt egv-két próba elégséges I
vidua, hogy sikert érjünk el. Xem szükséges a
szép, a nemzeti dal es zene kultiválás!ínak a
népre való hatását esztétikai, nemzeti es kulturális tekintetben bővebben fejtegetnünk. Xe mondja
senki, hogv ez megvalósíthatatlan. Ha az érdél vi
sziís/. tanítók meg tudják cselekedni, miért ne
tudnók megalkotni uii. magyar tanítók i s ? !
4. • • ondoskodjék az egvesiilet vezetősége a
felolvasások, előadások keret-eben, hogy a község
es vidékének története, mondaköre, irodalmi es
népköltészeti termékei a. gyűlés tárgysorába
felvétessék. A nemzeti szempont, a szülőhely
szeretete tápláltatnék, a kivándorlás és nagy
városokba tódnlás egészségtelen áramlata ellensúlvoztatnék altida. Másfelől a történeti kutatás
fellendülne, népmeséink, mondakörünk, népköltészetünk kincsei szaporodnának.
•">. A szociális törekvések, népliullámzások,
gazdasági átalakulások es erövis/.onvok mint
felvilágosít« ». tájékoztató birg vak az előadások

progranunjaból soha sem hiiinvozhatuak. Csak
a tárgyalás formájára kell ügyelni: se nagvon
tudományos es teoretikus
- ettől irtózik ;i
magyar ember — se üres. seimnitinondó szószátvárkodassií ne fajuljon el az előad:ís.
ii. A peibigógiai kérdésekben engedtessek
meg a szülőknek a hozzászólás. Mindig olyan
téma választandó, hogv élénk eszmecsere indulhasson meg ;i közönség és a szakemberek közt,.
Korunk ferde nevelési irányai bő anyagot szolgáltatnak erre u célra.
7. Felveendők a község es vidékének gazdasági tényezői. Ka kell mutatni es felhívni a
tigveJiiiet ama természeti eröfeiv >•> adományokra,
amelyek esetiig még kiaknázatlanul hevernek.
S. A gyűlés lefolyása után lehetőleg mulatság. zeneeste. nepüunep rendezendő. A vidéki
élet ellaposodása és kihalása az egyik ok. liogv
a vele szemben mindinkább pezsgővé váló. a
szórakozásra ezer alkalmat kínáló városi elet,
olv gyorsan szívja fel a falvak lakóit, ami
Közép-Európát valóságos mezőgazdasági krízissel f'en veget i.
9. A minisztériumhoz. a megyei
egyházi
főhatóságokhoz kérés intézendő, hogv a gvfiles
heben levő állami, egvházi. megyei >•> községi
tisztviselők nyújtsanak segédkézét a tanítói
gvűlesek sikerén fáradozó» bizottságnál, s s/.emélvesen is vegvenek reszt az összejövetelén.
1". \ központokon megfelelő tanítói könyvtárak szervezel idők : tanárok es tanítók részére
pedig a nagy szünidőkön pedagógiai, szociológiai ós közgazdasági kurzusok jivitandók.
ii \
it..,/m's a tervkészítés, a megvalósítás módozatai, a helyi viszonyoknak megfelelőiig, a tanfelügyelők elnöklete mellett- a megyei
központi választmány ügykörébe utalandó. A
választmány állapítja meg a progrannnot. dönt
az előre bekért felolvasások, szavalatok, zeiieés énekszámok alkalmas vagv meg nem felelő
volta fölött.
11'. Közgyűlés éveiikén; legalább kétszer tartandó. más-más községben.
line a programúi. Tudom, hogy hiányos. De
több szem többet lát s épen azért terjes/.tem
tauítótíírsaim elé. hogv tökéletesse tegyük.
Egvet azonban ismételtén hangsúlyozok : az
általános tanítói egyesületnek egységesnél,'. egy
célra törőnek kell lennie: különben, speciális
tanítói érdekek hangoztatásával, eleve az egyenetlenkedésnek s a felbomlásnak csíráit visszük
be az egyesületbe.
A főcél : a néppel való érintkezés, a népjólét emelése, közreműködés az egysege* magyar állam megteremtésében, az ország második meghódításában : a kollegialitást, a szeretetet es bizalmat a tanítóság között felébreszteni. állandóvá tenni cs ápolni.
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A Gyermekvédő-Liga működése.
írta : Scossa

Dessö.

Alig három éve, hogy az Orsz. GyermekvédőLiga akcióját megkezdte és ez idő alatt máris
14.226 gyermeket mentett meg az életnek, a
társadalomnak. E rövid idő alatt nagyarányú
tevékenysége körébe vonta a gondolkozó, jószívű
emberiség százezreit, akik lehetővé tették, hogy
a Liga a szebbnél szebb intézetek egész sorozatát tartja fenn.
Ezek a következők:
1. A leányjav'dó-intézet
Kőbányán, mely
Dessewffy Emma vezetése mellett nemcsak a
nyomor és bűn, hanem a szörnyű módon elterjedt gyermek-prostitúció karjaiból ragadja ki a
leánygyermekeket.
2. A fiúnevelő-intézet Rákoskeresztúron, amely
Hoffmann
Richárd igazgató vezetése mellett
három tanítóval az angol javítóiskolák (industrial
schools) rendszerével dolgozik s növendékei a
rendes iskolai oktatáson kívül a kézügyességben,
kosárfonó- és faiparban gyakoroltatnak.

3. A szegedi Árpád-Otthon,

amely egy egész

gyermekfalunak van kontemplálva, tiszta magyar
stílben épült s a szigorúbb nevelést igénylő fiúgyermekek otthona, akik a munkával a munkára
nevelés elve alapján neveltetnek Fiizeíi Márton
igazgató és négy tanító vezetése mellett.
4. A Széchenyi-Otthon
Sopronban, amely
László Károly igazgató vezetése mellett 40
növendéket nevel 10 holdnyi földön, családiasan,
jóravaló munkásokká.
5. A fiúnevelő-intézet Nagyszőllősön, amelynek hatalmas házát az állam építtette és adta
a Liga gondozásába. Itt abnormis agyú, de
mégse tébolydába való gyermekek (jelenleg 80)
nyernek elhelytzést, olyanok, akik örökölt terheltség folytán degenerálódtak. Szeretettel foglalkoznak ezekkel is Stoff' János igazgató vezetése mellett az oda beosztott szakértő tanítók.
6. A Szilányi-Otthon Szalonczán (Trencsén m.),
amelyet Szilányi Ernő földbirtokos adományozott a Ligának, s a nagylelkű emberbarát rendelkezésre bocsátotta az intézet mellett fekvő
egész gazdaságát, ahol Fekete Győző igazgató
vezetése mellett kertészetben, mezőgazdaságban
oktaitatnak a nagyobbrészt parasztszülők gyermekei (ezidőszerint 40).

7. A csecsemő-otthon Kassán, amelyet Máthé
Gábor dr. vezet nagy gonddal s amelynek célja,
hogy a szegény munkásnők gyermekei találjanak ott gondozást, amíg az édesanya kenyér
után jár. Nemcsak ápolás, hanem orvosi segély
is biztosítva van itt számukra. De nemcsak egy
napra, hanem hosszabb időre is elhelyezik itt
a gyermekeket, lia pl. valamely szegény család-
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ban ragályos betegség üt ki, itt az apróságok
teljesen elkülöníthetők.
8. A gyöngeelméjű gyermekek intézete Temesvárott, ahol száznál több fiú- és leánygyermek
talál fölvételt, akikért a Liga tartásdíjat fizet.
Az intézet vezetője Szana Sándor dr.
9. A tanoncotthonok : Szegeden,
Nagyváradon
és Kolozsvárott,
amelyekben az ipari munkára
képes és kedvet érző gyermekek találnak szerető menedéket és hazafias nevelést. Az inasok
természetesen iparosoknál tanulják mesterségeiket, de lakásuk, étkezésük ez otthonokban vannak, ahol az esti órákat és ünnepeket hasznos
szórakozással és olvasmányokkal töltik.
10. A fiirdőkonviktusok : Felsőelefánton (Nyitra
m.), Szilágycsehiben, Remetevasgyárin és Szőkefalván, ahol beteges, vézna gyermekek találnak
nyári üdülést s amelyeket humánus érzésű nagy
urak segélyeznek, így pl.
Fdelsheim-Gy1day
Lipót gróf felsőelefánti kastélyában 40 iskolásgyermeket lát el nyaranta, Bornemisza
Elemér báró Szilágycsehiben magyaros vendégszeretettel helyezi el védenceit, Széchenyi László
grófné, Vanderbilt Gladys remetevasgyári vadászkastélyában 20 leánygyermek nyer ellátást,
Szőkefalván pedig Rothenthál
Henrik báróné
jótékonyságát élvezik ezek a vérszegény, elernyedt kicsinyek.
De gondja volt a Ligának, hogy még ezenkívül több száz ilyen gyermekről gondoskodjék
a Balaton mellett és a hegyek között, s a
szünidei telepekre ezreket áldoz, a csontbeteg
gyermekeket Görpcsénysóaknára, az epilepti1
kusokat Balfra, a tüdőbetegeket külön szanatóriumba vagy tisztalevegőjű vidékre küldözi.
Mindezzel azonban még messze sincs kimerítve a Liga gyermekvédelmi nagy munkája.
Gondja volt, hogy a külföldi illetőségű gyermekek, akiket, ha elárvultak, azelőtt elvitték
külföldre, s akik így elvesztek a magyarság
részére, itthon tartsa, magyarrá nevelje; a kivándorlottak gyermekeit hazahozatta Amerikából is ; tengeri szolgálatot létesített az erre
kedvet érző fiúk számára s gondoskodásának
kiváló tárgya a bűnbe, vétségbe sodort gyermekek megmentése, jó útra térítése.
Ecélból kezdeményezte a
gyermelrendőrség
szervezését, amely életbe is lépett s kiváló
eredménnyel működik ; életrekeltette a gyermekbiróságot, amely nemcsak Budapesten, hanem
minden nagyobb járásbíróságnál meg is alakult.
Mindezzel elérte, hogy már a rendőrségen
különválasztják a kevésbé züllött gyermekeket
a gonosztevőktől, beviszik a Liga menhelyeibe s
nem fertőzi meg azok lelkét a fegyház levegője.
Beolvasztotta a budapesti ügyvédi kör gyermekvédelmi bizottságát, amely arra az alapelvre
alapíttatott, hogy a gyermekbünösök védelmét
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rendszeres patronázs intézze. E rendszer szerint mekvédelem n a g y és szent érdek' inek -zolgámost mar a fiatal megtéredettek i-setét külön I latát a nép legalsó rétegeibe i.-. buzdítsák, hogy
megbízottal k u t a t j á k , tanulmányozzák, aminek
a gyermeknapon vigyen mindenki p a r tillért
alapján a Inga által beküldött ügyvedek nyoa Liga urnáihoz, hiszen még annyi sok ezer
mozzák ki a b ü n t e t i igazi okait és körül- gyermek nyomora kiált ebben a szop hazában !
ményeit, ők képviselik a kis bűnösöket a bíróság
V mult, évben m á r ">l> förvenyhatósiig s t ö b b
előtt s annak hivatása már nemcsak a meg- mint JoOU község t a r t o t t a m e g a gyermektorlás. h a n e m a javítás is. miáltal a büntetések
napot, az idén hihetőleg még t ö b b helyen fogszáma csőikként, jóformán csak föltétele* elíté- juk látni a Liga plakátjait, m é g több helyen
lés történik s a javulással bíztató gyermekek a h ó d í t a társadalmi gyermekvédelem nagy g o n Liga intezeteiben nyernek elhelyezést.
I dolata.
Ha nem alkalmas az idő április i! M-án,
Ez a patronázs-rondszer kiterjedőbon van az
egész ország területére
szervezve van a jog- t a r t s u k meg a gyermeknapot majáii- -a], h o g y
a legkisebb helység is részese legyen annak
védelmi bizottság is mindenütt, ahol a gveraz örömnek, amelynek m á m o r á b a n pár fille:
mekbíri iságok működnek.
az elhagyottak r szere is jut, szerezzük be «.•
Kétségtelen, hog\ «•/. a gyermekv( ; delem ' gyík
terjesszük a L i g a által most kibocsátott tOO.OOo
legszebb alkotása, amely t az igazsagügyminiszter is t á m o g a t és elrendelte, hogv pl. a javító- d a r a b sorsjegyből azt a reszt, amennyit a legszűkebb körben is elterjeszthetünk, hiszen egy
intézetekből csak akkor helyezhetők ki a gyermekek, h a a Liga azok számára védnököket sorsjegy ára csak I korona 50 fillér, a fömár kijelölt, mert hiszen azelőtt a esi i.dőrök ! nyeremény 20.O0Í». korona es minden sorsjegy
nyer, na nem egyebet, egy díszes ezüst emlékellenőri/tők. líog\ j. i \iseli-e m a g á t a/ ilyen
kihelyezett gyermek, s nem szorul magyar;/'zaira
hogy ez milyen mogszégynitossol es íVltíin» >pest ] Y , Ferenciek-tere -I. sz. a. az or*/
.sel járt.
gyermekvédő 1 ara orsz. t>mhohi i íféka közMa m a r e g y i l i - n • j y ilyen gw-rm-k «ein ponti :7"da'lábnltí, amiket gyárosok juttattak
a j . o d k!í it a I.ijja rend Ikc/e-,n.'.
lOar.ut vciht jjf!];iil.
Á m d e sokat, lehetne meg mondani a Liga
óriási tevékenysége, ők lm e bip .-/ük keret»1
Közíiégi ós e g y é b
helynevek.
•

Oy őr • árn: v.yo.
mi tmirmk
taieuk- i! n'atek dilute,:
a
i'ytlídi/i. íjibeu, min ly lii'tla^csf' n. H <!; •
utca .'•!. -teám alatt ran a: eme]> 'en.
Bonyivi il phoz tartó/., tfodabqus/.ia <eddig >ár.:.•
tag íieviai |s|. .'-.'iskáterepri-ízta ! eddig bischer-.
k.-r.-biii zők riré-z csapatni jelentkeznek
ilyenkor. Hoznak talált vagy nyomorgó cseven), - Í T Ö u y Ű községhez tarroz." X'a^y--•/. nl'j;hi"s
csemőket. akiket ellátnak táplálókkal, a -/egény anyákat taitásdí jjal. a s/.iiiők si Hindu . i.-diiig Orcgszentja'io-: os/ta neven). Lajo.-majoi
(eddig l'- i-ot..o-major nevén'). — Mezuör.-hóz * 1:-•
keresethez jutnak, hogy gyermekeiket eltarthassák, némeiyik anya kap \ u t ó - , kötőgépet, 1 ttíz.'j Orogaemap'iszia (eddig Xagyiienri u - ' .
ven). —w Pázuiaiulía-luhoz trat ..o
árnsítókoesit, üzletet, tejcsarnokot a gyermeke
érdekében. A/ árvák, a betegek, nyomorultak
síig. -— ^z nt-fváS! — (ífől'szentix'.ielioz tartozó
azonnal elhelyeztetnék a Liga intezeteibe, kórBr.leitauyak (eddig iiar-e-zd'anyal. n ^ M i , h • lesós formaság, telefon, kocsi végez mindent eh
• k (ed .ig Kistelek m venï, bV\ht-' vb ig «eddig
tel
azoknak az önfeláldozó, lelke- férfiaknak ügvMclgvestanya
11. ven,).
lYipszentmikloshez tarbnzgalma, akik >••/. ória-i inunkat önfeláldozóan
ellátják.
-

A Liga nem vei.söiyez «emmifi t* •• .í- ;>>t"- I hez tart 1/0 l jlek-p ii -idig iL riamaj r e Lorm-rtag H-e.-. !:-ni.
11 YÍr:uélb:oz tartóz•'. Ív o'olyba •kony egyi síiiettél, sőt azok közül is nem egyet
(eddig Iv. 11-. l'ro; -zt ma jor - s Csaka-sypiwta kősegélyez pénzzel vagy akként, hogy ti;., ti az
lön nevek e a r , — Uyöm. rő = «iy.".m; i",
I'atka =
odautalt, g y r m e k e k utáni díjakat.
'
Sokorópátka. — tv.eniera" < iyőrs/.eniere, - TétE s mindezen alkotások rengeteg kö!i-égéiBzentkút. = Téthez tartozó íiari-zufelsóumjor (eddig
nek azokból a fillérekből kell kikerüluiök. amit
a gyermeknapon a közönség feláldoz.
vid 'eddi..; Uscáierivvad e; Felsöpon---. d külön
Harniiucézer néptanítóhoz. szólok, a/i.k szemét akarom felnyitni, liOgy ismerjék meg a ' 10' veken. 1
Liga hazafias e- emberbai. 1 i ténykcde-ei, azok
•
szí,érc akarok hatni. h o g v térje--,-ek a g\ -r-
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Szegfűpuszta neveken is. — Czakóház = Czakóháza. — Kapi := Rábczakapi. — Ladamér Győrladamér. — Nyarad = Csiliznyáradhoz tartozó Aggerdőipuszta (eddig Öregpuszta néven
is. — Patas = Csiiizpatas. — Rábapatonához
tartozó Oszhelylesvár • (eddig Les várpuszta és
Oszhelypuszta külön neveken), Kósdombitanya
(eddig Czirják és Argaytag neveken is). — Réti=:
Tárnokréti. — Sövényház = Győrsövényházhoz tartozó Szapud (eddig Alsószapud puszta és Felsőszapud puszta külön neveken). — Szabadi = Győrszabadihoz tartozó Szunyogház (eddig Lencseház
néven is). Uj falu = Győrújfalu. — Vámos = Alsóvámos. — Zámoly - Győrzámoly.

Az amerikai nevelés.
(A Pedagógiai Társaságból.)
Tekintélyes angol tanárokból alakult bizottság
járta be Amerikát és vizsgálta nevelési és oktatási intézményeit. Tanulmányútjáról terjedelmes
jelentést bocsátott közre. E jelentést ismertette
Somogyi Géza nyug. tanítóképző-intézeti igazgató.
Csodálatosképen magasztalja a jelentés az amerikai tömegtanítás előnyeit. Szerinte sokkal többet
ér, mint az egyéni nevelés rendszere Angolországban. Az elmélet és gyakorlat között szorosabb a kapocs az amerikai iskolákban. Ezek
legnagyobb dicsősége, hogy a gyakorlati életre
tudnak nevelni. Be is töltik helyüket növendékeik választott pályájukon és a közéletben. Egy
kicsit feltűnő, hogy amikor Mosely úrnak és
tanulmányozó társainak annyira tetszik az Egyesült-Allamok iskolai rendszere és működése, kifogásolják a nőtanítók szapora alkalmazását. Pedig aligha pénzügyi szempontok vezetik az iskolafenntartókat a nők alkalmazásában. Akárhány
város ugyanis jövedelme felét iskolai célra áldozza.
Nem ritka az olyan iskola, ahol egy-egy tanuló
évenként negyven dollárba kerül. A pénzáldozatok tekintetében a városokkal és testületekkel
versen3reznek a magánemberek. Úgy látszik, hogy
általános az a vélemény a nevelés hivatásáról,
melyet Roosewelt elnök fejezett ki a nála tisztelgő angol bizottság előtt. „A nevelés nem
alkotta meg Amerikát, de nélküle elveszett volna".
Sehol a világon sem érvényesül talán annyira
a szabadság eszméje a nevelés intézményeiben,
mint Eszakamerikában. Itt nem azt m u t a t j á k ki
a statisztikai adatok, hogy hányan járnak iskolába,
hanem, hogy hányan tanulják az egyes tárgyakat.
Azt tanulják, amihez kedvük, tehetségük van.
De aztán tanulnak is komolyan, elmélyedéssel,
kitartással. Úgy, hogy nincs is olyan polgári
osztály, mely szabad idővel rendelkeznék. Munka,
szakadatlan munka az életük. Túlzás biz ez, mely
sem nem jó, sem nem okos.
Az amerikai népiskolának nemcsak arra van
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gondja, hogy előkészítsen valamely szakpályára
és hogy lehetővé tegye a korai pályaválasztást,
hanem számol a beözönlő idegenekkel is. Tudatosan és tervszerűen hamarosan elsajátíttatják
az angol nyelvet és lelkükbe plántálják az amerikai szellemet. Aki az amerikai iskolábél kerül
ki, az nem igen vállalkozik cselédmunkára. Még
csak arra sem, hogy ásson és kapáljon. Arra
valók szerintük a bevándorlott felnőttek.
A rajz nagy szerepet játszik iskolai oktatásukban. Mert úgy tekintik a rajzot, mint a
gyermeki gondolatok kifejezését. Falitáblák borítják az osztály falát. Hadd rajzoljanak a gyermekek, amikor és ami jól esik. A középiskolákban nem sokat törődnek az idegen nyelvekkel.
Tudjanak angolul, ez a fő. Aztán otthonosak
legyenek a természettudományokban. Soha sem
érhetnék el ezt az Európaszerte burjánzó leckerendszerrel. Pedagógiai különlegesség a kézügyességi középiskola. Utánozzák ugyanezt a mi földrészünkön is, de messze mögötte maradnak az
amerikai intézményeknek.
A bizottság jelentéséből kiderül ezek szerint,
hogy egyáltalában nem árt az amerikai közoktatószervezetnek, hogy az európaitól teljesen eltérő
csapáson halad. De eltérnek, mondja
Somogyi,
az általános európai rendszertől magában az öreg
Európában is, Svájcban. A magyarokra is ráférne
szerinte egy kis bátor kezdés, csakhogy nekünk
magyaroknak nincs ahhoz merszünk, hogy önállóan
gondolkozzunk és cselekedjünk.
II. I.

Tanítók tanácsadója.
X. Y. 1. A községi iskolaszék számára a 44.246/1902.
sz. a. kelt rendelettel kiadott Utasítás nem helyeztetett hatályon kívül. 2. Ezt a kérdését a legjobb
akarat mellett sem értjük meg. — M. A. Az iskola
főbejáratának neai értelmezhető az udvari részben
lévő iskolai ajtó, hanem az utcáról való bejáró ; a
magyar címer tehát nem az udvarban, hanem az
iskolai épület utcai homlokzatán helyezendő el. —
K. A. Stróó. Ezidőszerint még nem vagyunk tájékoztatva affelől, hogy a külön szaktanítók kiképzésére
megmarad-e az eddigi gyakorlat, avagy, hogy — föltéve, hogy a gazdasági népoktatásról szóló törvényjavaslat közelebb törvényerőre emelkedik — gazdasági
szaktanítóképzőben fognak-e kiképeztetni a jelöltek ? —
E. F. tanító. Az illető hivatal már csak a vele járó
felelősség miat.t sem tarthatja vissza hónapokon át,
minden ok nélkül, a munkaképtelen tanítónak nyugdíjazás iránti okmányait. Tessék csak tudakozódni a
visszatartás okairól s meggyőződik arról, hogy a
hivatalt sem rosszakarat, sem önkény nem vezeti. —
H. I. 1. Ha a polgári község az 18(38. évi XXXVIII.
t.-c. 25. §-a értelmében részére biztosított gyakorlatot
felekezeti iskolájának községivé változtatása által már
egyszer megszakította, a községi iskolát újra felekezetivé át nem változtathatja. 2. Az 1875. évi Vil.
t.-c. 5. §-ának f ) pontja szerint országos vagy közhatósági kezelés alatt álló oly kertek, melyek tudományos, közhasznú vagy jótékony intézetek céljaira
közvetlenül szolgálnak, földadó alól mentesek. —
Egészség. Az iskola házirendjét a tanítótestület álla-
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nézve lapunk egyik utóbbi számában nyilatkoztunk.
pit ja meg s a kir. tanfelügyelő hagyja jóvá,. K házirend
Többet most, sem mondhatunk. A negyhetes tanfolyamra
évről évre megvizsgálandó és az eseileg szükséges
vonatkozó pályázatot annak idején közzétesszük. —
módosítások abban megteendők. Önnek tubát alkalma
F. Hi Lőcse. A nyugdíjintézet,i járulékot ,-em einem
lelt volna, a tanév elején meg,enni észrevételeit és a
I>. 1*. Köteles. —
közegészségügy szempontjaliól «g'.jily >s gyakorlat meg- engedik, sem nom mérsékelik.
Homo. A törvény nem állapítja meg a minimumot. Ezt
változtatását kívánni. Mi a magunk részéről az ön
szabályozó miniszteri rendelet sem adatott ki eddig.—
álláspontjára helyezkedünk ; de ezúttal nn-geem a jánlK. 1. A közokt. miniszternek T'htiöij j.íRiA sz. a. kihatunk má.-t, minthogy a következő tanév idejével,
adott rendelete csak azon tanítókra vonatkozik, kik
esetleg a gondnokság valamely tagjának közreműköaz 1IMI7. évi X X V I L t.-c. alapján járó évötödös kordése mellet : . igyekezzék a házirend kifogásolt pontját
péitlékot, államsegélyből élvezik. Ezeknél a további évn; lositratni. - 15. II. Mgra. A nyugdíjintézeti j.irulékokat tessék esak közvetlenül belizetni az illetékes I ötöd(is korpi lék engedélyezése céljából nem szükséges
ki,', adóhivatalnál. Sem az elöljáródig, sein a jegyző i semmiféle' okmányt- bemutatni, hanem elégséges az
iskolaszéknek olv lőlvamodvánva, melylam igazolandó,
m m köteles ebben a. közvet,it,'• szeivpet vállalni. —
hogy az igényjogosult tanító a kérelmezés, idején a
1*. L. P r . kő. A nyugdíj.i,s állapotban elliait arató
kérdéses iskolánál működik. Oil azonban a régi alapon
özvegye e/yáltn,Iában nem .kaphatja meg a férj nyug, nyert k-,rpőtlékáuak az új törvény értőimében való
kiegészítését, akarja kérni, ehhez pedig szük.-éges
van joga, mely az elhalt férj legur é - í beszámítható
mindazoknak az ùkiatiiivokiiak a fölterjesztése, mclye1
liaiadé) rész után pedig -'0" -át teszi. A segélypénz a
férj eilialüo/ását k-Ve'ö Ii«'< ebe.é'ől tétetik folyóvá,.
k'örriiucleletböl i- meggy,,/ ide-t szerezhetett,, korpéttA tanfelügyelőség út ján fölterjes tteudí kérvénybe;!
Iékéit, az állam must »:i.» nem fogja a törvény hatályba
relók : a térj elhunyt lr»l >ziiló at vak inyt i kiléjlfeiiek idej'étéil k'a'gé-zífeiij. •_>. Az alhrni és felek,
\v\iit. é- á t é r j lia Iá iá,ig való egv iittclest i/a/o,.', hatótinítok szolga,lata- között a nyugdíjigény szempontj á é i ! tiiue- kiii'inl tg. A - oÍL'úlati iilő eg\ form,ín
sági bizonyítvány. — Kolozsvári. Levelében épen a,
<7.iim'r. :». Ha, állau i tanítóvá kiueve/tciaéK, a leglényeget. hatigalia. el ; .„:.. agy .mi., hogy mií-i" míllékfoglalkozást, ért, mely a tanítói aiiassal n-iit ö--ze- I ki-' bb li/.. té t k.ipn : t de Ír- e-z kevesebb, mint előző
st'.olgáki tíhan nyert, tizet,ésc, a különoözetet, személyi
pótlékként, megadnák. — }[. itdrs. A iegjobb akarat
rítkozhatunk. Ki.sr.bl» i'orga.lmá p é-talil'.a' il.ik feft.elését
:
1!
,i. leiojbb lut: '-ig engedély \ •! vá! la ia' já k a t m i <•' ''k, mellett -em tudunk az öu ervelése m"llett t'lásf fogha köielazik magukat arri. hogy hivatalos ea'rigMfc
.-águk id. jé,, a p i-talih.ita'i e ,-,..t, ,| l,. a\iifí,-;t viliin - wir coiúiltag vég X
Ipi ' g» á •' .dk.:';
be'.'g^géiyző-péiiztir.d'i.il -zhlteíí a ','iii'í'íi.h a a ó s á g
et g- d -V vei közreimik'>dheltiek. Cgra.ne .jti föltétel
nem éritid.
ï'olvitlék: tanító. A-t inja -,a-s mipokin ll.-trt vidéki jiéiiziiit.é'/.eti'knél.s.'a",i'.'tkg^.'.ti'icuel K"-n\ vtata.-i'i'l z -ió törvéaiyf ikk'd;!am i-an-ta- ttdk t , gyes
\e/,eő! teendőket Vv'g 'zhotaek. Kjn<-v>v.ltel>ík ált ei
1
a 11 'a ki", 11 v v v. *zi • tó k ke vagy he! yet re.- e k k e . Vl'ta'.'éun,">ij i--, i- d ' " i i S - t • >! • -, - - - -e vében -- int-.'.i hozz,ink
' azt a .érdest, boy,
..r-vny -"••.-"it,"sít v ' , a n - e ' X e m
.

j figy-'liiiüket. mely a 'alllto.-;,g aítakíno.- ,-t i, i.'őjé>éI nek kéréu kívül esik ; de azt lué'gi- kj'iié,é'-nek kell
/nunK, i/lurr •' ie,i r .,, -, L. !.. . .',
Kíváued. \!lami
ké/.ég
-okík-iál nem lehet,
i.-.kola-zéki tag, akinek nej,, f'stvére vagy el- 'foka i
vé-rr, éisona. -é,g- >ra, s ,>ri re,, ng vana zoe - it, i nát rendes
tanítóul van alkalmazva felekezeti s költ, „.at, illetően í
e tekint'then wmîi .agyunk tajekoz'ntva, mert nem
i.-merj'ik egvházi haA'sága által e ré.szbeii kiadott,
ronék-lkezé-eke!. - T . Zs. Kl'nik. Közöltük már többször e róva ti ián, hogy a legutóbb Marlon körrendelet,tói .dlerő polgári iskolai lilába uv izsg.i'a! ;g ielyeZ''seért. a tanfelügyelőség útján, a lü'n •/'••rmmhoz
keli foivamodni.
I!. IV. A. llivatnii 'él veid, k i m a j d
•
kívül 8ssz' torlódót Oy ilgvek ellátá a ttm-zabb idóc
ve - : igényli". - V. V. Kbeny. lugventan eret. eugedél. ezé-ei-rt leg'ké' t'hb december hóban kell. tf t olna
•

tillansaga és csatolandó meglevő és a hiányzó, illetve
ti kért taneszközök jegyzéke. A folyamodványt a ' aníeliigyeln.éghez keil beterjeszteni.
lla\.isi tanító.
Tessék alkalmazkodni a lapunk! an erre vonatkozóan
közelebb kiadott, körrendeletben foglaltakhoz. Mindeneseire azonban ajánljuk még. hogy az li'07. évi XXVII.
t,.-eikkei i s a végrehajtási uta-ítást. alaposan tanulmányozza it. mert mi minden jogára
kötelességére
ki la ta k a hatjn k.
Hospitálás. 11 a tanteh'igyeiő«•gnek nine- a követeit eljárás ellen észrevétele, mi
sem szólhatunk e dologhoz es pedig annál kevésbé,
meri az utasítás a felügyeleti határait meg nem szabja.—
Főbbeknek. \ killőn gazd. -zaktam'tók tanfolyamai»

•

nagytudomást, a.mety ,ör\ ;uy •• a'u'••Üé i ' titít
-/. 11 .
ré r.l ceie ..,•
P. V. lllltll. A
, -a iádi ertesíi,., inniv! 1 K b é l v U'"l iéiiatid" el. ahány
•

a községi iskola -zíi a-e-aa-'teie
t i._v :'e is la elégséges. i i, i'tz - égnek jógiiban ill isk
községi [,,átadót, kivetni.
V. S. Poprád. Nyugdíjazás
alkalmával csak a te,
-zdijila ' " v k vé' étnek figyelembe.
T. (>)'. Agrtl. A tanít,
I : a é,,,/ ta fozó
:

I le miután a kert, j ét. gé; ép>-tt az állal ka]ea meg és
abii.m külöubé,-,tk más univelé-i cél-ikiti áa ztai!t földre riil't'dïfâl, ne "! Ii- van ls-r,tv, ínz.e'üttk szerint, a
kertet az iskoládé Tin tart . köteles kerítéssel eii.iini.
lyázat lapunk '•'. z.áiaábati jelent ni g. liz i k dómmal
megjegvezzük. hogy a külön ,',.
• • .a , >k megtarttisának idejéről és a jiády.'za.t. "é • "leiret ;-s ik
akkor szerzünk tuiloiutist, amikirt' a üh'dea's közlés
vé'gett hozzánk beérkuzd,. V. S.Pjtr.itl. A m i t iíjiutézetbe való fölvétel hen: tölte ijesztendő kérvény 1 K-s,
a mellekletek pedig :!0 ;
b dyeggel látandók el. —
X. S. lkíniiilyen jelleg
tanító az e-küh.'tétel el ti kö'el"s magyar állampidgárs.igá: a t a n e liigvelő el"1 igaz dili. liz pedig megt.örí.énhetik kéizs.illet,isé'gí bizony ítvany. vng,\ honossiigi okirat
éslioii]'. Igári éskii letételei igazohi irat téhmiaitásával.—
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SZÉPIRODALOM.
Elmegyek én innen.

Az ajtó mögött.
Ha keserű csüggedés
Fogja el a lelked,
Mert munkádért a babért
Sehol föl nem lelted,

Elmegyek én innen, Isten tudja, hova,
Idegen országba;
Ne sóhajtozz, anyám, könnyed ne is hulljon
Halovány orcádra !

Hallgatózz csak csöndesen
Az ajtóban lesve,
Amint apró gyermeked
Imába fog este.

Fehér galambszárnyak a kék levegőben
Messze-messze szállnak ;
Megizenem tőlük : merre viszen útam :
Pataknak, virágnak.

Mintha szíved közepét
Járná át imája
S csak azon át szállna fel,
Mit gagyog kis szája.

Gyászos hollószárnyak sötét felhők között
Messze-messze szállnak ;
Megizenem tőlük : merre fekszik sírom —
Édes jó anyámnak.

Mintha vele vinné el
Az örök magasba
A haragot, szenvedést,
Mely szíved' mardosta.

*

Száll a hollósereg sötét felhők között
Szép Magyarországba :
Szegény édesanya fekete ruháját
Nem hordja hiába.

Hallgatod csak, hallgatod . . .
Elszáll lelked messze,
Mintha szállna föllegen,
Múltba révedezve.

Csire

írta : JHLupcsay

Sándor.

László.

vagyok talán az oka?
A férj : Egy szóval sem vádoltam magát.
Csak kár, hogy olyan jó, olyan túlságosan jó.
Mondjon fel Linának. Kergesse el a pokol fenekére. Inkább sütök, főzök s mosok én magam . . . (Hirtelen abbahagyja, mert Lina belépett. Lina arrogáns tekintettél maga köré néz.
Pillanatnyi
csend. Férj és feleség mosolyognak
s úgy tesznek, mintha gyermekükkel, a kis Erzsikévél játszottak
volna.)
Lina: Nem tetszett csöngetni?
Az asszony: (Gyöngéden.)
Nem, Lina.

Érzed, megleckéztetett
Fiad piciny ajka.
Elsompolyogsz pirulva,
Hogy ne kapjon rajta.

Az

A szerelemről.
Nagy szenvedés a csókok ára,
Előbb-utóbb a díja : bánat.
Ne félj a tövistől, ha bírni
Akarod a szép rózsaszálat.
Szeress, szeretni gyönyörűség :
Olyan boldogságot találsz ott,
Melynek emléke annál szebb lesz,
Minél régebben tovaszállott.
(Hamiszik)

Felicián.

Fiatal asszonyka : (Bevárva míg Lina, a cseléd, a szobából kiment.) Hát hallotta ezt a
feleselést ? S én ezt még sokáig tűrjem ? Meglátja, Béla, ez a cseléd még a sírba visz.
A férje : (Épen hazajött a hivatalból. Leveti
a télikabátját.)
Tudtam, hogv ismét panaszt
fogok hallani. Ez így megy már január elseje
óta majdnem minden nap. Mindig és mindenütt
csak kellemetlenségek. Ez már a szegény ember sorsa ! Kellemetlenségek a hivatalban, kellemetlenségek a rokonokkal s kellemetlenségek
itthon. Félek néha hazajönni . . . Ezért házasodott hát az ember?! Hogy cselédmizériákkal
vesződjék? . . .

Meleg napfény mosolyog,
Simogatja lelked.
Két összetett kis kacsó —
S nyugalmad meglelted.

Harsányt

István.

Perpetuum mobile.

Mintha magad' látnád itt ;
Pedig bek sok éve !
Nádfödte ház. Kis kacsod
Ép így összetéve.

Feleki

Nayy

asszonyka : D e

hát

mit csináljak ? ! É n

!••;. SZÁM.
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Lina: Pedig szólt a esengő. (Kihívó
fejtartással
távozik.)
Az asszony : Lát ja, így tesz máskor is. Hallgatózik. Aztán minden ok nélkül bejön. Es
olyan arcokat vág néha. h o g y a/.t hiszem, elájulok a méregtől, h a látom. Es semmihez sem
ért i S mégis volt bátorsága azt állítani, hogy
mindenben jártas, kész gazdasszony.
A ferj : Huszonkét korona havibér egy ilven
semmiért 1
Az asszony: Hátha még látná, hogy hogy
Kkdösi ezt a szegény kis gyermeket! (Megsimogatja a kis Erzsikét. )
A férj : Akkor hát mondjon föl neki. de
\ églege.sen, visszavonhatatlanul. Január óta egyebet sem mondok. De önnek hiába beszél az
ember . . . Mondjon föl neki ! MondjonJBl n e k i . . .
Az asszony: Mondjon föl maga neki. Magával nem mer packázni . . . Ivn. én valósággal
félek tőle.
A férj: Persze, ezt is én végezzem el. Mindent csak én. De jó. Am legyen. Még ma elmegyek a eselédszerzőhöz. Most. azonnal megyek . . Hol van a télikabátom ? (Fölölti a
Epen 'mául. amikor Lina
újra
télikabátját.
bejön.)
Lina : (Barátságos
arccal.) Kérek pénzt a
nagyságától bécsimészre, a/, ezüstöt akarom kipucolni s az ajtó kilincseket is; holnap pedig
az ablakokat szeretném megmosni, már nagyon
piszkosak. Aztán tűt és cérnát is kérek, hogy
felvarrjam a nagyságos úr kabátjára a gombo'i'1111
kai . . . Meg szappanra, .- , Íl
ll : '
hogy beáztassam a fehérneműt, holnapután
nagymosást rendezek . . . Jaj, már öt az óra!
Nem parancsolnak egy csésze teát? . . . Mindjárt
beszervirozom, (Ferj és feleség titkolt meglepetéssel néznek
egymásra.)
Mindketten : Nem, most nem teázunk. Köszönjük. Lina. (Lina távozik. A kis Erzsike észrevétlenül
ntánasompolyog.)
Az asszony: (Férjét a karjánál fogva visszatartva.) Béla, várjon, még ne menjen. Ne siessük el. Talán nem is olyan rossz leány. Ha
akar, tud dolgozni. Egy cselédünk sem fényesítette olyan szépen az ezüstöt, mint ö. Ezt az
egyet el kell ismerni róla. S hallotta: teát akar
szervírozni. Ez kedves volt tőle. Még ne küldjük el. Ne menjen a cselédszerző-intézetbe.
Hátha mi vagyunk a hibásak. Sokat kívánunk
tőle. Pedig nincs a világon tökéletes ember.
A aljunk a felmondással legalább elsejéig.
A f e r j : Jó, hát várjunk. (Leveti a télikabátot.) De ne felejtse el, édesem, hogy ezt nem
először tesszük. Maga túlságosan jó, mindjárt
megbocsát : mindjárt Iiis/, a rosszak teljes megjavulásában, ha bennük a jószándéknak csak
egy halvány sugarát is latja. Pedig ez semmit

LAPJA.

I sem jelent. Ez nem egyéb fogásnál, ravaszságnál. ( >h, jól ismerem én az efajta embereket.
akik a jószívűek örök malmán őrlik meg a
' gabonájukat s a nehéz munkát egy mosollyal
s üres hitegetéssel fizetik. Hanem h á t várjunk.
Majd meg fogjuk bánni! (Leül. Újságot vesz
elő. Hirtelen hangos gyermeksírás, rikoltás hallszik be a konyhából. Mindketten
kétségbeesve
kirohannak.)
Az asszony: (Akonyhakiiszöhöti
hanyatt fekvő,
síró Erzsikét ölébe veszi.) Drágám, kicsikém.
H a m a r egy pohár friss vizet! Ugv-e, Lina
bántott?
A férj: (lÁnához.) Mi a z ? ! Hát mit csinált
m e g i n t ? Maga . . . maga . . . szörnyeteg!
Lina : Ezt kikérem magamnak ! Itt lábatlankodott s feleselt. E g y körmömmel sem nyúltam
a kölyökhöz.
(Erzsikét beviszik a szobába.)
Az asszony: S még hazudik. N e m i Tovább
I egy óráig sem m a r a d h a t itt. Mindent meg tudI aék neki bocsátani, csak azt nem, hogy üti a
gyermekemet. Nem volnék anya, h a . . . Kérem,
1
menjen azonnal a cupringerhez. Hozzon akármilyet. Linának még ma pusztulnia kell.
(A férj iijra fölveszi a télikabátját s nagyokat sóhajtozva
távozik. Útközben
Kerekes
kollégájával találkozik. Elmondja
neki. hogy a
i eselédszerzőhöz
siet.)
Kerekes: Ostobaság! Onnan ugyan sohasem
kapsz jó szolgálót . . . Vedd át a mienket. Kitűnő leány! Mindenhez ért. Perfekt szakácsné.
E s bű es takarékos. S ami a f ő : imádja a
gyermekeket! Még holnap átadhatom. Hiszen
I t u d o d : mi külföldre utazunk.
A férj: (Meghatottan,
nagy örömmel, mintha
valami vagy kincsre bukkant volna.) Igazán?
Á t a d o d ? Milyen jó vagy! Áldani fogunk egész
életünkben . . . E s imádja a gyermekeket? Oh.
Kerekes: Még ma este, egy félóra múlva,
fölküldöm a lakásodra, hogy beszéld meg vele
a föltételeket. Isten veled.
:
A férj : Bízom a szavadban. Tehát ma este . . .
Megyek, futok ; megviszem az asszonynak az
örömhírt. Oh áldott, n e m e s e m b e r ! (A boldogságtól sugárzik az arca. Táncoló
lépésekkel)
hazarohan. Nagy zajjal ront be az előszobába.
Elébe siető feleségét megölelve.) Győzelem ! Győzelem ! Gyémántra találtam . . .
Az asszony: (Ke:ét
férje szájára
fektetve.)
P s z t ! Csendesebben. Erzsike alszik. Olyan édesen. (A hálószobából kellemes ének
hallszik,
valami
altatódal)
A ferj: (Csodálkozva.)
Ki énekel? Van valaki nálunk? (Leveti a
télikabátját.)
Az asszony: Dehogy, Lina énekel. Igen, Lina.
Ugv-e, milyen szép hangja van. Azt hiszem,
megbánta, hogy goromba volt a kicsikéhez.
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Alig liogy maga elment, az ölébe vette. Csiklandozta, dédelgette, aztán elaltattta. Oly kedves
volt hozzá. Igen, ő dalol most is. Béla, higyje
el, most láttam igazán, hogy határozottan intelligens leány alapjában véve. Csak egy kicsit
hirtelen. De manapság ki nem hirtelen H ! Megbocsátani is kell tudni . . . Hogyan, már volt a
cselédszerzőnél ? Be kár ! Talán fogadott is új
leányt. Nem kellett volna így elhamarkodni.
Vissza kellene neki mondani . . . Mit mond?
A Kerekesék szakácsnéját ? . . .
A férj : Igen, a Kerekesék szakácsnéját fogom
felfogadni. Perfekt gazdasszony. Kerekes mondta.
Mindenhez ért, és imádja a gyermekeket ! Most
beszéltem Kerekessel. Ok átadják nekünk.
Mindjárt itt is lesz. Azzal majd én fogok beszélni . . .
Az asszony : Hátha Kerekesék csak le akarják a nyakukról rázni . . . S hogy imádja a gyermekeket ! ? Már nem hiszek senkinek. Ezt mondotta Lina is. 0 legalább már javulásnak indult.
Hallja, még most is énekel . . . H a neveljük,
egészen jó teremtés válhatik belőle. Mindenkit
nevelni kell . . .
A férj : Szóval, ismét várjunk. Megint megbocsássunk.
Az asszony : Mert jobb a kevésbé rossz a
rettegett még rosszabbnál. Lina, ha néha egy
kicsit durva is Erzsikéhez, legalább nem fojtja
meg.
A férj : Jó, hát bocsássunk meg újra . . . Es
a Kerekesék cselédje ? Mit szóljak neki ? Hiszen
mindjárt itt lesz.
Az asszony : Ne olyan hangosan. Lina minden szót meghallhat. . . H á t rövidesen küldje
el. Mondja, hogy már nem kell, hogy megmaradunk a réginél. Még jobb lesz, ha be sem
engedjük hozzánk, nehogy Linával beszéljen . . .
Menjen le, kérem, elébe, a kapuba. Várja meg
ott. Hogy Lina ne is lássa. Csak baj lenne
belőle.
A fér : Megyek, megyek. Bár tudom, hogy
ez így fog folytatódni, amíg élünk . . . Óh szörnyűséges élet ! Oh vétkes örök megbocsátás . . .
(Újra félölti a télikabátját s nagyokat
sóhajtva,
szomorú képpel lemegy a kapuba.)
— Kisdedóvó megnyitása. Március 13-án
volt a pilisszentiváni áll. óvó megnyitása. A szépen sikerült ünnepélyen Machovics Ferenc gondnoksági elnök méltatta az állam nemes cselekedetét s lelkes szavak kíséretében adta át az új
óvodát vezetőjének, Uhlár Irénnek. Trinkl. M.
igazgató beszéde, a Szózat és Himnusz eléneklése
zárta be a szép ünnepélyt. A gondnokság táviratilag üdvözölte a nemzeti kisdedóvás apostolait,
dr. Kaeskovú's Mihály min. tanácsos és dr. Petri
Mór kir. tanfelügyelőt.

14. SZÁM.

K ö il y v e s h á z.
*. Nyomor és bíintettek. (Irta dr. Balogh
Jenő. A Franklin-Társulat kiadása. Megjelent az
Olcsó könyvtárban. Ára 60 fillér.)
Az igazságszolgáltatás, sőt az egész társadalom
már régen úgy tekinti a bűntetteket, mint számtalan tényező összeműködésének eredményét. De
a tudósok között nagy eltérés volt és van ma is
arra nézve, mekkora jelentőséget kell tulajdonítani a bűn létrejöttében a különböző tényezőknek. Balogh Jenő most megjelent munkájában
ismerteti az erre a tárgyra vonatkozó régi és ú j
irodalmat és álláspontokat. Hőmmel volt az elsők
egyike, aki 1765-ben tartott előadásában a bűn
létrejöttével és megakadályozásával foglalkozik.
„A büntetéssel való fenyegetés — mondja —
nem használ mindaddig, míg a nyomor bűntettre
csábít. Viszont, ha nincs oly indító ok, ami bűntettre vezessen, akkor bűncselekményt sem fognak elkövetni. Ezért a büntetendő cselekmények
tényezőit kell elhárítani, a népnek gazdasági és
erkölcsi helyzetét kell emelni."
Lombroso a bűnösben beteget lát, a büntetendő
cselekményt a szervezet hibás alkotásából, élettani okokból magyarázza. Első munkájában más
tényezőnek nem is tulajdonít fontosságot. Követőinek, tanítványainak száma igen nagy. A francia tudósok elsősorban gazdasági okokban keresik
a bűn indító okait, továbbá nagy fontosságot
tulajdonítanak a környezet befolyásának. A szociálista írók követik a francia tudósokat abban,
hogy elismerik a gazdasági viszonyok és környezet befolyását, de kiegészítik elméletüket azzal,
hogy minden bűnnek szülője a mai igazságtalan
társadalmi berendezkedés. Szerintük minden baj
magától megszűnnék, ha a magántulajdont eltörülnék, vagy legalább is a termelési eszközöket
köztulajdonná tennék.
Balogh Jenő könyvében egymásután vonulnak
el előttünk a mult század legnagyobb tudósai,
hogy álláspontjukat megvédelmezzék. Legnagyobb
részük azt a hibát követi el, hogy a bűnt megteremtő tényezők közül egyet-egyet kiragad, ennek tulajdonít minden fontosságot, míg a többieket csak mint mellékes körülmenyeket tárgyalja.
Balogh Jenő munkája végén következőképen adja
elő azokat az eredményeket, melyeket az erre a
tárgyra vonatkozó tudomány áttanulmányozásából
leszűrt: „Mindezek alapján -— írja — három
tételt állapíthatunk meg. Az első az, hogy az
összes bűncselekményeket vagy ezeknek bizonyos
fajait, például a vagyon elleni bűntetteket, nem
lehet egy okra visszavezetni, hanem azokat a
különböző tényezők összehatása idézi elő. A küzdelem az égövi viszonyokkal szemben egyáltalában lehetetlen ; az élettani tényezők legnagyobb
részévéi szemben pedig, sajnos, a közeljövőben
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nagyon kevés eredménnyel kecsegtet. Ez a bűncselekmények kóroktanának leveró tanulsága. A
második eredmény az. hogy csak utólag, az adott
esetben, a bűntettes egyéniségének, életviszonyainak, valamint a bűncselekmény indító okainak
tüzetes megvizsgálása alapján lehet megállapítani
azt, hogy melyik tényezőnek volt túlsúlya a bűncselekmény véghezvitelére. A harmadik eredmény
vigasztaló es bíztató. Mind az államnak, és pedig
törvényhozási szabályukkal és kormányzati intézkedésekkel, mind a társadalomnak módjában áll
a bűncselekmények társadalmi tényezői ellen hathatós küzdelmet kifejteni. Kz mindegyiküknek hivatása s kötelessége is. Az e körbe tartozó tennivalók felsorolása egész könyvet töltene ki."
Balogh .lené munkáját nem lehet elfogultsággal vádolni. A mai korban, mikor tudományos
igazságoknak látszó felekezeti, párt- es osztályigazságokkal elkeseredve támadnak egymás ellen
•i társadalom csoportjai, szükség van olyan munkákra, mely részrehajlás nélkül kutatja az igazságot.

* A fertőző betegségekről

és az azok
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* O l c s ó könyvtár. E régi, érdemes vállalatnak a szerkesztése (rynlai Pál kezéből a Heinrich, Gusztávéba került, de a vállalat élén ott
maradt Gyulainak, mint alapítónak a neve. Az
ú j szerkesztő az érdekes füzetek egész tömegével
kezdi meg működését. Most csak jelezzük a
füzeteket, egyikéra-másikára még visszatérünk,
í m e : Péterfy Jenő tanulmánya
Aristophanes-röl
(1519 — 20. sz.i. Andrást y Gyula gróf tanulmánya: Zrínyi Miklós, a költő {1521—22.
sz.),
Heinrich
< íusztáv tanulmánya : Magyar
elemek
a német, költészetben
( 1 5 2 3 — 2 4 . sz.). lilaseo
Ibáner.
spanyol író regénye : Május
virága
( 1 5 2 5 — s z . ) . Egy-egy szám ára 20 fillér.
Kiadja a Franklin Társulat.
* A Magyar K ö n y v t á r legújabb sorozatában
két munka jelent meg. Az egyik Berneket' Kriehtől Tolsztoj élete, Benedek
Marcell fordításában,
a másik Bíró Lajostól Elbeszélések.
Amannak
ára 6o. emennek 30 fillér. Visszatérünk rajuk.
* A f a l u s i idill, Lengyel Menyhért színműve,
melyet- előadása idején ismertettünk, megjelent
a Fővárosi színházak míísorá-ban. Ara 60 filler.
Kiadja Laxopol I!. (W odiáner F. és Fiai r.-'.)
s kapható ott és minden könyvkereskedésben.

ellen való v é d e k e z é s r ő l . (Irta Gerlóczy Zsigmond dr. Megjelent az Egészség könyvtarában, a
Franklin-Tártulat kiadasaban. Ara 1. K 50 f.)
* Ligárl Wiliály Yezérkönyv a magyar
A járványok elterjedésének legerősebb aka- n y e l v t a n tanításához című művének masniik,
az ú j miniszteri tanterv szerint átdolgozott kidálya, lia a közönség gyorsan fölismeri a bajt es
még az orvosi beavatkozás előtt siet megtenni adása e napokban jelenik meg. A könyvet
az óvoiiitézkedéseket. Ezek között » legfontosab- ! megrendelőknek az I ránia-könyvnyomda (Budabak ; a tisztaság es a beteg elkülönítése.
pest) fogja megküldeni. A munka 2 1 nyomtatott
1
ívnyi terjedelmű s benne szerző az elemi iskola
Gerlóczy Zsigmond leírja mindazokat a fertőző
oetegségckcL, melyek salinen; •Hl<mdó»tn pusztí- I összes nyelvtani anyagát, mintaleckékben dolgozta
tanak közöttünk. Munkájának nem az a célja, föl. A könyv ára: 4 korona. Megren«ieihm.ő .»
szerzőnél Pápán.
hogy orvosokká tegye a laikusokat, csak azt
akarja elérni, hogy az emberek óvatossága fokozódjék s megszűnj ön va/, a sok babona, mely vefl i v a t a i o s r é s z .
szedelmek idején megXp, műveltebb osztály tagA vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter :
jaira is ránehezedik.
K ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t a : Wagner
Ernő
Gerlóczy leírja az egyes fertőző betegségek
tüneteit, elmondja, meddig tartanak, sőt egyiknél- bacskafalvi földbirtokosnak, aki a kreucsi es
másiknál azt is megemlíti, hogyan védekeznek práznóczi róm. kath. felekezeti iskolák részéra
1000 K-t adományozott; a „Várpalotai Takarékellenük, de természetesen laikus ember képtelen
megkülönböztetni a fejlődés stádiumában egyik i pénztár Egyesület"-nek, amely a várpalotai különbetegséget a másiktól s e munkából csak azt böző felekezeti el. isk. részére 215 K-t adomátanulhatja még, hogy járvány idején a legcseké- nyozott.
lyebb rosszullétnek is nagy fontosságot tulajdoKinevezte: Tomcsányi János kir. tanfelügyenítson. A beteget azonnal különítse el az egész- lői cím- és jelleggel felruházott és központi szolségesektől, evés előtt mindig mossa meg a kezet gálattételre berendelt címzetes tanfelügyelőt a
s forduljon azonnal orvoshoz.
VIII. fizetési osztály harmadik fokozatába, az
1904. évi I. t.-c. értelmében megillető személyi
Gerlóczy könyvéből megismerhetjük azt, a harcot, melyet az orvosi tudomány az emberiség pótlékból álló illetményekkel. Bars vármegye kir.
tanfelügyelőjévé ; Tóth József oki. tanítót a nagykérlelhetetlen ellenségei, a betegségek ellen folyHídmos
tatott es folytat. Ebben a harcban számtalanszor laki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; ifj.
aratott már diadalt a tudomány s el fog érkezni Lajos oki. tanítót a törökbecsei áll. el. isk.-hoz
az idő, mikor a fertőző betegségeket okozó gom- r. tanítóvá; Tigris István oki. tanítót a kornyarévai (v. határőrvidéki) közs. cl. isk.-hoz r. taníbáik ártalmatlanok maradnak az ellenük fölfegytóvá; Jankov József oki. tanítót, a nádaljai (v.
verzett emberi testre.
(—s.)
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határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Cozac
Tivadar oki. tanítót a temes-strázsai (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Badonics
Ilona oki. tanítónőt az ómoldovai (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; özv.
Szecsányi Józsefné szül. Mitsky Bella oki. óvónőt az alsótureseki áll. óvóhoz óvónővé ; Glasser
Sarolta mezőtelegdi közs. óvónőt a mezőtelegdi
áll. óvóhoz óvónővé.
Jelen minőségében á t h e l y e z t e : Kincs Pál
várii áll. el. isk. tanítót a munkácsi áll. el. isk.hoz ; ifj. Tigris Elek közs. el. isk. tanítót a
szervestyei (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-tól a dálcscsiklényi (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz; Fényes
Erzsébet gönczi áll. óvónőt a szepsii áll. óvóhoz.
Nyugdíjat utalványozott: Medre Damaszkin
marosszlatinai gör. kel. munkaképtelen tanítónak
évi 680 K-t; Zsilincsár Pál nagyrónai munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1080
K-t ; Simkovics Sándor tornanádaskai munkaképtelen róm. kath. tanítónak évi 840 K-t; Angyelits János nagybecskereki munkaképtelen gör. kel.
szerb el. isk. tanítónak évi 1600 K-t; Polster
János hácsi munkaképtelen ág. ev. el. isk. tanítónak évi 740 K-t; Popa Terentie berzai munkaképtelen gör. kel. tanítónak évi 860 K-t; Németh
Péter csóthi ág. hitv. ev. munkaképtelen el. isk.
tanítónak évi 1460 K-t; Erdélyi Antalné szül.
Schmidt Irma Elvira munkaképtelen kiszombori
áll. el. isk. tanítónőnek évi 640 K-t.
Végkielégítést e n g e d é l y e z e t t : BeckJenőné
szül. Linner Erzsébet szobránczi áll. el. isk. tanítónőnek 1400 K-t.
Gyám-, ill. segélypénzt e n g e d é l y e z e t t :
néh. Kováts Mihály szabadkai közs. el. isk.
tanító özv., szül. Torma Ételnek évi 820 K-t;
néh. Hahn Jenő v. alsógallai róm. kath. el. isk.
tanító özv., szül. Kasza Matildnak évi 500 K-t;
néh. Tóth Antal tósoki nyug. ref. el. isk. tanító
özv., szül. Kovács Zsuzsannának évi 640 K-t ;
néh. Sápy Lajos nyug. kabai ref. el. isk. tanító
özv., szül. Nagy Juliannának évi 654 K 40 f-t.
— Megerősítés. Az Eötvös-alap mult évi
közgyűlésén Kapy
Rezső fővárosi tanítót, az
alapnak évek során át titkárát választotta meg
a Tanítók Ferenc József Háza gondnokává. A
szervezeti szabályzat értelmében a választás csak
úgy válik végérvényessé, ha a közokt. miniszter
azt jóváhagyja. A miniszter a napokban értesítette az alap elnökségét, hogy a választást jóváliagyóan tudomásul vette.
— A tanítói állás megbecsülése. Tiarína
István pancsinesdi gör. kath. tanítót, egyhangúlag
községi képviselőtestületi taggá választották. —
Földes János rétfalui áll. isk. igazgató-tanítót, a
földmívelési miniszter Nagymarton járási gazdasági tudósítónak nevezte ki.
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A lelkészi fizetések kiegészítése.
(A képviselőház március 23., 24., 26. ülése.)
Mult évi 52. számunkban már ismertettük
ama törvényjavaslat tartalmát, amelyet Apponyi
gróf miniszter a kisebb javadalmazású lelkészek
fizetésének kiegészítésére nyújtott be. Megemlítettük, hogy már az 1898-iki XIV. t.-c. alapján
élvezik a fizetéskiegészítést a protestáns és gör.
keleti egyházak lelkészei, abból azonban a kath.
egyházak közös megegyezéssel ki voltak hagyva,
amíg az államkormány megállapodásra jut az
egyházi vezetőkkel.
Hosszas tárgyalások után megállapították, hogy
a kath. egyházak nagy javadalmasai a fizetéskiegészítéshez évi 700.000 koronával, a vallásalap évi 1,300.000-rel járul, a többit pótolja az
állam.
Ily előzmények után Apponyi gróf kidolgozta
és benyújtotta a törvényjavaslatot, amely most
már kiterjed a róm. kath., gör. kath. és örmény
kath. lelkészekre is, tehát valamennyi elismert
és rendezett egyház lelkészére. Bendes képesítésű
lelkészek fizetését 1600 koronára egészítik ki,
olyanokét, akiknek nincs akadémiai képzettségük,
csak 800-ra, a káplánokét 800-ra és 1000-re.
Be van véve a javaslatba, valamennyi egyház
lelkészére kötelezőleg, hogy az 1840. évi VI.
t.-c. értelmében tartoznak magyarul tudni. Aki
nem tud, annak fizetése még abban az esetben
is csak 800 koronára egészíttetik ki, ha máskülönben teljes teológiai képzettsége van. Felhatalmaztatik azonban a miniszter, hogy különös
méltánylást érdemlő esetekben, főként öregebb
lelkészeknél, ettől kivételt tegyen.
A törvényjavaslat tárgyalása a március 23-iki
ülésben kezdődött s Mérey Lajos előadó azzal
ajánlotta elfogadásra, hogy a pap most már és
hova-tovább mindinkább nemcsak a vallás szolgája, hanem a nép vezetője, erkölcsi és hazafias
tekintetben is, mert a középbirtokos értelmiség
száma egyre apad a falvakon. Molnár
János
apátkanonok, a néppárt alelnöke nem fogadja el
a javaslatot. Kifogásolja, hogy a kath. lelkészek
ugyanazon törvényes rendelkezések alá esnek,
mint más felekezetek papjai, holott az előbbiek
fizetéskiegészítéséhez csak háromnyolcad részben
járul az állam, a többiét egészen hordozza. Nem
is tartja elégnek és a lelkészi álláshoz képest
megfelelőnek az 1600 koronát.
Lukács László román nemzetiségi képviselő,
gör. kath. esperes hasonlóképen nem fogadja el.
Szabadkőművesi irányzatnak (!) nyilvánítja, hogy
a magyar állam minden térre ki akarja terjeszteni befolyását. Szerinte sérti a javaslat a nemzetiségek törvényben biztosított jogait is. Határozati javaslatot nyújt be, melyben utasíttatni
kívánja a minisztert, hogy az egyházak önkor-
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mánvzatának teljes erintetlenhagyásával dolgozzon ki ú j javaslatot.
Másnap, 24-én, Damian
Vazul nemzeiisegi
képviselő, gör. kel. esperes beszélt a javaslat
ellen. Szerinte méltatlan erkölcsi függésbe hozza
a tervezett törvény a papokat a/, államhoz. Nemzetiségi paj okra nézve igen .-ok sérelme- intézkedést tartalmaz.
Eme támadásokkal szemben az első két nap
minden ma- szónoka, a javaslat mellett nyilatkozott. Szentkirályi Zoliim es Artitn Mihály képviselők. mindketten rom. kath. lelkészek, örömmel
fogadjak el a javaslatot, mint első lépest a nehéz
helyzetben levő kath. lelkészi kar anyagi helyzetének rendezése fele. Különösen kiemelik, hogy
mily nagyot segít ez a, többnyire -zegeiivesen
javadalmazott gör. kath. lelkészeken.
A 24-iki ülésben nagyobb e- lelkesen fogadott
beszedet mondott Csernoch dános püspök a javaslat mellett. Nagy elismeréssel szól arról, ha
vannak is egyes részletekre észrevételei. Szerette
volna, hogy megelőzőleg a kegyúri jog e- a parlier rendeztessék és hogy a javaslat a hitoktatókra
es tanárokra is kiterjedjen, liemeli. hogy ez a
javaslat csak első lépes és a lelkészi javadalom
megfelelőleg tol fog emeltetni. Helyesli, hogv a
magyarul nem tudó lelkészeknek ne adjanak kiegészile-t; de megjegyzi, hogy iiyen rom. kath.
lelkész nines es nom i< le-/.. Örömmel üdvözli,
hogy a róm. kath. es gör. kath, lelkészek jövedelmei égy-egesen r<*n<!«*;'tvinek. mert ez a körülmény közelebb hozza a. két eery házat egymáshoz»
ami hazafias szempontból i- kívánatos, lejjé- el
ismerései fejezi ki a miniszter iránt azokért a
epít\e van.
A 24-iki ülésen beszeltek meg: Nagy <íyörgy.
aki a református segédlelkészek javadalmának
emelését, a luizariatlan nemzetiséé iekkel .-zembei:
a/, intézkedések szigorítását kívánja. A legkisebb
papi fizetest legalább 1400 koronában kellene
megállapítani. Gryannathy Dezső a lelkészi tizetes
össze- terheit a nagyobb egylnizt'ejedolmek javadalmara kívánja áthárittatní. Ily értelemben határozati javaslatot nyújt be. Batlagi Aladár elfogadja a javaslatot, mert méltányosnak tartja a
kath. also papság helyzetének javita-át. A főpapok
hozzájárulását nem tartja elégségesnek. \ magyarul nem tudó papoknak öt evet kellene kitűzni
a nyelv megtanulására.
Március 25-én nem lévén ülés, 20-an folytatták es be is fejezték a javaslat tárgyalását.
Nagyobb és figyelemmel hallgatott beszédet
Nagy Dezső képviselő mondott. Legnagyobb elismeréssel szol a javaslat irányelveiről s a miniszter egész kultúrpolitikai működéséről. Kifejti,
hogy nálunk a felekezeti kérdés elválaszthatatlan
a nemzetiségitől s az államnak akkor is nemzeti

LAPJA.

17

politikát kell követnie, mikor az egyházi kérdéseket szabályozza. A lelkészek állami segélyezése
erős eszköz arra, hogy a nemzet- és államellenes
elemek megerezzek a magyar állam kezet. .V -zèles alapokon nyugvó protestáns önkormányzat
szempontjából sem lat semmi -ereimet abban,
hogy a hazafíatlan lelkes-zel szemben az. állam
megtorló bíráskodást gyakoroljon, midőn állami
segélyét megvonja, óhajtaná, hogy a lelkészi jövedelmet a tervezett 1000 koronáról 24<)o koronára
emeljek fel.

Markus

Gyula szó] meg, aki a lelke-zkedő

szerzetesek fizetésrendezesél sürgeti. Máriásig Mihály a rendezést csak ideiglenesnek tekinti ugyan,
de a javaslatban egy öntudatos es emelkedett
felfogású nemzeti egyházpolitika alapjait látja.
Az alhdános tárgyaltó bevégződvén, A p p e n i y
gróf miniszter emelkedik szidásra es lelkes eljenzessel. tapssal fogadott beszédben teszi meg észrevételéit a felhozottakra.
Örömmel állapítja meg, hogy a javaslat eelzatával -zeniben esakis Lukacs Lászlónak es Daniján Vazulnak voltak kifogásai. Molnár Jan >.- azon
kívánságára, hogy a rom. kaih. lelkészekre külön
intézkedések léi essenek, azt válaszol ja, hogy
valamennyi egvliaz.ra kiterjedő együttes reude/ea jo'jéá\ eiii -a-e e- leleke/etkozi vi-oinos-ag elvéből ti ily. A magyar nyelv ismeretének no-gkövef élése re felhozza, hogy az Í M ® , évi \ í. !.-•-.
végrehajtását a lefolyt 7o ev alatt â » g ,-éiii
kísérlettek. Ideje. bog\ .-•/. a laer.-i :.9Ít ittte/kedvn.iegtéte-sek
Vzo!•:. akik első k Tijk'.-sé'júkne!:.
- a j a t bevallásuk szerint i.-, egyhazak ncm/eti.-e_i
jellegének fenntartását ••- nem a vallási szempon,iii\,i li i.iuLiK. iij.iu..,t\ niii.'ijiii\ üíl'j vi |a \ asiatOan
lefektétét! nenizeli érdekű biztosítékokat. A magyar államot ki kellett végre szabadi'ani abból
•
-it se azokat, akik az égy-égés magyar állam
ellenségei, vagy esak fö.lteiele.-en akarnak annak
szolgalatába lepni. A nemzetellenes viselkedésű
lelkészekkel szemben a javaslat nem fosztja metr
! az egyházi főhatóságokat attól, hogy ilyenek fölött
sajat egyházi hatáskörükben is bíráskodjanak.
Gyarmatin Dezső javaslatát, hogy a nagyobb
javadalma egyházfőktől vegyek el mindazt, amivel az. al.-obb papságot kell segélyezni, a legI határozottabban ellenzi. Lnnek elfogadása eseten
tárcáját sem tartana meg. A vallásfelekezetek
helyzetének kiegyenlítését nem abban keresi,
hogy valakitől elvegyenek valamit, amit jogosan
bír, hanem abban, hogy azokon segítsen, akik
! nincsenek megfelelő anyagi helyzetben. Egyetért
azokkal, akik kevésnek tartják a javaslatban megállapított lelkészi fizetést; de megnyugtatja őket,
hogy a kormány legközelebbi teendői közé sorozza. hogy ezen az állapoton segítsen.
A részletes tárgyalás során Pop Csicsú István
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és Damián Vazul nemzetiségi képviselők javaslatot tesznek, hogy a magyar nyelv bírására vonatkozó szakasz hagyassék ki. Velük szemben
azonban a miniszter és a Ház Kmety Károly
azon módosítását fogadja el, hogy a magyar nyelv
bírása elengedhetetlen föltétele legyen az államsegély megadásának ; figyelmet érdemlő esetben
is csak meghatározott rövid időre gyakorolhasson
elnézést a miniszter. Maga Apponyi gróf miniszter nyújtott be ezután egy igen nevezetes módosítást, melyet a Ház el is fogadott. Azt indítványozta ugyanis, hogyha valamely lelkész egyházi hatósága rendeletéből kifolyólag követett el
államellenes cselekedetet, az állami segély ne
csak attól a lelkésztől, hanem a rendelkező egyházi főhatóság egész területéről vonassék meg
mindaddig, amíg sérelmes intézkedését vissza nem
vonja.
Ezzel a katholikus alsópapság részéről rég
várt törvényjavaslatot a Ház általános helyesléssel szavazta meg részleteiben is.

Különfélék.
— A tanítóegyesületek t. elnökeit kérjük, szíveskedjenek közölni nevüket és címüket
e lap szerkesztőségével.
— A tanítói nyugdíj e m l é k i r a t a . Kozma
László, a M. T. O. B. elnöke (Debreczen) értesíti
a tanítóegyesületeket, hogy a ' tanítói nyugdíj
ügyében elkészített emlékiratot április 10-ig a
tanítóegyesületeknek az utasítással együtt, 40 fillér
beküldése mellett, haladéktalanul megküldi. A tervezetet lapunk jövő heti számában ismertetjük.
— Kultúránk k i t ü n t e t é s e Londonban. A
londoni magyar kiállítás különböző csoportjai
közül a kulturális csoport kötötte le leginkább
az angolok figyelmét. Ez a csoport, Apponyi Albert gróf rendeletére versenyen kívül állott. A
kiállítás igazgatósága azonban, versenyen kívül
bár, kitüntetésekben részesített néhány csoportot,
még pedig tizenkilenc nagydíjat, százhuszonhat
tiszteletbeli oklevelet, ötvenhat aranyérmet és
nyolc ezüstérmet osztott ki a résztvevők között.
Nagydíjat kaptak a többek között
Apponyi
Albert gróf kultuszminiszter, Molnár Viktor és
Tóth János államtitkárok, Erődi Béla dr. udvari
tanácsos, ügyvezető igazgató, Rákosi Jenő, a
Nemzeti Múzeum, a Tudományos Akadémia, a
Franklin-Társulat, az Athenaeum műintézet, az
Uránia-Szinház, az Uránia-Egyesület stb. Tiszteletbeli okleveleket kaptak az elsőrendű tudományos intézetek, iskolák, kiadóintézetek, irodalmi
társulatok, az egyetem, a műegyetem, a jogakadémiák, a Földrajzi-Társulat és végül az elsőrendű kiadócégek. Aranyérmet kaptak a tanító- és
tanítónőképző-intézetek, gyógyító-pedagógiumi intézetek, kereskedelmi és polgári iskolák ; az elemi
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iskolák pedig ezüstérmet. A magyar kulturális
csoport által elért nagy sikerről tanúságot tesz
Sir Albert Rollit-nak, a zsűri elnökének elismerő
nyilatkozata, amelyben nagy dicséret hangján
emlékezik meg a magyar kultúrális intézetekről.
— Az Országos Kath. Tanügyi Tanács a
hazai kath. tanítóegyesületeket és köröket a
tavaszi gyűléseiken, e tételek megvitatására kéri :
1. A család és iskola együttes feladatai a gyermekifjúság vallás-erkölcsi nevelése érdekében.
2. A köznevelés gyakorlatias iránya és ennek
határai a népiskolai nevelés és oktatásban. 3. Az
1907. évi XXVII. t.-c. mely intézkedései érinthetik a hitvallásos iskolák jellegét. A törvény
ezen intézkedéseinek magyarázata. Mik a kath.
iskolák védelme szempontjából az iskolafenntartók
és a magyar keresztény társadalom legsürgősebb
teendői? 4. Az 1891. évi nyugdíjtörvény revíziójának sürgetése. 5. A kath. népoktatási intézetek
„Rendtartási szabályzatáénak revíziója. A beérkezett vélemények és határozatok alapján állapítja meg az Országos Kath. Tanügyi Tanács a
magyarországi kath. tanítók folyó évi nagygyűlésének tárgysorozatát, kéri tehát az egyesületek
és körök elüljáróit, hogy a közölt tételekre vonatkozó értekezések eredményét, esetleg más időszerű kérdéseknek a nagygyűlés tárgyrendjébe
való fölvétele iránti javaslataikat legkésőbb
június hó végéig az Országos Kath. Tanügyi
Tanács központi irodájába (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 28.) küldjék he.
— Az iskola szelleme. Festetich Géza gróf
érdekes körlevelet küldött a főváros tanítóinak.
Fölhívja őket, hogy az iskolában a nemesebb és
emelkedettebb hangot honosítsák meg. A körlevél
hivatkozik a nagy áldozatokra, amelyeket a főváros az iskolaügy érdekében hoz, s annak a
nézetének ad kifejezést, hogy a főváros méltán
elvárhatja, hogy iskolái az ország legjobb iskolái
közé tartozzanak. Bármilyen nehézséget kell a
tanítónak leküzdenie, hogy az iskola érdekében
sikerrel működhessék, — mondja a tanácsos —
forduljon bizalommal a szakfelügyelők tanácsához,
melynek hivatása a tanítóságot nehéz munkájában támogatni. Kéri a tanácsos az igazgató-tanítókat, a tanítókat és tanítónőket, hogy arra törekedjenek, hogy az iskolában ezentúl és mindenkor
művelt hang uralkodjék. „Nagyon fontosnak tartom, — úgymond a körlevélben — hogy úgy
az osztályban a tanítás alkalmával, mint az osztályon kívül, az egymásközt való érintkezésben
is a nemesebb és emelkedetehb társalgás hangja
honosodjék meg s távol maradjon mindaz, ami
alantas vagy durva. Úgy is azt érezzük, mintha
egész társadalmunkon oly áramlat vonulna végig,
amely minden magasabbat a köznapiság sarába
ránt. Maradjon ez az áramlat az iskola falain
kívül, legyen az iskola olyan hely, ahol csak azt
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kultiválják, « n i -7.141. n e m o es magasztos. Csak bíró, Engel Nándor iskolaszéki tag és dr. Klein
Emil zsolnai ügyvédből álló bizottság hívta meg
akkor remélhetjük, hogy a nevelésnek erósebb
a küzvacsorára, amelyen mintegy százan vettek
művel" hatása les/., ha az iskolában a tanítók
S.vtrapéldája e- a jóí/.lt st terjesztő nemes társalgása részt. Itt a Himnusz eléneklése után
Ferenc ügyvéd, iskolaszéki elnök üdv; a kultúra számára kedvező szellemet teremt s a nyacssky
i /.ölte a jubilánst, kiemelve az iskolában es társzínvonal további emelkedését lehetővé teszi.
sadalmi téren kifejtett 2f> évi ernyedetlen műF ö l v é t e l a T a n í t ó k Házába. A ..Vasködésével
szerzett kiváló érdemeit es a nemzeti
vármegyei Általános Tanító Egyesület "-nek a
budapesti Ferenc József Tanítók Házában létesí- ügynek tett hasznos szolgálatait. Az. ünnepelt
tett szobaalapitvanyi helyére, az 1909 910. tan- tanító a közönségnek meg-megújuló éljenzése!"!
évre. oly tanítóknak a budapesti tudomány- vagy 1 többször félbeszakítva, meghatottan mondott kószönetet az iskolaszéki elnöknek es mindazoknak,
műegyetemen vagy egyeb t'ő- és szakiskolakon
akik róla ezen a napon megemlékeztek. A köztanuló, kiváló előmenetelő, példás magaviseletű
Hai pályázhatnak, kik egyszersmind a .Vasvár- vacsorán Singer Armin hitközségi elnök tartott
megyei A Italaim s Tanító Egyesitlet*'-nek s az üdvözlőbeszedet es széji ajándékot nyújtott á t :
Steiner Fülöp nyug. tanító mint 24 even ai vele
Kötvös-alapnak tagjai
akik tagsági kötelezettegy
iskolánál működ" kartárs, dr. Bcnyovszky
ségüknek az alap szab,ily okban körí.lirt módozatok
.Takab a tanítóság,
szerint mindenlien megfeleltek. A felvételre folya- Gyula a szülők. .1 latrai
dr. Klein
Emil a volt tanítványok Hevében
modók a kérvényhez mellékelni tartoznak: 1. születési bizonyítványukat. 2. végzett tanulmányaik- köszöntötték az ünnepelt tanítót, aki halasán
köszönte meg az iránta menyila!ke/.ó bizalmai < ról s erkölcsi magaviseletű król szidó bizonyítszeret
etet.
vány aikai. •>. a/t az okiratot, bogy a Tanítók
Pázaba val" felvételt jogosan kérik. !. vagyoni
Az á l l . e l e m i i s k . t a n í t ó k pontos címés e-aládi viszonyaikról szóló hiteles es kimerítő jegyzékének -az ö-s/eálbthatása végett, felkérem
biz >nyítványt. ö. hatósági orvosi bizonyiiványt. mindazon tanít,''társaimat, akik: igazgatók, kánA hiánytalanul felszerelt kérvények az Eötvös
torok. jelenleg alkalmazásban levő eazdasagi-,
ali| elnökségein / eiin<&zv.\ I W 9 inajtts b" 1 ig ipar,"- vagy kereskédotunone-iskolai tanítok •/.-.
nyújtandók be. 1 si/.madia Pál acsádi ág. h. ev.
továbbá azok. akiknek ezekre külön keeesjtesük
tanító, egyesületi elnökhöz.
van. végül, akik i !•"•.! óta fei jhezmenlek. mii,ha:
— A K i i l c x y-( s-'yesiil» t a l a n í l ó k é r l . nevük változott. szíveskedjenek e ti nyéket velem
tudatni, kitnber Gergely, stájorlnk.
A. aradi K'ölrscy-egyo.sület három, egyenként
szaz.kói'imas jliialóitidíiat tűz ki olyan arudvicijili'i
— H a l á l o z á s o k . TUhnawi Ferenc vált «Fejér
faultok szamara. akik teljes liato-v.tályu osztatlan m.) ny. rk. kántortanító eletének 75-ik. lia/.aso.al, -.O-il- 1:1111t,',i .„.a- :
népiskolában, vatrv v.-ilamel v tiét>iel-<>t* l.-ivr.«»
elhunyt
Vállmn. hol Jön ev múlva mindig a/
felső osztályában a né] oktatási terv minden
családjából
való volt a kántortanító. • Uren fvv_'
tantárgyaitól a legjobb eredményt mutatják fel
tanított .- az. ötödik evet töltötte megérdemlett
tanítványaikkal. -V pályázok köziil az a.radnyugalomban. Temetése március 17-en volt a,
meó'yi'i kii', tanfelügyelőség Választja l<i azokat, egész köz..»ég. összes gyermekei, unokái, rokon 1;
kiknek iskoláját a KöL .-ey-egycsiilet által kies tisztelői részvétele mellett. Tanjtótársaítól K.
kiildendo bizottság fogja megvizsgálni. A magyar i l á v e r Gyula raczkereszturi igazgató-tanító biusűznyelven kívül a természettudományok, rajz és
tafta ei : az összes rokonoktól e- tanítványaitól
pedig a Vali plébános.
íriedrich
Antónia
kezíigv ességi gyakorlatok eredményeit k ü l ö n ö s
menyhazai okl. tanítón" életének 25-ik tavasz,-ín
ligyelmere fogja méltatni a bíráló-bizottság. A
hirtelen elhunyt, — - Tömösközy Sándor all. tanít"
pálya/ok: ]!>I>9 április
2:~>-iy .jelentkezhetnek
írásban Varjassy
Árpad kir. tanácsos, elnöknél. neje. ÜSyikos Ida •'!.!> éves korában -be/kerekegyházán meghalt. Aidas emlékere !
A hölcsey-egyesiilet kiküldöttei 1 ÍMlö májusban
lógjak a kiszemelt iskolákat meglátogatni.
Tartalom : Krőnkön felül. C B . ) — Jövőnk e r d e T a n í t ó i j u b i l e u m . A várnai izr. hitközkében. Imre Sándor dr. - A feminizmus. Kóródy
ség közelebb küzvaesóra kereteben ünnepelte Stern Miklós. — A tanítói gyűlések niunkaprogrammja.
Tamás Károly. — A Gyermekvédő-Liga működése,
Zsigmond tanítói működésének 2ö eves jubileui Scossa Beeső. - Községi és egyéb helynevek.
Az
mát, mely alkalommal az elöljáróság, az iskola- amerikai nevelés. II. ]. — Tanítók tanácsadója. szék es a város es vidék magyar társadalma
S z é p i r o d a l o m : Az ajtó mögött. Feleki Savior.
A szerelemről. Harsányi (llanuszik) László. — K i m e lelke- tüntetéssel adott kifejezést az érdemes
tanító iránt érzett tiszteletének es nagyrabecsü- gyek én innen. Csire Nagy István. Perpetuum mobile.
Kupcsay Felit ián. — Könyvesház. — Hivatalos r"sz.—
lésének. A jubilánst dr. Benyovszky
Gyula körA lelkészi fizetések kiegészítése. — Különfélék. —
orv,'- vezetése alatt dr. Hrenszik
István városi szerkesztői üzenetek.
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azokról a poétákról, akik gúnyolják és megvetik a
hazájukat, amiért fejedelmi módon el nem tartja őket.—
Magányban. Határozottan emlékszünk, hogy válaszolK. M. (Temetőben. Vágy.) Ezekben sem tudunk halatunk első küldeményére. A mostan küldött versek nem
dást látni. „Nagy embereinktől műveket" — hogy
rosszak, de erről a témáról nagyon nehéz újat írni.
lehet ilyen sort leírni? Helyesen teszi, ha olvassa őket,
Az egyik nagyon hosszadalmas is. De valószínűnek
mint ahogy versében mondja, de mikor még csak
tartjuk, hogy tud nekünk valót írni. — Zandirhám.
annyit érez, hogy már tud „írni értéktelen verseket'1,
Azt hisszük, így már semmi sem fogja zavarni a báakkor még ne üljön le írni. — S. E. J. A nyomdajosan megírt novella hatását. A. két vég közül a hoszfestéket nem érdemlik meg, különösen az ilyenfajta,
szabbikat választottuk. Az új rajzot is besoroztuk, de
fakó prózába illő kifejezések miatt : „ez még semmi
utólagos engedélye reményében Világos ablakokra válesetre sem biztos jel", stb. — J . (Mi legyek ?j Elég
toztattuk a címét. — L. H. A vers jelentéktelen ; kis
mulatságos volna, de ez a vastag, amerikai stílusú,
igényű vidéki lapban megjelenhetik. — H. E. Vála„minden áron való húmor", hála Istennek, kiment már
szunk elkerülte a figyelmét, nézzen utána. Az újabb
a divatból. Ma már nem igen hisszük el, hogy egy
két versre is ugyanaz az üzenet. — 0 . 6. (A nemzetképviselőjelöltre ne várjon senki a vasútnál, ellenfelei
gyalázó költőkhöz.) Erre a célra jobb vers kellene. —
kocsiján induljon haza, belenyomják nyakig a kátyúba
V". (Beteg vagyok.) Megérdemli a bíztatást. — 15. A.
s mindezek mellett még hámorát is megőrizze Neui
(Egy könny jelent meg.) Nagyon gyenge. — P . I. (A
képtelenségekben kell a szellemességet keresni. Ugyanez
haldokló tél stb.) Nem közölhetők. — T. (Balmazújvonatkozik az Öntudatos órára is. — Szép az élet.
város.) Láttamoztatni kell az újságot kérő írást a
Sablonos, hideg vers. — V. J . (Szegény bácsikám ...)
tanfelügyelővel, másként nem engedélyezhető. —
Minden embernek van egy ilyen története. A történet
Tudakozódó. Ugyanezt üzenjük önnek is. Bélyeg nem
kedves, de a megírásában csak jobbfajta, ízléses diletkell rá. — Sz. (Mezóterebes.) Az előbbi üzenetek önnek tantizmust találtunk — K. Z. (Temetés után.) Fájis szólnak. — K. (Bákosd.) Nemkülönben. — V.(Párád.) dalmas vesztesége minket is meghatott, de a verset,
A Lampel-Wodiáner cég (Andrássy-út 21.) útján megsajnálatunkra, nem közölhetjük. —• It. A. (Ibolykámkaphatja. — S. (Bácsfeketeliegy.) Tanítótársának nincs
nak.) Sorra kerül. — P. E. (Szeretlek, stb.) Megérdemlik
joga ahhoz, hogy a lapot elvigye az iskolából, magáa bíztatást, különösen a>. első. — H. J . (Vérvád.) Ez
nál tartsa s egy hét múlva adja át önnek. —
a költemény is megerősít abban, amit érdekes, de
E. (Ébredezés. Családi pótlék.) Nagyon hamarosan író- kiforratlan tehetségéről mondtunk. Sok mindenről kell
dott mind a kettő. AAi a pótlékot illeti, egyelőre van
még leszoknia, ami groteszkül hat verseiben. —
ennél fontosabb elintézni való. — B. (A Szanin-ügy.)
G. J . (Tavasz.) Valóban, itt a tavasz. Sőt a tavaszí
Még érdekkeltés szempontjából sem lehet összekapköltők is. Versében vau is egy szép sor : Oh áld meg
csolni a Szanin-üggyel azt a pár nem gyermeknek való Isten a magyart. De félünk, hogy ezt más évszakokkal
nótát, mit egyik dalgyűjteményben talált. Egyébként kapcsolatban is el fogja még ön mondani. Hiszen ez
a tanítóságnak könnyű megóvni az iskolát az ilyen
olyan könnyű. — K. A. Nyomtatásban megjelent
gyűjteménytől. A Népiskolai Könyvtárakat
Intéző
verseket nem közlünk. — A szirén. Kedves apróságok.
Bizottság évek előtt összeállította az ifjúsági könyvek
Sorfa kerülnek. — Tanító néni. Besoroztuk. — V. (A
jegyzékét, ma már minden állami iskolának megvan- gazdaságtan tanításaylVan sok igaz a cikkben, de lényege
nak e könyvek. A községi é3 felekezeti iskolák is e
elvész a sok hóban. Múmiára munkával és példával nevejegyzék alapján felállíthatják könyvtáraikat. A jegyzék
lünk, nem pedig elmélettel és szóval. — Sz. (Számtani
kapható az Athenaeumnál. A másik cikk sorra kerül. — próbák.) Érdekes, de szabatosabban kell kifejeznie a sza!í. V. Társaskört akar alakítani a falujában, amely
bályt. Ha ilyen értelemben átdolgozza, közöljük. — K.
körnek már a címe is jelezné, hogy a tagoknak müveit
(Az írásról ) Ennek atárgynak igen gazdag irod dma van.
emberhez illően kell viselkednie. Ilyenféle címet vélne
ügy látszik, az erre vonatkozó müvek elkerülték
jónak: „Művelt társaskör", „Nemes egyesület" vagy
figyelmét. — B. V. (Iskolai segédkönyvek.) Aki könyv.,Csiszolt kar". Vigyázzon, nehogy a jószándék túlságba ismertetést ír lapunk számár,i, attól méltán elvárható,
vigye. Vegyék fel pi. a „Jó társaság" nevet, s ha e hogy olvassa a Könyvesház rovatot. Azokról a segédcímnek megfelelnek, célját elérte. — / . (Pusztákarád.) könyvekről már jelent meg ismertetés nálunk. —
A fölvetett kérdésekre részletes tájékoztatás nyerhető
M. (Haladunk-e ?) Sorra kerül. — Gy. (Háború előtt.)
Ranschburg Pál dr.-nak a pszicliotizikából tartott sza- Az ilyen szózatnak akkor van értelme, ha a hazát kell
badlíceumi előadásaiból. Ezek az előadások megjelentek
megvédeni. — M. (A pálinka, mint munkabér.) Jön a
a Nemzeti Nőnevelés 1906. évi számaiban. (A folyóirat gazdasági mellékleten. — Sz. (Büdszentmihtíly.) Sorra
kiadója a Franklin-Társulat ; szerkeszti Sebestyénné
kerülnek. — G. A. A mi olvasóink jól ismerik a miStettina Ilona.) — B. (Egy órai tanítás.) Eljárása helyes. niszter működését, alkotásait, nincs szükség tehát arra,
Az előadás formáját azonban nem választotta meg sze- hogy cikkét átvegyük a S. H.-ból. — Sz. Sz. (A mák
rencsésen, mert ha tanítótársai jelen voltak a tanításon,
termelése stb.) Jó apróságok. Sorra kerülnek a gazd.
szükségtelen volt ebben az alakban újra elmondani. —
mellékleten. — M. (A vetésről.) Elemi dolgok. Nem
Sz. (Az olvasás fokozatosságáról.) Semmivel sem viszi közölhető. •— 1 . (Keltési napló) Szintén. — Sz. E. Sz.
előbbre a kérdést. — B. (Fegyelem és büntetés.) Nem
Különösen az egyikben (Az én k esi házam) megcsilközölhető. — F. B. (A betű és a nép.) Mond egy-két lan a tehetség, de a verselése még fogyatékos. A dalt
okos dolgot, de még több lehetetlenséget. Nagyon is átadtuk a rovatvezetőknek. — K. (Társadalmi betegötletszerű a cikk, sok mindenről beszél : a feminizmust ségek.) A nőkérdésröl mostanában több cikket kaptunk,
és szociálizmust azonban nem lehet pár sorban meg- tehát türelmet kérünk. Sorra kerül. — Sz. K. 1. Elég
semmisíteni. Ez még a cikkében említett Jósika- és szépen folyó, őszinte hangú versek, de egyéni vonás,
Eötvös-regényeknek sem sikerülne. — K. J . (Emlékeredetiség nélkül. — Fenesi. Küzködik a formával, a
szik-e rája ?) Sorra kerül. A Tél végén nem olyan si- kifejezéssel. — Bogárft'y. A papiros igazán nem volna
került. Verseit túlságos nagy anyagunk mellett is baj. A megírás színtelensége ós pongyolasága annál
szívesen látjuk, de saját maga is rostálja őket. —
nagyobb. — H. A. Az új irodalom nem rossz, de elErdővidéki. Besoroztuk. — P. F. (Március 15.) Későn nyújtott és terjedelméhez képest erőtlen szatíra. A
is jött, gyönge is. — K. A. (Egy modern poétának.) Toldiról szóló cikk csupa ismert dolgot mond el,
Sorát ejtjük, sőt sajnáljuk, hogy nincs terünk a verset imitt-amott tárgyi tévedések is vannak benne. —
kísérő levelet közölni. A mi véleményünket mondja el Sz. I. (Őszi szellő stb.) Gyönge népdal-reminiszcenciák
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szabad-e virágot termelni a ház falán. H a
csak egy lábnyi pázsitszegély vagy földcsík
f u t j a is körül a h á z a t , menten odaültetnek a
fal tövébe n é h á n y borostyánindát, rőtbe forduló Virginia-föltutót, leánysomot, aztán azt
a tündérszép P y r a c a n t h ú s t , amely nyáron az
a j t ó félkörű íve fölé menyasszonyi koszorút
f o n mir tushoz hasonló fehér virágaiból, h o g v
őszre meg korall p i r o s bogyók fürtéivé legyen
minden virága.
Még Berlinben, a szigorú, r i d e g Berlinben
is n a g y meglepetés vár a v i r á g o k b a r á t j á r a .
N e m beszélve a paloták, villák és magánházak
előtti kis kertekről, nincs olyan kis erkély,
ahol virág el ne férne, nincs olyan kis ablak,
ahol a muskátli k i ne virulhatna. A pelargóniák különösen a l k a l m a s a ; , m e r t ha érzéken y e k is a fagy iránt, de m i n t a Kapföh!
gyermekei szeretik és elviselik a meleget ékedvvel sütkéreznek a napon.
De neim-sak az előkelő házak erkélyein, —
az egyszerű zsellérember faerkélyéu is felénk
mosolyognak a l e g r i k í t ó b b színekben pompázó
muskátlik. Nemcsak a színes virág érdekes
azonban az erkélyen, h a n e m az a finom egyszerűség is, amellyel a ház építőmestere odat e t t e azt az erkélyt. A portáslakás ablakában
előkelő magnón.ik virágzanak".
— bizonyara
n e m a portás költségen -— ellenben az oleander, meg a kaktusz, melyeket a n a p r a kitett,
i n k á b b a szivéhez n ő t t e k .

Bsuiaprsi.

írta: I.ahatos

Lajos.

A M a g y a r I p a r m ű v é s z e t i T á r s u l a t , mely a
Liuvészi szép és a nemes ízlés terjesztésében
Igazán nagy érdemeket szerzett, b a b é r j a i n a k
• zámát most egy ú j a b b a l g y a r a p í t o t t a , amenyíyiben az ö kezdésére előkelő férfiak, JJartób/
•József miniszteri tanácsos elnöklete alatt meg.. akította'k a Virágos Budapest bizottságot,
A céljuk az, h o g y virágzó f ő v á r o s u n k a t virágossá is tegyék. i í á b í r j á k a város lakosságát,
bogy a házak hatalmas kőtömegeinek kopár-ágát enyhítse meg a természet legbájosabb
késségével: virággal. Mert a virág nemcsak
mezőnek m e g a f a l u n a k hivatott dísze, h a . m a városé is és a hivatása itt t a l á n még
hatásosabban érvényesül, mert a k ö r e n g e t e g b e n
az ember szíve erősekben vágyik egy kis élő
ermésKet felé. A párisi, a berlini, r zürichi
embernek, b a virágot a k a r látni, csak föl kell
nézni a h á z a k r a : p á r k á n y , erkély, könyöklő
ind teli van rakva ezzel a színes, szelíd,
derűs ékességgel, amely amellett, h o g v a szenet gyönyörködteti, illaiával a városi levegőt
; megenyhíti.
Mi — minden m a g y a r falu bizonyság rá —
s.'.eretiük a v i r á g o t k í v á " j " ' " !r"gi:r.!T kor éí>
egész lélekkel el t u d u n k benne gyönyörködni.
S mégis, hazánk szépséges fővárosa, b á r gyönyörűen fekszik s sok művészi szépsége is
van. a virágkultusz ilyetén ápolásában még
em követi a külföldi nagyvárosok p é l d á j á t ,
Hiányzik b e n n e az, ami lelket, színt, bájt adna
a. városnak, szebbé t e n n e a lakosság életét.
Házainak f a l a csupasz es szürke : hiányzik a
virágos ablakok sora.
Fölemlítve B u d a p e s t n e k e h i b á j á t , önkéntelenül tódul a vád a j k u n k r a , h o g y bizony
vidéki metropolisaink nagyobb része is szigorú,
szomorú kő város már. Ahova a szemünk néz,
mindenütt vakolatos, gipszragaszte'koS
bérkaszárnya, kövezet, aszfalt, sehol egy szürke
színfolt, mely megszakítaná az e g y h a n g ú , lélekcsüggesztő szürkeséget. A kemény kő kizár a
m a g a birodalmából m i n d e n eletet, minden
természetet. Aki pl. L o n d o n b a n megfordult,
tudja, hogy ez mennyire máskép van ott. A
virágdíszben nehéz Londonnal vetekedni. Ott
a családi házak g a z d á j á n a k (még h a bérlő is)
nem kell háziurat, házmestert kérdezgetni,
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A legmeghatobb azonban minden kép között az a pinceablak tavaszi p o m p á b a n , mely
a kis ember virágszeretetét m u t a t j a . Miután
úgy. ahogy átteleltek, kitették az első n a p s u gár mosolyára a virágokat, a p e l a r g o m á k a t .
m u s k á t l i k a t az a b l a k b a , s velük a kis kanárit,
h a d d szellőzzenek, szívják be az ü d í t ő levegő
balzsamát.
Költészet kerül ily kép az egyszerű ember e k nehéz életébe. A virág ápolása nemes,
érzéseket fakaszt fel a lelkükben, érzéseket.
melyeket a mindennapi küzdelem majd elfagyasztott.
N e m sokkal g a z d a g a b b költészetben a Spreep a r t i halász élete sem. Csak a virágdísz, melylyel az ablakát díszíti, lop be oda egv-egy
mosolygó n a p s u g a r a t . E g y virágzó fukszia és
egy sárkányliliom cserépben, — íme az egész
ablakdísz, de egyszerűsége mellett is megkapó,
m e r t nemes szívet sejtet.
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Aki szereti a virágot együtt él, együtt érez
vele, s ő ezért illatozik és neveli, nemesíti
érzéseinket.
Ebben rejlik a virágkultusz pedagógiai hatása. Épen azért igen kívánatos lenne, hogy
a főváros újra felvenné az elejtett fonalat s
a gyermekek közt újra kiosztana virágápolásra
szoktató növényeket, mert a virágápolás a fölserdülő ifjúság jellemképzésére nagyszerű eszköz s búsásan megtermi a hozzája fűzött reményeket. P á r év előtt is propagálni kezdték
a gondolatot, hogy szép fővárosunk legyen
virágváros. Tegye vonzóvá utcáit, festőileg
színessé házfalait a virágkultusz. Bajosabb
díszítményekkel s jutányosabban a lakosság
nem piperézheti föl ablakait, erkélyeit s a
házhomlokzatok vonalrajzát, mintha élő virágokkal és folyondárokkal egészíti ki azt, amit
a holt kövek s faragványok tétován mondanak.
Az eszme általán tetszett. Néhány fogékony
lélek hozzá is látott nyomban a megvalósításnak. Elsőrendű körútjaink néhány bérpalotáján, itt-ott a mellékutcák ablakpárkányain
is mutatkoztak csakhamar a kivirágzás nyomai. Néhány épület valóságos függőkertté
alakult át, számos lakásból mályva- és rózsaberkek mosolyogtak alá, a balkonokat pálmaés cipruslugasok ékesítették. A jó példa aztán
sokféle követőkre talált.
Már-már azt remélhettük, hogy a gondolat
maga-magát fogja propagálni s a szabadjára
hagyott önkéntes fejlődés természetszerűleg
juttatja azt eszményi céljához. De biz a buzgóság nem tartott soká. Automatice a dolog
sehogy sem ment. Hiányzott a kitartó szorgalom, az odaadó lelkesedés és a kellő áldozatkézség. Az úttörők magukban maradtak. Nem
volt orgánum, mely az ügyet állandóan szolgálja; nem voltak közbenjárók, kik a lakossággal érintkezzenek s a cél érdekében kezükre
járjanak. Hiányzott, aki nekik a virágok megválasztásánál tanácsot, elhelyezésükhöz célszerű
módot, ápolásukra nézve útmutatást adjon s
hiába alakult egy hortikultúr-társaság a virágokat értékesíteni : árúcsarnoka hiába várta a
megrendelőket, mert a lanyha kereslet azt sem
tudhatta, hol találja meg amit keres, s lesz-e
köszönet abban, amit talál.
Most egy amatőr-bizottság
vette az ügyet
kezébe. A Virágos Budapest cím alatt nem
üzleti cég, hanem társadalmi expozitura gyanánt
alakult meg, hogy fővárosunk virágkultuszának
új lendületet s végleges formát adjon.
Első intézkedései gyakorlati érzékre és esztétikai felfogásra vallanak. Gondoskodott róla,
hogy a székesfőváros területén lévő hortikultúr-telepek a közönség igényeit minden
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tekintetben kielégítsék s a legnagyobb keresletnek is eleget tehessenek. Volt arra is
gondja, hogy a lakosság a házfalak dekorálásához stílszerű virágállványok,
virágtartók,
cserépvédők, lugas-szerkezetek közt válogathasson s evégből a Magyar
Iparművészeti
Társulat útján pályázatot
hirdetett, melynek
eredménye, remélhetőleg sok száz háziúrnak,
sok ezer lakásbérlőnek kedvet ad a virágdíszszel való kísérletezésre.
A fővárosi példa azután bizonyára rövidesen
átragad a vidékre is és így talán nem is fog
nagyon sokáig tartani, hogy a
virághdtusz
nálunk egyet fog jelenteni a művészeti közízlés
fejlesztésével. A „ virágkultusz " művészeti kultuszt is fog jelenteni. Szeretném, ha í'elvirágazó ambíciónk nemcsak virágdiszítést.
hanem virágművészetet is eredményezne. Nemcsak virágművészetet, hanem architektónikus
művészetet. Olyasmire gondolok, hogy az utcák
architektúrája és a virág között, valahogyan
m e g kellene teremteni azt a harmóniát, melyet
az angolok például kertjeikben annyi művészi
céltudással valósítanak meg.
Grurlitt, a németek lelkes kert-esztétikusa,
mondja, hogy a kertművészet szoros, sőt szervi
függésben van az architektúra művészetével.
Ami áll a kertre — s ezt már a barokk kertművészet idején is gyakorlatilag bebizonyították — miért ne állana a virágra, a kert
fogalmi koefficiensére ? A virág eddig — főleg
minálunk — jórészt mint motívum, mint az
ornamentika motívuma szerepelt az architektúrában. Most több lesz. Most egyenértékese
lesz az anyagnak : a kőnek, a vakolatnak, a
vasnak, fának, üvegnek és a többinek. Most
szerepfontosságban velejárója lesz a vonalnak, a síknak, ornamentikának, befolyásolója a
kiképzésnek és a stílusnak, továbbrezegtetője,
esetleg megakasztója a vonalak és síkok ritmusának.
N a g y általánosságban, azt hiszem, két főteendőjük lesz a közel jövő kert- és építészművészeinek. A virággal való vissza-konstruálás
az egyik, a másik : a virág tekintetbevétele a
tervezéseknél. Meglevő épületeknél már jórészt
csak vissza-konstruálni a főfeladat. Virág kompozícióval való eltakarás, vagyis stílus-korrigálás, stílus-tisztítás, az otromba nehézségeknek
virágvonalakkal és virágsíkókkal való ritmizálása, a mindent agyonnyomó merevségnek a
virág lendületességével való könnyítése.
Lehet, hogy egy egészen új, gyakorlati
szempontból is ú j építészeti stílus fog kifejlődni.
Végezetül nem lesz talán érdektelen, ha az
ablak és erkély virágdíszítésének módját röviden
közlöm s megemlítem azokat a tudnivalókat,
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melvek azoknak alkalmazására ós a virágok
A ládát belül kátrány ózni nem szabad, mivel
megválasztására és gondozására vonatkoznak. a növényzet ezt meg nem tűri. J ó azonban
A hőmérséklet és égtáj nézőpontjából három
megégetni a belsejét, mikor is a képződő
csoportba osztom ama növényeket, melyek főkreozot megvédi némikép a rothadástól. A láda
városunk klímájához legalkalmasabbak: az alá minden esetben bádogedényt tegyünk,
erős napot kedvelő, a mérsékelt napot és az hogy öntözés alkalmával a víz a járókelőkre
árnyat kedvelőkre.
ne csurogjon.
Nagyon alkalmas a pelargonium, hétköznapi
Az öntözés helyesebben az esti órákban
nyelven : muskátli, melynek úgy színe, mint történ jék, ez legkedvezőbb a növényekre, mert
levelei igen élénkek, valamint az egész virág így a vizet egész éjjel magukba szívhatván,
formájában is már igen magyaros. Ez az erős reggel sokkal ellentállóbbak a nap perzselő
napot szereti. A mérsékelt napot szereti a törpe sugaraival szemben.
sarkantyúka, kerti vasfű, begónia, kerti petunia; árnyékos hely kell a fuksziának és közön\'A új kivándorlási törvény.
séges borostyánnak. A gyönyörű őszi színeződés íi vadszőlőnek mindegy, akár erős napra,
Irta : l\. Xcujy
Sáiulor.
akár mérsékelt napra, akár árnyékba teszik.
Egy, mindnyájunkra nagyon nevezetes törA legszebb elrendezés az, ha az ablakpár- vényről akarok szólani — egy törvényről,
kány két sarkába két finom levelű, de jól a amelynek bölcsessége megakarja védeni a jó
falhoz tapadó kúszó növényt tesznek; ilyenek hazafiakat a bizonytalan jövőnek kitevő csábía törpelevelű Ampélopsis, amelyet csak addig tástól
apasztani akarja a kivándorlásra
kell vezetni, míg a falhoz tud támaszkodni, elcsábítottak számát, de azért nem veszi le
azután magától kúszik, az ablak mentén, gondját azokról a mostoha gyermekekről sem.
gyönyörű keretet alkotva. Ablakba való a
akik hűtelenül itthagyják az édes és szép hazát,
•iarrya is. ez meg örökzöld növény, gyönyörű
ahol bármilyen küzdelmes is az élet, mégis
halványzöld barkákkal, a (Jeanothus s/.intén
csak az édes haza, nem rideg, részvétlen és
kiállja a telet és kéket virít, a téli jázmin
örömtelen idegen hely.
meg aranysárgát. A (Jlematisok minden faja
Ismernünk kell ezt a törvényt mindnyájunkolyan erős, hogy hideget, meleget kiállnak
s nyáron át már a kétéves növények is hatalmas nak s a mi olvasóinknak még különösebben
virágfürtökkel tapadnak a falhoz. Leghálásabb azért is, hogy azokat a tanácstalan szerencséta borostyánlevelű muskátli ; ennek gyönyörűen leneket, akik az itthon lévő életnek csak sötét,
ívelt levelei vannak s minden inda végén nagy a tengerentúli életnek csak fényes oldalairól
virágbokréta himbálódzik,rózsaszín, égő skárlát, beszélnek, kellő módon felvilágosíthassák.
la/acs/ín vju.a- bíbor, vagy fehér. Egy uaiapHiszen, na a tanítok annyi szeretettel e's
steadi régi szürke kőháznak pompás meleg fáradsággal bajlódnak az apró gyermekekkel,
színt adott az, hogy a virágvályuk ércfényű, hogy azoknak ismereteit gyarapítsák, erkölcsét
sötétvörös kályha téglákkal vannak keretelve: nemesítsék: hogyan tagadhatnák meg jóságukat
az összes virág sötét, borvörös muskátli és a azoktól, akik az ő kezük alatt felnőttek, de
felfutó vörösievelü Ampélopsis : míg például a
sok tekintetben mégis csak gyermekek 1
vörös kőből épült, házakon, amelyeknek ugyanis
Hiszem, hogy nem is tagadják meg.
nagyon meleg a színhatásuk, egész hűvösEs a népnek csakugyan szüksége is van
séget adott a fehér és zöld mintájú eserép- ráj nk.
dísz; ezekből a gondot sem kívánó, elpusztítA kivándorlási törvény ismertetésének szükhatatlan Tradescantia zöld indái íiigrerfcek le;1 I ségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert ez
cto
_
nemzeti érdekünk és emberi kötelességünk:
aztán jött egy sor fehér székitü (marguerite),
nemzeti érdek a kivándorlók számának apaszmögötte meg egy sor spárgafü rezgő zöldje,
tása s embert kötelességünk a törvény védelme
mint egy zöld selyemfátyol. Egy ablak virágalá helyezni még a hűtelenül távozókat is . . _
készlete hatvanöt krajcárba került.
Ez az új törvény kivándorlóknak tekinti
Napos helyen a virág a cserépben kitéve
azokat, akik tartós kereset céljából külföldre
nem fejlődik, sőt idővel kiszárad, mivel a cserép
távoznak, kivéve azokat, akik Európában matúlságosan fölmelegedvén, a növény visszahúzza
radnak s külföldön egy évnél kevesebb időt
gyökereit a forró cseréptől és igy a táplálók
töltenek.
fölvételében akadályozva van. Ilyen helyen
A kiskorúak kivándorlását nagyon bölcsen
tehát faládát kell alkalmaznunk. A fa rossz
korlátozza a törvény. Kivándorolhatásukat kétmelegvezető lévén, kedvező a növényzetre,
féle feltételhez köti : egyik az atyai vagy gyámi
azonkívül nagyobb földmennyiség lévén benne
egv masszában, ez nem is szárad ki oly gyorsan. s hatóságilag hitelesített vagy jóváhagyott írás13*
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beli beleegyezés, másik annak hitelt érdemlő
igazolása, hogy rendeltetési helyükön való elhelyezésük biztosítva van. Akár az előbbi, akár
az utóbbi hiányzik : a kiskorú nem vándorolhat ki.
Sőt a kiskorú nők általában és a 16 éven
aluli fiúk szülőik egyike nélkül csak úgy vándorolhat ki, ha még az is igazolva van, hogy
rendeltetési helyükig is teljesen megbízható, felnőtt személyek kiseretében utaznak.
A fiuk azon év január elsőtől kezdődőleg»
amely évben 17-ik évüket betöltik, egészen a
katonaállítási vagy szolgálati kötelezettségük
betöltéséig, csak a belügyminiszternek a honvédelmi miniszterrel egyetértőleg írásban kiadott
engedélye alapján vándorolhatnak ki — a fentebbi feltételek mellett — s ekkor is csak
úgy, ha a belügyminiszter által száztól ezer
koronáig terjedhető összegben megállapított
óvadékot leteszik.
Nem vándorolhatnak ki általában azok :
akik ellen büntető eljárás van folyamatban,
vagy elítéltettek s az ítélet rajtuk még végre
nem hajtatott,
azok a szülők, akik 16 éven aluli gyermeküket otthon hagyni szándékoznak, anélkül,
hogy állandó gondozásukat kellően biztosították
volna, 1
azok, ^kik az otthon maradó és segélyükre
utalt hozzátartozóiknak kellő ellátásáról nem
gondoskodtak,
akik a rendeltetési helyig való utazáshoz
szükséges pénzösszeggel nem bírnak,
akiknek valamely külállam kormánya, vagy
valamely gyarmatosító vagy hasonló társulat,
vagy magánszemély által tervezett telepítés
céljából ingyenes szállítás, vagy a szállítási
költségek előlegezése helyeztetett kilátásba,
akik külföldről államköltségen szállíttattak
haza s a szállítási költséget meg nem fizették.
Azt mondani is felesleges, hogy a kivándorlónak abba az államba szóló útlevéllel kell
ellátva lennie, amelybe kivándorolni szándékozik.
Az ismét csak az állam atyai gondoskodásának válik dicséretére, hogy oly államba vagy
területre, hol a kivándorlók élete, egészsége,
erkölcse vagy vagyona komoly veszélynek van
kitéve, meghatározott időre általában, vagy
csak bizonyos foglalkozású és korú egyénekre
nézve megtilthatja a kivándorlást.
A kivándorlók szállításával való foglalkozásra
belügyminiszteri engedély szükséges.
A törvény (7. §.) meghatározza azokat a
feltételeket, melyek mellett az engedély megadható. De hát ez a vállalkozók személyes
ügye s megnyugtatásunkra szolgálhat, hogy a
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feltételek a teljes megbízhatóságot és a magyar
állam ellenőrzési jogát biztosítják. Nevezetes
rendelkezése, hogy aki szállítási engedélyért
folyamodik, legalább ssázezer, helyettese részére
legalább ötvenezer korona óvadékot tartozik
letenni.
Nevezetes rendelkezés, hogy a vállalkozó
által Budapesten, vagy — szintén külön engedély mellett — hazai tengeri kikötőben, vagy
vasúti állomással bíró határszéli városokban,
vagy községekben felállított irodában sem mint
irodavezetők, sem mint helyettesek, sem mint
irodai alkalmazottak nem lehetnek „állami,
törvényhatósági, városi, községi, postai, távirdai
és vasúti alkalmazottak, lelkészek, ügyvédek,
orvosok, állatorvosok, tanítók és italmérési
engedélylyel bíró egyének.
Tilos a vállalkozónak vagy helyettesének,
vagy bármely alkalmazottjának a kivándorlásra
vonatkozó bármiféle más felhívást, tájékoztatást közzétenni vagy bárkinek megküldeni,
mint a menetrendre, ellátásra és a szállításra
vonatkozó egyszerű ismertetést; ezeket is csak
az iroda belső helyiségében szabad közszemlére
kitenni, máskülönben csak arra való külön fölhívásra küldhetők meg az érdeklődőknek.
Fontosabb dolog reánk nézve a szállító és
kivándorló közti jogviszony szabályozása, hogy
felvilágosíthassuk azokat a szerencsétleneket,
akik ki akarják magukat szabadítani az édes
haza ölelő karjaiból.
A vállalkozó a kivándorlók szállítását csak
megelőzőleg az engedélyezett irodában kötött
írásbeli szerződés alapján teljesítheti, de csuk
olyan egyénekkel, akik már útlevéllel él vannak
látva.
A szerződés 3 példányban állíttatik ki : egy
a kivándorló, egy a kivándorlási iroda és
egy a törvényhatóság első tisztviselője részére.
Tartalmaznia
kell: 1. a szállító vállalkozó
nevét és a kivándorló teljes nevét, korát és
lakhelyét; 2. az útirány és azon hely megnevezését, hová a szállítás elvállaltatott ; 3. az
indulás pontos idejének, tengerentúli szállításnál a használandó hajó nevének és a hajó indulása napjának megjelölését ; 4. úgy vasúton,
mint hajón, az osztálynak, ezenfelül hajón a
térségnek meghatározását, melyet a kivándorló
és családja a podgyásszal együtt igényelhet ;
5. a szállítási díjnak és hajón utazásnál a biztosítási díjnak is pontos megjelölését számmal
és betűvel; 6. a törvénynek a szállító köteles
ségeiről és az esetleges panaszok orvoslásáról
szóló rendelkezéseit. Az ország területén kötött
szerződés magyar nyelven, vagy hasábosan
magyar nyelven és a kivándorlónak anyanyelvén állítandó ki.
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A vállalkozó köteles minden egyes kivándorlóvá: s z e m b e n :
]. öt ós podgyászait a szerződésben meg-'
'ei'ilt helyre, az ugyanabban meghatározott
és semmiesetra í'el nem emelhető díjért elszállítani ;
2. egészséges, tiszta, elegendő ellátásáról és
elszállásolásáról az egész úton gondoskodni,
hacsak a szerződés azt nem állapította meg.
ii"gy a szárazföldi úton erről a kivándorló
maga gondoskodik :
••: ingyenes orvosi ápolásról, ú t k ö z b e n való
••iialálozás esetén eltemetésről gondoskodni:
L a családfőt baleset ellen, a podgy ászt
-•érillé-í és elvesztés esetére a belügyminiszter
aí* ii jóváhagyott díjszabályzat szerint lehetőleg
va'amely hazai bizt<>sít<í• társulatnál biztosítani:
•">. ha az utazás a kivándorló önhibáján
«ívül késedelmet vagy megszakítást szenved.

LAPJA.

A büntető h a t á r o z a t o k többnyire a
kozókra vonatkozván, itt ismertetésük
hető.
A kivándorlókra vonatkozó minden
a határszéli rendőrkapitányhoz, egyéb
vidéken a főszolgabíróhoz, városban a
kapitányhoz kell fordulni.

vállalmellőzügyben
helyen
rendőr-

í g y vannak ezek m e g í r v a az 1909 : II. t ö r vénycikkben. E z e k n e k ismerete némely embert
visszatart a kivándorlástól, a kivándorlóknak
p e d i g felvilágosítást ad j o g a i k r ó l és kötelességeikről.

Iz

iparos-tanonriskolai
gyakorlati

tanítók

kiképzése.

Irta : Lili rá ti

ál) dor.

A hazai ipariskolai szakirodalom irányára
igen termékenyítő hatással volt az ipartörvénvtervezet megjelenése. Az inasoktatási'gy elsőr a n g ú munkásai tollat fogtak, hogy a közvélemény figyelmét rátereljék erre, a jelentőségéb e n mindinkább növekedő k é r d é s r e és hogy
a törvénytervezetben foglaltakra észre\ ételeiket
és javaslataikat megtegyék. Minket pedig az iparo k t a t á s egyszerű, szürke m u n k á s a i t mintegy
kény.-zerített a fenti körülmény, hogs ú j csapásokon haladva
igyekezzünk szolgálni az
ügynek. E n n e k é l ő t t e ugyanis a szakírók az
iskola szervezeti ügyeit bolygatták, felvilágosítani • s meggyőzni igyekeztek a hivatalos
köröket, hogy a jelenlegi ipartörvény keretein
bol«11 " fejlő»1"''- rr:!y
1:aJáljukba, ütközik.
H o g y iannár a törvényjavaslat közismertté
vált s az iskola jövője, helyes irányú fejlődése
biztosítottnak látszik, megnyugvással várjuk,
m í g a tervezet a t ö r v é n y o k t a t á s hosszú ú t j á t
m e g f u t j a . Fokozott figyelmet f o r d í t h a t n a k t e h á t
a függőben levő többi kérdésre, első sorban
p e d i g a tanítóképzésre, mert a jó törvénynek
n e m sok hasznát látná az iskola kellően kik é p z e t t tanítók nélkül.

t ezen ves/teglési idő alatt minden külön
m léikül teljesen ellátni, elszállásolni s mihelyt lehet, őt és podgvászát a rendeltetési
he]vre tovább szállítani.
Ellenben tilos a vállalkozónak:
•i.) a szállítási és biztosítási díjra nézve oly
•l! állapodást létesíteni, hogy a kivándorló
a / ; egészben vagy részben i'itközben teljesí•-•idő munkával egyenlítse ki, vagy pedig csak
r> 'ideit' t'-si helyére érkezése ntán fizesse meg :
'•) a kivándorlótól a szerződésben megjelölt
.' ifási és hizt -sítá.-i díjon felül bármely
dijat, vagy szolgálatot követelni, vagy a kiv - ' ü d o f t m a k előleget a d n i :
a í.ni.ieloiioi; ian.'..zKoiia.s, íielyeriek, ídei'
vagy i'ogl-ilkozásának szabad választ ásáíiiu korlátozni.
Ha a kivándorlói a hajóra szállás előtt, a
.zerzodéstől bármely okból visszalép, a szállítás! díj neki a vállalkozó részéről azonnal
megtérítendő.
\ ' e m lehetetlen, az ilyen óvatos és szigor«
eálvok dacára is. h o g y a vállalkozó a tör\ -ói v kijá. szásával : zállit valakit külföldre :
E z t az álláspontot foglalta el az Ipariskolai
,i,'. ilyet köteles, ingyen visszaszállítani.
T a n í t ó k Orsz. Egyesülete is, melynek választTermészetesnek
t a r t j a mindenki hogy a
m á n y a legutóbb t a r t o t t gyűlésén elhatározta,
;, iigerent éli szállításnál a vállalkozó, köteles
h o g y a tanítók kiképzésének ügyét, napirendre
gondoskodni arról, h o g y a hajó, mellyel a
t ű z i s felhívja a vármegyei köröket, t e g y é k
kn andorlók
szállíttatnak,
a
kivándorlásra
vita tárgyává ezt a kérdést, h o g y az egyeilkalmas. a tervezett útra teljesen készen,
sület a legközelebbi közgyűlésén kellően indoszabályszerűen berendezve, felszerelve é . élelmi
kolt határozatot hozhasson.
syer.kk ! ellátva legyen.
Alkalomszerű t e h á t e t á r g y r ó l írni annyival
Meg a kivándorlási hatóságokról kívánok
is inkább, mert a t a n f o l y a m o k r a hirdetett
néhány szót váltani. E célra
Budapesten
élénk
kivándorlási tanács szerveztetik, mely 4 — 4 i pályázatok megjelenése a tanítóvilág
érdeklődését
is
felkeltene.
főrendi és képviselőházi, 2 budapesti kereskedelmi és iparkamarai tagbo] stb. áll s megAz inasiskolában való t a n í t á s r a még most
bízatása 2 évre terjed.
í előzetesen nem k é p z i k ki a t a n í t ó k a t . Hogy e
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tekintetben mily feladat vár tanítóképzőinkre,
arról korai volna beszélni ; az is lehet, hogy
teljesen számításon kívül maradnak, ha az
inasiskoláknak újjászervezése alkalmával döntésre kerül a sor és önálló intézetekre háramlik ez a feladat, mint ahogy a gazdasági szaktanítók kiképzését is a gazdasági tanintézetek
veszik át. Azonban az inasiskolákban jelenleg
működő tanítói kar kiképzése folyamatban van
s iijabban nagy áldozatokat hoz a közoktatásügyi kormányzat erre a célra.
Két irányban balad a kiképzés. A nagy
szünidőkben külön tanfolyamok szerveztetnek
a közismeretekre, külön a rajzi készség és
tanítói módszer elsajátítására.
A közismereti tanfolyamoknak még nincs a
közoktatási kormánytól megerősített szervezetük. Az eddig létesült tanfolyamok polgári
és felső kereskedelmi iskolákkal kapcsolatosan
szerveztettek. Négy heti időtartam alatt az
iparos-tanonciskolában tanítandó ismeretek (természettan, vegytan, üzleti fogalmazás, számtan,
könyvvitel) dolgoztatnak fel. Az előadott tárgyak közül a tanítókat bizonyára legjobban
érdekli a könyvvitel, mellyel tanulmányaik
folyamán még nem foglalkoztak; a többi tárgyak az ipari gyakorlattal való vonatkozásuk
révén szolgálnak tanulságul a hallgatóknak.
Szabad idejükben tanáraik vezetésével ellátogatnak a város és vidék nevezetesebb ipari
műhelyeibe, gyáraiba. í g y a tanfolyam résztvevői nemcsak elméleti ismereteiket gyarapítják, mint azt több cikkíró állítja, kik ezen
tanfolyam szervezetét nem ismerik, azon részt
nem vettek.
Azonban máris bebizonyult, hogy négy hét
a felölelt anyag feldolgozására igen kevés,
tanításgyakorlatra, módszeres megvitatásra alig
lehet gondolni. A tanítók, fiatalok és élemedettebbek egyaránt túlterheltetésről panaszkodnak. Az eddig sze.zett tapasztalatokat a tanfolyam végleges szervezetének megállapításánál
bizonyára értékesítik az illetékes tényezők s
a túlterheltségen vagy a tanfolyamok tartamának meghosszabbítása, vagy pedig szakok
szerint való tagolása által fognak segíteni.
Ugyancsak megfontolandó az is, hogy ezen
tanfolyamok szakirányú jellege nem lenne-e
azáltal jobban biztosítva, ha az eddigi gyakorlattól eltérően ipari szakiskolákkal
kapcsolatosan szervezteinének. A folyó évben a tervbe
vett közismereti tanfolyamok közül az egyik
az aradi ipari szakiskolában, a másik a kolozsvári polgári iskolában lesz megtartva, mely
körülmény alkalmat szolgáltat az összehasonlításra.
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rendezett hasonló tanfolyamok hat heti t a r tamúak. Említésre méltó, hogy az utóbbi két
városban a tanítók egyesülete szervezi 1898
óta a tanfolyamokat; a résztvevők 60 márka
tiszteletdíjat fizetnek.
Megállapodottabb a rajztanítói
tanfolyamok
rendje, melyeknek miniszterileg jóváhagyott
szervezete is van már. E tanfolyamok kétfélék : általánosak és szakiránvúak.
Az általános rajztanfolyam célja, hogy a
tanítókban a rajzi készséget kifejlessze, hogy
őket a rajztanítás módszerével megismertesse.
A hallgatók előtt sok, emlékezetükben elmosódott ismeret elevenedik fel a mértanból,
vetülettanból, de sok ój dolgot is hallanak s
mindenekfelett sokat rajzolnak, szabadkézi és
mértani rajzot egyaránt, hitetlen buzgósággal
és becsvággyal. A tanfolyamon azon módon
dolgozzák fel az anyagot, amint azt a tanonciskolában kell alkalmazni. Rajzgyűjtemény ével
tehát ki-ki magával viszi a módszeres utasításokat is. A résztvett tanítók a tanonciskolái
rajztanítás alsó és középső fokán kiváló sikerrel alkalmazzák szerzett ismereteiket és gyakorlatukat. Az általános rajzi tanfolyam az
egybehangzó vélemények szerint kielégítően
oldja meg feladatát.
Közbevetőleg megjegyzem, hogy a tanonciskolái rajztanítás célja a tanulókat szakmájukba vágó szerkezeti és részletrajzok (műhelyrajzok) megértésére, szerkesztésére vezetni,
végül az önálló tervezéshez a szükséges utasításokkal ellátni. Amely iskola szertárában
szakrajzminták találhatók, ott kísérletezni kezd
a tanító a szakrajzoktatással. Az iskola utolsó
évfolyamát járó tanulók kényszerítik erre,
akik a síkdíszítmények és mértani rajzok végtelen sorozata után vágyva vágynak a gyakorlatba vágó tanulmányokra. Meglepik egy-egy
önszorgalomból készített rajzzal tanítójukat,
aki most már nem térhet ki az óhajtás elől s
maga is kezére jár törekvő tanítványainak.
A szakrajz az újság ingerével hat s most már
versenyeznek egymással a tanulók a nehezebbnél nehezebb minták lemásolásában s noha a
legegyszerűbb fal- vagy fakötéseket sem tudják papírra vetni, az építőiparosok palotahomlokzatokat rajzolnak, az asztalosok bútortervek lerajzolásán törik magukat s így tovább.
Ezen a fokon áll tanonciskoláink túlnyomó
részében a szakrajztanítás.

Hogy a tanítás helytelen irányban halad,
azt érzik maguk a tanítók is. Akiket az önképzés sarkal és nyári szabad idejük felett tetszés szerint rendelkeznek,
szakrajztanfolyamra
jelentkeznek. Ez a tanfolyam is két nyáron
Tudomásom szerint Németországban a taní- tart, összesen 14 hétig. A múltban az építőtók számára (München, Lipcse, M.-Frankfurt) ipari, továbbá a fa- és fémipari szakrajz tani-
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tilsára képezték ki a tanítókat. A folyó év
varán is lesznek hasonló tanfolyamok ; ezekre
csak azok vétetnek fel, kik az általános rajzlanfolyamöt már elvégezték. A szaki aj ztanfolyamok tisztán gyakorlati jellegűek. Az ipari
szakiskola műhelyében a tanítók a szükséges
</íökészítő-gyakorlatokon kívül bizonyos m u n k a rurgysorozatiot i? elkészítenek s b e m u t a t á s r a
kerül a nyersanyag feldolgozásának teljes
olvamuta. A rajzokat a természetben b e m u t a r'• t-t t á r g y a k r ó l a szokásos arányméretekkel
rajzolják le. E tanfolyamokon kiképzett t a n í t ó k
..ellő színvonalra képesek emelni az ipariskolai
rajztanítást egy iparágra vonatkozólag. E s ezt
k ö r ü l m é n y t mérlegelni kell. Az o r s z á g b a n
ugyanis (Budapestet nem számítva) az 1 0 0 7 / 8 .
tu ! évi adatok szerint 05 oly iparostanonciskolánk van, melyben a tanulók létszáma
m e g h a l a d j a a 2<H) at, ahol t e h á t valószínű,
ii i'.'r az egy iparághoz tartozó t a n u l ó k b ó l
i\íisí\ a rokonipari szakmához tartozókból)
külön osztályt, rajzcsoportot lehet, szervezni.
.V fentebb leírt, alapos kiképzést n y ú j t ó szaktanfolyamok tehát e 05 iskola lés csak - .">
ipariig) érdekeit szolgálja.
V t ö b b i 1340) kisebb iskolák t a n í t ó i n a k
-/..kiranyú kiképzése a jövő feladat», mert
,'.,>! 10 15 ipari szakmához tartozik a tanulóere'j;. nem kívánható, h o g y a tanító 14 heti
mnfolv iinot végezzen 5 — 1 0 asztalos, ismét
í heti tanfolyamot kevés: számú lakatostariítanvu kedvéért. A mai szakirányú t m í t ó i tanfolyamokat így csak a nagyobb iskolák taní.n.Lii,

......uiuLü-

eist „tj/,li..

• cjiLv.

elli

• i ; ben a köriilménvben a kisebb iskolák mellőzesét. Az intézőkörök igen helyesen elsőbb az
pari gócpontokon ó h a j t j á k a rajztanítást, a
.:• -gfelelő színvonalra emelni.
A k i s e b b iskolák t a n í t ó i n a k kiképzésénél,
szerintem, a r r a kei. törekedni, hogy minél t ö b b
•.alító lehetőleg rövid idő a l a t t t ö b b m e s t e r s* .: szakrajztanításával megismerkedjék. E z a
kiképzés természetesen nem lenne oly mélyreható. m i n t a fentebb vázolt, kiindulásul szolgálhatna a jnvros.: ipari és kereskedelmi ininiszeruek a rajztanítói t a n f o l y a m o k
ügyében
i0i>7. évben kibocsátott rendelete, mely b á r o m ele rajztanfolyamot különböztet meg, ú. m. :
e ókeszítő tanfolyamot (nálunk az általánosnak
•.el meg), tartama h a t hét, továbbá kisebb
e- nagyobb szaktanfolyamot. Az előbbiről így
rendelkezik :
..A ki-ebb szaktanfolyamok oly iskolák
: íiiitói szamára szerveztetnek, amelyekben csekély léts/iimuk miatt a t a n u l ó k a t nem lehet
- akmák szerint csoportosítani. E tanfolyamok
rarfiuna 2 --fi hét s az a feladatuk, h o g y a
i r t o k a t n legfontosabb mesterségek szak-
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rajzába és a tanításnál használható taneszközök, s z a k m u n k á k ismeretébe bevezesse. A t a n folyamok rövid t a r t a m a lehetővé teszi, h o g y a
tanítók néhány év alatt minél több s z a k t a n folyamot végezzenek. A tanítóknak t a n f o l y a mokra való többszöri berendelése k ö z e l e b b
hozza a tanonciskolát az ipari szakiskolákhoz,
a t a n f o l y a m o k vezetőivel és tanáraival való
ismételt érintkezés alkalmat nyújt a t a n í t ó k nak az ismereteikben netalán támadt h é z a g o k
pótlására." E rendelet szerint még 1907. év
j ú n i u s — o k t ó b e r hónapjaiban a szabó, cipész,
kőműves, ács, szobafestő, bádogos, asztalos,
gépész, szerszámlak,:h»s iparok szakrajztanítására összesen 20 ilv kisebb szaktanfolyam
szerveztetett. egyik sem t a r t o t t
hétnél
tovább.
Bocsássanak m e g nekem azok. kik rossz ilják. h o g y mindenben h németeket utánozzuk,
(le kénytelen vagyok megfontolásra ajánl;.ni
ezt a helyes és gyorsan célravezető rendszert
A tanonciskolái tanítás az általános ismétlőoktatás szintjén mozog, ezért nem kell az
iskola sem az iparosoknak, sem a t a n o n c o k nak. H a azt akarjuk, hogy az átalakulás g y o r s a i ós sikeresen t ö r t é n j é k . ne keressünk ói
eszméket, h a n e m f o g a d j u k el azt a m e g o l d á s t ,
mely teljes sikert b i z t o s í t : a tanítók gyors
kiképzését s ezáltal a s akirányu oktatás m e g valósulását.

A tanítói

íöS<5)'k s a g a z d .

nép-

iikliifih.
írta: l)uthun

Dezső.

A gazdasiígi népiskola r e f o r m j á n i szóló t ö r vényjavaslat nemsoká, a ,i törvényhozás eh
kerül. E z alkalomból talán nem lesz fölösleges
fölhívni az illetékes k ö r ö k ügyeimét a r r a
fontos sz-repre, amely a gazdasági n é p o k t a t á s
keretében a haszonélvezett tanítói földekre vár.
E fontos szerep megvalósítása :i gazdasági népoktatás sikerét je'enten • Ha már ;-„ javaslat,
illetve t ö r v é n y
között nem is f o g l a l n a
helyet de a törvén;, végrehajtására vonatkozó
utasítás pontjai közé ehnulaszthatatlanul fölveendőnek tartanára, ' h o g y : a községi, vagy
bármely felekezeti népiskolánál a l k a l m a z o t t
tanítók (kántortanítók) h a s o n é l v e z e t t földjei
ott. ahol a helyi, területi, fekvési stb. viszonyok megengedik, a lehető legnagyobb számmal mintaparasztgazdasággá alakíttassanak at.
amelv mintagazdaság az ismétlő-iskola tanulóinak gyakorlóhelye lenne a lakosság előtt p e d i g
a szakszerű gazdálkodás- és f ö l d m u n k á l á s b m
stb. ú t m u t a t á s u l szolgálna. Az átalakításhoz, élő
I és holt-instrukció beszerzéséhez stb. az állam
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az előre megállapított föltételek mellett, megfelelő segítséget ad. Az átalakítás a községek
és felekezetek mint, iskolafenntartók, jogainak
csorbulása nélkül történnék.
Egyszeri áttekintésre találkozhatnak olyanok,
akik azt kétkedéssel fogadják vagy épen előítélettel viseltetnek a javaslat iránt. így, némelyek pl. az iskolafenntartó felekezetek autonómjogának megsértését láthatják benne, vagy
pedig az államsegélyhez kötendő föltételeket
bizonyos hidegséggel fogadják: De ha a dolog
mélyére tekintünk, könnyen beláthatjuk, hogy
a gazdasági népoktatás, mint a magyar nemzeti kultúrpolitika egyik fontos tényezője, kitűzött célját csak úgy érheti el könnyebben, ha
minden olyan figyelemreméltó javaslat (a mellékkörülményekre való tekintet nélkül) megvalósíttatik, miáltal a gazdasági oktatásban
bizonyos siker volna elérhető.
Most már miként lehetne az említett javaslatot megvalósítani és mi üdvöset eredményezne az?
Előrebocsátom, hogy a községi és felekezeti
népiskolánál működő tanítók (kántortanítók)
tekintélyes részének javadalmazásához földbirtok (jövedelme) is tartozik, amelynek tulajdonosai a község, felekezet, egyház stb., haszonélvezői az illető tanítók (kántortanítók).
Mivel pedig a földek haszonélvezői eddig is
sok helyütt vezettek gazdasági ismétlő-iskolát
(bizonyos, hogy gyakorlótér és szemléltetés
nélkül nem sok eredménnyel), a földeknek
mintagazdasággá való átalakítása semmi nehézségbe nem ütköznék. Különösen olyan helyen
tartanám célszerűnek a tanítói földek átalakítását ilyen mintagazdasággá, ahol a külön szaktanítós, önálló gazdasági iskolák nem állíttatnak föl, hanem csakis kisebbfokií gazd. iskolák,
az illető községi vagy felekezeti iskolákkal
kapcsolatosan. Az olyan helyen, ahol önálló
gazdasági iskolák működnek, az dyen mintagazdaságok felállítása teljesen mellőzendő, mivel
az önálló gazd. iskolák a szükséges gyakorlótérrel, valamint a szemléltetéshez megkívánt
területtel bírnak. A kisebbfokú gazdasági iskolákkal kapcsolatosan szervezendő mintagazdaság épen azt a célt szolgálná, mint az önálló
gazdasági iskola gyakorlótere.
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terület, ugyancsak kevés a gyakorlati oktatáshoz. A szervezett mintagazdaságban, a járási
mezőgazdasági bizottságnak a helyi talajviszonyok szigorú figyelembevételével egybeállított
gazdálkodási rendszerét követve, a megfelelő intenzív művelés az ismétlő-iskolásoknak szemléltetésre, a kísérletek és elméleti leckék gyakorlati kivitelének bemutatására szolgálna, másrészről pedig a lakosság gazdálkodási érzékének
fölébresztését s fokozatos fejlesztését szolgálva,
a rendszeres művelést a néppel megkedveltetné s a földmíves ember gazdasági kiképzését elősegítené, ez pedig a nép anyagi boldogulását eredményezné.
De lehetséges volna-e ez átalakítást az iskolákat fenntartó felekezet (község) autonóm- és
rendelkezésjogának megsértése nélkül keresztülvinni? E kérdésre megfelelek Apponyi Albert
gróf kultuszminiszter úrnak a képviselőház közoktatásügyi bizottságában, a gazdasági népoktatásról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor
mondott beszédével, amely szerint „wem lehet
felekezeti szempontból beszélm olyan
tárgyaknál, mint szőlőmetszés, talajjavítás
és trágyázás. A felekezeti iskoláknál felekezeti
tanítók,
a községi iskoláknál pedig községi tanítók fognak tanítani. így a felekezetek
autonóm-jogát
nem sértiE
törvényjavaslattal szemben minden felekezeti szempont mellőzendő. Ha tehát
a felekezetek kiváltságos joga, a tulajdonukat
tevő s a tanítók haszonélvezetébe átengedett
földet illetőleg, teljes épségben fenntartatik.
mi sem áll útjába annak, hogy az említett
földek mintagazdasággá alakíttassanak át, mert
ezáltal a felekezetek a gazdasági népoktatás
céljának elérésében hathatósan közremunkálnának.
Az állam bizonyos mértékű segélyt adna,
a haszonélvezett földekből átalakított mintagazdaság felszerelésének beszerzéséhez, illetve
kiegészítéséhez. Igen f'onto-nak tartanám, hogy
a mintagazdaság eszközei, mint pl. vetőgép,
henger, triör, szelelőrosta, szártépőgip (ez szűk
takarmányterméskor megfizethetetlen !) a kisgazdáknak nagyon csekély díjért kölcsönadat- '
nának, a megfelelő ellenőrzés mellett. Ezeknek
roppant nagy hasznát venné a kisgazda. Ha
a földmívelő nép látná a különbséget, amely
a régi, avult mívelési rendszer és a belterjesebb gazdálkodás között végeredményében mutatkoznék, akkor a vetésforgók betartásában,
takarmánytermelésben, szakszerű trágyakezelésben, esetleg műtrágyázásban önként követné az előtte kézzelfoghatóan bebizonyosodott példát, a saját anyagi jólétének előmozdításáért.

Lássuk tehát, miként lehetne a haszonélvezett tanítói földeket mintagazdasággá alakítani? A földbirtok egészben vagy részben,
legalább 10 — 20 kat. holdnyi területen, mint
tanyagazdaság, a gazdasági oktatás gyakorlati
céljait szolgálná. így az oktatás gyakorlati
céljaira megfelelő terület állana rendelkezésre
a kisebbfokú gazd. iskoláknál is és megszűnnék az a panasz, hogy a javaslatban előirányAz államsegély pénzbeli értéke, vagy pl.
zott 400 négyszögöltől 2 kat. holdig terjedő i gazdasági eszközök adományozása stb., úgy az
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ezekhez kötött föltételek később is könnyen
megállapíthatók az állani és felekezetek részéről t a r t o t t kölcsönös tárgyaláson, a m i k o r a
felekezetek autonóm-jogai is sértetlenül fönntartatnának. E n n é l f o g v a az
iskolafenntartó
felekezeteket kicsinyeskedés, vagy szűkkeblűség nem vezetheti a haszonélvezett földeknek
a fenti célra való , átengedésénél, b e l á t h a t j á k
annak szükségét. Így e földek egyrészről e
nemes célt szolgálnák, a gazdasági
népoktatás keretében, másrészről p e d i g a tanítónak szép jövedelmet biztosítanának. H a pedig
h vezetőtanító munkásságának a
jutalmát
látná, ez okozottabb tevékenységre
ösztönözne öt.
Fölmerül az a kérdés, hogv a tanító, aki
kisebb f o t ó gazdasági iskolát vezet, a rövid
kurzuson megszerzi-e a szükséges szakismeret e k e t ? Az e tekintetben táplált kér.s g könnyen
eloszlatható, h a meggondoljuk, hogy a? a tanító,
akinek haszonélvezett földjét inintagazilasággá
alakítanak át. s aki haszota-! -ezett földjét báwhig kezelte, uki teliát gyakorlati mezőgazdasággal több évtizeden keresztül foglalkozott,
bizonvár; ír annvi gazdasági szakismerettel.
belterjes gazdái -od,i-t folytat..ff. mint o ' y a n , ki
a helvi Talajviszonyokkal ismerős, 1 m hány
hetes kurzus általános lsmeretnyióiá--a .. -;/.ük-
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nőttek oktatásánál, a gazdasági felolvasás tárg y á n a k gyakorlati bemutatásánál, a tanít. ,
mint a népélet ismerője, n a g y o n sokat ha-znállia! a közügynek, egyúttal a gazdasági népoktatás céljának, h a egy mintagazdaságot vezet, ahol az elméleti dolgokat gyakorlatban
is. b e m u t a t h a t j a .
A helyi viszonyoknak megfelelő gazdálkodás,
az okszerű mivel és, fokozottabb gazdasági életet
eredményezue. Mivel föidmívelőallam vagyunk,
szociális szempontból messze k i h a t ó fontossága
van minden oly lépésnek, amely gazdálkodási
rendszerünk javítását .szolgálja. Főtörekvésünk.
h o g y magyar v é r e i n k e t a hazai r ö g h ö z kössük,
hogy megakadályozzuk az újult erővel megindult kivándorlást. Erezzük azt mindannyian,
akik a nép sorsa i r á n t érdeklődünk, hogy e
tekintetben sürgősen tenni kell. A föld termőéit ékének fokozásával biztosítanunk kell a
m a g v a r nép ú ö n y ö s e b b megélhetését. Keressék m e g magyar véreink ken vérüket, itthon,
ne rohanjanak a csábító ügynökök karjai köze :
v e g y ü k ki kezükből a, vándorbotot, tartsuk
meg őket i m a g y a r föld számára. hog- oda
!

s eltakar." • í o n d o - k o d u u : c kell arr-'l. hogv
véreink megkeressék idehaza kenyerüket.
Ez most a l e g f ő b b szociális k -rd—.

fiira
r-s gazdái! oó'i tanító szerezhet. Az
eneki-- l
tehát, akiknek meg van a kellő g y a k o r l a t i
fogásuk, a m hány hetes te lifo'va m i . cíegs-'gi .->. meri az ott szerzett ismeretek, továbbá
;-. szakkönyvek olva-ása é - folytonos önképzés
megadja a vezetőtanítónak azt a biztos tudási,
ameüyel a gazdasági iskolát, v a l i m i n t ezzel
n

zerheti.
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sziii'ök.
írta : sum

\

Pest;

Xapló-

....

keszkenők.
< m.
-

.ámá....!.

vezércikkében M o l n á r Ferenc arról ír, hog-.
N e m e t o r s z á g b a n d i v a t b a jöttek a cifra szűrök,
keszkenők. Berlinben — írja Molnár
vat.
egy rettenetes n a g y csarnok, am"Iyben
népek korcsolyáznak. Két magyar ült a karzaton és nézte. Egyszerre csak kisuhan :
j é g r e egy hölgy
- m a g y a r szűrben. Azt.-ín ;"•:
e g y ü t t két másik, nagy, piros magyar hímzéssé!
r u h á j á n . Végül egy negyedik, egy kisleány,
valami furcsa f ő k ö t ő v e l a fején, egy főkötő
ve', amelv rózsaszirmos, zöldleveles teke'-m a g v a r para-ztköten vből készült, A magyar.,
e g y m á s r a néznek. Mi e z ? J ö n a pincér, a jó.
a m i n d e n t t u d ó német pincér és a kérdésre azr
feleli : „das ist jetzt die neueste M o d e " . Ez a
l eÖ
c ú i a b b divat. Most a két m a g—v' -a r : egv
. ; rou-

Olyan .'.elveken, ahol a tanítói földek valamely oknál fogva nem alkalmasak av atalakí
tesra, helyes dolognak taitanara. ha valamely
kisbirtokos
eéir.i alkalma-, birtokával le znák
kapcsolatba a gazdasági népiskolát. \ megfelelő birtok államsegéllyel fölszereltetnék és
mintagazdaságg.h alakíttatnék át. l>e ahol lehetsetres. föitétlenül a t initől.: ha- zonéivezett földiének ilyet ériképen való átalakítását t a r t o m
célszerűnek, mert a vezetőtauító a f ö l d m u n kákat, kísérletezéseket, .szakkezelést szemlélgyo.s újságíró és m é g egy rongyos újságíró
tetve a tanterv szerint, a megfelelő időben
odaküldi a jó pincért a szűrös dániáboz azza
m u t a t h a t j a be. amikor azt előre • 11;.'szítette :
a kérdéssel, hogv h o l vette a szűrt, -lön a
nem keli attól telnie, h o g y az előír! elméleti
i
q.
leckét a g y a k o r l a t b a n
a kitűzött időiben neiu
v á l a s z : van Berlinben egy kiállítás, a m e l y ek
tudja bemutatni
a közbejött okok miatt,
az a címe, hogy „ A u s s t e l l u n g f ü r Volkskunst'
már pedig ez. valamely kisbirtokos minta- Népművé-zeti kiállítás. Nosza, automobilra
parasztgazdaságában megtörténhetnék. A felkap a két magyar — egy rongyos újságíró
és m é g egv rongvos újságíró —- és elszágui-.
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abba a kiállításba. Nagyon szép kiállítás. dolgon és — méltán. Egyszer van világsikere
Minden nép háziipara képviselve van. E s végre a magyar háziiparnak és az is rövid ideig
s?ívdobogva megtalálják a magyar osztályt tart. Nem aknázzák ki ezt a szerencsét legnéhány üveges szekrény tormájában. A szek- alább úgy, hogy egy kis boltot nyitnának Berlinben, ahol tovább árulnák a cifra szűröket,
rények előtt egy kisasszony áll.
Az újságírók érdeklődtek a kisasszonynál a keszkenőket. Mert nincs aki megcsinálja a
magyar osztály iránt és megtudták azt, hogy boltot és nincs aki foganatosítsa a rendelésebár a magyar osztály a kiállítás egyik leg- ket azzal, hogy munkát adjon a parasztnépnek.
kisebb osztálya, mégis minden tárgyat eladott, A parasztnépnek nincs annyi pénze, hogy
s hogy Berlinben divat lett a magyar hímzés. sokat fektessen be olyan munkába, amiről
Összehasonlították a kiállítás többi osztályai- nem tudja, beválik-e, nem-e, megveszik-e, vagy
val a napi bevételt és kitűnt, hogy míg a sem ? Most ez alkalommal megvennék ; és nincs.
magyar osztály napi bevételének
minimuma S hogy mennyire nem számítottak arra, hogy
ötszáz márka volt, a többi osztályok napi elkel a munkájuk, bizonyítja az, hogy a kibevételének maximuma
csak háromszázötven állításra nem halmoztak föl túlságosan sok
márkára emelkedett. Volt nap, amelyen ezer- árút, s hogy midőn a kisasszony Magyar
hétszáz márka árú magyar munkát adtak el. országba táviratozott ötven függönyért, kapott
Vagy 35 napig volt a kiállítás nyitva, a sta- — hármat. Otthon _ sincs raktáron. Szomorú
tisztikát az utolsó napon csinálták. Eszerint állapot, de igaz. így van ez a háziiparral.
a kiállítás magyar osztálya 35 nap alatt körül- Agyon reklámozzák szubvencionálják és amibelül 24.500 márkát, magyar kerekszámban kor tényleg volna alkalom a háziipar fejlesz30.000 koronát vett be. Cikkíró szerint tehát tésére, nincs aki egy kis boltot nyisson a külnagyon jó kis bolt az, amely 35 n a p alatt földön a magyar árúnak s ezáltal fokozottabb
30.000 korona forgalmat csinál női divat- tevékenységre serkentse a magyar parasztnép
cikkekből és háztartasi tárgyakból. U t a l arra, asszonyait, leányait.
hogy Franciaország ipara legzsírosabb milliárdAz én szerény nézetem szerint a tanítónők
jait a női divatcikkeknek köszönheti. Most ez i sokat tehetnek és bizonyára tesznek is valaegyszer nem a franciák győztek a divat terén, mit e téren. Már értem ott, ahol a háziipart
hanem a magyar holminak volt nagy kelendő- fölkarolják és kiterjesztik minél szebb munkák
sége azon a bizonyos kiállításon. S ez nagy készítésére. De hány helyen foglalkoznak háziszó! Hogy valami magyar dolog divat legyen
iparral ? Azt hiszem, nem volna nehéz összea — külföldön. Ez csoda ! S ez a csoda meg- számítani ! Pedig minden nemzetiségű népnek
történt Németországban, amelynek asszonyai van saját készítésű eredeti munkája. Egyiké
és leányai fölkapták a magyar hímzést és szebb, a másiké hasznosabb, de van. Aki tehát
drága pénzen vásárolták meg szegény magyar ilyen faluhelyen működik mint tanítónő, az
leányok és asszonyok kézimunkáját. Megvették úgy szolgálhatná a háziipar érdekét, ha nemannak a népnek a holmiját, amely népet a csak az iskola kötelességszerű kézimunkára
külföldön, sajnos, még sok helyütt űgy ismer- oktatja a kis leányokat, hanem fejleszti bennek hogy „kanaszen", „tschikosen", s ha jól nük az ő saját speciális munkájuk iránti szemegy „petyáren". Most tudomást szereztek retetet is, fejleszti Ízlésével, tudásával. Fölannak a népnek a munkájáról, s ha méltónak ébreszti bennük a hajlamot arra, hogy necsak
találták a cifra szűröket, keszkenőket divattá saját gyönyörűségükre, hanem hasznukra ií
emelni és viseltté tenni, talán idővel fáradt- fordítsák ama munkát, mely k é t kezük ügyesságot vennének maguknak arra is, hogy benségének eredménye. Dolgozzanak elsősorban
nünket is közelebbről megismerjenek. Talán fel- maguknak, becsüljék többre a saját kezük
ébredne bennük a kíváncsiság azt a népet is készítette munkájukat, a szűröket, kötényeket,
megismerni, amely nép ily gyönyörű dolgot kendőket stb., holmi vásári rongynál; de ha
tud produkálni. Talán egyszer ilyenformán ná- szükségük van arra, hogy ők maguk is vásárra
lunk is föllendülne az idegenforgalom.
vigyék munkájukat, amely munka dicsőséget
hoz nekik és pénzt a zsebükbe, ne amiatt
Természetes, nekünk állandóvá kellene tenni
kelljen szégyenkezniük, hogy kevés az eladniaz érdeklődést a magyar háziipar iránt a külvaló portékájuk. Mintha a nép nem szívesen
földön. Igen ám, de hogyan és ki csinálja azt?
dolgozna, ha tudná, bogy munkája kelendő
A kiállítás bezárult. A magyar osztály elárulesz. De ehhez kell lenni valakinek, a k i , m u n sító kisasszonya temérdek utánrendelési kapott,
kára serkentse, buzdítsa őket és kell, hogy
mert a kiállított holmit mind eladta. Azutánlegyen, aki a munkájukat értékesítéssé. Az
rendelések sem lesznek teljesítve, mert a kielső feltételt a tanítónők oldhatják meg első
állítás bezártával nincs senki, aki a dologgal
sorban. Ok férkőzhetnek legkönnyebben a nép
tovább törődnék ! Cikkíró följajdul ezen a

/

1 3 . SZAM.

NÉPTANÍTÓK

LAPJA.

31

asszonyaihoz, leányaihoz, ők h a t h a t n a k r á j u k
p á r percig türelmesen várakozik . . . Most
legközvetlenebbül saját példájukkal, munkaóvatosan megmozdul s lassan, nesztelenül a
szeretetükkel, amely munkaszeretetet és m u n k a bejárat felé t a r t , szeretne a k a p t á r b a bejutni.
megbecsülést ha sikerül a népben fölébreszteni
Csakhogy a m é h e k e t sem a gólya költötte !
és megtartani, oly eredmény, amely g á t a t vet
Mintha t u d n á k , m i n t h a sejtenék, hogy ma m é g
a szocializmus terjedésének. A másik feltételt,
kellemetlen látogató is jöhet, ő r ö k e t állítottak
a munka értékesítését azon a kiállításon, „derék
a bejárat elé.
és ambiciózus g r ó f n é k " csinálták meg, illetve
Az éber ő r s é g minden óvatossága mellett is,
i'ik állítottak össze 9 m a g y a r osztályt. Adja
észreveszi a közeledő pillét: egyben azt is
Isten, hogy minél t ö b b ilyen derék és a m b i észlelhetjük, h o g y az őrség nálunknál jobban
ciózus g r ó f n é j a a k a d j o n a szegény népnek, s
ismerheti a kis pillét, h o g y valamikor m á r
akkor nem alamizsnát f o g n a k kérni tőlük,
bizton egymás tyúkszemére h á g t a k , mert a
hanem m u n k á t , amely m u n k á t nem fegyver
viszontlátás pillanata szörnyű h a r a g r a l o b b a n és zsandársznrony f o g j a kísérni, hanem — I t o t t a az őrködő kis méheket. Talán még segítIsten áldása.
séget is kértek belülről, m e r t egyszerre St.i-nh a t a n r o h a n n a k a hívatlan vendégre e's bizton
menten széjjeltépik, ha m e g f o g h a t n á k .
A méhek tavaszi
ellenségei.*
A viaszpille is felismeri a helyzet komoly
Irta : id. Kóroli/i
Gyula.
voltát, nem elegyedik h a r c b a , szárnyra k a p .
visszavonul. L e g a l á b b az őrségnek az a szent
A laikus fülében talán hihetetlenül hangzik,
meggyőződése, hogy a pille most már m e g
hogy a senkit sem bántó, sőt a más j a v á t
sem áll az Óperenciás t e n g e r i g ! Mi azonban
munkáló, csupán az ernyedetlen m u n k á t ismerő
lát juk, hogy az a pille m á r ismét ott gubbaszt
méhecskének is vannak ellenségei. H á t bizony
régebbi helyén a röplvuk közelében, szerénven.
vannak.
mozdulatlanul
Tunisszal, h a az idő kissé melegszik, mindKis vártatva megismétlődik az iménti jeleni r.
járt mutatkozik egy h a t a l m a s ellenség: a riaszA pille újólag hiába kísérli a k a p t á r b a j u t á s t ,
,noly. E z a kellemetlen állat kezdetben a
ez azonban nem hozza ki a flegmából.
Végre
méhlakok — kas vagy k a p t á r
- fenekére
CT
lehulló viasztörmelékben éldegél, de szabad- kikerüli az örök figyelmét, célt ér, beoson a
jára hagyva, az építménybe is befészkeli magát, k a p t á r b a .
Ott benn a pille a k a p t á r valamely elrejtett
a lépeket úgy össsefúrja. hálózza, hogy
zugában petéket rak. s petéből fejlődik a viaszvégre is a méh kénytelen engedni, s egy szép
kukac.
napon, egész vagyona visszahagyásával, otthonáJj kukac az alauuiioM viasZinui'ZsaKuli l a p
ból kivonul és mindenét a moly veszedelmes
lálkozva, lúdtollvastagságura is fejlődik, végre
kukaca prédájául engedi.
m a g á t bebábozza, a bábból pille, a pilléből
A viaszmoly, vagy népiesen a viaszkukac
pete, a p e t é b ő l ismét kukac válik, s mindaz a
teljes kipusztítására törekedni, üres szahnak a p t á r b a n megy végbe, a méhcsalád közvetlen
cseplés. Míg a földtekén élő méh lesz, addig
szomszédságában.
a k u k a c léte is biztosítva van. Az üres
A viaszkukac elszaporodása elleni óvszer a
méhlak évekig el á l ' h a t a méhesben, nem
kis kéziseprű. A reggeli ó r á k b a n tisztogassuk,
foglalja le senki, még a viaszkukac sem! De
söpörjük le a kasok alját h e t e n k é n t 2—-i-szor;
abban a pillanatban változik a helyzet, mihe)yt
a z u t á n jó, népes, egészséges családon nem
azt a bizonyos üres méhlakot egy rajjal bek é p e s a k u k a c uralkodni, s ezért a gyönge
népesítettük.
hagyjunk,
Napnyugtával, mint d e r ü l t égből a villám, családnak csak annyi é p í t m é n y t
amennyit
eltakarni
t
u
d
n
a
k
,
s
a
söprögeti
st
oly váratlanul jelen m e g az ú j méhcsalád
folytassuk mindaddig, míg a családok m e g röplyuka előtt egy igénytelen, hamvas-szürke
erősödnek.
kis p r o l e t á r pille; a nagysága alig p á r milliméter.
Ha tízet belőle ö szefognánk. a tíz sein adná
egy méhecske n a g y s á g á t ; azután ismét mindet
>zabadon bocsájtanók, miért pusztítnók el
szegény kis hamvas pillét, kinek á r t h a t az a
esöpp állatka':'
I me, e csöpp állatka odaszáll a benépesített
méalak r ö p l y u k a elé, ott szerényen meghúzódva,
Mutató a „Méhtenyésztés Tára''
folyamán megjelenő műből.

című, a nyár

Tavas/i ellenségei továbbá melleinknek :
1. A pók. E n n e k a méhes közelében kifeszített hálóját romboljuk széjjel.
2. A hangi/a. Folytonos söprés által e l t á v o lítható.
3. A békák, kígyók, gyíkok,
fecskék, mindannyian élő m é h e k r e éheznek. Pusztítsuk tehát,
azokat tőlünk telhetőleg a méhes környékéről.
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P I H E N Ő .
Két vers a faluról.
A m i kis falunkban . . .
A mi kis falunkban ezelőtt nem régen
Boldogság lakozott alvégen, felvégen ;
Virágos-ablakú nádasházak alatt
Panasz alig hangzott, könny csak néha fakadt.
Jó paraszti népe kevéssel beérte,
Nyugalom, boldogság lett jutalma érte.
A mi kis falunkban de más világ járja,
Rá %se' ismerne tán, aki régen látta.
Nadfödeles házak eltűntek egy szálig,
Cseréppel fed egyik, bádoggal a másik.
Muskátlis-ablakra csipkefüggönyt tettek
S maguk is parasztból urassá vedlettek.
Hajdan a templomba cifra szűrben jártak
S viseltek a lányok magyaros pártákat.
Híre sincs a szűrnek, oda lett a párta,
Kaputrokk, tunika, lagoscipő járja.
S a templom harangja hiába hívogat,
„Nem kell a templom se'" : ez lett az ú j divat.
I rres a templom, de tömve van a korcsma,
Mindennapos lett a múlatás, tivornya,
Előbb csak vasárnap, ma már minden napon,
Ritka, hogy ne légyen muri, lakodalom.
Vége akkor szakad csak a mulatságnak,
Mikor egy-egy házat s telket licitálnak.
A mi kis falunkban ezelőtt nem régen
Boldogság lakozott alvégen, felvégen.
Hétköznap a mezőn, vasárnap templomba,
Utált volt közöttünk a korhely, a lomha.
< 'ifraság nem bántott, éltünk egyszerűen,
Mit apáink hagytak, megtartottuk hűen.
X"era is kívánkozott senki más hazába,
Boldog volt a maga nádas Ids házába'.
liaydy

A m i falunkban . . .
A mi falunkban nincsen semmi,
Mit közhírré lehetne tenni.
A nyugalom fehér virága
Van itt ráfestve minden házra.
Ép hó esik. Az árok mellett
Egy kis csoport szánkázó gyermek
Tavaszt varázsol a szívembe,
Mely örömmel csordultig telve.
S ez az öröm oly édes, égi.
Nem oly tettetett, mint a régi

István.

Még most is rossz gondolnom rája !
Mindig csak a bolondság járta,
S az élvezetek tengerében
Az a szent szikra szunnyadt szépen.
Feledtem multat, nem törődve
Azzal, hogy nézni kell előre !
Most már, hogy biztos parton állok,
S messze tűntek a lázas álmok :
Egy kis család csendes körében
Húzódom meg boldog szerényen.
Feleségem s két kis lányom
Az én legelső boldogságom.
Mindegyik egy-egy földi angyal,
Szeret, remei, hisz és vígasztal. —
Az én második boldogságom,
Az én második kis családom :
Egy raj apró nép. Minden reggel
Hozzám jőnek nagy szeretettel.
Oly édes jószág valamennyi,
Oly szépen tudnak rám nevetni !
És én . . . Hisz oly gyermek a szívem,
Szeretem őket viszont híven.
Tanulunk Istenről, hazáról,
Mesélünk zümmögő bogárról.
A lelkem szinte ifjul . . . éled,
Látva, hogy mind csupa fül, élet !
*
Ilyen az élet mostanában
Egy kis, falusi fehér házban.
Monohy

Sándor.

A Balkán.
írtaBalásy

Dénes.

A középkori E u r ó p a legnagyobb hadvezére
Hunyadi János volt. Hunyadiról ki ne gondolna vissza a Rigómezőre, a Rigómezőről az
oláh zászlóaljak átszökésére a török táborba,
mely árulás miatt Hunyadi magyarjai elvesztették a rigómezei csatát 1448-ban.
Rigómező ! Két hegynyúlvány s a Tara folyó
között van egy hosszú és keskeny völgyszoros
vagy szurdok. Annak közepe táján ékeskedik
egy rozzant városka, Plevlje, ahhoz közel fekszik Rigómező, a hajdani csatatér. E keskeny
hegyvidék mai neve Novi bazár városáról a
novibazári Szandzsák.
A magyar-osztrák hadsereg katonái, fejedelmi
parancsra, 1908 október végén hagyták el ezt
a vidéket és ürítették ki a Szandzsákot, helyüket átengedvén a török csapatoknak. Es
mi történik a Szandzsákban nemsokára azután ?
A kis tartomány két városában nagy vala a
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szerb és mozlim lakosság között ennek az évnek elején a kivilágítás, ölelkezés, a tánc,
muzsika, ének. Hát még a lövöldözés! Minő
tarka-barka népnyüzsgelem 1 A török szultán
ugyanis alkotmányt adott az ő népének. Éljen
a szabadság, egyenlőség, testvériség ! Éljen !
Babok tovább nem leszünk, adót többé nem
tizetünk! Éljen! Ötven svába szaladott, ötven
svábát (osztrák-magyart) kergetett, kezében
egy handzsárral, egyetlen egy szál szerb-mozlim !
Ilyen vitézi históriákat énekeltek ekkor a
novibazári és a plevljei utcákon azok a vak
koldusok, kik hegedűsök és igricek módjára
guzlicával a zenekari kíséretet szolgáltatták a
nép közös lelkesedéséhez. Nekünk 184S óta
mindez csaknem romantika már.
Ott van azután Montenegró. A novibazári
szandzsák területétől és a Rigómezőtől jókora
távolságban délnyugat felé, a tenger színe
fölött egy 660 m. magas, fekete hegy ágaskodik ég felé. Ez a crnagorcok országa: Montenegró. Vadregényes, kopár sziklahegység. Az
egész ország területe nem több kilencezer
négyzetmertföldnél és összes lakossága csak
234,000 lélek. A liliputi fejedelemség fővárosa
t'ean a magasban Ccthije, lakossága 2ó00 fő
e> fejedelme: Niki ta, aki rokonsága szerint az
olasz király apósa és a cár atyuska rokona.
A szép olasz királyné a Nikita leánya. A
kicsiny fejedelemség, ez a szikráthányó acélkova-tapló. Szerbia szövetségese, Európában
főbbet beszéltet magáról és érdekesebbé tudja
tenni magát jelenleg a világon, mint az egész
-.gV-:
nus/.ii' -uouj i
M ienegrónak földrajzilag megvan az ő
romantikus szürkeségü hegyvidéke, kéklő Adriája és van egy építés alatt álló kikötőhelye,
amely gazdasági és kereskedelmi középpont
is, amelybe a reménybeli úgynevezett I)imaAdria vasút kedvéért az olasz kéz és az olasz
pénz négv év alatt öt millió lírát épített bele.
Ez a kikötőhely Antivári. Mellette mindjárt
az osztrák-magyar Spizza fekszik. Ezt kívánja,
ezt szeretné Montenegró magának.
Micsoda is az a Duna-Adriai vasút? Olyan
kereskedelmi, mintegy százmillióba kerülő forgalmi vonal, amely a romániai \ ercsiorovától
vagy esetleg Itusztsuktól kezdve, Szerbián, a
Szandzsákon vagy Bosznián keresztül gazdaságilag összekötné, hazánk elkerülésével, a Dunát Antivárival vagy Spalatóval, t. i. az Adriát
a Dunával. Hinc illae lacrimae ! Ez a kérdés,
ez a vasút most látszólag a balkáni viharfészek !
Dalmácia, vagyis az osztrák-magyar terület,
s pizzánál érintkezik Montenegróval. Itt fekszik
mindjárt Kattaró, a kattarói öböl, ahonnét
kígyózó míiútak vezetnek Cetinjébe. Itt van a
lovniei hegycsúcs, Montenegró katonai erős-
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sége, Ezen a hegycsúcson van kiszögezve a
a négy öreg ágyú, amelyet néhány év előtt
az olasz, király ajándékozott az apósának. Nikitának. Az ágyúk öblös kaliberei K a t t a n
kikötővárosra tátonganak.
Kattaró, Montenegró . . . Itt most nagv drágaság és n a g y olcsóság uralkodik — ma
amint vesszük. A dolgot könnyen meg lehet
érteni. Idáig Montenegróból ha egy szarvasmarhát vittek át eladni Kattaróba, annak a
vámja átlag tíz korona volt, egy csirke utar.
fizettek eddig két-liárom krajcárt, most pedig
egy csirke után nyolc krajcárt, egy szarvamarba után hatvan korona vámot fizetnek sto.
A magyar-osztrák monarchia Montenegróvá
szemben 1909 január 1-től a legmagasabb
vámtételt léptette itt életbe. Vájjon ez az o
tarifa megszeretteti-e a monarchiát Montenegróval ?
„Montenegró elveszített mindent
mondta nemrég a fejedelem, egy simára borotvált képű, lelógó bajszú, kopaszfejö, nyajuöreg ú r ; elveszített mindent, amit egy nem-et
veszíthet, elvesztette a reménységét" — tette
hozzá csüggedten Nikita, mikor mindinkábl
bizonyossá lett Boszniának végleges «lekapcsolása hozzánk — a monarchiához. Vaj'.-'
mi lehetett az a titko- reménység ? Török
ország haldoklása és 1 assis kimúlása, általán balkáni zűrzavar, európai csetepate, azntai
Ausztria-Magyarország hadseregének esetleg.'
kivonulása Boszniából - és Nikita fiának
Daniló hercegnek bosnyák királlyá való
kiáltatása. A földiekkel játszó égi tünemény
ez a titkos reménység volt.
Most ennek a királyságnak — úgy látszik
vége vau. Ott üldögélhet továbbra is Nikii,,
vörös-fehérre mázolt cetinjei palotájában, me!;,
hasonlít egy jómódú, csinos parasztházhoz
Onnan ki-kiszólhat az. ablakból alattvalói köze.
csengő pénzt is szórhat közéjük, és kiülve a
ház elé egy padra, akár igazságot is szolgáltathat nekik, mint ahogy patriarkális módon
régebben tette. Megteheti. De valószínűleg
liiaba gondol vissza a fejedelem az elmúl
nagy időkre, a hősi időkben vitéz e l ő d e , r .
mikor egy szál handzsárral török fejeket lein tett nyiszálni, a török fejeket fel lehetett tűzi:
1
Cetinje egyetlen monumentális épületére, eg;,
vasráccsal körülvett haranglábra, a Tabiára
melynek hegyes rácsaira szokták volt felszúrni
hajdan a crnagorcok a lekaszabolt török i'1feket
A montenegrói nép állig fegyverben várja
— hát a szerb nem várja ? — egyre várja
mindig várj a a háborút, mint a gyermek :
játékot. Észjárása szerint a férfinek egyedül ;
háború való, mert a munka szégyen és meg
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alázó, i n k á b b éhezik a crnagorc, s e m h o g y
dolgozzék, m e r t hiszen a m u n k a csak a n ő k nek és a rabszolgáknak való mesterség. A n n á l fogva a e r n a g o r c n a k mintegy második a n y a nyelve a p u s k a és a puffogtatás, akár a szerbeknek és a komitácsiknak. Születés, mennyegző,
ünnepnap nem múlik el lövöldözés nélkül.
Másutt b é k é b e n csak a k a t ö n a visel h a d i szerszámot m a g á n , itt még a borbély is revolveresen borotvál. A trónörökös palotája e l ő t t
— mondják — gyakran rendeznek g a l a m b lövészetet a legények. így képződik a b a n d a főnök : a m o n t e n e g r ó i tanító, m i k o r az iskolában haragra lobban a növendék csínyje és
tudatlansága m i a t t , kinyitja az ablakot, s h o g y
mérgét csillapítsa, revolveréből kilövöldöz az
ablakon. Mi t ö b b , a szomszédos Albániában,
mikor ott a tengerparton n é h á n y év e l ő t t
földrengés volt, estétől r e g g e l i g az a l b á n o k
folyvást lövöldöztek a f e l h ő k b e , hogy ezzel
zsarnoksága m i a t t megfenyítsék az egek U r á t .
Valamely p o g á n y önhittség, a primitív e m bernek bizonyos gőgje, büszkesége, mérhetetlen
önbizakodása és halálmegvetése lakik ezekben
a balkáni emberekben, — exuno disce o m nes ! — amely tulajdonságra j ó lesz gondolni,
amely jellemvonásokkal célszerű lesz s z á m o t vetni nekünk, akiknek a n n y i drága véreink
katonáskodnak Boszniában. Szerencse, hogy az
együttérzés s z e l l m e csak az egyes törzsek
közt van kifejlődve, de az egész nép k ö z ö t t
elterjedve m é g nincs a B a l k á n o n . Csakhogy
a m i halad, el n e m marad.
Mi a B a l k á n ? Balkán a l a t t
elsősorban
európai Törökország, Románia, Szerbia, B u l gária, Görögország, M o n t e n e g r ó és Bosznia
értendő. N é p e i k eredetükre nézve többnyire
szláv törzsek, vallásuk főleg a g ö r ö g keleti és
a mohamedán vallás. Egyik törzsnek sincs a
Balkán félszigeten sem elég katonai ereje,
sem elég gazdasági és értelmi k u l t ú r á j a ahhoz,
h o g y a többi f ö l ö t t uralkodhassék, azért igazi
ázsiai állapotok
uralkodnak k ö z ö t t ü k a legt ö b b helyen. F e g y v e r e s kíséret nélkül n e m
mindenütt lehet járni közöttük. A felekezeti
és a nemzetiségi ellentétek ki-kilobbannak, a
gyűlölködés v á r a t l a n és állandó kitörései egyik
n a p r ó l a másikra forgatják föl köztük a viszonyokat, s k o c k á z t a t j á k a személyi és vagyoni
biztonságot. E z é r t is hiányzik ott a tőke ;
i p a r u k nincs, a lakosság nem kedveli az állandó
foglalkozáshoz k ö t ö t t életmódot és főleg állattenyésztésből, a p r ó üzérkedésből s a f ö l d
kezdetleges megműveléséből éldegél.
Ipari,
értelmi, gazdasági és politikai f ü g g é s ü k közepette aztán a n é p e k , a m a g u k nyerstermékeit
európai iparcikkekért cserélik be. A z é r t E u r ó p a
n a g y nemzetei féltékenyen ő r k ö d n e k a balkáni
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népek b é k é j e és épsége fölött, mert mindegyik
biztosítani szeretné m a g á n a k a balkáni piacot,
amely az európai iparcikkeknek a legjobb, ha
nem is a legbiztosabban fizető vevője. És sok
európai t ö k e van ott a d ó s s á g képében. Amellett
a balkáni népek kitűnő politikai a n y a g az
európai diplomácia sakhuzásában, csak épen
fegyvert és pénzt kell a d n i a kezükbe.
A kiépült keleti v a s ú t K o n s t a n t i n á p o l y felé
és a m a g y a r nemzet á l t a l a V a s k a p u n á l
szabaddá t e t t Duna, m e g n y i t o t t a a B a l k á n piacokat a közvetlenül szomszédos m a g y a r
ipar előtt is, amelyet v a l a m i pokoli erő akadályoz az ő fejlődésében s amelynek érdekeit
egyik m a g y a r kereskedelmi részvénytársaság
(Budapest) és a m. kir. Kereskedelmi-Múzeum
t á m o g a t j á k . A Kereskedelmi Múzeumnak mintaraktárai v a n n a k a Balkánfélsziget m a j d n e m
minden n a g y o b b városban. Ezek : Belgrád,
Szarajevó, Bukarest, Galac, Nis, Szaloniki,
Monasztir, Üszküb, Konstantinápoly, Drinápoly,
Ru&ztsuk, Szófia, Várna, Filippopoly stb.
Ezek szerint a Balkán és a balkáni népek
nem épen súlytalan mennyiségek, de n e m is
lehetnek közönyösek M a g y a r o r s z á g r a nézve.
Fejlődő i p a r u n k természetes piaca a B a l k á n
az ő szabad fejlődésében. Véreink, m u l t u n k és
érdekéink f o r o g n a k szóban. E s ez n a g y szó.
Velük szemben a szónak, m i n t egykor H u n y a d i
korában, s ú l y t és erőt a kereskedelmi szerződés és a f e g y v e r képes kölcsönözni, egyéb n e m .

Gazdasági Tanácsadó.
B. V. J. N.-Űjfalu. 1. Lapunk e rovatában máiszámos esetben megemlítettük, hogy aki a fajbaromfitenyésztéssel behatóan kíván foglalkozni, annak a
baromfitenyésztést elméletileg és főleg gyakorlatilag
már jól kell ismernie. A fajbaromfiak tenyésztése
szaktudást, kitartást és — tőkét igényel, amellett a
rizikó is elég nagy. 2. A „Baromfitenyésztés" c. lapot
Hreblay Emil m. kir. gazd. felügyelő irányítja. (Címe:
Kolozsvár, Ferenc József utca 5. sz.) Ugyanő ad választ minden tanítónak, ki hozzá fordul. Lapját tanítók részére éves előfizetés mellett nagyon mérsékelt
árban küldi meg. 3. Törzseket a tenyésztés céljából
szintén kaphat a földmívelésügyi minisztériumtól,
azonban ez esetben kérelmével forduljon előzetesen
az illető gazd. felügyelőhöz (akinek kerületébe az ön
lakóhelye tartozik), aki az eljárásra vonatkozólag a
szükséges útbaigazítást megadja, esetleg saját hatáskörében is intézkedik. Szabály szerint azonban csak
községek kapnak ingyen fajbaromfit a meglevő hazai
baromfi becserélése fejében. — D. Z. Péterí'alva.
A „Magyar Mezőgazdasági Közigazgatás" (Földmív.
min. kiadvány 7. sz. 1902. évről) c. művet esetleg
ingyen is megkaphatja, ha kérelmével a földmív.
miniszt. könyvtárához fordul. (Budapest, V., Országház-tér.) Mindenesetre megéri a fáradságot és az "
•>
fillért, amit egy levelezőlapra fordít, mert ilyen hasznos munkának egy tanító könyvtárából sem volna
szabad hiányoznia. —• M. L. Kide. 1. Kérelmével már
későn fordult hozzánk. Máskor írjon mindjárt aznap,
amikor a kérvényt a minisztériumba küldi. Most már
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elkésett- volt. a közbenjárás 2. A tá tenyészt és e. műből még talán egynéhány példány kapható Nágel < I.
könyvkereskedésében (Budapest, Vili., Mtízeum-könít
2.). Ara 1 korona — II. J . Tlieés. A kérdéses eszközöket megkaphatja Budapesten. Keleti műszerész
cégnél, (IV.. K oronáhereeg-utca, a főposta mellett)
vagy pedig a Dreher késmőve.-nél és műszerésznél
(IV.. Kossuth bajos utca i. Esetleg Temesvárott is beszerezhetők egy műszerésznél.
(». J . t.'.enter. Kérdésére bée felvilágosítást fog nyújtani a kertészeti
tanintézet igazgatósága. (Budapest, I., Ménesi-út.)
Véleményünk szerint a kertészeti tanintézet volna a
legmegfelelőbb. A :!-éves tanulás sikeres befejezése
után az intézetből kikerülő növendékek önálló kertesnek. kik nagyobb uradalmuk kertjeit, parkjait stb.
kezelni vannak hivatva. Az állások elég keresettek.
A Tejgazdasági szakiskolát kevésbé ajánljuk a jelen
esetben. Leírása szerint a kertészpálya volna a legmegfelelő.
K. J. Somogy-G'sicsó. Egy koronás
bélyeggel ellátott kérvényt (amelyhez községi bizonyítványt mellékelhet arról, hogy a községben olvasókört, akar létesíteni, s a község lakossága is kívánja
:iz olvasókört) a földrnívelésügyi miniszter úrhoz
kell címezni. Ajánlom azonban, hogy előzetesen létesítsen egy olvasókört, illetve gazdakört s azután
kérje a gazdakör, illetve olvasókör részére ingyen
megküldetni a Néplapot es a népkönyvtárat. Klőzet,'sen azonban .jó lesz a földrnívelésügyi minisztérium
könyvtárából elkérni azokat a füzetekét (irigyem. amelyekben az olvasókörök létesítése van leírva. Egyébiránt ii legkönnyebben és leggyorsabban ngy ér eélt.
f a niélté,ságo- dr. Bal'tóky József min. tanácsoshoz
tiniül íföhfmívelésügyi minisztériumi s tőle kéri az.
,",~sz.es szükséges anyagot es segítséget. Barié,ky ug.\ anis
a- illet,é, nsztály főnöke. -- I«. Herczegfalva. I. írjon
Szekszárdra, az orsz. .selvemtenyésztési fclügyelőségliez. 2. Várjon a pályázatok kiírására. Hisz addig nem
nyújthat be kérvényt sehová, amíg nem tudja, liogy
Iml les'
tanfolyam megtartva. — <•. .1. Liter. Mai
üzeneteink közt megtalálja a választ.
M. I,. Bakonyszentlászló. V vegyelemzeshez legalább 1 liter
bort kell beküldeni akár a', országos kémiai intézethez (Budapest, ii.. Uszlop-utcai, akác valamelyik gazdasági akadémiával kapcsolatos vegykisérleti állomáshoz (Magyaróvár, Debreczen, Kassa, Keszthely, Kolozsvári. A vizsgálati díj egyszerű vizsgálatnál -I korona.
Mindenesetre meg kell jelölni, hogy milyen vizsgálatot
óhajt,? Savtartalmat, ext.rakt, anyagok vizsgálatát, cukortartalom. szeszfokmérés ? stb.
I'. I». líetlen.
Olvassa el a i fazdasági Népoktatás f évi márciusi
-zámában a gazd. tanácsadóban közlőiteket. Egyébiránt
erre felvilágosítással szolgál az orsz. méhészeti felügyelő (Budapest, földrnívelésügyi minisztérium),
ii. .1. Szi get új fal ii. 1. Forduljon kérelmével Hreblay
Kniit felügyelőhöz l Kolozsvár. Ferenc József utca •">.).
•J. A kérdéses cím Auffenberg Károly nyúlt,enyész.tőtelepe, Csillaghegy (Pest mellett
- iî. K. Szekicne.se.
Válasz a mai tanácsadóban található. — K. K. Felsőgalla. Lapunk f. "vi 5. számában közlöttekre G. M.
limité,nő kollégánk készséggel közölte velünk, hogy
Sopron vármegye Pecsenyéd községében termelnek
-zngos meggyet, s azt a szomszédos Lajtaszentmikló.-'•11 a .let,t-i-tele gyárban dolgozzák fel. — 6 . 31. IIíiiiikI. A szíves közlésért őszinte köszönet ! - E. (íy.
Vértes. ( iyógynövénybeváltó-telep többek között Laib
Jiezsö illat-szer- és gyógyszerek gyára Böós (Pozsonymegyei. K gyár es beváltéi-telep államilag segélyezett.
Sell. J . Kes •ölmlcgkiit. Próbáljon egy pár liter
bort a meleg szobában nyitva- tartott palackban elhelyezni. Ha a bor erjedésbe megy, úgy nincs baj,
mert akkor a sok cukortalant miat a hűvösebb pincében nem tudott erjedni. Ha azonban az erjedés
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néhány nap alatt be nem következik, úgy jó lesz ,
borból egy litert valamelyik vegykisérleti állomáshoz
elküldeni s megvizsgáltatni. Innen a távolból ugyanis
nagyon bajos véleményt mondani, anélkül, hogy a
bort láttuk volna.
Sz. P. Válasz külön levélben
ment. E helyen az ily dolgokat nem lehet leírni.
31. .1. Lendva. Hreblay Emil felügyelőnél i Kolozsvár.
Ferenc József utca 5. sz.l tanítók kedvezményes árban kapnak ezüst-szőrme nyulakat tenyésztés céljából.
Minden vevő egv füzetet- i< kap. amelyben a tenyésztés le van írva.

R ö ii «y v e s h á z.
* Állatvédők

törvénykönyve.

K.

Xagy

Sándor, kir. ítélőtáblai bírónak, az Országos Allatvédő-Egyesület megbízásából irt könyve, mely
az állatvédelemre vonatkozó összes törvényeket
és rendeleteket tartalmazza, immár negyedik bővített, kiadásban jelent meg. Ez minden dicséretnél jobban szól a könyv mellett s bizonyítja,
hogy igazi hiányt pótol, mert Nagy
Sándor
könyvének megjelenése előtt az állatvédők csak
nagynehe/.eu juthattak ama törvények es rendeletek ismeretéhez, melyek az állatok fenntartása
és védelme érdekeben kiadattak. E törvényeken
es rendeleteken kívül a könyv közli az állategészségügyre vonatkozó hasznos tudnivalókat i.»
- feltünteti az állatokat fenyegető veszedelem
elhárításának módjait is, úgy. hogy községi bíráknak, csendőröknek, rendőröknek, pénzügyőröknek,
a határrendőrség tagjainak, ile pásztoroknak, erdőöröknek, vad-, hegy- es mezőőröknek, sőt a
vadászoknak es halászoknak is valósággal nélkülözhetetlen. \ könyvet i
Franklin-Táraidat
adta ki : ára '_! korona.
.-V m o h c;> ttlaga. (Elmólu.. i
'. .' '
bevezetés a méhek alapos ismerete es -ikeré.tenyésztésébe. A méhek iránt- érdeklődő közönségszámára. I r t a : Sötér Kálmán. II. kötet. Gyakorlati rész f — II. Kiadja a Frariklin-Ttírmlat.
A
TI. kötet két, részének ára 24 korona. I A méhek
ten vesztéséhez szükséges szakismeret hiányosságán
-égit Sötér Kálmán nagyszabású könyve : A méh
és világa, melynek gyakorlati
része most jelent
meg két, részben. Harmincéves munkásság gyümölcse e terjedelmes munka, melyben minden
megvan, ami gyakorlatilag hasznos es szükséges
s amit tudni kell a méhekkel való bánásmódot
s a méhészet értékesítését illetőleg. A kitűnő
szakmunkát tudós szerzője Parányi
földrnívelésügyi miniszternek, „méhészetünk lelkes ápolójának" ajánlotta. Alkalmilag még visszatérünk rá.

Vegyes e k,
K e r t i v e t e m é n y e k ü l t e t é s e . Némely
kertimag rászorul arra, hogy nagyon korán
ültessük. Ilyen a petrezselyemgyökér, sárgarépa,
feketegyökér, hagyma, borsó es zöldnek v a l
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fogjuk tapasztalni, hogy felső szemei között 2 — 3
bab. Mindezek alacsony hőmérsékletnél is kikelszem már erősebben fejlődött ki és ki is hajtott.
nek, mert kevés meleget, de sok nedvességet
A bengál-, tea- és noisetta-rózsáknál a hajtást
kívánnak. Minél korábban ültetünk, annál sűrűbb
úgy nyessük le, hogy ezek a már kihajtott hajlegyen az ültetés, nehogy a ritkán álló palántátások megmaradjanak. A többi rózsafajtáknál
kat a tavaszi fagy kitépje, midőn a földet fölcsereellenben, ú. m. a moharózsáknál, polyantha-.
pesíti. Más főzelékek, mint ugorka, bab, tök és
bourbon- és hybrid-rózsáknál annyit vágunk le.
dinnye, nem szeretik a korai ültetést, azért,
hogy csak egy, az erősebben hajtőknél legfeljebb
mert ha egyszer növésükben a hideg miatt megkét szem maradjon. Ha valamely ág virágot nem
akadnak, nem tudnak többet megindulni. Ezekfakasztott vagy rovarok által fejlődésében visszakel tehát meg kell várni az idő teljes kinyílását.
maradt, meggörbült, úgy az első, erőteljes szemre
— F e j ő s t e h e n e k e l a p a s z t á s a . A tehenek
vágjuk vissza. Ezt a gyári metszést természetemesterséges elapasztása az abrak kevesbítése s
sen egy és ugyanazon rózsán nem egyszerre
az egyes fejések kihagyása által érhető el ; de
végezzük, hanem az elvirítás szerint több ízben
valahányszor a tehenet fejjük, mindig ügyelni
egymásután, magától értetődik.
kell arra, hogy a tőgyet jól kifejjük. A helyes
elapasztási eljárás a következő : Néhány napon
— A n y ú l r á g á s k e z e l é s e . A nyúlrágás
át csak egyszer fejessünk, ezután szintén néhány
okozta sebek kezelésével óvatosan kell bánnunk,
napig másfélnapos időközben. Ha pl. eddig regígy nem szabad a rágást késsel kivágni, mert
gel fejtek, akkor a következő fejés másnap este, az
ezzel csak új sebet ejtünk és elvágjuk a rágás
azutáni megint másfél nappal később, tehát reggel
helyén netán megmaradt héjrostokat, melyek az
történjék. Ezután néhány napig kétnapos időközökösszeforradást elősegítik. Ehelyett agyag- és gabea fejessünk, s végre a fejést egészen elhagyjuk.
najkeverékből, borjúszőrrel jól összedagasztva
pepet g y ú r u n k és ezzel kenjük be a sebhelyet.
— A r ó z s a m e t s z é s e . A rózsakultusz haA szőr arra való. hogy fölöslegessé tegye a
zánkban is mindinkább szélesebbkörű lesz. Ma
pólya használatát. Az ilyen fat különösen ajánmár nemcsak hivatásos kertészeknél, de magálatos szemcsés trágyával megszórni a koronája alatt.
nosok udvarában is találhatunk rozáriumokat.
Kevesen vannak azonban az amatőrök között
— A dohány talajigénye és trágyázása.
olyanok, kik a rózsa metszésével-teljesen tisztáStutzer dr., német professzor azt írja egyik
ban vannak ; nem lesz tehát érdektelen, ha ezek
munkájában, hogy a dohány könnyű, nem kötött,
számára közreadjuk Schmidt után a gyakorlat- porhanyó, humuszban gazdag s legalább is 1 %
ban elfogadott metszési elveket. Mentül erősebkálit tartalmazó talajt igényel. Trágyázására vonatben hajt a rózsa, annál kevésbé kell metszeni ;
kozólag a Cuba szigetén űzött trágyázási praxist
mentül gyengébben hajt, annál erősebben mesajánlja és tartja legjobbnak. Ott a jobb ültetsük. Ha ellenkezőleg j á r u n k el, csak fát nevelünk, vényeken hektáronként (2V3 m. hold) 230 kg.
vagy a rózsa pusztulását okozzuk. Minden gyenge
dupla ( 4 2 % foszforsavtartalmú) szuperfoszfátot.
hajtást, kivált ha mellékhajtások gyanánt az
370 kg. hamuzsírt és szénsavas magnéziát és
erősebb ágak ággyűrűjén nőnek, a keletkező
300 kg. chilisalétromot használnak. A tapaszhelyükről levágjuk és csak szükség eseten, ha
talatok szerint ez a trágyázás kitűnő hatású
a korona képzéséhez okvetlenül szükségesek, hagy- úgy a dohány minőségére, mint annak égőjuk meg. A rózsa kétszer hajt ú j fát, tavasszal
képességére nézve is.
és nyáron. Ha tehát ősszel nyessük a rózsa— E l s á r g u l t l e v e l e k a baromfiólban. A
hajtásokat, úgy kétféle fával van dolgunk, a
lehullott, elsárgult faleveleknek kitűnő hasznát
csúcsok, a nyári hajtások, az ez alatt levő rész,
lehet venni a baromfi ólban. Egy 15 — 20 cm.-es
a tavaszi hajtás, amelyből a nyári hajtás kinő. réteg ilyen levelekből a baromfiólat egész télen
Szabály szerint minden nyári hajtás levágandó, át meglehetősen szárazon tartja, emellett pedig
a tavaszi hajtás a hajtás erőssége szerint 3 — 6
a baromfi a levelek között talál kukacot is eleszemre visszanyesendő. A korona belsejében levő
get, s ez neki elsőrangú csemegét jelent.
hajtásokat, amelyektől a korona sűrű lesz, ki 1
kell nyesni, ritkítani kell. Ha két ág egymást
Tartalom. Vn-ágos Budapest. Lakatos Lajos. —
keresztezi, a gyengébbet vagy alkalmatlanabbat
Az új kivándorlási törvény. Nagy Sáruhr. — Az iparos tanonc-iskolai tíinítók gyakorlati kiképzése. Lütván
lenyessük. A nyesésnél arra kell ügyelni, hogy
Sándor. — A tanítói földek s a gazdasági népoktatás.
az' utolsó szeiu, vagyis az a szem, melynél a
Datkay Dezső. — Cifra szűrök, keszkenők. Hüll Cili.
hajtást levágjuk, kilelé álljon, mert a szem szol— A méhek tavaszi ellenségei. Károlyi Gyula. — A mi
gáltatja az ú j hajtást. Ezek az őszi metszésre
kis falunkban. (Pihenő.) Bagdy István. — A mi falunkban. (Pihenő.) Monoky Sándor. — A Balkán.
elfogadott általános szabályok, a nyári metszésről
a következőket jegyezzük meg. Nyári metszést (Pihenő.) Balásy Dénes. — Gazdasági Tanácsadó. —
Könyvesház. — Vegyesek.
alkalmazunk minden remontáns rózsánál, az első
virágzás után. Ha az egyik hajtás elvirított, azt

Felelős szerkesztő: Benedek

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Figyelmeztetés !
Olyan hirdetéseket, melyekben állami tanítók vagy tanítónők állásukat
| » l i i z l i « t hajlandók elcserélni, avagy í i i i j ' í i g i <>i 1 o a s z o í g á I t a t ü s ö k fejében
ilyeneket keresnek, h c i î ï fogadunk el.
Budapest. 1909. évi ináre. 12.
Ar: if/f/etemi

PÁLYÁZATOK.
Lemondás folytán megürült tanítói állomásra D u n a b ö k é n y római katholikus iskolaszéke pályázatot hirdet. Az áliomás javadalma: 1. «50 korona; 2. szabad lakás; ;!. 5 hold, i«m 1 -öl szánfóiőld haszonélvezete Köteles-ege : az iskola,szék által kijelölt
Osztályban fmúlani, az ismétlő-iskolát külön díjazás
nélkül a többi tanítóval fölváltva t a n í t a n i ; a gyermekeket. vasár-, ünnep- és hétköznapokon szentmisére
vezetni, ott rájuk felügyelni s az újvidék-palánkai
néptanító-egyletnek tagjává lenni. Tannyelv : németmagyar. Pályázati határidő : 1ÍHK.I március 2 8 . pályázhatnak (erünk és nők. lia nő választat! k, tartozik a
női kézimunkát tanítani. Az állomás választás után
azonnal elfoglalandó. A kellően fülszerelt kérvények
a dunabökenyi római katholikus iskolaszékre címezve,
főtisztelendő Vidakovieh Miklós, esperes úrhoz liáest,óvároson nyújtandók be.
(350 111 -3)
V e r s e c z város községi elemi fiúiskolájánál elhalálozás folytán megürült rendi s tanítói állá.-r.i pálvázat
hirdettetik. Javadalma : 1 Hm korona tizetes. oo korona
lakáspénz, '20 korona kertváltaág és a.z 11)07. évi X X V I I .
t-C. értelmében hat ízben esedékes ötödévi pótlékok.
A tanítási nyelv magyar, azonban a német nyelv tudasa is okvetlenül megkívántatik és okmányilag igazolandó. Szabályszerűen fölszerelt és bélyegeit, lolvanioilványok aluliról i iskol i s z e k i elnökséghez április 5 - i g
küldendők be. Hiányosan fölszerelt,, avagy elkésve
érkezett folyamodványok figyelembe nom vétetnek,
<
• C1SUCZ, 1- O.J lilaiciu.- , ,iU.
t.-iA.lii Ui.,
i-'kolaszéki elnök. Frank István, iskolaszéki jegyző.
(106-11-2)
S o m o g y - I - i l i t i reform, orgoni.-t a-kántortanítóságra pályázat nyittatik. Fizetése: 27:! korona, 1084
liter rozs, 092 liter kukorica, szántóföldben 2P313
-öl, házikert 757. Szessziős gazdáktól 1 i-ad széna;
száraz, kemény ha-abfa 22 méter behordva, felvágva.
Bor 896 liter, tandíjban 32 liter lusus ; 1 csirke
52 fillér. Ismétlősökért ezidőszeririt fizet a község
8(i koronát. Őrölte tés, meszeltetés, háromnapi fuvar.
Siófok reformátusai egyházi adójának 1 i-ada. Stőlák
énekszóstéil 150 fillér, búcsúztatástól 4 korona. Háromszobás padlózott lakás, kettős konyha, kamra,
melléképületek cserepesek. Törvényes korpótlék.
Kötelességei : mindennapi és ismétlősök tanítása (elsőbbségünk rendeletéi alapján, ifjúsági énekkar szervezése. Lelkész, akadályoztatásakor, valamint kanonikus órákon katedrai szolgálat. Pályázhatnak fedhet,Ion életű, egyházias viselkedésű, kitűnő eredményű
okleveles tanítók április végéig. Bemutatkozás szószé,ken, orgonálásban, éneklésben csakis hívásra és
terminusra saját költségen. Kérvények reform, lelkészhez küldendők. Elöljáróság.
( 4 0 0 - 11-2)
A p e r r o g i ág. hitv. ev. osztatlan elemi iskola
tanítói állására, április 10-iki határidővel, pályázat
hirdettetik. Fizetés: 3 szobás lakás és tartozékain
kívül, a javadalmi jegyzőkönyvben 1232 koronára
értékelve. Pályázó kívánatra saját költségen bemutatkozni köteles. Felszerelt kérvények Balogh István
ev. lelkészhez Porrogszentkirálv. u. p. Porrog, Somogy vármegye, küldendők.
(403—11 - 2 )

nyomda

it/nzfjatóisáyn.

H o n t - f e l s ö t ú r i róni. kath. magyar tannyelvű
kántortanítói állásra április hó 4-ig pályázat hirdettetik. A hatóságnál megállapítás alatt íerő új javadul mi jegyzőkönyv szerint jövedelem: termőföld 8,
parlag 6 hold, hívektől búza 10, rozs (j hektoliter,
k ö z s é g i pótlék 56, alapítvány után 2], ismétlősök
nt n 40, rendes iskolások után 100, stóla 30 korona.
I' diós 2 szoba, konyha, kamra, istálló. Ezeken kívül
az. 1000 koronára kiegészítő államsegély kérvényezés
előtt. A pályázatok Felsőtúr. plébánia hivatalnak küldendők. '
(263—I—1)
K l á r i községben (Torontál vm.) üresedésbe jött
állandó menedékházvezetőnői állásra ezennel pályázatot
hirdetek Javadalma as : 480 korona, évi fizetés, szabad
lakás, i; i,",l,m. tűzifa és dajkatartásra Iái korona.
Felhívatnak pályázni óhajtók, hogy szabályszerűen
fölszerelt kérvényüket hozzám, f. évi á p r i l i s hó 25-ig
nyújtsák be Klári, 1009. évi március )8. Szabados
Károly, elnök.
(4nx — II—1)
I i s j d s m i z s c r e (Pest. m.) kántorság minden ágá
ban teljéén lartas kántorsegedet keresek. Fizetése:
havonként húsz korona, ágyneműn kívül teljes ellátás. H'ílin Xep. János. róni", kath. kántor. t-Ü0-ll-l)
A h o s z ú h e t é n y i (liai anya) róm kath. 2-ik tanítói és s,,»é,lliántori állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : egy bútorozott szoba, lakáspótlék 1 tn korona,
iizete.- ö u korona, ismétlőért öo korona, állami segél y
320 korona, kertpótlék oo ko, ina, fűtő ny.ig to korona., összesen 1210 korona, havi előleges reszh - ékben.
Állami segélyt miniszteri folyósítás után kapja, lvöteu .-.-te, . , g )

u s z b a i y Lt.wi e s l o L u c l i o u

n

i,iai t lu. n i ,

Kaniui-

ságban díjtalanul segédkezni, egyházmegyei tanítóegyesületbe lepni. Tanítá-i nyelv: magyar. Kántori
képessé'g oklevéllel igazolandó. Az állás választás után
azonnal elfoglalandó. Bélyege, okmányok eredetiben
vagy k ö z j e g y z ő i l e g hitelesített másolatban Schmidt
Béla espereshez, Ilos.-zúheteny re küldendők április
6-ig.
(411 -1 —Íj
I l l m i t z e n (Moson m.) róm. kath. tanítói állás üres.
Tannyelv: magyar-német. Segít a kántornak, tanít
közism, tárgyakat a gazdasági ismétlőknél. Javadalmazása: lOoO korona, bútorozott szoba, I m. fa, 20
korona kertért. Pályázhatnak tanítónők is. Férfiakelőnyben. Határidő : április 4-ike. Kérvények az iskola
székhez.
(414—I—II
A mur&csányi kr>/~,;gi óvoda iskolaszéke eddig
ideiglenesen betöltött egyik óvónői állásra pályázatot hirdet. Kvi lizetése SoO korona készpénz, szabad
lakás « konyha haszonélvezete. Pályázati kérvények
folyó évi április l-ig az iskolaszéki elnökség címére
nyújtandók be. Steinaner József, iskolaszéki jegyző.
(410—1—1)
Az a l s ó v i s t i (Foga ras m., pósta helyben) háromtanítós
községi elemi iskolánál egyik tanítói állásra,
pályázat hirdettetik. Javadalom : évi 10' 0 korona,
fizetés (900 korona államsegélyből és loO korona a
községtől), lakás, kert és 5 öl tűzifa, melyből saját,
tanterme isfűtendő. Pályázni óhajtó, magyar ég román
nyelvben teljesen járatos tanítók kellően fölszerelt és,
bélyegeit kérvényeiket legkésőbb folyó évi április hó
1 < l-ig az iskolaszékhez küldjék. A megválasztott
tanító állását azonnal elfoglalni tartozik.
(4251-1)
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Az ú j b o r l o v é n y l közs. el. népiskolánál a tanítói
állás betöltendő. Ezen állásai a gör. kel. kántori
teendők végzése van egybekötve. Az állomás járandóságai: 1. 1000 korona készpénzfizetés, 2. tisztességes
lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett,
magyar honossági bizonyítvánnyal is felszerelt, szabályszerűen bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett
folyamodványok 1909. évi április hó 10-ig Krassószörény vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909. évi február hó 20-án. Berecz
Gyula, kir. tanfelügyelő.
(13/h—I—1)
Betöltendő a bazini (Pozsony vm.) áll el. iskolánál egy igazgató-tanítói állás (róm. kath. vallás igazolandó), a f o g a r a s i (Fogaras vm.) áll. el. iskolánál
egy igazgató-tanítói állás, a m e z ő t ú r i (Jásznagykúnszolnok vm.) külterületi áll. el. iskolánál egy tanítói
állás, a t a s s i (Pest stb. vm.) áll. el. iskolánál egy
tanítói állas (ref. vallás igazolandó), a h u s z t l (Máramai'os vm.) áll. el. iskolánál egy tanítói állás, az
u d v a r s z á l l á s i (Krassószörény vm.) áll. el iskolánál
egy tanítói állás (róm. kath. kántori képesítés igazolandó). Valamennyi állással az 1907. évi XXVI-ik
t.-c.-ben biztosított illetmények vannak egybekötve.
A kellően felszerelt kérvények f. évi április hó 10-ig
bezárólag azon vármegye kir. tanfelügyelőségi hivatalához nyújtandók be, amelynek területéhez az illető
iskola tartozik.
(17/h—1—1)
A s z e r v e s t y e i közs. el. népiskolánál a tanítói állás
betöltendő Az állomás járandóságai : 1. 1000 korona
készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyhakerttel.
A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági
bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel
ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi
minisztériumhoz címzett folyamodványok, folyó évi
április hó 11-ig Krassószörény vármegye közigazgatási
bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909. évi március
hó 22-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő.
(18/h-I-l)
Z a l a - N a g y r é c s e községi iskola 111-ik tanítói állásra
pályázat hirdettetik. Javadalom : 1000 (egyezer) korona, előleges havi részletekben. Ebből 900 korona
államsegély, 100 korona iskolapénztárból, kertjárandóság fejében 20 korona. 1 szobás lakás, egy asztal,
két szék, egy üres ágy, egy szekrény. Kötelességei :
az iskolaszék által megbízandó bármely vegyes osztályok vezetése, ismétlők tanítása miniszteri tanterv
és utasítás szerint, gyermekeket vasár- és ünnepnapokon, úgy hétköznapokon templomba kísérni ós ott
felügyelni, kántoriakban segédkezni, esetleg önállóan
végezni, kántortanító helyett minden külön díj nélkül, hitoktatót vallásoktatásban kisegíteni. Csak róm.
kath. férfi okleveles tanítók lesznek figyelembe véve.
Okmányokkal fölszerelt kérvények április hó 10-ig
benyújtandók, későhb érkezettek figyelembe nem vétetnek. Választás után azonnal elfoglalandó. Kérvények iskolaszéki elnökséghez intézendők. Zala-Nagy récsén, 1909 március hó 26-án. Pesty, iskolaszéki
jegyző.
(420-1-1)
Az erkedi (Szilágy megye) ref. leányegyházközség
lévita-kántortanítói állásra április 20-ig pályázat hirdettetik. Fizetése : kényelmes lakás, gazdasági épületek és kerten kívül 1000 korona. Kötelességek : lévítakántori teendők végzése, 6 osztályú osztatlan iskola
vezetése, gondnoki napló-, egyházi számadáskészítés,
egyházi jegyzőség. A páyázatok K. Nagy Elek, espereshez küldendők. Bogdánd (Szilágy megye).
(426—1—1)
B e s e n y s z ö g (Szolnok m.) széphangú segédkántort
keresek. Fizetése : havi 28 korona s teljes ellátás,
mosás ós világításon kívül. Kötelessége : minden kántori teendő önálló végzése. Gazdálkodásban jártasság
előny. Azonnal elfoglalandó. Skopecz, róm. kath.
kántor.
(430-1—1)
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A c s e r l i ev. egyházban kántortanítói állás üresedésben van. Javadalom : szép lakáson kívül terményekben, hivatalosan felszámítva 1200 korona. Az
istentisztelet nyelve : tót. Állás azonnal elfoglalandó.
Jelentkezés április 10-ig Mártis János ev. lelkésznél,
Osábrágsomoson (pósta : Csábrágvarbók) Hont m.
(421—II—1)
A s o m o g y s z o b i nyári menhelyvezetőnői állásra
pályázat hirdettetik július és augusztus hóra. Fizetés :
havi 40 korona. Kérvények május elsőig beadandók.
Iskolaszék.
(424—II—1)
A t e m e s h i d e g k ú t i róm. kath. kántortanítói állásra
pályázat hirdettetik. A tanítói járandóságok : készpénz
909 korona 76 fillér; 40 kbm. hasábfa házhoz szállítva,
à 4-245 korona = 169 korona 80 fillér ; írószerátalánv
8 korona 50 fillér; 400 G ° pótkert évi értéke 20 korona ; lakás természetben, első emeleten : 3 szoba,
konyha, kamra, pince, padlás, tehénistálló. Esetleg a
gazdasági ismétlő-iskola vezetéseért évi 100 korona.
A kántori járandóságok : 2 hold 480 Q-öl szántóföld
és 1007 I -öl rét, ezek évi becsértéke 90 korona;
kántorrét-kamatok 35 korona 45 fillér ; községi misék
után 12 korona ; alapítványi misék után 120 korona ;
stólajövedelem évi 250 korona. Az ötödévi korpótlék
az 1907. évi XXVII. t.-c. értelmében. A kellően fölszerelt folyamodványok f. évi április hó 30-ír a temeshidegkúti róm. kath. plébánia-hivatalnál benyújtandók.
Próbaéneklés és orgonázás megkívántatik. Mint tanító
az elemi iskola II. (második) osztályában fog tanítani.
Temeshidegkút, 1909 március hó 25-én. A róm. kath.
iskolaszék.
(427—III—1)

HIRDETESEK.
Az

iskolák

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész teijedésének meggátlására
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

kötelező

Dustless"-szel

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Í>iistless"-gyár :

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-22-9)

Stampay ének- és imakönyve
(XV. kiadás. 256 oldal. Új kotta!)
a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan
kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik könyv ingyen, új
24 oldalas kotta ingyen. K ö b ö l k ú t (Esztergom m.).
(240-12—7)

Tananyagbeosztási nyomtatványfüzetek az áll. róm. kath. vagy bármelyik tanterv szerint összeállítva 1 oszt. 1 K, 2 együttes o. 1"40, 3 o. 160,
4 o. 1-80, 5 v. 6 o. 2 K. Államsegély - kérvény és
Mellékletei 2 K előleges beküldése mellett kaphatók :
Gyerkes Mihály ig.-tanítónál, Székelynd várhely.
(285-V—5)

13.

39

SZÁM.

Fehér és schiller asztalibor hektoliterenként 20 korona. Olaszrizling és
kövidinka fajborok 30 korona. Sznnyogh Ferenc, bortermelő Újkécske.
(175—X—8)

CIMBALMOK

Boreladás.

M i e l ö t t h e g e d ű t vesz.
kéijc a magy. kir. zeneakadémia házi
hangszerkészítőjének legújabb képes árjegyzékét, melyet ezen lapra hivatkozva
ingyen és bérmentve küld :

j.,1 s R E M É N Y I
k
.¥'•

r
.

a

MIHÁLY.

hangfokozó - gerenda

feltalálója,

Budapest, i.irály-utca

58.

f
•
\ Javítások szakszerűen, a legolcsóbb
f:.;,1 ; \ I ' ,,:ii J árak mellett.
W
i
J
KEMÉNYT hangfokozó-gerendája által
bármely gyengehangú iiegedü vagy
gordonka sokkal szebb, erösebb hangot kap. Kezesség
minden egyes hangszerért.
(01 80—12)

k é s z p é n z é r t vagy r é s z l e t f i z e t é s r e
legjutanyosabb érőn

HRRENTRfiü ES FÖCBE
testvéreknél
B U D A P E S T , VI. ker., T e r é z - k ö r ú t 8 / k .
Képes árjegyzék ingyen es bérmentve.
Telefon 88—59.
(208—10-7)

legújabb szabadalmazott
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangtartását más gyártmány
meg sem közelítheti. Teljes jótállással, részié 1 •
ilzetésre is kaphatók
Harmóniumok, beszé
lőgépek, gramofonok,
fonográfok bámulatos
szép hanggal. Hegedűk,
harmonikák, fuvolák,
citerák, kitűnő húrok stb.
Tanítóknak és tanítónőknek 10°/« engedmény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen
küld: MOGYOIiÓSSY GYULA
. kir. szab. naugszergyára, Budapest, VIII ker Rákóczi-át :
(7—26

SCHUNDA V. J V i 4
CSÁSZ. ÉS KIR, UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zenea adémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedál cím balom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(14)
BUDAPEST.
(19-11)
Föiizlet: IY., Magyar-utca 16. ós IS. Gyúr: IV.,
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország legnagyobb és villamos erőre berendezett hangszergyára
Ajánlja mindennemű, saját gyáíH _
rában készült h a n g s z e r e i t , úgyjí*? /
részeket ' " "
'
éÊt'-fàdt**
Iskulaiiegedűk 8 K-tól kezdve,
llarmómumok 140 K-tól kezdve.
Tanító
urtiLiidl,
ár/,<(h
izmcny.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

P I 2 I N G E R-

fé,e

sísssksf?-''
that0

ÄS

BUDAPEST, V1U., Nagytemplom-utca 17.

^

(1802—XV -10)
V ' U ' 7 0 n ? Legolcsóbb beszerzési forrás. 1 vég 23
i d u l í v l i • m., 82 cm. széles Humburni vászon mo-t
12 K. 1 vég 23 ni., 78 cm. széles Szabadi-vászon,
erős és vastagszálú, 15 K. 1 vég 23 ni., 84 cm. széles
Szabadi vászon, vékonyszálú, 15 K. 1 vég 23 m., 81 cm.
széle.- Szabadi-vászon, finomszálú, IG K. 1 vég 23 m.,
84 cm. széles Liliom-sifon 15 K. 1 vég 14 m., 150 cm.
széles Lepedő-vászon 14 K. 1 darab 150 cm. széles,
200 cm. hosszú kés/, lepedő 2 K. 1 darab 0 személyes
damaszt-abrosz, fehér, 2'40 K. 0 darab damaszt-asztalkendő 3'00 K. 6 darab damaszt-törülköző 4 K. Vászonmaradékok 5 — 10 méteres darabokban, méterje 50 f.
40 koronán felüli megrendelést bérmentve küldöm.
Meg nem felelő árúért a pénzt visszafizetem. SZABADI
vászonszétliiildési vállalata. LENGYELTÓTI.
(128 l l - l )

f

i i r o h e l i i t e k
dnzü-anyagok és szövetek re:ulk|\ ili
nagy választékban, s z a b o t t gyűri arakb a n . K é r j e n képes árjegyzéket.

W
Telefon 109 06.

Tanítónőknek engedmény !

BÉRC ZI

\).

SAM)OK

női kézimunka-nagyiparos,
Budapest,

VT.,

Dessewffy-utca 5. sz.

(Váczi-kürúti sarokház mellett, vili. megálló.)
~
: Saját áruházában.
Sc 5

l !m"!™t ' monogramraot

után bérmentve küldök.

fekete atlaszra, 8 cm. nagyságban, 70 lillér b e k ü l d é s e

(10—26—7)

10
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f l _ _ j . I l gör. kath. kántortanító magyar vidéken
UoCI Cl működő gör. kath. tanítóval aki nem kántor. Leveleket e címre kérek : „Gör. kath. tanító,
Lasztomér, u. p. Nagymihály."
(397-1—1)

Előfizetési fölhívás
az öt tanítóegyesület szövetkezésével megindított

Orgonistákfigyelmébe!" Ä ^ e t
delhető : Gálffy Ferenc, Mezőberény (Békés m.).
(417—II—1)

Pdpvpl

egy tanerős iskolától északkeleti
felvidékről több tanerőshöz. Róm. kath. kántori teendőket végezni tudók küldjék a j á n l a t a i k a t :
„K. N.", Munkács, poste restante. Mellékes : több hold
föld, nagy kert s ism.-iskolavezetés.
(401—I—1)

foCI Cl

40. SZÁM.
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MAGYAR

NÉPISKOLA

című tanügyi hetilapra. Az elmúlt negyedben megjelent számok élénk bizonyságátadják a színvonalon
álló komoly és élénk tanügyi lapnak, miért is fölhívjuk t . tanítótársainkat most az új negyed alkalmából, hogy annak fönntartását tömeges előfizetésekkel biztosítani szíveskedjenek. A „Magyar
Népiskola" főszerkesztője : Moussong Géza, felelős
szerkesztője : Krasznay István. Elöllzetés : egész évre
8 korona, félévre 4 korona, negyedévre 2 korona.

A lapvállalat nevében:
K f t gyönyörű, ííj Máriaéllek, díszes orgonakísérettel
(II. rész) 3 Iv ; 48 csinos és dallamos előjáték
(I—II. rész) 2-70 K. Zámbó Károly, Szeged.
(185-12-8)
P o o r ó l hattanerős, áll. iskolától tanítópár, vasúti
UoCI Cl csomópont helyben. Cím : Kovács László,
Torontálszécsány.
(413—I—1)

Ágotái Lajos, az Iparisk. Tan. Orsz. Egyesülete elnöke.
Koncsek Lajos, a Budai Tanítóegylet elnöke.
Kozma László, a Tanítók Orsz. Bizottsága elnöke.
Moussong Géza, a.Budapesti Tanítótestület elnöke.
Trájtler Károly, az Eötvös-alap h -elnöke.
Budapest, VIII. ker.,
Szentkirályi-utca 47.
(429-1—1)

Kiadóhivatal:

Iskolai ünnepélyek és vizsgák
előkészítéséhez gyakorlati vezérfonalul szolgálnak
VADAY JÓZSEF müvei. Áijegyzékért a szerzőhöz,
Nagyváradra tessék fordulni.
(48—10 — 7)
áll. tanító, udvarhelymegyei nagyközségből,
l/ül/! Cl többtanerős iskolától; közel vasút, vár03.
Ref. kántorságért 600 kor. Cím : Tek. Pap Sándor úr,
Kolozsvár, Pap-u. «21.
(423—1—1)
Marv

óe Móroí

tudományos műszerek gyára
IfIdIJL Ca MCI Ci Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Telefon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m.
kir. közoktatásügyi miniszter űr utasításai szerint.
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok,
kőzetek stb. Állami és nem állami iskolák legcélszerűbb bevásárlási forrása.
(25—26—6)

HARMONIUMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít :
PAJKR R E Z S Ő é s T Á R S A
BUDAPEST,
X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Részletfizetésre 8 koronától feljebb.
T a n e r ő k n e k külön százalékengedmény.

(53—26—12)

Első magyar vili. erőre berendezett hangszergyár

FEIWEL LIPÓT utóda
BUDAPEST, IX., Ip.ir-ntca 7.

sek, t o r n á k é s z ű lékek é s óvodaberendezések
gyára.
K í v á n a t r a megküldi újonnan
kiadott árjegyz é k é t , i n g y e n és
bérm entve.
(9—52—13)

D

^•ír
1 í forintprí

reme

k szabásban, elegáns kivitelÍ j l U l l U L G l t ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot

Kransz F. és Társa
úriszabó-üzlete, T i l l , ker., Rákóczi-rtt 69. Vidékre

mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20- - 5 2 - 1 3 )

—

•

Stowasser János,
cs. és kir. udvari szállító,
a m. kir. orsz. Zeneakadémia, zenedék és színházak szállítója, a Hangfokozógerenda, az Ocskai
és a szabadalmazott Rákóczi-tárogató feltalálója

BUDAPEST.
Főüzlet: II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2.
Magyarország legnagyobb vonós é s fúvós

hangszerek gyára.
Ajánlja saját gyárában k é s z ü l t hangszereit,
úgyszintén h ú r o k a t és hangszer-alkatreszeket.

Specialista :
vonós hangszerek készítésében és
javításban.
Áijegyzék minden hangszerről kí
vánatia bérmentve.
Tanerőknek kiilön kedvezmény. (35-52-13)

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

X L H . evíolyam. 14. szám.

Budapest, 1909 április 8.

K I A D J A A V A L L Á S - ÉS K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I

Megjelenik e lap minílen héten egyszer, csütörtökön (este).
MegkapItatja o lapot minden magyarországi népoktatást
intézet, tollát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképz i - int 'zetek egy példányban i r aryen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez "küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó.
S/'.i RKESZTOSEG :
BUDAPEST, YHI. KEK., RÉKKOi SlS-UTflA 10. SZÁM.

M. K I R .

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egv évre 10 korona, félévre ő korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre eléíizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min
den egyes szóért, minden közlés után tf fillér :/.•-tömlő. Az ily
nió !on mindenki által kiszámítható hirdetési d-j előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenkettc-d részét
tevő petit nyomású és egy .asábn sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.
KIAl • ÓHI \ AT AL :
M AGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR .Î.
I ÍMllluk vis>/.;i.

Feltámadás napján.

az elnyomottak reménysége vala ez a
Szeretet: gúny. szidalom, korbács, töviskoszorú és végül kereszthalál lőn ennek
a Szeretetnek a jutalma. Az 7r/c volt,
amely megtestesült, hogy eszmévé változva éljen tovább mind örök időkön
át az emberek között - hirdesse azt a
nagy igazságot, hogy a Heródesek kiirthatnál-: számos nemzedéket, keresztre
feszíthetik a romlandó testet: az eszme
él tovább, az eszmét meg nem ölheti
senki.

A feltámadás fenséges misztériumának igézete száll meg, midőn ezeket a
sorokat írom. A betlehemi bölcsőtől a
golgotbai keresztfáig terjedő harminchárom esztendőnek szűk keretébe foglalva az emberiség történetének legnagyobb csodája szól hozzánk az időnek
nagy messzeségéből ; példa, amely évről
évre megújul, csoda, amelyet tudás fölöslegesen magyaráz, a kételkedés erőtlenül
cáfol. El a. maga nagyságában s mellette eltörpül mindaz, amivel az emberi
Oh hatalmas, fensés'es misztérium érzem
elme hivalkodik.
a te igézetedet.
Fényed
nem vakít, meo
«
Ha megszólal a húsvéti harangszó, leged reá m sugárzik, s mikéntha ebiből
ebbe a hangba belezsong az ébredő ter- a végtelen Szeretetből egy parányi belém
mészet édes-szép költészete; látjuk a szállott \ olna : úgy szeretném hirdetni
barna rögből bátortalanul előtörő fűszá- az isteni mester nevében a „békesség"-et,
lat. a Iák ágain kipattan a rügy, rövid amelyre olyan égető szükségünk vagyon.
A békességet a lélekben, a, békességet
életű útjára kél a lepke, megmozdul a
bogár : és a fűszál, a rügy, a lepke, a az emberek között, a békességet az
bogár hirdetik az életet, amely adatott, indulatok háborgásában.
hogy örvendjünk néki.
Mert niucs békesség. Beszélünk róla,
Bár örvendene sok-sok ember, bár mint a koldus mesél a dúsgazdag királyörvendene mindenki, hogy legyen teljes- ról, az erőtlen gyermek az óriásról, a
sége a kétezer esztendős miszP' riumnak. szemevilágát vesztett a nappalnak fényesA betlehemi jászolból indr't világot ségéről; beszélünk róla, mert kívánjuk,
átteremtő útjára a Szeretet, r i ly idegen ele megismerni nem tudtuk. Mert ha
vala. s amelyet nen- tudott akkor meg- egyszer igazán megismernék : akkor belénk
érteni az emberiség. Ez a Szeretet a költöznék az a Szeretet, amely naggyá
názáreti szegény hajlékban nőtt naggyá; nőtt a názáreti szegény hajlékban, mehalászok és együgyű pásztorok értették ! ly et megértettek az együgyű halászok,
meg először: a szenvedők vigasztalója, i amelynek kijutott ä gúny, a szidalom.
t.-

n

0<t
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a töviskoszorú s végül a kereszthalál,
de amely harmadnapon föltámadt, hogy
újjáteremtse a világot.
Beszéljünk róla a mai napon, s érezzük az ő igazi valóságában, értsük meg,
hogy ez a békesség volna minden nyomorúságnak a váltsága, ez volna minden
panasznak megszüntetője, minden sebre
balzsam. Mert van nyomorúság, van
panasz és van seb. A nyomorúság nem
néma, a panasz gyakran hivalkodó, a seb
magamutogató. A társadalom óriási piacán nyüzsgünk, lökdössük egymástjárunk
kiáltozva, szemünk csak a magunk baját
látja, szájunk csak a magunk nyomorúságát hirdeti s még az elégületlenség
kórusába sem vegjnil összhang: zűrzavaros, fájó hangok tülekedése ez, erő,
hit és remény nélkül szűkölködő, mert
hiányzik belőlünk az összeforrasztó szeretet.
A mester szavát nem értettük meg,
a mester útjáról letértünk. A Szeretet,
mely világhódító útjára elindult a sziklasírból, mikéntha visszaszállott volna oda,
ahonnan küldötték, mivelhogy méltó
helyre nem talált közöttünk. Mi pedig
csináltunk belőle hangzatos jelszót, szimbólum lett, alkalmatos arra, hogy szájról szájra adjuk, de megvalósítani ne
tudjuk.
És járunk-kelünk, viaskodunk, törtetünk a siralomnak völgyében, fejünket
meghajtjuk a panaszszónak hallatára, de
kezünket nem nyujtjuk ki, hogy embertársunkat, aki nehéz terhe alatt összeroskadó tt: fölemeljük; korsónkat megtöltjük
a forrás vizével, de nem nyujtjuk oda
szomjazó felebarátunknak, hogy szomját
elolthassa.
Mi a Szeretetet lefoglaltuk önző kis
világunk számára s a nagy tanításnak
legfontosabb igéit érzéketlenül morzsoljuk: „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat". Olyanok vagyunk, mint az
egyiptomi pap, aki a haldokló mellett
imát dünnyög, de titokban számlálja a
datolyaszemeket a zsákban, melyet fára-
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dozásáért — a szent cselekményért —
kapott.
Ilyenkor pedig, midőn a feltámadás
emléke megújul lelkünkben, midőn a
békesség és megváltás gondolata eszünkbe
juttatja a nagy Áldozót, szívünkben megrendülünk, szemünkről leesik az emberi
gyarlóságunk sűrű fátyola s fájóan érezzük, hogy nem járunk azon az úton,
melyet az a Szeretet megvilágított.
Tévelygünk cél és irány nélkül, kisded
szándékaink bilincseket vernek reánk,
kisded bánataink megbénítják tagjainkat, szenvedélyeink vadul kergetnek s
az élet nagy adományát sem megbecsülni, sem értékessé tenni nem tudjuk.

. . . Abban a kis faluban, hol én gyermekéveimet töltöttem, a feltámadás napján meglocsolták a poros országútat,
megseperték, ünneplő ruháját felöltötte
minden ember; szomszéd a szomszédját
nyájasan üdvözölte, a nap végigöntötte
tavaszi sugarait az utcákon s én, a
gyermek, úgy éreztem, hogy valami
rendkívüli dolog történt a világon. Csodálatosan szépen szólott a húsvéti harang, mert szeretet és békesség volt a
szívemben.
Megszázszorozva ezt a szeretetet ós
; békességet, de nem, millió meg millió
arányban növelve szótárasztani mindenütt, hogy uralkodjék a szíveken és
elméken, hogy átteremtse a világot: ez
az érzés száll meg a feltámadás fenséges misztériumának igézete alatt.
Zengjetek, bongjatok húsvéti harangok, hadd álmodjék a lelkem békességről és szeretetről, amelyről álmodnak a
jók és nemesek ezredévek óta és szálljon belém a hit: hogy egykor eljön az
a szeretet és az a békesség!
Gaal

Mózes.

Sokat elnéznek, sokat megengednek az emberek annak, ki alacsony haszonlesés nélkül
helyettük és érettük fárad.
Deák

Ferenc.
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A iiiaiiviir honvédség.
Irta : Balogh

Pál.

V édő erőnk egyetlen intézménye : a m a g y a r
honvédsereg az idén kettős jubileumhoz ér.
Most van hatvan éve, hogy az 1848-iki t ö r vények értelmében kialakult
fiatal
honvédzászlóaljak átesvén az első tűzkeresztségen, a
függetlenségi harc dicső tavaszi hadjáratát, a
merész t á m a d ó műveleteket s a magyar ügy
fényes győzelmeit lehetségessé tették.
S most telik be a negyvenedik év azóta,
hogy a kiegyezés után létrejött honvédelmi szervezetet a m a g y a r kormány 186!) tavaszán életbe
léptetni s a nemzeti honvéderőt felújítani m e g kezdő.
Sem az intézmény, sem a közvélemény ez
alkalmat nem kívánja jubiláris ünneptartásra
felhasználni. Sem belső viszonyaink, sem a külpolitikai helyzet nem teszik ezt kívánatossá.
A katoi:ai kérdések az átmeneti idő t a r t a m á r a
kikapcsolt,attak a nyilvános diskussziók köréből,
s az egész védő erő ügye jogilag az ideiglenesség állapotában van. melyet csak ú j katonai
törvényhozással lehet m a j d perfektuálni. Addig
e nyugvó dolgok bolygatása, akár a h o n v é d jubileum ötletéből is. nem látszik tanácsosnak,
- talán többet ártana, mintsem használna az
intézménynek. Azok a felhők pedig, melyek külpolitikai szemhatárunkat a Balkán felől borítják, s a monarkiát. éber óvatosságra ké-ztetik,
ily ünnepséggel járó tüntetésektől egyenesen eltiltanak.
Tmn nr . I- — :
'r,
. . •—í...
a honvédelmi minisztérium első megalakulásának s 1868-ban történt felú jításának emlékére,
sem az idén : a honvédcsapatok történetében
olv nevezetes kettős évfordulón nem tart semmi
ünnepet. Tartózkodik ettől kormány és parlament, az érdeklett honvédsereg s a nemzet t á r
sadalma egyaránt. Csuk a sajtó gyújt itt-ott
egy-egy szerény mécsvilágot a kegyelet oltárán,
hogy lerója erkölcsi adóját a magyar hadi erények letéteményese, vitézi multunk h a g y o m á nyainak törvényes örököse, s az egykoron m a j d
tán ki feji endő magyar nemzeti védő erő reménybeli ö r ö k h a g y ó j a : mai honvéd-égünk irányában.
Hadd világítson e lapban is egy ily kicsiny
mécses a honvédintézmény múltjába, s a m a
hosszai nehéz útra, amit fejlődése közben maga
mögött hagyott.
Sok nehézség és akadály mutatkozott 1868ban, még az újjászületés előtt, e rekoncepció
körül. A bécsi hadvezetőség s az egész t á b o r noki kar, élén Albrecht főherceg tábornaggyal,
kedvetlenül fogadta s bizalmatlanul nézte a régi
császári hadsereg jogi természetének a kiegyezés folytán kikerülhetetlen megváltozását. Nem

volt tetszésükre, hogy az osztrák ármádia ezentúl osztrák-magyar legyen, s a két duahzált
állam egyenként külön saját honvédelemmel is
bírhasson. Mindez beleütközött a generálitás
megkövült ódon hagyományaiba, és felújítni
látszók szemében a h a t á s k ö r i zavarokat, a közös
hadügyi k o r m á n y h a t ó s á g s a két országos honvédelmi minisztérium közt az összeütközéseket,
amik l S 4 8 - b a n kenyértörésre vezettek, h o g y
fegyvernek kellett bennük dönteni.
H ó n a p o k i g elhúzódtak a tanácskozások osztrákok és m a g y a r o k közt, a védőerő újjászervezése, a, hadügyi törvényhozás kettéválasztása,
á katonai igazgatás megosztása s a két honvédség önállósága dolgában. Az ellentett álláspontok m é g csak közeledni sem t u d t a k egymáshoz. T a l á n meg is hiúsul minden megoldási
kísérlet, ha az uralkodó ki nem fejezi h a t á r o zott kívánságát, liogy valamely kompromisszum
kerestessék, mert a kibontakozásra szükség van.
Az osztrákok vajmi nehezen engedtek : lépésről lépésre kellett őkot a törvények vaslogikájával s a monarchia valódi érdekeinek feltárásával engedékenységre szorítani. Magyarország
állami önállóságába valahogy m é g beletörődtek
volna : de az már nem igen fért a fejükbe,
hogy a m a g y a r állam önálló katonai szervezettel bírhasson, mert ezt összeférhetetlennek tartották a monarchia külső tekintélyével. Óriási
m u n k á b a került, amíg megértették a m a g y a r
és osztrák állam pragmatikus szövetség viszonyát. mely kettejüket közös védelemre kötelezi,
de ez n e m jelenti azt, hogy az összes katonai
' ,'
•
1 ' , IUUI.í.ILlíLí.iIIUI
M i , I ' 1 V o J - f^esittílll• , lYUjí.
,,
Ali L . illClt
A kiegyezési törvény kifejezetten kimondja,
hogy a m a g y a r újonc-kontingens a m a g y a r
hadseregé, mely kiegészítő része az egész h a d erőnek. s f e n n t a r t j a azt az elvet is, hogy a hadkiegészítés csak országgvülésileg történhet meg,
a m a g y a r honvédelmi kormány hatáskörébe
utaltan, ennek felelőssége alatt.
A kompromisszum a két álláspontot a k k é p
hidalta át, hogy közösnek nyilvánítá az első
vonalban karcoló hadsereget, s annak kötelékében a m a g y a r kontingenst, külön csapatokba
osztva bár, meghagyta közös és egységes vezetés alatt, ellenben a második vonalra számított
tartalékot teljesen ketté osztá : egyfelől állt az
osztrák császári Landwehr, másfelől a m a g y a r
királyi honvédsereg külön szervezettel, nemzeti
jelleggel, külön parancsnokság alatt, melyekkel
csak háború esetén rendelkezhet a majdani közös fővezér. í g y r e k o n s t r u á l t a t o k az 1868-iki
törvény erejével az lS48-iki honvédintézmény.
A honvédelmi miniszteri tárcát maga a miniszterelnök: Andrássy Gyula gróf vette akkor
kezébe. Dolgozótársul a zseniális Kerkápoly
Károlyt hívta államtitkárnak maga mellé. Ez
14*
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elsőrangú szervezőtehetség volt, s mint ilyen,
a honvédség újjáalkotásánál csakhamar a legjobban bevált.
Felosztották az országot hat honvédkerületre,
s a 82 zászlóaljnak megfelelő honvédjárásokra,
teljesen függetlenül a közös hadsereg területtagozataitól. Gondoskodtak új egyenruhákról,
fegyverzetről, s a gyalogsági puskákhoz egy
egészen új tipust választottak mintául, mely
felülmulta a közös hadseregét: két év múlva
az egész védő erőnél a magyar honvédpuska
alkalmaztatott. A legénység kiképzését eleinte
kiszolgált önkéntesek látták el, a honvéd-tisztikar nagyrészt a 48-as magyar hadsereg tisztjeinek maradványából, s az osztrák sereg magyar származású tisztjeiből került ki, amennyiben ez utóbbiak maguk kérték áthelyezésüket
s az előbbiek önként jelentkeztek szolgálatra.
A gyalogsági szervezetet nyomon követte a
lovasságé : egészben 32 honvédhuszár-század
állíttatott föl, öt honvédkerületben 5—5, a hatodikban 7 századdal. Az egész honvédintézmény
élére főparancsnokul a daliás József főherceget
sikerült megnyerni.
A csapatkeretek hamar kialakultak, s megindult a kiképzés munkája az egész vonalon.
A király látható érdeklődéssel figyelte a fiatal
zászlóaljak és századok haladását. A legfelsőbb
bizalom szinte lélekemelő módon nyilatkozik
meg a hadi jelvények első kiosztásakor. A budai honvédzászlóaljnak maga Erzsébet királyné
hímzett zászlószalagot, ő viselte a fölavatáskor
a zászlóanyai tisztet is, hasonló kitüntetés jutott
a pesti zászlóalj aak Klotild főhercegasszonytól.
Nem telt bele másfél év s az új honvédsereg
már manövérképes volt : a gödi hadgyakorlaton
a legfőbb hadúr szeme előtt fényesen tette le
a szigorlatot : az uralkodó indíttatva érezte
magát, hogy teljes elismerésének s köszönetének József főherceghez intézett külön kézirattal adjon kifejezést.
A fiatal sereg azonban, két fegyvernemre szoríttatva, csonka volt és önálló hadműveletre
képtelen. A honvédtörvény hozásakor az osztrákok féltékeny gyanakvása megakadályozta
azt, hogy hogy e nemzeti intézményünk szervezete tüzér- és műszaki csapatokra is kiterjedhessen. De Andrássy gróf heves alkotókedve és
bátor buzdító ereje e téren sem riadt vissza
merész kísérletektől. A német-francia háborúban
szerepelt francia golyószóró-ütegek magára vonták figyelmét, s kieszközölte az uralkodótól,
hogy az ú j fegyver hasznavehetősége a magyar
honvédcsapatoknál kipróbáltassék. Megrendelt
tíz mitraillőz-üteget, rendelt melléjük szolgálattevő legénységet, élükre néhány tisztet. S félév
múlva már ott működött az első próbaüteg a
Vérmezőn Andrássy gróf, s néhány hivatalos
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osztrák tábornok előtt, akik bosszús arccal, elkényszeredve integettek helybenhagyólag, mikor
a miniszter a magyar osztag fürge mozdulatait,
szabályos menetelését, a legények tanulékonyságát s a tisztek gyorsan elért sikerét hangos
szóval magasztalta.
Voltak ezenkívül Andrássynak egyéb tervei
is a honvédségnél. Többek közt az járt elméjében, hogy jókor fegyver alá fogja a serdülő
diákifjúságot : tanuló-zászlóaljakat akart szervezni, s a fiúk katonai neveléséről, a fegyverfogásokban és csapatmozgásokban kiképzéséről
gondoskodni. Egy ú j katonanemzedék lebegett
szeme előtt, mely ráteremjen a nemzet visszaszerzett közjogának, a haza területi épségének
védelmére, s az alkotmányos király trónját erőteljes támogatással szolgálni tudja. Az első
tanuló-zászlóalj létre is jött Pesten ; a főparancsnokságot az akkor még gyermek Rudolf trónörökös vállalta magára. Egyszer a kis királyfi
szemlét is tartott a kivonult fiúk fölött, az
udvar és miniszterek jelenlétében.
De jöttek aztán nehéz évek a magyar honvédintézményre. Andrássy Bécsbe költözött, átvéve a külügyek vezetését, s itthon avatatlan,
gyengébb^ utódokra hagyta, hogy művét folytassák. így árvult el sokára a honvédügy, s
hervadozék mindaz, ami körülötte már oly szép
virágzásnak indult.
Lónyay Menyhért gróf, Andrássy utóda, a
kormány élén, a honvédelmi tárcát csak névleg
látta el. Maga pénzember és közgazda volt ; a
katonasághoz nem értett, nem is törődött vele.
Az ő idejében a honvédügyeket úgyszólva senki
sem igazgatta, úgyszólva maguktól igazodtak
azok.
Mikor Lónyay megbukott, utóda : Szlávy
József gondoskodott külön honvédelmi miniszterről, Szende Béla személyében. De ez nem
termett feladata magaslatára. A termetes, torzonborz, mord arcú öreg táblabíró csak külsőleg és első látásra tudott imponálni. Gyenge,
akarat nélkül való, szelíd természetű volt. Nevének a nomen est omen jelentőségét adta harcias hivatásában, kiáltó ellentétben külsejével
s a magyar honvédmimszter feladataival.
Alatta a dolgok mentek, ahogy épen mehettek. A törvény a honvédcsapatokat elég szűken
alimentálta emberanyaggal, újoncokból csak
annyit juttatott, amennyi a közös sereg ellátása
után még fennmaradt. Egyebekben a honvédzászlóaljak az utolsó két tartalékos korosztályra
volt utalva, mely tíz esztendőt a közös seregnél leszolgálván, a honvédségnek két esztendőn
át csupán négy-négy heti fegyver gyakorlattal
tartozott. A honvédcsapatok eszerint csupán az
év négy hetében bírtak kellő létsz ámmal ; a
tartalékosok bevonulása előtt vag y után a
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zaszlóalj alig tett 80— HM), a század mindössze
20— 25 legényt. Ily csöpp ereivel a csapatkeretek csak nehezen voltak fenntarthatók,
rendszeres újoncképzésről, zászlóalj-gyakoliatokról, kisebb csapattesteknek nagyobb formációkba
összevonásáról szólni is csak nagyritkán, elvetve lehetett. Evek teltek anélkül, hogy a
zászlóaljak dandárköteléket, a lovasszázadok
ezredköteléket ismertek volna. A legnagyobb
egység a gyalogságra nézve a féldandár (három
zászlóalj), a lovasságra nézve pedig a .századosztály (két század) volt. E csapatok gyér sorai
elég szomorúan festettek a közös hadseregbeli
7 zászlóaljas gyalogdandárok és li századnv
lovasezredek mellett. Ami bizony hozzájárult
ahhoz, hogy az osztrák hadvezetőség honvédségünket lekicsinyelje, a golyó szóró-ütegeket i
pedig — kiselejtezendő lom gyanánt — a rakodót,árakba tétetni rendelje.
Tetézte it honvédsereg bajait a magyar állami
pénzügyek siralmasra fordult állapota : az, ijesztővé nőtt es állandósulással fenyegető költségv e t é s t hiány, mely évenként a 10 — (»0 millió
forint közi váltakozók. Ily viszonyok lehetetlenné tettek, hogy nemzeti katonaságunk fejlesztésére kiüthessünk : sőt, volt olv szorongatott pillanat is. mikor komoly idea gyanánt
mérlegelték a honvédségre fordítandó milliók
teljes megtakarítását : a honvédintézmény eltörli -et. Ámde e/. a lépté-, messze túllőtt volna a
célon; maga a gondolat- senkinek
tetszett, el
is ejtették csakhamar véglegesen. Azóta a maii var honvédsereg minden magyar kormányra
es alkotmányos pártra nézve
no 11 ine tangere.
Jobb időket az intézmény Ráday öedoon
gróf minisztersége alatt ért meg. E férfiú azelőtt az uralkodó szárnysegéde, bizalmasa, és
bármel} hatáskörben tettvágyő, komoly sikerekre
törekvő, ambiciózus szellem volt. Erős kézzel
ragadta meg a honvedügyek gyeplőit. Sokban
lendített is rajta a zászlóaljak szervezése, a
honvédlovas-siigi főfelügyelet rendszeresítése, a
ménestelepek reformja és a esendőrintezméiiy
által. Körai halála idő előtt vetett véget, nagy
reményekre j<>gosító működésének.
Most pár évre interúr következett : ti minisztérium élén ideiglenesen Orczy Béla báró, ti
felség köriili miniszter, foglalt helyet, de maga
melle kapta államtitkárul Fejérváry <iéza bárót,
ki úgyis, mint kiváló hivatásos katona, úgyis,
mint az uralkodó regi kegyeltje, alkalmasnak
bizonvult a lionvedintézinény tovább fejlesztésére. S miután nemcsak a közigazgatásban,
hanem a parlamentben is jól bevált. Orczy bárd
szívesen adta át neki a miniszteri tárcát.
Fejérváry közel két évtizedes kormányzata a
honvédség történetében mélyebb nyomokat hagyott hátra. Alatta épültek ki a honvédlak-
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tanyák, reformáltattak a hadapródiskolák, erre
az időre esik a tisztifizetés, s a legénységi zsold
szabályozása, a honvédnyugdíj s az özvegyi,
árvagyermeki ellátás rendezése. Legjelentékenyebb ke't, müvének tekinthető az, hogy a Ludovika-intézetet kifejlesztő tisztképző honvédakadémiává s hogy az 1889. évi honvédtörvenyben az újonckontingesből évenként 12.500
legényt föltétlenül biztosított a honvédcsapatoknak. E két korszakos intézkedés azt eredményezte, hogy a honvédsereg, mely időközben
hét kerületre osztva, 92 gyalogzászlóaljig és
40 lovasszázadig emelkedett, a kellő békelétszámhóz feükséges legénységgel el van immár
látva s hivatásos magyar tisztek dolgában is a
hiány fedezéséről intézményes gondoskodás történik.
A m agy nr honvédség immár nem az többé,
aminek 40 éve szánták: territoriális tartalékhad. mely mozgósításkor legföljebb 120.000
fegyverfoghatót képvisel. Honvédségünk hadi
létszáma immár 2 7 0 . 0 0 0 harcost jelent, ezekből
s I . U I I O gyalogos 2 8 ezredbe, 1 4 dandárba és
7 hadosztályba, 1 0 . 0 0 0 lovas pedig 1 0 huszárezredbe, 5 lovasdandárba és 2 lovashadosztályba
van beosztva, a többi 17Ü.000 pedig honvédtartaléknak számít, melyet részint a veszteségek
pótlására, részint új csapatok felállítására, részint a népfölkelésnél lehet majd felhasználni.
E honvédsereg nem a második vonalban harcol,
hanem a közös sereggel együtt, annak hadtestjeibe osztva, vele cgvenrangúlag.
Most már csnrián a/ hiáiivzik teljes szervezetéhez. hogy megkapja a, hiányzó fegyvernemeket is: a honvédtüzérséget s a műszaki
honvédcsapatokat. Akkor mi sem áll útjában
annak, hogy belőle teljesen önálló honvédhadtesti'k alkottassanak. Ezekről remélhetőlego az
új honvédtörvény fog gondoskodni, ahogy
Ausztria a saját Landwehr-törvényében már
gondoskodott is. Xálunk az intézkedést az átmeneti idő alatt a. katonai kérdések kikapcsolása késlelteti, do a védőtörvény reformja előbbutóbb azokat ismét aktuálisokká fogja tenni.
Akkor a honvédség is megülheti nemzeti
asszisztenciával 40 evi fejlődésének örömünnepét.
Az ipartörvény tárgyalása. Az új ip árt ö r v é n y ü g y é b e n , m e l y az e g é s z i p a r o k t a t á s t is
f e l ö l e l i , a v á r o s h á z á n . S'Merényi
József államtitkár
elnöklete mellett,
az é r d e k e l t s é g e k
nagyszámú
képviseletének közreműködésével minden hétfőn
k e d d e n es s z e r d á n d é l u t á n f o l y n a k a t á r g y a l á s o k .
A közoktatási minisztérium képviseletében.
Apport > g r ó f m i n i s z t e r m e g b í z n i í j a i k é n t . . Mártonffy
M á r t o n és Kirchner
Béla szakoktatási főigazgatók
v e s z n e k r é s z t az ü l é s e k e n .
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Amíg valamely mozgalom a jog és a méltányosság határain belül törekszik kitűzött célját
elérni, ha nem is általános, de mindenesetre
elég nagy visszhangra és rokonszenvre talál a
társadalom jobbjai körében. De ha a kezdet
talán könnyű sikereitől elkapatva túlzott, sokszor lehetetlen követelésekkel áll elő, ha túllő
a célon, nemcsak ellenszenvessé, de nagyon
sokszor nevetségessé is válik.
így van ez a feminizmussal is.
Míg a helyes irányban haladt, senki sem
vitatta el jogosultságát. Hazánkban mindenkor
közéletünk kitűnőségei voltak a legnagyobb
pártolói a feminizmus méltányos törekvéseinek.
Nagyon sokban még a „müveit nyugat"-ot is
megelőztük. így 1871-ben a magyar parlament
elvben kimondja, hogy a nők országgyűlési
gyorsírók lehetnek. És azóta is egyre szaporodnak a nőt, a nő jogait védelmező törvények.
A tanulnivágyó nő a tudomány majdnem minden ágában kiképezheti magát s érvényesítheti
tehetségét. Úgyszintén a kenyérkereső nő munkaköre is mindinkább kiterjeszkedik, jogait a
lehetőségig biztosítja és megvédelmezi törvényhozásunk.
De az is igaz, hogy a magyar feminizmus
mindig a józan ész és higgadt gondolkozásra
valló eszméket hirdette s ezek megvalósításáért
küzdött. Ezek az eszmék soha sem voltak ellenszenvesek, sőt az egész magyar társadalom a
legnagyobb elismeréssel honorálta a nőmozgalom törekvéseit, melyektől a jogot, az igazságot elvitatni nem lehetett. Ám azon idők feministái nem esináltak világra szóló, de még csak
országos lármát sem, hanem annál többet cselekedtek. Már pedig minden Demosztenesznél
szebben beszél a tett.
Főtörekvésük volt a nőnevelés fejlesztése,
tökéletesbítése, a nő tehetségének és munkásságának minél tágabb téren való érvényesülése.
De mindez leginkább az egyedül álló, a kenyérkereső nők érdekében történt. Hogy azok, akiknek nem adatott meg a családi élet csöndes és
nyugodt boldogsága s akik ennélfogva kénytelenek önmaguk megkeresni a mindennapi kenyeret — néha bizony nemcsak önmaguknak,
hanem kiskorú testvéreiknek és elaggott szüleiknek is — alkalmuk legyen tehetségüket és munkásságukat érvényesíteni.
Es az is volna a feminizmus tulajdonképeni
célja, hogy a kenyérkereső nők érdekeit védje
és előmozdítsa.
J. B. a Néptanítók Lapja 8. számában nagyon szépen körvonalozza a feminizmus mindazon jogos követeléseit, amelyek ellen a komo-
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lyan és elfogulatlanul gondolkozó társadalom
sem ellenvetést nem tehet, sem el nem zárkózhatik. Nem tesz kifogást a feministák ama
követelése ellen, hogy a nők előtt a közélet
minden pályája megnyíljék, jogi tekintetben is
helyesli a teljes egyenlőséget, sőt még a választói
jog követelését sem kárhoztatja. Hanem amit
határozottan elítél és veszedelmesnek talál, az,
hogy legújabban a feminizmus már valósággal
hadat üzen a család, az anyaság szentségének,
a neomalthuzianizmus elveinek hirdetésével.
Teljesen igazsága van J. B.-nek. Ez már
nemcsak hogy jogos törekvés, nem, hanem valóságos anarchizmus. Felforgatása a társadalomnak, de még — ha rajtuk állana — a világrendnek is.
Már az az agyaficamodott okoskodás is a
fejetetejére állítasa minden józan gondolkozásnak, hogy a nő boldogságának legnagyobb
ellensége a mai család.
„Az asszony üdeséget — idézi J. B. Gerhard von Amyntor szavait — nem a megrázó
csapások ássák alá, hanem a mindennapi családi gondok." Ugyan, ugyan. Hát ilyenformán
a nőnek egyéb életcélja nem volna, mint csak
a szépségének, ifjúságának és üdeségének ápolása és megóvása ? Az a bizonyos germán hölgy
talán — mint Poppaca Sabbina, Neró császár
híres szépségű, de még hírhedtebb erkölcstelenségű felesége — szamártejben fürdik, hogy
örök időkre megőrizze szépségét és üdeséget?
Mintha bizony a nőnek nem okozna az gyönyörűséget, hogy lakását kellemessé, terített
asztalát vonzóvá és családját egészségessé tegye.
Soha sem volt annak a nőnek saját otthona, aki
a kötelességtudás áldozatának tekinti azt a nőt,
aki családjának, otthonának él. Bizony csak
sajnálni tudom szegényt, hogy rideg szállodai
vagy hónapos szobánál mást nem ismer és a
házilag elkészített egyszerű, de ízletes ételek
helyett a vendéglők cifranevü, de épen nem
étvágygerjesztő kotyvalékain kénytelen fanyalogni. Es még hozzá ezt a máról holnapra való
tengődést mint a női boldogság netovábbját
dicsőíti. Szegény, tormába esett féreg !
De legveszedelmesebb az a minden nőiességből kivetköződött ú j eszme, a neomalthuzianizmus, amely a gyermek, az az anyaság ellen
csinál propagandát. Anya és gyermek ! A legeszményibb, a legédesebb fogalom a siralom e
völgyében. Minden idők legnagyobb művészeinek ideálja és művészetének tárgya az édesanya, karján gyermekével. Egy Rafaelt, egy
Tiziant, egy Munkácsyt, egy Zichy Mihályt
képes volt megihletni és örökszépségü művek
alkotására ösztönözni a gyermek angyali ártatlansága, az anyaság isteni glóriája s az ilyen
sívárlelkű, elhibázott életű hamis próféták gúny-
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tárgyává teszik, agitálnak ellene, mint valami
őcska, elavult intézmény ellen.
Hála a magyarok Istenének, hogy a magyar
feministák között még nem tudott tért hódítani Mme líoussell, a francia apostolnő és
Ilutgers, a hollandi próféta által hirdetett ívjmakhuzi eszme. A magyar nép egészséges,
józan gondolkozására, becsületes és igazságos
érzésére vall, hogy az ilyen nemzetközi burjánok soha sem voltak képesek lelkében gyökeret vemi. Hogy csak egyetlen példát mondjak,
az anarchisták úgyszólván mind az öt világrészben el vannak terjedve, örökös rettegésben
tartják úgy a koronás főket, mint az államkormányzat vezérembereit. Nálunk — Istennek
hála — csak afféle mumus, amellyel a rossz
gyerekeket szokták ijesztgetni, de eleven magyar anarchistát még talán senki sem látott.
Adja az Eg, hogy így legyen ezzel a nemzetközi neomalthuzianizmussal is. Hogy a magyar
nő legendás hitvesi hűsége és anyai szeretete
érintetlenül kerüljön ki ebből az eszmepocsolyából.
„Adassék meg a nőnek — mondja Mme
líoussell — a jog, hogy a gyermeket, életörömei fogyasztóját elnyomhassa." Igaz, hogy
úgyszólván emberfölötti önmegtagadás és önfeláldozás jut az anyának osztályrészül, de nem
gondolt arra az a bizonyos meghibbant eszű
apostolnő, hogy a Teremtő az anyaság állapotával olyan boldogságos érzést adott a nő
szívébe, amelyhez fogható több nincs a világon.
Ez a megfoghatatlan csodálatos érzés az. amelv
elfeledteti az anyuval minden szenvedeset s
képessé teszi olyan hőstettekre — ha gyermeke veszélyben forog — mely bámulatra ragadja a legcinikusabb bölcselkedőt is.
Szeretném megkérdezni líoussell asszonyt,
hogy látott-e már csecsemőjét szoptató anyát?
Látta-e azt az isteni derűt az anya arcán,
midőn gyermekét saját testével és vérével táplálja? Szinte at van szellemülve attól a mindenható szent anyai érzéstől, melyet a keblén
pihegő csöppség élesztett, föl szívében. Es lia
nem látott, menjen és lásson.
De ne a gazdagok palotáiba menjen, ahol
bérbe vett emlőn vinyog a gyerek, ahol a szép
mama hófehér, gyűrűs, karpereces kezecskéje'vei csak a gyermek arcát simogatja meg néhanéha. Menjen a szegény emberek viskóiba, ahol
mindennapos vendég a szükség, a nyomorúság
s ahol az egyedüli verőfényes napsugár a gyermek ártatlan kacagása.
Midőn e sorokat írom, Munkácsy egyik páratlan szépségű festményében gyönyörködöm.
Egy szegény mesterember családi idilljét ábrázolja a kép. Az egyetlen szojia műhely is,
lakószoba is, es szinte látszik, hogy bizony

verejtékes nehéz munkával keresi meg a mindennapi kenyeret az az izmos fiatal munkás, aki
most félbehagyja a dolgot s olyan boldog mosollyal gyönyörködik kicsi gyermekükben, akit
épen most vett föl az anyja a szegényes bölcsőből és magasra föltartva valóságos rajongó
szeretettel nézi és valószínűleg hallgatja gőgicsélö gagyogását.
Szörnyen elfásult szívűnek kell lenni annak
az embernek, akit annyi boldogság látása hidegen hagy.
Aztán menjen és nézzen meg egy sokgyermekü családot, ahol a --ok közül egyet elragadott a halál. Bizony még hetek, sőt hónapok
mnlva is üres annak az egynek a helye az
asztalnál és valamennyien arra az egy üres
helyre néznek, fájó szívvel, könnyes szemmel s
bizony még a tálban is megmarad a része
annak az egynek. Az édesanya úgyszólván észre
sem veszi többi gyermekét s mind csak azt
az egyet siratja. Pedig talán nagyon sokszor
még a száraz kenyérből is szűken tellett.
Ilyeneket lásson t. Koussell asszonyom eV
aztán mondja — ha ugyan meri - hogy a
gyermek teher, hogy a gyermek a .nő életörömei fogyasztója és hogy a család a nő
boldogságának legnagyobb ellensége.
Lehet ugyan, hogy vannak „olyan" nők is,
akiknek valóban teher es nyűg a mai család
és a gyermek; akiknek nincs érzékük az „édes
otthon" iránt, akik kizárólag az utcának vagy
jobban mondva az utcán élnek. Ezeknek aztán
persze, hogy nyűg a gyerek, mert akadályozza
j okét a tetszelgesben, .1 llcitukaben, nut egy
dűli életcéljuknak tekintenek. Ezekből kerülnek
ki a szabadszerelem rajongó hívei — amíg
fiatalok. Ha aztán kivénülnek, a hajléktalanok
menedékhelyére kerüli i ek.
'
Dehát ezek a lelkiszegénység bizonyos stádiumában leledző eltévelyedett teremtések, akiket
a/, új, kritikátlan eszméket hirdető prófétákban
vetett bizalom előbb-utóbb a pokol ötödik vármegyéjébe kerget. Ezeket még megmenteni
kellene a teljes, a végleges elaljasodástól, nem
hogy követendő példa gyanánt állítsák a még
tiszta erkölcsű nők elibe, hogy íme lássátok,
ilyenek legyetek, mert ez az egyedüli boldogj ság a számotokra.
Ha a feministák valóban a nők érdekeinek
megvédését tűzték ki célul, épen elég terrénum
kínálkozik tevékenységük kifejtésére más irányban is, ahol igazán
Istennek tetsző cselekedet
r)
volna a segítség, még pedig a minél gyorsabb
segítség. Ott vannak pl. a prostitúció posványába merült nők százezrei. Ezeknek a szerencsétlen teremtéseknek a megmentését tűzze ki
feladatául a nemzetközi feminizmus, ne a tisztességes családanyák fülébe harsogja pokoli eszméjét.
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Butler Josephine, az abolicionista mozgalom
megindítója szerint a prostitúciót nem a rendőri
intézkedések, hanem épen a nőemancipáció s a
nő munkajoga fogja majd a minimumára redukálni. Nem áll. Mert a prostituált nők 99%-a
nem azért sülyedt abba az erkölcsi ingoványba,
ahova a mulatni, élvezni vágyás és a könnyenélés csalóka lidércfényei csalogatták, mintha
becsületes munkával nem tudta volna megkeresni a kenyerét, hanem, mert nem akart
dolgozni. A szabad szerelmen kezdte, az utcán
folytatja s a kórházban vagy a törvényszéki
orvostani intézetben végezi.
Ezeknek, a társadalom kiközösítettjeinek a
védelmére, a megmentésére szövetkezzenek az
internacionális feminizmus bajnokai, ennek a
lelki fekély terjedésének a megakadályozása
legyen a céljuk. Es ez igazán üdvösséges munkálkodás volna.
Az állam megtette és megteszi kötelességét,
a lélekkufárok bűnös manipulációit a törvény
szigorával üldözi és bünteti, de nagyon kívánatos
volna, ha a szegényebb néposztálybeli leányokat valamiképen fölvilágosítanák és figyelmeztetnék a könnyelmű élet végzetes következményeire. Mert ezekből a szerencsétlenekből kerül
ki a prostituált nők legnagyobb tömege.
Erről tartsanak fölolvasást a feminizmus
apostolai, ennek az eszmének nyerjék meg a
müveit társadalom asszonyait. Es ha minden
cselédtartó úrnő magáévá teszi azt a valóban
humánus eszmét, hogy kötelességünk szerencsétlen embertársunk erkölcsi sülyedését tőlünk
telhetőleg megakadályozni, s ettől az eszmétől
indíttatva, nem sajnál cselédjétől alkalomadtán
néhány jóindulatú oktató szót, sokkal nagyobb
sikerrel lehet küzdeni a társadalom rákfenéje
ellen, amely az egész női nemnek a lealacsonyítása, megbélyegzése.
Ezeket vegyék oltalmukba Mme Roussel] és
társai, a gyermeknek, a családnak, de főként
a családanyáknak pedig hagyjanak békét. Ebben
a mai ideges világban úgyis minden második
asszony hisztériás, aki minden feminizmus nélkül is abban a képzelődésben él, hogy áldozata a családjának. Mire való ezeket a szegény,
beteg idegzetű, a legtöbbször lelkileg is abnormis teremtéseket még ilyen maszlaggal is izgatni.
Ezeket az újmalthuzi igazságokat hirdető nemzetközi apostolokat pedig — szólásszabadság
ide, szólásszabadság oda — ki kellene tiltani
az országból, épen úgy, mint a közerkölcsre
veszélyes pornografikus nyomtatványokat. Mert
aki a család ellen izgat, az a társadalmat, az
államot támadja meg alapjában.
Nincsen nekünk magyar nőknek szükségünk
az ő talmi okoskodásukra. Csak tartsák meg
a tudományukat maguknak, meg azoknak a
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híveiknek, akik rokonszenveznek velük. A magyar nőnek soha sem volt vérében a különcködés és soha sem is vetemedett arra — mint
az angol szüfrazsettek —, hogy világ csúfjára,
utcai és politikai tüntetéseket rendezzen.
A magyar asszonynak soha sem okozott az
keserűséget, sem lealázó nem volt rá nézve,
hogy férjét „az én uram"-nak nevezze. A gyerekre nézve is azt tartja a magyar ember,
hogy pohárból, gyerekből soha sincs sok, mert
abból is, ebből is időjártával sok elpusztul. A
szegény ember pedig úgy vélekszik, hogy ha
gyerek nem volna a háznál, talán soha el sem
nevetné magát az ember.
Ami pedig a szabadszerelmet illeti, hát vannak most is elegen, akik csak úgy „bagóhiten"
élnek, aztán hol ezzel, hol azzal „állnak össze",
cserélik-berélik a párjukat, mint az „oktalan
állatok". De olyanok is azok. Nincs is azoknak becsülete egy garas ára sem. Mert azt
tartják, hogy a jóravaló embert a feleségétől
csak az ásó meg a kapa választja el, vagyis
a sír.
Egyszóval, a mi magyar erkölcsünk nem
veszi be az efféle nemzetközi eszmekotyvalékot
s nem is lesz a magyar nő soha semmi körülmények között a neomalthuzianizmus tanának
követője. Mert a magyar asszony teljes tudatában van annak, hogy ő nemcsak feleség s
nemcsak anya, hanem mindenek előtt és fölött
magyar nő, akinek sokkal magasztosabb hivatása van, mintsem hogy a saját nagyon valószínűtlen és kétes értékű boldogságának föláldozza családja és nemzete jövőjét.
Roussell asszonyéknak pedig azt kívánjuk,
járjanak jó szerencsével mind az öt világrészben, hirdessék az egyedül üdvözítő neomalthuzianizmus igéjét, szálljanak harcba az egész
világrenddel, azon való elkeseredésükben, hogy
miért születtek nőnek. Szóval, csináljanak, amit
akarnak, csak nekünk hagyjanak békét. A mi
dolgainkat majd eligazítjuk mi magunk között
is, mint ahogyan idáig is tettük.

Ma — holnap.
Hogv el tud a ragyogó ég
Egyszerre borulni!
—- Honnan ma jő élet, erő :
Holnap erőt s életet verő
Tűz s jég fog tán hullni . . .
Hogy el tud a boldogságunk
Egyszerre óh, múlni!
— Ma még hangos vígalomba,
Holnap tán bús sírhalomra
Kell sírva borulni . . .
Lampérth
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Vágyódás.

Éjszakában.

Szeretnék újra élni
ITgy vagy ezer év múlva,
S e változó világon
Szétnézni akkor újra.

Láttatok ti már szűz apácasort,
Mikor a Krisztus oltára előtt
Szent áhítattal, halkan énekelték
A legszentebb és legszebb nászdanát?
Fehér ruhába' jönnek éjszakánként
(Halovány arccal, kisírt szemekkel
Fogadom hosszú látogatásuk')
Tavaszi esték szép emlékei.

Járnak-e akkor is még
Csillagok, hold az égen?
S merengenek-e rajtuk,
Mint ezer éve, régen ?
Lesznek-e
Bólintgató
S alattuk
Szerelmet

S megpendítik a bús si rá mot
(A rezgő húrok kesergő hangját
Szomorú szívvel, szótlan hallgatom)
A jelennek nagy szenvedései.

még virágos.
akácok Y
szótlan, szépen
valló párok Y

Ks összeolvad minden álmodásba :
A bús sirám es a tavaszi esték.
Es olyan arccal, olyan lélekkel
Járkálok k i c s i n y , eldugott szobámba,,
Mint amikor a szií/. apácakor
Szent áhítattal, halkan énekelve
Térdel a Krisztus oltára előtt
Es ártatlan, könnyes szemmel tekint
Az 1 r Jézusnak fehér keresztjére . . .
Szép
Annus/,a.

Nyílnak-e vadvirágok
Szülőfalum határán ?
S zendül-e magyar nóta
A Tisza, Duna tá ján Y
Egyébbel nem törődném.
En e ; ak ezekért vagyoni:
l gy vagy ezer év múlva,
Si^ótnc/n i m vllíUjfOM '

Szaholr.skuA

«i

Mihály.

Hcgvállóhoz.

Minél tovább-tovább ja'rom az (:let
Kálváriáját,
S hervasztgatják a gond- és bánatéjek
Eltem virágéit ;
Minél tovább, minél messzebbre törtem
A fárasztó, nehéz úton :
Annál nagyobb, szentebb, dicsőbb előttem
Szelíd alakod, Jézusom!
Mióta érzem: nincs nemesli tett, mint a
Szelíd bocsánat,
-— Mint, amikor a sáros földre tiszta
Hópelyhek szállnak:
S mióta iái a fájdalom keresz1 >'t
behajtott fővel hordozom:
Azóta
érzem
hívebben követlek,
Dicső ideál. Jézusom.
.Szalut/ (lyitla.

a i

S

)
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írta : Benedek I Irk.
bigemlaszerü történet járta be nemrég az
újságokat : .1 banhtr sei re voit a történet címe.
Az van ebben a történetben megírva, hogy egy
szegény író hajlékába gyermeket hozott a
gólyamadár; arról a gyermekről, aki hatodik
volt, tárcát írt a szegény íróember. Ezt a tárcát olvasta a milliomos bankár, s mit gondolt,
mit nem: küldött a hatodiknak egy szép franciababéit, s vala pedig ;i baba fülében, ujjain,
karjain valódi karbunkulus, drága gyöngy . . .
Mikor pedig ez a legendás történet megjelent. a halállal vívódott a bankár, ki legnagyobb, leghatalmasabb vala a mi bankáraink
között; kit, a király a halálos ágyon tisztelt
meg a bárósággal — s ki bizonnyal báróságot,
milliomossájTot szívesen elcserél vala a tisztes
szegénységgel, a mindennél drágább kincsért:
a jó egészségért. A legendás történetet nem
olvista
;i haldokló milliomos, s jó, hogy
nem olvasta. Sokkal szebb volt az <"> cselekedete, mint ahogy azt valamelyik ójságíróeinber megírta. Amit ő cselekedett, az egy költői
lélek cselekedete v o l t . Finom, diszkrét, egv-
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szerű, nemes, melynek az újságírói színezés csak
ártani tudott.
Igen, az úgy volt, hogy mikor a gólya beröpítette a mi fészkünkbe a hatodikat (az újságíró hétre emelte, mivelhogy végre is nem
neki kell csináltatnia a hetedik pár cipőt),
tárcát írtam a hatodikról, elmondván ebben
többek közt, hogy a jóbarátok mely nagy részvéttel mosolyogják le a magamfajta meggondolatlan embert már a negyedik gyermeknél.
De hát csak mosolyogjanak — áldás a g y e r e k . . .
Másnap, ahogy megjelent a tárca, jön egy
hordár, rengeteg nagy skatulyával. Kérdi az
asszony: ki küldötte? Mondja a hordár: egy
fiatal úr adta át az Andrássy-úton, de a nevét
nem mondotta. A hordár elment, a skatulyát
felbontottuk s ím, ránk mosolyog egy gyönyörűséges, nagy francia baba. A baba mellett
nőies írással egy cédula: „A hatodik írójának
egy őszinte tisztelője."
Mondanom sem kell, hogy nagy volt az öröm
a háznál, s mindenfelé kutattuk a rejtelmes
tisztelőt. Hogy nő, abban pillanatig sem kételkedtünk. Csak a finom női lélek képes ilyen
figyelemre. De hát ki ez a nő ? Végiggyanusítottuk összes nőismerőseinket. Elmondottuk
mindenkinek, de bizony csakhamar észrevettük,
hogy az én tisztelőim sem a jóbarátok, sem az
ismerősök köréből nem való. Már hetek multak,
mikor „elpanaszoltam" örömemet Ranschburg
Viktornak, az Athenaeum igazgatójának. Hopp !
megvan. 0 küldötte. Rejtelmes mosolyt láttam
megvillanni az arcán.
— Te küldötted?
— Dehogy! Azt azonban, hogy ki küldötte,
tudom.
— Ki az?
— Nem mondhatom meg. Az illető örömét
nagyon megrontaná, ha a titok kipattanna.
Nem hagytam békét Ranschburgnak s végre
is azzal a szigorú kikötéssel, hogy nem veszem
tudomásul a kedves figyelmet, kibökkentette :
Kornfeld Zsigmond. A hitelbank igazgatója.
Hát Ranschburg ezt honnét tudta? Onnét
tudta, hogy Kornfeld nála kérdezősködött telefonon az én lakásom után.
Mondjam-e, hogy a figyelem meghatott. íme,
egy ember, akinek világa a pénz, aki a magyar
pénzvilág koronázatlan királya, akit én színről
színre soha sem láttam, kedves bújósdit játszik
velem s úgy elbújik, hogy még csak egy könyvet sem küldhetek viszonzásul, mert akkor
megtudná, hogy tudom ám, ki küldötte a babát,
s az ő öröme meg volna rontva.
Hallgattam is két teljes esztendeig. Akkor
Kornfeldet, az apát, nagy szomorúság érte. Egy
fia önkezével vetett végett szép ifjú életének.
En meg írtam egy részvétlevelet a lapomban.

Abban a részvétlevélben megírtam a baba történetét. Ebből a történetből lett nyolc év
múlva, mikor Kornfeldet báróvá tette a király,
az a legendás történet. „A bankár szíve." Hogy
mint küldött nemcsak babát, de drágagyöngyöket is . . . Ezt már Kornfeld nem olvasta, s jó,
hogy nem olvasta . . . Az ő figyelme úgy volt
szép, ógy volt költői lélekre valló, ahogy az
történt. Erezte ő, hogy megbántja az író érzékenységét, ha pénzre váltható drágaságokat
is küld. Annyira érezte, hogy — amint később
kiszivárgott — egy ideig tépelődött : ne rejtsen-e a baba szoknyájának a zsebébe sorsjegyet,
s végre is lemondott e gondolatról : hátha megbántana vele. Nem bántott meg, áldja meg az
Isten haló porában is.
Hogy ez a pénzember költői lélek volt, egyéb
bizonyságom is van erre. Még jóval azelőtt,
hogy a babát küldötte, érdeklődött irántam.
Olvasgatta tárcáimat az én kicsi falumról, házamról, magamültette fáimról s gyakran mondotta Ranschburgnak: szeretném egyszer meglepni Benedeket az ő falusi fészkében. Hát
bizony ott nem lett volna sok látnivalója neki,
aki országot-világot bejárt s annyi szépet látott.
Mindössze egy kicsi, puha, meleg fészket talált
volna, a fészek körül gyümölcs- és mindenféle
erdei fákat, melyeket azért ültetgetett a gazdája, hogy, ha majd nehéz lesz a toll, árnyékukban megpihenjen. Es talált volna az ő
nagyméretű uradalmához képest egy kis figuragazdaságot, melyről így emlékszik meg egy
csípősnyelvű, igen találó versike :
Elek apó „mintagazdasága",
Csak ő tudja (sőt még ő sem!),
Hogy mit fizet rája.
A szeretettel várt látogatás elmaradt, de én
íme, meglátogatom a bankár sírját s a hat kocsi
koszorú mellé leteszem ezt az egy szál virágot.

Tanítók tanácsadója.
B. L. Brdcze. Állami tanítói állás elnyerése iránti
kérvényhez csatolandók : az oklevél, — lehetőleg hiteles másolatban — a születési bizonyítvány, honosf ági, esetleg illetőségi bizonyítvány, a megelőző működésről szóló okmányok és ha van, egyéb képesítést
igazoló okmány. A közvetlenül föltejresztett kérvénnyel
célt nem é r ; tessék pályázni. — B. K. (íyr. 1. Ha
a tanfelügyelőség a tanítói állás végleges betöltése elé
akadályokat gördít, akkor annak mindenesetre alapos
oka is van. Tegyenek eleget a tanfelügyelőség rendelkezésének. 2. Tény, hogy a díjlevéHleg megállapított
tanítói illetményeket alábbszállítani nem lehet. Csakhogy pl. a hitoktatásért megállapított külön díj tanítói
iüetménynek nem tekinthető és ha az iskolafenntartó
másként akar gondoskodni a hitoktatás ellátásáról, az
e címen megállapított ületményt megvonhatja. —
Felekezeti. A nyugdíjjogosultság megállapításánál a
tanítói és kántori járandóságok a legkisebb alapfizetés
(1000 K) erejéig együttes fizetésnek tekintetnek, anél-
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kill, hogy ez utóbbiak jellege érintetnék. önnek tehát
1 10 K a kántori javadalmából a nyugdíjigénybe be
fog számíttatni, ezért, azonban, miután fizetéskiegészítési államsegélyt nem élvez, folyamodnia kell.
l'vacs. 1. A díjlevélhen biztosított illetményekből egy
tillér sem vonható meg azon a címen, hogy a legkisebb alapfizetésnél nagyobb a jövedelme. A községi
tanítók kántori járandóságai, mint már számtalanszor
megüzei.tük, nem számíthatók be a legkisebb alapfizetés kiegészítéséül. Ha tehát a községi iskolánál
működő kántortanítónak tanítói illetményei nem érnék
el az 10U0 K-t, úgy tizetéskiegészítésre van igénye.
2. Az általános ismétlő-iskoláért járó díj mind a legkisebb alapfizetésbe, mind pedig a nyugdíjba beszámítandó és meg nem vonható a tanítótól.
Ii. E.
Stejed. Az iskolafenntartó nem kényszeríthető arra,
hogy 1910 előtt igénybe vegye az államsegélyt a
tanítói fizetésnek 1000 K-ig való kiegészítésére, még
akkor sem, ha nyilvánvaló, hogy a határidő lejárta
után sem lesz képes sajátjából megadni a törvényes
minimumot. Ily esetben visszamenőleg sem követelheti
a különbözetet. — A. 31. Vlajkoveez. Ha okmányaihói az tűnik ki, hogv követelése jogos, akkor minden
bizonnyal meg is ítélik önnek, amit kért. Mi erre befolyást nem gyakorolhatunk.
Érdeklődő. ( jfalu 10.
1. Ha az ál'am adná az egész fizetést, hol marauna,
akkor a kiegészítés V Kiegészíteni esak valami meglevőt lehet, ami nem teljes. 2. A kérvényre adandó
válasz meg fogja állapítani.
I». It. I'. Forduljanak
utasításért az iparhatósághoz, vagy a kir tanfelügyelőhöz. Külön nem taníthatják őket, díjat m követelhetnek tőlük.
E. 1». Szirénlaha. Minde r, ügyben
a közig, bizottsághoz forduljon. IIa kellően meg tudja
okolni, valószínűleg belemennek a tárgyalásba.
15. Gy. Avasújfalu. Nem tudjuk elhinni, hogy a főszolgabíró azzal utasította vissza hátralékos fizet,énének
behajtása iránt, hozza intézett, kérését, hogy mondjon
le, ha fizetését nem kapja meg. Ha nem tett volna
semmi intézkedés), a behajtás iránt, akkor a közig,
bizottsághoz forduljon annak megjelölésével, hogy a
foszolgaOiro ugyan« targybau hozza inu /.eil kei-é.-éiick
nem tett eleget. Iskolafenntartója, a hitközség, melynek
képviselője ebben az esetben az iskolaszék ; tehát nem
az elnök vagy gondnok egyedül, hanem az iskolaszék
egyetemlegesen felelős az ön fizetésének kiszolgáltatásáért. — Sell. 1. Kérheti a pénziigyigazgatóságtól.
2. Igen. ;}—4. Nem tudjuk. •>. Vasárnap kivételével bármikor a déli lírákban. Megmondják ott.
11. M. Az 18S0. évi XXVII. t.-c. tényleg nem menti
fel a népiskolai tanítókat a, hadmentességi díj fizetésének kötelezettsége alól. A fölmentest a törvény :!.
§-ához csatolt Utasítás 2. pontja foglalja magában. A
23.208/1882. sz. pénzügyminiszteri rendelet pedig körvonalozza, hogy kik azok a tanítók, kik a népiskolai
fogalom ala tartoznak V Ide tartozóknak értetnek az
elemi, földmívelési, keresk. es ipariskolai, felső nép- é.s
polg. iskolai, továbbá a tanítóképző-Intézeteknél és ezekkel kapcsolatos gyakorló-iskoláknál és a, felsőbb leányiskoláknál működő tanítók, illetőleg tanítójelöltek is. l>. Gy. Azokkal az állítólagos sérelmekkel, melyeket
ön soraiban felhoz, egyáltalában nem foglalkozhatunk,
mert azok a tényállás teljes félreismerésén alapulnak.
A vármegyei tanítótestületnek ön épúgy lehet a tagja,
mint, az állami vagy községi tanító. Ugyanis tanítói
egyesületek alakulásáról és működéséről kiadott szervezet szerint rendes tagjai az egyesületnek: a, tankerületben tényleg működő valamennyi elemi nép-,
felső nép- és polgári iskolai igazgatók, tanítók és
tanítónők az iskola jellegére való tekintet nélkül. Saját,
mulasztásának tulajdoníthatja tehát, hogy még nem
tagja az egyesületnek. Olyan tanítói szervezet, aminőről
ön ír, az ország egyetlen vármegyéjében sem létezik.

LAPJA.
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Könyvesház.
* Oláh Gábor: Gondolatok

f'olhöfuíása.

I
i

(Debreezen. 1909. Ara 2 korona.)
Oláh Gábor sűrűn bocsátja nyilvánosságra a
köteteit, egy félév alatt hármat, sőt, lia a külön
is megjelent Meztelen asszonyt külön számítjuk,
négyet, még pedig verset, prózát egyaránt, sőt
ugyanazon kötetben is vegyítve a két formát
egymással. Termékenységét jo szemmel nézzük,
de sietségét nem dicsérjük, nemcsak azért, m e r t
a közönség nehezen hajlandó eg} írótól annyit
befogadni, hanem mert, a költő nem enged magának időt érzelmei tisztulására, gondolatai érlelőd é i r e . így a legutóbbi kötetbe foglalt versek
újabb fejlődést nem igen jelölnek Oláh Gábor
költői pályáján; komor hangulata, a halállal való
kacérkodása, szertelen-ege, kiilöiikodese ugyanolyan, mint az előző gyűjteményben, mint, az
''Jet lobogója alatt, legföljebb a költői hivatásától való elteltség, fiz önimádásig. menő magúban
való hit j u t még erő,sebben kifejezésre néhány
szép, de kellemetlen hatású költeményben. (Az
engemet bántóknak, Anyám, tégy büszke.) Hagyjuk tehát e verseket és forduljunk e kötetnek
mintegy 20 lapnyi prózájához, a tulajdonképeni
Gondolatok felhó'fntásához,
amely reszt bizonyára
legértékesebbnek tart maga n szerző is, különben
nem nevezte volna e részről egész könyvét.

,

Nehéz megmondani, hogy mi van e hat hosszú
szakaszra osztott, de egymáshoz mégis szorosan
tapadó érzesmasszában e . reflexió-tömegben ; még
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nemet es nyelvi formát választott e művéhez a
költő. TaJán legközelebb járunk a, következő hozzávet ésseJ. Képzelje el az olvasó Petőfi Felhőinek
vakmerő gondolatait, bizarr ötleteit Eötvös ..Karthauzi "-jának érzelmi keserűségével és bölcseimi
pesszimizmusával vegyítve, s az egészet a „Zalán
futása "-nak ragyogó jelzőkkel ékeskedő, szokatlan
fordulatokkal feltűnő, hatalmas forrású, költői
fellengésű nyelvébe ömlesztve. Igenis, ömlesztve,
mert, a Vörösmarty szoros kötésű hexameterei
vagy aszklepiáde.s/.i sorai meg vannak oldva es
Oláh Gábor gondolatat és érzelmei kötetlen daktilnsokban < s khorijáiubusokbaii ömlenek.
A Gondolatok felhufntásá-ban
egy vívódó lélek,
egy forrongó szív tör ki és áradozik hol földrevonó lehangoltsággal, hol égig szökő lelkesedéssel a természet nagyságáról, az ember kicsinységéről. a szerelem mámoráról, a nemzetek örök
harcáról, a magyar haza letűnt dicsőségéről, a
magyar föld változatos szépségéről, a gyermek
nyújtotta gyönyörűségről, az anyát megillető
hódolatról, de legtöbbször önmagáról, kétségeiről
es reményeiről, halál utáni vágyáról es halhatatlanságába vetett, hitéről.
A Gondnlahil' fIháfutása
egy odasorozat, egy
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rapszódia-folyam, tele tűzzel, tele erővel, de természetesen, minthogy oly sokáig sem érzés, sem
hang nem b í r j a a legmagasabb fokot és feszültséget, sokszor álpáthoszba csap át és nagy szólamok dagályába vész.
Leginkább szívhez szól, m e r t bizonyára szívből
beszél, mikor Magyarországot dicsőíti, mikor a
Tátrát és a Balatont, E r d é l y t és az alföldi r ó n á t
festi szemléltető hasonlatokkal ós lángoló szeretettel. Ez egy-két lapját bízvást odaállíthatjuk
Vajda P é t e r és Jókai legköltőibb leírásai mellé.
Meghat akkor is, mikor az anyákat magasztalja,
a szerelem, a hit apostolait. Érezzük, hogy ezt
átérezte a költő, holott máskor, midőn a lét és
kivált a maga léte kérdéseit feszegeti, nemcsak
szívünkkel, hanem eszünkkel sem tudjuk követni.
De ha m é g oly bizarr és zavaros gondolatok
kavarognának is e versszakokra nem oszló ódákban, ha még oly szertelen indulatok, ha inkább
képzelt, mint valódi érzelmek hömpölyögnének e
ritmusra és mértékre járó prózában, a
Gondolatok felhőfutása
akkor is megérdemli rendkívüli
érdeklődésünket. Egy káprázatos, egy agyszédítő
erő mutatványa ez a m a g y a r nyelv és stílus
terén. Szemünk, szánk eláll, ha figyeljük, hogy
mit tud Oláh Gábor végbevinni a magyar nyelv
hangjaival, szavaival, fordulataival. Egyszer fülünket csiklandozza csupán a hangoknak zenei
összerakásával, máskor a h a j u n k szálai meredeznek a merész jelzőktől, a szokatlan képzésektől
és sohasem hallott összetételektől ; egyszer szinte
emelkedünk a könnyed, a szárnyaló kifejezésekkel, másszor majdnem földre bukunk a nehéz
mondatok, a súlyos szerkezetek pörölycsapásaitól.
Mint a nagy zeneművészek a maguk eszközén,
a hegedűn, a zongorán vagy máson, úgy uralkodik Oláh Gábor is a maga szerszámán, a magyar nyelven, és mi e m a j d n e m feltétlen uralomért, a m a g y a r nyelven való tudatos, művészi
játékáért hajlandók vagyunk megbocsátani Oláh
Gábornak sok hibáját, érzelmei túlzását, gondolatai zavarosságát, ízlése megtévelyedését, annyival
inkább, mert meggyőződésünk szerint e hibáktól
meg fog szabadulni, mert mi hiszünk Oláh Gábornak költői ós írói jövőjében.
Kartlos

Albert.

* Bolyky Ábris válópöre és egyéb elbes z é l é s e k . ( I r t a Lőrinczy
György. Megjelent a
Magyar Könyvtárban.)
A novella m a virágkorát éri. íróink jó része
azonban külföldre megy t á r g y é r t s alakokért.
Ha magyar alakokat szerepeltetnek is, többnyire
városi emberek sorsáról írnak. Nem hibáztatjuk
őket, mert n e m vagyunk elfogultak. Meg kell
látnunk az igaz-ágot minden alkotásban. De
azért mégis jólesett Lőrinczy György kis könyvét olvasnunk. A pusztulófélben levő köznemesi
osztály s a magyar paraszt szerepelnek bennük.

Történetei nem lélektani elemzésekből állanak,
hanem hosszabb-rövidebb rajzok, melyekből a
magyar jellemnek hibái és erényei tűnnek ki.
Ösztönszerűleg kerüli a tragikus dolgokat ; inkább megindít, mint megráz. Ha Lőrinczy könyvének olvasása után számot adunk arról, mi
okozta bennünk a kellemes érzést, rájövünk
arra, hogy az író olyan alakokat állított novelláiba, kik az életből és az irodalomból ismerősök előttünk. E kedves ismerősök sorsa iránt
érdeklődünk, s féltjük őket s az író — mintha
segítségünkre akarna sietni — nem viszi őket
pusztulásba, hanem hosszabb-rövidebb tétovázás
után arra az útra térnek, amelyet helyesnek és
igazságosnak látunk.
* M a d á r v é d e l e m . ( í r t a Dr. Fromm
Géza.
Három füzet. Ára 2 kor. 10 fill. Kapható a
szerzőnél, Ráczkevén.)
Mind többen és többen foglalkoznak a madarak védelmével, ki szóval, ki írással. A feladat
nehéz, m e r t a madárpusztításnak is megvannak a — ligái. Az egyik ilyen liga a gyermeksereg s ez a veszedelmesebbik, a másik a vadászok serege. Különösen a serdülő vadászsereg
az, mely a vad elejtésére gyengének érezve
magát, céltáblául az ártatlan madarakat tűzi ki.
Mennél kisebb éneklőmadarat lőtt le, annál
nagyobb a büszkesége. Ezeket a ligákat kell
magába olvasztania a madárvédő-ligáknak, ezeknek a csoportoknak kellene a szívébe vésni,
hogy m u n k á j u k nem egyéb barbár önzésnél és
kegyetlen kedvtelésnél.
Ennek az ügynek a harcosa dr. Fromm Géza
is, most megjelent füzeteivel. Meghatóan ecseteli a madárpusztítás barbár divatját, a nemzetre
kiható káros következményeit. Ez csak a bevezetés, ami u t á n rögtön á t t é r a madárvédelem
módjára és tényezőire. Felsorolja a törvénynek
erre vonatkozó paragrafusait s azoknak a miniszteri rendeleteknek áldásos következményeit,
melyek a madárvédelemre vonatkoznak. Ezenkívül még igen sok állami intézkedést sorol fel,
melyek mindegyike egy lépés előre a megkezdett áldásos úton.
Az állam után áttér a társadalomra, ahol
még nagyon sok hibát, ferdeséget talál, mint
amilyen pl. a ragyogó madártollak állatias és
ostoba divatja. Rámutat a nevelés ferdeségeire,
hibáira is s itt érdemesnek tartom idézni a
szerző szavait. „Nem mi magunk szoktatjuk-e
boszúállásra és kegyetlenségre a gyermeket,
mikor arra tanítjuk, hogy nevessen azon, ha
jajgatunk az ütésünkre neki adott ostorral ránk
mért csapások alatt és m u l a t u n k azon, lia játékbögréibe belegyömöszölik az oda alig férő fiókmadarat. Napról napra látja, hallja a megterhelt
igavonó állatok kegyetlen ütlegelését és ő maga
' is kéjjel kiabálja agyoncsépelt
„játékállatainak1',
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a sokszor m é g káromkodással is ékes: „gyű. í tikai vonatkozása okozta a botrányokat, A zaj
g y ű , t e " , szókat. S a szülők és nevelök agyán
m o s t m á r eloszlott és a Tűzhely valószínűleg sok
csak pillanatra sem villan át az a r é m e s gonszáz előadást fog érni Parisban. Hogy nálunk
dolat, hogy m i n d e n egyes - g y ű " léket ü t a
m i é r t adták elő, n a g y kérdés. A d a r a b története,
lelki es szívbeli nemesség a m ú g y is gyönge
amit föntebb elmondtunk, sokkal érdekesebb, mint
e p ü l e t é n " stb. Tehát ezért kellene megkezdeni
maga a darab. Altalános emberi vonatkozás kert másként való nevelést, aminek a haszna és 1 vés van benne, s azt is n e k ü n k idegen viszonyok
gyümölcse h a m a r mutatkoznék.
! közül kell nasrv nehezen kihalásznunk. A feneKrtékesebbnél értékesebb dolgok váltakoznak e
h á r m a s füzetkeben. É r t é k e s ú t m u t a t á s t ad a
m a d a r a k és fák napjának miként való megtartására, amit igazán érdemes mindenkinek, kivétel
n é l k ü l elolvasni. Képekkel szemlélteti a mesterségesen készült madárfészkeket
és
etetőket,
könnyen é r t h e t ő utasításokkal látva el azokat.
Végül felsorolja a legfontosabb madárvédelmi
m u n k á k a t s a m á r ezideig l é t e s ü l t •• madárvédelmi telepeket", melyek
legalkalmasabbak
arra, hogy a környékbeli gazdákat is megnyerj e k a madárvédelem nemes ügyének.
i i s s z e g e » » az elmondottakat, igen értékos.
szép munkát n y e r t c három f ü z e t t e l az olvasó
s nem fogja senki elfecsérelt órának tartani azt
az időt. amit e könyv elolvasására «zánt.
(j.)

Irodalom és művészei.
Színházi szemle.

\i'iu:eti >.:iuház három hét. alatt

három
bemutatóelőadast tartóit. Sokalljuk ezt a számot.
m e r t bár a nagy személyzet között ki lehetett
osztani három darab szerepeit, anélkül, hogy egy
színészt több nagy feladat terhelt volna : a színiiaz.nak ke\ es a ívnuc/.uje, lenát itn gsi in heszialiet.nek kellő gonddal az előadások ra. Hiszen
számításba kell v e n n ü n k azt is. hogy felújítás.
vagy régebben n e m adott darab is akad, amit.
szinten próbálni kell. Ez a kesziiletlen.-eg. kapkodás sole előadáson meglátszik.
Az első darab, melyről be kell számolnunk, a
Tűshely. Francia darab, nem r e g e n k e r ü l t színre
a Coivéthe Francai se-Y«'i\. Mirbcun az egyik
szerzője, kinek erősen szatirikus ízű m u n k a i küzi.il isuier mar egynehányat a m a g y a r közönség,
Mirbean a polgári társadalom legkegyetlenebb
ostoroz.oi köze- tartozik. Szerzőtársa, Nathansov-,
kisebb jelentőségű ember, neve eddig ismeretlen
volt nálunk. A Tűzhely párisi elóadá-ait hosszas
pörösködés előzte meg. A Comédie igazgatója
először elfogadta, aztán mégsem i n e r t e előadni,
mévi a darab túlságos éles szatírával rajzolta
m e g egy j ó t é k o n y s á g b a n utazó francia akadémikus
na szenátor alakjai. A pör vege mégis az, lett.
hogy a darabot eb> kellett, adni. A szerzők enyhitettek valamit r a j t a , de még ebben a formájaban is zajos botrányok színterévé t é t t é Molière
színházát az. első előadáson. Sok, ránk nézve
teljeseil érdektelen es jóformán érthetetlen poli-

ketlen romlottság, a morális érzésnek teljes hiánya, amit a szerzők rajzolnak, kínossá teszik
előttünk a darabot. Sem szellemesség, sem fölényes humor nem enyhíti a kínos voltát, A szereplők sem egymás, sem ö n m a g u k előtt n e m
szégyellik magukat, valamennyien moral insanityben szenvednek, m i n t a francia bohózatok hősei,
csakhogy a szerzők nem bohózatot akarnak írni.
Egyetlen f é n y s u g á r , egy tisztább, morálisabb alak,
nincs az egész darabban. A vegén, mintha lidércnyomástól szabadulnánk, és azt s ó h a j t j u k : hála
Istennek, hogy semmi közünk hozza ! Nálunk is
vannak romlott emberek, de ilyen mégsem volt
a mi társadalmunk soha.
A képzelhetői legélesebb ellentéte ennek a
darabnak az a m a g y a r vígjáték, mely egy hét
múlva következett u t á n a : Ttátli- Végli István írta.
c í m e : .1 divat. Egyetlen közös vonásuk, lio \
mind a kettőben sok a vontatott, unalmas j e l e net. ..A divat"'-íiak címe is m u t a t j a már, mit akar
szatírájával nevetségessé tenni. Ez a szatíra ta'in
1
l e h e t éles. keserű, hiszen maira » b a j sein életbe!
vág", ami ellen ivódott. A szerző valóban csak
j kedves, vidám darabot, akart írni. ártatlan, naiv
bonyodalommal, m i n d e n t jórafordító befejezéssel,
iiven uar.iuia liciti* saiv muuui., 'le az i.-to/. \iiag-on \ alósággal éhezik a közönség
ós ilyent
| nem sikerül senkinek sem irai. A naivság, egyszerűség persze megvan a líátb-Vegh
István
j munkájában, de az a baj. hogy nem a darab
! naiv. hanem a szorzó. Nem elég elmés, nem
t u d érdeklődést kelteni, nem t u d színt adni az.
alakoknak, n e m t u d j a változatossá tenni a jelen e t e k e t : mind a leírom felvonásban ugyanazok a
vendégek jelennek meg u g y a n a n n á l a családnál,
' és jóformán ugyanazokat a dolgokat mondják el.
1
Igazán, mintha az ártatlan j ó k e d v egészen ki! veszett volna m á r az írókból!
l
A klasszikus m ű s o r nagy é r t é k ű bővülését jei lenti a következő b e m u t a t ó : Sophokles „Oedipus
' király" emui tragédiája. Elsői része ez annak a
1
hatalmas trilógiának, melynek befejezése. Anti! gone, szerepel m á r a színház műsorán. Oedipus
' király talán az összes görög tragédiák között a
i legtisztább művészi élvezetet szerezheti a m o d e m
! embernek. A végzet hatalma, m e l y e tragédiáki ban az, emberi sorsot intézi, i t t f o r r össze legjobban a hős jellemével, amiben a inai néző
mindennek az o k á t keresni szokta. Igaz. Oedipuson egy regi j ó s l a t teljesedik be. bűnének, ame-
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lyért meglakol, nem maga volt az oka. De talán
soha sem t u d j a meg, hogy a rettenetes jóslat
beteljesült, hogy ő csakugyan megölte apját és
nőülvette anyját, ha nem k u t a t oly csökönyösen
az igazság után, ha visszariad attól, amit lassanlassan megtudott. Itt válik Oedipus egyéni jelleme a tragédia mozgatóerejévé. L á t j u k a sors
rettentő kezét, de látjuk azt a csodálatos embert
is, aki törhetetlenül egyenes, igazság u t á n vágyó
jellemével mintegy kihívja a sors csapásait, s a
végzettől ráerőszakolt bűnökért a maga kezével
méri magára a büntetést.
A Magyar
Színházban
megemlítésre érdemes
a Zöld kakadunak,
Schnitzler
Artúr bécsi író
egyfelvonásos darabjának előadása. Az a Bécset
jellemző limonádéíz, mely Schnitzlernek nálunk
eddig előadott műveit (az Irodalom
című kis
szatirikus egyfelvonásost kivéve) jellemezte, hiányzik ebből a darabból. A féltékenység tragédiája ez, egy párisi mulatóhely színes környezetébe, a francia forradalom idejébe elhelyezve. A
forradalom zaja messziről zúg bele az arisztokraták mulatságába. Páratlan ügyességgel, sok
szívvel és jó szemmel megírt darab a
Zöld
kakadu, talán legjobb műve szerzőjének.
(b.

m.)
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4. A fizetésemelkedésre kirótt járulék 50Voról 3 0 % - r a szállíttassák le.
5. Mivel az 1870-es évek elején, mikor a
felekezeti tanítóképzők még fejletlenek voltak s
a tanítói állásokra elegendő tanítót még nem
nevelhettek, hanem régi, ősi szokás szerint a
tanítói állások egy nagy részét 7 — 8. osztályú
vagy teológus-növendékekkel töltötték be, s ezektől a kibocsátásnál t e t t vizsgán fölül képesítőoklevelet nem követeltek mindaddig, míg az
1875. évi nyugdíjtörvény csakis az oklevéllel
bíró tanítókat vette fel a nyugdíjalap kötelékébe,
s csakis 1 8 7 6 — 1 8 7 7 - b e n kötelezték az ilyen
tanítókat a képesítés letételére, akik aztán eddigi
szolgálati éveiket a nyugdíjalapra nézve elvesztették : az ilyen tanítók szolgálati éve a szolgálatbalépés napjától, vagy legalább is attól a
naptól kezdve számíttassék, amikor, az eddigi
nyugdíjtörvény rendelkezései szerint, a 21-ik életévet betöltötték.
6. Az 1870. év előtt alkalmazásban volt tanítók összes szolgálati ideje nyugdíjazáskor beszámíttassák.
7. A tanítói föld jövedelme számíttassék be
a nyugdíjigénybe, és pedig az illető községek
területén szokásos haszonbérek átlaga szerint.

II. Iskolafenntartói és állami járulék.

A M. T. 0. B. emlékirata.
(A tanítói nyugdíj ügyében.)

A Magyarországi Tanítók Országos Bizottsága most küldötte szét a tanítóegyesületeknek
a tanítói nyugdíj ügyében készült emlékiratot,
hozzájárulás végett. A tanítóságot különösen
érdeklő emlékirat öt fejezetben, 27 §-ban sorolja föl a nyugdíjrendezésre vonatkozó kívánságokat, s arra kéri a tanítóegyesületeket, hogy
az egyöntetű akció érdekében fogadják el azt
teljes szövegében.
íme, a pontokba szedett kívánságok :
I. Nyugdíjigény és tanítói járulék.
1. Állíttassák vissza az 1 8 7 5 : XXXII. t.-c.-nek
az az üdvös intézkedése (41. §, 1. pont), hogy
Magyarország minden tanítója köteles t a g j a az
országos tanítói nyugdíjintézetnek. Ehhez képest
a nyugdíjintézetbe való felvétel ne jelentkezés
útján, hanem ú j r a hivatalból történjék.
2. Aki az 1 8 9 1 : X L I I I . t.-c. túlszigorú intézkedései folytán a jelentkezés elmulasztása miatt
szolgálati éveket vesztettek, azokat utólagosan
nyerjék vissza.
•3. H a a tanítói kívánalmak megvalósítását,
ezek között különösén a szolgálati idő leszállítását a nyugdíjalap a mostani erőforrása mellett
meg nem bírná, a tanítóság évi hozzájárulása
2 c /o-rÓl 3° o-ra emeltessék.

8. A tanítói járuléknak egy százalékkal való
emelése mellett emeltessék az iskolafenntartók
évi hozzájárulása is, tanítói állásonként 2 4 koronáról 3 5 — 4 0 koronára.
Az állami hozzájárulás kulcsa pedig a tanítók
létszáma legyen, mely minden 10 évre előre
megállapítható olyképen, hogy minden 100 tanító u t á n 3000 korona fizettessék. Az 50-nél
kevesebb maradjon figyelmen kívül, de az 50-nél
több mindig 100-nak tekintendő.

I I I . A nyugdíjjogosultak végellátása.
9. A teljes nyugdíjra jogosító szolgálat ideje
40 évről 35 esztendőre szállíttassék le. Es pedig:
a) A 35 év teljes nyugdíjat .biztosítson, b) 5
évig tartó szolgálat mellett végkielégítés 1 évi
fizetés, c) 5 — 1 0 évig terjedő szolgálat mellett
végkielégítés 2 évi fizetés, d) 10 évi szolgálat
után 40°/o nyugdíj, e) 1 0 — 3 0 évi szolgálat
közben minden szolgálati év után 2 ' 5 % emelkedés. f ) 3 0 — 3 5 évi szolgálat közben minden
szolgálati év után 2°/o emelkedés.
10. A szolgálati idő kezdete — a tanító életkorától függetlenül -— az eskütétel napjától számíttassék ; sőt az eskütételt megelőző állandó
helyettesítési idő is betudassék a szolgálati időbe.
11. Nyugdíjazásnál a csonkaév a szolgálatból
le ne üttessék, hanem a megkezdett munkaév
egész évnek számíttassék.
12. Akár tanítói működése alatt, akár nyug-
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díjazott, állapotban haljon el a tanító, hátramaradottal vagy eltemetői az elhunyt legutolsó illetmenyének 2 5 % - á t kapják temetkezési járulékul.
13. Nyugdíjaztatásoknál a lakáspénznek legalább fele, továbbá az igazgatói, ismétlő-iskolai
es iparostanonc-iskolai díj is számíttassák be a
nyugdíjba.
14. A tanítói nyugdíjigény a tanítónak más
helyre való áthelyezése, illetőleg elköltözése folytán lej ebb ne száll hasson, mint már az előbbeni
helyén volt.
15. A felekezetek által fenntartott kántortanítói állások tanítói fizetése különíttessék el a
kántori illetményektől ; az így elkülönített tanítói fizetést szükség esetén egészítse ki az állam
a megállapított minimumra s ez legyen alapja a
kántortanító leendő nyugdíjának.

tóikat az ország többi tanítóival szemben mené rövidítsék, és nekik mindazokat a jogokat
biztosítsák, melyeket a tanítói nyugdíjtörvény
maga tagjainak biztosít.
24. Az állam a nyugdíjalap kezelesét díj nélkül teljesítse, saját hivatalnokaival.
25. Házbért az alap ne fizessen.
26. A Tanítók Országos Bizottságának, illetőleg a tanítóegyesületek szövetségéből netán ennek
a helyébe lépő országos vezetőfórumnak az alap
kezeléséhez hozzászólási jog biztosittassé k s az
évkönyv részére hivatalból megküldessek.
27. A nyugdíjalap évi elszámolása nyilvánosan
a legszélesebb körben publikáltassék.

Hivatalos

rész.

Körrendelet.
(Valamennyi kir. tanfelügyelő úrnak és tanfelügyelői
kirendeltségnek. - 31.851. sz.)
16. Amíg a tanító nyugdíjképessége — a
maga személyére
a 10. szolgálati évnek a
Az ingyenes elemi népiskolai oktatásra vonatbetöltésével kezdődik : hátramaradottal, nevezetekozó' 19<*S. évi X L V I . t.-cikk az állami elemi
sen özvegye és árvái, azonnal, tehát tekintet iskolákra nézve az, 1 ÜOÜ. évi szeptember hó
nélkül a nyugdíjintézetbe való belépés idejére,
1 -ével lép hatályba, minélfogva az állami elemi
nyugdíjra, illetőleg neveltetési segélyre jogosultak ' iskolák tanulói a törvény s . J;-a értelmében az
legyenek.
1909. évi szeptember hó 1-től kezdve sem t a n díjat, sem pedig az l t i ü l . évi 3ÍLI11. t.-cikk
17. A tanító vagy tanítónő (óvó vagy óvónő)
10. §-ában az orsz. tanítói nyugdíj- ős g y á m özvegyének nyugdíja az elhunyt házastárs beintézet javára megállapított HO filléres járulékot
számítható teljes fizetésének tjO°/Va legyen.
18. A család nélkül elhűlt nyugdíjjogosult nem fizetnek.
egyen (tanító, tanítónő, óvó, óvónő) keresetképA hivatkozott törvénycikknek az állami elemi
iskolákat érdeklő első, második, hetedik es
telen atyjáról, anyjáról (avagy vérbeli rokonáról)
- amennyiben azok eltartója az elhunyt volt — , nyolcadik pontjaiban foglaltakra vonatkozólag
a nyugdíjalap épen ugy gondoskodjék, mint. az i tanfelügyelő ói miheztartása végett ezennel s
következőket rendelem el.
özvegyen maradt házastársról.
10. Az árvák ellátása javíttassák. A félárvák
Az l ü O ü ' l O . tanévtől kezdve az állami elemi
az özvegy házastárs nyugdijának 1 - része helyett
iskolákba beiratkozó tanulóktól csupán 50 filléi
1
.-, részét kapják fejenként ; a szülőtlen árvák beíratási díj szedhető. Az ezen címen beszedett
pedig az 1 .-, részen fölül a mostani 50 korona
összeg azonban a törvény 1. §-ában foglaltak
helyett 100 koronát kapjanak nagykorúságukig. I szerint kizárólag az ifjúsági és tanítói szak20. A tanítók nyomorék árvái számára mene- j könyvtárak gyarapítására fordítandó.
dékházak állíttassanak.
H a a szülő vagy gyám szegénység címén i
21. Tanítót fegyelmi úton, ha megfosztanak is
beíratási díj elengedését kéri, az esetben az
nyugdíjától, hátramaradottaira ez, a büntetés ki
annak fizetőse alól való fölmentést az illető
ne terjesztessék. (..Az apa bűnéért a gyermek ne
iskolagondnokságok előterjesztése alapján a fanbűnhődjék' 1 . )
felügyelő adja meg.
22. Özvegyek és árvák évi segélyt kérő folyaÉlihez képest felhívom a tanfelügyelő u r a t ,
modványai. összes mellekleteikkel együtt bélyeg- hogy addig is, míg az 1 S ü l . évi 32.055, sz. a.
mentesek legyenek.
kelt rendeletemmel kiadott és főleg az l o o s
évi X L V J . t.-cikk rendelkezéseiből kifolyólag
Y. E g y é b k í v á n a l m a k .
több tekintetben módosításra szoruló állami
2-1. A kiilön tanítói nyugdíjintézetek — mint iskolai gondnoksági U t a s í t á s t újból kiadom, utafejlődésre legtöbbnyire képtelenek — eltürleudők.
sítsa, a taukerületében levő összes állami elemi
Amennyiben meghagyatnak, a törvény minden
iskolák gondnokságait, hogy amennyiben a bebiztosítékával szigorúan ellenőriztessenek, hogy
íratási díjak fizetése alóli fölment és kérebm-zaz i s 7 5 . evi XXXn. t.-c. -'il. §-át betartsák, és tetik, évenként egyszer, közvetlen a beíratás^k
sem a törvényesnél kisebb nyugdijak által, sem befejezése után, névszerinti kimutatást terjeszmagasabb nyugdíjjárulékok kirovása által taníszen tanfelügyelő úrhoz azon tanulokrók kikóek
Ï
'.e^j,,;
IV. A n y u g d í j j o g o s u l t

hátramaradottal.
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szülei, illetve gyámjai a beíratási díj elengedését kérik.
A beíratási díj elengedését kérebnezők tényleges szegénysége a községi elöljáróság által a
kimutatásra vezetett záradékban igazolandó.
A beíratási díjak címén befolyó összeg az
1909/10. tanévtől kezdődőleg nem illesztendő
L>e az állami elemi iskolák rendes tanévi költségvetéseibe úgy, mint eddig, hanem azoknak
a jövőben leendő mikénti külön kezelésére, valamint az ifjúsági és tanítói szakkönyvtáraknak
mily irányban és módon való továbbfejlesztésére,
egyben az említett könyvtárak ellenőrzésére
vonatkozólag a következők tartandók szigorúan
szem előtt.
Az ifjúsági és tanítói szakkönyvtárak céljaira
fordítandók elsősorban az 50 filléres beíratási
díjak, másodsorban az ezen célra esetleg gyűjtött, avagy önkéntes pénzbeli adományok és
harmadsorban a most elősorolt pénzbeli jövedelmek hiánya vagy elégtelensége esetén, megokolt és általam esetről esetre engedélyezendő
állami segítség.
Az állami elemi népiskolai tanítói és ifjúsági
könyvtárak vezetéseért és kezeléseért elsősorban
a könyvtárkezelő tanító vagy tanítók, másodsorban pedig többtanítós iskoláknál az igazgatók
felelősek.
Ahol a tanítótestületnek több tagja van,
külön őre legyen a tanítói, külön az ifjúsági
könyvtárnak. Akol az ifjúsági könyvtár nagyobb,
s különálló iskolánként, esetleg osztályok szerint van széttagolva, ott több kezelője is lehet
az ifjúsági könyvtárnak, kik külön-külön a
maguk könyvcsoportjukért felelősek.
Az egytanítós, osztatlan iskolában úgy a
tanítói, mint az ifjúsági könyvtár felelős kezelője maga a tanító, a kéttanerős iskolákban
pedig az igazgató-tanító.
A többtanerős iskoláknál a könyvtárkezelői
tisztségre a tanítótestület választ alkalmas egyént
a tanítótestület tagjai közül.
Kívánatos,' hogy a könyvtárkezelői tisztben,
ha valaki bevált s kellő gyakorlatra tett szert,
különös ok nélkül ne legyen gyakoribb változás.
Ha azonban a változás bármely okból elkerülhetetlen, a könyvtárak átadása s átvétele a leltár
pontos átvizsgálása után jegyzőkönyv fölvétele
mellett és lehetőleg ne évközben történjék, még
pedig a többtanítós állami elemi iskoláknál
mindenkor az igazgató-tanító közbenjötte mellett.
A könyvtárt kezelő tanítók tiszte elsősorban
a könyvtárak fokozatos és célirányos fejlesztése.
Evégből többtanítós népiskolában a könyvtárak
céljaira szolgáló mindennemű és előbb már felsorolt jövedelmek felhasználására vonatkozólag
minden tanév elején részletes jegyzékkel és költségvetéssel fölszerelt javaslat készítendő, melyet
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a tantestület külön e célból összehívott ülésén
akként tárgyal, hogy ahhoz a tanítótestület
minden tagja hozzászólhasson. A költségvetéssel'
és részletes jegyzékkel ellátott javaslatot a tárgyalásáról fölvett jegyzőkönyvvel együtt az
igazgató-tanító saját véleményes jelentésének
kíséretében, felülbírálás és jóváhagyás végett
tanfelügyelő úrhoz terjeszti elő.
Egytanítós iskoláknál az ifj. és tanítói könyvtárak szervezésére vagy továbbfejlesztésére vonatkozó költségvetést és javaslatot a könyvtárak
kezelésére is hivatott tanítók minden tanév elején ugyancsak a tanfelügyelő úrhoz kötelesek
felülbírálás és jóváhagyás végett bemutatni.
A költségvetésre és javaslatokra nézve útmutatásul megjegyzem, hogy az ifj. könyvtárakba
más mű be nem szerezhető, mint amely a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző Bizottság
felelős ajánlata alapján, az ifj. könyvtárak számára általam kiadott hivatalos könyvjegyzékbe
fel van véve. Míg a Hl. típus fokozatosan be
nem szereztetett, addig a típuson kívül ajánlott
művek csak kivételes esetben, tanfelügyelői külön engedély alapján szerezhetők be. Ha a III.
típus már beszereztetett : akkor is különös figyelemmel kell lenni a könyvtár arányos fejlesztésére és a szépirodalmi és ismeretterjesztő müvek
közötti helyes arányra.
Az ajándékkönyvek közül is csak azok vehetők fel a könyvtárba, amelyek a hivatalos könyvjegyzékben megvannak. Ezzel szemben kivételes
engedélyt csak a tanfelügyelő úr adhat.
A tanítói könyvtárakba elsősorban azon művek szerzendők be, illetőleg a meglevő könyvállomány elsősorban azokkal egészítendő ki,
melyek a tanítói könyvtárjegyzék első három
típusában foglaltatnak, míg a típusokba nem
sorolt többi művek közül csupán ezután történhetnek beszerzések.
Addig is, míg a tanítói könyvtárak hivatalos
jegyzéke kiadatik, az állami elemi iskolai tantestületek javaslatait a tanítói könyvtárakba beszerzendő müvekre vonatkozólag tanfelügyelő úr
hozzám terjessze fel. Ily fölterjesztések esetén
azonban mindenkor melléklendő az illető iskolák
tanítói könyvtárának katalógusa is.
A könyvtári költségvetésekben fedezetként
feltünteteridők az előző évihez képest számításba
vehető jövedelmek, szükségletként pedig az egyes
iskolák különleges viszonyainak megfelelő és a
rendelkezésre álló fedezet erejéig beszerezni
óhajtott művek részletes jegyzékek szerint és
végre egyéb könyvtárfenntartási szükségletek.
Különös figyelmet kíván, hogy az összes jövedelem megfelelő arányban osztassék fel a tanítói
és ifj. könyvtárak között.
Noha kulturális szempontból egyformán fontos úgy a tanítói, mint az ifj. könyvtár, mégis,
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mivel az ifj. könyvtárt aránytalanul többen
használják és a szülők révén hatása is nagyobbkörü. mint a tanítói könyvtáré : kívánatos, bogy
míg az ifj. könyvtárnak legalább a 111. típusa
be nem szereztetett, az összes jövedelemnek
nagyobb része az ifj. könyvtárra fordíttassuk,
a tanítói könyvtárra maradván a fennmaradd
rész. Ahol az ifj. könyvtár már a 111. típust is
beszerezte, ott az összes jövedelem fele-féle részben fordítandó az ifj. és tanítói könyvtárakra.
A könyvtárak fejlesztésére fordítandó összes
jövedelmeknek a most mondottak szerinti megosztását az iskola rendes tanévi költségvetésének tárgyalásával egyidejűleg az állami elemi
iskolai gondnokság eszközli és arról a könyvtárkezelő tanítót vagy tanítókat a külön könyvtári
költségvetéseknek és. javaslatoknak kellő időben
való elkészíthet ésc céljából jegyzőkönyvi kivonattal értesíti.
A könyvtárak céljaira fordítandó összes jövedelmek az állami iskolai gondnok' által, de a
többi más természetű iskolai pénzektől elkülönítve kezelendők és azokról az állami elemi
iskolai gondnok minden tanév végével szabályszerű pótleltári'! d föl-zerelt külön ok many olt
számadást- köteles bemutatni.
E z e n killöii könvvíári számadást
melyben
azonban úgy az ifj.. mint a tanítói könyvtárakra
kiadott ü-.szegek elszámolást- nyernek az
állami elemi iskolai gondnokság az i kola rondes tanévi számadása val egyidőbeu tárgyalja és
azt a rendes tanévi számadással együtt az 1 !l06.
evi 51.396. p. ii. és az I 'a'Mi. évi .">1.040. van.
sz. a. kiadott körrendeletek értelmében a közig,
bizottsághoz lerje.v.u elő.
A jövedelmek felhasználása akként történik,
hogy a könyvtárkezelő tanítók megrendelik a
már jóváhagyott költségvetésükbe fölvett műveket és egyéb könyvtári szükségleteket. .V megrendelt dolgok megérkezése után azok hiánytalan és kifogástalan átvét lét a bemutatott
számlán, még pedig minden egyes esetben a
leltári számok följegyzése mellett, igazolják és
a számlát kiűzetés végett az állami elemi iskolai
gondnokhoz átteszik.
A gondnok a. könyvtárkezelő tanító most
említett igazolásával cl nem látott, avagy általa
esetleg kifogásolt számlára fizetést, anyagi felelősség terhe mellett, nem eszközölhet.
Az ifj. könyvtárak kezelésére vonatkozólag
az 1904. évi 291)2. ein. sz. rendelet intézkedései
(G—17. §) maradnak érvényben. (Megjelenik a
Néptanítók Lapja közelebbi számában.)
À tanítói könyvtárak szak-katalógusai a következő csoportok szerint állítandók össze:
a) filozófia és pedagógia;
b) irodalom és nyelvészet ;
c) magyar és egyetemes történelem ;
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d) földrajzi és természettudományi;
e) gazdasági művek és végre
f ) különféle segédkönyvek (szótárak stb.).
A tanítói könyvtárt a tanítótestület általa
meghatározott időben «•.'< módon használja és
pedig minden iskola a helyi viszonyok különös
figyelembe vételével ké zített s a tanfelügyelő úi
által megerősített ..Könyvtári szabályzat" alapja
A tanítói könyvtárakbói a nyári nagy szünidőre is ki lehet, adni könyveket.
A könyvtárakból elveszett vagy megrongált
müvek értékét a kárt okozó köteles megtéríteni
Az összes könyvtári ügyek, de különösen a
könyvtári számadások é> költségvetések tekintetében egyébiránt részletes átiuutatást fogok
adni az új gondnoksági utasítás keretében.
Az 1908. evi XL VI. t.-cikkből kifolyólag
tanfelügyelő úr tankerületében levő állami elemi
iskoláknak az eddigi gyakorlat szerint megállapítás alá kerülő 1900 10. tanévi költségvetéseinek fedezeti oldaláról az eddigi tandíj, beíratás i díj er a MO filléres járulék címén sz< rcpelt jövedelmek, a szükségleti oldalról pedig
az ilj. i s tanítói könyvtárakra és a
fillérejárulékokra megállapított ugyanoly összegek elmaradnak.
Jtt megjegyzem azonban, hogy oly esetekben. mikor az illető állami iskola szervezés,
alkalmával az érdekelt község által a. tandíj
vagv beírási díj avagv mind a kettő ellenében
megajánlott, esetleg a kincstár részéről kikötött megváltási összegről van -zó. az ily fedezet. tekintettel arra, hogy ezen váltsagö^zcgek
tulajdonkép az illető községnek az állami elein•
: i-.a., +'••>,n-hn-t .séhn/ kikötött- hozzájárulását
képezik, az állami ele i i iskola rendes költségvetésében továbbra is meghagyandó.
Alintliogv azonban oly községekben, hol külön beírási díjváltság, vagy más váltsággal
egybefoglalt,'in az is fizettetik, a tanulóktól
beírási díjak nem szedhetők, hajlandó vagyok
az ilv községekben levő álla ni elemi iskolák
ifjúsági és tanítói könyvtárainak céljaira, különösen ha ily szükséglet az iskola költségvetésében eddigelé is szerepelt, a váltságösszeghez
képest tanfelügyelő úr által külön teendő javaslat alapján, megfelelő évi összeget engedélyezni.
Az állami elei.ii iskolák költség vetéseinek
mérlegére nézve a beírási díjak es a -10 filléres járulékoknak elhagyása, mivel ezek az. ifj.
és tanítói könyvtárakra, valamint 30 filléres
járulékokra címen ugyanoly összegekkel a szükségletek közül is kihagyatnak, befolyással
nem bír.
A tandíjjövedelem címén szerepelt összegek
elmaradása folytán keletkező fedezeti hiányokat
illetőleg azonban még az 1909/1910. tanév
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kezdete előtt olykép f o g o k intézkedni, h o g y a
tankerületében levő mindazon áll. elemi i s k o l á k
részére, melyek költségvetésük szerint eddigi
tandíjjövedelemmel bírtak, a t a n d í j címén előirányozva volt összeget kiutalványozom é s p e d i g :
50 k o r o n á i g teljes összegben,
•50 k o r o n á n felül pedig az előirányozva volt
tandíjjövedelem e g y h a r m a d részét, illetőleg legalább 50 k o r o n á t az 1 9 0 9 . év szeptember h a vában, az azonfelüli részt p e d i g az 1910. év
január h a v á b a n való esedékesség mellett.
Az utalványozások az illetékes m. kir. a d ó hivatalok szerinti k i m u t a t á s o k alapján f o g n a k
megtörténni.
Végül az 1908. évi X L V I . törvény 7. § - á b a n
foglaltakra nézve, figyelemmel arra, h o g y az
1901. évi 3 2 . 0 5 5 . sz. a. az állami elemi iskolai
gondnokságok számára k i a d o t t „ U t a s í t á s " 3 1 . '
és -i2. §-ai, valamint u g y a n a n n a k 8 6 — 9 4 .
§-aiban k ö r ü l í r t teendők a törvény kívánalmain a k teljesen megfelelnek, a d d i g is, m í g az ú j
gondnoksági „ U t a s í t á s " kiadatik, azoknak szigorú b e t a r t á s á t ezennel ismételten elrendelem,
azzal, hogv az állami elemi iskolák h a t évfolyamát, valamint az ismétlő-iskola h á r o m
évfolyamát elvégzett m i n d e n tanuló részére
m a g y a r nyelven kiállított bélyegmentes és a
szabályszerű m a g y a r címerrel bíró iskolai p e cséttel ellátott végbizonyítvány m i n d e n esetben
díjmentesen kiadandó.
Budapest, 1909. évi m á r c i u s hó 11.
A miniszter helyett :
Tóth,
államtitkár.
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter :
Köszönetét
n y i l v á n í t o t t a : Ádám
Iván
veszprémszékesegyházi
apátkanonoknak, aki a
tapolczafői róm. kath. el. isk. építésére 1 0 0 0
K-t adományozott ; báró Hornig
Károly veszprémi püspöknek, aki a tornai róm. kath. isk.
építési költségeinek fedezésére 200^ K-t adományozott.
K i n e v e z t e : Dudek János dr. címz. apátot,
ny. r. egyetemi tanárt a Népiskolai I f j ú s á g i
Könyvtárakat Intéző Bizottságba, az 1907. évtől
kezdődő ötéves ciklus még hátralevő időtartamára r. taggá ; Papp Mihály központi szolgálattételre berendelt áll. el. isk. igazgató-tanítót a
IX. fizetési osztály harmadik fokozatába, az 1 9 0 4 .
évi I. t.-c. értelmében megillető személyi pótlékból álló illetményekkel kir. segédtanfelügyelővé kinevezte és szolgálattételre továbbra is a központba rendelte ; dr. Sztancsek
Zoltán hontvármegyei kir. tanfelügyelőt a VII. fizetési osztály
3-ik fokozatába, az 1904. évi I. t.-c. értelmében
megillető személyi pótlékkal ; Linster József oki.
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tanítót a zsombolyai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
Molnár
Sándor oki. tanítót az aradmácsai áll.
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Scheffer
Ferenc oki.
tanítót a tőkésfalui áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
Hozás Mária oki. tanítónőt a telcsi áll. el. isk.hoz r. tanítónővé ; Balkay
Erzsébet oki. tanítónőt az egri áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Falábú
Ilona oki. tanítónőt a magyarbánhegyesi áll. el.
isk.-hoz r. tanítónővé ; Hegedűs
Gyuláné szül.
Czirbusz Margit óvónőt a gyulavárii áll. óvóhoz
óvónővé.
Jelen minőségében áthelyezte:
Gabrielisz
József magyarbánhegyesi áll. el. isk. tanítót a
várii áll. el. isk.-hoz ; Nedomacsky
Krisztina
tanítónőt az ómoldvai (v. határőrvidéki) közs. el.
isk.-tól a zsupeneki (v. határőrvidéki) közs. el.
isk.-hoz.
T u d o m á s u l v e t t e : a latin szertartású róm.
kath. elemi népiskoláknál alkalmazott tanítókra
vonatkozólag a latin szertartású róm. kath. püspöki kar által 1908. évi április hó 23-án alkotott fegyelmi szabályzatot az 1907. évi XXVII.
t.-cikk 23. íj-a alapján.
H a t á l y o n kíviil h e l y e z t e : a f. évi 143.327.
sz. a. kelt és Bemáld
Lajos szolnoki áll. el. isk.
igazgató-tanítónak hunyadvármegyei segédtanfelügyelővé való kineveztetéséről szóló rendeletét ;
a 1 3 1 . 3 8 2 / 9 0 8 . szám alatt kelt és
Szabados
Pálnak a nagyváradi tanoncotthonhoz, valamint a
1 3 6 . 3 6 8 / 9 0 8 . sz. a. kelt és Prunyi Ottó székelyudvarhelyi áll. el. isk. tanítónak a nagyváradi áll.
el. iskolához való áthelyezéséről szóló rendeleteit.
N y u g d í j a t u t a l v á n y o z o t t : Gallay Cyrill csácsói ág. h. ev. munkaképtelen el. isk. tanítónak évi
1140 K - t ; Singer Náthán bossáczi munkaképtelen izr. el. isk. tanítónak évi 1 1 0 0 K - t ; György
Ida krasznai munkaképtelen áll. óvónőnek évi
760 K-t.
V é g k i e l é g í t é s t e n g e d é l y e z e t t : Vladár
János verbócz-osztrivrchi munkaképtelen áll. el. isk.
tanítónak 1 4 0 0 K-t.
Gyám-, ill. segélypénzt e n g e d é l y e z e t t :
néh. Kerekes Ábrahám volt kisbányai gör. kath.
tanító özv., szül. Ávrám Fraszinának évi 6 4 0 K-t,
János ós Ávrám nevű kiskorú árváinak egyenként 106 K 66 f-t, együtt 2 1 3 K 32 f-t, mindössze 8 5 3 K 32 f - t ; néh. Kabáczy
János nagylucskai nyug. gör. kath. tanító özv., szül. Baskószky Annának évi 300 K - t ; néh.
Bugarszky
József volt nyug. csurogi tanító özv., szül. Miroszavlyevity Júliának évi 600 K 40 f - t ; néh.
Mayer Pál mátranováki nyug. róm. kath. el. isk.
tanító özv., szül. Vanya Borbálának évi 512 K - t ;
néh. Sima Miklós mikóházai volt gör. kath. el.
isk. tanító özv., szül. Bárdossy Natáliának évi
640 K-t és két kiskorú árvájának egyenként
106 K 67 f-t, együtt 2 1 3 K 3 4 f-t, mindössze
8 5 3 K 34 f - t ; néh. Orbán József nagylaki áll.
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külön és a tanítósággal együttes ülése, amelyen
el. isi;, tanító özv., szül. Salzer Bertának évi 720
K-t : néh. Kamit S Miksa kolcsmezői nyug. rom. ; kölcsönösen megvitatják mindazon kérdéseket,
amelyek egyöntetű megoldásra szorulnak. Napikath. tanító özv., szül. Szokolovszky Teréznek évi
308 K-t : néh. Rátskny
Ágoston volt ehizsnyei rendre kerülnek a vasár- es ünnepnapi tanoncotthonok, bennlakassa] kapcsolatos otthonok létesíáll. el. isk. tanító özv.. szül. Mikulo Kornéliának
tésének. önálló iskolaépületek - emelése, önálló
évi <>80 K-t. Gábriella es Mária nevű kiskorú
szervezése,
árváinak egyenként 1 l-'l K
f-t. együtt 226 iparostauone-iskolai tanítótestületek
K 6(i f-t, mindössze !>06 K 60 f-t : néh. Hall, i m ipariskolai tanító képesítésének rendezése stb. A
János tápiósápi róm. kath. el. isk. tanító özvegye, , kiállítás pedig felöleli a 25 ev fejlődésének telszül. Barna Matild évi O'iO K-t : mii.
Ferenczi jes menetei, kiterjeszkedik az ipariskolai tanítóképzésre, tanszerekre és technológiai es egyéb
Tamas ésíkrákos-göröcsfalvi róm. kath. tanító özgyűjteményekre. A végrehajtó-bizottság megkeresi
vegye, szül. László Ottiliának évi f>40 K-t.
a keresk. minisztert es kérni fogja, hogy a kiállítassál cgyidőben rendezzen iparostanoiie-iskolai
Különfélék.
tanulok nn'ílielyi munkáiról is kiállítást, hogy
ezáltal a kettő egymást kiegészítse. Ezenkívül az
K i t ü n t e t e t t t a n í t ó k . A nagyváradi Népegyesület bizottságot küldött az iparoktatás 25
nevelési Egyesület, Bihar vármegyének ez az
eves törtenetének megírására. A bizottság tagjai :
elsőrangú kulturális egyesülete minden esztoudőMártontfy
Márton. Víg Albert iparoktatási főhen kitüntet a megye 1er ületen kifejtett sikeres
igazgatók, dr. Szóchv Ákos, Trajtler Károly,
es bnzgó munkálkodásáért néhány tanítót. Az
idén ismét hat tanítót tüntetett ki a népnevelés Ágotái Béla ipari szakfelügyelők es Barton Imre
terén szerzett erdemeik • -iismeréséül f o n — J o n fótitkár. A kiállítás végrehajtó-bizottságát alkotkoronás jutalomdí.j.jal az egyesület választmányi, ják': Mártontfy Márton. Víg Albert. Ágotái Lamartins J l - e n Vasady Lajos kir. tanfelügyelő jos elnök, ( 'sízik Gyula ipariskolai szakfelügyelő,
Trajtler Károly alelnök. K'ados Aladái pénztáros
elnöklete mellett tartott iilési-ben. A kitüntetett
es Barton Imre főtitkár.
tanítok közül Kurlsni'wos
László iia-_yv iradi községi tum' • az vg. i'-iilet hivatalos lapjának, a
N é p i n t e r n i í t - n s I g a z l ' a l v á n . A DelmagyarNépnevelési
Közlönynek
főmunkatársa,
tan- : országi Közművelődési Egyesület dicséretes akcióügyi szakirodalom terén kifejteti eredményes es járól értesít Vertier Sándor fa-eseti állami tanító.
számottevő műnk.--ágáért, a többi öl tanító
A kultúregyesület, Ki'assii-Szörény varmegye makülönösen az analfabéták tanítása körül -zérzett
gyarajké telepes-községében. Igazfalvan népintererdemei elismerési-ként- nyerte a jutalmat. A kinát.ust akar létesíteni, melynek létrehozásán kütüntetettek : l'a/i/i Gusztáv esk üllői all. iskolai
lönösen Gombkötő Antal kir. segédtanfelügy elő,
i"«z"ató. Híré, Jano hc—f/npályii. /••••rrifh Józ-">1 a lugosi bizottság til kara fáradozik. A közmüvelőhegy közujlaki. Mészáros
.Inzset belfenyeri es
ir.,1 t a l t i j !'."!!. p.-.;! ' ''.'."' minisztertől állandó
Szabó Gyula me/ógyáui tanítók.
segelvezésf kér. egy igen jól megindokolt kéreI p a r o k t a t á s i kongresszus és k i á l l í t á s . lemben. amelynek az a gerince : hogy a poliglott
Az „Iparostanonc-iskolái Tanítók Országos Egye- ! vármegye románajkú lakosságának magyarosodása. az elrománosodott magyar községek újrasülete ~ az iparterven} szentesítésének 2->. évmagyarosítása előmozdíttassék. A népinternátus
fordulója alkalmából iparoktatási kongresszust es
havi 10 korona tartásdíj ellenében oly román
kiállítást rendez. Az összes kultúrai lamok között
Magyarország volt az első. amely törvényileg községek gyermekeivel akarja megtaníttatni a
intézkedett az iparos- • > kereskedőtmoucok kö- mag\ ar nyelvet, ahol állami iskola nincs. Miután
telezó oktatásáról. Az egyesületnek eredeti szán- ! Igaz falva tősgyökeres népe aklhnatizii lóerej e e
déka az voll, hogy a kongresszust és a kiállítást j feladatot biztosítja s továbbá a népinternátu.még ez ev folyamán rendezi, de csakhamar ki- j felállításával a telepesközség terményeinek értétűnt, hogy ily nagyszabású dolgokat- nem lehet; kesítése is biztosíttatik', Krassó-Szöreny vármegye
rövid néhány hónap alatt végrehajtani : ep azért i e kis községének képviselőtestülete ó bőkezű
úgy a választmányi ülés, mint a vegrehajtó-bizott- anyagi támogatási, ígert a íiepinternátus céljaira.
Az egész vármegye szimpátiával nézi a tervet s
sag abban állapodott- meg. hogy ezidén dísziilésben emlékezik meg a negyed évszázad előtt meg- biztosra vehető, hogy a népinternátus mihamarább
alkotott törvényalkotfisról. Ezen a díszülésen fogja megépül a magyarság védőbástyájának, ami kell
az előkészítő-bizottság bemutatni a kongresszus is olyan helyen, ahol az agitáció eddig buja
es a kiállítás teljesen előkészített ós kidolgozott melegágyra, talált a magyar állani elleni eszmék
terveit, s kérni fogja azok végrehajtására szóló pro pagá lásába u.
meghatalmazást.
- M é h é s z e t i e l ő a d á s o k . Az állami méhéA kongresszus programpontjai között lesz az
ipari es kereskedőtanone-iskolai szakfelügyelők

szeti szaktanítók április hónapban az alább megnevezett napokon és helyeken tartanak tanításo-
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kat. 1. Imrei) Ferenc első kerületi, székhelye
Rákoscsaba. 18-án Torbágyon. 19-én Pátyon.
20-án Zsámbékon. 21-én Tökön. 22-én Perbálon
és 23-án Tinnyén. 2. Valló János harmadik kerületi, székhelye Pozsony (vincellér-iskola). 14-én
Tőréven. 15-én Szőlősön. 16-án Ivánkán. 17-én
Cseklészen. 19-én Szempczen. 20-áű Magyardiószegen. 21-én Taksonyban. 22-én Zsigárdon. 23-án
Galántán. 24-én Gányban és 2 6 — 2 7 - é n a inodori
állami tanítóképző-intézetnél. 3. Rózsa
János
negyedik kerületi, székhelye Sárospatak. 4-én
Tiszaluczon. 5-én Alsózsolczán. 6-án Sajóládon.
7-én Belsőbőcsön. 8-án Beczéken. 9-én Sajóhídvégen. 1 3 án Sajóvámoson. 14-én Sajósenyén.
15-én Zilizen. 16-án Edelényen. 17-én P e r k u p á n
és 18-án Bodvavendégin. 4. Forgách Lajos ötödik kerületi, székhelye Arad (Nagyváradi-út 12).
16-án Vaskohon. 17-én délelőtt Rézbányán, délután Rézbányafalun. 18-án délelőtt Tonáczán,
délután Felső- és Alsókimpányon. 19-én Belényesen a gazdasági ismétlő-iskolánál és 21-én
Mezőtelkin. 5. Nagy János hetedik kerületi, székhelye Kolozsvár. 16-án Szentkeresztbányán. 17-én
Patakfalván és Agyagfalván. 18-án Déesfalván és
Kisgalambfalván. 19-én Székelykeresztúron, az
állami tanítóképző-intézetnél. 21-én Kolozspusztán.
22-én Désen. 23-án Sósmezőn. 24-én Blenkemezőn és 25-én Kenteikén. 6. Valló Árpád nyolcadik kerületi, székhelye Temesvár (Tirol-utca 62).
15-én Vadászerdőn. 17-én Temesremetén. 19-én
Bukoveczen. 21-én Temesrékáson. 23-án Kisodán.
25-én Medvesen és 28-án Székelykevén. Tanítást
tartanak mindössze : 51 községben, 2 tanítóképzőintézetnél és 1 gazdasági ismétlő-iskolánál.
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munkám ezentúl kizárólag már csak a Szent
István Társulatnál és nem nálam rendelhető meg.
Loveczhy Ernő, Pécs.
— Halálozások. VenczellJozaei nyug. kántortanító életének 76-ik évében elhunyt Dunaszerdahelyen. — Szabó Géza áll. isk. nyug. tanító
munkáletének 54-ik, boldog házasságának 26-ik
évében, 30 éven keresztül szolgálván a magyar
tanügyet, elhunyt Kézdivásárhelyt. — Till János
báti r. k. tanító 11 éves fia, Győző, középiskolai
tanuló elhunyt. Áldás emlékükre !

Szerkesztői iizenelek.

P. J. (Az árva stb.) Az elbeszélést nagy művészettel
kellett volna megírni, hogy Eötvös József „Megfagyott
gyermek" című versét s az ezerszer olvasott hasonló
tárgyű történeteket feledtesse. A versek teljesen formátlanok. — Eleatheria. A versek nem közölhetők.
Mi a hibájuk? Bajos volna mind felsorolni. —
Cs. (Dalok.) Az utolsót besoroztuk Megzenésítésre
valamennyit alkalmasnak hisszük. — L. I. (Tanitó
fölött.) Az alkalomnak megfelelt, nagy nyilvánosság
elé nem való. — Székely. Szép érzés, gyönge vers. —
Sch. B. Sorát ejtjük. — K. M. A Gondolatokban nincs
újság. A versek művelt dilettánsra vallanak. Nem
rosszak. De nekünk jó versekre van szükségünk. —
K. E. (Az árva. Emlékszem.) Formátlan, gyönge
versek. — 11. 31. (Hét vers.) Régebbi verseire vonatkozó kritikánkat azóta olvashatta már. A mostaniak
között akadnak sikerültebbek (legjobb az Első tavaszi
napon című), de mindegyikben vannak olyan nyelvi
botlások, melyek a közlést lehetetlenné teszik. —
Jí. A verset nem használhatjuk. Kérdésére a tanácsadóban kap választ. — B. L. Az Az apró történetet
közöljük. A másik vers zavaros. — Szirén. Sok prózai
kifejezés, tudós szó van benne. A hegemónia szó igazán
nem illik magyar versbe. — T. L. Nagy költő legyen,
aki Krisztus vagy a zsoltárok szavaihoz akar peri— A tanítói állás megbecsülése. Laub frázisokat írni. Ezek a versek elég tisztességesek, de
Pá] temesvár-mehalai áll. isk. igazgató-tanítót mégsem közelítik meg a biblia poézisét. — B. J.
(Búcsúm.) Azt hisszük, hogy — saját tréfás kérdése
községi képviselővé választották.
szerint — egy füst alatt bűcsűt mondhat a költészet— A madarak hangja. A következő leve- I nek. Egy-két ilyen hangulata minden embernek van,
let vettük : „Madarak, fák napja" címen most azért még nem érdemes erre a nehéz pályára lépni. —
Petoricas. Ezek között akadnak jobbak, de a mi
kiadott gyermekszínművemből kifolyólag sok ol- mértékünket nem ütik meg. — M. P. 0 . Szép, handalról felkérettem annak megismertetésére és
gulatos költemény. Besoroztuk. — II. L. (Alomfutások
stb.) Az első hármat közöljük. A negyediknek a szóközlésére, hogy miként és mily eszköz segélyével vélem a színdarabnál a madárdalt utánozni. | kimondása valósággal — naiv. — Sz. (Badaló.) Nagyon sok cikk várja a sorra kerülést : ez az oka,
Az útbaigazítást e lap ú t j á n nyújtom : csinálunk hogy az öné még nem került sorra. — N. (A testlúdtollszárból több, 5 — 6 cm. hosszúságú s fűzfagyakorlás a népiskolában.) Közöljük. — Sz. A. Az
síphoz hasonló sípot, de dugattyú nélkül. Meg- ilyen közismert dolog közlése csak akkor volna indokolt, ha valamely új szempontból tárgyalná. Ebben
lévén a síp, külső végével merítsük be azt
a formában bármely neveléstanban megtalálható. —
1 — 2 cm.-re egy vízzel telt pohárba, másik véBoka. Kíméletesen szólva (kívánsága szerint) gyöngék
a versek. V. B. (Tavasszal, stb.) Sorra kerülnek. —
gét pedig szánkba fogva, fújjunk bele, s kis
gyakorlás és a sípnak megfelelő beigazítása u t á n
a legszebb madáréneket csalhatjuk ki e síp
T a r t a l o m Feltámadás napján. Gaal Mózes. —
segélyével. Ilyen sípot a színdarabnál egyszerre
A magyar honvédség. Balogh Pál. — A neomalthutöbben is fújhatnak. Egy másik eszköz : forintzianizmus. Forgách Júlia. — Ma — holnap. Lampérth
nagyságú pléhdarabot közepe táján egymásra
Géza. — S z é p i r o d a l o m : Vágyódás. Szqbolcska
hajlítva (nem egészen szorosan) s átlyukasztva, Mihály. — A Megváltóhoz. Szálay Gyula. — Éjszakászánk segélyével igen remekül utánozható a ma- ban. Szép Annuska. — Egy szál viráig. Benedek Elek. —
Tanítók tanácsadója. — Könyvesház. — Irodalom és
dárdal. A kakuk, kuvik, bagoly meg rigó hang- művészet. — A M. T. 0. B. emlékirata. — Hivatalos
ját könnyű utánozni. Végül közlöm, hogy e
rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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Az esztétikai érzelmek.
Irta : l>r. Székely CUjür,,,,.
Az esztétikai érzelmeknek, melyeket a szépből fakadó érzelmeknek is nevezhetnénk,
két faja van. Vannak alacsonyabb esztétikai
érzelmek, melyek a látás és hallás érzékei
által szerzett 'benyomásokhoz, érzetekhez fűzödnek s ezeket fentebb formailag meghatá
rozott érzéki érzelmeknek is neveztük,'" mert
a tárgyak őket nem annyira anyagjuk, mint
formájuk által keltik fel:' ezek az egyes színek
és hangok vagy szócsoportok, hangcsoportok.
nem t e k i n t v e ' jelentésüket. De lia a színek,
hangok úgy rendeződnek, hogy egvse'gbe foglakatván. ' 'jelentenek valamit," képzeteket es
gondolatokat is keltenek bennünk, akkor már
a mag; -abb, a kép etekhez fűződő esztétikai
érzelmekkel van dolgunk. A természet és műveszet tárgyai, melyek örö ^érzelmet, tetszést
keltenek s ezért szépeknek neveztetnek, érzéki
alakjuknál é> szellemi tartalmuknál fogva
egyaránt hatnak reánk, azért bennük a kétfele érzelem egybe is olvad é- egvütt létesiti az úgynevezett esztétikai gyönyörűséget.
.Miként az ember testből és leiekből áll, a
m elvnek is érzéki, külső és szellemi belső
oldala van, épúgy a művészet külső és belső,
érzéki és szellem1' egyaránt. A hang művészete a zene és a költészet a szín művészete
a festészet, az alak művészete a szobrászat
a rajz és az építészet.
Ha egyes hangok magukban hatnak ránk,
akkor is, bár általában véve minden zenei
hang kellemes, ellentétben a zajjal, zörejjel,
lármával, az egyik hanghoz erősebb kedvérzelem fűződhetik, mint egy másikhoz. Igen
magas hangok e.-ak akkor kellemesek, ha
nem túlságosan erősek. .Megkülönböztetjük a
hang magasságát, erejét éh színét. Bár mind
a három tulajdonság befolyással van az illető
érzelem minőségére, mégis a legerősebb e tekintetben a szín. mely az egyes hangszerek szerkezetétől függ. A trombita lármás és harcias,
izgató érzelmeket kelt, a fuvola inkább lágy,
epedő, megnyugtató: az orgona komoly, m éltóságos, ünnepélyes; a zongora családias, kedves és változatos érzelmeket ébreszt.
Ha több hang egyszerre hat reánk, akkor
keletkezik a konszonancia és a disszonancia
érzelme. A ritmus a hangok időbeli változásán
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alapul és a hangoknak lassúbb vagy gyor
sabb váltakozását bizonyos várakozásnak a
fölkeltése és kielégülése kíséri, tehát feszítő
1
és oldó érzelmek. Ez elemi vagy érzéki érzelj mekből épülnek fel mindazok az esztétikai
érzelmek, melyek lelkünket egy zenei kompozíci<
> hallására megragadják, úgy azonban,
hogy a hangokhoz, mint érzéki benyomások1x02
reprodukció útján még képzetek is esatlaj hoznak. Figyelembe kell vennünk aztán azt
j is< hogy a zene a legt ibbször a költészettel
párosul, mint a görögöknél, kik a szöveg
nélküli zenét alig ismerték s a m u d U - n a
j költészetet egyÖtt értették a zenével. Ilyen
v e i b e n rendkívül bonyolult lesz az a hatás,
az az
érzelem, mely keletkezik s melynek
elemeit kimutatni sokszor igen nehéz,
A színekre nézve újabban temérdek kísér' leti vizsgálódás történt. Bár a színek elemi
hatását nagyon nehéz az általuk fölkeltett
képzetek érz Imi hatásától elválasztani, m "'gis
sikerült megállapítani, hogy az egyedül ható
színek között is meg keli különböztetnünk az
izgató lmtásűakat a megnyugtató hatásúaktol.
Az előbbiekhez tartoznak a vörös, sárga e- a
narancs, az utóbbiakhoz a kék és viola. Fia
az utóbbiaknak színteltsége nagy, akkor le, hangololag, szomorúvá Iratnak epugy, mint a
feketének fényérzete. A szegény fényű színek,
a barna (rózsaszín) és a szürkéskék közönyösek, míg a zöld a felizgató és szomorító
színek között középen áll és megnyugtatólag
hat. A csoportszíneknel azok tetszenek, melyek az ellentét vagy az egymást kiegészítés
viszonyában vannak : (kiegészítő színpárok :
vörös és zöld: narancs és k é k : sárga és
ibolya): míg azok a színek, melyek a színsorban közei esnek egymáshoz, illetőleg ámelyek érintkeznek — rendesen együtt nem tetszenek.
;
Az alak által keltett érzelmekre nézve áltaIában érvényes az. hogy a szabályos előbbre
való a szabálytalannál : mert amazt szemüukkel kényelmesebben foghatjuk fel, mint emezt,
A vízszintes vonal megnyugtató, mivel szempárunknak vízszintes fekvése van : folytonosan
hatva azonban únottá válik és a közönyös
benyomásához közeledik. A függőleges vonal
ellenben izolált észrevételnél zavarólag hat,
mivel a felfogó szempár alkaténak bizonyos
' tekintetben ellentmond, mivel észrevétele bo-

NÉPTANÍTÓK

22

nyolultabb működést kíván. Csak akkor kedves ennek zavaró batása, lia más megunt kiterjedéseket szakít meg és akkor ezt kellemes
változásnak és új erőingernek érezzük. A kerék,
egy tányér, labda, fa stb. határozottan jóleső
hatást tesznek, mert alakjuk megfelel a látómezőnek, amely szintén köralakú. Mégis azt
tapasztáljuk a művészetek történetében, hogy
a gömbölyű és szögletes formák egymást váltják fei, a román építészi stíl váltakozik a
góttal. „A változatosság gyönyörködtet "-féle
szálló ige (Euripides) valóban ráillik az esztétikai érzelmekre.
Továbbá örömest követjük azokat a térbeli kiterjedéseket, amelyeken egy határozott
forma egyenlő távolságokban ismétlődik, még
inkább olyanokat, melyeken az ismétlődéseket
(főformákat) mindenféle rendszeresen közbeszúrt változások (részletformák) szakítják meg.
Ezen alapul a szimmetria és az asszimmetria.
A szép vagy a művészetek hatásának ezzel
azonban csak egyik tényezőjével, t. i. a közvetlen érzéki vagy formai tényezővel ismerkedtünk meg. A másik tényező a tartalomból
ered, illetőleg azon képzetekhez fűződő érzel
meken alapszik, melyeket az érzéki ingeitársítás útján kelt fel lelkünkben. Az esztétikai
érzelem magasabb formái a tartalomtól elválaszthatatlanok.

Afigyelema kísérleti pszichológia
megvilágításában.
Irta: Szondi
(Második

János.

közlemény.)

C. Megpróbálom végül e tételeket az iskolára alkalmazni. Evégből rövid összehasonlítást
kell tennem a fejlődő agy, vagyis gyermeki
elme figyelme és a már teljesen kifejlett agy
figyelőképessége között. Csak a legfontosabb
különbségeket említem. Míg a felnőtt egyén
figyelmét főképen az akarat irányítja, vagyis
a gyakorlott, fegyelmezett elme figyelme legnagyobb részben önkéntes, addig a gyermek
figyelme főleg önkéntelen és csak hosszabb
gyakorlás után tanulja meg figyelmét szándé
kosán valamely dologra irányítani. Különbség
van a felnőtt és a gyermek figyelme közt,
annak koncentrálhatósága és tartóssága tekintetében is. Ha az ismertetett módszerekkel
ebben az irányban összehasonlító vizsgálatokat
végzünk, feltűnően tapasztaljuk, hogy a gyermek figyelmének úgy koncentrálhatósága, mint
terjedelme és különösen a koncentrált figyelem
tartóssága jelentékenyen kisebb a felnőtteknél.
A gyermek képtelen összpontosított figyelem
mellett huzamosabb ideig egy dologgal foglal-
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kozni, vagyis sokkal hamarabb kifárad, mint
a felnőtt.
Hogy a figyelemnek mily fontos szerepe
van az iskolában, fölösleges bizonyítgatnom.
Mindenki tudja, hogy határozott, világos képzetek, vagyis ismeretek csak erős, világos érzetek nyomán származhatnak, ilyen érzetek
pedig csak figyelemmel végzett érzékelés útján
keletkezhetnek. Az iskolának épen egyik főcélja,
hogy a gyermekeket világos, tiszta, határozott
ismeretek birtokába juttassa, a figyelemre tehát
mindenekelőtt a legnagyobb mértékben szüksége van. Ismernünk kell tehát azokat a módokat és eszközöket, melyekkel a figyelmet
felkelteni és ébrentartani lehet, ismernünk kell
a figyelmetlenség okait, hogy azokat elhárítani s a gyermekek figyelmét a tanítás tárgya
számára biztosítani tudjuk.
Miután a gyermek az ő figyelmét akarattal
irányozni kezdetben nem tudja, eleinte önkéntelen figyelmét kell felébresztenünk. A gyermek
szeret játszani, mert a játék kellemes érzelemmel tölti el. Ezt a körülményt kell felhasználnunk arra, hogy figyelmét fölkeltsük. Kezdetben tehát a tanításnak játékos modorúnak kell
lenni. Innen ered az írás és olvasástanítás
újabb módszereinek előnye az írvaolvasási módszerrel szemben. Az önt éntelen figyelemről
fokozatosan kell áttérnünk a szándékos figyelem megteremtésére. Azonban a szándékos
figyelmet sem ébreszthetjük fel parancsolással.
Az önkéntes figyelem fölkeltésének is egyetlen helyes módja as érdéklődéskéltés. Arra
szoktunk figyelni, ami érdekel bennüuket.
Érdeklődik tehát a gyermek : 1. Minden
olyan dolog iránt, mely az ő személyével valamely kapcsolati an van. 2. Amit köniyen megért, az iránt is érdeklődik, mert valaminek
könnyű megértése a siker kellemes érzelmével
jár. A könnyű megértésnek a biztosítása a
figyelem egyik legfőbb föltétele. 3. Amire a
gyermeknek veleszületett tehetsége van, annak
a tanulása neki könnyen megy, tehát kellemes
érzejemmel jár és így érdeklődését leköti.
4. Érdeklődik minden olyan dolog iránt, mely
az ő cselekvési ösztönének kielégítésére alkalmat nyújt. Innen ered a kézimunka oktatásnak,
mint a többi tantárgy kisegítőeszközének fontossága a népiskolában.
A fölkeltett figyelmet ébren is kell tari an i.
A figyelem ébrentartására szolgáló eszközök
nagyrészt ugyanazok, melyek a figyelem fölébresztésére is szolgálnak. Ha sikerül az érdeklődést a tanítás tárgya iránt tartóssá tenni,
tartós lesz a figyelem is.
Itt azonban még egyéb tényeket is számításba kell vennünk. Fontos dolog a figyelem
' ébrentartása szempontjából a tanítás élénk
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hangja is. Meg ha sikerült is a tanítás tárgya
iránt az érdeklődést fölkelteni, vontatott, egyhangú tanítás mellett az csakhamar elvész, és
unalom váltja fel.
Láttuk, hogy a ügyelem tulajdonképén energia, s mint ilyen, véges quantum, mely a
munka közben felhasználtatván, végre teljesen
elfogv. Ezt a tényt különösen szem előtt kell
tartani a tanításnál. Soha se követeljünk a
gyermekektől hosszú ideig tartó, koncentrált
tigvelmet, mert ha egyszer a pszichikai energia elfogyott, tovább figyelni úgy is képtelen.
Láttuk, hogy egyszerre több irányba, pl.
kifelé és befelé is figyelni olyan intenzitással,
mint csak ki'elé vagy csak befelé ügyelhetünk,
nem lehet. Ebből a gyakorlati pedagóg a azt
a tanulságot vonhatja, hogy ha valamely dologra le akarjuk foglalni a figyelmet, gondoskodnunk Leli róla, hogy semmi más érzet vagy
képzet a í a célba vett dologtól el ne vonja,
mert a mekkora részét a figyelemnek más
irányban lia znaljuk fel, az a rész okvetlenül
hiányozni fog a célba vett dologra irányuló
figyelemből. Gondoskodnunk kell tehát, hogy
a gyermek testileg jól érezze magát, mert ha
éhes vagy egyéb baja van, akkor ezen testi
érzetei ligkelmének egy részét lefoglalják. Gondoskodnunk kell, hogy semmi más külső hatás
se zavarja a tanítást; a tanítás t á g y s iránt
az érdeklődés fölkeltésével és ébrentartásával
pedig gondoskodjunk arról, hogy semmi más
képy.et se foglalja le akkor a figyelmet.
1 gyancsak ebből a pszichológiai tényből kö. , l.i'.il- —r ic- l; e, rré •, c -7 r> »y, 1 '
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donképeni érzékeltetést külön kell választani
attól a magyarázattól, melyet hozzáfűzni akarunk. Az érzékeltetés t. i. a gyermek figyelmét kifelé foglalja el, a magyarázat pedig főleg
a megértést célozván, az appercipiáló képzetekre, tehát befelé tereli a figyelmet ; a figyelem ilyen megosztása pedig csak a megismerés
világossága rovására történhet.
Láttuk továbbá, hogy a jelentkező kifáradás
hátasat közbeiktatott tünetek által lehet hátráltatni, illetőleg csökkenteni. A szünetek idejének .'„ tartósságának a megállapításánál azonban mindig szem előtt kell tartanunk azt a
főszabályt, hogy a szünet lehetőleg csak a
kifáradást enyhítse, de ne szüntesse m í g egyúttal a megszerzett gyakorlat kedvező hatását
a munka továbbfolytatására.
Nem helyes eljárás, h a a délelőtti elméleti
órák közé egész tornaórát iktatunk, mert
amint azt Bettmann kísérletei kimutatták, a
testi kifáradás után alig vagyunk képesek
értékes szellemi munkát végezni.
Miután a figyelmetlenség vagy szórakozottság nem egvéb, mint a figyelem hiánva, ennél-
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fogva előidéző okai is a figyelmet fölkeltő és
ébrentartó okokkal ellentétesek. Csupán a könvnyebb áttekinthetőség kedvéért újból felsorolva,
illetőleg összefoglalva itt ezeket az okokat :
1. Nem lett fölkeltve a gyermek érdeklődése.
2. Egyidejű érzetei (akár közérzetei, akár
érzéki erzetei) akadályozzák a figyelemnek a
célba vett, dologra irányítását.
3. A tanítás egyhangú, vontatott, élettelen.
4. A gyermek nem érti a tanító beszédét.
5. Már kifáradt, pszichikai energiája elfogyott.
ö. Valamely szervi baja van (pl. az adenoid
vegetatio, vagyis a garatmandulák túltengése,
az idegrendszer öröklött vagv szerzett betegse'gei. gyengeelméjűség stb.).
A gyermek figyelmetlenségét rendszerint az
itt felsorolt okok idézik elő. Figyelmetlenségének tehát a gyermek rendesen nem maga az
oka, azért tehát büntetni nem igazságos, de
nem is célravezető, mert amíg a
figyelmetlenség ezen természetes okai íennállanak, a figyelmet parancsszóval vagy épen büntetéssel kiváltani úgysem leszünk képesek.

Értekezésem befejezéséhez jutottam. Láttuk
a figyelmet, az iskolai élet eme legfontosabb
tényezőjét a kísérleti pszichológia megvilágításában és láttuk a kísérleti lélektant a gyakorlati pedagógia, vagyis sz iskola céljainak
szolgálatában. A kísérleti lélektan és a vele
,,.,- <, 1 f

l.-i er'vl ét,
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pedagógiában alkalmazott elveket, tételeket és
eljárási módokat ríj vizsgálat alá veszi, a helyeseket jobban megvilágítja, sokat kiigazít, sok
tétel és eljárás helytelenségét bebizonyítja :
mélyebb bepillantást enged a gyermeki lélek
életébe, megtanítja mérni a gyermek lelki
erőit, minek következménye az iskolában bizonyos tudatosabb, a gyermek erőivel jobban
számoló eljárás leend. Méltó tehát, mindnyájunk
érdeklődésére. Akik a kísérleti lélektannal és
pedagógiával azoknak módszerével és eddig
elért eredményeivel részletesen kívánnak megismerkedni, azoknak a következő művek olvasását ajánlom, melyek jelen dolgozatomnak
is forrásai voltak :
Dr. Ranschburg P á l : A gyermeki elme fejlődése és működése. Dr. Ranschburg: A szellemi munka természete. (Műveltség könyvtára:
Az ember.) Dr. Salgó J a k a b : A szellemi élet
hygienája. Dr. Pékár Károly : A kísérleti pszichológia a pedagógia szolgálatában. (Magyar Pedagógia, 1903. évf.) Dr. Alexander B e r n á t : A
lelki életről. (Műveltség könyvtára : Az ember.)
W u n d t : Physiologische Psychologie. Th. Zie-
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hen : Psychologische Experimente. Höfler : Psychologie. Höfler-Witasek : Hundert psychologische Schulversuche mit Angabe der Apparate.
Dr. A. Stössner: Das Experiment im Psychologieunterrichte des Seminars. Kraepelin : Der
psychologische Versuch in der Psychiatrie.

Elbeszélő-költészetünk fejlődése.
írta : Lengyel
(Harmadik

Miklós

dr.

közlemény.)

A zivataros idők megteremtették a nemzet
nagy prófétáját, Zrínyi Miklóst. Sorsa is az
volt, ami a legtöbb prófétáé; nem hallgattak
rá. S neki épen akkor hullott ki kezéből a
toll és a kard, amikor nemzetének legnagyobb
szüksége lett volna rájuk. A nemzet nem lépett
arra az útra, amelyet a nagy költő kijelölt
számára ; a királyáért és hazájáért életét áldozó szigetvári hős helyett olyan ideálok felé
fordult, kik a szabadságért rántották ki kardjukat s védelmezték a szabadságot a koronás
király ellen is. A Zrinyi képzeletében már élő
nemzeti hadsereg helyett hajlékaikból kizavart
földönfutók, a fegyelmezett katonaság helyett
zsoldba fogadott, de zsoldot nem kapó idegen
rablók, a királyi parancsra mozgósított hadsereg helyett falvaikból kikergetett, iskoláikból
kiűzött protestáns papok és tanítók vonulnak
keresztül az országon. Mindenütt siralom és
gyász. Nemcsak a vagyon, de az élet sem
bizonyos egy napra sem többé. Ez a mindenéből kifosztott, gályára hurcolt nemzedék, ezek
az egymásra uszított felekezetek nem alkalmasak többé arra, h o g / megértsék Zrinyit, ki
csak egy ellenséget lát maga előtt, az ország
s/.étdarabolóját. a törököt. A Zrinyi halála
után következő nemzedék még veszélyesebbnek látja a németet, hisz' ez nemcsak földjére és
pénzére éhezik, hanem lelkiismereti szabadságára is. Ebben, és nem a költemény nehézségében találjuk meg a magyarázatát annak,
hogy a nagy költő szavai nem lelkesítették
az országot ; mert nem tudunk elképzelni olyan
nehéz olvasmányt, mely egyszerre világossá ne
válnék, ha a kor hangulata és szükséglete
magyarázóul szegődnek melléje. Zrinyi királyának és nemzetének egyaránt hü szolgája, a
a végzetet akarta feltartóztatni ; a végzet
erősebb volt, leterítette nemcsak őt, hanem
azt a tábort is, mely vele egy véleményen
volt s válaszút felé vitte a nemzetet, hol t ö p renkedhettek fiai, hogy a királyhüsíg vagy a
hazafiasság útjára térjenek-e? Ez a kor máinem kedvezett Zrínyinek. De valahányszor föltámadt Zrinyi kora, valahányszor lehetőnek
látszott, hogy a nemzet és a király együtt
haladva, felvirágoztathatják az országot, mind-

LAPJA.

15.

SZÁLL.

annyiszor föltámadt sírjából Zrinyi, intve, kérve,
kétségbeesve és reménykedve, hogy a két egymásra utalt tényezőt a fenyegető külellenségre
figyelmeztesse.
Zrinyi szavait megértettek és
meg fogják érteni mindig, valahányszor kora
megismétlődött és megismétlődik.
A Zrinyit követő nemzedékek hosszú sora
Gyöngyösi István műveiben gyönyörködött. A
harc viszontagságai között és a béke nyugalmas napjaiban egyaránt szívesen olvasták a
humanista-hagyományok megújítóját. Nemcsak
azért volt Gyöngyösi humanista, mert egy
latin költőt vett mintaképül, hanem egész
élete folytán hasonló volt a reneszánsz tudósainak és költőinek életéhez. Szerette maga
körül látni a -főúri életet; a Wesselényiek,
Széchiek, Andrássyak
barátsága és pártfogása emelte föl a kétségtelenül tehetséges
költőt. Politikai hitvallását is akkor jellemezzük legmegfelelőbben, ha azt állítjuk róla,
hogy reneszánsz ember volt, Elfogja ugyan
olykor a lelkesedés, hisz is azokban az igazságokban, melyekért az egymással életre-halálra
mérkőző táborok küzdenek, de lelkesültsége
csak addig tart, hite csak addig erős, míg
megvan a hatalmik azoknak a táboroknak,
melyekhez csatlakozott.
Költeményeivel nem akarja fölrázni az alvókat, nem akarja egy táborba gyűjteni a
magyarságot, csak gyöm örködtet. Több mint
150 éven át megtartja uralmát a költészetben.
Két dolognak köszönheti ezt. Tárgyának és
nyelvének. Olyan tárgyakat dolgozott fel,
melyek korhangulatok változása esetén is
megtartották vonzó erejüket s olyan nyelven,
a nely még ma sem avult el teljesen.
Gyöngyösiben a régi magyar költői hagyományok művészi kifejezőjüket találták meg.
A XVII. század hegedőse ő, aki az országban
történt nevezetesebb eseményeket dolgozza föl,
de egyúttal egyenes örököse azoknak a költőknek, kik a Gesta Romanornmból, (római
históriák) a Dekameronból és hagyományokból
merítettek tárgyakat regényes költeményeikhez.
Egyúttal humanista, aki a klasszikusokból
vett képekkel, görög és római istenekkel díszíti föl verses regényeit. A régi magyar elbeszélő-költészet művészi tökéletességben pompázik Gyöngyösi műveiben.
Tinódi a korabeli várostromokat, nyilt téren
folyt harcokat énekli meg. Gyöngyösi is harcokról szól, de míg Tinódiban a hadi események elmondása a fontos és csak itt-ott, mellékesen találhatjuk meg a lírai részeket, a
költő gondolatait és érzéseit, Gyöngyösi munkáiban a harcoknak, az ostromjeleneteknek
elmondása csak háttérnek látszik, melyből az
egymásért sóvárgó szerelmesek alakjai emel-
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kednek ki. Tinódi müvei elbeszélő-költemények,
csak itt-ott engedve helyet az író egyéniségének. Gyöngyösi müveiben az elbeszélő-forma
majdnem csak arra való, hogy lépten-nyomon
liehet engedjen az író elmélkedéseinek, egyéniségének, leírásainak és szerelmi lírájának. Ezek
az elbeszélés keretébe beillesztett képek és
szerelmi vallomások úgy tündöklenek, mint a
foglalatba tett drágakövek.
E lírai részeken kívül a nyelv az, amelyben
magasan fölötte áll Gyöngyösi nemcsak elődeinek és kortársainak, hanem hosszú ideig
az utána következő költőknek is. A legritmikusabb és legpompázóbb nyelvíi latin költő,
Ovidius volt a mestere. Tőle nemcsak mithológiai dolgokat kölcsönöz, hanem leírásokat és
fordulatokat is. Ennek a magyaros és mégis
új, fordulatokban gazdag és festői nyelvnek
köszönhette, hogy hosszú ideig megtartotta
uralmát a magyar irodalomban.
Tárgyait — mint említettük — túlnyomó
többségben kora eseményeiből merítette. A
legtöbbet azoknak a családoknak történetéből,
melyeknek szolgálatában állott, vagy amelyekkel
az összeköttetést kereste. Leghíresebb munkája a Marssal társalkodó murányi
lentis,
melyben Wesselényi Ferenc és Sze'chi Mária
szerelmét és házasságát mondja el. A háttér
Murány várának a rsá.szári kapitány kezére
jutása. Másik híres munkájában, Kemény János
emléke ?etrben, Kemény Jánosnak és Lónyai
Annának szerelme. Kemény fogságba jutása,
menekülése, a szerelmesek egybekelése, Kemíinv
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go/.va. Egv harmadik éneke Thököly Imre és
Zrínyi Ilona házasságáról szól. Ezeken kívül
még sok munkája maradt ránk.
Mielőtt Gyöngyösivel végeznénk, foglaljuk
össze még egyszer költészetének jó tulajdonságait és gyengéit. Gyöngyösi a régi magyar
költői iskola követője, de ez irányt művéssi
tökéletességre emelte. Históriás énekeket ír,
mint Tinódi, regényes történeteket, mint a
XV I. e's XVII. század széphistóriáinak írói, de
nagyobb tért enged a lírai elemnek, közelebb
férkőzik olvasói lelkéhez s az egyszerű mesét
kitűnően beszőtt elmélkedéseivel és leírásaival
oly érdekessé és széppé budja tenni, mint
elődei és kortársai közül senki. Nyelvével,
fordulataival ríj költői nyelvet teremtett utódai
számára.
Xagy hibája azonban költészetének, hogy a
gyönyörködtetésen kívül alig van valami
nemesebb célja, műveiben nem láthatunk mást,
mint költői szépségekkel felruházott históriás
enekeket. Jellemezni nem tud, a közbeszőtt
lírai részek elvonják figyelmünket magától a
tárgytól. A müveiben megjelenő pogány istenek
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szereplésében sem újság, sem érdekesség nincs,
allegóriái olykor nehézkesek és homályosak.
Hogy lássuk, mennyire felülmúlta Gyöngyösi
kortársait nyelv tekintetében, bemutatunk egy
kis lírai kitérést a Murányi
Venus-ból. Ebben,
az alább következő néhány versszakban a
szerelmes 'W esselényi szólal meg:
A maga.s Murányban minthogy egyéb madár.
Fülemile, kis csíz, tengelic ritkán jár,
Hanem fecskékkel zeng az kikelet s az nyár,
Az. kiknek serege t é l i időt nem vár :
Az többivel együtt én is ott repesnék,
Asszonykám házánál végre lielyt keresnék,
P i r o s hajnal előtt, felkelni sietnék,
Valami módocskát, örömömre lesnék.
N e m óhajtanám ott, Hybbe édes m é z é t ,
Sem ambróziának kívánatos ízét.
H a n e m várnám, hová öntik mosdó-vizét,
Melyben fürösztötte szép orcáját s kezét.
E r r e sietséggel m a g a m ereszteném,
F á r a d t szárnyacskámat benne füröszt,enérn.
A p r ó lábaimra s á r j á t függeszteném,
A j t a j á n á l fészkem abból építeném.
Hálóháza körül tovább is lest, állnék
Alkalmatosságot az üdőtől várnék ;
Fecske, volnék, a k k o r házában is j á r n é k ,
Míg egynéhány szálat h a j á b a n találnék.
Azzal puhítanám özvegy kis fészkemet,
S nyugosztalnám r a j t a kedvesen t e s t e m e t ,
V i r a d t á t sem v á r n á m , felvetném szememet,
Hajnallal kezdeném hangos énekemet.
Fárasztanám ezzel mindaddig torkomat,
V a l a m í g érezném elbágyadtságomat ;
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H á z a elejében e j t e n é m magamat.
Azonközben talán házából kimenne,
Minthogy kart, n e m teszek, kegyetlen n e m lenne,
I n k á b b bágyadtságom megszánná s felvenne,
Híves cellájában ébredésre tenne.
Azonban követem h a haza érkeznék,
Asszonykám felőlem mikor értekeznék ;
H a igazán szent, t u d o m , fohászkodnék.
S hogy velem lehetne, arról gondoskodnék.
B á g y a d t fecske a k k o r megújulást vennék,
Cserélt ábráeatot magamról letennék.
Minemű most vagyok, hamar olyan lennék,
M i n t porából Phoenix, ú j életre kelnék.

Zrínyinek irodalmunkban nem voltak követői.
Talán iÁstius László az egyetlen, aki munkáinak hatása alatt foglalkozott
a költészettel,'
o
de nem tudott még csak közelébe sem emelkedni a nagy költőnek. Történelmi tárgyú
énekei nem sokkal múlják fölül a kor hegedőseinek müveit. Annál több követője volt
Gyöngyösinek. Követői közé sorozhatjuk nemcsak azokat, kik egy-egy főúr szolgálatában
állva, vagv jutalmat remélve, főúri családok
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történetéből merítettek tárgyat, banem azokat
az ismert és névtelen énekeseket is, kik országos eseményeket dolgoztak föl. Ezek a költők
a XVII. század második felében és a XVIII.
század elején egyre nagyobb számmal lépnek
föl. Tárgy és előadás tekintetében követői a
régi hegedősöknek és lantosoknak, nyelv tekintetében Gyöngyösi utánzói. De a mestert meg
sem közelítette közülök egy sem.
A kuruc mozgalmak, a protestánsok üldözései bőven szolgáltattak anyagot. A vasvári
béke után állandóan harcok dúltak az országban. Ha a felkelők kezéből időnként ki is
ütötték a kardot, senki sem tudhatta, mikor
tör ki ismét nyilt harcban az általános elégületlenség. A hónapokig vagy évekig tartó
csendben hallani lehetett az elnyomottak visszafojtott sóhajtását, a börtönök lakóinak, a vérpadra menőknek kétségbeesett jajkiáltását.
A kor jobban kedvezett a lírának, de aziért
— mint említettük — számosan akadtak, kik
versbe foglalták az eseményeket. Költői értékük
ezeknek a hosszabb elbeszélő költeményeknek
nincs, de hasznukat veheti a történetíró,
hasznukat minden olyan ember, ki meg akar
ismerkedni a magyar történelem e legszomorúbb éveivel.
A kuruckorszakban rövidebb elbeszélő költemények is keletkeztek. Egy-egy várostrom,
diadal vagy vesztett csata mindig költőre
talál, néha többre is. A kuruckorszak epikusait tehát szintén úgy tekinthetjük, mint a
régi magyar költői iskola követőit, de müveikben oly nagy teret engednek a lírai részeknek,
hogy egyik-másik alkotásuk a líra és az epika
között áll. A diadal, amelyet a gyűlölt németen
vagy rácon aratnak, a vereség, amelyet halálos
ellenségeiktől szenvednek, annyira foglalkoztatja lelküket, hogy kénytelenek örömüknek
és bánatuknak kifejezést adni. E balladaszerű
rövidebb költői elbeszélések közül a legismertebbek és legkiválóbbak : Ocskai Lászlóról
való ének, Esztergom megvételéről, a kölesdi
harcról, Kerekes Izsák, Bezerédi nótája stb.
A kuruckorszak nemzeti visszahatás volt.
Feltámadt sírjából a mult; megjelentek a
vezérek korának Európaszerte rettegett vitézei.
Személyes bátorságuk óriási, egyik vakmerő
kalandjukat még be sem fejezték, már másikon
törik a fejüket. Kis csapatokban, ha gyors
mozdulatokat kell végrehajtani, legyőzhetetlenek, de hiányzik vezéreikből az ú j időknek,
új fegyvereknek megfelelő hadvezéri képesség.
Röviden szólva: mintha a pogány magyarság
szállott volna síkra, hogy a veszélyeztetett utódokat megvédelmezze. Megvan bennük pogány
őseik kincsvágya, halandos természete is. Énekköltőik még hasonlóbbakká teszik őket őseikhez.
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A katonaköltők mindjárt az események megtörténte után versbe foglalják a diadalt vagy
vereséget. E dalokat énekelik a tábortüzek
mellett. Mintha az ősi magyar tábort kisérő
regősöket látnók magunk előtt, mintha az ő
énekeik visszhangoznának a tárogató hangjain
még egyszer s utoljára.
Ez a mozgalmas kor, melyben öröm és
bánat váltakoztak, jobban kedvezett a lírai,
mint az elbeszélő költészetnek. Ha a kort
helyesen akarjuk megítélni, szükséges valamit
a lírájából is megismerni. A fölkelés szereplésének lelki világára legjellemzőbb az alábbi
rövid költemény, mely közszájon maradt:
Ne higyj magyar a németnek,
Akármivel hitegetnek ;
Mert ha ád is nagy levelet,
Mint a kerek köpenyeged,
S pecsétet üt olyat rája,
Mint a holdnak karimája :
Nincsen abban semmi virtus —
Verje meg a Jézus Krisztus !

E z t a szomorú igazságot másfél századunk
keserves története elpusztíthatatlanul véste be
a küzdők lelkébe. Megjelenik ez az igazság
számtalan változatban. Egy-egy diadal után
elfogja őket a győzelmi mámor s vidáman
énekelik a kuruc tábori indulót. (Te vagy a
legény Tyukody pajtás.) Vereségek után vagy
elíásultan néznek a jövőbe, vagy kiábrándulva szánják-bánják vakmerőségüket. Az
előbbire jó példa az egyik vitéz éneke, melyben
a panasz után felülkerekedik a költőben az
a keserű humor, mely a jelenben szenvedő, a
jövőtől mit sem váró ember lelkét szokta
megszállani.
Ej ! . . . élek, amint élhetek ;
Kivetem hasamat az szép verőfénynek,
Csak úgy dohányozok, az midőn éhezek,
Más szegénylegénynyel én is eltengődek.

Az utóbbira idézhetjük azt a Thököly fölkelése előtt készült dalt, mely valószínűleg
labanc gúnydal volt, de ráillet egy-egy vereség
után, különösen a Thököly korszak fölkelőire.
Ennek következő három sora szintén közszájon forog:
Jaj már minekünk rebelliseknek,
Nagy pipájú, kevés dohányú
Magyar nemzetnek.

1711-ben elnémultak a tárogatók. De nemcsak a könnyfakasztó dalok, a kezeket ökölbe
rántó siralmak, a vezérek dicsőségét hirdető,
árulásán kesergő nóták nem hangzottak többé,
hanem a nemzet is oly kimerült volt, hogy
nem is figyelhetett volna rájuk. 50 esztendeig
fegyverrel iparkodott áttörni magát azon a
hálón, melyet ellenségei terítettek rája s e
harcokban annyi vért veszített, hogy látszólag
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szívós ellensége prédájává vált. Beállott a
hanyatlás k o r a .
E k o r s z a k b a n a népköltészet m é g él, de az
elbeszélő-költészetben sem Gyöngyösinek,_ sem
Zrínyinek nem akad méltó követője. í r n a k
u g y a n népies és nemzeti t á r g y ú elbeszéléseket,
feldolgoznak egy-egy m o n d á t vagy t ö r t é n e t i
eseményr, de e korszak elbeszélő-költői n y e l v ,
szerkesztés é s jellemzés tekintetében alig emelkednek Tinódi fölé. A lantosok u t ó d a i n a k
tekinthetők a Gyöngyösi dicsőségére áhítozó
költők, de m i n t h a Zrinyi és Gyöngyösi n e m is
állana köztük és a lantosok között. Még t á r g y választás tekintetében is megigN eznek a l a n tosokkal, akiknek szokásuk volt. hogy m a g u k a t
a műveletlen hegedősöktől ós síposoktól m e g különböztessék, idegen t á r g y ú mondákat is
feldolgozni. Ilyen idegen mondákkal e k o r s z a k ban is találkozunk. E kor költői közül
bár
müvei már a felújnlás k o r á b a n jelentek meg,
Dugonicsot, a kiváló tudóst, említhetjük meg.
Trója veszedelme
és I Usszes kalandjai
című
költeményeiben Vergilius és Homéros eposzain a k átdolgozását akarta adni. Dugonics es a
Bercsényi
lakodalmát megverselő- Koszeghi
Pál nzok, akik nemcsak b á m u l t á k Gyöngyösit,
Inneni sokat tanultak is tőle.
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nagyvárosaink, amelyek nélkül sehol sem f e j lődhetett virágzóvá a költészet. Naiv eposzunk
k á r p ó t o l h a t n a bennünket elbeszélő-költészetünk
fejletlenségeért, de ezt m e g fejlődésében m e g akasztotta a kereszténységgel járó ú j világfelfogás.

! kainat.
Irta : Dékánt/

Mihály.

Akinek valamire szüksége van s azzal önmaga nem rendelkezik, az olyanoktól igyekszik
megszerezni, elkérni a szükségelt dolgot, akiknek a k é r t dologból fölösen is vau. Természetesen a másoktól használatba vett dolgot,
idegen v a g y o n t senki sem h-sznulhatja ingyen,
ellenszolgátat nélkül, h a n e m a h a s z n á l a t é r t
bizonyos ellenértéket kell adni. Ez az ellenérték a használati díj, mely a használatba vett
idegen vagyon különbözősége szemit t ö b b f é l e
elnevezéssel bír. í g y : l a k á s é r t lakbért, szántóföldért haszonbért, teherszállításért f u v a r d í jat stb. rovunk le.
\ z életben igen g y a k r a n a használati d í j a t
a használatba vett idegen vagyonnal egynemű,
vagyis ug.vanazonfa.jta dologgal rójuk le. Pl. a
kisgazda, b ú z á t k r kölcsön s visszaadáskor a
kértnél t ö b b e t ad vissza. Pénzt kérünk kölcsön,
s a kértnél többet adunk vissza. A többlet a
használati díj. Az idegen vagyon használatáért
a használatba k a p o t t vagyonhoz hasonló dolgukban l e r ó t t használati díjat kamatnak
nevezzük. Közönségesen csak a kölcsön vett pénz
után járó használati d í j a t szoktuk k a m a t n a k
nevezni.
A közönséges é r t e l e m b e n vett k a m a t n a k a
nagvsága
s a
ö. O a kölcsönvett tők-e nagvságatól
^

A régi magvar költői iskola nem szün k
m é g most sem végleg: a következő korszakban, mikor idegen fa-mák, idegen g o n d o l a t o k
hatása a l a t t ú j r a virágzásnak indul a költészet,
íróink k ö z ö t t még mindig találunk o l y a n o k a t ,
kik a régi litakrol nem a k a r n a k letérni. Á m b á r
eyek 'i m ű v e k tartalmilag és formailag ebbe
a korszakija tartoznak, mégis a következő
korszakban beszélünk róluk, mert a f e l ú j n l á s
korának jellemzése csonka volna ennek az
irodalmi i r á n y n a k ismertetése nélkül.
használat idejétôï f ü g g és m é r t é k e a
kamatláb.
Dugonics munkáival z á r j u k le a régi m a g y a r vagyis az az összeg, amelyet 100 tőkeegység
irodalmat. H a még egyszer
végigpillantunk
után egy kamatozási időszakra fizetünk. A
elbeszélő-költészetünk fejlődésén, észrevesszük, kamatozási időszak lehet 1 év, 1 •• év.
» év,
hogy az Á r p á d o k alatt két irányban, (nemzeti
sőt kisebb időszak is, de h a nincs külön m e g és vallásos ágazatokban) fejlődik. E z e k az mondva, mindig 1 évre vonatkozó k a m a t l á b a t
irányok n é h a közelednek
egymáshoz, néha
kell értenünk.
távolodnak. Szent László alakja rövid időre
Már a legrégibb k o r b a n voltak hitelezők és
egyesíti a nemzeti irányt a vallásossal. A adósok, s minden k o r b a n igyekeztek az államok
reneszánsz letűnte után ismét fölismerhetünk
a k a m a t nagyságát (a, k a m a t l á b a i ) törvényes
két irányt ; az egyiknek költői bőven t a l á l n a k intézkedésekkel szabályozni, hogy a kölcsönre
anyagot a n e m z e t viharos történetében, a másik szorulókat hitelezőik kizsákmányolásától lehea legendát idegen eredetű mesékkel, regékkel, tőleg megvédjék. Í g y a görögöknél Kr. e. a
erkölcsös elbeszélésekkel pótolja. Gyöngyösit
6-ik és 5 - i k században megszabott volt a t'órúgy tekinthetjük, mint aki a két irány köl- ! rénf/es kamatláb
(s a m a g a s a b b kamatszedés
tőinek tulajdonságait egyesítette.
büntetendő cselekményt képezett). A k a m a t l á b
A régi m a g y a r elbeszélő - költészetben a lassan-lassan csökkent, mindazonáltal az 5 - i k
század vége felé m é g mindig 10° 0 volt. A r ó m a i
kuruc é n e k e k b e n , Zrinyi és Gyöngyösi müvein
kívül alig találunk értékes alkotást. De ezen birodalomban J u s t i n i a n császár előtt (527 előtt
nem csodálkozhatunk; nem volt h a z á n k b a n Kr. u.) 12° -ig t e r j e d ő k a m a t o t lehetett szedni,
sohasem t a r t ó s nyugalom, nem voltak virágzó a Justinianusi jog szerint pedig előkelők 4° ,,-ot,
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kereskedők 8° o-ot s mások 6%-ot szedhettek,
de a kamatoktól kamatot szedni nemcsak hogy
nem volt szabad, sőt, ha a hátralékos kamatok
a tőkénél nagyobb összegre szaporodtak föl,
az adós nem tartozott a tőkénél nagyobb részét a kamatnak megfizetni.
Hazánkban a XVI. században szabályozták
először a kamatlábat, mikor is a kamatláb
maximumát 6%-ban állapították meg; ennél
nagyobb kamatszedés már uzsorának minősíttetett. Legújabban 1895-ben a XXXY. és
XXXVI. t.-cikkek szabályozzák a kamatszedést,
mely törvények a különféle kölcsönökre különbözőképen intézkednek ugyan, de általában a
törvényes kamatot 5%-ban állapítják meg a
magyar korona országainak egész területére.
Kivételt képez e törvény rendelkezései alól a
többi között az 1876. évi XXVII. t.-c., azaz
a váltótörvény szerint fizetendő kamatnak a
nagysága, mely 8% is lehet.
Pénzkölcsön-müveletekkel leginkább pénzirtézetek (takarékpénztárak, bankok, szövetkezetek) foglalkoznak s úgy ezeknek, mint
magánosoknak (tőkepénzeseknek) a pénzműveleteit az úgynevezett bankkamatláb irányítja.
Nevezetesen minden államban a jegykibocsátó
bankok, így nálunk Magyarországon az OsztrákMagyar Bank, Németországban a Német birodalmi bank (Deutsche Reichsbank), Franciaországban a Francia bank (Banque de France),
Angolországban az Angol bank (Bank of England) stb. időről időre megállapítják, hogy hány
százalék mellett számítolják le alku nélkül a
velük üzleti összeköttetésben levőknek a váltóit. Ez az időről időre megállapított százalék
az illető országban a bankkamatláb. A bankkamatláb mellett van magánkamatláb
is. Ez
utóbbi az a kamatláb, amely mellett a börzén
forgalomban levő belföldi váltókat (természetesen csak jónevű cégek váltóit) veszik és
adják, vagyis leszámítolják. A magánkamatláb rendesen valamivel magasabb a bankkamatlábnál.
Az általános pénzdrágaságra s ezzel kapcsolatban a bankkamatláb változásaira igen sok
körülmény van befolyással. A pénzdrágaság
egyik főoka rendszerint az, hogy a kölcsönforgalomból eltűnik a pénz, nincs, nem kapható. Azaz hogy van pénz, de tulajdonosaik
nem igen akarnak kölcsön adni, mert féltik a
pénzüket, miért is még a künnlevőket is fölmondják s lehetőleg visszaveszik és maguknál tartják. Tartózkodnak a kölcsönügyletektől
mindaddig, míg ismét — bizonyos körülmények
hatása alatt — visszatér bizalmuk a kölcsönzések iránt s fölhalmozódott pénzkészletüket lassan-lassan újból forgalomba bocsátják. Utóbbi
esetben olcsóbbodik a pénz, kisebb és kisebb
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lesz a bankkamatláb is, ellenkező körülmények
között pedig emelkedik a kamatláb. Olcsóbb a
pénz általában, ha nagy mennyiségben van
kikölcsönzésre váró tőke s aránylag csekély a
kereslet; drágul a pénz kevés tőke s nagy
kereslet idejében.
A bankkamatlábak leszállításának vagy felemelésének még speciális okai is lehetnek,
így a mult év második felének a kezdetén a
Német birodalmi bank központi választmánya
egészen váratlanul szállította le a bankkamatlábat 4V2%-ról 4°/o-ra. Minthogy a birodalmi
bank állásában azon időben nem történt oly
lényeges változás, mely a kamatláb-leszállítást
egyébként indokolttá tette volna, csak azt a
magyarázatot tudták adni e váratlan intézkedésnek az érdekelt pénzügyi körök, hogy a
német pénzpiacot akarták segíteni és segélyakcióul szolgált a kamatláb-leszállítás arra, hogy
a német belföldi járadék iránt a vételkedvet
fokozzák. Tudniillik minden pénzzel spekuláló
ember olyan üzletbe fekteti a pénzét, amelyik
aránylag többet jövedelmez. A járadékok után
járó kamat egyszersmindenkorra lévén megállapítva, tehát, ha a bankkamatláb leszállítása
folytán a takarékbetétekért kisebb kamatot
fizetnek, akkor a tőkepénzesek inkább fektetik
pénzüket járadékpapírokba s azt nem takarékbetétként gyümölcsöztetik.
Ha valamely országból nagy a kölcsönkivitel,
különösen az aranykivitel (utóbbit egy ország
sem szívesen engedi külföldre vinni), akkor az
illető ország pénzkibocsátó bankja magas kamatlábbal védekezik az aranykivitel ellen.
Még mindannyian élénken emlékezünk az
1907. év második felére és az 1908. év első
hónapjaira, amikor nemcsak Magyarországon,
de egész Európában úgyszólván semmiért sem
lehetett pénzt kapni, s ekkor nagyon sok
egyén és kisebb pénzintézet ment tönkre kölcsön hiányában. E pénzdrágaság egyik kútforrása Amerika volt, ahová rendkívül sok
pénzt, főképp aranyat vittek ki, mely kivitel
ellen a leginkább érdekelt államok : Angolország, Németország és Franciaország magas
kamatláb emelésekkel igyekeztek védekezni.
Természetesen ennek hatása alatt Európa
más államai is kénytelenek voltak kamatláb
emelésekhez folyamodni, amelyek, mivel hirtelen és rohamosan történtek, valóságos pánikot idéztek elő a pénzügyi világban. Pénzét
mindenki igyekezett bevonni, újabb kölcsönügyletekbe pedig nem igen mertek bocsátkozni. Ez a magyarázata annak, hogy az említett időben nálunk pénzt úgyszólván semmiért
sem lehetett kapni. Magyarországban és Ausztriában ezidőben a bankkamatláb a következőképen ingadozott :
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1907 jón. 28-tól 1907 nov. 9 ig 5° ,
1907 nov. 10-től 1908 jan, 10-ig 6 % ,
1908 jan. 11-től 1908 íebr. 3-ig 5 % ,
1908 febr. 4 tői 1908 máj. 7-ig 4 7 * % ,
1908 máj. 8-tól
'
4° o,
melv 1909 j a n u á r i g érvényben van.
1908 m á j u s lió 8-án, mikor nálunk a mai
b a n k k a m a t l á b a t léptették életbe, E u r ó p á b a n a
következő bank k a m a t l á b a k szerepeltek :
Angliában
2'>2" 0.
Franciaországban 3 J •,
Németalföldön ^
Belgiumban
•'! 2 Vu,
Sivájcban
'
Németországban } .
Olaszországban j
Oroszországban
• »0 1.
Ha az egyes államok állampapírjai után
fizetett
szelvénykamatokat hasonlítjuk össze
egvmass;il (ezidőszerint átlag Angolországban
2 , 5° . F r a n c i a o r s z á g b a n o" 1, nálunk 4'2" .,
Bolgámrstágban 7 * 5 • ) a bankkamatlábaknál
is mutatkozó érdekes közgazdasági tényt olv a s h a t j u k ki. azt, tudniillik, h o g y E u r ó p á b a n
a nyugati államok olcsóbb kölcsönöket élveznek. mint a keletre fekvőbbek, s ezek ismét
olcsóbbakat, m i n t az ázsiai vagy a i n k a i államok. így pl, Perzsiában ma is 4 0 — 5 0 1 0 a
kamat, Algírban öt)'1 0, I n d i á b a n szintén oly
magas, hoíiv h a az adós pár évig már fizette
a k a m a t o t , a hitelező azzal sem sokat törődik,
ha tőkéje oda is vesz. E n n e k m a g y a r á z a t a az,
hogv a különböző államoknak s azok polgárai• '
.....
i -, -, 1 -,
; T i „ -11
1 itt k az aitaianu.-í m leiis-up c^.m^ cl a.*. iíí e lo
politikai s gazdasági viszonyai befolyásolják.
Ahol rendes állami élet van, belzavarok, belső
és külső h á b o r ú k nem zavarják meg az állami
élet rendes menetet és nem i n g a t j á k m e g a
fizetőképességbe
vetett hitet s ott, valamint a
kultúra előrehaladásával olcsóbb a kölcsön.
Egyazon állam területén sem mindenki k a p
egyforma feltételek mellett kölcsönt, mert nem
egyformák a hitelt keresők hitelképességei.
Államok, városok, vállalatok, általában erkölcsi
testületek m i n d i g olcsóbban k a p n a k kölcsönt,
mint egyesek, mert előbbieknél a kölcsönök
mindig olyan ingatlanokra és biztos jövedelemre (pl. adóra) kebeleztetnek be. melyeknél
fogva n a g y o b b a valószínűség (kisebb a rizikó),
hogy a kölcsön a kikötött időben és k a m a t o k kal visszafizettetnek, mint egyesek személyi
hitelénél vagy váltóhitelnél.
Egyesekn. k a hitele egyéni jellemüktől, vagyoni állapotuktól függ. Akiről tudják, hogy
nem igen szeret fizetni, vagy dologtalan, az
nehezebben k a p kölcsönt, s ha kap, mindig
nagyobb k a m a t é r t , mint a jó fizető, munkás,
szorgalmas ember. Aki már adóssággal van
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terhelve, ú j a b b kölcsönt szintén nehezebben és
drágábban kap, mert az esetleges törvény
útján való b e h a j t á s n á l először mindig az első
hitelező elégíttetik ki s csak h a marad, akkor a
következő. U j a b b kölcsönnél n a g y o b b a rizikó,
mint az előzőknél. \ agy ónra. ingatlanra bekebelezhető bölcsön olcsóbb a váltókölcsönnél.
Ha a pénzintézeti betétek után fizetett k a inatokat összehasonlítjuk a kölcsön adott összegek után számított, kamatokkal, mindig azt
találjuk, hogy a kölcsönök u t á n szedett k a m a t
nagyobb, mint a hasonló n a g y s á g ú betét u t á n
fizetett, k a m a t , s előbbi az utóbbinak rendesen
1 1 --szerese. A különbözet a betétek kezelésének. hasznosításának, a betéttel szemben f e n n álló felelősségnek s a kikölcsönzött összegek
rizikójának t u d a n d ó be, melyek a k a m a t o k
nagyságának a megállapításánál természetszerűleg figyelembe veendők.
A kereskedelmi életben kétféle k a m a t o t
szoktunk megkülönböztetni, úgymint előleges
(anticipativ) és utólagos (decursiv) k a m a t o t .
PL, ha valaki kölcsön vesz s kézhez kap 100 koronát és félév múlva k a m a t t a l együtt visszafizet 103 koronát, akkor utólagos k a m a t o t
fizetett. H a pedig, mint ez a t a k a r é k p é n z t á r i
váltókölesönöknél fordul elő, kölcsön kap valaki
100 koronát, de mindjárt levonják a félévi
3 korona k a m a t o t , s így a kölcsönkérő valóban csak 97 koronát vesz kézhez, amelyért
visszafizetés alkalmából 100 koronát log adni,
akkor előleges k a m a t o t számítottak. Az előlegesen számított kamatot, ha a kölcsönösszeg
viíltn által biztosíttatik
őislíoiilntiL' szoktuk
mondani.
E kétfélének nevezett k a m a t között lényegi,
matematikai különbség nincs, m e r t m a t e m a t i kai szempontból, de c i k k ü n k harmadik bekezdéseben foglaltak szerint is a kamat, m i n t
használati díj, csakis a kézhezvett kölcsönösszeg után
fizettetik,
s így t u l a j d o n k é p e n
nem más, m i n t a k é z h e z k a p o t t és a k a m a t t a l
együtt visszafizetett összegek közötti különbség.
Azaz, a felhozott példák egyikében a k a m a t :
1 03 - 100 = 3, s a másikban 10« — 97 = 3.
Ennélfogva m a t e m a t i k a i szempontból utólagos
kamatnak t e k i n t h e t ő az előlegesnek nevezett
kamat is. De megfordítva, az utólagos is
tekinthető előlegesnek. N é z z ü k az előző példákat. Ha 100 korona u t á n félévre 3 k o r o n a
has/nálati d í j a t fizetünk, utólagosan számítottuk a k a m a t o t . Ámde ehhez hasonlóan f o g hatom fel a második p é l d á t is. mert a m i k o r
a takarékból kölcsön veszek 100 koronát és
ebből a félévi 3 koronát levonva, 97 k o r o n á t
kapok kézhez, mondhatom, hogy 97 k o r o n a
kézhezkapott kölcsön után fizetek fél év m ú l v a
3 korona k a m a t o t . Mindkét esetben t e h á t a
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kézhezkapott összeg után fizetem a kamatot,
csakhogy a második esetben aránylag nagyobb
a kamat, amennyiben kisebb kézhezkapott öszszeg után fizetünk ugyanannyit, mint kézhezvett nagyobb összeg után. Ugyanígy a 100 korona után fizetendő félévi 3 korona kamatot
tekinthetem előleges kamatnak. Nevezetesen
úgy fogom föl a dolgot, hogy 103 koronát
kértem kölcsön, de mindjárt levonták a kialkudott félévi kamatot, s így kézbe î csak
100 koronát kaptam, amely helyett majd félév
múlva 103 koronát fogok visszafizetni.
Ezek szerint gyakorlati szempontból a lényeg
mindig csak az lehet, hogy mekkora alapösszeg után számítjuk a kamatot, s alapösszegnek mit tekintünk, a kézhezkapott összeget-e,
vagy a visszafizetendő összeget. Betéteknél a
kézbezvett (befizetett), takarékpénztári kölcsönöknél a visszafizetendő összeget tekintik alap
összegnek a kereskedelmi életben. Kereskedelmi szempontból tehát tehető ily különbség
a kamatok között, de számtani szempontból e
megkülönböztetésnek legfeljebb csak az lehet
az értelme, hogy az ugyanazon kamatláb mellett számított előleges és utólagos kamat közül
az előleges mindig nagyobb, mint az utólagos.

Az iskolai kert.
Irta:

Pitikért

Zsiymond•

Bevezetés.
Üj népiskolai tantervünk nem egy gyümölcsöző eszmével gazdagította a népoktatást.
Megjelenése a természettudományi oktatásra
különösen áldástbozó volt, mert szavai szerint:
„A természettudományok tanítására vonatkozó
utasításnak az a fontos hivatása van, hogy
népiskolai oktatásunknak eet a legelhanyagoltabb részét jóformán megalkossa." Másutt azt
mondja az utasítás: „Ez a tanítás jóformán
új, szerfölött nehéz". Epen ezért kell mindnyájunknak, kik népoktatásunk emelésén fáradozunk, közreműködnünk, hogy ezen elvek
mélyreható értelmét minél könnyebben és
lehetőleg tökéletesen ültessük át a gyakorlatba.
Mindnyájunk által ismert régi elv az, hogy
a természet megismerésének tökéletes szemléletből kell kiindulnia, s mégis épen a szemléltetés az, melyet oly hosszú időn át nem aknázhatunk ki eléggé. Mindaddig, míg Lüben elvei
voltak az uralkodók és a természetrajzi oktatás a természet tárgyainak egyszerű leírásából
és rendszerezéséből állott, kielégítettek bennünket à szemléltető képek, préselt növények,
vagy kitömött állatok, melyeknek színét, nagyságát, alakját s egyéb tulajdonságait leolvas-
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hattuk ; de mióta az oktatásban a „természet
életének" megismerésére törekszünk, ki kell
mennünk az élő természetbe s ott az életet is
megfigyelnünk, mert a gyűjtemények bolt tárgyaiból épen ez hiányzik. A tanítást tehát
ma már nemcsak az alaktani tulajdonságok
leírására, hanem a lények életében megnyilvánuló jelenségek magyarázatára alapítjuk, vagyis
a biológiai vagy ökológiai szempont az, melynek a tanításban érvényesülni kell. A szemléltető eszközök közül pedig a préselt növények
és a szemléltető képek régebbi értéküket elvesztették és helyükbe az élő természet lépett,
í g y keletkezett egészen szükségképen a tanításnak ú j segédeszköze, az iskolakert; melyben a természetnek egy kis részét varázsoljuk
az iskola mellé, hogy tanításunkat az eleven
élet hassa át. A meleg tavaszi napsugár, a
tarka virágok illata, a kedves madárdal és a
szaba 1 természet ezer gyönyörűsége ragadja
meg a gyermeki lelket és a természet megismerésén kívül a legnemesebb erkölcsi érzelmeket fakasztja benne. A természetnek ezt a
beláthatatlan nemesítő hatását kell a nevelőnek
megragadnia és jobban kiaknázni a gyermeki
lélek művelésére.
Kertünk azonban nem képviselné az egységes természetet, melyben a tárgyak egymásra utalva, életközösségben vannak, ha azt
csupán növényekkel telepítenénk be; nem
szabad figyelmünkön kívül hagyni az állat- és
ásvány világot sem. A kert közepén elhelyezett
vízmedencében, a vízi növények társaságában
halakat, békákat és más vízi állatokat tenyésztünk ; a bokrok között fészekodvakba béfészkeltetjük hasznos és kedves énekeseinket s
részükre alkalmas helyen etetőt állítunk fel,
a környék legfontosabb kőzeteiből és ásványaibői sziklacsoportot építünk, melyre havasi
növényeket telepíthetünk ; a sziklák hézagaiban
a gyíkok is tanyát ütnek. Ugyancsak itt
lehetne elhelyezni hőmérőt, esőmérőt, iránytűt,
árnyékmérőt, napórát és még más oly műszert,
mellyel a természet egyéb fizikai tüneményeit
megfigyeljük. Az ilyen kert tehát nem lenne
pusztán növénykert, hanem egyáltalában a
természet megfigyelésének alkalmas színhelye.
Nem is nevezhetjük ezért növénykertnek, hanem helyesebben iskolai kertnek.
Az iskolakert hiánya teszi a természetrajzi
oktatást elsősorban nehézzé, mert nélküle az
új, biológiai szempontnak megfelelő tanítást
nem végezhetünk. Ezt a nehézséget kell tehát
először leküzdenünk, s ebben akarok segítségére lenni ama kartársaimnak, akik ügyességük és természet iránti érzékük által hivatva
lesznek iskolájuknál az iskolákért et megvalósítani.

1 I SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

LAPJA.

31

szintén itt állíthatjuk fel, vagy pedig az udvar
oly csendesebb helyére, ahova a gyermekek
Az iskolákért, eéljának akkor felel meg leg- is az ablakon keresztül odaláthatnak s megjobban, lia közvetlen az iskola mellett van. figyelhetik a madarakat, *
Csak úgy lehet időveszteség nélkül a tanítást
Ha a fenti szempontok figyelembevételével
a kertben tartani, s megfigyelések céljából azt a tervrajzot papíron elkészítettük, az ágyakat
naponként felkeresni. Kedvezőtlen időben is a a természetben kijelöljük és két ásónyom
növényeket friss állapotban vihetjük a tan- mélyre felásatjuk, Az ágyak a fold meglazítása
terembe. A legtöbb iskola mellett van a gazda- következtében az utak színe fölé emelkednek:
sági gyakorlatok végzésére kert, esetleg dísz
szélüket 45"-nyi haj lássál az útak felé, ferdén
kert, vagy nagy udvar, melynek egy része lenyessük. Az ágyakat így ferde szegéllyel
szükség esetén nagyon alkalmasan használható vett "ik körül, melyet, esetleg fűmaggal bevetfel. Mindig déli fekvésű, napos helyet válasz- hetünk: ez azonban gondozást kíván és nem
szunk; uert. mint a konyhakertben, éigy itt is, feltétlen szükséges. Hegyes vidéken termésaz árnyék sok növény fejlődését meggátolja. kővel is körülrakhatjuk.
A terület nagyságát mindenkor a körülmények
A vízinövényeket, ha vi medencénk nincsen,
fogják megszabni, de a legmostohább viszo- középen kettévágott petroleumos hordókban is
nyok között is, úgy számítva, liogy a terület tenyészthetjük. A felébe vágott hordót haszfelét az fit foglalja el, felét pedig növények nálat előtt ki kell égetnünk. Szalmacsóvát
termelésére fordítjuk, már 50—liO m~-nyi gyújtunk meg benne, mitől a peferoEummal
területen is 20 -25 növényt termelhetünk, átitatott belső fala is lángra kap. így hagyjuk
melyek a biológiai szempont szerint össze- égni, míg a belső fal, mintegy fél centiméter
válogatva, már elég gazdag anyagot nyújtanak vastagságban át nem szenesedet!, mikor deszkaa szemléltetéshez. Kedvezőbb körülmények födéllel a tüzet elfojtjuk. A hordó külső falán
között már 200 m J -nyi terület elegendő, hogy kiszivárgó petroleumot száraz földdel lesúrola kertet mintaszerűen rendezhessük be. Ha e i juk, ezután a hordót vízzel megtöltve, 8 —10
célra az udvar egy részét hasítjuk ki, tanácsos napig hagyjuk állani, hogy az égésnél keletazt a játszótértől drótháló-kerítéssel elzárni, kezett bomlási termékek'kiázzanaií. Elég olcsón
hogy a gyerekek játékközben benne kárt ne készíthetünk 'azonban vízmedencét is. A kortegyenek.
aiakéi vízmedence, melyet a kert közepén a
földbe
mélyítünk, lehet 2 m. átmérőjű és 60
A kert beosztásánál, illetőleg tervrajzának
elkészítésénél a kővetkezőket vegyük ügye- cm. mély. Mar az ily mélységű medencében
lembe: az utakat készítsük lehetőleg mindenütt tavirózsát is tenyészthetünk. A cementmedeiice
1'!S m C7(íl«rii ho'/v a tanulók a tanítás drágább, az agyagból készült pedig már <-sak
alkalmával az ágyat körüláilva, könnyen elfér- azért is sokkal olcsóbb, mert azt magunk is
jenek és a szomszéd ágyat le ne tapossák. Az elkészíthetjük. Az anyag magában használva
ágyak 1 m. szélessségü Szalagokban fussanak, hamar eliszaposodik és a giliszták túrásai
hogy őket az úti! ról kétoldalt kellőképen miatt is a vizet csakhamar átbocsátja. Ezért
megmunkálhassuk. Ezen ágyakban termesztjük az agyagréteget még kátránypapírral és facea dudvásszárú, egy-két éves vagy évelő növé- menttel kell szigetelni, amint ezt a facementnyeket, 1—1 ím-nyi területen. A fákat és háztetők készítésénél teszik. A medence helyét
bokrokat a kert északi vagy nyugati kerítése 20 cm. falvastagság hozzásmmításával SO cm.
mentén sorakoztassuk, vagy eseíleg az udvar- mélyen kiássuk ; alját és oldalát 20 cm. vasban, a játszótér körül csoportosítjuk, hogv a tag agyagréteggel verjük ki és azt vízzel
kertben helyet ne foglaljanak el: a kert déli jól beiszapoljuk. Egész belső felületét most
részében árnyékukat épen a növényekre vetnék. kátránypapírral borítjuk be. úgy, hogy a lapok
Ide csak az esetben ültetünk néhányat, ha szélei egymást 10 cm.-nyire fedjék és a fedőkülönben nincs alkalmas árnyékos helyünk a/, részeket megolvasztott forró facementtel összeárnyékot kedveli) növényeknek. A vízinövénye- ragasztjuk. A forgalomban kapható „lacement"
ket, melyek általában a verőfényes napos aszfalthoz hasonló bitumenes viaszszerű anyag,
helyet szeretik, a kert közepén készített víz- melyet vasüstben megolvasztunk és ecsettel
medencébe telepítjük, hol őket egész nap a felkenünk. A kátránypapirost ezután lacement
napsugár éri. A kert közepén tehát nagyobb segítségével vastag itatósszerű, ű. n. „facementhelyet jelölünk ki, hová a vízmedencét, szikla- papírral" ragasztjuk be; természetesen itt is
csoportot, hőmérőt, esőmérőt, árnyékmérőt
stb-t, helyezzük. E célra egv 3 méternyi
* L á s d : dsörgey
Titusz. kimutató a mesterséges
küllővel írt kör területe elegendő. A madár- f é s z e k o d v a k a l k a i n i z á s á h o z . T a n í t ó k i n g y e n k a p j á k a
etetőt, melyet úgyis csak télen használunk, f ü l d m í v e l é s ü g y i m i n i s z t é r i u m k ö n y v t á r á b ó l . B u d a p e s t ,
Az iskolákért berendezése.

Országház-tér.

32

NÉPTANÍTÓK

a papírszalagok szélei egymást 10 cm.-nyire
fedjék. Erre egy második, majd egy harmadik
papírréteget ragasztunk. Az agyag feletti izoláló réteg ily módon egy kátránypapír és
három facement-papírrétegből áll, mely facementtel van összeragasztva. Utoljára az egészet facementtel. mehhez kevés aszfaltlakkot
adtunk, erősen bekenjük és tinóm kaviccsal
rögtön beszórjuk. A medence úgy teljesen
kész a növények befogadására. Alját egy rétegben felfordított gyepszínnel rakjuk ki s
erre 15 cm. vastagságban mocsáriszapot teszünk. Iszap helyett használhatunk agyagot
is, melyet kevés televényfölddel és homokkal
kevertünk ; ügyeljünk azonban arra, hogy korhadó növényi részeket ne tartalmazzon. A
vízinövények általában a mésztartalmú vizet
nem szeretik; ezért legjobban eső- vagy folyóvízben tenyésznek, de ennek híjján a kútvíz is jó.
Közvetlen a medence északi szélén emelkedhetik, kelet-nyugati irányban húzódva, a
sziklacsoport, mélynek déli napos és északi
árnyékos oldalára a napot, illetőleg az árnyékot kedvelő havasi növényeket helyezhetjük.
Homokból, agyagból, tégla-, kő- és egyéb
törmelékből álló hosszúkás dombot hordunk
össze s midőn ez jól leülepedett, felületén
nagyobb szikladarabokkal alkalmas fészkeket
rakunk ki, melyekbe homokkal, kövekkel és
televénnyel kevert gyepszínföldet teszünk. Az
alsóbb fészkek, melyekbe a páfrányokat ültetjük, körülbelül 30 cm. mélyek legyenek, a
felsők lehetnek sekélyebbek is. Az egész építmény azonban csak akkor lesz elég szilárd,
ha alapja széles és a sziklákat széles lapjukra
fektetve, lépcsőzetesen rakjuk egymás fölé.
A növényeket azon szempontok szerint válogatjuk meg, melyeket a tanterv előír s
amelyek szerint részletes tanmenetünket is
elkészítjük. Elsősorban azonban a részletes
tanításra kijelölt növényeket tenyésztjük, de
ezek mellé felvesszük azokat is, melyek valamely szempontból rövidebb megbeszélésünk
tárgyát képezik. Bár az Alföldön pl. a kenderről, lucernáról tanítunk, figyelmünkön kívül
nem hagyhatjuk a lent, lóherét, komlót stb-t
sem. Az elhelyezés sorrendjét, vagy a csoportosítást illetőleg nem tanácsos a tantervet követnünk (kerti, mezei, erdei, vizi növények),
mert ezáltal minden rokonság vagy vonatkozás nélkül kerülhetnek az egyes fajok
egymás mellé. A természetes rendszer családjai
szerint csoportosítjuk tehát őket s ezt részben a biológiai szempont is követeli, mert a
rokonság nemcsak az alaktani, de a biológiai
és fiziológiai tulajdonságokban is megnyilvánul. Valamely biológiai jelenség a legtöbb
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esetben a család egyes tagjainál tipikusan
van kifejlődve. Az ily természetes sorrend
által a tanuló könnyen szerezheti meg a legszükségesebb rendszertani ismereteit s emellett
a biológiai szempont sem szenved. Mivel gazdasági növényeink javarészét a pázsitfűfélék
és a hüvelyesek családja öleli fel. továbbá
gyógy- és mérges növényeink, különösen az
ajakosak és burgonyafélék családjában vannak
képviselve, e szempontok szerinti csoportokat
is megalkothatjuk, lia a nevezett családokat
egymás mellé ültetjük.
Ezek figyelembe vételével a keïtbe az alábbi
csoportosításban a következő növényeket vehetnők fel.*
I. Az ágyakban.
Surló félék cs. Mezei surló.
Pázsitfűfélék cs. Közönséges búza. Közönséges rozs. Négysoros árpa. Abrakzab. Termesztett köles. Csöves tengeri. Termesztett rizs.
Liliomfélék cs. Pompás tulipán. Vereshagyma.
Fokhagyma. Oszi kikerics. Fehér liliom. Kerti
jácint. Májusi gyöngyvirág. Spárga nyúlárnyék.
Hóvirágfélék cs. Kikeleti hóvirág.
Nőszirom félék cs. Pompás nőszirom.
Szegfűfélék cs. F e h é r mécsvirág. Kerti szegfű.
Vetési konkoly. Buglyas dercefű.
Hüvelyesek cs. Veteménypaszuly. Veteményborsó. Főzeléklencse. Takarmánylucerna. Réti
lóhere. Takarmánybaltacím. Takarmánybükköny.
Eperfafélék cs. Vetett kender. Felfutó komló.
Lenfélék cs. Házi len.
Keresztesek
cs. Repcekáposzta. Főzelékkáposzta. Kerti retek. Magyartorma,
Hózsafélék es. Csattanó szamóca. Málnaszeder. Csipkerózsa. Futórózsa (telt virágú).
Mákfélék cs. Kerti mák.
Ernyősök cs. Sárgarépa-murok. Kerti petrezselyem. Fűszeres kapor. Foltos bürök.
Burgonyafélék
cs. Gumós burgonya. Paradicsomalma. Közönséges paprika. Közönséges
dohány. Csattanó maszlag. Bolondító beléndek.
Maszlagos nadragulya.
Ajakosak cs. Piros árvacsalán. Tarló tisztesfü.
Mezei zsálya. Orvosi zsálya. Fodormenta. Alföldi kakukfű Fehér pemetefű.
Tátogatok cs. Szőrös ökörfarkkóró. Kerti
oroszlánszáj. Közönséges gyujtoványfű.
Szulákfélék es. Herefojtó aranka.
Szádorfélék cs. Dobánvfojtó szádor.
Boglárkafélék
cs. Saláta-boglárt a. Leánykökörcsin. Katika-sisakvirág.
* E növények egy részének magvait a kiskunfélegyházai áll. tanítóképző-intézet növénykertjéből
szívesen közrebocsátom.
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Ibolya féléik cs. Illatos ibolya.
Kankai in fél él.' cs. Orvosi kankalin.
tJsengetyűke-félék
cs. Baraeklevelü csengetyűke.
yenyúljhozzámfélék
es. I'végszám nenyúljhozzám.
Erdeslccelű'ek cs. Orvosi nadálytő. Orvosi
tüdőfü.
Tökfélék es. I ri tök. Ugorkás magrugó.
Gerely fél ék cs. Büröklevelű gémor.
Mácsonyáfélék cs. Takáesmácsonva.
Fészkesek cs. Tányérrózsa, napraforgó. Mezei
katáng. Pongyolapitypang. Kék búzavirág.
Lókörmü martilapu.
II. A vízmedencében.
(!yéké»,yfélék cs. Széleslevelü gyékény.
lYizsitfűfélék cs. Fedőnád.
Sásfélék cs. C'-omós palka. Tavikáka. Ritkás
sás.
X'isz Írom félé],; cs. Sásnőszirom.
Tiindérrózsafélék cs. Fehér tavirózsa.
Boglárkafélék cs. Mocsári gólyahír.
III. A sziklacsoporton.
1
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Fenyőfélék cs. Lucfenyő. Jegenyefenyő. Erdei
fenyő.
Az ágyakban (I.) elhelyezett növények közül
a komlót, csipkerózsát, futórózsát, bortermőéi amerikai szőlőt a kerítésre futtathatjuk ;
a saláta- boglárkát, kökörcsint, sisakvirágot,
ibolyát, kankalinfc, csengetyűkét, nenyúljhozzámot és a tüdő fűt árnyékos helyre ültetjük : a
fákat és bokrokat pedig az iskola udvarába
helyezzük.
A családok az ágyakban sorban egymás után
következhetnek úgy, hogy egy ágyban több
család is lehet: csak arra ügyeljünk, hogy a
család tagjait ket ágy között meg ne osszuk.
A növényeket 1 vagy 0'6 n r - n y i táblákban
tenyésztjük: és pedig 1 m~ területen azokat,
melyeket mint típusokat részletesen ismertetünk,
vagy amelyek nagyobb termetűek, ilyenek a
surló, búza, tengeri, tulipán, hóvirág, méesvirág, paszuly, borsó, kender, repce, torma,
szrrnóea, málna, mák, sárgarépa, burgonya,
dohány, nadragulya, árvacsalán, ökörfarkkóró,
boglárka, ibolya, nadálytő, tök ( - nr), napraforgó. katáng. A többieknek O'tí n r terület is
elegendő, mert e-upán valamely biológiai tulajdonságukat te-szük szóvá - így belőlük sok

Keresztesek
cs. Alpesi ikravirág. Hegyi
példány nem kell.
ternve.
Minden növényt az a'gva eie szúrt jelzőVarjúhájfélék
cs. Borsos varjú háj. llegvi I
táblával jelöljük meg. melyre magyar nevét
fulfil. '
írjak é.s rájegyezzük azt is, hogy egyéves, két Kirontó fél ék cs. Fürtös kőrontó.
: éves vagy évelő-e.
Tárnicsfélék cs. S/.t László tárnics
Fi Termesztett búza. t !).
Páfrány félék cs. Erdei pajzsika. Fplevelü
A fontosabb családokat külön nagyobb
gímharaszt.
.-líni-.í"
+.;Kl..\-..l láthiitink
el. melvet a
I V . F á k és b o k r o k .
család első tagjának ágya mögé tűzünk.
Pl. Pázsitfűfélék cs.
Fiizfafélék cs. Kecskefűz. Fekete nyárfa.
A jelzőtábla 12 cm. hosszú é>. s cm. széles
Diófafélék cs. Pompás diófa.
y y írfa fél ék cs. Mézgás éger. Közönséges í cinkbádoglemez, melynek négy sarkát lecsípjük
és ket hosszabbik oldalának közepét átlyukasztmogyoró.
Biikkfafélék cs. Erdei bükk. Kocsányos tölgy. juk. A táblát két ólomszeggel ugyanily bádogból készült 40 era. hosszú és 1*5 cm. átmérőjű
Szilfafélék cs. Kopasz szil.
csöves pálcára erősítjük, (nitteljük.) Evégből a
Eper fa félék. Fehér eper.
Piózsajélck cs. Almafa. Körtefa. Közönséges pálca felső részét a tábla szélességében összelapítjuk. alsó végét pedig behajtva, hegyesre
mandula. Őszibarack. Kajszinbarack. Kerti
j
kalapáljuk,
hogy a földbeszúrható legyen. A
szilva. Savanyú meggy.
takarók igen hamar korhadnak.
Hüvelyesek cs. Fehér akác.
Az ilyen táblák különösen akkor szépek es
Juharfélék cs. Jókori juhar.
tartósak, h a őket fehér olaj festékkel kétszer
Bokréta fafél ék cs. Vadgesztenye.
átfestjük és rájuk kis ecset segítségével fekete
IL írsfa félék es. X agyieve Iii hársfa.
Olajfafélék cs. Közönséges kűrisfa. Közön- olajtéstékkel írunk.
séges
orgona.
Tanácsos a táblácskákat még a karóra való
S
o
Szőlőfélék cs. Bortermő szőlő. Amerikai szőlő. erősítés előtt híg kénsavval kissé megmaratni,
mikor érdes felületükre a festék jobban ráKirontó fél éle cs. Vörös ribiszke. Közönséges
tapad. A családjelző táblák 14 cm. hosszúak
egres.
és 0 cm. szélesek lehetnek : hasábjuk 90 cm.
Sóskafafélék cs. Sóskaborbolya.
A család nevét megkülönböztetésül piros miBodzafélék cs. Fekete bodza.
niumfestékkel írhatjuk.
1Sorostyánfél ék es. R e pkény bor ostyán.
Burgonyafélék cs. Gyepi ördögcérna.
(Folyt, köv.)
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Bevezetés a geológiába.
írta : Koch
(Ötödik

Ferenc

dr.

közlemény.)

Földünk őskora vagy az azoos-időszak. Az
idetartozó rétegek szerves életnek biztos nyomait még nem tartalmazzák, mire az „azoi"
(állattalan) név is vonatkozik. Ezek a Föld
lehűlésének első korszakában jöhettek létre,
amikor még szerves élet nem népesíté be
felületét. E képződmények összes vastagsága
igen tetemes s 30.000 méternél is többre
tehető. Két főcsoport különböztethető meg
benne, egy alsó, mely uralkodóan gneiszből
és egy felső, mely uralkodóan őspalából áll :
azt ennélfogva ősgneisz-, emezt pedig őspalaszisztémának szokás nevezni.
Az azoos-csoport kőzetei«,) Rétegek : A gneisznak különféle változatai, az ősagyagpala, a
mészkő (úgynevezett ősmész) és dolomit, b)
Tömeges kőzetek: gránit, szienit, diorit, diabasz
Szerves testeknek csupán bizonytalan nyomai
találhatók a csoport legfelső rétegeiben. Az
úgynevezett Eozoon-canaden s ezt, melyet
Kanada szerpentines ősmészköveiben találtak
először, ősi foraminiferának tartják sokan.
Az azoos-csoport elterjedésére vonatkozólag
szolgáljanak a következő adatok: A kristályos
palák, vagy nagyobb földterületeket alkotnak,
amelyeket ősszárazföldeknek lehet tekinteni,
minők pl. Skandinávia és Finnland, Csehország,
Központi Amerika, Törökország, mdia nagy
kristályos földterületei ; vagy kisebb-nagyobb
szigetek gyanánt emelkednek ki az őket borító
fiatalabb képletekből és ezeket általában kristályos tömeg (masszív) névvel szokás megjelölni. Az Alpok és Kárpátok területein csupán
egyes ilyen központokat, vagyis magvakat
képező kristályos tömegekkel találkozunk.
Ilyenek az Alpokban a Montblanc, a Grossglockner stb. kristályos tömegei, hazánkban a
Kis-Kárpátok, az Inovecz-hegység, a Nyitrai
hegység, a hodritsi, a Mala-Magura és Sgyjárhegység. a Kis-Kríváncsoport, a Magas-Tátracsoport, a Zólyom-gömörszepesi messze elterülő
hegység kristályos tömegei, továbbá keleten a
Máramarosi és Radnai havasok, a Gyergyói,
Csíkszéki, Fogarasi, Szebeni, Szászsebesi havasok, a Retyezát és a vele összefüggő bánáti
hegység, végre a nagyterjedelmü Bihar-hegység kristályos tömegei.
Hasznos kőzetek és ásványok nagy mennyiségben fordulnak elő a kristályos palakőzetekben. Hazánkban a Gömör-szepesmegyei hegységben gazdag vas-, réz-, kobalt-, nikkel- és
higanyérctelepek vagy telérek vannak benne.
Erdély keleti részében Balánbányánál a kloritpalában gazdag rézérctelep bányásztatik, mely

LAPJA.

15.

SZÁLL.

elhúzódik Bukovinába. A macskamezői-, torockói- és gyalári gazdag vasérctelepek a
kristályos palák és az ősmészkő érintkezésénél
fekszenek. A szerpentin az Aldunán (Tiszovica)
krómvasérctelepeket tartalmaz. Grafittelepek
vannak Máramnrosban a Pietrosz-hegységben,
O-Radnánál, a Vulkán-szorosban. Arany, finom
állapotban behintve, majd mindenütt előfordul,
Erdély kristályos hegységeiben, különösen a
klorit- és csillámpalához kötve. Innen a folyók
ártereire, homok és kavics közé jutott a finom
arany s több helyen mossák is (Oláhpián
vidékén). Külföldi ércelőfordulások között
csupán a híres elbai vörösvasérc-, a svédországi mágnes-vasérctelepeket, a szász- és
csehországi Érchegység gazdag nemes éreteléreit említem fel.
Az azoos rétegek települése többnyire övalakú szokott lenni egy-egy központi gránit
vagy szienit-tömzs körül; ritkábbsn kupolás
rétegzés is fordul elő. Legérdekesebb a legyezőalakú település, mely az Alpok kristályos központi tömegein, pl. a Montblancon is észleltetett, hol a rétegek függélyes állásban erősen
ki vannak emelve és fenn legyezőképen széjjelnyomva. A fiatalabb szisztémák rétegei rendesen
különnemű fekvéssel következnek a kristályos
palák felett, ami kétségtelenül azt mutatja,
hogy a földkéreg az első korszakban, vékonysága miatt igen ki volt téve az emelő- és
sülyesztő hatásoknak.
A Föld ó-kora vagy paleozoos-kor. Ezen
hosszú időszakban létrejött kőzeteket négy
szisztémába osztjuk be ; ezek alulról fölfelé a
szilur-, devon-, karbon- és diaszszisztémák. A
rétegek összes vastagságát vagy 15.000 méterre
tehetjük. Az állat- és növényalakok a jelenben
élőktől teljesen elütő, ódonszerű jelleggel bírtak,
innen a paleozoos (ősállati) elnevezés. Egyetlen
egy állat vagy növényfaj sincs az ókoriak közt,
melyeknek ma még utódai élnének. A paleozoos állatok zömét gerinctelen állatok, nevezetesen molluszkák, tüskebőrűek és korállok
képezik. Legjellemzőbb kövületek a rákszerű
trilobiták, melyeknek gyűrűs teste hosszában
és széltében három szelvényre van osztva.
Ezek a Föld ó-kora régibb rétegcsoportjainak
legfontosabb vezérkövületei. A legalsó bbrendü
állatokból nevezetesek a graptolitok, melyek
különösen a sziluri szisztémának fontos vezérkövületei. A legtökéletesebb állatok az ó-korban voltak a csúszó-mászók és a kétéltűek, de
ezek is csak kisszámmal éltek és csak a karbon-szisztémában lépnek fel először. Nagyobb
számmal éltek a halak és pedig kizárólag porcogós halak és sajátságos, ma már nem létező
páncélos halak. Csontos halak, melyek a ma
élő halaknak túlnyomd részét teszik, még nem
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voltak. A halak, főleg a devon-szisztémában mivel pedig mindenütt csakugyan hasonló
éltek nag\ számmal, minélfogva az egész szisz- geológiai szisztémából kapták, azon nézet vált
téma a halak korszakának is neveztetik. Leg- általánossá, hogy a kőszén a föld fejlődésének
nagyobb szerep a növényeknek jutott e kor- csupán ezen egy korszakában képződött, ezen
szisztéma tehát a kőszén vagy karbonos nevet
szakban, de az ó-kor végén sem fejlődött ki
kapta.
Később kiderült, hogy kőszén minden
e korszak még
annvira,
hogv
már
virágos
növéSö.
O
korszakban
képződhetett, de meg hogv stratinyék. lombos fák lettek volna a Küldőn. Óriási
sűrlók és harasztok számos nemei, a kalamite- grátiai tekintetben azonos emelet előfordulhat
sek, szigillariák, lepidodendronok és annuláriák valamely országban anélkül, hogy kőszenet
sok fajban és óriási példányokban (15 20 tartalmazna. A karbonos szisztéma rétegeinek
méter hosszú és 2 méter vastag törzsek is összes vastagsága, leginkább Angliában kidetaláltattak) tenyésztek a tengerparti mocsarak- I rítve, valami 7000 méter ; ilyen tetemes rakodban es lagunákban s oly roppant mennyiség- mány létrejövése nagy időt és nagy mennyiségű
ben halmozódtak össze, liogv több száz kőszén- anyagot tételez fel.
A karbonos szisztéma növényei trópusi klítelep képződéséhez nyújtottak anyagot, melyeknek összes vastagsága 100 méternél többre mára utalnak, éjien úgv, mint számos állata,
tehető. Különösen a karbonos szisztéma eme- azt azonban nem lehet mondain, hogy azon
kli.tna az egész földön el volt terjedve, mert
lendő ki, mert. ebben játszották a növények a
légiont sabb szerepet. Az évről évre elkorhadó maga a karbonos szisztéma sem fordul elő
és fenéken meggy idő anyagból képződött a mindenütt: Európának is csak közép- és é zaki
kőszéntelep tisztán, vagy olykor földes réteg táján találjuk, továbbá meg hatalmasabban
Északamerikában, Klímában, sőt még a polar
által megszakítva.
Réteges kőzetekből, az egyes szis: témákon vidéken, míg ellenben a mostani trópusok
I'élainerikában, Afrikában.
belül, különösen homokkövek (az úgynevezett táján, továbbá
régi vörös homokkő), kouglomerátok, külön- Ausztráliában és I j-Zeelandba.n hiányzik. A
karbonos szisztémában két szekciót ve-ziak
böző palák és mészkövek az uralkodók : tömeges kőzetekből pedig a gránit, s/ienit. diaba>/.,
ezek
ziil a
diorit, sőt az időszak vége felé porfirok, me- kőszen-szekciónak neveznek, fordul elő legly-k áttörik a réteges kőzeteket.
inkább a kőszén. Ennek kőzete homokkő és
A sziluri sziszt ma, mely Anglia egy régi palás agyag váltakozva szénrét "gekkel. Anglia,
Felső-Sziiézia és Saarbrücken medencéiben az
tartományától (Siluria) vette nevét, ahol legelőször tanulmanvo/.ta'k beb itóabban, körül- összes vastagság olykor az 5200 métert fölülbelül tiOOO méter vastagsággal bír. A sziluri múlja. A szénrétegek száma változó, oiykor
• • •. i —".
tufám es • A lso-S'ziléziábíin SO. ' « esztfal iában
rs
alakú mélyedéseket töltenek ki és nagy elter- vagv 1 '10, Saarliriickennél 230. Belgiumban
jedéssel bír Angolországban. Skandináviában, (Mens) 115, Déli Oroszországban (I)onetz) 225.
Orosz«n szagban. Németországban (Thüringiai Ezek azonban nem mind érdemesek a f-.-jtésre
erdő, Harz, Szudetek), Csehországban, ahol Hazánkban a karbonos szisztéma i sak gyéren
szép teknőt alkut, az Alpokban. Franciaország- van képviselve. így megvan Krassó- Szörényban (Bretagne). Hazánkban eddigelé csaknem megyóben, liesica vidéken s ide tartoznak a
ismeretien, csupán Kra-so-Sz.örény megyélien Doinán « s fszekul vidékén előforduló feketeDre ,kova vidék ti vannak határozottan nvomai széntelejiek, melyekben növény lenyomatok nagy
számmal és jó megtartási áilapotban fordul
kimutat va.
A devon-szisztéma neve szintén Angliából nak elő.
s/ármazik, ahol Oevonshirben írtak le először
A paleozoos-csoport legfelső -zisztémájának
az ni tartozó képződményeket, a bennük elődiasz neve arra vonatkozik, hogy rendesen
forduló s ik kövülettel. Felette erősen kitej- két tagra osztható fel, melyek a legtöbb
1 öitve és részletesen áttanulmányozva van esetben együtt képződve találtatnak. MintE.-Amerika keleti államaiban, nemkülönben hogy az alsó tag Oroszország Permi tartonagy területet foglal el Oroszországban, ke- mányában mintegy
18.000 négyzet-mérföld
vésbé van elterjedve Németországban, még területet foglal el, permi-szisztémának is nevekevésbé Ausztriában. Hazánkban csak Vas zik. Németországban, különösen Bajorországmegyében és Gömör megyében Dobsina vidé- ban é.s Thüringiában, valamint Ausztriában az
kén é.s n szben Szepes megyében ismeretes.
Alpokban eléggé ki van képződve a diaszA kőszén legelső használata Vngliában csu- szisztéma. Hazánkban is a paleozoos-csoport
pán oly anyagra szorítkozott, mely egy szisz- szisztémái közül ez van legjobban elterjedve,
téma létegeiből került k i ; Angliából terjedt mint vörös homokkő és pala, így a Magasel használata a kontinensen ,:s Amerikában, Tátrában. a Kis-Kárpátokban. a Kis-Kríván-
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hegységben, a Krassó-szörénymegyei hegységben, a Bihar hegységben stb.
Hasznos kőzetekben és ásványokban a
paleozoos csoport eléggé gazdag. A sziluri
szisztémából említhetők a csehországi ezüstérctelérek (przibrami) és vasérctelepek, a
Harz-hegység ezüstérctelérei, Styria gazdag
vaspáttelepei (Eisenerz), az almádeni higanytelep, a felsőtavi (É.-Amerika) gazdag réztelepek, sőt az északamerikai gazdag petroleumforrások egy része is a sziluri rétegekből fakad föl. Nevezetes azonban a petroleum devoni
vidéke É.-Amerikában. Pennsylvania és Kentucky területén a petroleum a felső devonban
van, Michigan és Kanadában az alsóban. Helyenként a petróleummal együtt kősó is
található. A petroleum, csakúgy mint a víz,
c-upán likacsos kőzetekben gyűlvén meg, az
olajtartó kőzet leginkább homokkő és mészkő.
A kettő közé eső palák rendesen meddők.
Pennsylvániában nevezetesen három olajtartó
homokréteg van, amelyeket egymástól vagy
60 méter vastag pala választ el. Ha az elsőbe
lefúrván, olajat nem kapnak, lemennek a második vagy a harmadik régióba. E.-Amerikában a kőolaj-forrásokat gyakorlatilag kimeríthetetleneknek tartják. É.-Amerika keleti részében a paleozoos medence vagy 200.000
angol mórtföld kiterjedésben tartalmaz egyszersmind kőolajos réteget is. Hazánkban a dobsina vidéki vas-, réz-, kéneső-, nikkel- és
kobaltérctelérek devoni zöld palákban vonulnak végig. A karbon-szisztéma kőszén gazdagságáról már volt szó. Kőszénben igen gazdag
Angolország, Belgium, Wesztfália, Felső- és
Alsó-Szilézia, de különösen É.-Amerika. Hazánkban kőszén ezen szisztémából alig van.
Emh'thetők a szekuli feketeszén-telepek. A
diasz-szisztémából a thüringiai rézérctelepek,
de különösen a stassfurti (Magdeburg mellett)
sótelepek híresek. Itt a kősón kívül még káliés magnéziasók is fordulnak elő. A sótelep
a felső diaszban van és eddig feltárt vastagsága körülbelől 400 méter. Szépen lehet ezen
telepben észlelni azt, hogy a különböző sók
milyen sorrendben váltak ki a tenger vizéből,
mert legalul fekszenek a legnehezebben oldható és azért leghamarább kivált gipsz- és
anhidrid-telepek, ezt követik a kősónak rétegei
és legfelül vannak a legkönnyebben oldható
káli- és magnéziasók. Berlintől délre, Sperenbergnél a lapályon vagy 900 méter mélységben szintén diasz sótelepre bukkantak és
abban lefúrtak 1550 méternyire, folytonosan sóbanj menve, anélkül, hogy rajta keresztülhatoltak volna. Németország virágzó kémiai
iparát részben az említett két sótelepnek
köszöni.
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SZÁM.

A Föld középkora vagy mezozooskor (másodkor). Ez időszaknak gazdagon kifejlődött
állat- és növényalakjai a jelenkori alakokhoz
már nagyon hasonló harmadkori és az azoktól nagyon is elütő, egészen ősjellegű, elsőkori állati és növényi alakok közt középhelyet
foglalnak el, mire a mezozoos elnevezés vonatkozik. E hosszú időszak alatt létrejött
képződményeknek, úgy a réteges, mint a
tömeges kőzeteknek tetemes összességét, amelynek vastagsága egészben véve 1000 méternél
többre tehető, ismét kisebb részekre taglaljuk,
s ezeket megint szisztémáknak nevezzük. Ilyenek: a triász-, a rhéti-, a jura- és a krétaszisztémák. A Föld középkorának rétegei aránylag csendesen és nagy nyugalom közt rakódtak
le és vulkáni kitörések nagyon kevéssé zavarták meg a szárazföld lassú alakulásait. A
mezozoos-időszakból való réteges kőzetek a
következők: tarka homokkövek, mészkövek,
dolomitek, márgák, agyagok, konglomerátok és kréta. A triaszhan és jurában főleg porfírok, malaf'írok és gabbro, a krétában pedig dolerites és bazaltos kőzetek tódultak fel.
Szerves testek kővült maradványaiban gazdag és változatos a mezozoos-kor. A másodkor flórája, különösen pedig faunája, sok oly
sajátságot mutat, melyek sem a Föld középkora előtt, sem azután fel nem találhatók. A
legnagyobb gazdagsag és változatosság a puhatestűekben és sugárállatokban mutatkozik. A
triaszbeli kagylómésznek legjellemzőbb vezérkővületei a lábasfejű molluszkák közt a ceratites nodosus, a korlábúak közt a teretretula
vulgaris és a crinoidák közt az encrinus liliformis. Sugárállatok, korállok és a spongiták
roppant mennyiségben éltek a jura-korban, s
egész sziklák, sőt hegyek képződéséhez szolgáltatták az anyagot. A kréta-szisztémában különösen uralkodók a haslábúak (csigák) és a
kagylósok. Utóbbiaknak egy kihalt neme a
tehénszarv-alakú hippurites, mely a krétait zisztéma mészköveire igen jellemző vezérkővület. Sugárállatok és korállok is nagy menynyiségben vannak eltemetve a fehér-krétáb a n ; de leggazdagabb ez a foraminifera nevű
protozook apró mészhéjacskáiban, melyek több,
mint felerészben alkotják a krétát.
(Folyt, köv.)
T a r t a l o m . Az esztétikai érzelmek. Dr. Székely
György. — A figyelem a kísérleti pszichológia megvilágításában. Szondi János. — Elbeszélő-költészetünk
fejlődése, Dr. Lengyel Miklós.
A kamat. Dékány
Mihály. —- Az iskolai kert,. Pinkert Zsigmond. —
Bevezetés a geológiába. Dr. Koch Ferenc.

Felelős szerkesztő: Benedek
Buda,pest, 1909. Nyomatott a m. kb\ tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Figyelmeztetés !
Olyan hirdetéseket, melyekben állami tanítók

vagy tanítónők állásukat

pénzért hajlandók elcserélni, avagy anyagi ellenszolgáltatások fejében
ilyeneket keresnek, nem fogadunk el.
Budapest, 1909. évi márc. 12.
Az
P Á L Y Á Z A T O K .
A. szatmári ref. egyház egészsége.?, modern l e á n y i n t e r n á t u s a , felsőbb leányiskolával és tanítónőképzővel kapcsolatban, 1909 szeptember elsején nyiák meg.
Bennlakók lehetnek a női kereskedelmi tanfolyam,
óvónőképző és polgári tanítónőképző növendékei is.
V teljes ellátás havi d í j a : hatvan korona.. Jelentkezéseket elfogad az igazgatóság.
(1980—VI—1)
K l á r i községben i Torontál vm.) üresedésbe jött
állandó menedekházvezetőnöi állásra ezennel pályázatot
hirdetek. Javadalmazás : 480 korona evi fizetés, szabad
lakás, ß köbm. tűzifa és dajkatartásra !Mi korona,
felhívatnak pályázni óhajtók, hogy szabályszerűen
fölszerelt kérvényüket hozzám, f. évi április hó 2">-ig
nyújtsák be. Klári, 1909. évi március 18. Szabados
Károly, elnök.
(408— II—2)
L a j o s m i z s é r e (Pest. m.) kántorság minden ágában teljesen jártas kántorsegédet keresek. Fizet»« :
havon!eut hú-z korona, agyneműn kívül teljes elli- j
las. II - il in Nep. János, róm. kath kántor.
i 110-11-2)
A c s e i i i ev. f'nj házban kautortanítói állá- üresedésben van. Javadalom : szép lakáson kívül terményekben, hivatalosan felszámítva 1200 korona. Az
-teutisztelet nyelve : tót. Állás azonnal elfoglalandó.
Jelentkezés április 10-ig Mártis János ev. lelkésznél,
i'sábrágsomoson (posta s Csábrágvarbók) Hont m.
(-121— I I - 2 )
A s o m e g y s z o b i nyári menhelyvezet'női ill -ni I
pályázat hirdettetik július és augusztus hóra. Fizetés :
1
, 4" 1 ' v K
"
'..-ío,. (il«,rïïir bparlandók
Iskolaszék.
"
(424—II-2)
A t e m e s h i ű e g k ú t . i róm. kath. kántortanítói állásra
pályázat hirdettetik. A tanítói járandóságok : készpénz
I'09 korona 76 tiller ; 40 kbm. hasalifa házhoz szállítva,
à -1 "245 korona = 109 korona Mi fillér; írószerátalány
8 korona 5U fillér; 40t» "pótkert évi értéke 20 korona; lakás természetben, első emeleten: 3 szoba,
konyha, kamra, pince, padlás, tehénistálló. Esetleg a
gazdasági ismétlő-iskola vezetéseért évi luO korona.
A kántori járandóságok : 2 hold 480 i -öl szántóföld
és 1007
-öl rét. ezek évi becsértéke 90 korona;
kántorrét-ka mátok 35 korona 45 fillér ; községi misék
után 12 korona; alapítványi misék után 120 korona ;
stólajövedelem évi 25o korona. Az ötödévi korpótlék
az 1907. évi XXVII. t.-c. értelmében. A kellően fölszerelt folyamodványok f. évi április hó 30-ig a : meshidegkúti róm. kath. plébánia-hivatalnál tienynjtandók.
I'róbaénekles és orgonázás megkívántatik. Mint tanító
az elemi iskola II. (második) osztályában fog tanít ni.
Temeshidegkút, 1909 március hó 25-én. A róm. kath.
iskolaszék.
(427—IU-2)
A C s c m a k ö z (Szatmár megyei községi, május —
szeptemberi, menhely vezetőnői állásra április 18-ig
pályázat hirdettetik. Fizetése: 200 korona és lakás.
Időijáróság.
(417—I—>1)
A s o m o g y k a r á d i róm. kath. elemi iskola osztálytanítói állására április 19-iki határidővel pályázat
hirdettetik. Jövedelme: 1000 korona, egy bútorozott
szoba, fűtés- és tisztogatással. Tannyelv : magyar.
Állás azonnal elfoglalandó. Mokkor Pál, iskolaszéki
elnök.
(452—l-l )

egyetemi

nyomda

igazgatósága.

A d u n a b ö k é n y i községi óvodánál lemondás folytán megüresedett óvónői állásra ezennel pályázatot
hirdetek s felhívom mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen fölszerelt kérvényeiket 1909. évi április hó 19-ig nálam nyújtsák
be. Az állás javadalmazása Dunabökény község pénztárából havi előleges részletekben fizetendő évi 600
korona, szóval hatszáz korona, az óvodában lévő szabad lakás és ennek fűtésére szükséges tüzelőanyag.
Dunabökén' , 190!) április 3. Ovodaíelügyelő-bizottság
megbízásából Simándy István s. k., helyettes-jegyző
( 4 1 9 - 1 1 - 1)
A k u l a i újonnan épült II. községi óvodában az óvónői állás betöltendő. Javadalmazás: 720 korona törzsfizetés a községi pénztárból, természetbeni lakás észahadfütés. Okleveles óvónők, kellően fölszerelt kérvényeiket április 15-ig alulírotthoz, mint a felügyelőbizottság elnökéhez küldjék. Kula (Bács m.), 1901'
március 22-én. Lederer Gusztáv.
(422—I—1)
K i s k u n f é l e g y h á z á r a róm. kath. kántorságban
teljesen képzett, jóhangú segédet keresek. Fizetésé :
havonként 40 korona fix és 15—20 korona mellékjövedelem gyertyából. Ágyneműn, mosáson kívül
teljes ellátás. Az állás azonnal vagy legkésőbb április
20-ig elfoglalandó. Bartha Lajos, főkántor. (431-1-1)
A kántorság minden ágában teljesen jártas segédet
keresek, ki engem aggkoromban teljesen fölváltana.
Fizetése: havi 2o korona, ágyneműn, mosáson és világításon kívül ellátás. Állás április utolján elfoglalandó. Pályázók korukat, képességüket igazoló okmányiákuL
15 ig Koväcy I t t á n , rőtn. kath. kántorhoz J á k ó h a l m á r a küldjék.
(135—1—1)
A c s e j k ö i községi másodtanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : államtól 600 korona,
községtől 400 korona, két öl fa egyenértéke 32 korona, szoba. Kötelessége : fenti osztályban önállóan,
az ismétló-i.-kolában fölváltva tanítani, a kántorságban segédkezni. A pályázat határideje : április 10.
(440—1-1)
Pályázat orgonista-tanítói állomásra a k o r l á t h e l m e c z i róm. kath. fiókegyházban. Javadalma: a községtől 160 korona, egyházmegyétől 120 korona, államsegély tíöS korona, 16 hold föld haszonélvezete, 3
köböl rozs és stóla. A kérvények április 20-ig Benkő
József, apátfőesperes úrhoz küldendők Ungvárra. Orgonálni tudók előnyben részesülnek. Buzinkay Gyula,
szerodnyei plébános.
(443—1—1)
A m i a v a i ág. hitv. ev. egyház kántortanítót keres. Javadalma: 1. Készpénz 272 korona. 2. Terményekben 70 pozsonyi mérő rozs. 3. Felső ó-temetöből
széna és sarjú 250 korona értékben. 4. Szántóföld,
négy pozsonyi mérőt kitevő. 5. Minden tanuló után
4 korona tandíj. 6. 15 öl kemény tűzifa behordás- és
felvágással, amelyyből azonban 3 tanterem is fűlendő.
7. Lakás, a hozzávaló kerttel és gazdasági épületekkel. 8. Stóla körülbelül 500 korona. A kántortanító
köteles inindea második héten kántori teendőket végezni és a I V - VI. osztályt tanítani. Tanítás nyelve
tót-magyar. Kellően fölszerelt folyamodványok a miavai ág. hitv. ev. lelkészi hivatalhoz május hó l-ig
küldendők. (Miava, Nyitra m.)
(451- II—1)
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Ternes m. F ó l y a községben a róm. kath. kántortanítói állás ez éyi augusztusig helyettes tanítóval
betöltendő. Javadalmazás : 900 korona készpénz, 10
korona iroda-, 20 korona utazási, 80 korona fa- és 12
korona szalmaátalány. Két szoba, konyha, éléskamra,
padlásból álló lakás, házikerttel. Kötelessége : az
1—VI. vegyes osztályt önállóan vezetni, ismétlő-iskolát tartani, a kántori teendőket végezni. Tannyelv :
magyar-német, hitoktatást Démet nyelven végezni
köteles. Folyamodványok április 17-ig az iskolaszékhez benyújtandók. Dimitrievita Ottó, elnök.
(444-1-1)
Az apatini polgári fiúiskolához a tanév végéig
havi 120 korona fizetéssel német nyelven is beszélő
helyettes kerestetik. Jelentkezők kérvényeiket a községi iskolaszékhez intézzék. Az állás azonnal elfoglalandó.
(448-1-1)
Helyettest keres azonnali belépésre református kántortanító. Fizetése : lakás és 60 korona Beválás esetén megválasztása szeptemberre bizonyos. Ajánlatok
Nagy Domokos református lelkészhez S z ö k e f a l v á r a
(Kisküküllő megye).
(450-1—1)
I. A v i t a n o v a i (Árva m.) II. róm. kath. állomásra
pályázat hirdettetik. Jövedelme : a községi pénztárból
100 korona, állami segély 900 korona, szabad 3 szobás
lakás, házikert és udvari épületek. Bajcsy György,
iskolaszéki elnök.
II. A c s i m h o v a l róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 1. Kántori :
240'70 korona. 2. Tanítói : készpénz a községtől 203
korona, állami segély 544 korona, szabad 2 szobás lakás,
házikert éa udvari épületek. Bajcsy György, iskolaszéki elnök.
(453—1—1)

HIRDETESEK.
Az

fertőtlenítése és portalanítása
kötelező

„Fónagy-féle Dustless"-szel
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle I)ustless"-gyár :

SZÄM.

Dr. Gööz—Ujváry

Tanítók tanácsadója
az 5-ik kiadást átdolgozta :
i

JCsB-tr^-ÄÄ.»».,

kir. tanfelügyelő, a „Néptanítók Lapja" s.-szerkesztője.

Ára kötve 4 korona.
Kapható ; Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F.
éa fiai) r.-t.-nál Budapest, VI., Andrássy-út 21. sz.
és minden könyvkereskedésben.
(438—III—1)
Bahéry József Koháryháza (Pohorella, Gömör m.),
e

S e t é s S , T r ú c l i l i y é
H l a s y "
róm. kath. temetési énekkönyv második bővített kiadásra, április végéig. Előfizetési ára 5 K.
(418—II—1)

SCHUNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kii', operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom éa a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(14)
BUDAPEST.
(19-12)
Föüzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV.,
Magyar-utca 26. ós VIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország

iskolák

a tüdóvéBz terjedésének meggátlására
miniszteri rendeletek alapján

14

legnagyobb és villamos erőre beren-

dezett hangszergyára.
Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat éa hangszeralkatréazeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-22-10)

Stampay ének- és imakönyve
(XV. kiadás. 256 oldal. Űj kotta!)
a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan
kötve 30, díszben 50 flllér. 11-ik könyv ingyen, új
2 4 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.).
(240-12-8)
R f t r c l f l l l á c Fehér és Schiller asztalibor hektoliteD u I t l d U d ö . renként 26 korona. Olaszrizling és
kövidinka fajborok 36 korona. Szunyogh Ferenc, bortermelő Újkécske.
(175—X—9)
tan., ref. kántor
Cserél áll.
Vasút helyben. Both

Egeresről (Kolozs m.)
Miklós.
(439—1—1)

CIMBALMOK
legújabb szabadalmazott
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangtartását más gyártmány
mégsem közelítheti. Teljes jótállással, részlet^
fizetésre is kaphatók
ll.irmóninmok, Ítészé
lő;,'épek, gramofonok,
fonográfok bámulatos
szép hanggal.Hegedűk,
harmonikák, fuvolák,
cite rák, kitünőhúrok stb.
Tanítóknak és tanítónőknek 10°/o engedmény v. jutalék. Árjegyzéket kívanatra Ingyen
küld: MOGYORÓSSY GYULA in. hir. szab. hangszergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-át 71.
(7-2G-13)
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P c o r á l n o Erdélyből, vasúti fővonalban levő 5 tanv o v l t / l l l o erős, áll. iskola igazgató-tanítója hasonló
állásban levő kartárasai az ország bármely részébe.
Jó lakás előny. Cím: „Igazgató-tanító" Vpáeza, Brassó
megye.
(433—1—1)
orpington-tyúktojást 4 K-ért
10 darab
küld Kontor Jánosné, Sajószentpéter

bérmentve
(412-1-1)

KA gyönyörű, ú j Máriaénck, díszes orgonakísérettel
U l i (II. rész) 3* K ; 48 csinos és dallamos előjáték
(I—II. rész) 2*70 K. Zámbó Károly, Szeged.
(Iö5—12-9)
tanítók és lelkészek 20°'o engedménnyel vag}- részletfizetésre is kaphatnak. Képes árjegyzéket díjtalanul küld
Moro A.. Mezőkövesd.
(445—1—Íj

Eeltetögépeket

NO

LAPJA.

POLGÁR SÁNDOR
orv. mii- és kötszerésznél
(Bpcst, ATI., Er/sébet-körút 50.)
legjutányosabban beszerezhetők
a legjobb találmányú s é r v k ö t ö k , összes b e t e g á p o l á s i
e s z k ö z ö k és k ö t s z e r e k , h a s k ö t ő k , e g y e n e s t a r t ó k , o r ; hop é d i a i f ű z ö k és j á r ó g é p e k ,
valamint m ű l á b és m ü k é z
saját műhelyében a legpontosabban készül. Képes árjegjzék
ingyen ós bérmentve, csak megadandó, mily tárgy szükségeltetik.
(449—20-1)

HARMÓNIUMOKAT

Á l l n m C A Í V p l v kéréshez nyomtatványok 1 K. Mai l l l d í U b C g o I J f gyarázófüzet (Yl. javított kiadás)
1 K. 80 db nyugta 120 K. Lengyel Béla. Farkasaiszó
(Szatmár m.).
(416—1—1)

mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít :

PAJKR REZSŐésTÁRSA
BUDAPEST,
X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.)

Zcnetaiiítóíiöt

és zongora tauítá.-ára. Németül
vagy franciául beszélő előnyben ré.sxi sül. Díjazás,
teljes ellátáson kívül, megegyezés szerint. Joó.- Imre,
tanár, Sepsiszentgyörgy (Háromszék m.J.
(432-11-1;
V ? ^THTl I legolcsóbb beszerzési forrás. 1 vég 23
V u o i U l l . m ji>2 cm. széb's Fumburgi
vás/.oi most
umburgi vászon
12 K. 1 vég 23 m., 78 cm. zt les Szabhdi-vászon,
erős és vastagszálú, 15 K. 1 vég 23 m., 84 cm. széles
Szabadi-vászon, vékonyszálú, 15 Ív. 1 vég 2:! m., v 1 cm.
/.éles Szabadi-vászon, finomszálú, 10 K. I vég 23 m.,
•-4 cm. széles Liliom-silon 15 K. 1 vég 14 m , 150 cm.
/.éle.- Lepedő-vászon 14 Iv. 1 darab 150 cm. s'élea,
200 cm. hosszú kés/ lepedő 2 K. 1 darab H személyes
damaszt-abrosz, fehér, 2"40 K. 6 darab damaszt asztal.... i.; •.••«u TT fi darab dnmas-zt,-t,örfiIközé 4 K. Vászonmaradékok 5 — 10 méteres darabokban, méterje 50 t.
4 0 koronán felüli megrendelést bérmentve küldöm.
Meg i.ein felelő árúért a pénzt visszafizetem. S/A HADI
vászonszétküldési vállalata, LESti ÏELTOT1.
s 12 11—2)

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.

Iíiszlftlizetésre 8 ioronától följebb.
Tanerőknek I fil n szazalukuMgediiiény.

(5;i—26—1 ú'

Az elemi népiskolákat kötelező
tanszerbeli fölszerelések
legjobb beszerzési forrása:

E !nl>orat-Vwmi
R D É LfíU •»Y
és S Z A B Ó
•/.<» ••<• lések és tanszerek ervára.
BUDAPEST, Y III., Baross-utca 21.
(a Tanszermúzeum mellett).
Müszereszeti

gyár!

Üvegfúvó-intézet!

Árjegyzék ingyen és bérmentve !

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen !
Telefon 42 05.

< í i* g o i î a - H a r sis ó n i u m o k ,
elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban
szállít

Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár,

S T O W A S S K? J t

.í.

<•-•:•/.. és ., -. ; iiv:ir • . 11V». :i
haliéi-iivO'/.ii
lit in a/ t i-ska • •s szafotóali''a/ »tl üa "k.'•<•/..-tarogatú íoltahtlója.
Ii U 1) A 1» E S T.
Föiizlet : II.. L ndiM-u. 5
G y á r : II., Öntőb.iz-u. 2
Továbbá ajánlja sajátgyáI i,ban készült,elismert legvalóbb minőségű vonósés fúvóhingsz.ereit.
.Ílaíryarors/.. lcgiiAgyohb vonós
cs fiirúliaii^KZfrck gyára.
Arjtgy/.ek minuen hangszerről kívánatra bérmentve.
(35—52 — 14)
Tanerőknek külön kedvezmény.

(17-10-8)

I Ne vegyen zongorát ! ! !
»
I

míg

(01 -30—13)

legújabb, zongorákról .-/.• ló
árjegyzékét meg nem hozatta, melyet

EEMÉNYI
zongora-osztálya,

15pest, Királj-u. 58.,
«

ezen lapra hivatkozva in t - ^ , > T W - ^ ^ gyen és bérmentve küld • - í ^
Új és használt zongorák, © c ó a ; S C Ô é Q c i
]>ianinók a legolcsóbbtól a legfiuomabbb, Üj z ,ugorák 280 írttól följebb, 30 havi részletfizetési- : is.
Régi pianinók és zongorák újakra becseréltetnek.
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Orgonistákfigyelmébe!Â L r ï o l

Magyar orgonakönyv.

Megrendelhető : Gálffy Ferenc, Mezőberény (Békés m.).
(417-11—2)

150 orgona elő- és utójáték. A saját és több
kiváló magyar zeneszerző müveiből szerkesztette :

elegáns
15 forintért ben,
I Ttiszta
l szabásban,
gyapjúszövetből

kivitelmérték
ezerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot

Kransz

F.

és

Társa

úrlszabó-llzlete, YIII. ker., Rílkóezi-út 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20-52-14)

ifj. F ö v e n y e s s y B e r t a l a n .
Megjelenik május havában. Május elsejéig előfizetési
ára 2 K 40 f, azontúl 4 K. Akik a könyv árát előre
beküldik, bérmentve kapják. Az utánvételes küldés
45 f-rel többe kerül. Csinos, tartós vászonkötésben a
könyv előfizetési ára 3 K 40 f. Előfizetéseket, vagy
jelentkezéseket minél nagyobb számban kér : Trócsányi Bertalau könyvkiadó, Sárospatak.
(412—II—1)

készpénzért vagy részletfizetésre
legjutányosabb áron

FEIWEL LIPÓT utóda
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7.

EHRENTREU és FÜCflS
testvéreknél
B U D A P E S T , VI. ker., Teréz-körút 8 / k .
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Teleion 88—59.
(208-40-8)

Iskolapadok, iskolaberendezések, tornakészülékek és óvodaberendezések
gyára.
K í v á n a t r a megküldi újonnan
kiadott árjegyz é k é t , ingyen és
bérmentve.

(9—62—14)

35.931. szám.
VIII/2.

SZOLO- ES BORGAZDASAGI TANFOLYAMOK
NÉPTANÍTÓK RÉSZÉRE.
PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
A szőlőmívelés szempontjából kiváló fontossággal bíró községekben alkalmazott néptanítók részére
az e téren működő szakközegek vezetése alatt, az előző évek példájára, a folyó évben is n é g y h é t r e terj e d ő szőlő- é s b o r g a z d a s á g i t a n f o l y a m o k tartását vettem tervbe.
1. A tanfolyamok célja, hogy az azokon résztvevő néptanítók a szőlő- és borgazdaság terén, különös
tekintettel az elpusztult szőlők felújítására, gyakorlatilag és részben elméletileg is kiképeztessenek, oly célból,
hogy e szakmában a népiskolákban és a gazdasági ismétlő-iskolákban a tanulóknak oktatást nyújthassanak,
illetőleg az ifjú nemzedékben a szőlőmívelés iránt érdeklődést ébreszteni képesek legyenek s általában az
egyszerű szőlő- és borgazdasági ismeretek népszerű teijesztését a nép között előmozdítsák.
2. Ilyen tanfolyamok a folyó évben öt helyen, ú. m. a bihardiószegi, tapolcz.ai, tarczali, ménesi és
nagyenyedi vincellériskoláknál fognak tartatni. Az egész tanfolyam négy hétre terjed és két részletben tartatik meg és pedig a tanfolyam első része tavasszal, április 29-től bezárólag május hó 12-ig, a második része
ősszel, a tarczali vincellériskolánál október hó 18—30-ig, a többi helyeken pedig október hó 7—20-ig.
3. A tanfolyamon mind a két időszakban, tehát az egész négy héten át ugyanazon tanítók vesznek részt.
4. A tanfolyamokra csak olyan néptanítók vehetők föl, akik — tekintet nélkül arra, hogy állami,
községi vagy felekezeti iskoláknál vannak-e alkalmazva — oly hegyvidéki községekben működnek, ahol a
filloxera a szőlőket már megtámadta, vagy m á r el is pusztította s ahol a lakosság főkereseti forrását a szőlőmívelés képezi.
5. A tanfolyamokra fölvett néptanítók útiköltségeik s lakás és élelmezési költségeik fedezésére, az
egész négyheti tanfolyam tartamára egyenként 120 K, azaz egyszázhúsz korona átalányt kapnak, mely összesnek
fele a tavaszi, másik fele pedig az őszi tanfolyam első napján, szabályszerű nyugtákra, a tanfolyam vezetője
által fog kifizettetni.
6. A tanfolyamokra fölvett néptanítók mind az elméleti oktatásban, mind a gyakorlati munkákban
álhmdóan pontosan és szorgalmasan résztvenni tartoznak, ellenkező esetben az illető néptanító a fölvett átalányt köteles az államkincstárnak visszafizetni, nemkülönben az is, aki a tanfolyamot annak bevégzése előtt
elhagyja.
7. Azok a néptanítók, akik ezeken a tanfolyamokon résztvenni óhajtanak, egykoronás bélyeggel
ellátott kérvényeiket (amelyben életkoruk, nyelvismeretük, tényleges alkalmaztatásuk, a szőlő- és borgazdaság
terén esetleg eddig történt működésük is feltüntetendő s ezen körülmény közvetlen iskolai hatóságuk által
is igazolandó) l e g k é s ő b b f o l y ó é v i á p r i l i s 10-ig a z i l l e t é k e s kir. t a n f e l ü g y e l ő ívtján, a h h o z a
s z ő l é s z e t i é s b o r á s z a t i f e l ü g y e l ő h ö z ( i l l e t ő l e g v i n c e l l é r - i s k o l a i g a z g a t ó s á g á h o z ) n y ú j t s á k be,
akiknek kerületében működnek.
Budapest, 1909. évi március hó 29-én.
(19/h—I—1)
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Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Budapest, 1600 április 15.

. JESL 1
KIADJA

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI

>1. gjelenik e lap ram 1er. héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja é lapot minden magyarországi népoktatási
-,mezét, trillát, az összes óvodáit, elemi, felső ncp- és polgári
iskolák es tamtokcj'Z ' - intezetek t g y példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazolt és az illetoi.es kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósá.-i bizonyítvánnyal együtt, a „Xcptanítók
Lai ja" szerkeszt isegiLez hüldciultlk. A helység (a megye megjelölésével «-.s az utolsó posta világosan kiírandó.
B'/.ä lily] SZTOSEd :
111 t'Al'EST, Vili. Ki.ii., KÉKKŐI SlS-l'K V 16. SZÁM.

M. K I R .

v.v

M

\

í

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre - korona 5«> fiilér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. —• A pályázati hirdetési kné! minden egyes szúért, minden közlés után ü fillér íizetendn. Az ily
mó ion mindenki által kiszámítható hirdetési díj t-i«re . vldend >
be. Egyéb hirdetési-kai k az egész oldal egy hev enketLL részét
t e \ ő petit nvoi::á.-n és egv asabvi sora 1 korona. Esek a dijak s
előre a kiadóhivatalba küldendők.
KIADÓHIVATAL:
M 1 G Ï . KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., 1SK0Í.\-TÉR 3.

Kcziraiokat nem a<liui_k: vissz;..

V könyv.
«

jövő reménye folytán oly széttéphetetlen
(—"'.- ) A napi politika izgató kérdé- kötelékekkel fűződnek egymáshoz, meseit tárgyaló, a gyakran tartalmatlan lyen megtörik minden ellenséges erő.
jelszavak után futó ember oly eseménye- Lélekben eggyé forrott nemzet fölött
ket is .dig méltat ügyeimére, melyekben csak pillanatnyi diadalt arathat a lega későbbi kor történetírója a nemzet nagyobb hatalom is. A kultúra terjedéhanyatlásának vagy emelkedésének leg- sétől várjuk, hogy munkánk értéke fokofontosabb tényezőit látja. Fegyverek ezek zódik. a földünkben rejlő tömérdek kim s.
a jelentékteleneknek látszó tényezők, a munkás kezekben lévő még nagyobi»
ilíeiudlhatatlan támadó és legyőzhetetlen vagyon okosabb használat következtévétlőfegyverek abban a nyilt és titkos ben mérhetetlenül gyarapítja jövedelküzdelemben, melyet a fajok létfenntar- münket. A kultúra terjedésétől vártásukért és mpupvosiödésnké.rt vívnak juk, hogy testileg-lelkileg egészségesebb
egymás ellen. Kétszeresen szüksége van nemzetlek foglalja majd ul hűlj ünket,
az ellenséges népfajok közé ékelt ma- amely minden tekintetben megállja
gyarságnak segítő és fentartó ténye- helyét az európai nemzetek versenyézőkre, melyek tovább éltek és működ- ben. Ezért tartjuk mi nemzetfenntartóktek még akkor is, ha látszólag halálos nak mindazokat az intézményeket, melyek
•sapást mértek a nemzetre s nekik kö- az általános műveltség emelésére töreszönhetjük, hogy nem ment át halálba kednek, ezért tartjuk mi korszakalkotóaz a dermedt kimerültség, mely a múlt- nak az ingyenes népoktatásról szóló
törvényt.
ban többször úrrá, lett rajtunk.
Az általános tankötelezettség eddig iMi a nemzetfenntartó intézmények és
alkotások közül legfontosabbaknak tart- megvolt: hosszú időnek kellett eltelnie,
juk azokat, melyek a kultúra emelésére míg ingyenessé tehettük. Ha a törvén \
vonatkoznak. Az általános népoktatás- végrehajtása után oly rohamosan állítnak nemcsak azért vagyunk hívei, mert juk föl az új iskolákat, mint az utóbbi
mindenkit részeltetni akarunk a művelt- években, néhány évtized múlva nem
ség áldásaiban, részeltetni abban a gyö- lesz Magyarországon analfabéta.
nyörűségben, melyet az irodalmi alkotás
Az ingyenes népoktatásról szóló törgyakorol az olvasóra, hanem a kultúra vénynek van egy rendkívül fontos intézterjedésétől várjuk, hogy a nemzet tag- kedése. A törvény ngyrnifë eltörölte a
jai a közös szenvedés emléke, a közös tandíjat, de a nem teljésén Vagyontalan
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szülőktől továbbra is kívánja azt a
néhány fillér beíratási díjat, melyet ezelőtt is kívánt. E beíratási díjakból
könyvtárt kell létesíteni. Könyvtárt az
ifjúságnak, könyvtárt a tanítóknak. A
végrehajtási rendelet világosan megmondja, hogy mindaddig, míg az ifjúsági
könyvtár nem teljes, a befolyó jövedelmet nagyobbrészt arra kell fordítani s
csak kisebb részét a tanítói könyvtárra.
Ha az ifjúsági könyvtár típusai be vannak szerezve, meg kell osztani a befolyó
díjakat a két könyvtár között. Jó könyvekről az állam gondoskodott. A N. 1.
K. B. átvizsgálta ifjúsági irodalmunkat
s kiválogatta mindazokat a könyveket,
melyeket méltóknak tartott arra, hogy
a tanuló ifjúság kezébe kerüljenek, értékeseknek arra, hogy a tanítói könyvtárakban helyet foglaljanak. A kisebb
és nagyobb létszámú, kisebb és nagyobb
jövedelmű iskolákat szem előtt tartva,
megállapította a típusokat: a beszerzendő könyvek minimumát és maximumát. Működését — természetesen —
még nem fejezte be és nem is fejezheti
be soha. Az újabban megjelenő könyvek
szintén ítélőszéke elé kerülnek s ha
megállják helyüket, idővel bekerülnek a
típusokba. Úgy kell t. i. képzelnünk a
dolgot, hogy a típusokat időről időre
kiegészítik az újabban megjelent könyvek jegyzékével. Egy ilyen típus-kiegészítő munkálat épen most van folyamatban. A bizottság munkája tehát
állandó és nem kell félnünk attól, hogy
megköti az irodalmat. Ennek a bizottságnak működése más szempontból is
hasznos és termékenyítő volt. A tárgyalások alatt, a bírálatok fölolvasásakor
sok életre való, azóta már megvalósított gondolat vetődött fel. Mert csak
egyetlen dologra hivatkozom. A bizottság gyűlésein jöttek rá, hogy a különben fejlett ifjúsági irodalomból hiányoznak azok a könyvek, melyek hazánk
történetét, nemzetünk jeleseinek életét,
Magyarország természeti szépségeit tár-

LAPJA.

15.

SZÁLL.

gyalják. Azóta számos ilyen munka
jelent meg.
Jól tudjuk azt, hogy az egyéni szükséglet végtelenül különböző és előreláthatatlan. A rendelet erre vonatkozólag
is intézkedik. Tanfelügyelőhöz beadott
kérelemmel típusokba nem osztott munkák is javasolhatók.
A magyar állam iskolái tehát beállottak könyvfogyasztóknak. Evenként
tekintélyes összeget fognak arra fordítani, hogy jó könyveket vásároljanak.
Ez az összeg állandó és folyton növekedni fog. Egy szebb jövő képe tárul
fel ennek kapcsán előttünk. Mindeddig
azt hittük, hogy a magyar kultúra már
azért sem izmosodkatik meg soha anynyira, mint a nagy nyugati nemzeteké,
mert kevés a könyvfogyasztó közönségünk. Most egyszerre azt látjuk, hogy
az állam beáll könyvvásárlónak s ezzel
megmutatja, hogy nem a pornográfia,
hanem a tisztességes és jó könyvek
kiadása- jár haszonnal. A magyar irodalomnak kiszámíthatatlan haszna lesz
ez újításból. Nemcsak az irodalomnak
a nemzetnek is. Az ingyenes népoktatással kapcsolatban itt rakott le a
kormány egy új nemzetfenntartó intézményt.
Magam előtt látom lelkes tanítóinkat,
tudásra éhes gyermekeinket, amint az
ifjúsági könyvtárban megálland a könyvektábora előtt. A tanító boldogan adja
kis növendékének az értékes könyvet,
az örömmel szorongatja kezében s diadallal viszi haza, hogy a téli estéken
olvasgassa s felolvasson szüleinek is.
Egy könyvekből álló békés tábor
indul nemsokára útnak a legelhagyottabb faluba is. Szinte úgy tűnik föl
nekem, mintha az apostolok módjára
íróink ragadnák meg a vándorbotot;
mintha a törvény alkotóját látnám
magam előtt, ki szeliden szól hozzájuk :
„Menjetek, terjesszétek a hazaszeretetet,
a tudományt, a becsületet, az igazságot,
az erkölcsöt!"
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Néhai Trefort Ágoston miniszter hevesen faka( lőtt ki egykor, hogy amennyi tanítónő jel ölt
vail) ;iz mind városi állomásért ostromolja őt,
inintlui neki m ó d j á b a n állana, hogy Magyarország összes lakosságát néhány varosba teleintse óe.
Most m á r boldognak vallja m a g á t akárhány,
ha bármily ismeretlen falura kinevezést kaphat,
mert az oklevél sukkal több, mint az állomás
éj» sok sikertelen kísérlet szállította le a képzőintézetben m a g a s a n járó reményeket.
Azért az ilvenek nagv
ei. része is abban reménykedik. hogv a falusi állomás esak átmenet lesz:
elebb-utiibb eléri vágyai legfőbb célját, a várost.
.Mentől nagyobb es fényesebb a város, annál
nagviibb a vonzó ereje.
Legnagyobb volna, természetesen, Budapestre :
de .-/. vidékiekre nézve kívül m a r a d a számításon. mert itt n e m a kormány tölti be az állásokat, hanem a főváros intézői, akiknek elég
gondot ad a helvbeli szülöttek és a pártfogoltak elhelvezése.
A vidékiek legfőbb reménye ^ ennélfogva
Budapest környéke, elsősorban l jpest. Oda
egy-egy állasra száz-ketszáz is pályázik. I gy
megrólianják — mondá egv intéző kormányferii. - m i n t h a az Összes földi és mennyei
boldogság ott volna elrejtve.
Közunívelődémgvünk egyik kimagasló munkása megbotránkozását fejezte ki eme jelenség
fölött magánbeszélgetés közben. Annak tulajdona •iá.
••» ,. ' ír.v. h r e m i<..-»n.»i- rrm<nikkal
i Se; o.
o
a képzőből elég kötelességérzetet és hivatássz"retetet. Mintha az oklevél esak arra való
volna, líogv ken veret, tisztességet biztosítson
és mindenek felett mentül t ö b b alkalmat a
mutatásra, líiíi untatott ezzel szemben az északi
népek, svédek, norvégek, finnek tanítónőire,
akik közül olv sok tölti el életét a messzeterjedő mezők gyér népessége közt es boldogságát
találja a nemes hivatás hű teljesítésében.
Nem mondom, hogy a mi pályát kereső ifjú
tanítónőink n a g y részét elsősorban ne a hivatásérzet vezérelné. Fődolog náluk is, mint más
pálvák jelöltjeinél, működési tér nyerése és a
létezés biztosítása. Ha emellett gondolnak arra
is, hogy kivehessek részüket a társasélet örömeiből. azt sem vehetni rossz néven. Az a
tizenkét vagy több esztendő, amelyet fejlődő
gyermekkoruk és viruló i f j ú s á g u k legszebb idejéből az iskolák padjain töltötték el, kétségtelenül érdemel kárpótlást és igazolja az a r r a
irányuló vágyat.
Csak azt ne felejtsék el, h o g y a pályán a
kötelesség h ü és sikeres teljesítése a lényeges.

Az egyéni élvezet csak emellett és ezután
jogosult.
A másik szempont, amelyet különösen ki
kell emelni, az, hogy a kötelesség jó teljesítése
m á r magában valódi örömökkel, a lélek boldogító nyugalmával jutalmaz. Leliet-e valódibb
örömet elképzelni, mint a földmívese, midőn
verejtékkel megnövelt földjét dúsan virulni
l á t j a ? Az ember nemesítésére hivatott tanító
is rögöt tör és m a g o t hint. M u n k á j á n a k eredménye a lélek nemes virágainak nyílásában és
a testi ügyességek fejlődésében mutatkozik.
H a ezeket meggondolja a leendő tanítónő,
nem fog oly lényeges különbséget tenni városi
és a falusi állomás között. Kötelességet jól
teljesíteni itt és ott egyaránt lehet.
Sőt az emberi boldogság sincs úgy osztva
be, hogy a városon biztosabban és nagyobb
arányokban megtalálható volna.
E g y jól ismert keleti közmondás szerint
senki sem t u d h a t j a , hogy hol helyezte el a
gondviselés azt a darab kenyeret, amelyet neki
szánt. É p e n olyan igaz ez a boldogságra, m i n t
a kenyérre vonatkoztatva.
Nem t a g a d h a t ó , hogv a városon több alkalom nyílik az egyéni érvényesülésre, kiemelkedésre. de kérdés marad, h o g y ezek mindenkor
megli0z?ák-e a boldogságot adó lelki n y u g a l mat. Es a kevés felhatoló mellett milyen sok
a kínosan vergődő, letört, elzüllött alak! Sok.
aki falun hasznos munka mellett derűs leiekkel
tölti életét, a város f o r g a t a g á b a n , szövevényes
viszonyai közt talán letört a l a k k á vált volna,
lia nincs elég élelmessége v a g y szerencséje.
A tengeren sokkal több a hajótörés, mint a
közeli p a r t o k közt hömpölygő folyókon.
Akinek m ó d j á b a n áll s a j á t tetszése szerint
rendezni be életét, lakást t a r t városon is, f a l u n
is és az évszakok szerint v á l t o z t a t j a tartózkodását. Aki városi foglalkozásával nagy vagyont
szerez, arra törekszik, hogy falusi birtokot v á sároljon. Ez így volt Kómában is. másutt is :
í g v van nálunk is. Mindez azt mutatja, h o g y
a falusi életnek is megvan az értéke, m e g v a n n a k vonzó örömei.
Középsorsó ember, amilyen a tanító is, nincs
abban a helyzetben, hogy mind a város, m i n d
a falu előnyeit egyenlő m é r t é k b e n élvezze. D e
attól, amelyikhez sorsa kötötte, mindenkor m e g nyerheti lelki szükségleteinek kielégítését.
„Kinek virág kell, nem h o r d rózsa b e r k e t " ,
mondja ép oly szépen, mint igazán Vörösmarty.
H a több százezer lelket számláló városban
lakom is, személyes ismerőseim köre alig h a ladja meg a p á r százat. E n n y i megtalálható a
falun és környékén is. Bizalmasabb körnek 5 — ß
ember elég ; ha 20-on túlterjed, már igen sok.
Vidéken az az előny, hogy az egymáshoz von-
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zódók gyakrabban találkoznak és bensőbbé válik jutott olyan kísértések hatása alá, amelyeknek
ellenállani nem lett volna ereje.
viszonyuk.
Miért van oly mély értelmiséggel mondva
Ami pedig a legfőbb : élettárs, hitves, férfinak is, nőnek is egyetlenegy kell a másik nem- imánkban: „Ne vigy, Uram, a kísértetbe" ? Ami
ből. Akit elkábít a tömeg és sokak ünneplését épen a tanítói pályát illeti, annak saját magáigyekszik magára vonni, az könnyen válik mél- ból fakadó örömei sokkal bensőbbek és általánosabbak falun, mint városon.
tatlanná az egyetlen valódira.
Bizonyos azonban, hogy városokon a műveA városi tanító keze alatt rendszerint egy
lődésnek sokkal több eszköze áll rendelkezésre. évig marad a gyermek. Azután másnak, meg
Múzeumok, könyv- és képtárak, színházak, hang- másnak vezetése alá kerül. Ha később számot
versenyek, felolvasások közt válogathatni. De vet és úgy találja, hogy az iskolának köszönhet
az is igaz, hogy az a vidéki ember, aki az egyet és mást, igazán nem is tudja, hogy meilyeneket csak ritkán, de komoly figyelemmel lyik volt tanítója felé irányítsa háláját. Németanulmányozza, sokkal többet épül belőlük, mint lyiknek talán egyénisége is elmosódott emlékeaki csak időölés tekintetéből felületes szemlé- zetében.
lettel száguldoz keresztül-kasul rajtuk. E s hány
Falun a tanító figyelme, gondossága egész
van a nagyvárosok lakói közt, aki előtt eme
iskolai életén keresztül kíséri a tanulót. Ismeri
művelődési intézmények tartalmasabb része
házi körülményeit és a serdülő- s érettkorban
örökre ismeretlen marad ! Ott van a csillogó
sem szűnik meg iránta való érdeklődése. Az
kávéház füstös levegője reggeltől másnap regifjak s férfiak gazdasági és közéleti dolgaikban
gel feléig ; ott az orfeumok, kabaretek, mindenkérik ki jó tanítójuk tanácsát. Kifejlett hajaféle éjjeli mulatóhelyek. Ej-hajh, váltogassuk
donoknak és fiatal anyáknak oly jól esik és
egyiket a másikkal, hogy teljék az idő ; hogy
oly biztos támasz, h a a szeretett tanítón -vei
siettessük az életerők elerjedését, az öregség és
beszélhetik msg háztartási és családi ügyeiket.
a halál elközeledését, mintha nem jőne el valaIly módon a valódi tanító és tanítónő észremennyi anélkül is!
vétlenül központjává válik egy nemesebb érteMilyen unalmas ehhez képest falun !
lemben vett széles kiterjedésű családnak.
Fölkelni reggel korán ; megmosdani üde
Ott pedig viszonzásul megbecsülés, meleg raforrásvízben ; belefogni a rendes napi munkába gaszkodás és hála veszi körül, amelyek sűrűn
és elvégezni nyugalmas rendszerességgel. Este nyilvánulnak meg az élet mindennapi folyásában.
néhány jó ismerőssel vagy bizalmas családi körHányszor olvassuk, hogy midőn az ily szeben elbeszélgetni tanulmányokról, napi élméretett tanító, tanítónő eltávozik vagy nyuganyekről, tapasztalatokról. Ápolni a mező és
lomba vonul, a község egész népe, még az
kert növényzetét s gondosan nézegetni fejlődéöregek is, zokogva búcsúzik tőle ?
sét. Gyönyörködni a bárány, a borjú, a csikó
Föléri-e ezt a világ összes orfeumainak és
vidor ugrándozásában. Oh, te szegény tanítónő,
talán még tyúkot is ültetsz és el tudod fog- kávéházainak felszínes mulatozása?
Azzal végzem, amit már előbb említettem,
lalni magadat a csibék gondozásával! A kerhogy
falun aránylag legalább annyi boldog
tész sincs o t t ; magadnak kell oltani, ültetni a
virágot. Aztán szívni az életadó tiszta levegőt ; embert találhatni, mint városon.
S valóban senki sem tudhatja, hol helyezte
hallgatni a fecske csicsergését, a pacsirta és
el
a Gondviselés azt a részt a boldogságból,
fülemile megszokott d a l á t ; bejárni az erdőt,
melynek élénk zöld lombját sem füst, sem por amelyet neki szánt.
nem fedte be. Yégül is lefeküdni korán és
aludni jól, mélyen reggelig. Hát mulatság-e ez ?
— Műkedvelő tanítók. A stájerlaki áll. el
Lehet, hogy nem mulatság ; de hasznos, nyu- népisko}a tanítótestülete az iskolával kapcsolatosan felállítandó Napközi Otthon javára
Gárdonyi
godalmas és élvezetes élet.
Yan városon is sok, aki az élethivatás, ne- Géza A bor című falusi történetét adta elő,
mes felfogásával érvényesíti tehetségeit. Az ilyen színháztól kikölcsönzött eredeti jelmezekben. Az
úgy élne falun is, hogy küzdelemre érdemes előadás oly fényesen sikerült, hogy a műkedvecélokat tűzne maga elébe és azok eléréséért lők közkívánatra harmadnap kirándultak Aninára
munkálkodnék. De a nagy többség olyanokból és ott is eljátszották ezt a tiszta magyar leveáll, akiknek életútját a külső körülmények ha- gőjű darabot. Az összes bevétel 350 korona volt.
tása irányítja. Ilyenekre nézve százszor több a Közreműködtek : Horváth L. (Baracs), Ember Gr.
lesíklásra és elziillésre magával ragadó alkalom (Matyi), Pap J. (Juli), Krischer M. (Rozi), Rusz
Gy. (Pákozdi és főrendező), Knöpfler I!. (Czeglédi),
városon, mint falun.
Jó nagy része a tisztességes embereknek Zechmeister A. (Káesa), Miklosovits F. (kisbíró)
azért marad meg az erény útján, mivel nem és Prém P. (súgó és rendező).
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\ tőlünk keletre lakó nemzetek t a n ü g y e t
eiMig bizony nem igen m é l t a t t u k figyelemre.
Minden magasaid) k u l t ú r a i törekvés
gondolrnk m a g u n k b a n
n y u g a t felöl jön s így az
i-sak r a j t u n k átszűrődve j u t h a t m ö g é n k a keletre. tgv t e h á t nines o k u n k érdeklődni a miénknél kisebb k u l t ú r á m n e m z e t e k tanügye iránt.
N a g y o n tévednek, akik így gondolkoznak, m é g
pedig azon egyszerű okból, mert n y u g a t o n
íieniesak az az egy k ú t forrás van, melvből mi
már évszázadok óta m e r í t e n i szoktunk. E z t a
tényt legjobban igazolja az. hogy a tőlünk
keietre lakó kisebb nemzetek nemcsak h o g y
nein tőlünk vettek át tanügyi irányeszméiket.
ii.ai.em a z o k a t egészen más forrásokból is
ni rítetlék, mint mi.
lia mi, a m ö g ö t t ü n k es/.lelhető taniigvi fejin -sí mozzanatokról nem vc-zünk t u d o m á s t ,
a.vi't azok fejlődésük hen nem f o g u a k m e g á l lani. legfeljebb ami általános taniigii irányzatokat illető t u d á s u n k , áttekintésünk lesz hiállVns,
A szom-.zedo- líotnánin. melynek alig van
i,egy\en éves történelmi múltja, minden téren
rohamos haladást t ü n t e t fel. de különösen közoktatási téren t a p a s z t a l h a t ó haladása, a legteljesebb érdeklődésünkre érdemes. Csak azt
ei tili ti m meg irt. hogy a r o m á n tanítóképzés
a -;:<> valódi ertelmeben egységes, teljesen
•idami : a kéozé.» hat évig tart, a végleges
képesítés csak '1 — Ô évi gvakorlati m ű k ö d é s
után szerezhető meg.
Ezeket abból az alkalomból t a r t o t t a m szükségc-snek elmondani, h o g y a r o m á n k ö z o k t a t á s ügyi miniszter nem rég b o c s á t o t t a ki az évente
tartani szokott általános tanítói értekezletek
m u n k a p r o g r a m m ját. Mivel az ilyen értekezletek
nálunk ismeretlenek teljesen, azért ezekre nézve
szükségesnek t a r t o m közölni a k ö v e t k e z ő k e t :
A r o m á n tanítóképzés, b á r m a g á b a n véve
mintaszerűnek m o n d h a t ó , mégsem t a r t ják R o m á niában elegendőnek a képzőben szerzett ismereteket etjtj egész életre. A legkitűnőbb képesíti tanító is az ő kicsi falusi körében
néhány kedvező esetet kivéve - - egész életében abból élősködik, amit 2 0 — i'l éves k o r á ban a tanítóképzőből magával hozott. Alig
találhat a r r a módokat, es, eszközöket — a legjobb a k a r a t mellett is
h o g y lépést t a r t s o n
a fejlődő tanügy haladásával, minek természetes folyománya az, hogy m é g a kitűnő képesítésű t a n í t ó is, 10 — JO év múlva a m e g c s o n t o sodott konzervatív eszmék r a b j a lesz vagy
súlyosan érzi e l m a r a d o t t s á g á n a k következméHVeit.
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A r o m á n közoktatásügyi tör vén v számolt a
fejlődést akadályozó e körülményekkel, azért
alkalmat és módot kíván nyújtani arra, hogy
a tanító egész működési ideje alatt a fejlődő
tanügyi viszonyokkal lépést tarthasson. í g y , a
tanítók kö/.iil válogatott tanfelügyelőknek j o g u k
van ; zt a tanítót, kinek tanítói ismeretköre
megszűkült s íg\ eredményes tanítói m u n k á t
legjobb a k a r a t a mellett sem tud kifejteni, a
legközelebbi tanítóképző 4—•> hétig t a r t ó pótlót a n f o l y a m á r a berendelni. Ezenfelül a törvény
elrendeli, h o g y minden évben, minden megye
székhelyén tíz napig t a r t ó általános tanítói
értekezlet tartassék. melyeknek t á r g y a az ú j a b b
tanítási
módszerek g y a k o r l a t i b e m u t a t á s a s
egyéb, a tanítói hivatás körébe vágó t u d o m á nyos. gazdasági es szociális ismeretek közlése.
A t ö r v é n y e legutóbbi intézkedésének célját
legjobban megismerhetjük, h a figyelemmel átolvassuk u folyó évi általános tanítói értekezletekét összehívó miniszteri rendeletet.
Az idei általános tanítói értekezletek, melyeknek helye a megyek székhelyei, április 15-én
kezdődnek és tartanak április 24-ig bezárólag. (A
gör. kel. naptár szerint április 2 — 11-ig.)

Az ertekezletek programmja:
1. nap. Április 15-én, csütörtökön.

I ). e. $—10 óráig. Te I k r a a székesegyházban, melyen az értekezlet tagjai kötelesek megjelenni.
V 2 I I — 1 2 óráig. Az ertekezletet megnyitja a
kir. tanfelügyelő, majd a tagokat az előre megállapított sorrend szerint csoportokba osztja. (Egy
csoportnak legfeljebb no tagja lehet. 1
A kir. tanfelügyelő az értekezlet megnyitására
írásban hívja meg a hatóságokat.
I). u. 3— li óráig. Az alaphangok írva-olvasás
tanításának módszere, a főbb általános elvek
figyelembevételével. Az. előadás alapján a tagok
vitát indítanak, tekintettel az, ú j ábécés tankönyv
alapján tanított írva-olvastatásnál felmerült hiányokra és nehézségekre. A szükséges útbaigazítások megadása.
2. nap. Április l(i-án. pénteken.
1». e. 8 — 1 1 óráig. Az előző napi vita folytatása.
1). tt. 3 — 5 óráig. Ket gyakorlati t a n í t á s :
egy-egy hang megismertetése, teljes módszereseljárást bemutatva.
5 — (i óráig. A lefolyt gyakorlati tanítasok
bírálata.
3. nap. Április 17-én, szombaton.
I). e. 8 — 10 óráig. Ivét, gyakorlati tanítás az.
írva-olvastatás anyagából : aj olvastatás a tanított b e t ű r e való t e k i n t e t t e l : h) előinondás utáni
íratás.
10 — 1 2 óráig. A tanítások bírálata s az öszszes észrevételek össze foglalás a.
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4. nap. Április 18-án, vasárnap.
D. e. 9 — 1 0 óráig. Gyakorlati tanítás a 3.
osztály nyelvtananyagából.
10—1.1 óráig. Gyakorlati tanítás a 4. osztályban, olvasmány tárgyalás (a táplálkozásról).
5. nap. Április 19-én, hétfőn.
D. e. 8-—9 óráig. Gyakorlati tanítás a 2.
osztályban : fogalmazás.
9 — 1 0 óráig. Gyakorlati tanítás a 3. osztályban : fogalmazás.
10 — 1 1 óráig. Fogalmazás tanítása a 4. osztályban.
6. nap. Április 20-án, kedden.
D. e. 8 — 9 óráig. Gyakorlati tanítás a 2.
osztályban, a hittanból.
9 — 1 0 óráig. Gyakorlati tanítás a 4. osztályban, a hittanból.
7. nap. Április 21-én, szerdán.
I). e. 8 — 9 óráig. Gyakorlati tanítás a 2.
osztály történelemanyagából (egy legenda).
9 — 1 0 óráig. Gyakorlati tanítás a 3. osztályban : egy versnek emlékezet utáni tanítása.
1 0 — 1 1 óráig. Gyakorlati tanítás a 4. osztály
történelmianyagából.
8. nap. Április 22-én, csütörtökön.
I). e. 8 — 9 óráig. Gyakorlati tanítás a 2.
osztály földrajzanyagából.
9 — 1 0 óráig. Gyakorlati tanítás a 3. osztály
földrajzanyagából.
1 0 — 1 1 óráig. Gyakorlati tanítás a 4. osztály
földraj zany agából.
9. nap. Április 23-án, pénteken.
D. e. 8 — 9 óráig. Gyakorlati tanítás az 1.
osztály számtan anyagából.
9 — 1 0 óráig. Gyakorlati tanítás a 2. osztály
számtananyagából.
1 0 — 1 1 óráig. Gyakorlati tanítás a 3. osztály
rajzanyagából.
10. nap. Április 24-én, szombaton.
D. e. 8 — 9 óráig. Gyakorlati tanítás a 3.
osztályban a természetrajz anyagából (kísérleti
bemutatással).
9 — 1 0 óráig. Gyakorlati tanítás a 3. osztályban a természetrajz anyagából (egy növény ismertetése, szemléltetés alapján).
Március 12-én (február 27. a görögnaptár
szerint), a kir. tanfelügyelők és iskolafelügyelők
(köri tanfelügyelők) közös értekezletet tartanak
a népoktatási főfelügyelői irodában, melynek
tárgya: a) kijelölése azoknak, akik az általános
tanítói értekezletek előtt előadást t a r t a n a k ; b)
kiválasztása azoknak a városi és falusi tanítóknak, akik a gyakorlati tanításokat végzik a segédés helyettes-tanítók (akik még a tanítói tisztivizsgát nem tették le !) előtt az értekezleti idő
alatt.

15.
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SZÁLL.

Eddig tart a miniszteri rendelet.
Ha elgondoljuk még azt, hogy ezek az értekezletek minden évben megtartatnak más és
más programmal, továbbá azt, hogy ezeken
minden tanítónak kötelessége részt venni ; igazolatlan mulasztás esetében a legelsőfokú büntetés az, hogy az illető fizetésének az értekezlet
idejére eső része hivatalból vonatik le : megállapíthatjuk, hogy ezeknek az értekezleteknek
jellege igen komoly és gyakorlati értékük igen
nagy lehet s így a tanító tekintélyét nem hogy
veszélyeztetnék, hanem annak külső és belső
súlyát növelik. Még csak azt jegyzem meg,
hogy a szabadon hagyott délutánok az illető
város közgazdasági, szociális, népjóléti, kultúrális és tudományos intézményeinek megtekintésére és a közeli falvakra való kirándulásokra
használtatnak föl. Ezeken kívül ekkor tartatnak az iskolai kézimunka-kiállítások, melyek
nemcsak látványosságszámba mennek, hanem
erkölcsi és anyagi sikert is jelentenek azon
tanítók részére, akiket a kézimunka-tanításért,
a kiállítás alapján, a bíráló-bizottság jutalmazásra érdemesnek ítél. Ezek jutalma fizetésüknek 10%-át kitevő személyi pótlék, melyet
mindaddig élveznek, míg a kézimunka-tanítás
terén színvonalon maradnak.
íme egy képrészlet a romániai népoktatás
mezejéről, melyről, ha egyéb okulást nem is
merítünk, csak annyit, hogy tudomást szereztünk róla, azt hiszem, akkor is megérdemelte
azt a fáradságot, melyet átolvasására fordítottunk.

A népiskola told raj zárói.
— Megjegyzések Szántó Károly dr. cikkére. —
írta : Gerencsér

István.

A népiskola tanítandó tárgyai között kevés
olyan van, mely fontosságban a földrajzot felülmúlná. Nemcsak a kedélyképzésnek bő forrása,
a faj és föld szeretetének hatalmas erősítője,
hanem a gyakorlati élettel is a legszorosabb
kapcsolatokban van. Ez utóbbi jelentősége hovatovább jobban elismert s az ú j népiskolai Utasítás, valamint a tanítóképzők tanterve is a
földrajzi anyag ily irányú feldolgozására erősen
mutat. A földnek és a falusi lakosság életviszonyainak szerves kapcsolata csak a legújabb
időkben figyelmeztette az oktatásügy intézőit a
népiskolák keretében való kezelésre s elsősorban
is ott, ahol az országok nyersterményeit javarészben gyarmatbirtokok szolgáltatják, az anyaországnak sűrűbb népessége pedig a hazai föld
minden rögének okszerű megművelésére szorított. A francia és német iskolák földrajzi okta-
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tása ebben sarkallik. Főcélja a nemzetük birtokát tevő föld milyenségét azon szempontokból
megismerni, hogy az termőerejével, mélyébe
rejtett kincseivel, éghajlati viszonyaival s a közlekedésre alkalmas voltával hogyan lehet lakóinak ;
minél nagyobb hasznára a nehezedő megélhetésben. A Revue Paedagogique 1907. évi egyik
füzetében e helyes és gyakorlati földrajztanítási
irányzatnak annyira radikális szorgalmazója szólal
meg, hogy a személyes tapasztalatok alapján írt
magvas értekezés írója nem habozik kimondani,
hogy a népiskolai földrajztanításnak tisztán geo'ógiai és klimatológiai alapokon állóknak kell
lenni, lia nem fölösleges ismeretekkel, de hasznos tanulmányokkal akarjuk a növendékeket
foglalkoztatni. Nem bocsátkozom e fontos s
vitatásra érdemes kérdés fejtegetésébe. Csak
novit jegyzek meg, liogy nálunk, hol a lakosáig zöme földin íveléssel és állattenyésztéssel foglalkozik, hol az államjövedelem tulajdonképp e két
forrásból táplálkozik, ily irányú földrajzi oktatásnak ugyancsak fontossága van, jobban, mint
a nyugat bármely iparos- vagy kereskedő-nemzetének. Ezért lepett meg a Néptanítók Lapja
március 2ö-iki számában a fenti címmel meg•''•!'• rövidki felszólalás Szántó Károly dr.-tói,
amelynek tendenciája szöges ellentétben van az
igazi népiskolai földrajztanítás céljaival, azonkívül oly részlete! is vannak, amelyekre a tárgy
fontossága miatt felelni kell.
A felszólal;i - oka az a tájékozatlanság, atnevet a cikkíró a tanítóságnál tapasztalt. Már
oedig erre építeni nagyon is ingó talaj. Egykét eset meg nem ok az altalauosiiasra, és éjien
akkor, ha oly fogas, az átlagos műveltségei
meghaladó kérdés a mérték, mint: mi a sarkmagasság, vagy hogy egy-egy hely földrajzi
-zélessége és sarkmagassága mindig egyenlő.
A tanító nem szakember s hivatása meg éjien
távol áll attól, hogy a csillagászat nehéz tudományában legyen szakszerű. Feladata nem teriedhet s ereje nem engedi, az elemi ismeretek
határain túl, annál kevésbé, mert a ..népiskola
nem képesít mindenkit", s épen a csillagászatbél,
hanem igen is nevel és előkészít az életre. De
na már cikkíró véleményt óhajtott formálni
tanítóink földrajzi ki képzettségéről, a hivatalos
útmutatót szólaltathatta volna meg. A tanítóképzők tanterve megmondta volna, hogy nincs
egyetlen középfokú iskolánk sem, ahol a földrajzra nagyobb gondot fordítanának, mint a
tanítóképzőkben. A tanítás három even át tart,
s a csillagászati-fizikai földrajzra kerek egy esztendő esik. ahol bizony szó van a sarkmagasságról. a szélességről és még sok másról is,
miiről ugyan az elemi iskolákban soha szó nem
•dk, de kiegészíti a leendő tanító földrajzi kiíépzettségét. Ez. a gondos képzős s ebből követ-
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kezőleg a cikkíró kiindulópontul szolgák!, ingó
alapú általánosítása fölöslegessé teszi a kiilön
földrajzi tanfolyamok szervezését. Van a tanítói
feladatok között sok más. aminek becsületes
munkálásáért a gondos továbbképzés szükséges.
Hanem a tanfolyamok rendezésére ajánlott módra
megjegyzésemet nem hallgathatom el ..Igazán
kéjizett, Lóczyék iskolájából kikerült középiskolai
tanárokra kellene bízni a tanfolyam vezetését1',
mondja a cikkíró. Ez erős élű mondatot jóhiszeműségem inkább stílusbeli pongyolaságnak
tudja be. Mert egyébként erős vád szólna belőle
a képzői tanárság ellen, akik javarészben, ha
a földrajz tanárai. Lőczy professzor iskolájából
kerültek ki. Anélkül, hogy a tudományos értéket
érintené, a népiskolai oktatás minden vonalon
a képzői tanárságot involválja, hiszen ez utóbbi
a népiskola körében nőtt fel s tanítói kiképeztetősénél folytonosan szem előtt lebegett, hogy
egykoron az elemi iskolák tanítóit, fogja
ne\ élni.
Itt is csak a figyelmesebb körültekintést ajánlhatom a jóindulatból szóló fejtegerőnek, ki cikkének utolsó részében kifejezett óhajával es javaslatával megint csak azt áralja el. hogv sem a
népiskolai tanítói munkakörrel, sem pedig az
elemi oktatás céljaival tisztában nincs. Mert int
az elemi iskolák földrajzoktatásának i i g v é t figyelemmel kísérte volna, a fenti címnek nem t v
tartalmat ad, hanem a már elér; magaslaton
állva, a földrajzi oktatáshoz modern szellemben
s z ó l . amit e nagyfontosságú k é r d é s
megérdemelt volna s amit a tétel jelzése szerint várlm tL U11 iv J-.

Zsidó g i m n á z i u m Budapesten. \ pesti
izraelita hitközség már régebben elhatározta, hogy
Budapesten zsidó gimnáziumot létesít. Ilyen h á n y ban előterjesztést, teli a közoktatásügyi miniszternek, aki a gimnázium létesítését jóváhagyta.
A szerződés szerint a gimnáziumnak - i ' e s t i izraelita hitközségi alapítványi főgimnázium"' lesz a
cime. A tanárokat a bizottság nevezi ki s kinevezésükéi tudón., is vétel végett lölterjeszti a
minisztériumhoz. Az igazgató kinevezéséhez a
közoktatásügyi miniszter juvalutgya -a szükségé*.
A tantervet és az órarendet a bizottság állapítja
meg. Szombaton, egyéb zsidóümiepeken • s a
nemzeti ünnepeken szünetelni fog az előadás a
gimnáziumban, amely más vallásfelekezetekhez
tartozó tanulók oktatására is hajlam!. . A hitközség közgyűlése lelkesedéssel fogadta a miniszter leiratát es úgy őhozzá, mint /'óth J á n o s
állam titkárhoz, lui la fel ira tot : n; ezei ;.
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SZÉPIRODALOM.
Álinodások.
Kérdem Katust kora reggel:
— Mit álmodtál, édes szívem?
— Azt álmodtam, hogy kint lakunk
A horgosi járásszélen.
Még virradni se kezdett tán,
Kiszökött a félszáz libám
S én harmaton, én csaholyon
Szaladtam a libák után . . .
Tudták azok a huncutok,
Hogy mi elől szökjenek meg,
De oszt' szép sorjába mégis
A kapun bekőkögetten.
Mind fehér volt, mint a hattyú,
S az az érett puha tolla:
Kívánkozott keresztelő
Kis dunnába, kis vánkosba . . .
Kérdi Katus kora reggel:
— Hát te mit álmodtál, lelkem ?
— Yeled szálltam, nem érzetted,
Ahogy hozzád ölelkeztem ?
S a horgosi kis kertünknek
Voltam én is a gazdája,
S oltogattam lent az aljon
Barackfákat szilvafába.
Végesvégig jártam aztán
A fölsöpört kis útakat
S megöntöztem saráig a
Veteményt, a virágokat.
Azalatt a galambok is
Már hangosan követeltek:
— Lesz-e mára egy kis árpa,
Egy kis ocsú, egy kis lednek?
Az udvar meg telis-tele
Lett ezenközt iskolással,
Majd levertek a lábamról
A nagy örömriogással ;
Mert labdáztunk egyet, amíg
Nyolc felé nem járt az óra :
Te meg álltál mosolyogva,
Galambom, a konyhajtóba.
Kihajoltál olykor-olykor,
Tapsikolva, meg kacagva,
Mikor engem talált néha
Vaktábul a telelabda.
Aztán oszt' én tapsikoltam
Konyhaórád verésire,
S lőn egyszerre a lármábul
Az udvaron csendes mise.
Bementünk az iskolába,
Én, meg a tíz tucat gyerek
S ágy elvoltunk, lárma nélkül,
Mint mikor a virág pereg . . .

Egyszer csak bekopogtattál :
— Mi az, édes? Mi az, lelkem?
— Vendégem van, ne haragudj'
Hogy még ide nem vezettem.
Már akkor a konyhablakon
Láttam is a vendég fejét :
— Gyere ide, Demus Éva,
Mi jó hozott? Jer közelébb . . .
— Nem is tudom, csak éds' apám
Minden jókkal köszönteti . . .
— Én meg őket, Isten után,
Apád-anyád elhiheti . . .
— De volna még üzenetem —
(S lángba borult a lány képe)
Maga oktatott ki engem
Hiszekegyre, ábécére, —
Oszt' most, hiszen, tudom is én,
Éltem sora fordul egyet,
A ránkjövő vasárnap már
Tóth Palival kihirdetnek . . .
Azt szeretnék mind minálunk,
S üzenik is igen-nagyon,
Legyen maga, tanító űr,
Lesz is, úgy-e, a násznagyom ?
— Hogyne lennék, édes fiam ! —
Aztán persze, aztán lettem,
Te voltál a násznagyasszony,
É n Katusom, édes lelkem.
Danoltunk is, táncoltunn is,
J a j de jó volt, most is érzem,
'Sz Pest-Budában tán sose volt
Magyar kedvben, magos részem.
Móra

István.

Tanács.
írta : Pap

Ilona.

Kedves Néni !
Te mindig jobban szerettél engem, mint az
édesmama, vagy ha nem jobban, de máskép,
mert ő tőle úgy, de úgy féltem, bármi rosszat
tettem, míg neked bizalommal, remegés nélkül
gyóntam meg mindent, mindenkor. És te sohasem tartottál hosszú, végnélküli prédikációkat,
te sohasem vontad kemény ráncokba a homlokodat, te csak megsimogattad a fejemet és azt
mondtad : ezt máskor nem fogja tenni az én
kisleányom.
És ha kérdésekkel, kíváncsi, bohó, gyerekes
kérdésekkel ostromoltalak, te angyali türelemmel feleltél mind valamennyire és ha nem tudtam valamit, te határtalan szelídséggel megmagyaráztad, és soha-soha nem untad az én

M
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csacska focsegésemet. Te jó. te édes, te s/elíd
Mária néni. halld csak. most is azért kereslek
f'il, hogy magyarázz meg valamit, amit nem
ertek, nyugtass meg valami felöl, ami izgat ós
hallgass meg valamit, amit bevallani dehogy
mernék másnak, çsak egvedlil neked. Olyan
bizonyos vagyok abban, liogv nem mosolyogsz
felettem. 1 gy-e, hogy nem?
Mária néni. én nem tudom, mi van velem ?
Mar nagy leány vagyok, de még gyűlölöm a
iiosszű ruhát, már bálozni visznek s én még
jidjb szeretnék - csak neked vallom be — a
babámmal játszani. De azért a fiatalemberek
már érdekelnek. Xem annyira ugyan, mint
egyik-másik barátnőmet, akik egyébről sem beszélnek, mint bajuszokról és a liozzátartozandókró!, d' j jól esik a közelükben lenni. Valakit
keresek köztük. Valakit, akiről annyi szép.
csodásan szép leányálmot álmodtam, és akit
;gy várok, mint egy szent ünnepet. (Oh, édes
Mária néni, az arcom úgy ég. míg ezeket 1e;:'om. de azért nem mosolyogsz, úgy-e?)
Ks must — itt kezdődik a mese — az édesmama egy fiatalembert hozott, akivel nekem
nyájasan, kedvesen kell bánnom, mert ez úgy\ ezét i jó parthie!
Hát ami a nvájasságot illeti, en szívesen az
lennék, mert ez a fiatalember semmivel sem
kellemetlenebb, mint a többi, akiket ismerek,
d- van egy rettenetes nagy hibája : az, hogy
• gy morzsányit sem hasonlít — az álmaim hőséhez E< i:n kétségbeesve kérdezgetem: mit
' > gyek ? mit tegyek?
Cilii. ii/.i gOUUCUUm,

.

,1/. if

t. L !. L j. !

nám szerelni. Mert ha jön. mindig idősebben
ver a szívem és ha a kezemhez ér, ógy elönt
a forróság. Ez-e a szerelem?
Pedig i'n oly másnak álmodtam ezé az egé-zet. Mária néni, ógy gondoltam, hogy akit
szeretünk, attól nem félünk. Pedig én reszketek. lui arra gondolok, hogy, ez az ember egy-zer meg is fog csókolni. En azt hittem, ha
valakit megszeretek, annak egy hívó szavára
elmennék világtalan világra, annak egy c s ó k j á é r t elcserélném az eget a földdel.
Ez-e a szerelem ?
Lehetek-e én ennek az embernek a felesége?
Kedves jó Mária néni, úgy-e megértettél eng e m ? Talán nem jól mondtam el mindazt,
amit akartam, de tudom, te megértesz. Siess
hát édes. siess a válasszal, adj tanácsot a te
ki-leányodnak,
I
Editnek.
Kedves kisleányom E d i t !
Tanácsot, világosságot kérsz a te öreg barátnődtől ? Hat halgass jól ide. kicsike kisleányom,
megpróbálkozom e nehéz feladattal, rámutatok
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mind a két útra. mely előtt állasz s majd azután tudni fogod, melyikre lépj.
Még majdnem gyermek vagy. még eljátszogatnál a száműzött játékaiddal, de már a fér!:
— a nő végzete - belopózott hófehér álmaidba
s csöndes kis szobáeskád nyugalmát már fölveri valami, magad sem tudod, hogy mi? Már
vannak szenvedéseid, melyeknek okát nem tudod, s vannak ujjongó örömeid és azt sem tudod. mitől? Már sejtesz valamit valami csodalatos boldogságról, amelyet minden ember vár
és sokan egy életen át hiába várnak. Már
tudod, érzed, hogy van az életnek egy nagy.
szent, felséges ünnepe, amely ele úgy tekint
mindenki, mint a rajongó hitű a maga szent
napja elé.
Jól sejted, jól tudod, Edit ! T a n ünnep, vau
boldogság és azt minden embernek meg keli
egyszer tudnia. De vannak, akik virághervadáskor. szomorú, késő alkonyatra tudják meg.
amikor már hasztalan! Vannak, akik egy életen át várták a szív legszentebb ünnepet < s
ebben a várakozásban elfecséreltek sok szürke
hétköznapot. - mely nem nyújtott volna rendkívüli viharos, felséges gyönyört, de adott volna
- talán kárpótlásul — sok apró örömet.
\ annak eröslelkű, akaratos emberek, akiknek
túlnagyok a boldogsághoz való igényeik. Akik
mindazt egyszerre akarják, amiben a többi
ember
apránként, hosszú évek alatt részesül :
akik el hagyják rohanni az életet s végig megmaradnak vágyaikkal, reményeikkel egyedül,
magányosan.
T-idor'

™

'..»I.-.: -"tv ólotpf KvvO.l-.nnl

magányosan, egyedül? Félrelökni a gyöngéd,
segítőkezet, csak azért, mert a délibáb valahol
üdvösséges gyönyörök álomképeit mutogatja
előttünk ?
De kik érik utol fiatalon ezt a délibábringatta álomképet ?
Kis Editem, hallgass ide. Mikor én még olyat:
fiatal voltam, mint te, én elém is került egy
ifjú, aki nem ígért — csak egyszerű hétköznapokat. Xem kellett! V á r t a m ! Es amíg vártam, elmultak a hétköznapok, elmúlt a fiatalságc és effv
n. bús őszi alkoiwaton találkoztam vele.
De késő volt. ő meg sem látott és én — visszasírtam az elfecsérelt hétköznapokat.
Es valahányszor belépek az én szobámba.amely
olyan csöndes, olyan tiszta, mintha valami szent
ünnepre volna berendezve, mindig az jut az
eszembe: milyen jó volna, lia, e templomi csöndet hétköznapi, vidám lárma verné föl,
Kis Editem, olvasd el e sorokat néhányszor.
Vigyázz! Amit a ma nyújt, el ne szalaszd azért,
amit a holnap ígér. de ha erőslelkű vagy
várj !
Szeretettel csókol :
Mária.
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Könyvesház.
* A r i s t o p h a n e s . (Péterfy
Jenő tanulmánya.
Megjelent az Olcsó Könyvtárban, ára 40 fillér.)
A magyar közönség csak lassan kezd t u d a t á r a
ébredni annak, hogy mekkora veszteséget j e l e n t
részére Péterfy Jenő halála. A művelt, íinomlelkű
esztétikus munkáit életében kevesen ismerték és
méltányolták. Aránylag kis közönséghez szól halála után kegyeletesen összegyűjtött munkáinak
teljes kiadása is. Annál nagyobb örömünkre szolgál, hogy ez a kis tanulmány az Olcsó
Könyvtár
nagy olvasóközönségének is kezébe kerül. Reméljük, hogy nem utolsó a P é t e r f y műveit népszerűsítő kiadások sorában. A tanulmány egészen
eredeti szempontból foglalkozik a nagy görög
vígjátékíróval. Röviden ismerteti életét, amiről
különben sem tudunk sokat, s nem foglalkozik
darabjainak részletes tartalmi ismertetésével, hiszen ezeket mi magyarok, Arany
János jóvoltából, olyan tökéletes fordításban ismerhetjük, mint
a világnak egy nemzete sem. Egy darabját, az
Acharnaeabeliek-et
tárgyalja alaposan, s ebből
szűri le Aristophanes költői jellemét. Ellentétbe
helyezkedik azokkal, akik mindenáron mélységes
filozófiát, r e j t e t t gondolatokat és célzatokat akarnak beleolvasni
Aristophanesbe, jóformán csak
azért, hogy igazolják : m i é r t tetszik nekik hallatlan durvaságai ellenére is. Péterfy meggyőzően
és szellemesen mutatja ki, hogy épen Aristophanes, aki annyira — túlságosan is — nevén
nevezett mindent, nem r e j t e t t el semmi titkos
bölcsességet a darabjaiban. Egyrészt p á r t e m b e r
ő, aki durván és sokszor rosszhiszeműen is gúnyolódik ellenfeleivel, másrészt pedig zabolátlan
vídámságú, őserőtől duzzadó természet, melyből
a tréfa, a jókedv ellenállhatatlanul árad. N e m
hogy bölcselkednék, de ellensége minden elvont
okoskodásnak, kifigurázza Sokratest is. Ellenben
sok lírai érzés van benne, ami kardalait utolérhetetlenül széppé teszi. Ez a lényege P é t e r f y
tanulmányának. Természetesen, csak főeredményeiről adhattunk itt számot ; gondolatmenetének,
stílusának finomságait nem mutathattuk be. A
Péterfy tanulmányainak olvasása maga is művészi élvezet.
(b. in )

* Őstörténetünk

keleti

l'orrásai.

(írta

Ilóman
Bálint dr. Megjelent az Athenaeum kiadásában.
Csak nemrégiben számoltunk be e rovatban
Hóman Bálint érdekes munkájáról, mely a magyar városok keletkezését ismertette. Most az
i f j ú történetíró egy másik művéről kell megemlékeznünk. Azokat a forrásokat ismerteti, melyek a pogány magyarsággal foglalkoznak. Görög,
perzsa és arab krónikásokat. Az egymással ellentmondó adatok tömegében, a rájuk vonatkozó
irodalom rengetegében vezető akar lenni ez a
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kis munka, melynek megvan az a jó oldala, hogy
nem találunk benne olyan állítást, mit az író
nem bizonyítana.
Hóman kis füzete szoros értelemben v e t t szakmunka, a történelemmel foglalkozók számára készült. De a nem-szakember is látja, ha elolvasta,
hogy nem egy állítást igazsággá szilárdított, nem
egy homályos pontra világosságot derített az író.
* T o l s z t o j é l e t e . ( í r t a Bernekei• Erich. Fordította Benedek
Marcell. Megjelent a Magyar
Könyvtárban, Lampel R. r.-t. kiadásában. Ara
60 fillér.)
Az ú j k o r egyik legérdekesebb embere Tolsztoj
Leó. Egymaga tette meg a fejlődésnek azt a
hosszú ú t j á t , amit nemzedékek szoktak megtenni.
A fejlődésnek egy-egy fokozatán megállt, mintegy
pihenni, de alig jelezte egy-két alkotással a megállás pontját, újabb erők ragadták meg s sodorták magukkal előre. Most, mikor rövidre fogott
életrajzát olvastuk, megjelentek előttünk azok az
erők, melyek magukkal ragadták.
Életrajzának elolvasása után az az érzésünk
támadt, hogy lehetnek ugyan a világirodalomnak
nagyobb íróművészei, de őszintébb, igazabb, nemesebb alig van nála. Az ő müvei nem gyönyörködtetni akarnak, hanem megrázni és meggyőzni,
láthatatlan és kifürkészhetetlen tényezőkíil szolgálni, olyan tényezőkül. melyek az ingadozás
pillanatában abba az irányba térítsék az akaratot, melyet Tolsztoj regényhőse követ.
A Magyar Könyvtárban nem ez az első írói
életrajz. Reméljük, nem is az utolsó. A világirodalom nagyjaival sem a nagyközönség, sem a
tanulóifjúság nem ismerkedhetik meg igazán addig,
míg legalább is rövid munkában meg nem ismeri sorsukat, fejlődésüket, jellemüket.
Berneker Erich m u n k á j á t Benedek Marcell
fordította. Fordításával bebizonyította, hogy nemcsak a költők hű tolmácsa tud lenni, hanem
hatalmában van a nyelv akkor is, mikor eseményeket, gondolatokat és érzéseket prózában kell
elmondania.
* P e t ő f i - d a l o k . E n d r ő d i Sándor, a Petőfi-ház
felavatása alkalmából, „ Dalaim1* cím alatt összeválogatta Petőfinek ama verseit, melyekről Petőfi
maga zengte, hogy „holdsugári ábrándos lelkének" ; „pillangói könnyelmű lelkének" ; „vadrózsái szerelmes lelkének" ; „szivárványai mámoros lelkének" ; „fellegei bánatos lelkének" és
„villámai haragos lelkének". Ebből a könyvecskéből a Franklin-Társulat gyönyörű miniatűr kiadást rendezett. ízléses, művészi kiállítását emelik a színes könyvdíszek, melyek mindegyike
magyar népművészeti motívumokból, régi magyar hímzésekből van összeállítva. Bevezetésül a
„Dalaim" eredeti kéziratának kicsinyített mását
találjuk, melynek r e f r é n j e i t fejléc gyanánt alkalmazta a kiadó a könyvecske minden lapján. S
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lia még megemlítjük a külön e célra öntött
betűket, melyeknek sajátossága, liogy a kellős
betűk egybeöntve emelik a miniatűr tipográfiái
érdekességét, elmondhatjuk, hogy e kiadás külső
egyszerűségével a legnemesebb angol munkákkal
is kiállja a versenyt, tartalmával pedig valódi
bibliájául kínálkozik a Petőfi-költészet imádóinak:
az egész magyar közönségnek. (Ara -4 korona.)

ő előképzettségéhez mért s azonfelül többnyire
terjedelmes es drága munkákból sajátíthatja e:
a csendőr különleges helyzetében szükséges tudnivalókat a fenti cím alatt két kötetben foglalta
össze. K gyakorlati irányú gyűjteményes mii
magában foglalja az alapvető tudományok eismeretek összességét, es ezáltal módot n y u j '
arra, hogy a esendői-legénység önszorgalomból
* \ magyarországi zsidóiskolák álla- olyan képzettségre tegyen szert, melynek alapján
pota a XIX. században ós fontos feladatai utóbb magát már könnyen továbbkepezheti. A
köteteket a Franklin-Társulat
adta k i : ára
a XX. században. (írta Mandl Hernát.i
s
korona.
A zsidóiskola küzdelmes múltra tekint vissza, j kettőnek együtt
s ezt a multat eleveníti meg ez az értekezés,
amelyet szerző az országos izr. tanítóegyesület
Irodalom ós imm ; szH.
190s augusztus 10-én Marezaliban tartott bőrü l é s e n . olvasott
fel. A zsidók szellemi életének
Brunswick Terézia életrajza. \ .Magva
átalakulását nálunk 11. József indította meg. ami
Pedagógiai Társaság pályazatot hirdet, ez.uti
azonban az uralkodó halálával csakhamar megmásodízben a következő t á r g y r a : Ke-zíti --ok ••
akadt. A szépen megindult zsidó iskolaügy las- az eddigi irodalom - esetleges levéltári kutatásanként teljesen megfulladt. .. ami megmaradt
sok fölhasználásával grid' lirunsv. iek Terézia eleibelől«•. az ..román iskolák" neve alatt csak romja
rajza. különös tekintettel a, magyar gyermekkervolt a II. József szellemében működő iskoláknak. tek alapítása körüli érdemeire. A pályadíj m ir
V. Ferdinánd alatt ismét fellendült a zsidó
fivörgy Aladár hagyományából 2(10 korona.
iskolaügy. 1 s j o - t ő l kezdve hatványozott mertek- jutalom: telre
bárki
p dyazhaf magvarnyelvr
ben fokozódott a zsi'lóiskola érdekében megdolgozaital. mely azonban barom nyomtatott r
kezdett küzdelem, mit megkönnyített, a magvai i m-l többre ne terjedjen. A pályaművek a Mag.-"1
tanítók alkalmazása. Ettől kezdve a magyar zsiPedagógiai Társa sag titkári hivatalánál 1 titkár
dóság szembetűnő gyorsa.-ággal magyarosodik, dr. <íynlai Ágost. Budapest, !.. Lóg-ody-uic;i
minden alkalmat felhasználtak annak a bizonyitálegkésőbb .1.91 í. evi szej.temher hu l - i g nyű.
-; ia. hogv a zsidoiskolák luagukév • teszik a
tandók be. A pályairnink négy orctb :t. tic.ttu
magyarok nemzeti ügyét. Ennek a s»kat ígérő i írva. lapszánio/.Vtt é.« l. 'tve l é g y e n e k A -zerzzsidó tanügyi állapotnak hirtelen veget vetett a, t nevet, állasat c-s lakit--.it artalmaz- /.ai t
• set.
.-zabáds.ighai. kitörő- . A:.
!:•"''-etl'»'" évIfnelen uovanazon jelige álljon, mely a pályám
tized a kioérletezca koi'szaka volt. így tartóit ez I h ondokán olvasható. A jutalom a viszonylag ie_
az alkotmány visszaállításának idejéig, s esak j jobb munkállak e.sak az esetben adatik ki. ha a,
magában v.-ve i- niélfó a díjazásra. A pályám.
Kötvos József "oaro minisztersége' alatt kezdődik
meg újra a magvar zsidó népiskolai tanügynek ! a művek bírálata után a Társaság 191 2. e1
január havi elnökségi ülésen fog odaiteltetni uj érája, melyet részletesen rajzol meg a szerző,
pályazat eredményi az 1912. evi nagygyűlését
munkájának utolsó lapjain.
íj).
* Természet után való rajzolás a nép- fog kihirdettetni. A nyertes pályamű a Társasa-.
folyóiratában fog közz,elétetni a szokásos tiszteiéi s k o l á b a n . Kath József' soproni tanító, kitől
lapunkban is nemrég jelent meg egv tartalmas j díj engedélyezést mellett. Könnt art atik a -zerz
eikk a rajzoktatásról, a „Soproni Pedagógiai nek azon joga, liogv a ...Magyar l'aedagogiá"-Imi
Társaságban" tartott felolvasását (Ter.neszét után megjelent dolgozatból tetszesszeriuti pej.lány •>...
való rajzolás a népiskolában) a létesítendő soproni
különnyomatot készíttethessen.
diákotthon ( Tanítófiak
Otthona) javára kiadta
.loannos Secuntlus müvei magyar nyel
- 25 fillérért (bélyegekben i bárkinek megküldi. Veil. Az ű j latin költők kőzött Joannes Seena
Ha minden példány elkel, akkor minden eladott
do- a legtehetségesebbek egyike volt. Tizei•
példány után 10 fillér a diákotthon jövedelme, kilenc költeményt irt a hollandiai költő s versei
f u n : Jvath József Sopron, Várkerület 19.
vei nemcsak kartársait ragadta el, hanem a
* Á l t a l á n o s i s m e r e t e k t á r a . tÖsszeállította utána következő nemzedékek hosszú sorát i>
Szerelmes verseit must magvarra fordította /!e - kiadja a magyar királyi ('sendórsegi ZsebDezső s előfizetési felhívást bocsátott ki. mely
könyv szerkesztő-bizottsága. Két kötet.) A magy.
kir. cs< iidőrség zsebkönyvének szerkesztő-bizott- ben a következőképen jellemzi a fiatalon elhal
sága, számolva azzal a körülménnyel, hogy a j költő verseit: „Tizenkilenc költeményben zftiig
e>endőrlegenyseg mindazokat az ismereteket, me- a költő jegyesének. Neverának csókját. Pompaköltői nyelven, hol gyengéden, hol szenvedély.lyek az általános műveltségnek úgyszólván alapföltételei, c>ák különböző rendszerű, nem i- az. • sen. de mindig az itjonti érzések gazdagságával
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színtiszta érzelmeinek igazságával. Olyan ő, mint
egy pazar uralkodó, aki kincsestára drágaságaival
halmozza el kegyeltjét, mert m e g akarja hálálni,
amit tőle kapott. " A könyv ára 6 korona ; az
előfizetési pénzt a „ Felsőmagyarország " nyomdájához, Kassára kell küldeni. A munka április
közepén fog megjelenni s akkor mi is foglalkozni fogunk vele.

Egyesületi élet.
-)- A B u d a p e s t i T a n í t ó t e s t ü l e t fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte idei közgyűlésén. Dicséretes munkálkodásra tekinthet vissza.
Az utolsó évben különösen élénken működött.
Megkönnyítették tevékenységét új, modern alapszabályai. Ez utolsó év képét vázolta elnöki megnyitójában az egyesület fáradhatatlan vezére,
Moussong Géza. Mint legfontosabb eredményre,
r á m u t a t arra, liogy sikerült kapcsolatot létesíteni-e a Budapesti Tanítótestület és a székesfőváros tanügyi hatósága között. A legközelebb
több fontos tanügyi kérdést vitathat meg az
egyesület. Köszönetet mond az elnök mindazoknak, kiknek részük volt ez év munkájában. A
központi és kerületi körök tisztviselőinek szól
ez elsősorban. Meleg szavakkal üdvözli Budapest
kir.. tanfelügyelőjét, Mosdóssy I m r é t . —
Simon
Lajos, főtitkár végigvezet az egyesület történetén. A közös ügyek ápolása lebegett mindig
szem előtt. Határozottan része van a főváros
tanügyének fejlesztésében. Ma 2 0 0 0 tagjával,
lelkes munkásságával valóban első tanítóegyesülete hazánknak. Az 1908. évet is hasznosan töltötte. A fizetésrendezés ügyén kívül az ú j alapszabályok megvitatása; Veszély Ödön dr.-nak a
magyar nyelvi oktatásról. Tass Józsefnek a züllött gyermekek elkülönítéséről és az osztályozás
módjának megváltoztatásáról folyó vita és még
több a tanítóság szellemi és anyagi érdekeit
érintő ügy foglalkoztatta a k e r ü l e t i köröket és
a különböző szakosztályokat. A Népnevelők Könyvtára három művel gazdagodott. 1 9 0 9 január 1-én
megindult a Budapesti Tanítótestület hivatalos
lapja, a Magyar Népiskola. 130 fővárosi tanító
önkéntes adakozása vetette meg alapját e lapnak, melyet öt egyesület vall magáénak. A pénztáros jelentése szerint az egyesület vagyona
csaknem 5700 K. Moussong Géza elnök beszámol 800 K-s utazási ösztöndíj elnyerésére hirdet e t t pályázat eredményéről. A nyertesen (Ilavas
Irma művén) kívül három pályamű részesült
dicséretben. Halász
Adolf, Pastinszky
János
neve került napvilágra a „Mindent a gyermekért' 1 és „Haladás" című borítékokból. A harmadik mű szerzője nem tart számot a nyilvános
elismerésre. A közgyűlést megelőzőleg
Kiss
Béla, újpesti áll. el isk. igazgató mutatta be
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csoportgyakorló
falitábláját. A falraakasztott
3 0 — 3 5 cm. széles, 7 és fél méter hosszú, piros
vonalzású, fekete táblán tizenöt gyermek gyakorolhatja egyszerre az írást az el. iskola első és
második osztályában. Előnyei e taneszköznek,
hogy könnyebb a gyermeknek a tanító hasonló
nagyságú b e t ű j é t másolnia, mint azt kicsinyítve
vezetni be füzetébe. Egyszerre több tanítvány
munkáját ellenőrizheti és javíthatja ki a tanító.

Külföldi szemle.
— Az é h e z ő g y e r m e k e k . Nemcsak Budapesten, hanem külföldön is nagy mozgalom indult meg a célból, hogy az éhező gyermekeken
segítsenek. í g y Charlottenburg hatósága összeíratta azokat a tanulókat, kik meleg reggeli nélkül jönnek iskolába. Az erről szóló statisztikai
kimutatás szomorú képet n y ú j t . Az iskolába
járó 23.000 növendék közül 3 1 4 gyermek jön
reggeli nélkül s 1 4 1 pedig csak ritkán kap
reggelit. A legtöbb esetben a szülők betegségében rejlik a baj csírája. Meleg ebéddel 1 2 0 8
gyermek nincs ellátva s 1 1 2 4 gyermek pedig
csak este kap meleg ételt. I t t is legtöbb esetben a szülők betegségében rejlik az ok. Számításba kell venni, hog3r Charlottenburg nem napszámos-város, hanem a lakosok legnagyobb része
hivatalnok s kereskedő s ezek mind a jobbmódú néposztályhoz tartoznak. Fenkölt gondolkozásra vall az ottani népkonyha-egyesület működése, mely felkarolta a szegény néposztály
gyermekeit s nemcsak hogy ebédet ad, hanem
még meleg reggelivel is ellátja az erre szoruló
gyermekeket. Valláskülönbség nélkül tömörülnek
össze a népkonyha apostolai s ezek között a
hölgyek valóságos versenyre kelnek s iparkodik
mindenki egymást túlszárnyalni a nemes misszió
szolgálatában.
— F i ú k a k o n y h á b a n . Drontheim norvég
községben felolvasást tartottak, hogy nemcsak a
leányok, hanem a fiúk részére is fel kell állítani a főzőiskolát. Az ottani főtanító, ki a felolvasást tartotta, utalt a gyakorlati életre s rámutatott oly esetekre, hol a férfi ennek szükségét érzi. Legtöbb esetben a szegényebb néposztály gyermekeinek van erre szükségük, mert
mit csinál az a családos ember, kinek neje hónapokon át betegeskedik ? Ily esetben, ha a
férfi nem tud meleg ételt adni a gyermekemek,
a gyermekek elcsenevészesednek s ennek íneggátlása nemcsak a társadalomnak, hanem az
államnak is érdeke. E felolvasást a városi hatóság gyűlése követte, hol elhatározták, hogy fiúk
részére is állítanak háztartási iskolát.

— A trachoma terjedése az iskolákban.
E súlyos s m a j d n e m gyógyíthatatlan szembaj
mind jobban-jobban terjed s ennek meggátlására
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• ily intézkedési léptettek életbe Németországban,
lii-gv külön iskolaorvosukat voltok kénytelenek
alkalmazni. Ezek feliulatávii tettek, hogv különösen a szembeteg' gyermekekre ügyeljenek s
laris.-ik nyilván azokat, kik traebomaban .-zenvednek s ezeket hatásági költségen,
ingyen
gyógykezeljek.
—y . — r .

Tanítók tanácsadója.
(«. K. lipta. A budapesti vagy vá-zi siketnémák i n t e zetének igazgatóságához szíveskedjék fordulni. Ily
kérdésekben mi részletes tájékoztatást nem adhatunk.—
ÍJ. I>. Önnek is csak azt üzenhetjük, amit e rovatban
már ismételten tudattunk, hogy a tanítói tanfolyamokra való fölvétel módozatairól csak akkor szerzünk
tudomást, amidőn a vonatkozó pályázati hirdetést kézhez vettük. A helyet és az időt sem tudjuk előzetesen —
lí. Miután díj levelében a kántori teendők ellátásában
való segédkezés kötelességei között fel van sorolva,
a nagyobb szünidőkben csakis az iskolaszék hozzájárulásával távozhat,ik működési helyéről.
Kántor.
Önöknél akadhatnak oly egyének, akiket a tanítónő
orgonálása megbotránkoztat. Mi azonban ezt a „közbotrány" fölkeltésére elégséges oknak nem tekinthettük. különösen, ha az illető jól orgonál. Vagy talán
botrányos cselekedet önöknél az is. ha az orgonát a
tanítónő énekével kíséri ? • (i. I>. Itliíil. Törvény
szerbit a korpótlékra azon szolgálati idő ad igényt,
amelyet a rendet tanító szabályszerű képesítéssel az
állomás végleges elfoglalásától megszakítás nélkül eltöltött. A közig. bíróság egy esetből kifolyóan kimondotta, hogy idelglmes minőségben töltött szolgálat,
szolgálati időhöz kötött jogigényeknél — ide tartozik
természetesen az évötödös korpótlékrá váló igény is •erules tanítói szolgálatnak tekintendő. Ezen az alapon
tehát ön is kérheti, hogy első évötödös knrpófclékát ideigl.
működésének figyelembevételével állapítsák meg. —
Kérdező. B. a ül. polgári lakbérns/.tAlyba vau sorozva.
Az ide sorozott községekben évi t'.iíft K lakpénzt állapit meg a Uirvéiiy.
I.. K. Kerepes. Az ítfkölnfcmj
t á r t é , hozzájárulásától függ, hogy lakáséit átadhatja-e
másnak, habár csak rövid időre i.». — P. M. I!. Smság.
Az illetők még abban az esetben is kötelesek lennének
ilitfelekezeti adót fizetni, ha ingatlan vagyonnal nem
rendelkeznének. Az állami hivatalnokok sincsenek fölmentve hitközségi adó fizetésének kötelezettsége alól. —
L. B. Csnely. Újabban követett gyakorlat szerint a
minisztérium községi és hitfelekezeti tanítóknál a kertvált,ságot. a törvényszerű lakáspénz esetére is megállapítja. Ha tehát az iskolafenntartó által adott lakáspótlékban a kertátalány beim nem foglaltatik, igénye
van ez utóbbira. Be miután a községi és hitfelekezeti
tanítók illetményeit az 1H07. évi XXVft. t.-c. szabályozza, s ezen törvény állapította meg a kertilletményt,
illetve ennek egyenértékét is. a törvény hatályba léptét
megelőző időre eredménnyel nem kérheti a vált.ságösszeg megadását. Érje be azzal, ha az iskolaszék
vonatkozó kérése előterjesztésének idejétől kezdve
állapítja meg igényét. — ( F . I>.) Ha a kincstárnak
a község határában van erdőbirtoka, akkor a földrnívelésügyi minisztériumtól kérhetnének iskolájuk
építéséhez kedvezményes áron fát. Arra semmi esetre
ne számítsanak, hogy az összes faanyagot ingyen megkapják. — 1*. V. Mrvhely. t. Nyugdíjkönyvecskéjét
legjobb havonként beküldeni az adóhivatalhoz, a levonások bejegyzése végett. 2. Magyar címert nyomtatványaikon vagy a pecsétnyomón a belügyminisztérium előzetes hozzájárulása nélkül nem használhatnak. •':'.. A személyi pótlék engedélyezése ügyében a

kir. tanfelügyelő javaslatára a közig, bizottság re...'
előterjesztést. Természetes, hogy a tanfelügyelő neu
a hozzá beérkezett folyamodványok alapján terjeszti
elő javaslatéit, hanem kiválasztja azokat a tanítókat
kik a népneveles terén kifejtett munkásságuk < .1
tá rsadalmi téren szerzett egyéb érdemeik réven a jutalmazásra legméltőbbak. Ha a tanfelügyelő javaslatba
akarja hozni, akkor bekívánja azokat az okmányokat
is, melyeknek csatolását az 1!J(J7. évi XXVfl. t ..
végrehajtása tárgyában kiadott Utasítás előírja.
Zs. E. Mi az illető vidéki ceg rajzfüzeteit nem isrn jük. .V használatból kitiltott rajzfüzetekre vonatkozz
rendeletet közzétettük, ebből következtetést vonhatnak
arra, hogv a kérdezettek is ezen kategóriába tartoznak-e, vagy sem. — Kíváncsi. A tanítónő férjbe/.
! menetele magában véve nem elégséges ok arra, hogv
állását elveszítse. Csakhogy a felekezeti hatóságok tö'd»
1
esetben állásának elhagyására kényszerítettek oly tanítónőt, ki más valláshoz tartozó férjet választott, liez az eset forogna fenn önnél is, ajánlatos lesz elé.
zetesen egyházi hatóságának nézetéről tájékoztatás!
szereznie. — '!'. K. 1. .Arról nincs tudomásunk, hog'
a postamesterség elnyeréséhez a tanító részéről is k
volna kötve a, nagykorúság. Önnel lényegesebb kellék,
hogy egyházi hatósága, tekintettel a kántori teendőire
és hogy gazdasággal is foglalkozik, megengedi-e még
oly állásnak a betöltését, mely egymagában is leköti
i egy émber munkaerejét. 2. Az oklevél nem nagykorúsít ; ha azonban szüksége van rá, folyam odhatik érte.
K. A. Bkcresztúr. Arra nem vagyunk berendezkedve
hogy sorsjegyek utámiézésével is foglalkozzunk. —
Gy. <íy. .N'pkáta, 1. Határozottan neiu illíthatjuk
hogy igénye volna a legelőváltságra, mert a közs y
egyszerűen hivatkozhatik arra. hogy a legeltetési joget
meg nem vonta. Be azon az alapon, hogy megfelel,,
gazdasági épületeket a község nem bocsátott rendelkezésére - így módot sem nyújtott, önnek arra, hegy
a legeltetési joggal elérhető jövedelmet biztosítsa
kérheti az egyenérték kiszolgáltatását. 2. Ha a két
tanító né,tien, akkor az lt'07. évi XXVII. t.-c. 2. §-ában
adott .jognál fogva, siker reményében, nem kérhet ;
a lakáspénz-pótlékot.
S. !.. Bicske. A hivatkozott
rendelet nem vonatkozik oly tanulókra, kik a polgár
iskola valamely oszuUyíióui edaig > . . . . . ^ á t . ' - 1
Üzenetünk határozottan az el. isk. V— VI. osztályait
végzett tanulók magánvizsgálataira vonatkozott. Sz. A. Ogyriis. Amennyiben a javadalmi jegyzőkönv.
kötelességévé teszi a tanítónak, hogy a kántori te, : I dók ellátásában segédkezzék, ezért külön díjra nem
támaszthat igényt. - Hazafi. Ebben a dologban esa
a tanfelügyelőség igazíthatja útba - A. À. Mvsár.
i Ily cégit nem ismerünk. — A. (í. Xypereszlóiiy. A
jogcímet mindaddig tartozik •'•venként igazolni, míg
esak a népfölkeléshez át nein teszik.
S. (j, K.
Különbözeti vizsgálatot tehet. — T. 1. Forduljon e>
ügyben a zeneakadémia igazgatóságához : liuda,pest.
VI . Liszt Ferenc tér 1. sz. 2. A vizsgálatot köznapéi:
szokás tartani. 3. Az uraság nem tartozik a tanköteleseket kocsin iskolába szállítani. Ha annyi ott a,
; iskolaköteles és 2 geográfiai mértföldnél távolabb esik
az iskola, a tanyai gyermekek számára iskola állítandó. 11. P. Bmutnr. Ha a helyettesítést váltakozó rendszer
szerint, léttja el, díjra csak méltányossági okokból számíthat, mert óratöbblete alig van. Tisztán az iskolafenntartótól fiigg. hogy ad-e önnek helyettesítési díjat
vag.v sem.— Á. T. I'.IO'.I. A közelebb kibocsátandó új
Utasítás ezt a kérdést, egyöntetűen fogja szabályozni.
Természetes, hogy az ettől eltérő megelőző rendeletek
érvényüket veszítik.
Magántanuló. Csakis az illető
osztály tanítójánál tehet az a magántanuló vizsgálatot.
A házitanító csupán mint jelenlevő szerepelhet, de
vizsgálat irányításába be nem a vatkozhafik.
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Hivatalos rész.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter :

Köszönetét nyilvánította:

Vaszary

Kolos

Ferenc bíboros hercegprímásnak, aki az újbarsi
róm. kath. el. isk.-nak újból való fölépítéséhez
3000 és lovag Sehoeller Gusztáv lévai nagybirtokosnak, aki ugyanazon célra 8 0 0 0 K-t adományozott; Sesztina
Jenő debreczeni lakos, lövőpetrii földbirtokosnak, aki Lövőpetriben 8 0 . 0 0 0
K költséggel ú j templomot építtetett és a lövőpetrii ref. isk. átalakítási és bútorzattal való
ellátási költségeire 3412 K-t adományozott;
Csekó Gábor egri főegyházmegyei prépost-kanonoknak, aki a káli róm. kath. el. isk. fejlesztésére és bebútorozására 3000 és az egri „Iparostanonc Otthon" könyvtár gyarapítására 100 K-t
adományozott.
K i n e v e z t e : Lám Károly dr. kolozsvármegyei
kir. tanf. tollnokot Kolozs vármegyébe, Orbán
Kálmán túróczmegyei kir. tanf. tollnokot Hunyad
megyébe, Rusznyák
Béla máramarosmegyei kir.
tanf. tollnokot Zólyom vármegyébe és
Földes
Ferenc mezőhegyesi el. isk. tanítót a verseczi
kir. tanf. kirendeltséghez a X. fizetési osztály 3.
fokozatába az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető személyi pótlékkal segédtanfelügyelőkké ;
dr. Heinrich
János sajószentkirályi áll. el. isk.
tanítót, államtudort a XI. fizetési osztály 3-ik
fokozatába, az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető személyi pótlékkal kir. tanfelügyelőségi
tollnokká kinevezte és szolgálattételre Gömörkishont vármegye kir. tanfelügyelőségéhez rendelte ; dr. Simonyi
Kálmán tanárjelöltet a XI.
fizetési osztály 3-ik fokozatába, az 1904. évi I.
t.-c. értelmében megillető személyi pótlékkal kir.
tanfelügyelőségi tollnokká kinevezte és szolgálattételre Csongrád vármegye kir. tanfelügyelőségéhez rendelte ; dr. Visnovszky
Iiezső tanárjelöltet
a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az 1 9 0 4 .
évi I. t.-c. értelmében megillető személyi pótlékkal kir. tanfelügyelőségi tollnokká kinevezte és szolgálattételre a szeniczei tanfelügyelőségi kirendeltséghez rendelte ; Kinda György okl. tanítót a pókafalvi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Hors Mariska
okl. tanítónőt a csíkmenasági áll. el. isk.-hoz r.
tanítónővé ; Kiss Erzsébet okl. tanítónőt a berettyóújfalusi közs. jellegű külön szaktanítós gazdasági
ism.-isk.-hoz r. gazdasági szaktanítónővé ; Fábry
Hermin okl. tanítónőt a jeszelniezai (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Funk
Paula okl. óvónőt az űjszentiváni áll. óvóhoz
óvónővé ; Gálné Bardócz Matild maksai alapítványi óvónőt a maksai áll. óvóhoz óvónővé.
B e r e n d e l t e : Bálázsy
Júlia gyöngyösi áll.
el. isk. kézimunka-tanítónőt szolgálattételre az
ottani külön szaktanítós gazd. ism.-isk.-hoz.

Nyugdíjat utalványozott:

Trenka

Sándor
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felsőzsuki gör. kath. munkaképtelen el. isk. tanítónak évi 340 K-t; Tompa, Menyhért munkácsi
áll. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1360 K-t.

Gyám-, ill.

segélypénzt

engedélyezett :

néh. Kovács Mózes nyug. mádéfalvi tanító özv.,
szül. Bocskor Katalinnak évi 640 K-t, Berta
nevű kiskorú árvájának pedig 106 K 67 f - t ;
néh. özv. Vaskó Gyuláné, szül. Kovács Jolán
volt Örkényi áll. el. isk. tanítónő Erzsébet nevű
szülőtlen kiskorú árvájának 163 K 33 f - t ; néh.
Pojtinger
Albert nyug. közs. tanító Margit
Paula nevű
kiskorii árvájának évi 156 K
66 f t ; néh. Morvay Ignác kiskúnlaczházai ref.
el. isk. tanító özv., szül. Boross Idának évi 660
K-t, Károly és Zoltán nevű kiskorú árváinak
egyenként 110 K-t, együtt 220 K-t, mindössze
880 K-t; néh. Szilvási Sándor nyug. mezőtúri
róm. kath. tanító özv., szül. Szluha Ételnek évi
608 K-t; néh. Hutira Viktor nyug. baranyaselyei róm. kath. tanító özv., szül. Bogdán Gizellának évi 300 K-t, 3 kiskorú árvájának pedig
összesen 1 5 0 K-t; néh. Madarász
Gyula volt
újbarsi ref. el. isk. tanító özv., szül Gál Máriának évi 7 0 4 Ií 80 f-t.

A környezet hatása a gyermekre.
(A Gyermektanulmányi Társaságból.)
Babarczi
Schwarczer
Ottó dr. elnökölt és
Herend Miklós dr. értekezett. Orvosi gyakorlatában szerzett tapasztalatai nyomán ismerteti a
környezet befolyását, alakító erejét a gyermekre.
Nem akarja elvitatni az öröklés nagy súlyát, de
azt meri állítani, hogy az még sem akkora, mint
közönségesen hiszik. így pl. általános volt a nézet,
hogy öröklik a tüdőgűmőkórt. A tudomány azonban kiderítette, hogy a szenvedő környezet fertőzése terjeszti. A környezetnek oly nagy a hatása
a gyermeki lélekre, hogy még oly gyengeségét,
baját is megváltoztathatja, illetve elenyésztetheti,
melyet örökölt. Tagadhatlan, hogy pl. az utánzóképesség a gyermeknek veleszületett ösztöne, de
hogy mely irányban s mily mértékben érvényesül,
az környezetének hatásán fordul. A gyermek nemcsak mást utánoz, hanem magamagát is. így pl.
az a gyermek, ki már kigyógyult hörghurutjából,
még mindig köhög. Utánozza azt az állapotját,
melyben szenvedett. Ilyszerű viselkedése arra vall,
hogy konzervatív természetű. Soká, esetleg állandóan megőrzi szerzett benyomásait. Ha örökkönörökké ringatják a csecsemőt, ragaszkodni fog
ama kívánságához, hogy ringassák. Ha folyton
etetik a kisdedet, folyton fogja kívánni az etetést.
Ha bizonyos meghatározott időben táplálják, mondj u k kétóránként, a meghatározott időben jelentkezik a maga módja szerint. Ahhoz még szó fér,
hogy az étkezésnek eme pedáns beosztása mintaszerű. Mert mintegy arra szorítják vele a csöpp-
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séget, hogy rövid időközökben megszakítsa álmát
es megzaklatják gyönge idegzetét -Tó volna, lia
gondolnának erre az anyák. Mert alkalmasint
egyiknek sem j u t eszébe később, amikor magzatjuk idegességéről panaszkodnak, bogy hozzájárultak
ahhoz akkor, amikor ;i testi es lelki fejlődésre
leghasznosabb alvásban zavarták meg kicsikéjüket.
Nagy mértékben folyhatunk lie iiz idegrendszerre
a táplálkozásijai. Ez nemcsak a testi, hanem a
lelki élet fejlődésében is hagy mely nyomokat.
Nagyon ingerlékeny az a gyermek, akit mesterségesen táplálnak, vagy akii túlságosan jól tartanak. « íöresőkre hajlandó. Figyeljük meg csak a
haragos gyermeket. Míg a rendesen táplált sír
liaragjaban,addig alultáplált dühösen ordít, toporzékol. Nagyobb korában is helytelen, evesre kényszeríteni, tömni a gyermeket. Az ilyen nem tud
emészteni és a túlságos táplálás ellenére sovány
marad, szelleme is lassan bontakozik.
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idegességével büszkélkedik az apróság. Ratartósan
hiszi és vallja, hogy neki minden szabad, mert
ő idege-. Hiba a gyermek előtt emlegetni az ő
idegességét, sőt határozottan meg kell tagadni
tőle idegességének elismerését. .Vem egyszer bevált ez a gyógymód. Az orvos szemébe vágta, a
gyermeknek, bogy nem ideges. A gyermek megszégyenült es szakított az idegesség gondolatával.
Végül r á m u t a t előadónk azokra a nevelési
hátrányokra, melyek a szülök egyenetlenségéből
keletkeznek es arra a szerencsétlen sorsra, mely
az elvált szülök gyermekeinek j u t osztályrészül.
A tetszéssel fogadott előadásért szép szavakban
mondott köszönetet az elnök.
J/uras
Irina.

Különfélék.
A magyar ifjúság katonai nevelése.

(Bécsi elismerő hang.)
Hogy az osztrák folyóiratok bennünket el nem
Az som hat előnyösen a fejlődő kis lélekre,
kényeztetnek s hogy a nagyvilágban rólunk elha szülők, dajkák, ahelyett, hogy helyes kiejtésre
terjedt babtéletek es tévhitek túlnyomóan azokszoktatnák a gyermeket, maguk is megtanuljak
ban lelik kéltforrásukat, sajnos, regismert dolog.
az értelmetlen, selypítő beszédet. Tulajdonképen
Annál nagyobb ehsmeresse] kell megemlékeznünk
úgy áll a dolog, hogy nem az anya tanítja gyerarról az örvendetes tényről, hogy akad már a
meket beszelni, hanem a gyermeknek magaalkotta
Lajtán túl is magas színvonalú tudományos lap.
nyel vöt tanulja el az edesama. Azt sem szabad
melynek van bátorsága a regi tradícióval szakíjiié,jéngedni. bogy a kényeztetett kicsike kuzotani
Magyarországról úgy írni, amint azt tudo_.is-;: a felnőttek hajat, ütögesse areukai. Majd
mányos és kulturális viszonyaink megérdemlik.
később bosszúsan megütlegelik szegénykét, ha
für
körperKz a lap a becsi Vierteljahrsehrift
megbolygatja a gondosan fésült frizurát. ( sínján
liche Erstehung.
az osztrák sportirodalom legbaniusk liât a szabadsággal. Hamar megrendül a
tekintélyesebb orgánuma, mely legújabb <zámágyermek bizalma irányunkban, ha visszavonjuk
ban igen tigyelenireméltó. nagy szakavatöttságvagy megnyirbáljuk a neki engedelyüiett jogot.
gal írott tanulmányban ismerteti a magyar ifjúság
Kz nem nagyon kedvez majd igazságérzetének.
katonai nevelése érdekében megindult mozgalmat
.. , 1
ynn
i- • -, . 11 gr á s az e téren elért eredmenyeket. Egyben a neépen olyan ártalmas, mint a szakadozott nevelés.
velés cg áj irányát, lelkes szavakkal,
követendő
Rendszerint akkor szoktak megszakítani, illetve
felfüggeszteni a nevelés folytonosságát, ha ágynak példánI állítja a külföld elé.
A nagy jóindulattal és páratlan tárgyilagosesik a gyermek. A beteg minden kívánságát telsággal írott derek cikk megérdemli, hogy a majesitik. hiszen beteg. Csakhogy ama bizonyos
gyar néptanítóság tudomást szerezzen róla. Eszmekonzervatív természeténél fogva egészséges államenete a következő.
potában is ragaszkodik majd betegségében elvezett
szabadalmaihoz. A kórházban nincs kivételes bánásElsősorban is, mintegy >i ev előtt alakultak
mód. Ennek aztán az a következése, hogy az 1 az „ Egyetemi zászlóaljak".
amelyek az összes
akaratos, az önfejű, a vad gyermek szót, fogad, I főiskolákat
munkakörükbe foglalják. Ezekhez
megszelídül. Egyáltalában jónak bizonyul a nevehamarosan számos különféle sport- es atlétikaletlen gyermekre nézve, ha kicseréljük környeegyesület csatlakozott s mindegyik a katonai
zetet. Persze, az újabb legyen jobb. Túlságosan
fegyverrel való bánásmód es lövés elsajátítását
sokat ne foglalkozzunk a gyermekkel, de legtűzte ki célul. S ez az intézmény a középiskokevésbé úgy, hogy tudja azt, hogy mi tanítani lát is maga köré iparkodik gyűjteni. Az eszme
akarjuk. Mikor pedig játszik, hagyjuk játszani, ne
különösen a I lebreczenben tartott diákkongreszigyekezzünk mindenáron irányítani és óvakodjunk
szuson általános tetszést és lelkesedést aratott,
fantáziájának korlátozásától. Hadd forogjon a neki amidőn el is határozták, hogy az ügy diadalravaló, a vele egykorú társaságban. Az a gyermek, jutása érdekében a kongresszus a legmesszebbkit elvonunk játszótársaitól, akit egyedülvalóságra menő akcióra és áldozatra kész.
kárhoztatunk, vagy a felnőttek közé hurcolunk,
Számos középiskola rögtön hozzá is fogott, a
ki nem kerüli az idegességet és jellemfejlődésekísérletezéshez. A kultuszkormányhoz memoranben is megcsorbul. Ma már ott állunk, hogy
dum adatott be s a honvédelmi minisztérium
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megígérte támogatását. Az egyre nagyobb mérvet öltő mozgalom a Nemzeti
Phalanx
létesítését eredményezte, mely a katonai képzés mellett, főleg az ifjúság testalkatának tökéletesítését
vette programmjába és szándéka az ifjúságot abban
a percben átvenni, amidőn a népiskolát
elhagyja.
A hazafias szellem fejlesztésére, a szellemi nivó
emelésére, az ifjúsági játék és a népdal ápolására
kiváló gondot fordít az egyesület.
Az 1 9 0 5 — 6. tanévben az ifjúsági katonai
képzés a magyar középiskolákban már határozottabb alakot öltött. A zilahi református főgimnázium igazgatósága és tanári kara azzal a kérelemmel f o r d u l a honvédelmi minisztériumhoz,
hogy a tanuló ifjúság katonai nevelése céljából
oktató személyt, fegyvereket, katonai felszerelést
s töltényeket engedélyezzen s a kérelmet siker
koronázta. A tanfolyamon a főgimnázium n é g y
felső osztálya vesz részt, mindig nagy kedvvel
és ügyszeretettel s egyetlen vétség sem m e r ü l t
még fel a fegyelem ellen. A zilahi példa h a m a r
követőkre talált. Az erdélyi római kath. s t á t u s
kuratóriuna az alája rendelt nyolc középiskolába
kötelezően bevezette az iljúság katonai képzését.
Igen sok i f j ú s á g i egyesület is felkarolta az eszmét, így többek között Bugyi P. római kath.
plébános a vezetése alatt álló két ifjúsági egyesület oktatási tervébe fölvette a katonai nevelést.
A szükséges felszerelést a honvédelmi minisztérium szolgáltatja.
Az 1 9 0 6 — 7 . tanévben m á r a következő középiskolákban volt katonai nevelés : Kassa, Kecskemét, Lőcse, Csíksomlyó, Kolozsvár, Nagyenyed,
Zilah, Szeged, Marosvásárhely, Brassó, Kaposvár stb. Kecskeméten magában több mint 2 0 0 0
tanuló vett részt a kiképzésben. A katonai nevelés azonban n e m elégedett meg a középiskolával,
hanem bevonult a népiskolába is. Tudomásunk
szerint már 1 5 0 elemi népiskolában meghonosodott s a legszebb eredményeket képes felmutatni.
Az ifjúság katonai nevelése ügyének ecsetelése
kapcsán a jeles tanulmány megemlékszik arról
az ankétről is, amelyet Apponyi Albert gróf a
középiskolai tornaoktatás r e f o r m j a érdekében a
kultuszminisztériumban tartott s érdekes elmélkedést fűz hozzá.
Igen dicséretreméltó okos és hasznos dolgot
művelne a többi nagy elterjedtségnek örvendő
osztrák lap, ha a „Vierteljahrschrift f ü r körperliche Erziehung" nemes példáját követné.
Lakatos
Lajos.
— A M a g y a r n e m z e t t ö r t é n e t e . A vallásos k ö z o k t a t á s ü g y i miniszter tudvalevően Benedek Elek A magyar nemzet története című k ö n y vének kötelező használatát r e n d e l t e el az állami
iskolák Y . — V I . osztályaiban. (Megjelent a r e n delet a N é p t a n í t ó k L a p j a 1 9 0 8 október 8 - i k i
számában.) A L a m p e l R. K k . ( W o d i á n e r F . és
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fiai) r.-t. könyvkiadó-hivatala most körlevélbe»
kereste m e g az állami iskolák tanítótestületeit,
hogy szíveskedjenek vele közölni : körülbelül
hány p é l d á n y r a lesz szükség a jövő iskolai é r ben, a m i n e k bejelentése azért szükséges, h o g y
a k i a d ó h i v a t a l idejében gondoskodjék a könyvek szállításáról. A kiadóhivatal a válasz m e g könnyítése végett levelezőlapot is csatolt a
körlevélhez. Ugyanitt jelezzük, h o g y ugyané
könyv m a g y a r - n é m e t , m a g y a r - r o m á n , m a g y a r tót, m a g y a r - s z e r b és m a g y a r - r u t h é n kiadásai az
Athenaenmnál
(Budapest, Rákóczi-ót 54.) rendelhetők m e g .
— A t a n í t ó e g y e s ü l e t e k e l n ö k e i t ismételten k é r j ü k , szíveskedjenek közölni velünk nevüket
és l a k h e l y ü k e t .
— Iskolatársak találkozója.
Ispánovits
Sándor fölkéri osztálytársait, akikkel az 1899-ik
évben a szegedi tanítóképzőben képesítő-vizsgálatot tett, hogy a megállapodáshoz híven, az ez év
június 29-re kitűzött 10 éves találkozó előkészítéséhez megjelenésüket vagy elmaradásukat
vele mielőbb közöljék. (Budapest, Ferenc-körút 24.)
— A d a k o z á s . Ifj. Boldizsár Zsigmond, békési
tanító március 15-iki beszédének hatása alatt a
gyermekek 2 koronát gyűjtöttek a 48-as honvédek részére. — Petruska
János, a sztárai róm.
kath. iskola III.—IV. osztály tanulói közt 1 korona 10 fillért g y ű j t ö t t a
Gyermekvédő-Liga
részére. Mindkét összeget a Budapesti
Hirlap
útján rendeltetése helyére juttattuk.
— H a l á l o z á s . Gál Károly vasúttelepi igazgató-tanító életének 58-ik és működésének 34-ik
évében elhunyt Hatvanban. — Kacsó
Miki*s
ref. tanító életének 25 éves, boldog házasságának 3 éves és tanítóskodásának 5 éves korába*
elhunyt Seprődön. Áldás emlékükre !

Szerkesztői üzenetek.
A hazaszeretet ébresztése stb. Ez a tárgy kimeríthetetlen. Ne akarjuk hát minden vonatkozásában tárgyalni, mert ehhez még az ilyen nagyterjedelmű cikk
is kevés. Ha legalább egyötödrészére össze tudná
vonni mondanivalóját, érdemes volna a közlésre. —
Nemo. Nem közölhetők. — Falusi. Színtelen, sablonos vers. — Dongó. Más jelet tesz levele, mást a
versek alá és harmadik alatt kéri az üzenetet, nevét
pedig nem közli velünk. Kissé túlságos rejtőzködés.
A versek különben se jó, se rossz dilettánsmunkák. —
Sz. (A nehézkóros gyermekek.) Sorra kerül. — S. (A
római számok ismertetéséről.) Közölbetetlen.
Tartalom : A könyv. (—ó — .J — A tanítónő falun.
Méthi Lajos. — Tanítói értekezletek Romániában.
Barabás Endre. — A népiskola földrajzáról. Gerencsér
István.— S z é p i r o d a l o m : Álmodások. Móra István.—
Tanács. Pap Ilona. — Könyvesház. — Irodalom é«
művészet. — Egyesületi élet. — Külföldi szemle. —
Tanítók tanácsadója. — Hivatalos rész. — A környezet
hatása a gyermekre. Havas Irma. — Különfélék. —
Szerkesztői üzenetek.
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I íaiiítókép/iő-iiité/>etck tanárainak szociális tanfolyama.
«

Az Országos Magyar (tuzdaszövetséy
öt év
ot.ii, tavasz kezdetén szociális tanfolyamokat
szokott rendezni, évről-évre növekedő népszerűséggel és látogatottsággal. A szövetség
elnöksége elhatározta, liogy az idén e tanfolyamot az eddigieknél konkrétebb cél szolgálatába fogja állítani. Tudomása lévén arról,
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr
a szociológiai ismereteket tanítási anyagul
bizonyos mértékig be szándékozik vinni a
tanítóképző-intézetekbe, azt határozta, hogy
ezidei tanfolyamát akként fogja rendezni, hogv
az egyúttal alkalmul szolgáljon arra is, hogy
a tanítóképző-intézetek tanárai e tanfolyam
előadásai nyomán keletkező eszmecserék, beszélgetések. személyes érintkezés és a s z é k e s főváros különböző szociális intézeteinek es
intézményeinek helyszínen való megszemlélése
után, elmélkedve a kitűzendő feladatról, mintegy maguktól jöjjenek tisztába azzal a céllal,
amelyet a szociológiai ismeretek tanítóképzőintézetekben való tanításával el kell és el
lehet érni.
Hl tervet közölte a Magyar társadalomtudományi Egyesület igazgatóságával is azért, hogy
a kitűzött feladat tudományos és elméleti
részének megoldásához az egyesület is hozzájáruljon. Mikor ily módon a tanfolyam munkatervét megállapította, kérte a vallás- és közoktatásügyi, valamint a földmívelésiigyi minisztereket, hogy terve megvalósításához nyújtsanak
segédkezet. Mind a két miniszter örömmel
vette az ajánlatot és anyagi támogatásával
lehetővé tette, hogy e tanfolyamon a tanítóképző-intézetek s a gazdasági iskolák tanárai
résztvehessenek.
A 6 napra tervezett és 18 előadásból álló
tanfolyam ináreius 29-én nyílt meg. A megnyitáson jelen voltak Apponyi Albert, Darányi
Ignác miniszterek, Tóth János államtitkár,
a Magyar Gazdaszövetség
vezéregyéniségei
és az összes előadók. A tanfolyamot Apponyi
miniszter úr a következő beszéddel nyitotta
meg:
„Nagy örömmel és benső megelégedéssel
jöttem el, hogy a Magyar Gazdaszövetség ezen
nagyfontosságú szociális előadását megnyissam.
Csak néhány szóval akarom ecsetelni ezen
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kezdeményezésnek célját és horderejét. Korunk
telítve van azokkal az áramlatokkal, melyeket
szociális áramlatoknak nevezünk. Ezen áramlatok megjelennek bizonyos elfajulásokban is,
melyek a társadalom békéjét és azokat a pilléreket veszélyeztetik, melyeken társadalmunk
és melyeken Magyarország közoktatási rendszere van felépítve. Tisztelt Hölgyeim és Uraim !
Minden tévelygés csak azon igazsági tartalomnál fogva veszélyes, melyet tartalmaz. Ezen
igazsági tartalmat ki kell ragadnunk a tévelygők kezéből és érvényesítenünk kell azon
igazságokkal együtt, melyeket a tévelygés
veszélyeztet.
Nekünk ki kell mutatnunk a szociális gondolat egyöntetűségét, át kell azt vinnünk a
köztudatba, de mindenekelőtt a népművelők
tudatába, még pedig úgy, hogy a hazafisággal
és a vallási érzülettel állandóan és elválaszthatatlanul egybekapcsolva legyen. A szociálk
gondolat nem egyéb, mint az. hogy az életnek
íigv anyagi, mint erkölcsi javaiban minél szé1 lesebb rétegek akként részesüljenek, hogy a
társadalom iránti kötelesség teljesítésére képe! sek legyenek. A néptanítók legszebb feladata
I a gyermekeket ilyen módon nevelni, de fel1
adatunk a tanítóságot is a k k é n t , képezni, hoçrv
nevelési módszerével a szociális gondolatot a
nép szelesebb rétegeibe átvinni képesek legyenek. Epen ezen okból a tanterv célba vett
revíziójánál az élet ezen újabb követeléseit
figyelembe kívánom venni. Ennek a reformmunkának előkészítője a szociális kurzus.
I Nagy hálával tartozunk a Gazdaszövetségnek és azon uraknak, kik felajánlották közrej működésüket, ezen nemes kezdeményezésért.
Nem akarom a szót tovább tőlük elvonni és
a szociális tanfolyamot megnyitottalak nvilváj

n í t o m . "

Az első előadó (iaal .Jenő főrendiházi tag
é.s műegyetemi tanár volt. A társadalom gazdasági életének kibontakozása és rendszere címmel három előadást t a r t o t t : hétfőn, kedden és
szerdán d. e. 9—19-ig. Megismertette benne
röviden az egész nemzetgazdaságtan anyagát
és módszerét, e tudomány fejlődésének vázlatos
történetével egyetemb ín.
A második előadó, (ricssivein Sándor országgyűlési képviselő egy előadást tartott hétfőn
d. e. 1<1—11-ig. Ar erkölcsi nevelés szociális
jelentőségéről
Kiegészítette ezt Weszely Ödön
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főreáliskolai igazgató előadása, ugyancsak hétfőn
d. e. 11 — 12-ig. Az erkölcsi tanítás szociális
jelentőségéről, melyben behatóan ismertette a
szociálpedagógia módszereit, eszközeit és feladatait.
A negyedik előadó Földes Béla egyetemi
tanár és országgyűlési képviselő volt, aki

kedden és szerdán d. e. 10 —11-ig, A kapitalizmus jellege, előnyei és kinövései cím alatt
tartott két előadásában tulajdonképen a munkásmozgalmaknak és a szociálizmus fejlődésének
adta széles szemhatárú tudományos körrajzát.
Az ötödik előadó, Rényi József műegyetemi
tanár kedden d. e. 11 — 12-ig, A közigazgatás
szociális feladatairól tartott előadásában mutatta ki, hogy miként érvényesíthetők a közigazgatásban és az állami hatalom gyakorlásában a szociális szempontok.
Szerdán d. e. 11 — 12-ig Baross János országgyűlési képviselő mutatta ki
Földmívesnépünk
és a nemzetközi szociálizmus című felolvasásában, hogy a szoeiálizmus alaptanai liomlpkegyenest ellenkeznek a kisbirtokos parasztság
jogi fogalmaival, gazdasági vágyaival, sőt egész
lelki világával.
Csütörtökön és pénteken d. e. 9—10-ig Jancsó
Benedek főgimn. tanár tartott két előadást,
A nemzetköziség és a nemzeti eszme címen.
Hogy e két fogalomnak helyes értelmét megállapíthassa, vázolta a nemzetköziség fogalmának és a nemzeti eszmének történelmileg
kimutatható evolúcióját, aminek segítségével
azt igyekezett bebizonyítani, hogy a nemzeti
eszme nem akadálya a haladásnak, mint szociáldemokrata részről vitatják, ellenkezően, a nemzeti eszme a legradikálisabb haladás és a
legmesszebb menő társadalmi fejlődés gondolatával sincs ellentétben.
Geöcze Sarolta csütörtökön d. e. 10—11 ig,
a Népjóléti intézményekről
tartott előadást.
Megismertette azoknak keletkezését, céljait.
Rendszeresen áttekintette mindazokat az intézményeket, amelyek a gyöngék gazdasági védelmét célozzák.
Sebestyén Gyula tanítóképző-intézeti felügyelő
csütörtökön és pénteken d. e. 11—12-ig, A

történettanításról, mint

társadalom

politikai

tényezőről tartott két előadást. Kimutatta,
hogy történettanításunkat, amely egyoldalú,
mivel csaknem kizárólagosan politikai történelmet tanítunk, hogyan kell átalakítani, mint
azt a tanterv is helyesen megkívánja, akként,
hogy az az emberi fejlődés történelme is
legyen.
Pénteken d. e. 10— 11 -ig Bernát István országgyűlési képviselő, a Magyar Gazdaszövetség
igazgatója tartott egy előadást A szövetkezésről,
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mint gazdasági, társadalmi és pedagógiai intézményről. Előzetesen megismertetvén a szövetkezeti ügynek az egyes országokban való
fejlődésével, megmutatta, hogy miként öltött
testet ez eszme a mi hazánkban is. Rámutatott
ez intézmény gazdasági hatásai mellett arra is,
hogy a nép értelmi és erkölcsi nevelésének is
egyik leghatásosabb eszköze. Egyik leghatásosabb alakja a szabadtanításnak, mert a
tanulás és előretörekvés eredményeit közvetlen gazdasági és társadalmi előnyökkel jutalmazza.
Szombaton d. e. 9—10-ig Czettler Jenő,
földmívelésiigyi min. fogalmazó tartott előadást
a Mezőgazdasági szociálpolitikáníl.
Előadásában párhuzamot vont a magyar és külföldi
agrár-törekvések között. Ismertette a németek
és dánok mezőgazdasági sikereit, végül pedig
a magyar földmívesnép boldogulásának politikai feltételeit igyekezett megállapítani.
Meskó Pál a Magyar Gazdaszövetség titkára,

A szövetkezetek a gyakorlati életben címmel, á
szövetkezés hatásáról tartott d. e. 10—11-ig előadást, részletesen fejtegetve azokat a kézzelfogható eredményeket, melyek következményei
a jól szervezett szövetkezeteknek. A szövetkezeteket tartja a legjobb védőbástyának a nemzetköziség és a szociáldemokrácia előnyomulása ellen.
Ugyancsak szombaton d. e. 11 — 12-ig tartotta
meg Molnár István, a Gazdaszövetség gazdaköri felügyelője előadását Tanítóság és mezőgazdaság
címmel, melyben azt igyekezett
kimutatni, hogy a tanító miként válhatik hasznára községe gazdasági haladásának iskolai és
közéleti buzgólkodásával. Hogy a tanító e
feladatainak eleget tehessen, annak első feltétele egy rövid szociológiai vezérkönyv megíratása a tanítóság számára.
Ez előadással befejeződött a tanítóképzőintézeti tanárok első szociológiai tanfolyama,
amelynek előadásai a vallás- és közoktatásügyi,
valamint a földmívelésügyi miniszter urak
intézkedése értelmében könyvalakban is meg
fognak jelenni.
Az előadások befejeztével a róm. kath. tanítóképző-intézetek tanárainak nevében Guzsvenitz
Vilmos, győri tanítóképző-intézeti igazgató, a
protestáns tanítóképzők tanárai revében Fejér
Áron, nagyenyedi ev. ref. tanítóképző-intézeti
igazgató az állami tanítóképző-intézeti tanárokéban pedig Köoeskuti Jenő, lévai tanítóképzőintézeti igazgató mondottak köszönetet a
Magyar Gazdazsövetségnek, hogy e tanfolyamokat rendezte, a vallás- és közoktatásügyi s
a földmívelésügyi minisztereknek, hogy támo' gatásukkal lehetővé tették, hogy a hallgatóság
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c tanfolyamot ilyen nagy számmál látogat
hassa ás végül az előadóknak értékes és érdekes fejtegetéseikért. A tanfolyam vezetősége
nevében (inal Jenő és Heruát István válaszoltak, megköszönve a hallgatóság részéről állandóan tanúsított érdeklődést, amely nagyon
megkönnyítette azt, bogy az előadók megoldhassak nehéz feladatukat.

demokrácia e szentkönyve. A német munkás
sem tudja anyanyelvén sem előtanulmányok
elvégzése nélkül haszonnal olvasni. Ezért
Kautsky elvtárs a német munkások részére
egy bevezetőtanulmányt írt ...Marx gazdasági
tanai" ról azzal a kifejezett céllal, hogy a
német elvtárs annak segítségével magát a
hapital-t tanulmányozhassa és Marxot is megI érthesse.
A magyar elvtárs helyesen cselekszik, ha
I szoriíiMnnokríiía sznb}t<!okíal;ís. legelőször Dresztóczy Ernő „Altalános sztrájk
és választói jog Magyarországon" című füzetét
(Folytat;:.- )
olvassa el. Hz a füzet azért érdemel különöA szociáldemokrata párt-iskola tantárgy ai a
sebb figyelmet, mert a magyar munkásság
köveikezők : 1. (Igahorlati politika: a) kiegyepolitikai harcaival kapcsolatosan beszél az
zés, h) költseevetési jog, c) adókérdések. 2.
általános sztrájkról. Ezután sorban következik
Magyar közjog. :;. Történelem a .VIT//, száS:abó Hrvinnek
ki csak félig-meddig elvladtól foiira. 4 . . 1 mar.rizimts.
társ, leven a Pikler-féle szociológus tudóskor
Hogy e tárgyakat mini) szellemben adja • lő ! egyik tagja
Srnriálizmus
című tanulságos
ez a pártiskola, megítélhetjük, ha egy futó
felolvasása, melyet a Társadalomtudományi
pillantást vetünk a magyar köz -ng iauításának
Társaságban tartott. Ezután sorra kell kerülnie
ré-zletezett terv re :
Jaurès és Lafargue francia elvtársaknak az
idealista és materialista történeti felfogásról
I. \z állam, alkotmánv és jog md)enlétének fejtegetése a történelmi materializmus folytatott érdekes vitája, amely a társadalemi
fejlődésének törvényei címmel jelent meg raas/.c.nipontjaiiól A iní.gvai'országi osztályok erőviszo ainuk visszatükrözés« a magyar alkot- j gyárul.
mányban. V f< u d i í i i s eleinek tóhólya. A/, alkotIlv eb'ik>.sz,iiletek után belefoghat
Kautsky
mánybizt ositekok.
könyvérek. .Mar.r gazdasági /ana»-nak elolvaII. A iiiiigyar állampolgárság és a községi
il Id őw
Meg- zerzé-iik, elvesztésük. Az állampolgári jogegyeiilise_,' Jikciója a magyar közjogban. Az állampolgár« j geg\ enlőtlenseg ke
miiiiiiasit. Ví állítólagos állampolgári jogok:
a személves .szabadság. A toloncolás es kiutasítás joga. A költíi/.kötii's szabadsagát korlátozó intézkedések. Gyülekezési szabadság és
közigazgatási önkény. \ allásszai a.dsá'_\ A katliolikus iíllamegybaz. Teljesjogó. féljogét és
jogtalan vallások. A nemtanulás szabadsága.
A tanszabadság korlátai stb.
A magasabb politikai ki képezte tésben részesülő, »agy az arra törekvő elvtársnak azonban
nem .-z-tbad beérnie azzal, amit a pártiskola
sorozatos előadásain megtanulhat. Rendszeresen folytatott tnagánolvasmányok segítségével
itt szerzett ismereteit tovább kell fejlesztenie,
kibővítetne és tökéletesítenie.
E magánolvasBíány oknak épen úgy, mint a
magasabb szocialista iskolán kivüleső oktatásnak egyetlen célja van : az, hogy az elvtárs
megértse. haszonnal és sikerrel
tanulmányozhassa .Man .Dus Kapital"
című könyvét, a
szoríáli. mus e.: evangéliumát. Ez a könyv nincs
meg magyar fordításban. De ha megvolna
is, akkor is esak a feltétlenül szükséges előtanulmányok elvégzése után foghatna az elvtárs a siker reményével olvasásába. Nehéz
olvasmány. Igazán ardu um Studium it szociál-

sásába, amely <íarami E r n ő elvtárs kitűnő
ma»;, ar fordításában áll az elvtársak rendelkezésére Kautsky e könyve „a Marx-féle elméletnek rövidre fogott, de egységes és hű
leírás;;. Egész <•<< teljes képét nyújtja. Marx
nagv gazdasági felfedezésének, az értékelméletnek.. Ezen itz ei i.eheimeirtLeii loiuur mey, gaz
dasági tanainak helyessége s így érthető meg,
hogy epen ez elmélet ellen irányult az ellenfél leghevesebb tamadása és hogy Marx követői
is ez elmélet kifejtésére és megvédelmezésére
fordítottak legtöbb gondot. Marx ez elmélete
azonban diadalmasan került ki ebből a harcból. Kautsky elvtárs e könyve sokkal könynyebben megérthető, mint a Das
Kapital.
amelynek megértése Kautsky e könyvének előzetes elolvasása nélkül, azaz Marx tanainak
rövidre fogott és világos ismertetése nélkül
igen nehéz feladat. Mert ne feledjük, hogy
teljesen igaza van Kautskynak, mikor Előszavában azt mondja: Altalános az a föltevés, hogy
;t nemzetgazdaságtan oly ismeretkör, amelyet
mindenki, úgy se szó, se beszéd megérthet.
Pedig a gazdaságtan egyike a legnehezebb
tudományoknak, mert alig van alakulat, amely
bonyolultabb lenne, mint it társadalom. Persze
a közhelyek ama gyűjteményeinek megértéséhez,, melyeket Marx vulgär
közgazdaságnak
nevez, nincs szükség több tudásra, mint
amennyire a napiélet üzletszerű eseményeinek
15*
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forgatagában mindenki önmagái ól szert tesz.
Marx Kapitál-jánaí
mege'rtésebez azonban —
mivel e mû a politikai gazdaságtan bírálatának formájában egy ú j történeti és gazdasági
rendszer alapjait rakja le — nemcsak bizonyos fokú történelmi tudás, hanem ama tények
felismerése is szükséges, amelyeket a nagy
ipar fejlődése nyújt."
Ezt a bizonyos fokií történelmi tudást, a
nagyipar fejlődése által nyújtott tények felismerésére szolgáló képességet a leírt úton
előrehaladva, megszerezte az elvtárs és most
bele foghat Marx főművének a Das
Kapitalnak tanulmányozásába is. Most már nem fog
legyőzhetetlen akadályokra bukkanni és haszontalanul fáradni.
Ez a remekmű nincs meg magyar fordításban, de amit Kautsky könyvének magyar fordításából meg nem ismerhetett az elvtárs, azt
bizonyára el fogja sajátítani abból a gyűjteményes munkából, melyet Marx és Engels
válogatott müvei cím alatt Szabó Ervin szerkeszt. E vállalatnak még csak első része jelent
meg, de ez a rész is önálló egészet alkot.
Marx és Engels életének és működésének
ismertetésével kezdődik. Az életírást nyomban
követi Szabados Sándor elvtárs gondos fordításában a maga nemében igazán remekműnek
tekinthető Kommunisták
kiáltványa. Röpiratnak talán sohasem volt olyan nagy hatása,
mint ennek • a munkának. A „Kommunisták
kiáltványa — Liebknecht szerint — alapköve
és programmja a modern munkásmozgalomnak, amelyet tudományos rendszerbe foglalt
Marx Das Kapital-yd. Marx és Engels együttes
munkája gyanánt 1848 február havában jelent
meg." Befejező sora: Világ proletárjai
egyesüljetek! — nemcsak a munkásmozgalmak
jelszava lett, hanem a szociáldemokrata írók
állítása szerint kifejezte azt a nagy gondolatot is, amely azóta a munkásrnilliók erős
szervezeteinek folytonos fejlődésével közeledik
a megvalósuláshoz.
Sorra kerülnek e vállalatban Bebel elvtársnak A magyar forradalomról írott tanulmánya,
melyet Bresztóezy Ernő fordított magyarra.
Továbbá A demokratikus pánszlávizmus
című
dolgozat Csizmadia Sándor fordításában. Ez
utóbbi különösen magyar vonatkozásai miatt
érdemel figyelmet. Azután III. Napoleon és
állcmesínyje Marxtól Garami E m ő fordításában. Ugyancsak ő tőle Kunfi Zsigmond fordításában a Forradalom
és
ellenforradalom.
Mindmegannyi klasszikus példái és megbecsülhetetlen okmányai annak, mennyire új világításban tűnnek fel harcok, személyek, politikai
változások a történelmi materiálizmus szempontjából !
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4. Jogi oktatás a

szakszervezetekben.

A szociáldemokrata iskolán kívül eső oktatás azonban nem elégszik meg az elvtárs
irodalmi, történelmi, gazdaságtani, szónoki és
politikai továbbképzésével, hanem a maga —
el kell ismerni — igazán gyakorlati módján
munkakörébe vonja jogi kiképzését is. Az eljárás szerzett információim szerint a következő :
Egy munkásnak valami olyasfajtájú összeütközése támad munkaadójával, mely csupán a
közigazgatási hatóságok, vagy a bíróság közbelépésével intézhető el. A munkás egy lépést
sem fesz, míg ügyét tudomására nem hozza a
középpontnak. Megtörténvén ez, a középponttól értesítést kap, hogy meghatározott napon
és órában jelenjék meg egy bizonyos helyiségben, hol a jogi okfatás folyik. A munkás
pontosan megjelenik a kitűzött helyen és időben. Az iskola vezetője fogadja, ki mindig
egy ügyvéd-elvtárs. Neki részletesen és híven
elmondja ügyét-baját. Az iskola vezetője
aszerint, mint az ügy a közigazgatási hatóságok vagy a bíróság elé tartozik, megindítja és bevégzi nyomban a formaszerinti tárgyalást.
Azt mondja : — én vagyok a bíró ! — Az
ellenfél képviseletével megbíz egy másik ügyvédet, vagy az iskola egyik előhaladottabb
tagjait. A munkás képviseletét is a szükség
szerint ügyvédre, vagy az iskola egyik régibb
hallgatójára bízza. Az ügyes-bajos munkás
ezúttal mint csendes megfigyelő passzív marad.
Az iskola vezetője a főbb mozzanatoknál megállítja a tárgyalás menetét és az érdekelt félnek
megmagyarázza a történteket és a történendőket. Mikor meggyőződött, hogy az illető
megértett mindent, tovább megy, míg be nem
fejezi a tárgyalást. A tárgyalás befejezése
után az abban előfordult dolgokról kikérdezi
az érdekelt munkást. Amit nem helyesen fogott
fel, azt újra megmagyarázza s azután elbocsátja. Előbb azonban meghagyja, hogy
ekkor és ekkor ismét jelenjék meg a jogi
iskolában. A kliens megjelenik, de ekkor már
nem kap helyettesítőt. Magának kell, mint
panaszosnak vagy panaszlottnak a tárgyalás
folyamán a maga ügyeit képviselnie. Ha valamit nem helyesen tesz, vagy mond, rögtön
megkapja a helyesbítő utasításokat. A tárgyalás végén az iskola vezetője azokban a
dolgokban, , amelyekben gyönge volt, ismét
kioktatja. E s mikor látja, hogy teljesen elő
van készítve és ismeri ügyének minden csínjátbínját, elbocsátja.
A hallgatóság a valóban megtörtént jogesetek e tárgyalásszerü feldolgozásból oly
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gyakorlati és elméleti ismeretekre tesz szert, , hatású munkának, amelyekkel a munkások
gazdasági vívmányaitól eltekintve, legsikereamelyekkel szükség esetén hasonló körülmények között valóságosan brillíroz. Akik az sebben lehet harcolni a munkásság e szörnyű
előkészítés e praktikus módját nem ismerik, a fizikai és erkölcsi nyavalyája ellen.
legnagyobb meglepetéssel és bámulattal kérDe ezektől a gyakorlati és közhasznú szemdezik, hogy ez az egyszerű kézi munkásember pontoktól eltekirtve, az a politikai és társasokszor igazán terjedelmes és szakszerű jogi
dalmi doktrína, amely azzal dicsekszik, hogy
ismereteit hol szerezte meg?
nem ideológián, hanem pozitív tényeken és
materialista elveken épült fel, csakugyan nem
5. Higiénikus és
természettudományi
lehet meg a természettudományok nélkül.
oktatás.
Csakhogy az a természettudomány, amelyet ez
iskola tanít, nem az anorganikus természetA szociáldemokrata iskolán kívül eső oktatás a természettudományokat is bevonja a tudomány, amelyre a rendes iskolázás oly nagy
maga körébe. Indítékul és alkalmid ehhez a gondot fordít, hanem a biológikus természethigiénikus
ismeretek megszerzésére
irányuló I tudomány. A biológiai tények kötik le a
rï
o
szociáldemokraták egész tudományos érdeklőtörekvés szolgál. A munkást a munkásélet
higiénikus viszonyairól is fel kell világosítani . dését különösen azóta, mióta a biológikus
szociológiai iskola híveiben —- különösen náaz osztályharc érdekéhen. A munkásnak tudnia
lunk — szövetségesük akadt, sót mondhatni
kell, hogy minőnek kell lenni a munka feltudományos
vezérkaruk támadt. A biológikus
tételeinek az egészséges élet szempontjából,
helyesebben
tény ein,
mert csak így felvilágosítva, érzi igazában ki- természettudományok
mondva analógiáin építik fel aztán természetzsákmányolt voltát. Mentől inkább tis'/táhan
filozófiájukkal és materiálista világnézetükkel
van azzal, hogy minő veszedelmek fenyegetik
állandóan egészségét és életét, annál erélye- : egyetemben összes társadalmi, gazdaságtani és
történelmi elméletüket, amelyeket ők a gonsebb lesz helyzete megváltoztatásának kövedolkozásukban igazán misztikus fogalommá
telésében.
lett tudomány kifejezésben foglalnak össze,
De van még egy más szempont is amely a
(folyt. köv.j
szociáldemokrata párt vezetőségét arra ösztökéli, 1
hogy a higiénikus alapismereteket mentől
jobban elterjessze a munkásság sorait an. A
\ háztartási vs noi gazdaságii
negyedik szakszervezeti kongresszus l!>08 január l
7-én tartott ülése behatóbban és részletesebben
(»I« tatás tYannaoiszáíibaii.
foglalkozott az alkoholizmussal, mert „a ma
Irta
.Jancsó
Ilrzséhrt,
^vnrnrszáoi szakszervezeti
mozgalom
a inuukáso,
_
—(H.'O n il -1 : !. 1.,U-uv áy. i

osztály anyagi és erkölcsi színvonalának emelése érdekében folytatott munkája közben
lépten-nyomon szemben találja magát a szeszesitalok fogyasztásával, aminek élvezete a proletárságot az erkölcsi és anyagi züllés útjára
sodorjak, illetve a nyomorgót ebben megtartván,
a szervezkedésnek és a szakszervezetek benső
megerősödésének egyik hatalmas akadályozójává
teszik. Az alkohol elégedettekké teszi az embereket. Eltompítja a gondolkozást, megbénítja
az akaratot. A szakszervezetnek pedig elégedetlen és fölvilágosult
emberekre van szüksége."
o_
—
Azért az alkoholizmus ellen való küzdelmet a
szakszervezetek kötelességévé teszi és eszközükül
e küzdelemben a többi között nemcsak az
egészségügyi oktatást jelöli meg, hanem egyenesen ki is mondja, hogy „különös gond fordítandó a munkásság tudományos nevelésére,
irodalmi és művészi ízlésének fejlesztésére.
Munkás-sportegyesületek, kirándulások, ének,
zene, torna, szinielőadások, tudományos és
irodalmi előadások, estelyek, ünnepélyek, múzeumok és tárlatok látogatása. Iparművészeti
szakoktatás stb." eszközei annak e nevelő

Az előző számban ismertetett Epperuoy-beli
iskolában, amelynek tanítványai a nép köréből valók voltak, semmit sem használtak sem
taneszközül, sem pedig anyagul a főzéshez,
varráshoz stb. ami nem tartozott tulajdonképen a munkások, háztartásának szokásos
használati anyagához. A főzésben a legegyszerűbb és olcsó ételek készítésére törekedtek,
felhasználva a legkisebb maradékot is és így
magukat egészen a munkás háztartása költség
vetésének körén belül tartották.
;
Az ilyen iskolák faluhelyeken felállítva,
;
I különösebben nagy szolgálatot tehetnek, mint
vétkes hajlamú leányok javítóiskolái. A háztartási munka eléggé igénybe veszi az ilyen
lányok idejét, hogy megakadályozza gondolkodásuk amaz eltévelyedését, amelyre alkalj mat ád a semmittevés, viszont elég változatos
arra is. hogy enyhítsen az ilyesfajtájú intézetek életének unalmas egyhangúságán.
Ilyen irányú iskola a J)wnetal-ié le női
mezőgazdasági és háztartási iskola Rouen
környékén, amelynek eredete felvihető egé-
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szen 1849-ig. Dr. Thulié „Le dressage des
jeunes dégénérés" című müvében ez iskolára
vonatkozóan a következőképen nyilatkozik :
„Bizonyítékául szolgál, liogy hála bizonyos
módszereknek, a leányoknak, kik különben
életüket a legaljasabb prostitúcióba sülyedve
végezték volna, igen nagy számát meg lehetett menteni a szabad levegőn való nevelés,
a mezei munka és a jól vezetett erkölcsi és
fizikai életmód segítségével."
Ennek az intézetnek 1905 februárjában 304
bennlakó növendéke volt, kik közül 120-at a
börtönigazgatóságok, 132-t a rendőrhatóságok
és 34-et a különböző növédő-egyesületek küldöttek az intézetbe ; 18-an ideiglenesen tartózkodtak benn, részint egészségi okokból, részint
munkahiány miatt.
Egy részük az anyaintézetben tartózkodik,
ae, úgynevezett Grand Quartier-ben ; másik
részük és pedig számszerint télen 40-en és
nyáron 60-an, az intézethez tartozó Grande
Harc nevű majorban.
A Grand Quartierben két nagy terem iskolahelyiségül szolgál. Mindenik tanteremben
van egy tanítónő, ki egymással váltakozva,
három szakaszt tanít. Mindenik szakaszban
28 leány van és mindenik szakasz naponként
két órai oktatásban részesül. A nap többi
részében a leányok egyik fele kézimunkával
foglalkozik, a másik pedig háztartási teendőkkel. E tekintetben jelentékeny különbség van
azok között a lányok között, kiket a rendőrség
küld ide és azok között, kiket a börtönigazgatóságok és pedig azon korbeli különbség
szerint, amelyben az intézet kötelékébe lépnek
és az intézetben való tartózkodás idejének
különbözősége szerint.
Azok, kiket a börtönigazgatóságok küldenek ide s gyakran idősebbek, átlag három
évig maradnak Darnetalban, de némelykor
ötig is. Azok, kiket a rendőrhatóságok küldenek s akik gyakran még idősebbek, csak egy
évig vagy legtovább 18 hónapig. A rendőrség
által küldött leányok átlagos tartózkodási
ideje sokkal rövidebb, hogysem igazán jó
gazd asszonyokat lehessen belőlük nevelni.
Annak a törekvésnek, hogy rövid idő alatt
mindenre megtanítsák, gyakran nincs egyéb
eredménye, minthogy semmit sem tanulnak
meg. A börtönigazgatóságoktól küldöttekkel
való foglalkozásra több idő jut s így az eredmény is biztosabb.
A műhelyben fehérnemű-, ruhaneművarrással
és javítással foglalkoznak. Különösen a fehérnemű varrására fordítanak nagy gondot; készítenek díszes és egyszerű, finom és kevésbé
finom fehérneműt, melynek varrása rendesen
gépek segítségével történik.
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Ha csak ipari vállalatról lenne itt egyszerűen szó, ha e magasztos emberbaráti
intézmény csak az anyagi hasznot tartaná
szem előtt, abban az esetben az lenne a legegyszerűbb és célhoz vezető dolog, hogy a
leányokat kedvük és hajlamuk szerint egyes
kézimunkaágakban kiképezzék, ezáltal munkájukkal több anyagi hasznot hajtanának az
intézetnek s később, ha a világba kilépnek,
saját maguknak jis. Az intézetnek azonban
nem az a célja, hogy védenceiből szakmunkásnőket képezzen, hanem igenis az, hogy takarékos háziasszonyok, jó családanyák legyenek
belőlük valamikor.
Ennélfogva szükséges, hogy amennyire csak
lehetséges, vezessék be a leányokat mindazok
tudásába, melyeknek ismerete az egyszeri!
viszonyok között élő családanyának és háziasszonynak elkerülhetetlenül szükséges. Mindamellett nincs kizárva, hogy a leányok kedvüket és hajlamukat követve ki ne képezhetnék magukat a nekik megfelelő kézimunkaágban s mint derék szakmunkásnők kenyerüket meg ne kereshetnék. Az intézetnek legfőbb célja azonban az, hogy védenceiből
derék és becsületes családanyákat és takarékos háziasszonyokat neveljen, ennélfogva
mindazon dolgokkal megismerteti őket, melyeknek tudása jövendő életpályájukon elengedhetetlenül szükséges.
A varráson kívül megtanítják nekik a ruhával és fehérneművel való bánást, rendben- és
tisztántartását, mit azután akár mint háziasszonyok, akár mint szobaleányok munkakörükön belül értékesíteni tudnak.
Tanulnak még mosni, vasalni, főzni, szorgalmasan bejárogatnak a konyhába, ahol mindenféle munkát végeznek. Megtanítják őket a
kert megmívelésére is. Mindegyik intézethez
öt hektár föld tartozik, ahol a leányok szorgalmasan munkálkodnak, zöldséget, virágot
termelnek. A „ Grand Quartier "-nek szép faiskolája is van. A kertmívelésre nézve nemcsak
gyakorlati, hanem elméleti útmutatásokat is
adnak.
Azt is fel kell említenem, hogy ez intézmények vezetősége egy percig sem téveszti
szem elől, hogy védencei nem maradnak örökké
az intézet szárnyai alatt, s ezért szépen,
óvatosan, lassan-lassan, fokozatosan, mindig
több és több szabadságban rés?esíti őket, hogy
elhagyván az intézetet, a visszanyert teljes szabadsággal élni is tudjanak. így van azután
az, hogy a „Ferme école" igen érdekes és
váratlan látványban részesíti a mit sem sejtő
idegent. így igen gyakran látható, mint boronálnak, szántanak és vetnek e fiatal leányok,
s mily ügyesen és szorgalmasan, kiállhatnák
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bátran a versenyt a legderekabb földmívessel nem lehet csodálkozni azon, hogy Strauss a
„Revue Larousse"-bau erre vonatkozólag, minis. A kaszálást, az aratást sem vetik meg, sőt
a cséplésnél is ott sürögnek, forognak nagy den túlzás nélkül a következőket írja: „A gyavígan. Jő kedvvel végzik munkájukat s jófor- korlati oktatással megbízott egyének több mán minden különös felügyelet nélkül, s nyíre volt szakácsnők, kik nem bírnak amaz
még egyetlen egyszer sem történt meg, bogy elkerülhetetlenül szükséges pedagógiai ismerevalamelyik közülük megszökött volna. Sőt, mi tekkel, melyek segítségével lehetséges csak
több, a megbízható s teljesen megjavult leá- az oktatáshoz fűzött nagy feladatokat telnyok még ennél is nagyobb szabadság élve- jesíteni."
zésében részesülnek ; ók viszik be reggelenként
Daussel, ki beható tanulmánya tárgyává
a tejet a szomszéd városba. E nagy szabadság tette a női gazdasági és háztartási iskolákat,
kissé ellentmond a „fegyenc" elnevezéssel, na ezekre vonatkozólag a következőket mondja :
de. tegyük hozzá, hogy a nagy szabadságot
„A háztartási iskolák legnagyobb hibája az,
csakis a megbízhatók élvezik, kik büszkék is hogy bennük a gyakorlati oktatást munkásnők
ám reája.
nyújtják, a varrást varrónők, a vasalást vasalóA gyakorlati és elméleti oktatás itt szoros nők stb. Ezeknek pedig a legfőbb fogyatékapcsolatban áll egymással, egyik a másikat kosságuk az, hogy nem lévén kellő műveltkiegészíti. Ősszel, t. i. már késő ősszel és ségük és tannltságuk, képtelenek a dolgoktélen bővebben foglalkoznak elméleti dolgok helyes és értelmes megmagyarázására."
tanulásával, mint, tavasszal és nyáron, mikor a j
Semmi se növelné es emelné a háztartási
mezei es kerti munka jóformán minden idejü- j oktatás fontosságát a növendékek szemében,
ket lefoglalja. Az értelmiség színvonala a mint tanítónőjük szellemi fölénye. A tanítónő
fegyencnők között az utóbbi időben annyira
műveltsége és széleskörű tolása ne legyen
alászállt, hogy az elméleti oktatás ma már azonban akadály arra nézve, hogy részt ne
leginkább beszéld- és értelemgvakorlatra szo- 1 vegyen minden habozás és vonakodás nélkül
ntkuzik.
a háztartás minden apró-cseprő munkájában; neki mindig és mindenben példát kell
Mi hiányzik ahhoz, hogy e számos női gaz- j adnia.
dásági és háztartási iskola tökéletes legyen?
A legtöbb, elméleti oktatással megbízott
Egy külön erre a célra képzett tanítóság. tanítónő ma már belátta az említettek fonMajdnem mindegyik iskolában az elméleti dol- tosságát, s a tanítás erkölcsi sikere érdekében
got elemi iskolai tanítónők tanítják, a gya- i a gvakorlati tanítást is magára vállalta.
O.
>—•
korlatit. pedi«' abban a tanítandó dolog szak- I
Mindezekből kitűnik, hogv a legfontosabb
májában dolgozó munkásnők; igv a főzést
I feladatok egyike a haztartási és női gazd.i
szakácsnő, a mosást mosónő és a többi. Ez a
rendszer feltételezi, hogy a két tanító fél : sági i s k o l á k számára tanítónőket képezni.
egyenlően jár el mindenben, mi a tanítás A kezdeményezés már e téren is megtörtént,
keretébe tartozik. Vájjon lehetséges-e ez még egymásután tűnnek tél a különböző fajtájú
akkor is, ha a gyakorlati dolgokat tanító tanítónőképző • tanfolyamok.
A legrégibb tanfolyamok egyike az, melyet
egyén értelmes és ügyes; meg van-e neki az
a műveltsége és képzettsége, hogy gyakorlati Diesbach grófnő belga minta után 1902 ben
Párísban nyitott meg. A tanfolyam csak hatoktatását a szükséges magyarázatokkal kísérni
hetes. de a tanítónők, kik e tanfolyamot, halltudja ?
A munkásnő a növendékben mindig csak gatták, kötelesek tanításuk első nyolc-kilenc
tanoncot lát, kit ki kell képeznie szakszerűen. hónapjában kéthetenként, az igazgatóság által
A háztartási oktatásnak nem a szakszerű ki- kijelölt tárgyról dolgozatot készíteni, s azt
képzés a célja, hanem az ismeretnyujtás, a j hozzá beküldeni, s csak a fentemlített idő
helyes gondolkozásra és cselekvésre való okta- letelte után jelentkezhetnek csak a tanképesítő
tás. A tűzhelynek is meg van a maga saját vizsgálatra.
költészete, ezt kell a növendékeknek feltárni.
A lyoni női szindikátusok líochebillard kis.Meg kell velük értetni, hogy a legegyszerűbb- asszony közreműködésével és segítségével az
nek, a Ieganvagibbnak tetsző feladatoknak is előbbihez hasonló szervezetű tanítónőképzőt
megvan a maga erkölcsi fontossága, mely nyitottak meg szintén.
reájuk nézve felemelő; ők egyedül hivatottak
Bizonyára mindnyájan csodálkozunk azon,
arra, hogy tetteikkel és cselekedeteikkel a hogy hogyan lehetséges ilyen rövid idő alatt
családi tűzhely boldogságát megalapítsák. Le- szaktanítónőket képezni. Diesbach grófnő, kihetetlen, hogy a munkásnők e magas peda- nek a dolog lehetősége ellen számos ellengógiai feladatnak eleget tehessenek; s így vetést; tettek, erre vonatkozólag maga adja
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meg a választ. „E rövid idő alatt nem is nyer
tökéletes kiképzést a tanítónőjelölt, ez az idő
csak arra elégséges, hogy megismerje és elsajátítsa mindazon módokat és eszközöket,
melyek segítségével önmaga is kiképezheti
saját magát s ez elégséges is."
Azok, kik a francia női gazdasági és háztartási iskolák tanítóinak képzését belga mintára
akarják szervezni, arra az azonosságra támaszkodnak, mely mind a két nemzet vérmérsékletében található. Van-e nagy különbség e két
nemzet vérmérséklete közt ? Miért ne vennék
át a franciák a belga tanítóképző-tanfolyamok
kipróbált, tízéves szervezetét ? Bármennyire
igaznak és helyesnek is látszik ez az érvelés,
nem szabad azonban megfeledkeznünk arról,
hogy ha sokban hasonló is e két nemzet fia,
de a nevelés, a tanítás, melyben részesült,
nagyon különböző. Amennyire nem felel meg
a francia iskola tanítása az élet követelményeinek, ép olyan mértékben nevel a belga iskola
az életre. Mióta Belgiumban felállították a
Froebel-féle intézeteket, hol a gyermek veze' tőinek "a helyes irányítása mellett, a családi
tűzhely legegyszerűbb alapfogalmaival megismerkedik, amióta az elemi iskola összes tantárgyaival az életre igyekezik nevelni s mióta
az iskola a családi tűzhely szeretetét és tiszteletét tűzte ki egyik főcéljául, azóta a gazdasági és háztartási tanítónőket-képző tanfolyamnak szükségtelen, hogy hosszú legyen, hisz
jelöltjei számára az ott előadandó dolgok nem
képeznek már „terra incognitát".
Aki azonban ismeri a francia iskolák szervezetét és tanítási módját, helyesnek tartja-e
a belga tanítóképzők szervezetének szolgai
utánzását ?
Vájjon még Belgiumban is tényleg elégségesek-e a fennálló rövid idejű tanfolyamok a
gazdasági és háztartási iskolák tanítóinak
kiképzésére? Kétségbe vonhatjuk, ha 1 tombant
főtanfelügyelőnek egyik, a háztartási iskolák
tanítónőihez intézett rendeletét elolvassuk.
E rendeletben Rombaut felhívja a gazdasági
és háztartási iskolák tanítónőit, hogy tartsák
mindenekelőtt kötelességüknek elégtelen ismereteiknek a kiegészítését és tökéletesítését.
Egy belga író, Frank Lajos, hazája gazdasági és háztartási iskoláinak a kiképzéséről a
következőket í r j a : „Belgiumban a háztartási
és gazdasági tanítónők képzésének számtalan
fogyatékossága van; a tanfolyamok, időtartamukat és tananyagukat tekintve, nem elégítik
ki a modern követelményeket. Eszszerűtlennek
látszik az is, hogy a tanfolyam, hol Belgium
serdülő leányait a háztartás ismeretébe bevezetik, két éves, míg a tanítónőket képző
tanfolyamok csak pár hetesek, legfeljebb hó-
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naposak. Másik nagy hibája e tanfolyamoknak
az, hogy a tanfolyamra olyanokat is felvesznek, kik nagyon csekély előismerettel rendelkeznek, el. tanítónőképző-tanfolyamokat nem
végeztek, kiknek fogalmuk sincs a tanításról.
E tanfolyamokat egyedül csakis okleveles elemi
iskolai tanítónők síámára kellene szervezni,
hogy ők a tanfolyamon hallottak segítségével
belevihessék iskolájukba a háztartástani oktatást."
Belgium az egyedüli állam, hol a gazdasági
tanítónőket képző tmfolyam oly rövid időtartamú, Svájeban az ilyen tanfolyamok legalább is egyévesek, Németországban kétévesek;
az Egyesült-Államokban 2—4-évesek, heti 18
óraszámmal.
„Nincs más mód hátra, kérdi Beaufreton
önmagától, mint hogy behozzuk a belga tanítóképzőtanfolyamok szervezetét Franciaországba,
vagy ha ezt nem akarjak, akkor onnan hozzunk tanítónőket?"
Az „Union familiale de Charonne" erre
vonatkozólag Párisban igen érdekes kísérleteket tett. Felhívást intézett a németországi
és svájci gazdasági és háztartási iskolák tanítónőihez, hogy nem lennánek-e hajlandók tudásukat Franciaországban érvényesíteni ? E külföldi tanítónők munkájához fűzött remény nem
úgy valósult meg, minthogy gondolták. Nem
tudván jól a nyelvet, nem tudták magukat
jól megértetni a párisi leánykákkal, nem
ismervén az országot, szokásait, viszonyait,
a nép természetét, nem tudtak hozzája alkalmazkodni.
E sikertelen kísérletek után is akadtak sokan,
köztük maga Rochebillard kisasszony is, kik
fennhangon hangoztatják a külföldi tanítónők
behívását, és alkalmazását, mivel a francia
háztartási és gazdasági képzőtanfolyamokat
elégteleneknek tartják s mivel a francia tanítónők nem szeretnek külföldre menni, hogy
ott ismereteiket gyarapítsák.
Erre vonatkozólag azt kérdezi Beaufreton,
hogy szükséges-e okvetetlenül külföldre menni,
nem lehetne-e a szükséges ismereteket hazai
képzőtanfolyamokon is elsajátítani, hisz van
Franciaországban egy-két igen kiváló tanítónőképzőtanfolyam. Ilyen a párisi „ Ecole des
mérés "-hez csatolt és a monastier sur Gazeille-i
(Haute-Loire) gazdasági és háztartási tanítónői
képzőtan folyam.
(Folyt, köv.)
Tartalom. A tanítóképző-in téze ek tanárainak szociális tanfolyama. — A szociáldemokrata szabad oktatás — A háztartási és női gazdasági oktatás
Franciaországban. Jnncsó Erzsébet.
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NÉPTANÍTÓK LAPJA.
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I K .

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után G fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egyi'asábú sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG:
KIADÓHIVATAL:
BUDAPEST, V i l i . KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.
HAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3.
ü é s c i r a t o l i a t n e m a d u n k : vi^í-isa.

Erkölcs.
Az író, művész, aki bizonyos világszerte pusztító művészi iskolák körében
csak .tűrt helyzetet is akar elfoglalni,
óvakodik kiejteni e szót: erkölcs. Erkölcs ?
„ Hát lebet-e, illik-e még erről is beszélni 1"
Hisz az ma már teljesen „elavult, ósdi,
szánalmas, sőt nevetséges" alak, aki még
erkölcsről mer beszélni!
Bizonyos „modern"-ek legszívesebben
kitörölnék e szót minden nyelv szótárából. De hát csodálatos módon e szó
mégis csak benne van minden szótárban, sőt — s ez már igazán netovábbja
az „ elmaradottságnak "—még az emberek
lelkében, a világ köztudatában is él. Még
bizonyos dekadens írók sem tudnak tőle
szabadulni, mert gyermekkorukban megtanulták s azóta hasztalan igyekeznek
azt lelkűkből kitörülni, ottragadt, mint
emlék; Olyanféle babonás szónak tekintik, amilyen például a „boszorkány". S
ha már nem törülhetik ki lelkűkből,
hát legalább üres, értelmetlen fogalommá
szállítják alá, a mult valamely siralmas
előítéletévé. S szerintük ott kezdődik
az író, költő, művész, ahol ez az előítélet megszűnt, ahol erkölcs többé nincs.
A józan ember azt hinné, hogy
akiben nincs erkölcs, az erkölcstelen!
Ezt azonban a dekadensek túlnyomó
része így még sem meri bevallani.
Nem azt moncTják, hogy „mi tehát

erkölcsnélküliek, vagyis erkölcstelenek
vagyunk", hanem azt mondják: „mi
az erkölcsön hívül, vagy az erkölcs fölött
állunk." Ezt is csak óvatosságból mondják így, mert tartanak attól, hogy sok
jámborabb olvasójukat az erkölcstelenség nyilt bevallásával még ma megbotránkoztatnák. De már akik közülök
a legbátrabbak, a nyilt bevallástól sem
riadnak vissza. Teljes őszinteséggel —
a cinizmus szemérmetlenségével — vallják be, hogy erkölcstelenek. E bevallással együtt nyiltan állást foglalnak az
erkölcs minden törvénye ellen. Szóban,
írásban, képben bátran hirdetik, hogy
nincs szemérem, becsület, könyörület,
részvét, emberszeretet. Hogy mindaz,
amit évezredeken át költők, bölcsek,
apostolok és vértanuk hirdettek erkölcsi
törvények gyanánt, vak előítélet. A
gyengét szabad eltiporni, az ártatlan
védtelent szabad kifosztani, lealjasítani,
sőt az a nagy szellem, az az „Übermensch", aki erre minden aggály nélkül képes.
S nem veszik észre azok, akik ilyen
tanokat hirdetnek, hogy voltaképen az
annyira kigúnyolt és megvetett „erkölcs"
szót önkénytelenül és akaratlanul mégis
csak elfogadták. „Erkölcsi törvényt"
állítottak föl maguk is, csakhogy sötét
és alávaló „erkölcsi törvényt"; olyan
„erkölcsi törvényt", amilyent a Nérók

2

NÉPTANÍTÓK

ós Dzsingisz-kánok vallottak. Mert azzal
legyünk tisztában, hogy az erkölcsi törvényt végleg elvetni nem lehet. S aki mégis
elveti, az sem tud ily törvény nélkül
lenni s az elvetettnek helyébe silányabbat és gonoszabbat alkot meg a maga
elméjében. Vagyis igaz törvény helyett
hazug törvény birtokába jutott. Jó
helyébe gonoszat nyert. Oly sajátságos
és alávaló „erkölcsi" törvényt, amely
minden erkölcstelenséget neki megenged.
Más dekadens írók óvatosabb, megalkuvóbb módon, de nem kevésbé züllött lélekkel folytatnak harcot az
erkölcs ellen. Szerintük van ugyan
erkölcs, de az nem valami állandó,
valami szilárd törvény. Mint a divat,
úgy változik. „Ha a tűrhetetlen többször ismétlődik — úgy mondják a dekadensek — megeshetik az is, hogy hozzászokunk és akkor tűrhetővé válik és egy
bizonyos idő eltelte után a szokatlan
szokássá és a rossz erkölcs is átváltozhatik jó erkölccsé." Mert „vannak elfogadott szokásaink, melyeknek a körülmények szerint alávetjük magunkat, de
hol vannak a mindenki által jónak
vagy rossznak deklarált és elismert
erkölcsök?!" Körülbelül ez volt az álláspontja a francia írói társaság egyik
elnökének is a pornográfiaellenes legutóbbi kongresszuson, ahol pedig ép az
erkölcsöket kellett volna védelmezni.
S méltán kérdezzük: melyik a silányabb és hazugabb álláspont ? Az-e,
amely a jó erkölcs helyett nyiltan a
rossz erkölcsöt vallja? Vagy az, amely
alattomosan megingatja a jó erkölcsbe
vetett hitet? Nézetünk szerint az utóbbi
írók faja a gyarlóbb és rosszabb hiszemü.
Mert akik nyiltan a romlottság és elvetemültség tanait hirdetik, gyakran ellenkező hatást keltenek az olvasók lelkében,
annyira megbotránkoztatják. Ezekre illik
az, amit Goethe Mefistóról mond, hogy az
„Amaz erőnek egyik része,
Mely mindig rosszat tervezett
Es mindig csak jót végze".
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De akik színleg elismerik a jó erkölcsöt s egyidejűleg mégis múló divatnak
tüntetik fel, azok alattomos mérget csepegtetnek olvasóik lelkébe. Ravaszul
belelopják hazugságaikat a sokaságba,
rombolnak és mételyeznek, amialatt még
jobbravalóknak akarnak feltűnni.
Mindezekkel szemben áll az az igazság, hogy az erkölcs törvényei épolv
örök változhatatlanok, amilyenek az ész
— a logika — törvényei vagy a természet igazságai. A természeti erők
működését lehet észrevenni, a szerves
és szervetlen élet törvényeit lehet fölfedezni vagy föl nem fedezni; de azok
mindenképen megvannak, akár tudtunkkal, akár tudtunk nélkül. így az emberi
léleknek, az érzelmeknek, gondolatoknak
és cselekedeteknek is megvannak a maguk törvényei, amelyeket némelyek kevésbé, mások jobban ismernek fel, de
amelyeket nemlétezőkké hiába próbálnak tenni. Emberi elme elbizakodottságában elhitetheti önmagával, hogy a
világrend törvényeit megváltoztathatja,
még azt is hirdetheti, hogy ily törvények nincsenek, vagy azt, hogy csak
annyiban vannak, amennyiben c azokat
észrevenni kegyeskedik: de a törvények
az ő megkérdezése nélkül, vagy az ő
akarata ellenére is működnek s ha nem
illeszkedik beléjük, hát testén keresztül
érvényesülnek. Az erkölcs törvényével
is szembehelyezkedhettek egyesek úgy.
mint népek, tagadhatták vagy gúnyolhatták s állíthattak fel divatokat, szokásokat, amelyek azzal ellenkeznek:' de
a törvény kérlelhetlenül érvényesült s
érvényesül velük, vagy nélkülök, javukra
vagy vesztükre. S önmagában hordja a
pusztulást az az irodalom vagy művészet, amely e törvénnyel szembehelyezkedik. S önmagán tapasztalja majd az
erkölcsi törvényszeeűség szomorú következményeit az a nemzet, amely egy
megmételyezett irodalom tanításaira
hallgat. A magyar nemzet nem akarja,
hogy tetemén keresztül érvényesüljön a
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törvény sújtó ereje. Élni akar s ezért
fordul el attól az irodalomtól és művészettől, amely erkölcsi nihilizmusával s
féktelen idegbeteg érzékiségével csak
romlását okozhatja.
Paláyyi
Lajos.

A gyermek egyénisége.
(L.) Weszely Ödönnek néhány héttel ezelőtt
ismertetett munkáját lapozgatva, fölmerül előttünk az a végtelen sok feladat, melyeknek megoldása a pedagógiára vár. Magunk előtt látjuk
azt a boldog korszakot, mikor megszűnik a
társadalom ma még eléggé érezhető ellenszenve
az iskola iránt, az iskola pedig, mely ma sok
tanulóra nézve a kín és gyötrelem tanyája, az
örömnek és vidámságnak helye lesz, s ha az
öregedő ember visszaemlékszik gyermekkorára,
legszebb emlékei az iskolával kapcsolatban ébrednek fel. Ezek az emlékek nem tanítók és
tanárok kijátszásából, tréfákból, pajkosságokból
fognak csupán állani, hanem abból az egész
földi életben talán legnagyobb gyönyörűségből,
amit az élvezettel szerzett ismeretek, a gyönyörűséggel végzett szellemi munka okoztak.
A pedagógiára sok feladat megoldása vár.
E feladatok közül talán egyiknek megoldása
sem sürgősebb, mint a gyermek lelki világának
megismerése. A jelzett boldog korszak eljövetelének egyik legfontosabb föltétele, hogy a
tanító ne csak általánosságban ismerje a gyermek lelki világát, hanem tisztában legyen azokkal a típusokkal is, amelyek már a gyermekek
között feltalálhatók. Igazi sikert akkor fogunk
elérni, ha szinte magunk előtt látjuk a szavaink
vagy tetteink nyomán tanítványaink lelkében
feltámadó képzetcsoportokat s akaratunk szerint
a különböző típusokhoz tartozó gyermekekben
úgy és akkor keltjük fel a megfelelő és szükséges gondolat- és érzésfolyamatot, ahogy pl.
a muzsikus a hangszerén a melódiát.
Weszely Ödön értékes munkája ebben nagy
segítségünkre van. Szeretnénk a pedagógia legfontosabb kérdéseit tárgyaló művet fejezetek
szerint ismertetni, de meg kell elégednünk most
azzal, hogy kiragadunk munkájából egy olyan
fejezetet, mely közelebb visz bennünket tanítványaink megismeréséhez. Néhány eredményét
mutatjuk be a gyermek egyéniségéről szóló
szakasznak, hogy mindenki láthassa, mily rendkívül fontos szerepe van az elméleti pedagógiának.
A gyermek végtelen sok diszpozíciót hoz
magával a világra. Ezekben a diszpozíciókban
különbözik egyik gyermek a másiktól. Az egyéni
különbségek száma igen nagy. A tanítás szempontjából legfigyelemreméltóbb az, hogy vannak
gyermekek, kik a látás útján szerzett képzeteket
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jegyzik meg legkönnyebben, vannak olyanok,
kik a hallás útján szerzetteket, ismét mások
azokat, melyeket tapintás útján szereztek. E
három típust elnevezték viruális, akusztikus és
motorikus típusnak. A legkevesebb ember tartozik tisztán valamelyik típushoz, legtöbben a
vegyes típusba oszthatók, de mindenkiben az
egy-egy típust jellemző sajátságok a többiek
rovását a fokozottabb mértékben vannak meg.
Ebből a felismerésből a pedagógusra fontos
feladat vár. Tanítás alkalmával figyelemmel kell
lennie arra, hogy tanítványai három típushoz
tartoznak. Nem szabad csodálkoznia azon, hogy
vannak közöttük esetleg olyanok, kik a legvilágosabban elmondottakat sem tudják kellő gyorsasággal megjegyezni. Ebben az esetben a szemnek és a kéznek is foglalkozást kell adnia, hogy
az akusztikus és motorikus típushoz tartozók
is figyelemmel kísérhessék és könnyen megjegyezhessék a tudnivalókat. Ehhez végtelen
önuralom kell. Annál inkább, mert a tanító is
valamelyik típushoz tartozik és a legtöbb esetben hajlandó ostobának tartani azt, aki nem
fogja fel elég gyorsan az úgy elmagyarázottakat,
ahogy ő, vagy az ő típusához tartozók felfogták és felfogják. Ezt tekintetbe kell vennie
mindenkinek. Akkor aztán nem fog akadni senki,
aki pl. a hangos tanulást tisztán rossz szokásnak minősíti s — akár büntetéssel is — le
akarja róla szoktatni a gyermeket.
„Égy további lépés az egyéni különbségek
megállapításában — írja Weszely — Kraepelin
nevéhez fűződik. Kraepelin oly tulajdonságokat
állapít meg kísérleti úton, melyek mérhetők.
E mérések alapján tíz alaptulajdonságban állapít meg különbségeket. Az első különbség a
szellemi működés képességében van. Megállapítja, hogy vannak különbségek: 1. az érzéki
észrevétel felfogásának gyorsasága, 2. az asszociáció és reprodukció gyorsasága, 3. az akaratlagos mozgások kiváltásának gyorsasága tekintetében. Második tulajdonsága az egyéniségnek
a begyakorlás képessége. Ugyanazon számú
ismétlés az egyiknél nagyobb, a másiknál kisebb
gyakorlottságot hoz létre. A harmadik alapkülönbség a begyakorlás tartóssága, vagyis az,
amit általánosan emlékezetnek szoktak mondani.
Némelyek a gyakorlat által szerzett ügyességet
hamar elvesztik, mások megtartják. Ez a különbség is mérhető. A negyedik a speciális emlékezetbeli különbség, pl. színek, hangok, számok,
alakok stb. tekintetében. Ötödik különbség a
fogékonyság különbsége. Ez mérhető a munkaképesség csökkenése által, ha 15—30 percnyi
szünet után következik valamely munka folytatása. Hatodik különbség az elfáradás mértékében
mutatkozik. A hetedik a felüdülés képességében,
melyhez nyolcadik gyanánt az álom mélysége
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csatlakozik. Kilencedik különbség, a figyelem
elterelhetősége. Ez ellentét az ellentállóképességgel szemben. Tizedik különbség a megszokás
képessége."
Ezeknek az alaptulajdonságoknak a mérésében Kraepelinnek sok követője akadt.
Binet pl. azon az alapon, ahogy a gyermek
egyénisége egy új dolog felfogásában nyilatkozik, négy típust különböztet meg. Ezek: a
leíró, a megfigyelő, az érzelmes és a tanult
típus. A végzett érdekes kísérletek azt bizonyítják, hogy nem minden tárgy alkalmas arra,
hogy mind a négy típust tisztán felismerhetővé
tegye, továbbá azt is, hogy e típusok sem nyilatkoznak mindig egymástól függetlenül, végre
pedig azt, hogy egy ötödik típus is van, amelyiknél a fantázia lép előtérbe. Weszely a Binet
és a saját kísérleteivel igazolja, hogy e típusok
igen könnyen kimutathatók.
Réges-régen hangoztatjuk, hogy a tanításnak
egyéninek kell lenni, a tanítónak alkalmazkodnia
kell a gyermek egyéniségéhez, de valljuk be
őszintén, sokáig tartalmatlan frázis volt ez a
jelszó. A modern pedagógia tartalmat ad neki
azáltal, hogy bemutatja a gyermek egyéniségét,
kutatja a közöttük levő különbségeket, és ha
a pedagógia segítségével sem lehet a tömegtanításnál az egyén érdekeit a többiek rovására
szem előtt tartanunk, annyit minden esetre elérhetünk, hogy egész csoportoknak, típusoknak
könnyebbé tesszük az ismeretszerzés munkáját.
Az elméleti ismeretekkel fölfegyverzett, hajlékony lelkű ember előtt feltárul a gyermeki lélek,
az a terület, hol szavai nyomán — tudtán és
akaratán kívül is — annyiszor ébredt öröm és
fájdalom.
A pszichológiával és más tudományokkal szövetkezett pedagógiára vár az a feladat, hogy az
iskolát az örömek tanyájává tegye. Weszely
Ödön munkájának most ismertetett egyetlen
fejezetéből is láthatjuk, hogy még csak megindultunk azon az úton, amely a cél felé vezet.
De már maguknak a gondolatoknak fölvetése
is végtelen hasznára fog válni a tanítónak,
tanítványnak és társadalomnak egyaránt. A fölmerült problémák nem hagyják pihenni addig
az emberiséget, míg megoldásra nem kerülnek.
— T a n í t ó k névmagyarosítása. Folyó évi
március hóban belügyminiszteri engedelemmel a
következő tanítók magyarosították meg nevüket:
Otterhalik Kálmán tornaőrsi róm. kath. tanító
Tarnai-ra; Pántyik János gácsligeti kántortanító
Pap-ra; Urda János felsőmislyei áll. isk. igazgató-tanító Újhelyi-re; Metszel Ferenc szilvásváradi tanító Darvas-ra és Hudák János tótpelsőczi áll. el. isk. tanító Csengeri-re.
(T. S.J
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A betíi öl...
írta: Tliótt
Rezső.
Irodalmi életünknek a mult hetekben megvolta maga szenzációja. Közönségünk, melynek nagy
része, ha irodalomról van szó, még ma is a
Petőfi Magyar nemesével tart, büszkén hangoztatván az ősi jelszót: „Nem írok, nem olvasok",
újságjaink, melyek máskor három-négy soros
beküldött bírálatban térnek napirendre érdemes
munkák felett is: heteken és hasábokon keresztül tárgyaltak pro és eontra egy müvet, ama
bizonyos orosz író elkobzott szerelmi regényét.
S ami magyar regénnyel nem igen esik meg:
e hírhedté vált könyv rövid pár hét alatt az.
utolsó példányig elfogyott. Betelt az irodalomban is a biblia szava: kell, hogy botrányok
legyenek; íme, csak ez kellett: s lám, mint
buzog fel az elébb oly langy érdeklődés, mint
éled az olvasókedv, mint fogy százszámra a
példány, mint „üt be1', hogy stílszerűen, az üzlet
nyelvén fejezzük ki magunkat, az egész vállalkozás.
Egyáltalában nem célja e soroknak, hogy
— bár akaratlan is — hozzájáruljon e könyv
körül támadó reklámhoz; nem említem - ma
már fölösleges is! — se szerzőjét, se címét;
alkalomszerűnek gondolom azonban, hogy véle
kapcsolatban bizonyos általánosabb szempontból
tekintsem e kérdést; oly szempontból, melyben
a magyar tanítóság érdekeltsége is nyilvánvaló:
az ifjisági s a tanítói könyvtárak szempontjából.
A művészet és erkölcs határkérdése ez. Kiterjed a művészet egész területére, a képzőművészetekre épúgy, mint a zenére, színészetre, irodai ómra. Mellőzve e kérdésnek minden más
érdekes és fontos vonatkozásait, ez alkalommal
szándékosan szűkebbre vonjuk tárgyunk körét:
kizárólag a közkönyvtárak, még pedig a minket
legelsőbbea érdeklő tanítói s ifjúsági könyvtárak
szempontjából világítván meg azt. Mi vezessen,,
ha a morál szempontjából vizsgálom az idevaló
műveket? Miket rekesszünk ki belőle? Mi
legyen a szempontja s a mértéke ennek?
Mert, hogy jogos is, szükséges is az ily irányú
megválogatás, azt nyilvánvalóvá teszi e könyvtárak rendeltetése, mely mintegy középhelyen
van a nagy s teljesen nyilvános s a priváttulajdonban levő magánkönyvtárak között. Nyilvánvalón kell, hogy olyan könyvtáraink is legyenek,
mikben kivétel nélkül meglegyen
minden
szellemi alkotás, amit a nemzet alkotott, tekintet
nélkül azok értékére és tárgyára; kell, hogy
legyen könyvtár, amelyben a leggyengébb fűzfapoéta zöngeményeitől, a leggyarlóbb szárnypróbálgatásoktól kezdve fel a legnagyobb elmék
remekéig meglegyen minden, ami csak ez országban nyomdafestéket látott. Ily könyvtárak gvara-
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pításának csak egy főszempontja lehet: a lehető
teljesség, hogy annak, aki — bármi szempontból — kutatni akar benne, minél több s minél
sokoldalúbb anyag álljon rendelkezésre. E szempont annyira nyilvánvaló, hogy külön e célra
hozott törvény is kifejezi azt, kötelezőn elrendelvén minden magyar nyomdának, hogy minden
nyomtatványából szállítsa be a maga „kötelespéldányát" a Nemzeti Múzeum, az Egyetem s
az Akadémia könyvtárába.
Teljes ellentéte — e szempontból — az ily
nagy könyvtáraknak a magánember saját könyvtára, melyben csak egy szempont szab törvényt:
a maga egyéni tetszése, amelybe — jogi szempontból — beleszólása senkinek sem lehet. Úgy
állítom össze, azokat a könyveket veszem fel
gyűjteményembe, amikre hajlamomnál, ízlésemnél, foglalkozásomnál fogva legtöbb szükségem
van, vagy amiben legtöbb kedvem telik. Noha
a régi mondás, mely a madarak tolláról s az
ember barátjáról szól, nagyon is illik e csendes,
hallgatag jóbarátainkra, a könyvekre is; noha
egy-egy könyvtár sokszor jobban jellemzi emberét, mint sok banális diskurzus (mily jellemző
már az is, ha valakinek van könyvtára!): mégis
hiba volna kizárólag ebből vonni következtetést
tulajdonosa jellemére. A könyv, a könyvtár csak
utal rá, csak felvilágosítást ad, de semmiképp
sem fedi azt. S amint az orvos preparátumai,
baeillusai, kórképei nem ura egészségére, csak
foglalkozására utalnak: akárhányszor egy-egy
könyv sem jelent mást; s amint ezer betegség
kórcsírája: kész veszedelem laikus kézben, de
tudományos vizsgálódás tárgya az orvoséban;
épűgv lehet, hogy a ponyvairatok, a Nick Carterek, a Nobodyk, sőt maga a pornográfia is
— kész métely a fejletlen elmének — érdemes,
komoly, szükséges vizsgálat tárgya, tudományos
hasznot hozó studium a tudós munkájában. (Példát
is említhetek: a magyar ponyvairodalom érdemes
kutatóját, a nemrég elhunyt Mailáth Béla akadémikust.) Magánkönyvtárakban tehát az „erkölcs" kérdésében egyedül a tulajdonosa dönt:
a maga tetszése szerint, viszont a maga felelősségére, hasznára vagy kárára is.
Az oly könyvtárak azonban, aminők a tanulóifjúság s a tanítóság könyvtárai, e két kategória között mintegy középhelyet foglalnak el,
s amily nyilvánvaló, hogy már csak anyagi
eszközeik híján sem vehetnek fel válogatás nélkül minden müvet, ép oly kétségtelen, hogy a
megválogatás szempontjainak is általánosabbnak,
sokoldalúbbnak s különösen az erkölcsöt illetőleg, határozottabbnak kell lennie, — hisz' nem
egy emberről, hanem százak és ezrek szellemi
szükségleteiről van szó — mint a magánkönyvtáraknál. Míg tehát a legnagyobb könyvtárak
gyarapításának főszempontja: mindent,
amit
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csak lehet; míg a magánkönyvtáraké: mindent,
ami épen tetszik s amire jut; addig a mi könyvtárainknak, az ifjúsági s tanítói könyvtáraknak
jelszava: jól megválogatva mindent, ami sokunknak használ s amire minél többünknek
szüksége van. Erkölcsi megítélés szempontjából
pedig: míg a legnagyobb közkönyvtárak természetüknél fogva erre csak annyiban vethetnek,
hogy — épen anyaguk lehető teljességénél
fogva — bű tükrei koruk közerkölcsiségének;
míg a magánkönyvtáraknál ez teljesen az egyéni
felelősség legprivátabb ügye: addig a nép, az
ifjúság, a tanítóság számára rendelt közkönyvtárakban e szempont, bizonyos korlátozással,
nemcsak fontos, hanem egyenesen domináns.
Méltán kívánhatjuk ugyanis az ily könyvtáraktól, hogy ne csak tudásvágyát elégítse ki az
olvasóknak, hanem — amennyiben ez magasabb
céljával úgyis egybevág — erősítse erkölcsiségüket is. Itt természetesen nem annyira a külön
e célra írt moralizáló tanításokra kell gondolnunk (mik többnyire épen nagyon szembeszökő
tendenciájuk miatt sokkal kevésbé érnek célt,
mint kegyes szerzőik gondolnák), hanem inkább
arra, hogy ne legyen az ily könyvtárakban
egyetlen oly könyv sem, mely — mindig tekintetbe véve a közönséget, melynek szánva van -—
ily szempontból veszedelmes lehetne. De mik
legyenek épp e kizárás szempontjai? S hol a
határ, ameddig terjed?
Nyilvánvaló mindenekelőtt, hogy itt éles
különbséget kell tennünk a gyermekek s
a felnőttek olvasmányai közt. Nem az erkölcsi megítélés szempontja vagy mértéke lesz
itt más, csak — mások lévén a körülmények,
más az olvasóközönség — az alkalmazás módja
kell, hogy más legyen. Természetes, hogy a
gyermekolvasmányoknál úgyszólván minden szóra,
minden mondatra ügyet kell vetnünk, és pedig
gyakran nemcsak az erkölcs, hanem az illem
szempontjából is; ki kell zárnunk minden oly
művet, melyben oly kifejezések vagy vonatkozások vannak, miket a gyermek — tapasztalata,
képzete s fudása körén kívül esvén — még
nem ért meg, vagy félreérthet, még akkor is, ha
különben — a felnőttek szempontjából — erkölcsiségükhöz kétség sem fér (pl. sok, egyébként
„tiszta" szerelmi regényt); gondosan latra kell
vetnünk akárhányszor egy-egy jelenet, néha egyegy szó hatását is, nem feledve, hogy a gyermekifjúban néha egy ily „ártatlan" szóra is egészen
más természetű gondolattársulás indul meg, mint
a felnőtt emberben. S nem is az illemsértő kifejezésekre gondolok. Van pl. nem egy ifjúsági
elbeszélés, „bakfisregény", melynek főtémája,
esetleg csak epizódja: gyermekszerelem. Ártatlan, kedves idill, mondjuk mosolyogva mi, felnőttek, pedig ki tudja, a gyermekiéleknek —
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épen mert ennyit megért — nem izgatóbb
olvasmány-e ez, mivel magát, a gyermeket feépzpli be olvasmánya gyermekhősei helyzetébe,
mintha a "népmesékben a felnőttek, királyfiak,
királykisasszonyok
szerelméről, házasságáról
olvas ?
Amily természetes azonban mindez az ifjúsági
irodalomra s az ifjúsági könyvtárakra: époly
világos, hogy a felnőtteknek való olvasmányok
összeválogatásánál ily cenzúra nemcsak fölösleges, hanem megokolatlan, túlzásaiban gyakran
komikus, gyakorlatilag pedig keresztigvi hetetlen
lenne. Felnőtt, komoly 'olvasóközönségünknél
mást kell keresnünk a morális megítélés fundamentumául, nem a szót, nem a betűt. A könyvet
e fokon nem betűje szerint, hanem mint művészi
alkotást kell tekintenünk, azon törvények, szempontok világosságában, amelyek minden igaz
művészi alkotásra vonatkoznak.
Ily szempontból kétségtelen, hogy minden
művészi alkotás erkölcsös vagy erkölcstelen
voltát elsősorban az a cél határozza meg,
amelyért íratott; az a szellem, melyből fakadt,
az az érzés, mely élteti; tárgya, anyaga, kifejezései, szavai e főszempont mellett csak másodsorban jöhetnek figyelembe. A betű öl, a lélek
az, ami megelevenít. Ha tiszta érzésből fakadt,
ha művészi tendenciával, művészi módon van
megírva, ha nagy érzéseket, igaz gondolatokat
fejez ki: hatása a felnőtt emberre mindig morális, még ha kifejezései közt egy-egy erősebb
szó, meséjében egy-egy kényesebb szituáció lenne
is; "viszont a legilledelmesebben megírt mű is
erkölcstelen, ha a szellem, mely benne kifejezésre jut, az. Kinek jutna eszébe Shakespearet
erkölcstelennek tartani, noha nincs oly darabja,
melyben „erős" szó szinte százával ne találtatnék ?! Ki ne érezné, hogy e tragédiákban, mik
oly mélyen bevilágítanak az emberi életbe, a
bűh és bűnhődés a maga kérlelhetlen nemezisével megrázóbb s mélyebb erkölcsi hatással
van mindenkire, mint minden elvont moralizálás? Viszont ki ne látná, hogy száz és száz mai
ujságtárca immorális, noha egyetlen illetlen szó
sem foglaltatik bennük, mert a maga egészében : korunk léhaságának tükre.
(Befejező közlemény következik.)

— A t a n í t ó i állás

megbecsülése.

Filó

Géza székesfővárosi tanítót Budafok nagyközség
képviselőtestületi taggá választotta. — Popa B.
Vazul somostelki kántortanítót képviselőtestületi
taggá választották. A képviselőtestület azután
tűzoltói parancsnokká nevezte ki. —
Terplán
Oszkár ev. tanítót ismét egyhangúlag választották meg Németzsídány község képviselőtestületének tagjává.
k
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A rossz tréfa.
(A Magyar Társadalomtudományi Egyesületből.)
Rossz hírbe keverték a jó öreg angol tudóst,
Darwint. Ráfogták, hogy szerinte a majomtól
származik az ember. Ez rossz tréfánál nem egyéb,
mondja Apátiig
István dr., Darwin életéről és
tanairól szóló előadásában. Tisztázatlan föltevésekkel, idő előtt került a társadalomba Darwin
tudománya. A darwinizmus a társadalomtanban is
fontos, m e r t a legalapvetőbb élettani törvények
kifejezésére törekszik. Némelyek szerint erősödik
a darwinizmus, mások épp az ellenkezőjét hiszik.
Alig van még olyan tudós, kit egyfelől annyira
magasztaltak volna, mint épen Darwint, másfelől
pedig annyira lerántottak, beszennyeztek volna.
Ugy dicsőítői, mint kárhoztatói közül csupán
kevesen olvasták műveit. Pedig ugyan megérdemelte volna, hogy olvassák, mert nálánál nagyobb
ember nem sok volt, igazabb tudós pedig senki.
Főérdeme, hogy lehetővé tette a természettudomány előhaladását.
Darwinnak nemcsak tanítását környékezi sok
téves fogalom, hanem egyéniségét és életét is.
Darwint leveleiből, önéletrajzából és fia közléseiből ismerhetjük meg. Igazi angol, lassú, nehézkes,
de kitartó szellemi munkás. H a t láb magas alakja
korán meggörnyedt. írásaiban hiába keresünk
elmésséget. Nem szellemeskedik, de bizonyít.
Józanul, világosan, alaposan, néha agyonbizonyít.
Nehezen fogalmaz. Emlékezőtehetsége sokat ölel
fel, de nem éles. Rajzolni nem tud, a preparálásban sem ügyes. Minden inkább, mint ragyogó
tehetség. Mégis a legnagyobb tudósok és írók
egyike. Csak három-négy óra hosszat dolgozik naponta, mert beteges. Vagyona, az angol viszonyokhoz
képest, kevés. Tudományos fölszerelése szerény.
Franciául tud, de németül csak szótár segítségével
dolgozhatik. Fölötte takarékos. A kapott levelek
tisztánmaradt oldalán, sőt régibb kéziratai hátán
is fogalmaz. Nem ragaszkodik makacsul a maga
álláspontjához. Ha meggyőzik, készséggel hajol
meg mások nézete előtt és van erkölcsi bátorsága
tévedéseinek elismeréséhez. Meleg a szíve, emberhez, állathoz egyaránt jó. Az udvariasságban tökéletes. Egyetlen levelet sem hagy válasz nélkül.
Pedig elhalmozzák levelekkel. Ha éjjel eszébe j u t ,
hogy elfelejtett valakinek írni, annyira nyugtalan,
hogy oda az álma. Hogy a sok irka-firkától megkíméljék, az egyfajta levelek megválaszolására
nyomtatványt készíttettek részére. Hiába, ezután
is csak írt, folyton írt. Nem túlságosan vallásos,
de senkit sem zavar hitében. A maga tanait soha
sem állítja szembe a vallás dogmáival.
A tudomány eseménye a „Fajok e r e d e t é i r ő l
írott műve, mely 1859-ben jelent meg. Későbbi
kiadásaiban tágítja, kiegészíti. Alapeszméje a fejlődés gondolata. Ezt magáévá teheti mindenki.
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Igen különböző élőlények ősei annál hasonlóbbak,
Könyvesház.
minél fejletlenebbek. E hasonlóság nagy különb* Y e z é r k ö u j v , Abc, Olvasókönyv. (Vezérségeket rejthet magában. A származás eredetére
könyv a magyar szó megtanítására.
Tartalmazza
nézve két elmélet küzd egymással. Az egyik
a nem-magyarajkú vidékeken levő magyar és
csupán egyetlen őst föltételez, a másik több őst.
Darwin fejlődési törvénye szerint a kiválogatódás nem-magyar tanítási nyelvű elemi népiskolák
elve érvényesül a természetben. Csupán a legI. osztályának magyar beszélgetési anyagát. Ara
alkalmazkodóbb egyedek maradnak fenn. Mi lenne
fűzve 1 korona 40 fillér. — 31agyar abc és
az elpusztulás bekövetkezése nélkül, hiszen pl.
olvasókönyv a nem-magyar tanítási nyelvű elemi
egyetlen virág úgy elszaporodhatnék, hogy egynépiskolák II. osztálya számára. Ara kötve 60 filmaga foglalná el a földnek egész színét. Azok a lér. — Magyar abc és olvasókönyv az elemi
lények pusztulnak el, melyek legkevésbé tudnak
népiskolák I. osztálya számára. Ara kötve 40 filalkalmazkodni a megélhetés viszonyaihoz. Valólér. — Magyar olvasókönyv az elemi népiskolák
ságos vetélkedés támad közöttük a létért. A vetélII. osztálya számára. Ára kötve 60 fillér. írták
kedés a lényeg változásában nyilvánul. Amelyik Benedek Elek. Körösi Henrik és Tomcsányi
Jáúgy tud változni, hogy úgyszólván lépést tart nos. Kiadja Lampel R. kk. [Wodiáner P. és fiai
az élet változó körülményeivel, marad. Egyes r.-t.] könyvkiadó-vállalata).
változások belső okokból, külső behatás nélkül
Innen-onnan negyven esztendeje lesz annak,
állnak elő. Van tudós, ki Darwinnal szemben azt
amikor azt az első könyvet ismertettem, amely
vitatja, hogy külső behatás nyomán történik az
a magyar beszédnek a „nem-magyarajkú" iskoátalakulás. Az újabb búvárok szerint a fajok lában való sikeres tanítása jegyében íródott,
keletkezésének magyarázatát a természetes kivá- ' amelyet, kivált midőn külön tantervet is adtak
lasztás és a szenvedő átalakulás együtt adja meg. ki a nem-magyarajkú iskolák részére, csakhamar
több is követett. Eleinte bizony töretlen útakon
Szájról szájra j á r egy mondás: küzdelem a
létért. Darwinnak tulajdonítják. Ezt így soha sem jártak e könyvek szerzői, s inkább a hazafias
felbuzdulást, mint a didaktikai készültséget lehemondta. 0 az életért való fáradozásról beszélt.
Rosszul fordították a szavát. Apáthy már 17 évvel t e t t szerzőikben elismerni. Maga a tulajdonképeni
cél, a magyarul nem beszélő gyermekeknek a
ezelőtt kifejtette, hogy Darwin szerint nem a
harc, hanem a kölcsönös alkalmazkodás játssza a magyar beszédre való képesítése jó ideig csak
ábránd maradt. Megtanultak nagynehezen kicsit
természetben és a társadalomban is a legfőbb
szerepet. Midőn valamely igazság közkeletűvé lesz, magyarul olvasni, megnevezték az iskolai bútorocsak a héja, a formája, nem egyszersmind a magja, kat, tanszereket magyarul, elénekelték Vörösmarty
a tartalma kerül forgalomba. Az igazságnak ily- Szózatának ós Kölcsey Himnuszának első strófáit,
szerű hangoztatása puszta frázis. Aki használja, anélkül, hogy tartalmát értették volna. Ennél
annak lelkét nem hevíti az a gondolat, mely az többet alig produkáltak az akkori nem-magyar
tanítási nyelvű iskolák. Nem csoda, ha ily körüligazság fölfedezőjében élt.
mények közt, a népszámlálások adatai szerint, a
Darwin tekintélyének nimbuszában egész életpoliglott
lakosságú vármegyékben a magyarul
programmá vált a neki tulajdonított ige. Ha
beszélők százalékos aránya csak igen lassan emelnem terjed el oly általánosan, Darwin népszerűkedett s még ma sem látjuk azt az eredményt,
sége sem fokozódott volna jelen magaslatára. Az
melyet az e téren végzett munka után joggal
élettudomány köréből máshová is behatolt állítólagos kijelentése s lépten-nyomon találkozunk vele várhatnánk. A lassú haladást csak egyetlen-egy
kisdedó'jók
felállítása által lea közéletben is, a társadalomban is. Darwin csak módon, magyar
annyit akart mondani, hogy minden élő teremtés hetne meggyorsítani. Minthogy azonban a magyar
a maga védelmére törekszik. Ez áll, s kell hogy beszédnek a nem-magyar nyelvű lakosság gyermekei közt óvók ú t j á n való elterjedésére egyeálljon a társadalomtan keretében is. Ez a felfogás
lőre nem számíthatunk, lelkes örömmel üdvözölmegóv bennünket a kárhozatos következtetésektől.
j
ü k Benedek-Kőrösi-Tomcsányi könyveit, melyekHa nem folytatunk harcot a létért, nem tekintjük
től
igen szép eredményeket várunk. Önkénytelenül
ellenségeinknek embertársainkat. Nekünk csak
elmosolyodom, ha a 70-es évek ebbeli kísérleteannyi az érdekünk, hogy magunkat fenntartsuk,
zéseit ezekkel a könyvekkel párhuzamba állítom,
hogy boldoguljunk. Ez érdekünket természetszerűs mily gyönyörű, lélekemelő perspektíva tárul
leg és szükségszerűleg védelmezzük. Önvédő törekfel előttem, ha e könyvecskék használata által
vésünkben nem lehetünk el felebarátaink támoelérendő eredményeket magam elé varázsolom!
gatása nélkül.
Átlapozva, tanulmányozva e könyvecskéket, csakíme, mily gyönyörűen bontakozik ki a kitűnő j hamar rájövünk szerzők erejének forrásaira. A
magyar tudósnak, Apáthynak
megvilágításában nyelvtanítás modern módszerének alapos ismerete
a Darwin eszméje, melyben a felebaráti szeretet : és a tanítandó nyelv törvényei fölötti abszolút
nagy gondolata rejlik.
Havas
Irma.
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uralkodás e források. Ezekkel a tulajdonságokkal felszerelve, bátran indulhattak szerzők a nagy cél felé !
Módszer dolgában Carré-1, az idegen nyelvtanítás reform irányának alapvetőjét követik. Ez
a módszer a nagy Comenius „Orbis pictus"-ának
megelevenített
formája. Cselekvéssel összekapcsolt
beszélgetésekből indul ki s ezekből áll. Elve,
hogy a nyelvet nem írás és olvasás, hanem hallás és beszéd útján tanulja meg a gyermek. Erre
vall a módszer „természetes", „direkt", „közvetlen" elnevezése.
Szerzők Vezérkönyve, mely a tanító által követendő eljárást a legminuciózusabb módon és a
legvilágosabban adja elő, s épen ezért ennek
használata a nem-magyarajkú vidékeken levő magyar és nem-magyar tanítási nyelvű elemi népiskolák tanítói részére rendkívül meg van könynyítve, annyira, hogy e nemben egyszerűbb,
természetesebb módszerű könyvet még ném olvastam, három részből áll. Az első rész a magyar
beszélgetések tárgykörét adja s megismertet Carré
rendszerével, a második rész a leckemintákat, a
harmadik az olvasmányok tárgyalását előkészítő
beszélgetés anyagát foglalja magában.
Az Abc. és olvasókönyvekből
a magyar nép
aranytiszta nyelve cseng fülünkbe. Alig pár heti
tanítás után kedves, naiv mondókákat sajátít el a
tanuló, amelynek minden egyes részecskéjével gazdagodik szókincse. Olyan csengő-bongó e könyvek
nyelve, hogy a kiejtéssel német, tót, román, szerb,
vagy akármilyen nemzetiségű gyermek egyforma
könnyűséggel fog megbirkózni. Valóban, nem tudom, mit csodáljak inkább, mit értékeljek többre :
a könnyű kiejtésű szavak egész tárházát s az
ezekből összefűzött versikéket, mondásokat, mesécskéket, adomákat, leírásokat s ezek játszi
formáit, vagy azt a naiv, a gyermek lelkét megragadó felfogást s a gyönyörű, gyermeki képzeletet elragadó színezést, festést, a mellyel Benedek Elek ezeket az egyszerű dolgokat a
gyermek előtt oly kedveltté t u d j a tenni, hogy
hallásába, elolvasásába soha el nem fárad. Látnivaló, hogy szerzők, Vezérkönyvükhöz híven, csupa
természetes
eszközöket alkalmaznak, olyanokat,
amelyeknek felismerésére az imént méltatott
nyelvi jelenségeken uralkodáson kívül tanítói
hivatottságra született lélek és pedagógiai tudás
szükségesek. Mindezekről bőven tanúskodnak e
kis könyvecskék, aminőket szakemberek közül is
csak olyanok írhatnak, akik a gyermekpszichológia
színvonalán állanak. Örökérvényű didaktikai törvény, hogy a gyermek akkor érti meg legkönynyebben tanítóját, ha ez le t u d ereszkedni annak
gondolatkörébe s úgy vezeti — mindig öntudatosan, tervszerűen, mintha játszótársa volna. Ennek a közvetlen módszernek az eszközei abban a
csodálatos világkörben találhatók fel, amelyben a
gyermek él, nevetgél, játszik, gyönyörködik s
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amelyből lassanként, fokozatosan kiemelkedik, fejlődik. Azok az alakok és hősök, akiket a tanítás
e legalsó fokán a gyermek fantáziájának bűvkörébe állítunk, azok az örömek és szenvedések,
elhatározások, jó és rossz cselekedetek, szóval
viszonyok, melyekkel mese- és mondahősei iránt
érdeklődést keltünk, akiket jó és rossz tetteivel
azokat felékesítjük vagy befeketítjük, a gyermek
lelki szeme előtt az igaz történet mezében, a
valószínűség, történeti hűség összes tulajdonságaival jelennek meg. Ezeknek a helyzeteknek feltalálásában, megkonstruálásában és színezésében,
valóságos zenei nyelven való előadásában legnagyobb mesterünk Benedek Elek. Mindaz, amit
e kis könyvecskékben olvastam, valláserkölcsi,
esztétikai és magyar nemzeti szempontból a gyermekek számára a legjobban és legszebben van
leírva. S mily bámulatos pedagógiai fokozatossággal ! Jól átnézegettem ezt a három kis könyvet, amiben valóságos élvezetet találtam magam
is, s örült a lelkem, tudva azt, hogy a gyermek
kezébe akár a magyar beszéd megkedveltetése és
játszi szerrel való elsajátítása, akár értelmének
művelése céljából a tanítás e fokán jobbakat nem
adhatunk.
Az ötletszerűségnek, tervtelenségnek,
kapkodásnak még nyomával sem találkoztam e
könyvekben. Az Abc-ben az egyes betűk ismertetése a legtermészetesebb sorrendben követi
egymást; alighogy néhány betűt megismert a
tanuló, már olvassa az ezekből összeállított,
könnyű kiejtésű szavakat; később, több betű megismerése után, az egymás mellé rendelt kis
mondatkákat, melyeket csakhamar apró, eleven,
színes versikék követnek, mindig a gyermek lelki
világához illők, vagy a természetből, a gyermek
környezetéből valók. A II. osztályú könyvecske
olvasmányai a beszéd- ós értelemgyakorlatokban
felölelt tárgykörök körül csoportosulnak, amit
mindenkinek helyeselnie kell. Nagyra becsülöm
e könyvecskék kifejezetten nevelési irányát. Táplálják az értelmet, anélkül, hogy ily könyvek
közös hibájába, a tanuló túlterhelésébe esnének,
de a vezető elem bennük mindig az etikai. Az
olvasmányokban megnyilatkozó felfogás ideális,
nemes, mely a gyermeket lépten-nyomon a jóra.
a szépre, az igazra, az istenfélelemre, a család
és a haza szeretetére, az emberi munka becsülésére és felebaráti szeretetre serkenti. Ezekből
a fontos szempontokból nem találtam köztük
egyetlen-egy gyengét vagy elhagyandót sem, ellenkezőleg, elmondhatom, hogy úgy forma, mint
tartalom tekintetében megfelelő színvonalon áll
valamennyi, s csak azt kívánom, hogy a további
kötetek, melyek közül, mint hallom, a III. és
IV. osztályú már júniusban kész lesz, ugyanezen
ösvényeken haladjanak. A könyvecskékben számos gyönyörű rajz is van. Miihlbeck
Károly
festőművészünk készítette azokat egvtől-egyig.
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Ha a gyermekek meglátják, szinte olvasni fognak belőlük, annyira élethűek. Szépségük éliarmóniájuk által nagy mérvben fogják a gyers
mek műízlését fejleszteni.
(—n.)

* A magyar szavazópolgárok

könyvecs-

k é j e (amely az írni és olvasni nemtudó választópolgártársakat az új, általános választásnál szavazathoz j u t t a t j a . Az írásnak és olvasásnak két
hónap alatt elsajátítására vezérkönyvül írta Ácsai
Mihály, néptanító. Kiadja Singer és Wolfner
könyvkereskedése, Budapesten. Ara 36
fillér.)
Múltkoriban megemlékeztünk már ezen a helyen
arról a dicséretes mozgalomról, mely az írástudatlanok tanítása terén, a tervbe vett választói törvény hatása alatt, országszerte megindult.
Örömmel üdvözöltük azokat, kik eszközt adnak a
nép kezébe, hogy az írás-olvasás nemtudása miatt
az alkotmány sáncaiból ki ne szoruljanak. Ácsai
Mihály ABC-je is ezt a célt szolgálja s ügyesen
összeállított olvasmányaival bőségesen kiérdemelte
az ismertető dicséretét. Mindazonáltal nem jósolunk neki nagy sikert — a módszere miatt. Nem
azért, mintha helytelenítenők, de nálunk a Jacotot módszerét sokan még csak hírből sem ismerik, hisz' egyenes leszármazottjának, a
normálszavas módszernek is csak — elméletben vannak
követői. A mi ABC-irodalmunk — ne firtassuk
most, helyesen-e vagy helytelenül — teljesen a
szintétikus olvastatási módszer alapján áll, és
tanítóképzőink is ebben az egyoldalú irányban
képezik ki növendékeiket. A szerző tehát szokatlan eszközt ad a felnőttek tanítói kezébe, olyan
eszközt, melyet még nem volt alkalmuk kipróbálni ; ú j útra tereli őket, olyan litra, amelyen
még nem jártak, melynek nehézségeit nem ismeiák. Vájjon hánynak lesz bátorsága abban az ú j
keretben, melybe a falujabeli felnőttek oktatása
állította, ismeretlen utakra térni és tanítói hírnevét kockáztatni?
(Sz. K.)

Tanítók tanácsadója.
K. F. Kőszeg. 1. Nem számítják be. 2. Helyesen járnak
el. 3. Ha a választás szabályszerűen folyt le, az lesz a
tanító, akit megválasztottak. Az igazg. állást nem lehet
követelni, cjak kérni. Attól függ, megválasztják-e ? —
K. I. Hrnyék. Állami iskolák szervezésénél a közokt.
miniszter állapítja meg azokat a föltételeket, amelyek
mellett valamely meglevő iskolát állami kezelésbe átvenni, vagy teljesen űj állami iskolát felállítani hajlandó. A föltételek a helyi viszonyokhoz képest különléleképen módosulhatnak. Leghamarább akkor juthatnának áll. iskolához, ha képviselőtestületi határozattal
megajánlják az áll. iskola megfelelően való elhelyezését,
az iskolai épületnek és tartozékainak állandó jókarban
tartását, tűzkár ellen való biztosítását és a nagy szünidei
tisztogatások teljesítését. Fizetik az 5°/o-os iskolai adót
s a tanítói nyugdíjintézetet a tanítói állások után
megillető 24 K-s járulékokat. Adnak a gazd. népiskola
számára alkalmas területet, ha az iskolai telekből e
célra, megfelelő rész kihasítható nem volna, és fedezik
aa itt fölmerülő dologi kiadásokat. Ha új iskolai épü-
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letet kell emelni, az evégből fölveendő kölcsöntőke
törlesztésére visszakaphatják — a törlesztési idő tartamára — az 5°/o-os iskolai adót és a tanítói lakás
béregyenértéke fejében, ugyancsak a törlesztés idejére,
kérhetik a megfelelő lakáspénz engedélyezését. Ezek
volnának a szokottabb föltételek, amelyek áll. iskolai
szervezéshez megkívántatnak. Ahol a községek teljes
vagyontalansága vagy fontos nemzeti érdekek megokolttá teszik, a miniszter a föltételeken enyhíthet.
Egyébiránt legjobb lesz, ha a követendő eljárást illetően
a tan felügyel őséghez fordulnak, mert mi minden részletre kiteijedő tájékoztatást e helyen nem adhatunk. —
í. A. Egylifa. Meglehet, hogy rendelet is kiadatott e
kérdésben, erről azonban tudomásunk nincs. Az ügy
természete azonban magával hozza, hogy az iskolai
beíratás hiteles adatok alapján eszközöltessék. Az áll.
és községi iskolák számára kiadott Utasítás e részben
csak a más intézetből jött tanulókra vonatkozóan intézkedik, amennyiben ezekre kimondja, hogy bizonyítványuk, anyakönyvi kivonatuk és oltási bizonyítványuk
felmutatása után vehetők fel a megfelelő osztályba. —
H. S. Nptró. 1. E kérdésben közelebb fejeztük ki
véleményünket; most is csak azt mondhatjuk, hogyha
valaki jogosultnak érzi magát valamely változó tételnél
a megállapított összegnél magasabb jövedelem fölvételére, akkor csökkenés esetén be kell érnie a kisebb
összeggel is. Leghelyesebb tehát a megállapított összeg
kiszolgáltatásához ragaszkodni; ezt venné alapul a
kérdés vitássá tétele esetén a közig, bizottság is. 2. Ha
a tandíj a tanítói javadalom kiegészítő részét képezi,
a kárpótlás mértékének megállapításánál a javadalmi
jegyzőkönyvben és díjlevélben biztosított azon javadalom szolgál alapul, mely a nyugdíjigény szempontjából is beszámít. 3. Amennyiben az ú j javadalmi
jegyzőkönyv megerősíttetett, a tisztán tanítói fizetésnek a magasabb nyugdíjigény megállapítására nézve
nincs akadálya. — P. Gy. Nkvres. Sokszor közöltük
már e helyen, hogyha a magasabb illetményt, legyen
az fizetés vagy korpótlék, az iskolafenntartó község
vagy hitfelekezet adja meg, a többletnek a nyugdíj
alapjául való beszámításáért, az erre vonatkozó okmány
csatolása mellett, a tanfelügyelőség útján folyamodni
kell. önnek azt a határozatot kell bemutatni, mellyel
a korpótlékát engedélyezték. — K. A. Dgnka. A
gondnoksági elnöknek van igaza; az Utasítás vonatkozó szakaszát nem is lehet másként magyarázni. —
H. M. Új kinevezés vagy áthelyezés alkalmával történő költözködések esetén 50% díjmérséklésre jogosító
szállítási utalványt csak hivatalos esküt tett állami
tisztviselők kaphatnak. A tanulók tanulmányi kirándulásaira nyerhető kedvezményről e helyen részletesen
írtunk. Egy és ugyanazon dolgokra minduntalan vissza
nem térhetünk. A többi hat kérdésére, mint nem
közérdekűekre, csak válaszos levelezőlap csatolása
esetében felelünk. — Sz. S. önnek egyáltalában nem
volt joga ahhoz, hogy a tanítást beszűntesse. Ha a
tanterem nem volt megfelelő karba helyezve, vagy
talán közbiztonsági okokból volt kifogásolható, ebben
azonban kételkednünk kell, mert hiszen csupán télen
látta jónak az oktatás megszakítását, a közigazgatási
hatóság van hivatva arra, hogy a tantermet zár alá
helyezze. Miután önkényűleg járt el akkor, amidőn az
oktatást beszűntette, ezen eljárásának igazolásául szolgáló védekezési adatokat is önnek kell megtalálnia.
Mi ebben nem lehetünk segítségére. — M. M. lián.
A polgári iskolai magánvizsgálatok engedélyezése
körüli eljárás_ ügyét eddigi üzeneteinkkel teljesen kimerítettük. Újabbat nem mondhatunk. — M. L. 1.
Csakis a fontosabb jellegű okmányok küldhetők ajánlva.
Ilyenek azonban önöknél aligha fordulnak elő. 2. Inkább az áthelyezés szükségessége okolandó meg, ezen
kívül csatolhatja a működési bizonyítványt is.
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SZÉPIRODALOM.
Csokonai sírjánál.
Fölötted, óh rég porladozó Yitéz,
Egy hív magyarnak lantja zokog . . . noha
Erőtlen a húr, hogy nehéz búm'
Elvigye zengedezőn tehozzád.
De aki annyit szenvede mint te — : csak
Arcomra néz is tudja, mi f á j s m e g é r t :
Ki búval éltem szint' Somogyban
S a Balaton kövein kesergek.
Mert mostohád volt néked a hon, —
Imádtad és míg sárrögös útjain
Jártál, özönnel szórtad ottan
Képzeleted fakadó virágit.

holott

Mégis miért, hogy f á t u m o d annyira
Gúnyolva ű z ö t t ? . . . Roskadoztál, de csak
Bíztál te mindig jobb jövőben
S a bajokat mosolyogva t ű r t e d .
Nem nézte lelked — mint a felületes
I f j ú — közönnyel, ami nagy és n e m e s ;
Ifjan, hamar vénség nem ülte
Búsridegen, fanyaran kedélyed'.
Hozzád jövök hát s a magyar ifjakat
I n t e m : kövessünk! hogy honi téreken
Jókedv, barátság tűrve, bízva
Küzdjenek a közügyért vitézül.
Hogy Hunniának pásztora néhanap
Ekkép köszöntsön ránk p o h a r a t : fiúk,
Méltó apáknak — semmi kétség —
Gyermekeik derekas l e g é n y e k !
Nyugodj, Vitézünk
Halk szenderedben
Virraszt az ifjúság
El hited, él neved

. . . nyugtalan álmaid
már ne zavarjanak — :
hazádon!
i t t örökké!
Turi
Sándor.

A régi Pest.
Nénik, kisasszonyok sétálnak
Dohányszín, nagy kockás selyembe,
Koraszülött nagy krinolin van
E g y dámán — itt jön épen szembe.
„Mely iszonyat", súgják s (már ők is)
Régi jó időkről beszélnek:
Ha még a r u h á t törvény szabná,
Ilyen csúfságot nem érnének.

A játékszínről szót meg egy i f j ú hoz:
„És kegyed mit szól Szentpéteri ú r h o z ? "
— „Ah, mely csintalan — illőn válaszolnak Kellemdús, bohó, — vájjon játszik holnap ?"
Zsong, zúg az utca, s egy más utcasorbul
Szótlan magába' valaki befordul.
S a pesti utcán elalszik a zaj,
Csendes mosolyban meghal a kacaj ;
A lyánykák batisztruhái alatt
Édes borzongás lopva átszalad,
Felzsong szívükről csengve-bongva
Mámoros érzés — verssorokba
S szerelmes áhítattal súgja
Maga elé a pesti u t c a :
„Der Petőfi k o m m t ! "
Lehoczky

Egy modern poétának.
Hatszáz forint az évi bérem,
S ha élek is vízen, kenyéren,
Édes szegény hazám,
Szemedre nem vetem :
Szegénységemben is
Legdrágább vagy nekem.
Ki csak tele gyomorral éltet,
Nem jó, nem hű fiad tenéked.
Igaz fiad, hazám,
Koldus kenyéren is
Dicsér. S ódáiban
Sirat, vígasztal is.
Volt egy dicső fiad tenéked,
Aki téged híven megértett,
S kolduskenyéren is
Dicsért, magasztala,
Rólad csendült meg a
Legeslegszebb dala.
Hogy százados küzdelmeidben
Megzsibbadt az erő eredben,
Pihensz. Pihenteted
A fáradalmakat,
De azután megint
Új, szebb napod virrad.
É n is szegény vagyok, odaadnám
J o b b é r t e módot — mit tagadnám.
De bármit ád e hon,
Én most meg nem vetem,
S a fitymálás, a gúny
Nem kenyerem nékem.

Béla.

NÉP:ANÍTÓK

LFE. SZÁM.

De légy önérzetes, szegény hon,
Hogy senki itt ne gúnyolódjon.
Nincs más, csak barna, kis
Kenyérkéd van neked,
S kinek nem ízlik ez:
Ne ossza meg veled!
Kovács

Antal.

Hogy fogynak el a mézeshetek.
írta:

Vértesy

Gyula.

I.
Feleség : (leteszi a kézimunkát és türelmetlenül nézi a faliórát.) Tizenegyig van órája,
egy negyedóra alatt hazajöhet és már féltizenkettőre jár. Teljes negyedórát késik. Ez borzasztó ! No de megállj órácskám! Nem foglak
megcsókolni, és ebéd alatt nem szólok hozzád!
Nem is kínállak. Csókról pedig szó sem lesz!
Aki negyedórát mer késni, az egy jó szót sem
érdemel! Nem is fog kapni uracskám! (Duzzogva folytatja az abbahagyott munkát, miközben a lopva beosonó férjuram hátulról befogja
a szemét.)
Férj: Ki vagyok ? Találja ki!
Feleség : Egy útálatos, késedelmező alak, aki
nem siet haza a feleségéhez.
Férj: (átöleli, megcsókolja.) Csak szidjon!
Igy még édesebb a csókja.
Féleség: Hagyjon békében! Nem szeretem.
Hol járt? Szégyelje magát így elhagyni azt,
akinek maga mindene. (Közel áll a pityergéshez.)
Férj: Édes, kis bolondom! Virágért voltam.
Tudtam, hogy szereti a virágokat.
Féleség: (aki most veszi észre az asztalra
tett virágokat, örömmel a férje nyakába ugrik.)
Aranyos, kis uram!
Férj: (gyöngéden, szerelmesen.) Te is olyan
vagy, mint a virág! Mint a virág olyan vagy,
oly tiszta, szép, szelíd, szívem bú ,futja átal,
szemem ha rád tekint . . . Hogy is van tovább ?
Jöjjön, keressük elő Heinét.
Feleség: Kell is nekem Heine! Nekem csak
maga kell poétának. No, ne ijedjen meg, azért
nem kell verseket írni! Ha szépen beszél hozzám és átölel és megcsókol, úgy érzem, mintha
a legszebb verset olvasnám.
Férj: Te vagy a világ legszebb költeménye!
Feleség: Mit gondolsz, édes, mindig így marad ez? Mindig ilyen véghetetlenül fogjuk egymást szeretni ?
Férj: Amíg csak élünk.
Féleség: Hátha rám unsz?
Férj: Édes, kis bohóm, hát rá lehet unni a
napra, a csillagra, a virágra? Pedig ezeket is
minden nap látjuk. így vagyunk a szerelemmel
is, a csókkal is.
Feleség : No, ezért a szép beszédért kap egy
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csókot. Es még valamit. (Kivesz a fehérneműs
szekrényéből egy skatulya szivart.) Tessék!
Férj: Micsoda, édes ? Magának trafikja van ?
Féleség: A papa újévi szivarjaiból elkértem
egy skatulyát, hogy magát, mikor jól viseli
magát, megjutalmazhassam.
Férj: Te vagy a legaranyosabb asszony a
világon!
Feleség: (gyufát gyújt.)
Férj: De hiszen maga nem szereti a füstöt.
Talán inkább majd odakint szívom el.
Féleség: Csak hamar gyújtson rá, mert megégetem az ujjamat.
Férj: (rágyújt.) Inkább égjek én el egészen,
minthogy maga a kisujjacskája hegyét is megperzselje.
Feleség: Ügy-e, jólesik a szivar? Hát miért
fosztanám én meg magát ettől az élvezettől ?
Nem vagyok én zsarnok. Ami az uracskámnak
gyönyörűség, az nekem is öröm. Aki szereti az
urát, annak nem eshetik rosszul az ura szivarjának a füstje.
Férj: Nincs párod a világon, édes mucusom.
Féleség: Jó férfi jó asszonyt nevel.
Férj : Nem akarnál talán ma este színházba
menni ?
Féleség: Eszem ágában sincs! A világ legjobb színdarabja sem ér föl nekem ezzel a gyönyörűséggel, ha veled lehetek így együtt édes
kettesben.
Férj: Istennőm! Boldogságom ! (Letérdel a
felesége elé és úgy csókolja a kezét.)
Féleség: Lehetnek-e nálunk boldogabb emberek ?
Férj:

Még a mennyországban sem lehetnek.

II.
Félév múlva.
Férj: (szivarozva lép be.)
Féleség: (az orrát fintorgatja.) F u j ! Már
megint bebüdösíted ezt az egész rongyos kis
lakást.
Férj: Sajnálom, de a lakásbéremből nem
telik nyolc szobára.
Féleség: Arra nem telik, de szivarra bezzeg
telik.
Férj: Naponta három britannika, az negyvenkét fillér; havonta harmincszor negyvenkettő
az tizenkét korona hatvan fillér, egy évben,
mondjuk kerekszám, 144 korona; ha ezt hozzá
is tenném a nyolcszáz korona lakásbérembe/,,
még mindig nem telnék holmi kétezer koronás
lakásra, aminőt maga szeretne.
Féleség: Aki koldus, az ne szívjon hétkrajcáros szivart.
Férj: Az olcsóbb még büdösebb. Jó, holnap
rövidet fogok szívni. De tudom, hogy nem állja
ki! Csak szekírozzon, rövidet húz . . .
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Feleség: (gúnyosan.) Oh, de szellemes! Nem
sajnálja idehaza elpazarolni a szellemi rakétáit ?
Férj: Óh, nekem nem kell velük takarékoskodnom, mint más valakinek.
Féleség: Talán nekem?
Férj: Nem én mondtam.
Féleség: Igaza van, buta vagyok! De akkor
voltam a legbutább, mikor férjhez mentem
magához.
Férj: Bizony, itt nagy ostobaság történt —
mindkét részről.
Féleség: Paraszt! Látszik, hogy mesterember
volt a nagyapja.
Férj: A maga ősei se voltak királyok.
Féleség: (hangosan és erőltetve köhög.) Meg
akar ölni?
Férj: Mindenki tud köhögni, ha erőlteti
magát. Különben ne erőlködjék; leteszem már
a szivart. (Az íróasztalhoz lép, melyen egy cserépvirágot talál.) Hát ez micsoda? Itt van ennek
a helye ? Hát lomtár az én szobám ?
Feleség: Az „én" szobám! De büszke is rá,
hogy két szobából az egyiket kinevezte a maga
szobájának. Pedig hát kétszobás palotában nem
lehet a nagyságos úrnak külön szobája.
Férj: Igenis, hogy lehet! És van is és lesz
is. Ez az én szobám. Itt se magának, se a virágjának helye nincs. Tessék kivinni!
Féleség: r Majd kiviszem, ha nekem tetszik.
Férj. (Újra fölveszi a szivart és dühösen
fújja a füstöt.)
Féleség: Már megint?
Férj: Akinek nem tetszik a füst, ki is mehet.
Féleség: Menjen maga ki.
Férj: (kap az alkalmon s a következő pillanatban már húzza fel a felöltőjét.) Megyek is!
Féleség: És én persze kuruttyoljak egyedül
idehaza. Vacsorára se jön, úgy-e, haza?
Férj: Nem.
Feleség: Ez aljasság!
Férj: Ha elszívhatom a szivaromat és ha
nem veszekedik, akkor itthon maradok.
Féleség: Bánom is én, akár marad, akár
nem! Nekem maga levegő.
Férj: De szép magyaros kifejezés! Nem szégyenli magát magyar asszony létére így beszélni ?
Féleség: Tanítsa a diákjait, ne engem! Jobb
lesz különben, ha megy már. Mert ha itt áll a
télikabátban, megint náthás lesz. Pedig de nagy
gyönyörűség a maga örökös krákogását hallgatni.
Férj: (befogja a fülét.) Tőlem beszélhetsz!
(Kifelé indul, az ajtóban megáll.) Vacsorára
hazajövök.
Féleség: A mamánál leszek. Odajöhet.
Férj: Inkább haljak éhen! Majd megvacsorázom valamelyik vendéglőben! Hiszen azért
házasodik meg az ember, bogy továbbra is
vendéglőkben csavarogjon.
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Feleség: Hát maga esak azért
meg, hogy odahaza ehessen ? Akkor
el valami szakácsnőt.
Férj: (az ajtóból visszafordulva,
nagyot fújva szivarjából.) A kedves jó
kezét csókolom . . .

házasodott
vett volna
gúnyosan,
mamácska

III.
Még később.
Férj (hazajön és az íróasztalán találja a felesége divatlapját, szó nélkül bedobja az egész
csomót a másik szobába).
A másik szobából erre szintén szó nélkül
kirepülnek a következő tárgyak: szivarszipka,
dohányos tárca, kés, inggombok és néhány újság.
Férj (be akar menni a másik szobába, de az
ajtót felesége őnagysága becsapja az orra előtt.)

irodalom és művészet.
Iskolai dalgyűjtemény.
A magyar nemzeti dalköltészetnek több oly
korszaka van, melyben a dalok legfőbb indítóoka a bonszeretetből fakadt érzések gazdag skálája. Ilyen korszakot alkotnak a Thököly és Rákóczi korának népies dalai, melyeknek hangja
lelkesítően avagy búsongóan hazafias, epedően
szerelmes, sóhajtozóan vallásos, negédesen gúnyos,
feltüzelően harcias vagy bánatosan siralmas, s
melyek a kuruc dalok összefoglaló elnevezése alatt
ismeretesek. Ezek közé tartozik az a két dal is,
melyet mai mellékletünkön közlünk; népies, történelmi ének tehát m i n d k e t t ő ; szövegük s dallamuk szerzői ismeretlenek.
Az „Esztergom megvételéről" szóló históriás
ének abban az időszakban keletkezett, midőn még
Rákóczi seregét a kivívott és kivívandott diadalok
harcra tüzelő, ujjongó zaja verte föl. (A költemény e strófájából következőleg — „Mikor
Esztergomban örömet lőttenek: Ez versek kevésség azután költenek" — Thaly a vers keletkeztét 1 7 0 6 szept. 14. napjára teszi.) Innen van
az a derült, verőfényes színekkel rajzolt kép,
melyen a garamtoroki tábor nyüzsög, hol Rákóczi
perzsaszőnyegen, fényes tigrisbőrön pihen, hol
palotások állanak a patyolatsátor előtt, hol a kurucok süveggel hordják össze a síkról kiemelkedő
dombot, bogy Rákóczi
. . . sátora magas hegjen legyen,
Szép tábora fölött végigtekinthessen ;
Aranyos zászlója lobogjon magasra,
Messzéről mindenki mindjárt megláthassa!
Majd feltűnik Rákóczi alakja — a magyar vitézségnek, a daliás szépségnek, a nemes fennköltségnek ez a valóságos inkarnációja -— s retteneies kardjával felmutat Esztergom várára, s a
vártornyon lobogó császári zászlóra.
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„Hejh! s megbődülének Rákóczi álgyúi,
Hejh ! s megrendülőnek Esztergom tornyai!"
A vár alatt törik már a falat, de a várat a
császáriak nem adják f e l ; llákóczi nem nyugliatik, készíti híveit, vitézeit, Fodor ós Révay hajduezereit, ajpalotásezret, az Esze Tamásét, Csajági
Jánosét, Lócziét; a sok k u r u c felnyomul a várra
s mire a tűzesőként hulló bombáktól s gránátoktól megvilágított éj után felhasad a szép h a j n a l :
Rákóczi zászlója lobog Esztergom bástyáin . . .
s a várkápolnában, melyet Szent-István építtetett
vala, felhangzik a Te Deum : „ Téged, Isten, dicsérünk !" (V. ö. II. R. F. Emlékiratai 1 8 4 — 1 9 0 . 1.)
Ezt a költeményt, mely erőteljes ecsetvonások
színeivel pompásan festi a helyzetet s drámai
gyorsasággal robogtatja le előttünk az eseményeket, s mely nyelve és szerkezete szerint is a
kuruc költészet legszebb terméke : Thaly Kálmán
tette közzé először „Adalékok a Thököly- és
Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez" c. művében
(II. k. 117 — 1 2 0 . 1.). Innen vált ismertté s valóban méltó is arra, hogy minden népisk. olvasókönyvbe fölvétessék — aminthogy ott is van
azon költemények között, melyeket a tantervi
Utasítások a népiskolai olvasmányok (V. oszt.)
kánonjába beiktattak. (L. Ut. 64. lap.)
Dallama könnyed ritmikai képleteivel, a hangkör szűk terjedelmével (d'—h':= 6 hang, a kemény hangnem hekszachordja) élénken emlékeztet a krónikások énekeire, kik nagyszerű eseményeket egyszerű, elbeszélő dallammal kísértek,
mintha a szónak mentül jobb érvényesülése kedvéért lantjuk zengését hangtompítóval akarták
volna elgyöngíteni.
E dallamot Bartalus közölte először egyetemes
Dalgyűjteményének II. kötetében (4. 1.); s „Népdalgyűjtési Kalandok"
c. visszaemlékezésében
kedvesen beszéli el egy mezőkövesdi közpalóccal
való ismeretségét, kitől népdalgyűjtési vándorútjában ez első históriás éneket hallotta s jegyezte
f e l ; szól pedig e dal a törökvilágról, a törökverő
hősökről s Budavár visszafoglalásáról e k é p e n :
Budát, ó Hunnia, az török elrontja,
Szép Fehérvárodat egészen lerontja,
• d a lesz Esztergom, oda Visegrád is,
Oda Veszprém, oda Nándorfehérvár is . . .
majd tovább:
Báthori István és az nagy Kinizsi Pál,
Dobó, gróf Zrínyivel előttünk, mellénk áll:
Ámbár országunkat török elfoglalja,
Leszen majd aki azt vissza is foglalja stb.
. . . s az az egyszerű pórember — írja Bartalus — a kilencstrófás dalt oly folyékonyan
végigdalolta, mintha maga is Tinódi tanítványa
lett volna.
Hogy az efajta dallamok valóban széltére elterjedettek voltak s ilyen hősi dalok kíséretéül
szolgáltak, bizonyítja az, hogy a „Jöszte velem vitéz,
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jöszte a csatára . . . " kezdetű vitézi ének szakasztott azon motívumokkal indul meg, mint a közölt
históriás é n e k :
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viszont ezen dallamhoz Gyöngyössi-féle strófák is
csatlakoztak (Keménynek csendesen ballag paripája . . . stb. Arany kéziratos dalgyűjteménye. I.
csop., 81. sz.).
Az „Esztergom megvételéről" szóló szép költeményhez keresve sem találhatunk korszerűbb,
illőbb és alkalmasabb melódiát, mint amelyet
annak az egyszerű pórembernek az emlékezete
t a r t o t t fenn.
Más a kép, más a hangulat a „Bújdosó dala"
c. énekben, mely a „szegénylegények" ajkán termett. E költemény eredete visszanyúlik abba az
időbe, midőn Thököly Imrének, a kuruckirálynak
szerencsecsillaga a törökök vereségei, Buda visszafoglalása folytán lehanyatlott. Midőn Thököly
felsőmagyarországi várait egyenként elveszítette
s nemcsak hogy segítséget nem kapott a töröktől, de még fogságukba is k e r ü l t ; s mikor onnan
kiszabadulva, nevének és hatalmának hódító varázsa is szétfoszlott — s szenvedésektől zaklatott
élete száműzetésben ért véget ( 1 7 0 5 ) : egykori
seregének egy-egy töredéke mind azt várta, h o g y :
Talán az idő megfordul,
A jószerencse megmozdul,
Katonacsillag földerül . . .
Ezek közül sokan mint szolgálatnélküli szabad
vitézek, vagyis akkori nevén „szegénylegények",
szanaszét bolyongtak, semmittevésükben fájdalmasan vagy gúnyosan énekelvén meg nyomasztó
helyzetüket; m a j d némelyikük végkép elbújdosott
Törökországba, némelyikük megvárta a „katonacsillag" földerülését s Rákóczi zászlója alá á l l t ;
akadt olyan is, akiből valóban „szegénylegény"
lett — a szónak későbbi értelmében. Thököly
szerencséjének hanyatlása idejéből ( 1 6 8 6 — 1 6 9 6 )
való tehát ez a dal, mely több változatban maradt
fönn s melyet még a m u l t század derekán
(1846-ban) a dunántúli tájakon a nép is énekelgetett.
Thaly idézett gyűjteménye (I. köt.) e dalnak
négy változatát közli („Szegénylegény dala",
„Kapitány I s t v á n r u l " , „Mit búsulsz, kenyeres . . . " ,
„Buga Jakab éneke" címmel); a mellékletünkön
közölt három versszak a „Buga J a k a b éneke" c.
variánsból való; a változások egyébként csak
lényegtelen különbséget mutatnak ; mindegyiküknek egy az alapgondolata: az egykori deli, nyalka
kurucnak gondjain, lerongyollott öltözetén, üres
tarsolyáján, lova hitványságán való bánatos keser-
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gése s a nyomor gúnyolása, midőn végezetül felsóhajt :
„Csak úgy dohányozom, midőn megéhezek —
Más szegénylegénnyel én is eltengődek."
Dallamát először Mátray Gábor adta ki „Magyar Népdalok Egyetemes Gyűjteménye" c. művében (1854. II. f., 72. 1.), mely a magyar népdaloknak első nagyobbszabású, rendszeres gyűjteménye ; a Mátray gyűjteményében közölt dal
szövege lényegtelen különbséget mutató változata
a föntebb említetteknek s miként a gyűjtemény
más dala, ez is németre is le van fordítva.
A mellékletünkön közölt dallam egészen egyezik a Mátray által kiadott dallammal, csak a
záradékokat megelőző (tehát a 3., 7., 11., 15.)
ütemek öltenek egyszerűbb formákat, amennyiben
a Mátray gyűjteményében közölt dallamnak imént
említett ütemei így alakulnak:
3. ütem :
r
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Hangulata ugyanaz, ami a szövegé. A lágy
hangnem bánatot leheli, a hanglépcsők gyakori
módosításai, különösen a 10. ós 14. ütemek bővített másodhangközei (gis—f) szinte a zokogás
hangjai.
Szerkezetét tekintve (melynek bővebb taglalására alkalmilag még visszatérünk), e dal egyike
legjobban, legszabatosabban kialakult népdalainknak ; már csak általános hanglejtését tekintve is,
a szabályos szerkezetnek valóságos típusa, amenynyiben az 1. szelvény csendesen emelkedő és
szálló j e l l e g ű ; a 2. szelvény ugyanezt a hullámot
teszi meg, öt hanglépcsővel magasabban; a 3.
szelvény általában ereszkedő vonalrajzot mutat,
csak a végén emelkedik kissé, nehogy a dallam
teljesen bezáruljon, míg a 4. szelvény a harmadiknak majdnem betűszerinti utánzata, erőteljes
záradék kifejlesztésével. A dallam egyéb szépségeinek méltatását most mellőzve, csak motívumainak szabályos egymás mellé való állítását,
ismétléseit s utánzatait, s jól kiképzett és szimetrikusan elhelyezett záradékait ( I — V — V — I )
említjük meg, melyek már magukban véve is a
szerkezet jóságának biztosítékai s melyek folytán
e dal kitűnően alkalmassá válik dallami elemzésre.
A dal zenéje úgy van kidolgozva, hogy a
vezérdallam egyúttal a hegedűn is játszható;
amikor pedig a dalt ilyen módon egészen és szabatosan elsajátították a tanulók s hangszer tá-
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mogatása nélkül is föltétlen biztossággal el tudják
énekelni a dallamot: akkor az önálló — s minden esetre nagyobb technikai jártasságot igénylő —
hegedűkíséretet is felhasználhatjuk.
Ezen önálló hegedűkíséretben érdekes harmóniai képleteket alkotnak a vezető motívumok kánonszerű utánzatai, illetőleg ismétlései; nem kevésbé érdekes az első félkör harmóniájának ellentéte a második félkörével; az előbbiben szélesen
folyó melódia cseng össze a vezérdallammal, az
utóbbiban a lantot utánzó pengetett, tört hangzatok értelmezik a dallam által képviselt harmóniákat.
Nekem úgy tetszik, mintha e harmóniák azokból az ellentétes hangulatokból volnának szőve,
fonva, amelyek a „szegénylegény" ajkaira hol
bánatosan rezgő, hol tréfásan elpendülő, egyszer
kesergő, másszor vigasztaló hangot csalnak elő.
*
Az ily történelmi daloknak rendkívüli módon
fokozódik nevelő hatásuk s erejük, ha methódikailag alkalomszerűekké
sikerül őket tennünk.
Kellő tárgyi magyarázatokkal megvilágítva, szép
formában előadva, jól be kell a dalt gyakoroltatnunk. S midőn a történelmi oktatás fonalán azonos tárgyhoz értünk, ha a gyermekek elé állítottuk pl. Rákóczinak fenségesen szép alakját,
ha a gyermekek lelkét színültig, megtöltöttük
ezzel a hangulattal: akkor énekeltessük el azt
az odaillő történelmi éneket! Nemcsak a dal s
az éneklés válik csodálatosan széppé : de hatása
is kitörülhetetlen marad.
Sz. B.

Hivatalos

rész.

Legfelsőbb elhatározás. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére
Lázár Gyuláné szül. Kasztner Jankát, a budapesti „Erzsébet - Nőiskola" igazgatóját, a VI.
fizetési osztályba kinevezem.
Kelt Bécsben, 1909. évi március hó 23-án.

Ferencz József, s. k.
Gróf Apponyi Albert, s. k.
Körrendelet.
(Valamennyi kir. Tanfelügyelő úrnak. — 24.678. sz.)

Az iparostanoncok szakszerű kike'peztetésének fokozása és erkölcsös nevelésének előmozdítása céljából 1908. évi április hó 6-án 37.715.
sz. a. kelt rendeletemmel tett intézkedésem
kapcsán folyó évben is támogatni kívánom a
tanonciskolák működését azáltal, hogy a rajzban kiváló előmenetelt tanúsított és a pontos
iskolalátogatásbant kitűnt szorgalmas és jó magaviseletű tanulók megjutalmaztassanak, másrészt,
hogy a tanonciskolái ifjúsági egyesületek (Ott-
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honok) szervezésében és vezetésében munkálkodó tanítók tiszteletdíjban részesíttessenek.
1. A rajéban kiváló élőmenetélt tett tanulók
részére a folyó iskolai évre 50—50 (ötven)
korona jutalomdíjat engedélyezek olyképen,
hogy ez a jutalomdíj egy-egy iparostanonciskolai tanulónak adassék ki Kassán, Pécsett,
Baján, Zomborban, Békéscsabán, Orosházán,
Nagyváradon (két tanulónak), Nagyszalontán,
Brassóban (az állami tanonc-iskolában), Miskolczon, Makón, Hódmezővásárhelyen, Szegeden
(két tanulónak), Székesfehérvárott, Rimaszombatban, Debreczenben (két tanulónak), Kézdivásárhelyen, Egerben, Gyöngyösön, Jászberényben, Mezőtúron, Szolnokon, Kolozsvárt, Liptószentmiklóson, Máramarosszigeten, Marosvásárhelyen, Segesváron (az állami tanonc-iskolában),
Nyitrán, Czegléden, Kecskeméten, Nagykőrösön,
Újpesten, Nagyszombatban, Pozsonyban, Kaposvárott, Sopronban, Kisvárdán, Nyíregyházán,
Nagykárolyban, Iglón, Szilágysomlyón, Désen,
Temesvárott, Zsolnán, Pápán, Veszprémben és
Nagykanizsán.
2. A szorgalmas és jó magaviseletű tanoncok
megjutalmazására a folyó iskolai évre 50—50
(ötven) korona adandó egy-egy tanulónak a
következő iparostanonc-iskoláknál: Balázsfalván
(az állami tanonc-iskolában),^ Gyulafehérváron,
Aradon, Mohácson, Léván, Újvidéken, Naszódon, Gyulán, Miskolczon, Esztergomban, Fogarason, Rozsnyón, Győrött, Hajdúnánáson, Selmeczbányán, Déván, Komáromban, Lúgoson,
Resiczabányán, Magyaróváron, Balassagyarmaton, Losonczon, Érsekújváron, Kiskúnfélegyházán, Bártfan, Nagykikindán, Túróczszentmártonban, Tordán, Fehértemplomban és Szombathelyen.
100—100 (egyszáz) korona jutalomdíjban
részesítendő az iparostanone-iskolák egy-egy
tanulója: Kassán, Aradon, Szabadkán, Baján,
Brassóban (az állami tanonc-iskolában), Nagyváradon, Beregszászon, Debreczenben, Munkácson, Szatmárnémetiben, Zilahon, Szekszárdon,
Verseczen, Székelyudvarhelyen, Ungváron, Szegeden, Keszthelyen, Zalaegerszegen, Sátoraljaújhelyen és Beszterczebányán.
3. A tanonc-iskolai ifjúsági egyesületet alkotó
Otthont vezető tanítóknak
tiszteletdíjul az
1909/10. tanévre 200—200 (kétszáz) koronát
engedélyezek a következő iparostanonc-iskoláknál : Kassán, Aranyosmaróton, Léván, Baján
(belvárosi és alsóvárosi iskolákban), Újvidéken,
Beszterczén (az állami iparostanonc-iskolában),
Nagyváradon, Esztergomban, Székesfehérváron,
Debreczenben, Egerben, Petrozsényban, Jászberényben, Mezőtúron, Komáromban, Marosvásárhelyen, Máramarosszigeten, Kaposvárott,
Kecskeméten, Pozsonyban, Eperjesen, Nyíregy-
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házán, Szatmárnémetiben, Nagyszebenben (az
áll. iparostanonc-iskolában), Temesváron (mind
a négy iparostanonc-iskolában), Nagybecskereken, Pancsován, Szombathelyen, Nagykanizsán,
továbbá Nagyváradon (egy második Otthon),
Sopronban, Váczon, Körmenden, Orosházán,
Békéscsabán, Pöstyénben, Rozsnyón, Nagyszombatban, Czegléden, Szekszárdon és Beszterczén
(az állami iparostanonc-iskolában egy második
Otthon.)
Az utóbb felsorolt tizenkét helyen mint új
otthonok szervezendők és f. év szeptember
havában nyitandók meg.
Az engedélyezett tiszteletdíjakat a Tanfelügyelő úrtól veendő jelentés alapján két egyenlő
részletben, t. i. f. év december havában és az
1910. év június havában fogom utalványozni.
A rajzbeli előmenetel jutalmazására engedélyezett összegekre megjegyzem, hogy az ily
jutalomra érdemesnek talált tanulót az illető
iskola rajztanítója hozza javaslatba a tanítói
értekezleten s ez alapon az igazgató tegyen
ajánlatot a Tanfelügyelő úrnál.
A szorgalmas iskolalátogatás és jó magaviselet megítélésében a tanuló egész iskolázási
ideje mérlegelendő s elsősorban oly tanulók
veendők figyelembe, akik tanonckodásukat iskolai kötelezettségükkel együtt megfelelően befejezik s ennek folytán felszabadulás előtt állanak. A jutalomra méltó tanulót a tanítótestület jelöli ki a jelzett módon s javaslatát a
Tanfelügyelő úrnak jóváhagyás végett bemutatja.
A jutalmak kiosztása iskolai ünnepély keretében, lehetőleg június hó 8-án, a koronázási
évforduló napján történjék, amely ünnepélyre az
iskolafenntartó és az iparhatóság is meghívandó.
Az ünnepély programmjára nézve az 1908.
évi 37.715. sz. körrendelet (megjelent a Hivatalos Közlöny 1908. évi 8. számában) utasításai veendők figyelembe.
Felhívom a Tanfelügyelő urat, hogy a fentebbiekhez képest szükséges intézkedéseket
haladéktalanul tegye meg s a jutalomösszeg
utalványozása iránt az igazgató nevének közlése mellett a folyó év április hó végéig tegyen
ide jelentést.
Végül tudomás végett értesítem a Tanfelügyelő urat, hogy az Országos GyermekvédőLigának iparosinas-otthonok szervezésére és
fenntartására a folyó évre huszonötezer korona
államsegélyt engedélyeztem, hogy ezzel is támogassam a tanoncoktatás ügyét. E cél érdekében a Tanfelügyelő úr is legyen minden alkalommal segítségére a nevezett Ligának a/,
iparos ifjak nevelését felkaroló eljárásában.
Budapest, 1909. évi április hó 3-án.
Apponyi.
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A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter :
A „Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző
Bizottság" előterjesztése alapján s felelős ajánlatára a népiskolai ifjúsági könyvtárak hivatalos könyvjegyzékébe iktatta 154.380/908. sz.
a. kelt rendeletével a Singer és Wolfner könyvkiadó cég Filléres Könyvtár c. gyűjteményének
következő újabb köteteit:
1. Garády Viktor : Kerek erdő. II. kötet, az
I. fokozatra. (Ara 60 fillér.)
1. Gárdonyi Géza: Bolond Istók, az I. fokozatra. (Ára 60 fillér.)
3. Gárdonyi Géza: Tihanyi Pista, az I.
fokozatra. (Ára 60 fillér.)
4. Gárdonyi Géza: Mindentudó Gergely. II.
kötet, az I. és II. fokozatra. (Ára 60 fillér.)
5. Havas István: A várkúti fiúk, a II. fokozatra. (Ara 1 korona 50 fillér.)
6. Havas István: Magyar fiúk, a II. fokozatra. (Ára 60 fillér.)
7. Lamperth Géza: Elmúlt időkből. II. kötet,
a II. fokozatra. (Ára 60 fillér.)
8. Lamperth Géza: Hű a koporsóig, a II.
fokozatra. (Ára 1 korona.)
9. Lengyel Laura: A virradat napja, a II.
fokozatra. (Ára 1 korona 50 fillér.)
10. Móra István:
Katóka könyve, az I.
fokozatra. (Ára 60 fillér.)
11—12 .Pósa Lajos : Pósa bácsi meséskönyve,
•első és második gyűjtemény, az I. fokozatra.
(Az első kötet ára 60 fillér, a másodiké 1
korona 50 fillér.)
13. Pósa Lajos: Kacor Király, az I. fokozatra. (Ára 60 fillér.)
14. Pósa Lajos: Bandi álma. Abroszka, bárányka, botocska, az I. fokozatra. (Ára 1 korona.)
15. Pósa Lajos: Mese a kis kanászról, az
I. fokozatra. (Ára 60 fillér.)
16. Pósa Lajos: Világszép Nádszál
kisaszszony, az I. fokozatra. (Ára 1 korona.)
Az I. fokozatba főkép az elemi iskolás kisebb
tanulóknak (8 —10 éveseknek való) müvek
soroltattak; a II. fokozat az ismétlő-iskolás
tanulóknak s az ifjúsági egyesületek tagjai számára való.
Köszönetét n y i l v á n í t o t t a : a Veszprémi
Takarékpénztár - Részvénytársaságnak, amely a
veszprémi különböző jellegű el. isk. részére és
•egyéb kultúrális célokra 1400 K-t adományozott.

E l ő l é p t e t t e : Kiss

Elek

miriszlói,

Gyenge

Imre felenyedi, Kissné
Szilágyi Etelka nagyenyedi, Hesz Jenő eleklökösházai-pusztai,
Lázár
Pál gyorokcsángótelepi, Szabóné
Szabó Vilma
újpanáti, Banyák Vendel felsőzubriczai, Bandura
László felsőbesenyői, Steiger
Gusztáv
kátyi,
Jenes
Ilona titeli, Sechser Lujza munkácsi,
Dicső Endre csongori, Székely Lebel óradnai,
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Petz József békéscsabai, Réti Miklós középesi,
Csility Kálmán nagybáródi, Papp Jenő czéczkei,

Gebe Endre miskolczi, Kubányi János és Csulak
Lajos brassó-belvárosi, Fülöp Sándor kunágotai,
Görög János mezőkovácsházai, Lászlóné
Janda
Amália csanádpalotai, Bencze
József gyergyóhollói, Bitayné
Zeffer Mária szegvári,
Gelsz
Péter és Vitos Gerő mindszenti, Ferenczy
Kál-

mán tokodi, Cattalinich

Viktória és

Michelik

Endre fiumei, Kodrea György alsóucsai, Hévéi
István gyóri, Doby Antal kuruczfalvai, Nemes
Géza és Spangél
Mihály dobsinai,
Htdják
Lajos gyöngyösi, Frinth
László egri,
Bereczky
Lajos és Vitán
Vilma dévai, Salló
Károlyné
petrozsényi, Kőrösy
György és Nagy
Albert
szolnoki, B. Nagy Károly mezőtúri, Nagy László

kúnszentmiklósi, Agyagási

Sándor és

Csinádi

István dicsőszentmártoni, Bíró
Béla csófalvi,
Bodola
Antal feldobolyi, Kásás
György előpataki, Bankó János apátmaróti, Kilin
György
magyarmacskási, Dézsi Lőrinc középlaki, Szász
Sándor patai, Brózsik
Gyula tóvárosi, Sztojadinovics
Sándor ómoldovai, IAchtfuss
János
orsovai, Nemes
Sándor karánsebesi,
Nahalkó
György liptóújvári, Bertalan Béla kispesti, Tomcsányiné
Czukrász Róza mátyásföldi,
Bardócz
Vilma budafoki, Lőrinczy Dénes csókfalvai, Simon
Károly nagyölvesi, Barthos Erzsébet mármarosszigeti, Bud
György dragomérfalvai,
Lázár
Gyula mármarosszigeti, Mózer
János nemesvölgyi, Pataki
Vilibáld magyaróvári,
Böjtlie
Miklós héjjasfalvai, Vass Albert sárpataki, Sólyom
József sziráki, Szamkó
Alajos mátraverebélvi,
Vanyó István óturai, Tarnói Lajos szobotisti,
Massányi
Béla alsóköröskényi, Lambrecht Péter
pancsovai, Deutsch
Mátyás pancsovai,
Timaffy
Endre vajkaszigeti, Littomericzky
János pozsonyi,
Zach Károly bazini, Mácza
Ödön nagysárosi,

Tremlcó

Mihály

sárosberettői,

Smilnyánszky

János bártfai, Müller
Ferenc nagyatádi, Karbuczky László pálfalvi, Galambos Ferenc savanyakúti, Bán Lajos kisvárdai, Vadnay
Pál vetési,
Czárich Ida nagybányai, Varga Benő szatmárnémetii, Szilka
Szevér szakadáti, Alexy
János
strázsai, Kenyeres
Lajos egerpataki,
Németi
Zsigmond szilágysomlyói, Tóth Ida szilágycsehi,
id. Orbán Endre fajószentandrási, Peres Károly
felőri, P á l f f y János kékesi, Lovászi Dezső sipeti,
Nedéllco
István búziásfürdői, Poppov
Mária
jászenovai, Szalai
Sándor gindlicsaládi,
Csiky
Viktor toroczkószentgyörgyi, özv. Nagyné
Dáné
Ilka ótordai, Biélik Endre szentjánosházai, Dányiné Liskovicz Melánia máriatölgyesi, Hrusztek
Endre kiszombori, Tóth Dániel újszentiváni,
Wegling István nagybecskereki, Pletrich
János
alsóturcseki, Sándor Lajos hidegkúti, Bedő József oklándi, Szabó Béla tekeházai, Gábor János
unghutai. Budai István ungvári, Hadházy György
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mokcsa-kerészi,
Mittl
István lapincsújteleki,
Hunyadi
Nándor kisvárdai, Kránit Szalay Veronika herendi, Zseltvay
Bogdán varannói, Chira
László nagymihályi, Mencsey Károly csáktornyai,
özv. Márkusné
Körmendy E m m a molnári, Horváth János zalaegerszegi, Ferencziné
J o b s t Ottilia
zólyomi, Zvada
János sebeséri, Liszkay
József
abaúj szántói, Simkó
Mária bárczai,
Ábrányi
Jakab nagyi dai, Spiri
E n d r e szatmárnémetii,
Lakatos
Dénes kolozsvári, Gianone
Ernesztin
tornyai, Bocsek György trencséni, Kovács Dénes
sepsiszentgyörgyi, Márkus
Elemér felsőszölnöki,
Kiszelyné
Pethes Irén hertelendyfalvai,
Pribék
Istvánné gálszécsi, Csikiné Téglás Jozefa felvinczi
áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt az 1907. évi
XXVI. t.-c. 9. szakasza alapján jelenlegi állomáshelyén igazgató-tanítóvá, ill. tanítónővé.
K i n e v e z t e : Kovács Gyula, a kecskeméti kir.
tanfelügyelőséghez berendelt áll. el. isk. tanítót
ós joghallgatót a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az 1 9 0 4 . évi I. t.-c. értelmében megillető személyi pótlékkal, kir. tanfelügyelőségi
tollnokká és szolgálattételre a kecskeméti kir.
tanfelügyelőségi kirendeltséghez r e n d e l t e ; Fábry
Ignác végzett bölcsészettanhallgatót a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az 1 9 0 4 . évi I. t.-c.
értelmében megillető személyi pótlékkal, kir. tanfelügyelőségi tollnokká és Kolozs vármegye kir.
tanfelügyelőségéhez
szolgálattételre
rendelte ;
Csiszár Andor oki. tanítót a nagybózsvai áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá; Wéber József oki. tanítót a
pusztabánházai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Madarász
Lajos oki. tanítót a susai áll. el. isk.hoz r. tanítóvá; Tamó Zsuzsa oki. tanítónőt a
mezőbándi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé;
Asztalos Ella oki. tanítónőt a szászvárosi áll. el. isk.hoz r. tanítónővé.

Jelen minőségében

áthelyezte:

Hegedűs

Jenő kecskeméti kir. tanfelügyelőségi tollnokot
a máramarosvármegyei kir. tanfelügyelőséghez;
Halmai
István Kolozs vármegye kir. tanfelügyelőségéhez szolgálattételre berendelt áll. el. isk.
tanítót a kolozsvári Petőfi-utcai áll. el. isk.-hoz
kirendelte; Juhász József t ü r e i áll. el. isk. tanítót pedig a Kolozs vármegye kir. tanfelügyelőségéhez szolgálattételre berendelte; Szabó
Sándor felsőszálláspataki áll. el. isk. tanítót a borbátvizi, Berkes
Ferenc p u j i áll. el. isk. tanítót a
felsőszálláspataki áll. el. isk.-hoz; Angyal
Samu
hódmezővásárhelyi külterületi és
Jezerniczky
Elemér petrozsényi áll. el. isk. tanítókat 1909.
évi szeptember 1-i hatállyal kölcsönösen; 1 9 0 9 .
évi szeptember 1-i hatállyal Lakatos
Dénes
kolozsvári Petőfi-utcai áll. el. isk. tanítót és
Tokaji Erzsébet szászvárosi áll. el. isk. tanítónőt
a kolozsvári Ferencz József-úti, Máthé
István
sződemeteri áll. el. isk. tanítót pedig a t ü r e i
áll. el. isk.-hoz.
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Nyugdíjat u t a l v á n y o z o t t : Burszán

Sándor

kövesdi gör. kel. munkaképtelen tanítónak évi
880 K - t ; Opélsz P é t e r nákófalvi közs. munkaképtelen el. isk. tanítónak évi 1 3 4 0 K - t ;
Szabados Bertalan felsővadászi gör. kath. el. isk.
munkaképtelen tanítónak évi 1 3 4 0 K - t ;
Sarró
Gyuláné, szül. Rekvényi Mária munkaképtelen
törökbecsei áll. el. isk. tanítónőnek évi 1 3 0 0 K-t.

Végkielégítést

engedélyezett:

Sztank»

Józsefné, szül. Kubinyi Margit lőcseszentannai
munkaképtelen róm. katk. el. isk. tanítónőnek
500 K-t.

Gyám-, ill. segélypénzt

engedélyezett:

néh. Vittner
József nagyberki róm. kath. el.
isk. tanító özv., szül. Simon Máriának évi 730 K-t,
László és Anna nevű kiskorú árváinak egyenként
1 2 1 K 66 f-t, együtt 2 4 3 K 32 f-t, mindössze
9 7 3 K 34 f - t ; néh. Antal
Lipót volt karúnsebesi áll. polg. isk. tanító özv., szül. Auíferber
Verónának évi 9 8 8 K-t, András nevű kiskorú
árvájának évi 1 6 4 K 67 f-t, mindössze 1 1 5 2 K
67 f - t ; néh. Fischl József pinkafői ág. hitv. ev.
tanító özv., szül. W e h l e r Izabellának évi 6 6 0
K - t ; néh. Horovitz
Mór sajószentpéteri nyug.
izr. el. isk. tanító özv., szül. Steiner Teréznek
évi 4 3 6 K - t ; néh. Korenchy
Vince róm. kath.
tanító özv., szül. Szikora Erzsébetnek évi 6 6 0
koronát.

Községi és egyéb helynevek.
Somogy vármegye.
I. Barcsi
járás:
Aracs = Somogyaracs. —
Barcshoz tartozó Oláhújtelep (eddig Oláhtelep
néven). — Csokonya = Erdőcsokonya. — DrávaSzent-Márton = Felsőszentmárton. — Gárdony =
Drávagárdony. — Homokszentgyörgyhöz tartózó
Jánosmajor (eddig Irtáspuszta néven is). — Kálmáncsához tartozó Erdőstanya (eddig Felsőmalom
néven), Halastóipuszta (eddig Alsómalom néven).—
Pálfalu = Drávapálfalu. — Somogytamóczához tartozó Tarnóczagyörgyös (eddig Györgyös és Alsógyörgyös neveken). Kistarnócza Tarcsa (eddig
Kanásztanya néven is). — Szentes - Drávaszentes. — Ujnép = Rinyaújnéphez tartozó Rinyaújnépi puszta (eddig Kispuszta néven). — Visonta =
Somogyvisonta.
II. Csurgói járás:
Antalfalu = Inkeyantalfahoz
tartozó Fazekasdencs (eddig Nagydencs és Felsődencs neveken). — Belezna községhez tartozó
Jankapuszta (eddig Jankaháza néven is), Nagydombiszőllő Sándorpuszta (eddig Sándorháza néven is). — Berzenczéhez tartozó Keresztfaipuszta
(eddig Kispuszta néven is), Györgymajor (eddig
Koplaló néven is), Vadaskertimajor (eddig Nagypuszta néven is.) — Bükkösd = Somogybükkösd.—
Csicsó = Somogycsicsóhoz tartozó
Csicsópuszta
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(eddig Tikokberke néven is), Vastagnyírmajor
(eddig Vastagmajor néven). -— Iharos = Iharos. —
Iháros-Berény = Iharosberóny. — Inkéhez tartozó
Inkelepled (eddig Lepledpuszta néven, Alivár
(eddig Aligvár néven). — Nagy-Marton = Csurgónagymarton. — Pátró = Nemespátró. — Sarkad =
Csurgósarkad. — Szentához tartozó Szentaújmajor
(eddig Ú j m a j o r néven). — Udvarhely = Somogyudvarhely.
III. Igali
járás:
Acsa = Somogyacsa.
—
Aszaló = Somogyaszalóhoz tartozó Antalmajor (eddig Pálmajor néven), Déshida (eddig Desedai
erdőslakás néven). — Csornához tartozó Csornai
felsőmajor (eddig Kismajor néven is). — Döröcske = Somogydöröcske. — Gölle községhez tartozó Inámpuszta (eddig Alsó-Inám és Felső-Inám
külön neveken is, Uzdpuszta (eddig Alsóuzd és
Felsőuzd külön neveken is). — Gyalán = Kisgyalán. — Kis-Bár = Kisbárapáti. — Mernye községhez tartozó Mernyeszentmiklós (eddig Szentmiklóspuszta néven). — Mocsolád = Felsőmocsoládhoz tartozó Mihálymajor (eddig Bükktető néven
is). — Pula=Kapospula. — Ráksi községhez tartozó
Ráksipuszta (eddig Imrédpuszta néven is). —
Szili = Somogyszill.
IV. Kaposvári
járás:
Bárd-Szerászló = Bárdudvarnok. — Csoknya = Mezőcsokonya. — Csombárdhoz tartozó Csombárdújtálu (eddig Újfalupuszta néven). — Gyarmat = Kaposgyarmat. —
Hedrahely = Hedrehely. — Hetes községhez tartozó Józsefmajor (eddig Diósmajor néven is). —
Homok = Kaposhomok. — Jákóhoz tartozó Józsefmajor (eddig Nagysárpuszta néven). — Kaposújlakhoz tartozó Szarkavár (eddig Kaposújlaki
puszta néven). — Kiskorpádhoz tartozó Kaposszéplak (eddig Pogácsás és Újpuszta neveken is). —
Nagybajomhoz tartozó Egettakol (eddig Újház II.
puszta néven), Újházpuszta (eddig Újház I. puszta
néven). — Sárd = Somogysárd. — Szennához
tartozó Ivaposszerdahely (eddig Szerdahelypuszta
néven). — Szent-Benedek - Kaposszentbenedek
községhez tartozó Kaposdada (eddig Dadapuszta
néven). —
Szent- Jakab = Kaposszentjakab. —
Toponárhoz tartozó Belsőmajor (eddig Ú j m a j o r
néven is). —- Visnye községhez tartozó Visnyeszéplak (eddig Széplakihegy néven). — Vrácsik =
Újvárfalva.
V. Lengyeltóti
járás:
Boglár = Balatonboglár. — Buzsákhoz tartozó Buzsáki major (eddig
Belmajor néven is). — Gamáshoz tartozó Gamástuskós (eddig Tuskóspuszta néven). — J á d =
Somogyjád. — Lelle = Balatonlelle. — Lengyeltóti-Hács=Lengyeltóti községhez tartozó Tótimajor
(eddig Bélamajor néven). — Öreglakhoz tartozó
Öreglakpuszta (eddig Belmajor és Belsőmajor
neveken is). — Somogyvárhoz tartozó Kupavárhegy (eddig Várihegy néven), Újhegy (eddig
Besliaszőllő néven), Vadaskert (eddig Szávicza
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néven), Váraljapuszta (eddig Hegyesdpuszta néven). — Tót-Gyúgy - Gyugy. — Tur = Somogytúr. — Vámos = Somogyvámoshoz tartozó Gilye
(eddig Gillapuszta néven).
VI. Marczali
járás:
Böhönye községhez tartozó Festeticsterebezd (eddig Terebezdpuszta néven). — Csákányhoz tartozó Hertelendypuszta
(eddig Sándorpuszta néven). — Fehéregyház =
Somogyfehéregyház. — Gomba = Nagygomba. —
Mesztegnyő községhez tartozó Landipuszta (eddig
Edde néven is). — Niklához tartozó Berzsenyipuszta (eddig Fischerpuszta néven). — Pusztakovácsihoz tartozó Alsókölked (eddig Alsókölked
és Középkölked külön neveken), Középkölked
(eddig Kölkedpuszta és Kiskölked külön neveken). — Sámsom = Somogy sámson. — Simonyi =
Somogysimoni. — Szakácsi - Nagyszakácsi. —
Tapsonyhoz tartozó Káptalanterebezd (eddig Terebezdpuszta néven). — Vrászló = Varászlóhoz
tartozó Imremajor (eddig Újmajor néven is).
VII. Nagyatádi járás:
Besenyő=Rinyabesenyőhöz tartozó Nagyálláspuszta (eddig Inakod néven
is). — Felsősegesd községhez tartozó Széchenyilepled (eddig Lepledpuszta néven). — Görgeteg
községhez tartozó Rinyatamási (eddig Tamási
néven is). — Háromfa-Agarév = Háromfa. —
Hosszúfalu — Rinyahosszúfalu. — Kis-Kovácsi =
Rinyakovácsi. — Nagyatád községhez tartozó
Péterpálmajor (eddig Újmajor néven). Ötvös községhez tartozó Szentkeresztpuszta (eddig Nagytó
néven is). — Szobb = Somogyszob községhez tartozó Nagybarátipuszta (eddig Alsóbaráti néven is).
VIII. Szigetvári járás: Apáti = Somogyapáti. —
Bécz = Vásárosbécz. — Hatvan — Somogyhatvanhoz
tartozó Kámánpuszta (eddig Hatvanpuszta néven
is). — Nagydobszához tartozó Arkuspuszta (eddig Alsópuszta néven is), Felsőárkuspuszta (eddig
Felsőpuszta néven is). — Nagy-Hárságy = Somogy hárságy. — Németladhoz tartozó Máriamajor
(eddig Rákospuszta néven is). — Sztára = Drávasztárához tartozó Alsóerzsébetpuszta (eddig Endespusztu néven is). — Tót-Keresztúr = Almáskeresztúr. — Viszló-Somogy viszló.
IX. Tahi járás:
Adándhoz tartozó Csabakmajor (eddig Potolyimajor néven is), Keresztélymajor (eddig Vaskeresztimajor néven is). —
Bábony r=Nagybábony. — Csepely=Nagycsepely.—
E n d r é d = Balatonendréd. — Karádhoz tartozó
Nagytoldipuszta (eddig Toldipuszta néven). —
Kiliti községhez tartozó (Somogyfok (eddig Újpuszta és Fokpuszta neveken is). — Kőröshegy
községhez tartozó Mocsármány (eddig Alsótéglaház néven). — Köttse — Kötcse. — Megyer =
Koppánymegyer. — Ságvárhoz tartó zó Szentlászlómonostora (eddig Szentlászlópuszta néven). —
Tabhoz tartozó Csibehegypuszta (eddig Kokaspuszta néven is). — Torvajhoz tartozó Csillagmajor (eddig Dolenkapuszta néven is).
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Egyesületi élet.
X A „Sáros vármegyei Általános Népn e v e l ő - E g y e s ü l e t 4 * választmánya gyűlést t a r t o t t
április 5-én Eperjesen, Chityil Pál elnöklete alatt.
A gyűlés a M. T. 0 . B. által a tanítói nyugdíj
ügyében szerkesztett memorandumot egyhangúlag
elfogadta, annak minden p o n t j á t magáévá teszi. Az
Eperjesen létesítendő „Tanítók Háza" ügyében
akként határozott, hogy a megígért állami hozzájárulásra vonatkozólag megvárja a miniszter intézkedését, és ha az nem is lenne az ügyre kedvező, nem várja meg, míg a létesítendő „Tanítók
Háza" összes költsége összegyűl, hanem a meglevő 7 0 0 0 koronához még 13.000 korona kölcsönt fog felvenni ós 20.000 koronával fog egy
kisebbszeiű, de a célnak teljesen megfelelő épületet, erre a célra 11.000 koronáért vásárolt
telken felépíttetni. A járásköri elnökök által bemutatott járásköri gyűlések p r o g r a m m j á t a választmány az alelnök indítványára egy pont
felvétele után tudomásul vette. Ez a p o n t :
„Szabadelőadás az ú j rajzoktatásról", melynek
előadására az elnök indítványára F e j é r András
berzeviczei áll. el. isk. igazgató-tanító, választmányi tagot kérte fel. Az egyesületi pénztárnok
jelentése és több folyó ügy elintézése után az
ülés véget ért.
(F. A.)

K ü l ö n f é l e k.
— A jénai

mesteriskola. Bátran nevez-

h e t j ü k mesteriskolának azt a nemzetközi tanfolyamot, melyet minden év augusztusában tartanak Jénában. Egyfelől azért, mert túlnyomóan
iskolamesterek gyűlnek a tanfolyam hallgatására,
a művelt világ minden részéből; másfelőlí,azért,
mert a különböző tudományoknak számos mestere t a r t j a az előadásokat. Az idén — mint azt
jeleztük — augusztus 4-én kezdődik és 17-én
végződik a tanfolyam. A legtöbb előadás 12
órára terjed. Ilyen előadásnak rendszerint 10
márka a díja. (Körülbelül 12 K.) Tetszés szerint
válogathatnak a tananyagból, m e r t van bőven.
Közel félszáz a tanárok száma. Az előadásra
t e r ü l ő tudományok hat főcsoportra oszlanak,
ú. m . : 1. Természettudományi csoport. 2. Pedagógiai. 3. Iskolaegészségi. 4. Hittudományi. 5.
Bölcsészettudományi. 6. Nyelvtudományi. Akik
részt akarnak venni a tanfolyamon, Blomeyer
Klára titkárnál jelentkezhetnek. (Jena, Gartenstrasse 4.) Ugyanis közvetít elhelyezést is. Teljes ellátás díja hetenként 2 0 — 2 5 márka. Nemcsak a tudomány terjesztéséről, hanem szórakozásról is gondoskodnak. Rendeznek
nemes
és élvezetes társasösszejöveteleket és kirándulásokat. Herbart, Schiller, Goethe és sok más
német jelesnek szelleme lebeg a vidéken. Az
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utóbbi időben évenként negyven-ötven magyar
pedagógus fordul meg a jénai tanfolyamon.
Alkalmasint az idén sem csökken ez a tekintélyes szám. Eddigelé senki sem bánta még meg,
hogy kintjárt. Kívánatos azonban, hogy ez a
népes magyar társaság ne legyen olyan, mint a
bontott kéve odakint. Sőt, tervszerűen két fontos mellékcélnak is szolgálhat. Egyik az, hogy
megismertesse hazánk közjogi és kultúráiig viszonyait a külföldnek J é n á b a sereglett tudományszomjas pedagógusaival; a másik pedig az, hogy
a velük való érintkezésben nyerjenek közvetlen
tájékozást a külső országok közműveltségi ós
tanulmányi viszonyairól. Szükségesnek mutatkoznék evégből, hogy már itthon szervezkedjenek.
(H.)

Tanítói állások a fővárosban. A székesfőváros tanácsa körülbelül 100 tanítói, tanítónői
és igazgató-tanítói állásra hirdet pályázatot. A
születési bizcnyítvánnyal, oklevéllel, előtanulmányokról szóló bizonyítványokkal, az eddigi szolgálatot, valamint a magyai honosságot igazoló
bizonyítványokkal felszerelt folyamodványok május
hú 8-ig n y ú j t a n d ó k be a székesfőváros tanácsának címére (Budapest, IY. ker., Központi Városháza.)

— Ötven év a t a n í t ó i pályán. Szép ós
igazán megható ünnepet ült a sarkadi ref. egyház e hó 12-én, húsvét másodnapján, érdemes
öreg tanítója, Nagy Ferenc tiszteletére, ki 1 8 5 9
április 12-től kezdődőleg ötven hosszú évet tölt ö t t el szakadatlanul Sarkad városában mint
leánytanító, és nemcsak a tanítói pályán t ű n t
ki, hanem az évek hosszú során községének társadalmi s gazdasági irányításában is tevékeny
részt vett. A lélekemelő ünnepély a ref. templomban folyt le istentisztelet után. A jubiláns
és Balogh Ambrus esperes, sarkadi lelkész, az
úrasztalánál foglaltak helyet. Ez utóbbi üdvözölte
őt elsőízben s á t n y ú j t o t t a neki az egyház ajándékát, egy díszes m ű v ű ezüst tintatartót és
tollat. Ezután két régi s egy jelenlegi tanítványa
köszöntötte fel egy értékes aranyórának, olajfestósű
arcképének s egy bokrétának átadásával kapcsolatban. Az egyházmegyei tanítóegyesület nevében
Szabó Lajos elnök üdvözölte, ki egy díszes s
emléklappal ellátott zsoltárt adott át neki. A
Fonciere pesti biztosító-intézet pedig, melynek
a jubiláns 42 év óta helyi megbízottja, 4 0 0 korona
adományozásával emlékezett meg róla. Együttműködő kartársai nevében Schrötter Dániel fejezte ki előtte szívbeli szeretetüket, ragaszkodásukat, minek jeléül egy 200 koronás alapítványt
is tettek az ünnepelt nevére az egyházmegyei
tanítói segélyegyletnél. Ezután Nagy
Ferenc
emelkedett szólásra s meghatottan köszönte meg
a róla való szíves megemlékezést s adott hálát
az egek urának e napért.

20

NÉPTANÍTÓK

— K r i s z t u s — D a r w i n . A Magyar Protestáns
Irodalmi Társaság pozsonyi köre által rendezett
protestáns esték egyikén Pósch Károly grinádi
tanító nagyérdekű felolvasást tartott. Felolvasásában
azt a nagy és érdekes harcot ismertette, mely
Krisztus és Darwin körül folyt az utolsó évtizedekben s t a r t még ma is. Szerinte azonban
meddő a harc s temérdek kárnak a forrása
erkölcsi, szellemi s anyagi téren egyaránt, ha
akörül f o l y : Krisztus vagy Darwin. De áldást
hoz s nyomában boldogság s békesség fakad, ha
így állítjuk egymás mellé e két óriást, így kapcsoljuk őket össze: Krisztus és Darwin. Tehát
a tudomány nem ellenese a hitnek, hanem ébresztője, ápolója, de viszont örömest engedi át a
hitnek az uralkodást ott, ahová csak inogó,
bizonytalan, tapogatódzó lábbal léphet. A közönség lelkesen tapsolt a tudós tanítónak, ki eldugott kicsi falujában nagy szorgalommal és tehetséggel műveli a tudományt.
— H a l á l o z á s o k . Fekete Károly bácsmadarasi
róm. kath. tanító életének 46-ik, tanítói működésének 23-ik évében elhunyt. —
Wladimir
Sándor nagybocskói kántortanító életének 39-ik
és tanítói működésének 19-ik évében elhunyt. —
Nagy
Zsuzsika állami óvónő életének 26-ik
évében Magyarnemegyén elhunyt. Áldás emlékükre !

Szerkesztői üzenetek.
Görömböly. A borsodmegyei Közművelődési egyes.
40 db könyvet küldött a róm. kath. és a gör. kath.
iskola címére. Az iskolaszéki elnök (róm. kath. lelkész) 26 db-ot adott a görög- és 13 db-ot a róm.
katholikus iskolának, azzal a megokolással, hogy a
görög kath. iskolának több növendéke van. Bs ön
ezek után azt kérdi tőlünk, hogy helyesen járt-e el a
r. kath. lelkész úr? Most már tudjuk, miért fáj a
szerkesztő szeme. — K. Természetes, hogy a —i
kaszinó jobban ért irodalmi művek elbírálásához,
mint mi. Ezt egy percig sem vontuk kétségbe. —
S. E. (.Leányom születése napján.) Kedves kis költemény, bizalmas körben hatása is lehet, de nyelvében, képeiben nincs meg az az eredetiség, melyre
szükség van a nagy nyilvánosság előtt. — Niluska.
Lehet, hogy ír még közölhetőt. — S. M. Melyik a
szebb ? stb.) Az elsőt közöljük. A másiknak nyelve
sokszor nem természetes a rim miatt. A verselés
nehézségeinek sohasem szabad a költeményen meglátszani. — Bo. A „felcser-tanítók" intézményét, legalább a cikkében kifejtett módon, sem kivihetőnek,
sem helyesnek nem taxtjuk. Nem bocsátkozhatunk e
helyen bővebb vitába, csak annyit jegyzünk meg,
hogy ezer és ezer ember életéért nem lehet fogyatékos orvosi képzettségű embereket felelőssé tenni;
hogy az orvost minden órában elhívhatják a harmadik faluba is és ez a hivatal nem egyeztethető
össze a tanító kötelességeivel; s végül, hogy a tanítóorvos a ragályos betegségek egész seregét vinné be
tanítványai közé. Mi csak azt tartanok szükségesnek,
hogy a tanító szerezzen intenzívebb egészségtani ismereteket, hogy tanácsaival, segítségével szükség esetén
rendelkezésére állhasson a falujának. — A cikkhez
mellékelt vers jelentéktelen. — T. Nagyon naivul
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van megírva a novella is, a vers is. Mellesleg mondva,
egyszerű lopásért nem szoktak senkit életfogytig tartó
fogságra ítélni. — 1$. II. (Tolsztoj pedagógiája.) Sorra
kerül. — Figyelő. Tollhiba lesz az, amit a Népnevelő
ír, hogy „a budapesti tanítók hivatalos lapjában, a
Néptanítók Lapjában, Keleti Adolf a hitoktatás reformjáról ír". Hogy melyik lapban jelent meg e cikk, nem
tudjuk. — K. (Alsókaraszló.) így a helyes : m., kg. stb.
Béga és nem Bega. — Nemo. Ügyes cikk. Sorra kerül. —
P. (Az élet.) Még nagyon kezdő. Olvasson szép, jó
dolgokat, majd elkövetkezik az írás ideje is. —
B. (Tanfelügyelők, tanítók.) Fölösleges ezzel a témával
foglalkozni. Aki gőgösen viselkedik volt tanítótársa
iránt, azt száz cikk sem javítja meg. — I. (Felsőkaznacs.) Cikkét illetékes helyre juttattuk megszívlelés végett. — L. (Ipolyszántó.) Mindig szívesen látjuk. Érdekkel kísérjük szárnyalását. — F. (Őszinte
szavak,.) Örömmel olvastuk lelkes cikkét s jól esik
hallanunk, hogy ön is, mások is ingyen tanítják az
idegenajkú felnőtteket a magyar nyelvre. Azt azonban
nem kívánhatjuk a tanítóság összességétől, hogy e
munkát ingyen teljesítse. Van arra mód, hogy ez a
hazafias munka úgy erkölcsi, mint anyagi elismerésre
találjon. A munka méltányos megfizetése szintén hazafias kötelesség. — H. (Szociálpedagógiai reformok.) A
közlendők közé soroztuk, de terjedelmessége miatt türelemre kell kérnünk. — M. (A népkönyvtárakról.) Jön. —
Sz. (Állásfoglalásunk.) A cikk jó, de közlésének abban
a lapban van igazi értelme, amelyben a népoktatás
ingyenességéről szóló törvényt oly alaposan félre- •
magyarázták. Egyébként e kérdésről nem rég jött cikk
lapunkban is Kuthi Zsigmond debreczeni ref. tanítótól,
amely bizonyára megnyugtatta az esetleg aggodalmaskodókat. — N. (Felhők jönnek.) Közöljük. — Homo
novus. (A grammatikáról.)
Isten óvja jó magyar
népünket és tájszólásait az ilyen felfogástól. Inkább
szerkessze népünk „orációját madár módjára", semhogy
„a felső fórumon" agyongrammatizálják a nyelvét. —
B. (Idegenben.) Van benne egy-két jó strófa, de nem
ajánljuk, hogy a kötetbe fölvegye. — Sz. (Körmöczbánya.) Minden olyan cikket, melyet nem közölhetünk,
megsemmisítünk, hacsak, megfelelő bélyeg csatolása
mellett, nem kívánták a kézirat visszaküldését. —
Székely tanító. Azok a szép kalotaszegi bútorok,
melyek az Iparcsarnokban ki voltak állítva s melyekről kollégája oly nagy dicsérettel beszélt, Kenessey
Béla székesfővárosi tanító tervei nyomán készültek.
Kenessey lakása: Rákosszentmihály. — F. M. A változtatásra semmi szükség nincs ; ha lesz, nem feledkezünk meg róla. — Katona. Roppant cifra a stílusa.
Ebben a cifraságban, tekervényességben elvész, ami
jó van a cikkében. Az egyszerűség nem ördögösség. —
P. (A tanítói állás megbecsülése.) Nem értünk egyet
a cikkével. A tanítói állásnak értékesebb megbecsülését látjuk abban, ha a közbizalom ülteti a képviselőtestületbe, mint ha ez hivatalból történik. Nemkülönben nem látjuk abban a tanítói állás megbecsülésének
sérelmét, ha a tanítást ellenőrzik, természetesen, erre
hivatott egyének. Minden ember munkáját ellenőrzi
valaki, még a független állású íróemberét is, még
pedig egy igen hatalmas bíróság: a közönség.

T a r t a l o m • Erkölcs. Palágyi Lajos. — A gyermek
egyénisége. (L.) — A betű ö l . . . Thótt Rezső. —
A rossz tréfa. Havas Irma. — Könyvesház. — Tanítók
tanácsadója. — S z é p i r o d a l o m : Csokonai sírjánál.
Turi Sándor. — A régi Pest. Léhoczky Béla. — Egy
modern poétának. Kovács Antal. — Hogy fogynak el
a mézeshetek. Vértesy Gyula. — Irodalom és művészet. — Hivatalos rész. — Községi és egyéb helynevek. — Egyesületi élet. — Különfélék. — Szerkesztői;
üzenetek.
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Iskolai Dalgyűjtemény.
Szerkesztik: HACKL N. LAJOS és SZTANKÓ BÉLA,

Históriás ének Esztergom megvételéről.
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2. Rákóczi tábora torpad * a síkságon,
Rákóczi sátora dombon áll magában.
Nagy Rákóczi jár a g y ö n y ö r ű mezőben,
Rettenetes kardja villog a kezében.

3. Szóljatok, ágyúim, szörnyen ropogjatok,
Danának két partja rengjen alattatok!
Tüzes gránátoktól világos az éjjel,
H a j h ! sok anya fia bornl ott hé vérrel!

4. Hasad a szép hajnal, piros a hegyoldal,
Esztergom várába Rákóczi felnyargal.
Esztergom utcáin szikrát hány patkója,
Esztergom bástyáin lobog a zászlója!
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2. Hogyne búsulnék én, én édes pajtásom,
A tömérdek gondok uralkodnak rajtam;
Gondolkodásim közt se nyugtom, se álmom,
Lelkemet is bennem csak addig találom.

-N

h

megyünk akrit.
^
h

kor.

I
3. Lábáról lovamnak lehullott a patkó,
Ami még rajta van, az is csak kotyogó;
Patkó nélkül pedig megromlik a jó ló,
A szegénylegénynek az is nem igen jó.

* terül, terjeszkedik, terped, terpeszkedik.

Felelős szerkesztő: Benedek Elek.
Budapest, 1909. Nyomatott á m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Pályázati hirdetmény.
A Magyar Földhitelintézet a hazai gyümölcsfatenyésztésnek községi faiskolák útján való előmozdítása céljából a folyó évben is
1 darab (UH) koronás,
2
„
400
..
és

18

..

200

,,

díjat tűz ki oly tanítók jutalmazására, kik faiskolát
kezelnek és a fatenyésztés terén szembetűnő sikert
képesek felmutatni.
Ezen díjakra pályázhat minden magyarországi faiskolát kezelő néptanító, valamint oly községi kertész
is, ki a faiskola kezelésén kívül a népiskolákban a
gyümölcsfatenyésztést hivatásszerűen tanítja és tanításaink eredményeként községében és vidékén a nemes gyümölcstermelés terén látható sikert képes felmutatni.
A pályázati kérvények megbírálásánál kiváló súly
lesz fektetve : aj minél kevesebb és leginkább keresett gyümölcsfajta nagyban való szaporítására, bj a
faiskola rendszeres kezelésére, cj a faiskola kerítésének minőségére, dj az oltás módjára, végül ej a magas- és félmagas törzsű fak helyes nevelésére.
A folyó évi díjakra a pályázati kérvények ezévi
május 15-ig adandók be az illető kir. tanfelügyelőséghez, mely azokat véleménye kíséretében közvetlenül a vezetésem alatt álló minisztériumhoz terjeszti
föl és a pályázat eredményéről egyidejűleg a m. kir.
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz is jelentést tesz.
Az ekként beérkezett kérvényeket a vezetésem alatt
álló minisztérium által az országos magyar gazdasági
i gyc8ület és az országos magyar kertészeti egyesület
kebeléből összeállított bírálóbizottság fogja tárgyalni,
mely bizottság a pályázók faiskoláit, ha azt szükségesnek tartja, központi vagy vidéki állam: szakközegek által mes is vizsgáltathatja.
A pályázó faiskolakezelő tanítók egykoronás bélyeggel ellátott pályázati kérvényeikben faiskolájuk
vázlatos rajzát, részletes leírását, az abban található
oltványok és csemeték kor, nem és faj szerinti kimutatását mellékelni tartoznak.
A bírálóbizottság által a pályadíjban való részesítésre érdemes pályázóknak odaítélt jutalmakat a vezetésem alatt álló minisztérium adományozza, elismerőoklevél kíséretében.
Kik már egyszer jutalmat nyertek, újabb jutalomra
csakis két év múlva és azon esetben pályázhatnak
ismét, ha kész oltványállományuk legalább kétszerakkora, mint első jutalmazásuk kor volt.
Budapest, 1909. évi április hó 7-én.
(22/h—I—1)

M. kir. földmívelésiigyi
miniszter.
P Á L Y Á Z A T O K .

M a g y a r k a n i z s á r a ( Szeged mellett) róm. kath.
segédkántort keresek. Fizetése : húsz korona havonként, teljes ellátással, mosás, ágyneműn kívül. Gyertyajövedelem van. Okleveles egyénnek előny. Önállóan
végezni kell mindent. Kek, főkántor. (180—11 — 1)
F e l s ö k e m e n e c z i (Bars megye) róm. kath. kántortanítói állomás megüresedett. Jövedelme : kényelmes
2 szobás lakáson, 2 holdas kerten kívül nagyobbrészt
készpénzben és terményekben (343 korona államsegély)
kitesz 1000 koronán felül. Okleveles kántortanítók
május 6-ig pályázhatnak. Zányi János, iskolaszéki
elnök.
(4SI—I—1)

A g y é r i államilag segélyzett községi népiskolánál
a kántortanítói állás betöltendő. Járandóságai : 900
korona államsegély, 100 korona községtől, 100 korona
hitoktatásért, 120 korona kántori teendőkért és stóla,
irományok vezetéséért 60 korona, 200 £ -öl kert és
természetbeni lakás. Vallástan, valamint a kántori
teendő német nyelven teljesítendő. Az állás helyet
tessel van betöltve. Pályázati határidő : április 25.
Lang György, elnök.
(468—11—2)
A s z e p e s m á t y á s f a l v i róm. kath. kántortanítói
állomásra április 29-re pályázat hirdettetik. Fizetés :
1000 korona. Folyamodványok, kellően fölszerelve,
helyi iskolaszékre címezve, főtiszt. Krávecz Péter
szepesófalvi ker. tanfelügyelő úrnak, Hanusfalvára
(u. p. Szepesófalu) küldendők.
(471—II —2)
A p u s z t a v á m i róm. kath. kántortanítói állásra
pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. készpénz a hitközségtől 1300 korona 20 fillér, 2. ismétlő-iskola tartásért politikai községtől 100 korona, 3. házikertváltság 30 korona, 4. stóla körülbelül 50 korona,
5. alapított szentmisék után 76 korona 25 fillér,
6. mindennapi tankötelesek után fejenként 1 korona
fapénz, melyből az iskolákat fűttetni tartozik, minteçry 180 korona, 7. 2 h. ü00 [ !-öl páskum-föld értéke
64 korona, 8. szabad lakás: 2 szoba, 2 konyha, 2
pince, 1 kamra, 1 istálló értéke 200 korona, összesen
2000 korona 45 fillér. A pályázó köteles a magyar
nyelv mellett a német nyelvet tökéletesen bírni. A
választás határideje: 1909 május 1, d. e. 10 óra,
melyen a pályázók személyesen jelen lenni kötelesek. A kellően fölszerelt kérvények á|>rilis 30-ig a
pusztavámi (Fejér megye) róm. kath. iskolaszék elnökségéhez küldendők. Kazay Erazmus plébános, iskolaszéki elnök
(441 — 1—1)
S z o m b a t h e l y rend. tan. város községi iskolaszéke
az újonnan szervezett községi jellegű „erdei iskoládnál egy rendes tanítói állásra pályázatot hirdet. Ezen
állás javadalma: a városi pénztárból 100 korona és
a szombathelyi kir. adóhivatalnál 1100 korona fizetéskiegészítés, összesen tehát 1200 korona törzsfizetés ;
azonkívül a váiuai pénztárból 120 korona lakásbér,
20 korona kertilletmény és az 1907. évi XXV11. t.-c.
3. §-ában biztosított, korpótlékok. A megválasztott,
tanító az iskola speciális céljának megfelelő tanterv
szerint köteles oktatni és az egész tanítást úgy vezetni, hogy az a „Tuberkulózis ellen védekező vasvármegyei egyesület" által megállapított rendszabályoknak megfeleljen. A szorgalmi idő májastól október
végéig tart. Ennek befejeztével kéthónapi szünidőre
van az erdei iskola tanítójának igénye; a januártól
májusig terjedő idő alatt pedig vagy a községi iskoláknál mint helyettesítő tanító, vagy pedig a városi
irodában tartozik működni. Megjegyezzük, hogy a
gyermekeknek az erdőbe ki- ós hazakísérése és egésznapi felügyelete a tanító kötelessége, amiért a T. E.
V. V. E.-től az egész szorgalmi idő alatt ingyenes
élelmezési ellátást nyer. A születési, illetőségi, erkölcsi
bizonyítványokkal, tanítói oklevéllel, esetleg szolgálati bizonyítványokkal fölszerelt és egykoronás bélyeggel ellátott kérvények folyó évi május l-ig alulírott
iskolaszéki jegyzőhöz küldendők be. Később érkező
folyamodványokat figyelembe nem vesszük. Szombathely, 1909 április 9. Elnök. Pálffy Boldizsár, jegyző.
(490-1—1)
Az 1909,10. tanév szeptember havában megnyitandó t e r g o v e s t i állami elemi iskolánál egy tanítói
és egy tanítónői állásra pályázat nyittatik. Ezen
állásra kizárólag református vallású, okleveles tanítók,
illetve tanítónők pályázhatnak. A kellően fölszerelt
kérvények folyó évi május hó 31-ig Krassószörény
vármegye kir. tanfelügyelőségi hivatalához nyújtandók be. Lúgos, 1909. évi április hó 14-én. Berecz
Gyula, F. J. r. 1., kir. tanfelügyelő.
(24/h-l—1)
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A b u d a p e s t i Erzsébet-Nőiskola felsőbb leányiskolájának elhalálozás folytán megüresedett mennyiségtani és természettudományi tanítónői állására ezennel
pályázat hirdettetik. Az állás a XI. fizetési osztály
3. fokozatának megfelelő fizetés, törvényszerű személyi
pótlék és szabályszerű lakpénzből álló illetményekkel javadalmaztatik. Az ezen állomás elnyeréseért
folyamodó mennyiségtani és természettudományi szakcsoportra képesített okleveles polgári iskolai vagy
középiskolai tanítónők képesítőoklevéllel, esetleg
más képesítésüket igazoló iratokkal eddigi szolgálataikat, vallásukat és családi állapotukat feltüntető
okmányokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallásés közoktatásügyi miniszterhez címezve, legkésőbb
folyó évi május hó l-ig a budapesti Erzsébet-Nőiskola
igazgatóságánál nyújtsák be. Budapest, 1909 április
hó 7-én. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertől.
(23/h—I—1)
V i s z n e k községben (Heves megye) az önálló róm.
kath. férfitanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : községtől 800 korona, fűtési átalány 32
korona. Természetbeni lakás, kerttel. Fizetéskiegészítés államsegélyként kérelmeztetik. Az állás f. évi
szeptember 1-én elfoglalandó. Okmányolt kérvények
április 28-ig bezárólag küldendők az iskolaszék címére.
A választás f. évi április 29-én fog megejtetni. Kívánatra az állás előbb is elfoglalandó s az előforduló
tanügyi munkálatok teljesítendők.
(472—I—1)
K i s k u n f é l e g y h á z á r a róm. kath. kántoriágban
teljesen képzett, jóhangú segédet keresek. Fizetése :
havonként 30—40 korona és 15—20 korona mellékjövedelem, gyertyából. Ágyneműn, mosáson kívül teljes ellátás. Az állás azonnal vagy május l-ig elfoglalandó. Bartha Lajos, főkántor.
(473—I—1)
A nagyméltóságú báró Wodiáner Albert úr által
fenntartott magánjellegű Ó d ö g ö s i pusztai iskolában
betöltendő tanítói állásra újból pályázat hirdettetik.
Szabad lakás, évi 800 korona készpénz, 20 köbméter
kemény tűzifa, naponta három liter tej és egy magyar hold kert mellett ingyenes orvosi kezelés és
ötödéves korpótlék. Pályázhatnak okleveles róm
kath. fitanítók, kik a tót nyelvet is bírják. Folyamodványukat, bizonyítványmásolatokkal, folyó évi
április 28-ig a jószágfelügyelőséghez Komjáth, Nyitra
megye nyújtsák be, ahol a díjlevél összes feltetelei
megtudhatók. Pályázat lejárta után az állás azonnal
elfoglalandó.
(475-11—1)
Baja. Egy szerény kath., fiatal, csupán segédkántor kerestetik, ki már alkalmazva volt és a kántori
teendőkben, úgy az orgonálásban jártas és jó énekhanggal bír. Fizetése : havonként 20 korona és mellékes, ágyneműn kívül ellátás. Értekezhetni levélileg
vagy személyesen az alulírottnál. Vilhelm Károly,
főkántor.
(482—1—1)
Az o s t f f y a s s z o n y f a i evang. leányegyházközség
nyugdíjaztatás folytán megüresedett kántortanítói
állomására pályázatot hirdet. Tanítói fizetés : 1000
korona, kántori díjazás 300 korona, évnegyedes részletekben az egyház pénztárából előre fizetve ; temetések után 1 korona 20 fillér ; 2 szobából álló lakás,
konyha, kamai-a, pince és kert. Külön díjul esetleg
egy hold föld használata. Kötelessége : a kántori teendők végzése, osztott vagy osztatlan osztályokban, az
iskolaszék határozata szerint, az elemi és ismétlőtankötelesek tanítása. Fölszerelt jelentkezések május
hó 8-ig alulírotthoz küldendők. Csönge (Vas vm.).
Hutter Zsigmond, ev. lelkész.
(487—III—1)
S z e p e s l á n d o k i róm. kath. kántortanítói állásra
július 30-ra pályázat hirdettetik. Jövedelem : készpénzben és terményben 897 korona ; kérendő államsegély 103 korona ; be nem számítható mellékjövedelem 200 korona. Tannyelv : tót-magyar. Fölszerelt
kérvények Spiricza Ferenc kir. tanfelügyelőhöz, SzepesBusóezra küldendők.
(493—II-1)

LAPJA.
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S o m o g y s á r d róm. kath. iskolájánál osztálytanítóságra pályázat hirdettetik. Fizetés: államsegéllyel
1000 koi •ona, bútorozott szoba, fűtés, szobatisztogatás.
Kötelességek díjlevélben. Kántorságban jártasok előnyben. Pályázatok főt. Stankovics József, egyh. elnök
úrhoz küldendők. Választás : április 27. Május 1-én
elfoglalandó.
(495—1—1)
A c s ó t i (Veszprém m.) ev. tanítói állásra pályázat
nyit,tátik. Fizetés : készpénz 21 korona ; munkaváltság
120 korona ; tandíj fejenként 1 korona, jelenben 30
korona ; 25 mérő rozs; 5 mérő búza; 16 magyar hold
szántóföld és rét ; minden pártól 1 mérő burgonya
Í37 pár) ; '/s mérőnyi bab ; erszénypénz, ünnepi járulék, temetési stóla körülbelül 20 korona ; államsegély
315 korona; alkalmas lakás, szép gyümölcsösudvar,
gyümölcsös-, szőlőskert. Fölszerelt kérvények május
10-ig alulírotthoz küldendők. Az iratok ajánlva visszaküldésére megfelelő póstabélyeg melléklendő, Vanyola,
1909 április 17. Balogh István, ev. lelkész.
(496-1—1)
A nagyméltóságú földmívelésügyi miniszter úr
1909 március 5-én 24.666. VII. 3. sz. alatt kelt magas rendeletével elhatározta, hogy a hazánkban vadon
termő gyógynövények szedésének és értékesítésének
elsajátítása végett lelkészek és néptanítók részére
8 napra terjedő tanfolyamot rendez. Ezen tanfolyamon az azon résztvevők a gyűjtésre érdemes vadon
termő gyógynövényekkel megismerkedhetnek, azok
gyűjtésének, szárításának, csomagolásának és értékesítésének minden részletét elsajátíthatják, hogy azután
állandó lakhelyükön a gyógynövények rendszeres
gyűjtését és értékesítését szervezhessék. E tanfolyam
külön erre a célra megnyert szakemberek vezetése
mellett a kolozsvári m. kir. gazdasági akadémián 190J
július 25-től augusztus l-ig lesz megtartva. A tanfolyam résztvevőit a nagyméltóságú földmívelésügyi
miniszter úr veszi fel s a résztvevők a kolozsvári
gazdasági akadémiában ingyen lakás és fejenként,
útiköltség és napidíj fejében, 64 (hatvannégy) koronányi átalányban fognak részesülni. Az átalány
felét a tanfolyam kezdetén, másik felét pedig annak
sikeres elvégzése után kapják kézhez. A tanfolyamra
vidéki lelkészek és néptanítók összesen 20-an lesznek
felvéve. A felvételnél előnyben részesülnek azok, akik
a hegyvidéki, valamint az erdélyrészi miniszteri kirendeltség területén működnek s akiket a nevezett két
miniszteri kirendeltség erre a célra ajánlani fog. Ezek
után előnyben fognak részesülni azok, akik a gyógynövények termesztésével vagy gyűjtésével már eddig
is foglalkoztak. Akik ezen tanfolyamon részt venni
óhajtanak, nyújtsák be 1909 április 30-ig ebbeli,
a nagyméltóságú földmívelésügyi miniszter úrhoz címzett kérvényüket a kolozsvári gazdasági akadémia
igazgatóságához, vagy a hegyvidéki, avagy az ei^lélyrészi miniszteri kirendeltséghez. A kitűzött létszám
betöltése után külön miniszteri engedéllyel, esetleg
a helyhez mérten olyanok is vehetnek részt, akik
segélyre nem tartanak igényt. Kolozsvár, 1909 március
12-én. A kolozsvári m. kir. gazdasági akadémia igazgatósága.
(25/h—I—1)

HIRDETESEK.
FEIWEL LIPÓT utóda kolaberendezéS f f i
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7.
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8ek, tornakészülcikek és óvo;laberendezések
gyára.
Kívánatra megküldi újonnan
kiadott árjegyzékét, ingjon és
bérmentve.

(9-52—16;
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Stampay ének- és imakönyv«

isliolïll»

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész terjedésének meggűtlásám
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

kötelező

Dustless"-szel

(XV. kiadás, 256 oldal. Új kotta!)
a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan
kötve 30, díszben 50 lillér. 11-ik könyv ingyen, új
2 4 oldalas kotta ingyen. K ö b ö l k ú t (Esztergom m.).
(240-12—10)

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle í>ustless"-gyár :

Erdős József és Társa
Budapest, YI. ker., Szív-utca 26/n. szám

SCHUNDA V. JÓZSEF

alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-22-12)

CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom ós a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.

1 í f n r i n t ó r t remek szabásban, elegáns kivitelí v j IUI l l l l c l L ben. tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férilöltönyt, felöltöt vagy télikabátot

(14)
BUDAPEST.
(19—14)
Föitzlet: IV., Magyar-utca 16. és IS. Gi/ár: IV.,
Magyar-iitea 2(1. és VIII., Mária Terézia tér l(i.

Svrjuisz F . és Társa
úriszabó-iizlete, T i l l , ker., Rákóezi-nt 60. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20— 52 —10)

0r g o

n a - 1 1 a r íii ó

il i u n i o

k.

Magyarország

legnaayobb es villamos erőre
dezett liangszergyára.

beren-

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Iiarmóniumok 140 K-tól kezdve.

elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban
szállít :

Tanító

araknak

áikcdrczint'n//.

Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve

Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár,

STO W A SS Kii .1.
csász. Í'S

k i r . u d v a r i szállít'), a
h a n ^ f o l i n z , ' » - g e r e n d a az O c s k a i -

íjató feltalálója.
15 l 1) À r E S T.
Pöiizlet : II.. Lánchíd-u. 5.
( í y á r : IL, Öntőház,-u. 2.
Továbbá ajánlja saját gyárában kés 7.Ü 11, e lismert le gkiválóbb minőségű vonós- S
és fúvóhangszereit.

elemi népiskolákat kötelező
t a n s z e r beli f ö l s z e r e l é s e k
ki

legjobb beszerzési forrása :

E R D É L Y

és

S Z A B Ó

laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára.

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21.

Tanítók tanácsadója
Az 5-ik kiadást átdolgozta :
i®«'a

5

H

Ara kötve 4 korona.
Kapható : Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F.
és iiai) r.-t.-nál Budapest, VI., Andrássy-út 21. sz.
és minden könyvkereskedésben.
( . t 3 8 _ I H _ H)

•

:D

H ARMÓNIUMOK AT
mindkét, rendszer szerint
a legolcsóbban szállít :
PAJKR R E Z S Ő é s T Á R S A
BUDAPEST,
X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen !

Ii.'szletüzetesre 8 koronától feljebb.
Tanerùkii' k kül, ,u $Kazalél;enge,lméay.

(17-16-9)

5

kir. tanfelügyelő, a „Néptanítók Lapja" s.-szerkesztője.

(a Tanszermúzeum mellett).
Mííszerészeti gyár!
Üveyfúvó-intézet!
Árjegyzék ingyen és bérmentve!
Telefon 12 -05.

•

i)r. tüiőz—l'jvar\

ifaiij arorsz. Ii g n a s j olili voiiúi
rs lu vú hangszerek -'J ara.

Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bérmentve.
(35—52—1(5)
Tanerőknek külön kcüve/inéiiy.

Tïinir

a -
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Kft gyönyörű, új Máriaének, díszes orgonakísérettel
(Ií. rész) 3 K; 48 csinos és dallamos előjáték
(I—II. rész) 2-70 K. Zámbó Károly, Szeged.
(185-12-11)
í 1 11 tanerős áll. iskolától bárhová, Dunántúlra előny. Cím : Dóri Bazil, Anina.
(474-1-1)

Cserél

1A db hófehér orpington törzsből származó tyúk1 " tojást 4 K-ért bérmentve küld : Kontor Jánosné,
Sajószentpéter.
(494—1—1)
P e o r ó l pestmegyei nagyközségből a főváros közUûCl Cl vetlen környékére áll. tanítónő. Tarnay
Józsefné, Budapest, I., Uri-utca 43.
(486—1—1)
r i , . . ! . ' halálozás miatt, új, pedálos orgonaharL u l ' í " « mónium. (Válaszbélyeg.) Erdélyi Farkas,
Rápolt, u. p. Szatmárököritó.
(466—I—1)

Magán elemi iskolámat átadom,
esetleg cserélek izr. tanítóval. Levelek „Június" jeligére Budapest főpósta, poste restante.
(477—I—1)
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HOROVITZ ADOLFNÁL Nagyszombatban
kitűnő minőségű és igen csinos

vizsgalapok
minden vonalzásban kaphatók. Áruk százanként P20
korona, bérmentesítés 30 fillér, 600 darabig 72 fillér.

Címlap L l S S e n ingyen.
(465—III—1)

FOLGAR SÁNDOR
orv. mű- és kötszerésznél
(Bpest, VII., Erzsébet-körút 50.)
legjutányosabban beszerezhetők
a legjobb találmányú s é r v kötök, összes b e t e g á p o l á s i
e s z k ö z ö k és k ö t s z e r e k , h a s kötök, e g y e n e s t a r t ó k , orthop é d i a i f ű z ö k és j á r ó g é p e k ,
valamint m ű l á b és m ü k é z
saját műhelyében a legpontosabban készül. Képes árjegyzék
ingyen és bérmentve, csak megadandó, mily tárgy szükségeltetik.
(449-20-2)

készpénzért vagy részletflietésre
legjutányosabb érőn

BHRENTREÜ ÉS FUCHS
testvéreknél
B U D A P E S T , VI. ker., T e r é z - k ö r ú t 8 / k .
Képes árjegyzék ingjén és bélmentve.
Teleíon 88—59.
(208—40-10)

&tsi
Alapíttatott 18G3. évben.

Első leány kiházasítási egylet
m. sz. Leány- és fiúbiztosító-intézet Budapesten, TI.
ker., Teréz-könít 40. sz. Az intézet saját házában.
Legelőnyösebb és legolcsóbb díjtételek gyermekek
biztosítására. Változatlanul megállapított havi díjtételek. Azonnali haláleseti biztosítás. Kötvény- és
bélyegilleték nem fizetendő. Prospektussal és felvilágosítással szolgál az intézet.
(488—V—1)

Tanítók segítsége!
Minden állami, községi és áll.-segélyes iskolánál meg
kell lenni és májusban küldendő föl a kir. tanf.-hez
jóváhagyás végett a jövő évre szóló tananyagbeosztás
(részletes tantervezet) és órarend. Az egytanítós iskolák kidolgozott, falra függeszthető, hónapokra és hetekre felosztott Hoífmann-féle részi, tantervezete 1 K,
órarenddel 1 K 20 f. A III—VI. oszt. egy teremben
80 f, órarenddel 1 K. Két oszt. egy teremben 60 f,
órarenddel 70 f. Egy oszt. külön 30 f, órarenddel 40 f.
A külön osztályok egyszerre rendelve 1 K 50 f, órarendekkel 2 K. Póstaportó 10 f. Huszár A., Szatmár.
(437—VII—1)

CIMBALMOK

legújabb szabadalmazott
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangkérje a magy. kir. zeneakadémia házi
tartását más gyártmány
hangszerkészítőjének legújabb képes ármeg Bem közelítheti. Teljegyzékét, melyet ezen lapra hivatkozva
jes jótállással, részletingyen és bérmentve küld :
fizetésre is kaphatók.
Harmóniumok, beszélőgépek, gramofonok,
fonográfok bámulatos
a hangfokozó - gerenda
feltalálója, szép hanggal. Hegedűk,
harmónikák, fuvolák,
Budapest, Király-utca 58.
citerák, kitűnő húrok stb.
Tanítóknak és tanítóJavítások szakszerűen, a legolcsóbb
nőknek 10°/o engedI árak mellett.
w
meny v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen
REMÉNYI hangfokozó-gerendája által
küld : MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. hangbármely gyengehangú hegedű vagy
szergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71.
gordonka sokkal szebb, erősebb hangot kap. Kezesség
minden egyes hangszerért.
(64—30—15)
(7 - 2 6 - 1 5 )
Budapest, 19U9. .Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

Mielőtt hegedűt vesz,

REMÉNYI MIHÁLY,

XLII. évfolyam. 29. szám.

J A
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Budapest, 1600 április 16.
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KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI

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

M. K I R .

^

l

l

?

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési ár : l'gy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedé\ré 2 korona 50 lillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre olóJizotést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
;7,ti;7.et. tollát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
i< kólák és tanítóképző - int« zetok egy példányban ingyen.
iap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
'cazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő altal láttamozott
Községi elöljáróság! bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
ajj.i" szerkf-zí-'x':."-1:'-/. küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó.

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 lillér lizetendö. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetések m-k az egész oldal egy hetvenketted reszet
tevő pot it nyomású és egy^asábu sora 1 korona. Ez,ek a díjak :s
élőre a kiadóhivatalba küldendők.

S/i : ItK KS/TOSÉG :
m i > a p e s t , y i i i . k e k . , i í é r k o c s i s - i t c a 10. s z á m .
K t'ziratokat

U

KIADÓ Hl ATAL :
m a g i . k i i í . e g y e t e m i n y o m d a , i. k e r . , i s k o l a - t é r 3.
nem

llalii<iimk-<' t
Haladunk-o Krre a/, általános kériésre a részletkérdések egész sora tolul
elénk: Vájjon halad-e az ember a civilizáció terén.' Kmberebb-e a/, ember ma,
mint volt hajdan, mikor a civilizál ié>
áldásait még nem i^mt-rte ? .Nemesebb,
értókesehb-e a lelke, szelídebbek-e az
erkölcsei ! Az1 hisszük, íuinden pillanat
alkalmas arra, hogy olyan lelkiismereti
.izsgálatot tartsunk. amilyent Pythagoras ajánlott tanítványainak minden nap
- imuliávHj.
Hüszkén mondhatjuk, hogy az ember
; civihzáeió terén előhaladt. Olyan korban élünk, melynek minden napja új és
i\i meglepetéseket érlel számunkra, mert
technika és tudomány megdöbbentő
roduktivitással termeli az új csodákat.
Az ember siet legyőzni, megfékezni a
természeti erőket. A gőz alkalmazása az
.par minden ágában, az elektromosság
meghódítása, a gőzhajók, vasutak, kerékpárok, automobilizmus, a fotográfia, tele_ráf, telefon, fonográf, az ismétlődegyverek, messzehordó ágyúk, a vegyi iparágak fejlődése stb. mind a legnagyobb
mértékű haladást bizonyítják. S mégis,
mintha nem törődnénk eléggé gazdagodásunk értékelésével, a felfedezett kinsek mellett szinte érzéketlenül haladunk
el. úgy tekintjük, azokat mint amelyek jog
szerint megilletnek bennünket, amelye-

a<lunlc

ket elvártunk, amelyeknek nem is szükséges olyan nagyon örvendeni.
Az ember a civilizáció legmagasabb
megnyilatkozásaiban is óriási lépésekkel
halad előre. A mathematika. geológia,
asztronómia, fizika, kémia, fiziológia
haladásai páratlanok. Az ember és a
társadalmi élet rendszeres tanulmányai
I pedis, a lélektüt: é-' a történelem, megkoronázzák a tudomány épületét. A.
tudomány eredményeinek alkalmazáséival az ember mindjobban és jobban
; felismeri a világegyetem rendjét és harmóniáját, megváltoztatja a/, uiiibcri tár
sadalmak létföltóteleit. A tudomány csődjéről csak oly követelésekre nézve beszélhetünk. melyek az érzéki tapasztalat
körén kívül esnek. I gy nem fejtette
meg az ember rendeltetésének problémáját.
A filozófia, a ,természet és a lélek e
regénye", az örök rejtvény újabb megoldásait tárja fel, vagy jobban mondva,
a régi megoldásokat új szavakkal frissíti fel.
A művészetek, ha nem is tarthatnak
jogot az általános elsőbbségre, mert
fejlődésük nem folytonos, de időszakonként mégis sikereket mutatnak fel.
1 >e rohamos és hatalmas a haladás
politikai és gazdasági téren is. Mondhatjuk, hogy az emberek harmadrészének jogait törvények..biztosítják. Szabad
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a vagyonuk, lelkiismeretük, becsületük.
Az uralkodók, a kormányok a nép akaratát iparkodnak követni. Mivel azonban
a felséges nép a zsarnokok önkényének
és szeszélyeinek a rabja, félő, hogy e
téren a haladás csak helycsere lesz.
Mindezek pillanatnyi feltárása után
azt kérdezzük: Javulunk-e?
Azt hisszük, erkölcsi téren a midt
és jelen idők embere közt alig van
különbség; nem haladásról, inkább csak
a bűnök és erények felcseréléséről lehet
szó. Ha a múltba tekintünk, azt látjuk,
hogy a legbarbárabb nép épúgy, mint a
legcivilizáltabb, az emberekre vadászott,
gyönyörködött embertársainak kegyetlen,
tömeges leölésében, a gladiátorok játékában, bikaviadalokban. Az egyik is, a
másik is nyugodt lelkiismerettel ölte
meg az idegent, rabszolgáját, saját gyermekét. Az inkvizíció páratlan volt a
kínzásokban, ártatlan embereket végzett
ki, úgynevezett boszorkányokat égetett
meg az igazság nevében.
A jelen embere érzékenyebb, a kínzások, öldöklések látványát talán nem
tudná elviselni, de a tények azt bizonyítják, hogy a civilizáció, a nevelés az
embert nem változtatta meg. Hiába
terjed a civilizáció, a filantrópia, hiába
lett sport a felebaráti szeretet: a vad
ösztönök, féktelen szenvedélyek, vérszomjas vágyak nem haltak ki az emberből. Példákkal is szolgálunk ! Ma bárhol
megfordulunk, úton-útfélen, még a szalonokban, báltermekben is, gyilkoló szerszámokkal kifogástalanul, jól felfegyverzett katonákkal találkozunk. Hat európai
nagyhatalom : Német-, Francia-, Olasz-,
Orosz-, Angolország, Ausztria-Magyarország katonai létszáma béke idejében
körülbelül négy millió ember, melyet a
tartalékosok újabb milliói egészítenek
ki. S ez a rettenetes embertömeg, ha a
háború vészes felhői megjelennek, cselvetéssel, furfanggal, szúró-, vágó-, lövőfegyverekkel. a bombák millióival öl,
pusztítás a gyilkosság erénnyé, az ember-
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ölés kötelességgé válik: azé a dicsőség
pálmája, aki legtöbb embert foszt meg
életétől.
Az általános béke nagy apostola, az
orosz cár megbetegedett, mert katonái
nem pusztították ki a japánokat a föld
színéről. Az orosz-japán háború pusztításaiban, vérengzéseiben mohón gyönyörködött az agyoncivilizált, jól nevelt
ember; annál nagyobb volt az élvezete,
mennél több orosz vagy japán pusztult el.
Nem is olyan régen milyen kéjes
örömmel tapsoltak a budapesti bikaviadalokon a gyenge kis leányok, fiúk,
komoly anyák és apák, pedagógusok,
az állatvédő-egyesületek tagjai, tudósok,
művészek, különböző rendű és rangú
egyének a győztes bikáknak, illetőleg a
toreadoroknak.
A gyilkosság, rablás, lopás napirenden
vannak, melyekkel az ember az újságokból mohón táplálkozik.
Sok modern pedagógus ragadozó őseink
módjára liheg, ha a reábízott gyermekek csintalanok, engedetlenek.
De elég! Az említett tények meggyőzően bizonyítják, hogy a civilizáció még
ma is csak külső máz ós csillogás,
melynek vékony kérge alatt vad ösztönök, vérszomjas vágyak rejlenek, szenderegnek. E jelenség okát igen könnyen
megmagyarázhatjuk.
Az atavizmus törvénye azt tanítja:
minden, ami él, az ősi típushoz vonzódik. E törvény szerint az ember átörökli
őseinek vad érzéseit, gonosz gondolatait
és hajlamait. A lélektan pedig azt tanítja,
hogy az érzés, értelem és akarat gyakorlással fejlődik, tökéletesedik, állandósul vagy elfajul. Ha tehát az ember
őseredeti érzéseit, gondolatait, ösztöneit,
hajlamait ápolja, fejleszti, akkor azok
megerősödnek, állandókká lesznek ; ha
pedig azokat neveléssel nemesíti, írtja,
akkor visszafejlődnek, kivesznek. Az érzelem, értelem és akarat mindkét esetben,
épúgy mint a test, táplálékot kíván.
Azonban míg az a táplálék olyan, mely
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felkelti a lélek mélyében szunnyadó
nyers vágyakat, felkorbácsolja a heves,
féktelen szenvedélyeket, napfényre hozza
;i vad hajlamokat s barbár tettekre ösztönöz : addig az ember nem lesz emberebb, lelke nem lesz értékesebb, erkölcsei nem lesznek szelídebbek. Míg az
ember véres párbajokat vív. míg tömeges gyilkolások, rablások, kegyetlen háborúk fogják izgatni a lelkeket: addig
csak az őstermészet megnyilatkozásának formái változhatnak, de az ember
csak ember marad s nem lesz emberséges ember. A civilizáció pedig özönével onthatja áldásait, az csak máz lesz,
mely könnyen lehámlik. mint a festék
vagy a vakolat a falról. Míg ezt tapasztaljuk. addig igaz lesz az a szálló ige :
„ Vakard le a muszkát, kozák lesz belőle.'"
Mászáros

.Teitö.

A lu'tíí ö l . . .
— Második é- befejező közlemény. Írta : Thötf

Ttezsö.

Nem a tárgy, nem a mese, nem a szituációk
s m / egyes szók határozzák meg tehát egy-egy
mű morális vagy immorális voltát, hanem e ,
művekben megnyilatkozó szellem, s a cél, mely
megírásakor írója előtt lebegett. Ily . zempont
hói fogta ezt fel eddig is minden művelt nemzet : így mérlegelte a pedagógia, mely az érettebb ifjúság rendes iskolai olvasmányául vett
tel száz és száz oly olvasmányt, melyet, ha
minden ú. n. „megbotránkoztató" szóra s kifejezésre anatbémát vetünk : rég el kellett volna
zárni az ifjúság elől.
Mert aki csak kissé ösmeri is a világirodalmat, nyugodt lelkiismerettel elmondhatja, hogy
nincs sem a világirodalomnak, sem nemzeti
irodalmunknak egyetlen-egy oly jelese sem, akiben — néha igen nagy számban — ne találhatnánk ilv „megbotránkoztató" részleteket. Ha
ezeket emiatt könyvtárainkból (felnőttek könyvtáraiból!) kizárnók: koldusszegényen keresgélhetnénk valami kis érték után a fennmaradó
szürkeség között. Vem is említjük — sokkal
szentebbnek tartjuk — sem a könyvök könyvét,
a Bibliát, sem a középkori legendáriumokat,
mikben — köztudomású — sok a nem-gyermek olvasmány. De le kellene mondanunk úgyszólván
az egész klasszikus irodalomról : le Homérról, j
ki az istenek s az emberek szerelmeit festvén, .
isteni elfogulatlansággal nevez meg mindent a !
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maga nevén, s akit a legművészibb fordítás sem
tesz — nem is tehet, nem is célja — illedelmesebbé : le minden nagv görög tragikusról.
Aischvlostól Euripidesig, mert ..förtelmes" tárgyak s szituációk (vérfertőzés, a fiú szerelme
édesanyja, a mostohát' mostohafia iránt stb.).
valamint a „reprodukálhatlan kifejezések" százával találtatnak bennük. Le kellene mondanunk
az egész római irodalomról is, mert úgyszólván
egy klasszikusa sincs, kiben ily szempontból a
legnagyobb vétségek meg ne volnának (csak
Plautus lupanarjait s a „szűzies" Vergilius s
Horatius furcsa szerelmeit említem). Le kellene
mondanunk Dantéról és Tassóról, Ariostóról, és
hogy modernt is emh'tsek, Carducciról ; s ki
kellene zárnunk könyvtárainkból Shakespearet.
mert ..tragédiái hemzsegnek a fajtalanságtól".
Miket mert a strattfordi genie színpadra vinni,
s miket mondat személyeivel ! Milv nviltan szól
a törvényes s törvénytelen származás titkairól !
A rossz asszonyt hányféle néven tudja nevezni 1
Mily burkolatlan, mily erős valamennyi ! Egy
Hamlettel miket nem mondat 0 fóliának, sőt
édesanyjának is ! Thersites mocskolódásairól nem
is szólva (a Troilus és Crcssidá-han), nem megdöbbentő,— kérdenék a hivatásos erkölcsőrök —
hogy Coriolanus. Caesar. Macbeth mindéi
..szörnyűségük" dacára rendes iskolai olvasmányszámba mehetnek ? !
De kegyetlen rosta aki kellene vennünk
az egyéb magyar irodalmat is, Balassától
kezdve egész mind a mai napig: s lia az
„erkölcstelen szo vagy kifejezés" elég arra,
hnjrv íróin k m t könvvtárainkból kirekesszük:
ki kellene zárnunk a XVI. század szerelmes
lantosát. Balassát, akinek nemcsak eredeti verseiben akad nem egy erősebb sző. de főképp, mert
ő fordította le a reneszánsz egyik leghirhedtebb
szerelmi regényét: Aeneas Sylvius Piccolomini
kardinális (a későbbi iL Pius pápa) Eariálas
és Lucretiá-ját. Ki kellene zárnunk Pázmányt
nemcsak vitaírásaiban, lianem még prédikációiban is használt erősebb szavai miatt : el kellene
vetnünk Zrínyit, Gyöngyösit, sőt Rákóczi szelíd
Mikesét is, akinek leveleiben — asszonyhoz írt
leveleiben ! — hihetetlenül sok az „erotikum"
s az „illetlen kifejezés" (csak azt az egy mesét
említsem, melyben egy ifjú ..egy személyben
hármat r.ett el: a leányát, húgát és feleségét") :
tűzre tehetnők az egész kuruc költészetet, mely
nemcsak e tekintetben „méltó a megrovásra",
hanem vallásos szempontból is: amiért a papságról. főképp a „jezsovitákról" sokszor s épen
nem válogatott szókkal nyilatkozik; s vele
együtt száműzhetnők a Kisfaludy-Társaság egész
tízkötetes népköltési gyűjteményét. Ki kellene
Vetnünk könyvespolcainkról a jó lovasgenerálist,
(jvadánvit, mivel, ha gúnyolni akar, bizony nem
17*
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1ből !) idézhetnénk ilyen sorokat : ,, Nincs semmi ?
l(t. i. a halál után) és nem is kell! hit jövő,
Remény, megvetlek én s elutasítlak !" (Haldokló
mellett), vagy: „Legyen átkozott az Isten!"
<(A szent ember.) Ezeket még ama bizonyos
1túlzó álláspont mellett is menthetem és magya;rázhatom, de mit tegyek Petőfivel? A Felhők
borongó reflexióival, az Apostol rettentő átkával
a zsarnok-isten ellen ? s ezt még csak azzal sem
mentegethetjük (mily komikus is lenne, egy
Petőfit mentegetni!), hogy azok csak hősének,
Szilveszternek az érzései s nem Petőfiéi, mert,
érezzük, alig van költemény, mely írója lelkének
oly közvetlen s forró tolmácsa lenne, mint épen
ez. Istentelennek bélyegezzük hát ezért s „anathema sit" ? A vak s csak a betűt néző elfogultság tán megtenné ezt is, akinek lelke azonban csak egy kissé is emelkedett : tisztábban lát s
magasabb szempontjából könnyen kiegyenlíti az
ellentéteket, s Petőfi e legszilajabb kitöréseiben
is, mint e fiatal isteni erő fenséges hányódásában, csak gyönyörködni tud.
Végezhetünk. Az igazi nagyoktól ne féltse
senki se a vallást, se az erkölcsöt, se a jó Istent.
Az ő hatásuk mindig fölemel, erősít, szavuk
bukkanunk : Ne bántsd, ne bántsd gonosz r
ó elragad és megszentel, mint a templom szava.
az árvát...);
Petőfiből meg épen fölös szám- Okét mérecsgélni a mi morálunk gyarló mértémal idézhetnénk (Legenda ; az Apostol-ból; a kével, egy-egy szavukba kapaszkodva, félteni s
menteni az erkölcsöt : kicsinyes és komikus látMit nem beszél az a német, stb., stb.).
Van-e, aki ezeket, a legnagyobbakat, kikkel vány; liliputiak harca óriásokkal. Velük: lela Gondviselés nemzetünket s az emberiséget künk emelkedik, gazdagodik, tisztább és nememegajándékozta, e szók miatt erkölcstelennek sebb lesz ; nélkülök : koldus-szegények vagyunk.
merné bélyegezni? A korlátolt vagy számító
De miért kell e rég ösmert, szinte elkoptatott
álszemérmen kívül megbotránkoztatnak-e vala- igazságokat újra felhoznunk? Sajnos, van rá
kit? Bizony, nagyok ők és erkölcsösek, mert más okunk is, nemcsak az utolsó hetek irovégső, egyetemes hatásuk morális, ezek mellett dalmi szenzációja. Minden igaz ügynek akadnak
s ezek dacára is. S bármint vélekedjék is az oly Don Quixote-lovagjai, akiknek jószándékához
álszemérem e szavak s kifejezések felől, bizo- kétség talán nem fér, harcuk azonban szinte
nyos, hogy ezek is hozzájuk tartoznak, egyéni- komikus s szinte kompromittálja a jó ügyet is,
ségüktől el nem választhatók ; ne'lkülök Shakes- melynek védelmében síkra szállanak. Manapság
peare nem Shakespeare, Csokonai nem Csokonai, egyre több ily „bús lovag" védelmezi a közMikszáth nem Mikszáth. Bizonyos, hogy a világ- erkölcsöket. Akadt egy — neve nem fontos —,
irodalom nagyjai nem ezért s nem ezekben aki még az ősszel a morál szent nevében támadt
nagyok, de nagyok ezekkel együtt s ezek da- meg egy komoly s fontos munkát végző testücára is; bizonyos, hogy e szavak s kifejezések letet: a Népiskolai Könyvtárbizottságot, amiért
miatt nem egy művük nem való éretlen gyer- a tanítóknak egybeállított (mindeddig még nem
mekkézbe, de megbecsülhetlen értékekről való publikált) könyvjegyzékbe oly műveket is föllemondást jelentene, ha ezek miatt a felnőtt, vett, mikben állítólag „erkölcstelen", sőt „förérett ember szellemi kincsesházából kizárnók őket. telmes" részletek foglaltatnak. S gondosan elS amint a morállal : hasonlatosképen a val- hallgatva írójukat s a címeket, idézett is néhány
lással is. Hány nagy író van, akinek munkáiból ily megbotránkoztató részletet: kikből? Kiss
„istentelen", sőt istenkáromló szavakat bön- József költeményeiből, Mikszáth egyik gyönyörű
gészhetne ki a rosszakarat! Nemcsak a filo- novellájából, Vámbéry Ármin önéletrajzából, s
zófusokra — pl. egy Voltairere,egyNietzschére — hogy a külföld se maradjon megrovás nélkül:
gondolok ; nen^ is épen arra, hogy egy kis mala a legnagyobb svájci novellista, Meyer Konrád
fides-Mel — bölcs módszer szerint: kiszakítván Ferdinánd remekéből, A Szent-bői. Ugyanez az
összefüggésükből s eltorzítván igaz jelentésüket — író néhány év előtt egész hasonló taktikával
egy Vörösmartyból, egy Tompából (a pap-költő- (t. i. a nevek s a címek elhallgatásával, csupán

válogat sem szóban, sem kifejezésben, ki Csokonait (Dorottya, Béka-egérharc), a két Kisfaludyt
(Sándort a Szerelmek nem egy strófája, Károlyt
— kogy mást ne említsünk — már csak a
Tihamér miatt is) ; Kölcsey sem igen nyerhetne
kegyelmet (gondoljunk csak a Dobozi-ra !),
Katona meg épen (Bánk bán, Melinda!) egyenesen elvetendő. Kizárhatnék valamennyi regényírónkat, Dugonicstól Jókaiig, minden elbeszélőnket, Fáytól Mikszátkig s Herczegig ; sőt
legnagyobb költőinket, Vörösmartyt, Tompát,
Aranyt, Petőfit is, mert egy sincs, akiben olykor a legerősebb kifejezések, a legkényesebb
szituációk, félreérthetlenül „egyértelmű" szavak
ne találtatnának. Vörösmartytól csak a Vérnász
meséjét, a Csongor és Tünde erotikus festéseit
említjük; Aranynak nemcsak fordításaira utalkirály,
hatunk (Aristophanes, Hamlet, János
Szentivánéji álom), hanem eredetiekre is (pl. a
Nagyidai cigányok, a Bolond Istók első éneke
s kidolgozásának terve ; a Daliás idők első
kidolgozásában az Eszter-epizód ; a Csodaszarvasból: „Fiat szültek hősi nemre, Szép leányt is
szerelemre" ; a Gondolatok a békekongresszusról
pár sora ; sőt az Árva fiú-ban ily erős szóra is
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néhány összefüggésükből kiszakított sorral) s
ugyancsak az erkölcs nevében üzent hadat
Shakespeare s Jókai ellen, a János király, a
Fortunatas s A Damolosok alapján. Am akkor
csak az ifjúságot ..óvta", most azonban — hogy
a komikum teljes legyen — már a tanítók,
felnőtt, érett emberek erkölcsét félti egy Kiss
József, egy Mikszáth, egy Meyer Konrád Ferdinánd mételyétől.
Míg a morált így védelmezik : van rá ok,
hogy épen az igazi erkölcsiség nevében tiltakozzunk ellene.
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Hazánkban, főleg az erdélyi és déli, úgynevezett bánsági részeken tarka egyvelegben laknak a legkülönbözőbb népfajok, köztük magyarok is kisebb-nagyobb csoportokban. Erdélyben
százakra rúg az olyan oláh falvak száma, hol
a még be nem olvadt magyarság kisebb-nagyobb szórványokat alkot, a Bánátban pedig
szinte alig van falu, hol legalább 10 — 20 magyar ne élne. S ne gondoljuk, hogy e szám
az eme községekben lakó intelligens elemből
kerül csak ki. Aki csak némileg is ismerős a
délvidéki viszonyokkal, okvetlenül tudni fogja,
hogy szegedi, vásárhelyi, makói s más magyar
helyek népfölöslegének egy jőrésze délre vándorol, hol a szegényebbek napszámosoknak, cselédeknek szegődnek el, a vagyonosabb, de otthon
földhöz jutni nem tudó elem pedig a parcellázások vagy más úton való földvétel által mint
kisbirtokos telepszik le. néha csak harmadnegyedmagával, egy szerb vagy oláh faluba.
Mi történik most ezek gyermekeivel ? Magvar

írta: Jtenisch Artur dr., a Dnike titkára.
Ama számos öröklött baj közül, melyek
hazánk elöhaladását, önálló állami létre való
törekvésünket megnehezítik, kétségtelenül egyike
a legnagyobbaknak, ha ugyan nem a legnagvobb, az a számos nemzetiség, mely az anyanc^ország lakosságának majdnem felét, Erdélynek iskola a tiszta nemzetiségi községben nincs,
pláne több mint kétharmadát teszi ki. Míg magyar községbe kosztra — főleg a szegényebb
o.
o
n
o
más, nálunk szerencsésebb államok már évszá- elem
- - nem adhatja s így a gyermek vagy egyzak előtt szerencsésen átestek többféle fajú általán nem jár iskolába, vagy, mi még rosznépeik összeolvadásának processzusán s ma már szabb, oláh, szerb iskolába megy s örökre
egységes nemzeti államot alkotnak, mi csak a elvész nemzetünkre nézve. 8 ígv amilv örvenmúlt évszázban kezdtük meg ez irányban a detes egyrészt a magyar elem hódító előnyomubekes küzdelmet. Rendkívül nehéz tehát kor- lása a délvidéken, másrészt mély aggodalommányzó államférfiaink helyzete, kiknek most, a I mai tölthet el annak tudata, hogy a magyarság
nemzetiségi öntudat teljes kifejlettségének korá- eme előőrseinek egy része ha maga nem is, de
ban, a többi állammal többé-kevésbé azonos gyermekeiben asszimilálódva, nemzetünk ellenteendőik mellett, folyton tekintettel kell lenniök I ségeinek amúgy sem kis számát növeli.
mely w
bazank e specialis ua^i bajára
E hallatlan dolgot, jó magyar véreink eloláállami élet minden ágazatában zavarólag hat hosodását, mi nem mese, hanem ^zámoa pc'.dá
közre. Kitérni pedig e kérdés megoldása elől val igazolható szomorú valóság, valóban leheO
O'
nem lehet, inert ez annyit jelentene, mint
tétlen
tovább
tűrni.
De
hogyan
segítsünk
lemondani ezeréves nemzeti államunkról s magunkat néptörzzsé lefokozva, egv nyomorúságos rajta? Végre is addig, míg a kizárólagos állami
föderativ Hungáriában folytatni dicstelen létün- magyar népoktatás életbe nem lép — s ettől
- financiális
ket. Bátran kimondhatjuk, hogy csak az egy- még nagyon messze vagyunk
séges nemzeti államoknak van jövője s lia ezt szempontból is lehetetlen azt kívánni, hogy
belátjuk, az állami élet minden ágazatában minden helyen, hol •> —4 magyar tanköteles
tervszerűen, az akadályokkal bátran szernbe- van. állami iskola állíttassék. E tekintetben meg
szállva kell hozzáfognunk a nemzeti egység lehetnénk elégedve azzal, ha az állam mindemagyar tanköteles van.
megvalósításához — még pedig gyorsan. Mert nütt, hol legalább
állami
iskolát
létesítene.
Kérdés tehát, mi töra jelen még a mienk, de ki tudja, mit hoz
ténjék az asszimilálásnak legjobban kitett oly
magával a jövő ?
magyar családokkal, melyek egyedül vagy csak
Á nemzeti egység megvalósításához az első, néhányadmagukkal élnek egy-egy faluban?
a legelső lépés kétségtelenül az, hogy ez egy- Ezeken csakis népinternátnsok felállítása által
ségnek már meglevő alapjait, a magyarokat, segíthetünk.
*
bárhol és bármily számban legyenek is elszórva
e hazában, magyarságukban föltétlenül, bárMi is az a nép internátus ? Erről bizony nem
mily áldozatok árán is megóvjuk. A magyar sokat beszélnek a parlamentben s az újságokállamnak és társadalomnak kötelessége minden ban. Próbáltam utána járni, hogy hol vannak
magyar polgárnak lehetőre tenni, hgy (gyerme- ilyes intézmények s milyen a szervezetük, de
keit nagyobb áldozatok nélkül is magyar isko- csak a temesmegyei Vadászerdő nevű magyar
lában. magyarokká nevethesse.
telepesközség internât osáról sikerült ponto-

6

NÉPTANÍTÓK

sabb adatokat szereznem. Epúgy meddők maradtak aziránti puhatolódzásaim is, mily nagy
egyes vármegyékben a nemzetiségek közé ékelt
s magyar iskolát nélkülöző magyar tankötelesek száma. Pedig épen ezek az adatok tüntetnék fel megdöbbentő világításban e kérdés
égető voltát.
A vadászerdői népinternátus két buzgó állami
tanítónak köszönheti keletkezését. Ezek 1899
nyarán a maguk költségén, szabad idejüket
feláldozva, biciklin bejárták Torontál, Temes és
Krassó- Szörény megye községeit, hogy tanulókat toborozzanak az általuk szervezett internátus számára, hogy a tiszta magyar környezetben a nemzetiségi tanulók elsajátíthassák az
állam nyelvét. 28 fiű jelentkezett az első évben
s a következő esztendőben az életrevaló, hazafias intézménynek mecénása is akadt egy községbeli derék telepesgazda személyében, ki házát
két évre teljesen díjtalanul adta át az internátus céljaira, melyet gyűjtés útján szerzett pénzzel bútoroztak be, a legegyszerűbben. Az új
intézmény rohamosan fejlődött, úgy, hogy ma
már évenként 200 tanuló talál a községben
elhelyezést, kik közül 40 az intemátusban lakik,
míg a többi a telepesgazdák családjainál van
elhelyezve havi 16 korona díjért, mely élelmiszerekben is leróható. A telepesek gondját viselő
Darányi földmívelésügyi miniszter évi 3500
koronával, egyes társaságok, a Dmke s magánosok kb. évi 2000 koronával segélyezik ezt
az intézményt, mely ennek fejében megfelelő
számú szegény tanulót évi 40—80 koronával
segélyez. A telep buzgó állami tanítói végzik
az adminisztráció s az ellenőrzés munkáját.
Az odatóduló tanulók nagy száma bizonyítja,
hogy ez intézmény helyes alapon van szervezve
s közszükség. Célja azonban — s szerintem ez
nagy hiba — elsősorban nem az, hogy a délvidék falvaiban elszórt magyar tanköteleseket
beiskolázza s így az eloláhosodástól megóvja,
hanem az oláh, szerb, német stb. gyermekeknek a magyar nyelvre való megtanítása. A
segélyekben is leginkább a nemzetiségi tanulót
részesítik.
Megvan ugyan ennek is a maga célja és
jogosultsága, de nagy hiba, szerintem, — s ebbe
a hibába sokszor beleesett a magyar közoktatási
politika is — hogy hódítani akarunk akkor,
mikor még meglevő véreink megtartásáról, megmentéséről sem gondoskodtunk kellőképen. Azok
a Lakatos, Bíró, Kovácsiu, Nemesiu stb. tiszta
vagy némileg elferdített magyar nevű, de magyarul egy kukkot sem tudó oláh fiúk, kik
évenként a vadászerdői internátusban megfordulnak, intő példát szolgáltatnak nekünk, hogy
minél előbb s minél nagyobb erővel fogjunk
hozzá ama végtelenül szégyenletes állapot meg-
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szüntetéséhez, hogy kisebb magyar szórványok
még ma is beolvadnak a környező nemzetiségbe. A mentés módja igen egyszerű. Miután
a magyar iskolanélküli falvakban levő magyar
tankötelesek pontosan összeírattak — s ezek
száma ezrekre fog menni — a délvidéken s
Erdély egyes erre alkalmas állami iskolával
bíró tiszta magyar községeiben (főleg a telepes
falvakban), a vadászerdői mintájára, népinternátusok szervezendők oly számban, hogy az öszszeírt összes magyar tankötelesek, kiket szüleik
szegénységük miatt nem taníttathatnának itt,
ingyen vagy kedvezményes áron felvétessenek.
E tervnek megvalósítása kétségtelenül nagy
költségekkel járna, melyeket pontos adatok hiányában ma ; még megközelítőleg sem lehet megállapítani. Ámde kitérni előle többé nem lehet,,
hacsak a magyar állam s kultúra szégyenére
nem akarjuk a Papok, Nemeseknek szemünk
előtt Papiuk, Nemesiukká való metamorfózisát
tovább is ölbe tett kezekkel nézni. A megvalósításra elsősorban kultúregyesületeink, az Emke
és a Dmke volnának hivatva, ha volna ez iránt
kellő érzékük vagy inkább kellő anyagi eszközeik. Nálunk, sajnos, még az ily nemzetmentő
akció sem számíthatna a társadalom megfelelő
támogatására, szükséges tehát, hogy az állam
vegye a dolgot kezébe. S ha a megvalósítás
évenként százezrekbe kerülne is, bíznunk kell
abban, hogy a magyar parlament örömmel
szavazná meg az e célra szükséges eszközöket.
A társadalom vagy az állam, vagy mindkettő
együttesen kezébe veheti, kezébe kell vennie e
kérdés megoldását, ami ezreket mentene meg
fajunk számára.

Járvány idején.
Irta:

Mórit»

Júlia.

A jelszavak korát éljük, divattá lett valamely
irányzathoz tartozni. A tömegvonzás elméletét
látjuk érvényesülni a társadalomban is, hol a
demokrácia jegyében új kasztok vannak alakulóban. Az egyéniségek kora kezdi lejárni magát,
mert az egyéni tekintély aláhanyatlott s csak
a tömegek imponálnak. Amint egy egyéniség
felbukkan az ismeretlenség homályából, fogalommá lesz mihamar s követőivé szegődnek
olyanok is, kikben csak csekélyke hajlandóság
van azon eszmék iránt, és akik talán sokszor
csak a divatnak hódolnak ezzel, de számot vetni
elfelejtenek körülményeikkel, hivatásukkal, önmaguk és hozzátartozóik iránti kötelességeikkel,
nem is szólva a közérdekről. A szabad gondolatnyilvánítás lehetővé tette mindenki számára eszméinek terjesztését, és régi igazság, hogy nincs
az a szekta, melynek követői ne akadnának.
Az emberi művelődés történetében korszakot
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alkotó lángelmékkel «-Mik ritkán találkozunk. .. S hogv van ez megírva
Bolondul es gvöNagyon kevés azok száma, akik nagyobb súly- nyörűen - - kár ehhez bármit is hozzátenni."
yal estek az emberiség fejlődésébe. Manapság Igaza vau, kár. I >e nagyon kár az is. hogy
gombamódra teremnek a világboldogítők s min- akad magyar író, aki ilyen módon adogatja be
ien harmadik ember úgy van meggyőződve, • a maszlagot annak a közönségnek, mely azt
hogy hivatást teljesít, ha hozzájuk csatlakozik, j kész bevenni. Ez az ismertetés pedig a femiA népnek új világ perspektívaját mutatják s nisták lapjában jelent meg, mely szörnyen nagyr i
hívőkre mindig találnak. A szabad szó- és gon- van tisztességes irányával.
.
. . .
.
A feminizmusról csak nem régen mondta ki
dolatnvilvánítás vadhajtásai bőven termik gyü- e lapok hasábjain egyik becsületesen és józanul
mölcseiket, és akik válogatás nélkül esznek gondolkodó írónk, hogy annak veszedelmes volta
belőle, észre sem veszik, hogy áldozatul esnek abban a törekvésben rejlik, hogy a bét nem
a pusztító kórnak. Mert nem lehet egészséges egymáshoz való viszonyát nem a mai családi
á llapotnak nevezni azt, mikor csak úgy dühöng
a sok ..izmus". Telítve van velük a levegő, (•let keretében, hanem a szabad szerelem alapján
iélekzeni is alig lehet tőlük. S mint járvány | kíván ja rendezni s éjien ezért a feminizmusra,
idején a bacillusok befészkelik magukat az em- ; mint önálló szellemi és társadalmi irányra, nim-s
beri szervezet szövevényeibe, az izmusok bacil- szükség. Megszívlelendő szavak a. feministák réisai befészkelik magukat az agysejtekbe. Demo- szére, akik épen a túlhajtással járatják le különralizáló hatásuk kiszámíthatatlan. Hova vezet ez ? ben sem sok szimpátiával fogadott eszméiket.
A feminista törekvések nálunk is túllépték
Járvány idején védekezni szoktunk, a védekezést kötelességévé tesszük mindenkinek. A már azt a határt, melyen belül komolyan számba
-zellemi járvány ellen nincs védekezés. Ez sza- lehetne venni őket s ők maguk, bármennyin
badon pusztíthat, rombolhat a kultúra és egyéni szépítik is a dolgot, sokban túllőnek a célon.
- zabadsag szent nevében. Szabadon követheti A feministák lapja, „A nő és társadalom" egész
mindenki meggyőződését. Fönséges elv, gyö- iránya ellene mond annak a válasznak, melyet
iivöríi eszme mindaddig, míg a jóról, a szépről, Jancsii Benedek cikke váltott ki egyik buzgó
a nemesről akarnak meggyőzni bennünket, de elöhaivosukból.
mikor az izmusok bacillus! olepoiből táplálkozó
Bizony, csak forradalmat akarnak előidézié
agy követi meggyőződését, akkor nem ártana a mai erkölcsi es társadalmi rendben, ha lepegv kis kötelező védhimlőoltás.
lezik is ebbeli törekvéseiket. E célból nem riadEzt célozza a pornografikus irodalom meg- nak vissza semmi eszköztől .»cm. Szinte- er< i1'Hőszabályozása is, de hát. Intenem, hacsak a szakkal vetnek felszínre oly kérdéseket, melyeknornográfia veszélyeztetné az egészséges szél- nek esetleges megoldása sokkal több ve.»zelyt
iemét, könnyű volna egy tollvonás»«! álját .íllani. ypjr iriiutha örökké aludni hagynák. Altaláno»
De mikor sokszor a tisztességesnek mondott emberi szempontból mi s z ü k s é g van a szexuális
• odaírni művek tendenciája is olyan tanulságokat , pedagógiára ? Hagyják csak meg szaktudományrejt és tár fel, hogy romboló hatásuk messze nak. Epérzékű, testileg-lelkileg egészséges emberfelülmúlja a pornográfiáét! Mutatja a Szanin ' anyagnak nincs szüksége nemi felvilágosításra
• sete, mely rövid idő alatt szintén fogalommá abban a korban, mikor pedagógiai hatás alatt
vált, hogy szaninista gyűjtőnév alá foglalja a áll, azután pedig elvégzi az élet. Egészen fölösmegmételyezett lelkű ifjúságot. Nálunk is, más- leges tehát a pedagógusokat ily irányban zakhol is betiltották, de mit ér mindez, mikor latni és olyan kérdések tárgyalását az iskolába
százával teremnek a hasonló tendenciájú müvek bevinni, pl. hogy: „Hogyan születünk".
szerte a nagyvilágban s propagálói mindenütt
Minket magyarokat szeretnek a maradiság
akadnak. Egy jónevű írónk „Tavasz ébredése" vádjával illetni s azért sokan kötelességüknek
•ímen ismerteti Frank Wedekind darabját, a tartják szolgai módon utánozni a külföldet. A
Frühlings Erwachen" című német munkát, „művelt" Nyugat civilizációja talán sehol sem
megnevezve^ annak kiadóját. (Albert Langen, hódított olyan rohamosan, mint épen nálunk,
München. Ara I "50 márka.) Ebben az ismer- ebben a Keletnek csúfolt „barbár" országban.
tetésben olvasható, hogy „nincsenek gyermekek, A szocializmus előbb jött. ide a német ponyvacsak emberek vannak, innen a huszonnégyen irodalom révén, mintsem gyáriparunk kifejlődvagy a tizenhármon. A Tavasz ébredésében az hetett volna, A negatív tantételt előbb kaptuk
van megírva, hogy a tavasz a nemi gerjedelem meg, mint a pozitív gazdagságot. A szocializmus
• bredése a gyermekemberben. A gyermeknek az a magyar ipar lételét támadja meg, a marxizmus
az emberi tragédiája, hogy nem szabad, ami a kisgazda és mezőgazdasági munkás félrevezemuszáj, hogy tilos, ami elcsitíthatlan, hogy ért- tésére irányuló politika. I >e hát mi egy kis
hetetlen, ismeretlen és kimondhatatlan, ami ter- ..Européer" mázért sokszor meggondolás nélkül
mészetes'". Az. író úr szinte extázissal hozzáteszi : dobjuk áldozatul ősi erényeinket. A sok „izmus"
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térfoglalása erre vezethető vissza, pedig ha ezer
évig megtartott és védett az ősi erény, érdemes
azokat ápolni egy újabb évezreden át is. Egy
kis egészséges konzervatizmus nem fog megártani a sok „izmus" között semmi esetre sem.
Ezt minden gondolkodó ember beláthatja, a
tanítóság pedig felelőssége tudatában kétszeresen
érzi. Azért nem tudott a szociálizmus tért hódítani a magyar tanítóság között még a legnagyobb megpróbáltatások idején sem.
Egy ízig-vérig feminista hölgynek az a kijelentése pedig, hogy „amagyar tanítónők vétkes
közönnyel nézik a feministák küzdelmeit, anélkül, hogy részt vennének benne", — gáncs akar
bár lenni — a legnagyobb dicséret nekünk.
A magyar tanítónő eddig fényes tanújelét
adta a reális fejlődés és haladás iránti érzékének. Ez szerezte meg számára a közbecsülést
nehéz pályáján. A feminista törekvések jogosultságát is elismeri bizonyos határokig, mint
minden gondolkodó ember, de a feminizmus
zászlóvivője nem akar lenni. Pedig a közpályán
működő nők között az első, a legelső helyen
áll számban és időrendben is, mert hazánkban
ez a pálya áll legrégebben nyitva a nők előtt,
mint amely leginkább is megfelel egyéniségének.
(Talán ez a magyarázata annak a sokat hánytorgatott ténynek is, hogy a kenyérkereső nők
zöme erre a pályára tódul leginkább.) Abban
a társadalmi átalakulásban, mely a nőt is a sorompók elé szólította, hogy a küzdő fél munkájából
részt kérjen, a nő, mint tanítónő, egyéniségének
teljesen megfelelő részt nyert. Be is vált mindenképen. Beleilleszkedett a modern kor kereteibe, anélkül, hogy kirívó alakká vált volna,
anélkül, hogy túlzásokba esnék. Szerényen, de
híven odaállott a küzdők táborába, hogy a
kultúrális fejlődés alapvető munkájához hozzájáruljon, hogy nemzetgazdasági és szociális
szempontból értékelhető munkát végezzen. Modern nő lett a szó nemesebb értelmében, anélkül, hogy. a most lábrakapott szabadosságot
vallaná, hirdetné és követné, anélkül, hogy a
régi nő hagyományos hivatását, szerepét és ósdi
felfogását osztaná csupán. Helyes érzékkel átértette, hogy abban a nagy átalakulásban, mely
előtt az összes nők állanak, neki az a fontos
szerep jut, hogy irányítója legyen a fejlődőfélben levő új típusnak. Mert a nő gazdasági
helyzetének elváltozása szükségképen eredményezte, hogy ezzel együtt gondolkodása is megváltozzék és pszichológiája új jelleget öltsön.
A fejlődésnek és átalakulásnak megakadályozására nincs emberi hatalom, de kár is volna
ilyesmit akarni. Egy nagyon józan gondolkodású
kollégánk, Farkas Edit szerint kár is volna
ilyesmit akarni. „Bátran akarhatjuk a fejlődést
és haladást, csak legyen érzékünk ebben a fej-
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lődésben a mi legnagyobb kincseink és legfontosabb létérdekeink iránt. Semmiféle fejlődésnek
árja ne moshassa szét a nőnek, a leánynak, a
feleségnek, az anyának ideális típusait."
Ez a szempont vezessen bennünket továbbra
is, s akkor a járvány nem árthat nekünk.

Hadüzenet a háborúnak.
(A Magyar Pedagógiai Társaságból.)
Mély tudással és erős meggyőződéssel fölfegyverkezetten, bátor, de n e m bántó szókimondással
szállt síkra az örökös fegyverzörej, vérontás ellen
Sebestyén Károly dr., a Pedagógiai Társaság ülésén.
A latin órák vezetik a középiskola növendékeit
a harcvonalba. A latin órák anyaga szolgál teljes
hadi kiképzéssel a ma ifjúságának a mult harcaihoz. 10 éves korában kerül a hadi iskolába a
jelen kor satnya csemetéje. Alig hogy tipegni tud
betűről betűre, már ott izzad a harcos felek közt.
Es ha még csak a háború borzalmai rohannák
meg eszét, szívét ! De mily irányban fejleszti
ébredő ítélőképességét, erkölcsi érzését az erkölcstelenség számos példája. Elsőnek a testvérgyilkosság ragadja meg. S még hozzá a gyilkos
Romulus istenné emelkedik. Alig lép egyet, újabb
testvérgyilkosságba ütközik. Majd látja a leányt,
amint eltapossa atyját, megismerkedik az erényes
Lukréciával stb. 12 éves korától kezdve esztendőkön át él szüntelen a csatazajban. 3 5 olvasmány közül egyfolytában 15 kínálja az olvasókönyv tartalomjegyzékében a háborút, a többi
békésebb cím alatt táplálja vele. Az olvasókönyv
szerzője lelkesedést, hazaszeretetet, megfontolást
akar ez olvasmányokkal fejleszteni. Ehelyett azonban rengeteg csalafintasággal ismerkedik a még
nyelvi nehézségekkel küzdő gimnáziumi ifjú. Szegény Mars csillaga alatt született kis regruták
nemsokára a magasabb hadi iskolába lépnek és
olyan részletekkel foglalkoznak, hogy a tisztek
lemondanának előbbrehaladásukról, ha meg kellene
tanulniok e részleteket. Bajlódnak az antik geográfiával, holott a modernet sem ismerik. Az V.
osztályosok behatolhatnak Mitridates jellemébe, ki
egy nap alatt 8 0 0 0 rómait hurcolt a mészárszékre. A VI. osztály második felében már a pún
háborúknál tartanak, hol saját testvérének fejét
vágják Hannibálhoz.
Előadónk lelkesedik az egyéni bátorságért, de
kárhoztatja e 8 éven át t a r t ó fegyverzörejt. Ittott, igaz, kis szünetet enged a tananyag, ekkor
azonban még inkább kísértenek az unalom rémei.
Már pedig nincs olyan elméleti pedagógia, amely
megengedné az ifjak úntatását, eredménytelen
időtöltését ! Elismeri, hogy van értékes része is
a latin tanításanyagnak. Pl. Ovidius, ha nem is
teljesen, Vergilius tele a legmélyebb életbölcseséggel. Ezek a kiválók bőséges alkalmat adnak
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a 'tanárnak a nevelésre. Az anyag zöme azonban
nemcsak hogy nem szolgálja a neveles érdekét,
de hátrányára van. Elsősorban Ciceró és Horáciusz.
( 'iceró törvényszéki beszédeinek jogi érveit a mai
laikus is megdöntheti. í 'sörés-esavarása károsan
hat az ifjú lélekre. A gondos pedagógia kitörölhet egyes részeket. Ciceró egyik-másik szónoki
beszéde úgy hat, mintha Rózsa Sándor bűnpörét
tárgyalnák a/, iskolában, csak azért, mert Kupeezki
vagy Mínyoki képéről, Izsó szobráról lenne szó
benne. Természetesen ( 'icerónak is vannak tárgyalható részei, de pl. d — 4 hónapon át Katiiméval foglalkozni fölösleges időtöltés. Még hozzá
nagy az ellentmondás a pragmatikus történelem
és < 'iceró frázisai között. A latin órák anyaga
jórészt arra tanítja a fiatalokat, hogy milyenek
ne legyenek. Pedig ebben a korban lehetne leginkább bevésni a fogékony lélekbe a törvény
szellemének tiszteletét, az egyéni és közszabadság
megbecsülését. Horáciusz ellen két kifogása van.
1. A let főcéljának a zavartalan élvezést tartja.
2. A néptől elhúzódik es a hatalmasok kedvét keresi.
< sak a ma is érvényes, egyetemes igazságokat
tartalmazd, nemesítő olvasmányokat kellene tananyagul választani. Régi harcok törtenete, régi
korok elavult morálja nem valók az iskolába,
különösen akkor, midőn, ittint azt számos érett
ifjú bizonyíthatja, meg formai tekintetben sem
nélkülözhetetlenek. Eddig sem adták meg a latin
nyelv -zabatos ismeretét. A mai latin oktatás két
eredményhez vezet. Vagy nyomot hagy a lélekben,
vagy nem. IIa igen, akkor az csak erkölcsileg
káros lehet. Ha nem, akkor a szégyenletes eredménytelenség mutatja mennyi időt,, erőt pazaroltak cl hiába.
Sok oldalról fenyegeti veszedelem a latin oktatást. A történelmi materializmus, a természettudomány, a küzdelem a létért jelszó mind nekidől az iskola vastag várfalának es ki akarja
szorítani a pogány tanítókat a keresztény iskolából.
Erősebb támadás azonban alig érte, mint félolvasónké. A bizonyítékok légióját állította harcba
a latin oktatásának mai módja ellen. Csakhogy
a latin nyelv szerencséjere nem vesztét, hanem
megújhodását kívánja Sebestyén Károly.
A komoly értekezés mély benyomást tett,
tudós hallgatóságára. Hegedni
István dr. két
ívszre osztja felszólalását. Az első részben köszönetet mond az előadónak, hogy rámutatott a hadi
mozgalmak tömegének fárasztó, káros voltára.
0 maga is erezte ezt, bár a tanár javíthat a
dolgon, az olvasmányok sorrendjének helyes megállapítása val. Védelmébe veszi < 'icerót és I loraciuszt.
Cicerónak két arca voll, mint, mindenkinek a
világon. A ravasz ügyvéd, esél-csap, nagyravágyó
mellett ott a humanizmus barátja,. Horáciusz pedig
nem volt tányérnyaló, ha szerette is a jó falatot..
Augusztus kegyes ajanlatait visszautasította, dob-
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ban meg kell válogatni a kánont, az bizonyos.
A latin olvasmányok akkor lennének hasznosak,
ha feltüntethetnék, hogyan lett az egyszerű pászt ornépből morális hatalom, mely előbb meghódította,
aztán humanizálta a világot.
Fináezy
Ernő dr. elnök szintén köszönetet
mond az előadónak eszmekeltő, érdekes felolvasásáért. Ebből a szempontból eddig még nem bírálták a tantervet. Sok tekintetben egyetért az előadóval. Hangoztatja azonban, hogy több latin író
munkája irodalomtörténeti, vagy retorikai szempontból kapott helyet a tantervben.
Megnyitó szavaiban jelenti az elnök, hogy
Gokler Lajos dr. Kolozsvárról levélben köszönte
meg taggá választását. Egyszersmind 100 koronát
küldött a társaságnak, könyvkiadó-alap létesí-

tésére.

Havas

irma.

K ö il y y e s Ii á / .
* Kuthy Sándor: A fehér hegedű. (Budapest, 1909. Singer és Wolfner kiadása. Ara
2 korona 50 filler.)
Kuthy Sándor álmodozó, költői lelek, sok
gyöngéd érzéssel, néhány szép gondolattal, de
kevés kifejezőerővel. Rövidre fogva: ez, Kuthy,
ez volt, már első kötetében ( Versek. Budapest,,
1 907.), melyet talán kelleténél gyorsabban követett ez a másik, amelynél már nem elégedett
meg a költő az alcímül használt egyszerű Ujabb
versek-kel, hanem főcímnek, sőt a külső borítékon
egyedüli címnek odatette a különös, a szemnemlátta cs bizonnyal fülnemhallotta „Fehér hegedű" -t. Ez a feltűnő jelzés egyszersmind elárulja,
hogy Kuthy szintűn fele.
ft
ir«nv hívének, divatos poétának, jobban mondva,
Adystának. bármennyire tiltakozik is ez osztályozás
ellen, vagy az ő szavait idézve: „az új dalok ú j
vaskalapja" ellen.
Hát legyen az ö kívánsága szerint,; fogadjuk
el, hogy minden költeménye saját képére veri
arany, de nézzük meg, hogy igazi aranyat dolgozott-e fel és a veret művészi munka-e?
Bizony nem mondhatjuk, hogy mindig tiszta
aranyat, vesz kezébe, hogy természetes, igaz érzést
visz verseibe. Kivált két érzését nem tudja velünk
elhitetni, szívünkbe, hacsak utórezgésképen is,
átültetni. Ertem elsősorban halálvágyát, igazab
ban Ivüálkedvét. Az elet helyett neki is a halai
ban telik gyönyörűsége, akár Oláh Gábornak,
az. eletet temetőnek nézi, az utcát egy nagy
ravatalnak látja, Aranynyal együtt az életet egy
táncteremnek tartja, de Aranytól eltérően oly
táncteremnek, amelyben az emberek haláltáncot,
járnak, úgy, hogy mi költeményei jó részét,
nemcsak azokat, amelyeket „A nagy ravatal"
cím alatt csoportosított,, hal ált áne-énekvek (danse
macabre) nevezhetjük. E halai kedv valóságos

10

NÉPTANÍTÓK

halottszimatolássá, mondhatnók, halottkémléssé fajul ; halottak nyomait, sőt halottakat lát a tavaszi
alkonyban és a nyár végén, az őszi esőben és a
téli hóban, a könyvtárban és a kávéházban, a
hajón és a vasúton, szobája régi bútoraiban és
az utca dübörgő kocsijaiban, de főkép a maga
lelkében. Lehetetlen, hogy e halottkeresés (költeményeinek legalább a felében) mindig természetes
volna, de ha még az volna is, lehetetlen, hogy
mindannyiszor teljes erővel, elhitető-művészettel
tudja kifejezni.
Még kevésbé tud bennünket meggyőzni, hogy
új korszaknak a teremtője, hogy a jövő dalának
a hangoztatója. Költeményeiből sehogy sem olvashatjuk ki az apostolt, a messiást, a minek hol
burkolt célzással, hol nyilt vallomással szeretné
magát feltüntetni. Akár az ő, akár a társai költészetében hiába kutatom a mélyebb szeretetet
az emberek iránt, a nagyobb szabadságot az elnyomottak részére, az erősebb igazságot a hatalmasok ellen, a feláldozóbb jóságot a szegények
javára, szóval, a társadalomújító eszméket, a világmegváltó gondolatokat. De bocsánatot kérek tőle
is, társaitói is, ha nem tudom és nem akarom
feltalálni az új korszak, az idők teljességének
boldogító jeleit sem a halállal való kacérkodásban,
sem a szabad szerelem hirdetésében, az érzéki
gyönyörök őrjöngésében, a nemi élet megtévelyedésében, sőt még abból sem érezzük ki a várva
várt új idők dalát, ha ifjabb poétáink tetszelegnek
az érthetetlenségig homályos előadásban, ha szonettet és valami torz-tercinát művelnek különös
szeretettel, ha szokatlan, avagy épen képtelen
szókkal és összetételekkel, jelzőkkel és hasonlatokkal, végül töméntelen sok nagy betűvel rakják

meg műveiket (imás mosoly, messiásos homlok,
golgotásan, halálkísértőn, mindent fáradt, dérmart; van hajnalos, verő meg esti lélek; Hajnal, Sírás, Élet, Álom, Nap stb.). Mindezt el
kellett mondanunk, nemcsak Kuthy, hanem a
társai miatt is, egyszersmind fel kellett szólalnunk a halálkedv járványa, e modern halottidézés
ellen, de főkép az ellen, hogy prófétáknak, megváltóknak hirdetik magukat azok, akik legtöbbször
ízléshamisítók és stílusrontók.
Most pedig próbáljuk Kuthyt, a habiinak affektált országából visszahozva és fejéről az odatűzködött messiási töviskoszorűt letépve, megvizsgálni, vájjon marad-e még egy kevés aranya
és aranyából telik-e jóveretű pénz ?
Örömmel adhatunk feltett kérdésünkre kedvező
választ. Gyöngéd érzése, szelíd álmodozása meghat és elringat bennünket a „Gobelin"-ben, az
„Álmodók11-ban; szülei iránti hűség és az őseiről
való emlékezés visszhangot kelt a mi szívünkben

is „Síró-nevető

szemek"

és „Örök lánc11 című

költeményeivel, a maga csendes bánatát a haza
miatti titkos aggodalmával természetesen olvasztja
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össze az „ Alvó város "-ban, a „ M a g y a r fold
álmá"-ban, nemes részvétre indít a sors mostohái
iránt a „Meddő asszonyok"-ban
és „Vén leá-

nyok" -ban.
De említettük, hogy Kuthynak van néhány
költői gondolata, legalább is finom reflexiója.
Bizonyára legszebb ilyen gondolata, mikor a kis
utcák gázlámpáihoz hasonlítja a szűk körben
lobogó lelkeket, akik
„...kialszanak, mikor hasad a hajnal,
Fölkelnek új napok, nagy fényerek ;
És színtelen, hideg halomba hullva
Hevernek ottfeledve, összezúzva
Törött lámpák, kiégett mécsesek."
Mélyen megható a „ K ő s z é n b á n y a " reflexiója
is. A kőszén eszébe juttatja a hajdani hatalmas
erdőket és annak a kornak óriásembereit.
„S évezredek multán alázva, verve
Rab népek vájják, tördelik lihegve
A halott erdőt, lent a föld alatt."
li költeményekben, általában a szonettfélékben
festeni is tud Kuthy, így elevenebb leírótehetség
nyilvánul a „Falusi zsidóasszonyok"-ban,
akik
előttünk állanak dolgozva, fáradva, hallgatva :
„Hívők, buzgók, bízók, várók, babonások.
De a szívük alatt talán már megfogantak
Vezérei egy új világváltó-hadnak :
Nagyszívű, bús, töviskoszorús Messiások."
lm, így csillan fel elég gyakran ez ifjú költő
műveiben a tiszta arany s ennek a kedvéért,
feledjük el a sok földes, salakos fémanyagot,
avagy épen a hivalkodó talmiaranyat,, annyival
inkább, mivel remélhetőleg mind e bántó vegyiiléktől maga is meg fog tisztulni.
Kurdos
Albert.

* Kecskemétliy Aurél naplója. 1851 —1878
(Sajtó alá rendezte, bevezetéssel és jegyzetekkel
ellátta Hózsa Miklós. A Franklin-Társulat kiadása.
Ara 10 korona.)
A szabadságharc leveretése után a nemzet
legnagyobb része gyűlölettel fogadta az osztrák
hódító intézkedéseit,. De akadtak olyanok is, kik
az általános gyász, a keserű fájdalom, az emésztő
kétségbeesés majd a töprengés, remény és fel
buzdulás napjaiban leszámoltak azzal a gondolattal, hogy Magyarországot valaha taípra lehet
állítani s menteni iparkodtak maguk száméira azt,
amit menteni lehetett. Ezek közé tartozott Kecskemétig Aurél is, a félelmetes tollú újságíró.
Szolgálatait felajánlotta az abszolutizmusnak, s
bár eleinte nem nagyon kapnak rajta a hatalom
urai, később bizalmas tanácsadója, hű újságírója
és fogalmazója lesz azoknak, kiknek a sors kiszolgáltatta hazánkat. Ma már ez a korsaak a
történelemé. Kecskeméthy megítélésében sem vezetnek többé pártszempontok, s ha el is ítéljük
önzése, féktelen nagyravágyása, gőgös önhittsége
miatt, elismerjük nagy tehetségét, és a kor vi-
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szonyaiban, a rá va ró nélkülözésektől való félelemben, lázas érvényesülési törekvéseiben mentő
motívumokat is találunk számára.
A Franklin-Társulat most kiadta hátrahagyott
naplóját. Ez a napló elsősorban a történetírókat
érdekli. Töredékes följegyzések, általános elmélkedések, küzdelmek, tervek, remények vannak
benne följegyezve, melyek közül azok legfontosabbak ránknézve, melyek a kor szereplő embereire és a politikai fordulatok okaira vonatkoznak.
Kecskeméthy sok eszményt egyoldalúan, sok embert igazságtalanul ítél meg, de a Bachról és
Schmerlingről elnevezett korszakot, a kiegyezés
előmunkálatait, az abszolutizmus embereit helyesebben ítéljük meg. ha a majdnem mindig jólértesült Kecskemethv naplóját tanulmányozzuk.

f-a.)
* K e l e t i k é p e k . (írta: Bálint Imre. A Frank
1 in-Társulat kiadása. Ara 3 kor. 20 f.)
Kelet, névvel szokták jelölni a Földközi-tenger
keleti része mellett elterülő országokat. Itt volt
a, kultúra bölcsője, itt omlottak össze hatalmas
birodalmak, itt, találkoztak egymással a legkülönbözőbb nepfajok. hogy megvívják egymással fegyverrel. majd gazdasági tereli az élet-halál faarcot.
Uégi. na'jv nemzetek töredékei, nyugatról közéjük
telepedő kereskedők, kalandorok, tudósok <s '
hajótöröttek teszik érdekessé es változatossá a
százfelé tudományhoz ragaszkodó keleti törzseket.
I tálint Imre az ovilág romjain keletkezett ú j
eletei rajzolja Keleti képek eímíi könyveben.
Konstantinápoly tündéri pompája, a török faj
tétlen közömbössége, a bazárok népének valtozalus kéjic
után '•••nnl "l előttünk. hon\
helyet adjon az ázsiai városok modernséget es ,
évezredes hagyományokat sajátságosán visszatükröztető panorama janak.
Bálint Imre könyvet útirajznak tekinthetjük.
< H van benyomások es képek sorozatából áll,
amelyek mindenkit érdekelnek.

* Xenophoii „Sokrates emléke" ríiiiii
munkájának hiperkritiknsai és pedagógiai
é r t é k e . (Székfoglaló értekezesül írta : Bóáiss
• Iuszt,in dr. Kiadja a Szent István Társulat tud.
es írod. Oi-ztálya. Ara 2 kor.)
Xenophon müveinek tanítása ellen nemcsak
aaok harcoltak, kik a latin es görög nyelveket
ki akartak es ki akarják szorítani a középiskolából, hanem küzdöttek ellene olyanok is. kik a
latin es görög irodalomnak lelkes hívei, fennmaradt munkait sokan megbízhatatlanoknak, hibásaknak. pedagógiai szempontból értékteleneknek
hirdették és hirdetik. Különösen sok támadás
érte a ..Sokrates emléke" című müveeskéjét.
Kzekkel a támadásokkal szemben veszi védelmébe Xenopbont Itódi.ss .lasztin. Kimutatja, mily
nagy nevelőerő rejlik munkáiban, lia fordítás
közben nem marad a tanár pusztán a nyelv tör-

vényeinek

szemléltetésénél.

Igazolásul

elmondja

Sokrates emléké-nek rövid tartalmát.
Nagy olvasottságra és kiváló pedagógiai érzékre
vall Bódiss Jusztin k ö t e t e ; örömmel fogadtuk megjelenését. mert az ilyen munkákban szegény irodalmunk egy értékes kötettel gyarapodott.
(—,s.)
* Számtani l e c k é k az elemi iskola V—VI.
oszt. számára (írta : Szabó Elemér, kir. tanfelügyelő) címíi tankönyv a napokban jelent meg
Lampel K. könyvkereskedő-cég (Budapest, Andrássv-út 21.) kiadásában. Ez a mű méltó betetőzése az előző években megjelent s az alsóbb
osztályok részére készített hasonló rendszerű
munkáknak. A tananyag óráról órára, leckék
szerint van beosztva s így szerkezeténél fogva
rendkívül megkönnyíti a tanító munkáját, mert
vezérfonalul is szolgál s a tanító, a kiadott miniszteri tantervnek megfelelően, lépésről lépésre
haladhat az anyag feldolgozásában. Az egyes
számtani műveleteknek megoldása röviden szinten
ismertetve van, ami által a tanító magyarázatai
a tanulók emlékezetében állandósulnak. A gyakorlati életből vett és könnyen áttekinthető példák
a tanulok gondolkodási készségét fejleszthetik es
ismeretkörét is előnyösen tágíthatják. A munkán
valóban meglátszik, hogy szerző önmaga is hoszszasan foglalkozott a gyakorlati tanítással s két
évtizedes munkásságának gazdag tapasztalatait értékesítette e tankönyv megírásakor. Melegen ajánlhatjuk a tanítóság figyelmébe. A kiadó-cég készséggel küld mut.atványpéld.i'iyt az érdeklődőknek.
* U t o l s ó Órák. (Irta: Borskár
fel-éllé. Ára
1 korona .10 fillér.) Terjedelmes, nagy munka,
melynek minden egyes verset alkalom szülte.
Minden korú egyenre tataiunk egy vag_> több
verses halotti búcsúztatót, sikerültet és kevésbé
sikerültet. A könyv négy fejezetre oszlik. Az
első része temetések, a második része a halottaktól való búcsúzások alkalmára készültek, míg
a harmadik részben befejező-fohászokat, találunk.
Kzek mindegyike versben van megírva, míg a
negyedik fejezetben halotti beszédek vannak,
melyek mindegyike melegen érző lélek megnyilatkozása. A könyvet sikerült sírfeliratok zárják be.
Különösen azok a vidéki kántortanítók, kiknek
a, búcsúztál ás is kötelességükké van téve, igen
jó hasznat, vehetik, mivel minden egyes temetési
alkalomra tahiihatnak benne sikerült búe.-ii/tatókat. fohászokat es beszédeket.
* Az i s k o l a é s az élet. ( írta ; Malisza Ignái
zeni ai néptanító. Ara 1 korona. Megjelent Zen tán.)
Melisza Ignác azokat a tapasztalatait, írja meg,
melyei et tanítói működése a ' a t t telt. s azokat
a gondolatait, melyeket, tapasztalatai benne ébresztettek. M unkájának egyik fejezetében azt fejtegeti. hogy mi képen lehet az idegen nyelvet és
reáliákat könnyen s maradandóan tanítani. I'] fejezetben bírálja általánosságban a mai tanítási-
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különösen pedig a középiskolait. Érvelése nem
mindig állja meg a helyet, néha meg egészen
gyermekes. Erre vonatkozólag említem föl a következő példát : mikor azt fejtegeti, hogy a buktató tanító és tanár tanítási képtelenségéről ad
bizonyítékot, a következő sarkigazságot ( !) használja fel bizonyításra. „Minden épérzékű ember
tudvággyal születik és eme tudvágyát részint
közvetlenül, részint közvetve folyton ébrentartja,
ezen oknál fogva tanulni nem akaró, vagy pedig
tanulásra képtelen épérzékkel bíró gyermek nincs,
kivéve azokat, kik érzéki szervek hiányos alkotásában szenvednek. Ha tanulásra képtelen gyermek volna, akkor írni, olvasni, számolni sem
bírna megtanulni, és ha a kezdet nehézségeivel
meg tudott küzdeni, akkor az utánuk következőkkel fokozatos könnyűséggel megküzdhet, ennélfogva, ki egyet képes megtanulni, az megtanulhat mást is." Csak annyit jegyzünk meg
erre az okoskodásra, hogy mi nemcsak sarkigazságnak nem tartjuk, hanem semmiféle igazságnak,
mert ha következményeit levonnánk, minden
bukásnál a tanítót és tanárt kellene felelőssé
tennünk, pedig mindnyájan tudjuk azt, hogy
megtanulhat valaki olvasni s Kantot soha sem
fogja megérteni ; megtanulhat valaki számolni, de
örökké titkos írás lesz előtte egy bonyolult matematikai képlet.
Ugyancsak az első fejezetben azt ajánlja, hogy
a középiskolát töröljük el, helyette felső népiskolát állítsunk, mert mai ferde nevelési rendszerünk az oka, hogy népünk „szereti az időt
utcai padokon éretlen politizálással és tisztviselők működésének ferde elbírálásával tölteni, mintsem életfoglalkozásaiknr.k egyes mozzanatait vita
tárgyává tenni, ez az oka az általános elszegényedésnek, amelyért a kormányt ( !) teszik elég
jogtalanul felelőssé". Sajnos, az általános elszegényedésnek más okai is vannak, különben igen
könnyű volna rajta segíteni.
Az első fejezet foglalja el a könyv legnagyobb
részét, a többi fejezetekben a helyesírással, a
nemzeti neveléssel és nemzeti szellemmel, a kul
túrintézményekkel, a tanítói szakvizsgálattal foglalkozik a szerző.
Malisza munkájának bevezetésében önérzetesen
hivatkozik arra, hogy műve teljesen eredeti,
semmiféle más müvet segítségül nem használt.
Épen ez a könyv hibája. Ha Malisza pedagógiai
munkákat olvasott volna, ha tisztában volna a
nemzetgazdaságtan legelemibb kérdéseivel, ha olvasta volna azokat m érveket, melyeket a mai
középiskolai rendszer ellenségei és barátai írtak,
ha belátta volna, hogy a magyar stílus és grammatika törvényeivel nincs teljesen tisztában, bizonyára nem írta volna meg ezt a könyvet.
Munkájával a tudományt egy lépéssel sem vitte
előre.
(—s.)
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Külföldi szemle.
— A Herbart-féle pedagógia. Van a Rajnavidéken és AVesztfáliában egy egyesület, mely a
Herbart-féle pedagógia müvelésére létesült. Ez a
kétezer tagot számláló egyesület évek hosszú során
át kizárólag a Herbart-Ziller doktrínák körében
mozgott. A változó viszonyok, a folytonos fejlődés
azonban itt is erősebbnek bizonyult, mint egyes
tagoknak személyes meggyőződésén alapuló akarata s a Herbart-egyesiiletnek is engedményeket
kellett tenni a dolgok fejlődésének, ha lassú
elmúlásra nem akarta magát kárhoztatni. Megtörtént már ezeken a közgyűléseken előbb is,
hogy a tárgyalt tételek keveset vagy semmit sem
tartalmaztak a Herbart-féle pedagógiából, mert
egyszerűen lehetetlen volt ; az utolsó karácsonyi
közgyűlés alkalmával Barmenben legelőször történt, hogy az előadó az erkölcsi akaratképzés
kérdésében egyenes ellentétbe helyezkedett Herbart tanával.
Folsz Ottó eisenaéhi főtanító, aki nagyon jól
ismeri a Herbart-féle iskolát, behatóan foglalkozott „A gyermeki lélek életé"-vei. A gyermeki
lélektan barátjának vallotta magát, de nem zárkózott el annak beismerésétől, hogy ezidőszerint
a gyermeki lélektan eredményei iránt nem nagy
reményeket lehet táplálni. Behatóan fejtegette a
gyermekpszichológia megfigyelő-módszereit és azok
pedagógiailag értékesíthető eredményeit, különösen a gyermek ösztönéletére és ennek a játékban valé érvényesítésére, a tanulók különböző
képességére és a formális képzésre vonatkozólag.
Lényeges pontokban Neumann fejtegetéseire támaszkodott, ennek „Felolvasások a kísérleti pszichológiába való bevezetésre" című müvében.
Minden akaratbeli tulajdonság, melyet a gyermeknél begyakorlás által elérünk, szerinte a
gyermek biztos és el nem veszthető életbirtoka.
Az erkölcsileg értékes akarattulajdonságok ilyetén
kiképzésére a gyermekeknek az iskolában és a
szülei házban az iskoláért kifejtett összes tevékenysége mindig alkalmat nyújt. Minden munka
fokozhatja a kötelességtudást, ébresztheti az önellenőrzést és az önelhatározást, és fejlesztheti a
pontosságot, a lelkiismeretességet és becsületességet ; a tanulókkal való minden érintkezés alkalmat nyújt a rokonszenves érzések fejlesztésére stb.
Neumann szerint Herbart pedagógiája az ő érzületi anyagával elhibázta a gyermek erkölcsi fejlődésének főpontját, mivel az akaratképzésre a
gondolatkör feldolgozásából indul ki. Az előadó
is ezt a nézetet vallotta és elmondotta, hogy
éveken át Herbart értelmében tanított, iparkodott érdeklődést ébreszteni és ébresztett is, de
a tanulók erkölcsi magatartására való behatást
nem észlelt-, még úgynevezett mintatanulóknál
(U. m.)
sem.
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8Z.
Skíjtérés.

SS it

lttbenn, szobámban ég a lámpa,
Bevilágítja fényes lángja.
Előttem van az Elet könyve,
Olvasgatom az iget benne :
..Xe fe'lj, te csak liigyj !"
Belül szívemben nagy sötétség.
Körülfogja háborgó kétse'g,
S bármerre nézek lelki szemmel.
Nines egy fénysugár, hol szívemmel
Megpihenhetnék.
Hogy lapozok a bibliában,
Minden sorában bűbáj, varázs van
Mert betűi életre kelnek
S én bennem is életet nyernek,
L eesendesítnek.
Szívem sötétje elkezd derengni.
Édes hívással lassan betelni.
Oly jó örülni fénynek, világnak,
Hinni az égi biztatásnak:
Ne félj! Te csak higyj!'
1'tiryn

A

IlőUl.

kotörö.

Az útszélen egy kopka mellett
Csapást csapásra sajt a kőre,
A kő porlik ezer darabra . . .
Kényelmes út lesz majd belőle.
Sokan haladnak el naponta
Az országúton nagy robajjal.
Mehetnek ! Ot az nem zavarja . . .
A kőtörő nem lát. se nem
Egy titkot bízott rá az apja,
— Ezért hull róla dús verejte'k.
Hogy tündérek az ősidőkben
Ovémántjukat kövekbe rejtek.
Meg is csillant már egynéhányszor.
Megnézte: ..Átkozott kovája!
Már azt hittem . .
dörmög, s tovább tör
Es álmodozva várja . . . várja . . .
Kántor
Mihály.

meghalok

. . .

IIa meghalok, ne ássatok
Sírt nekem a temetőbe".
Vigyetek ki messze, messze.
Vadvirágos zöld erdőbe !
Zöld erdőn a dalos madár
Szerelmemet hadd dalol ja,
Bánatomat a zúgó szél
Sírva-ríva panaszol ja !
Ott tanultam én dalolni.
Ott tanultam, csak magamtól,
Hol szerelmes fülemile
Meg búsuló vadgalamb szól.
Lelkemet is, mint az erdőt.
Néha-néha vihar rázza,
f)e legtöbbször hangzik benne
A szerelem
iiorsiu/i

László.

Finnic.

Oly messze már az álmok útja.
A napsugár, a fény. virág Tünedezik és egyre pusztul,
Kipusztul az úluir.vdág
De egy sugár, egy árny, egy emlék
Megérint olykor lopva még.
S ilyenkor mintha rózsás, édes
Alomba lágyan ringanék.
Es néha éjjel, néha egy-egy
Nehéz és tiszta éjjelen
Tündéri régi álomképed
\ irágba, fénybe megjelen.
Megáll és néz sokáig, aztán
A köuny je ár ja megered . . .
Soha se sírj, — tudod : a sírból
Már visszajönni nem lehet !
Iiászló

futván.
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Útban.
Irta : Dánielné

Lengyel

Laura.

— Bozen, tíz perc ! . . .
A mama óvatosan leszedett már minden apróságot a hálóból és kiállt a folyosóra, hordár
után nézni. A leány egyedül maradt a kupéban
és fáradtan hajtotta le szőke fejét a sarokban
heverő fehér párnára.
Egyedül utaztak Budapestről. Aki bekukkantott kocsijukba, azonnal tovább is ment. Senkinek sem volt kedve kórteremben utazni.
Az egyik pamlagon plaidek, kendők, párnák,
orvosságosüvegek hevertek, a másik pamlagon
feküdt egy halvány, fáradt szőke leány, aki
nem törődik már semmivel és szemét majdnem
mindig lecsukva tartja.
Akik látták, nem állhatták meg, hogy egy
sóhajtást ne küldjenek felé :
' — Szegény leány, olyan fiatal . . .
Ügy néztek kocsijára, mint ahogy a halálraítélt cellájára néznek.
A halovány, fiatal leány nem törődik senkivel, nem érdekli semmi. Teljesen apatikus minden iránt, mi körülötte történik. Az egész
hosszú úton alig szól valamit. Az anyja felolvas neki valami vidám történetet. Hallgatja.
De ha a mondat közepén abbamarad a felolvasás, akkor sem szól egy szót sem, hogy
folytassák.
— Margitkám, kisleányom, itt ki fogunk
szállni, más vonatra megyünk . . .
A leány felül, kinyitja nagy, sötétkék szemét
s aztán fáradtan lebocsátja szempilláit és csak
annyit felel :
— Kár . . .
De azért hagyja magát beburkoltatni, kivezettetni engedelmesen. A folyosón egypár diszkrét, szánakozó sóhajtás hangzik utána. Aztán
mindenki a maga bajával van elfoglalva.
— Tíz perc múlva továbbmegyünk, — suttogja az anya bent a váróteremben — tíz perc
múlva Margitkám röpülünk Merán felé, aztán
minden jó lesz . . .
Kezébe vette a leány vértelen, lesoványodott
kezét és simogatni kezdte. Előbb gyöngéden,
aztán egyre hevesebben, lázasan, mintha egy
láthatatlan rémmel viaskodnék : az enyém,
enyém, én nem fogom odaadni . . . Es hirtelen erős, vad mozdulattal ajkához szorította
leányának kezét. A leány szomorúan, szemrehányással néz reá :
— De mama . . .
— Igazad van, — felelte szégyenkezve az
asszony — én olyan ostoba vagyok. Nagyon
kényeztetlek, pedig te már tulajdonképen egészséges vagy.
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A leány arcán fájdalmas mosoly lebben át,
de aztán lebocsátja szempilláit és nem felel
semmit.
— Igen, igen, — beszél tovább olyan szent
buzgalommal az anya, mintha csak önmagát is
ámítani akarná, — te már egészséges vagy,
csak üdülni, pihenni viszlek én Meránba, és
négy hét múlva, ha érted jövök, meglátod, milyen boldogok leszünk mindnyájan.
A leány köhögése szakította félbe. Az aszszony elhalványodott, mintha szívébe szúrtak
volna, de mikor a leányt elhagyta a kínzó köhögés, újra beszélni kezdett.
— Szeretném, ha itt maradhatnék veled, de
hát ez nem lehet, a többi gyermekek miatt...
Nem tesz semmit. Milyen boldogan viszlek
majd haza, egészségesen, pirosan. S télen bálba
is viszlek, meglátod . . .
A szőke leány bólintott, kötelességének tartotta, hogy ő is bolondítsa egy kicsit az anyját.
— Igen, itt nagyon enyhe a levegő, máris
érzem, hogy jobban vagyok. Ahogy egy kicsit
fölemelte sötét pilláit, meg volt elégedve hazugságának eredményével. Az asszony arcán
hirtelen fellángolt a boldogság, a földöntúli,
örök szeretet gyönyörűsége. A szeme fölvillant,
az ajka megnyílt, széppé, fiatallá varázsolta a
nagy öröm. Akadozó lélekzettel, szinte magánkívül mondta :
— Igazán jobban vagy ? Máris érzed ? Áldott
legyen a jó Isten neve ! Margitkám, édes . . .
Ha ott körülöttük nem tolong az emberáradat, talán térdre is roskad nagy megindultságában, így csak lázasan ismételte: Jobban
van, óh tudtam én azt . . . jobban van . . .
Margit nem törődött többet a dologgal. Úgy
érezte, hogy teljesítette kötelességét, most már
nyugodtan akart maradni és magában ezen
tűnődött : Miért cipelnek engem ide, idegen országba ? A vonat összekínozott, összerázott, úgy
érzem, most sokkal betegebb vagyo(k, mint mikor elindultunk. Es mennyit szenvedtem útközben ; a füst, a por, a fojtó levegő miatt...
Hiszen meghalni otthon is lehet . . .
De arcán nyoma sem látszott e gondolatoknak ; és mikor anyja átkarolta, hogy a vonathoz vezesse, engedelmesen indult meg és a kupéban megint leereszkedett az egyik pamlagra.
— Már nemsokára Meránban leszünk, Margitka. Szeretnél már ott lenni?
A leány kiesett szerepéből s csak úgy gépiesen, gondolkozás nélkül felelt:
— Miért? Hiszen mindegy.
Aztán befordult a kupé falához és azt mondta,
hogy aludni szeretne.
A szanatóriumban a leányt azonnal lefektették, hogy kipihenje az út fáradalmait, az anya
pedig lent sétált a kertben az orvossal.
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— Doktor űr, kérem . . . az Istenre bérem,
mondja meg . . .
— Nagyságos asszonyom, - - kezdte az orvos. azzal a nyugalommal, melyet a sok szenvedés látása közben szerzett — igazán nem mond- !
hatok semmit. Bízzunk a kisasszony erős szervezetében ós abban az ápolásban, melyben
nálunk részesül.
— De hát . . . de hát . . . négy hét múlva ;
biztosan egészséges lesz?
— Edes nagysád, ilyen ígéreteket csak a
eliarlatánok tesznek. Mi soha sem ígérünk semmit, ellenben megteszünk mindent, mi emberi ,
lehetőségen belül esik . . . Különben is, ha valami végzetes fordulat állna be. majd sürgönyözni fogok.
Az asszony tántorogni kezdett, az orvosnak
meg kellett kapni, hogy el ne essék.
De nagyságos asszonyom, hiszen ez csak
föltevés Eg\ nagyon bizonytalan, valószínűtlen
föltevés, melyet csak azért említettem, mert
kötelességem mindenféle eshetőségre előkészíteni a családot. De — azt hiszem
közvetlen veszedelemről nincs szó. — Majd, hogy
még jobbal! megnyugtassa, hozzátette: — Különben nem is engednem meg, hogy nagvsád
hazamenjen.
Mintha az enyhe levegő csakugyan csodát,
művelt volna, Margit egy liét múlva kint sétált a nagy kertben, mikor valaki hirtelen
nevén szólította.
A szőke leány megfordult és e pillanatban
tönt. föl. mekkora változáson ment keresztül.
Az arcszíne élénkebb volt, a szem. m-Tv^ott
o• o
a pillái már nem ereszkedtek le olyan bágyadtan fáradtan, szőke haja divatosan volt feltűzve. Ez a leány szép akart lenni.
Mikor megfordult, elöntötte a vér keskeny,
finom, kis aren't. Egy fiatalember állt mellette
és mosolyogva lobogtatott kezében egy fehér
levelet.
— Levél a mamától, — szólt a leány örvendezve — megbocsát, úgv-e ?
Franciául beszéltek. Aztán választ sem várva,
gyorsan föltépte a levelet és odaadta a fiatalembernek is.
— Olvassa, Paul.
A fiatalember belepillantott, aztán csalódva
nyújtotta vissza :
— Hiszen tudja, hogy nem értem.
A leány nagyon sikerültnek tartotta a tréfáját, mert hangosan kacagott Paul bosszúságán.
Aztán kibékültek és tovább sétáltak. A lépteik
ritmikusak voltak, mint szokott lenni az olyan
embereké, kiknek egymásért dobog a szívük.
Irt róla a mamának? — kérdezte a fiatalember.
— Oh nem. Meglepjük vele, ha értem jön.

Újra mosolyogtak, édesen, bizalmasan, szerelmesen. Hogy fejlődött ki ez a szerelem, immái
maguk sem tudták volna megmondani, de itt
volt, érezték mind a ketten. S mintha a szer lem csodálatos nagy hatalma még az enyészettel
is dacolni tudna, meglepő volt a javulás mind
a két betegnél.
Csak az orvos rázta fejét, mikor kollégájával
beszélt..
— Kedves barátom, csodák nincsenek. A
fiatalember menthetetlen. Ami a leányt illeti,
őróla még lehetne beszélni, ha ez a hirtelen
fellobbanás, ez a különös élénkség közbe nem
jött volna.
A harmadik hét végén már az elntazásrű!
beszéltek :
— Nem, Margit, én nem fogom kiállani...
Elutazom magával, hiszen most már egészséges
vagyok.
A leány megrázta szőke fejét :
— Az orvos azt mondta, hogy a maga k:',rája két héttel tovább tart, mint az enyém.
Hát ne okoskodjék, mert akkor komolyan megharagszom. Két hét múlva utánunk jön Budapestre és mindnyájan nagyon boldogok leszünk.
- Oh, oz a két hét. Nem bírom kiállani.
- Ki kell állania — felelt komolyan a
leány.
Majd félrefordította fejét, mert könny gyűlt
a szemébe:
— Ne beszéljen így, hiszen nekem is rosszul
esik...
Szerelmes, boldog mosollyal néztek egymásra.
De esrv óra múlva a leány hirtelen rosszul lett
és az orvos azonnal távira! tt Budapestre.
Mikor az anya megérkezett, Margit bent ült
szobájában. Lázas, piros folt égett az arcán,
különös, mohó tűz lángolt a szemében, de a
haja kacérul ki volt sütve és mosolygott :
- Mama, értem jöttél? Hát már tudod?
A szerencsétlen asszonyt előre elkészítették
a kegyeletes komédiára, mert még mosolyogni
is próbált, mikor leányának felelt :
— Mindent tudok...
— Oh, Paul nagyon szeret engem és mi
olyan boldogok leszünk !
Az asszony átkarolta gyermekét, összecsókolta
lázas arcát, de nem bírt tovább uralkodni magán, görcsös zokogásba tört ki.
— De nagyságos asszonyom — intette az
orvos.
— A boldogságtól sírok doktor úr, - mondta
a szerencsétlen asszony és minden idegszála,
minden csöpp vére külön gyötrődött.
- Vájjon kibírja-e még ezt a nagy útat ?
kérdezte kiint, a folyosón az ápolónő.
Az orvos elborulva nézett maga elé :
Igen, azt, hiszem, még élve érkezik haza.
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— És a fiatalember?
— Nincsenek hozzátartozói. Szép csöndben
itt fogjuk eltemetni. Lehetőleg úgy, hogy a
betegek ne is sejtsék, hová tűnt el.
Az ápolónő még egy kérdő tekintetet vetett
reá s a doktor kibámult az előterem ablakán
és úgy felelt:
— Gondolom, egy hét múlva... De lehet,
hogy még hamarább...

Tanítók tanácsadója.
V. I. Drnbos. Több ízben kijelentettük, hogy a helyi
viszálykodásokból kifolyóan fölmerült kérdések elbírálásába, legtöbbször egyoldalú információ alapján, nem
bocsátkozhatunk. Hogy ezúttal mégis kivételt teszünk,
a>t a tényállás tárgyilagos megismertetésének tulajdoníthatja. A mi nézetünk szerint úgy az ön eljárása,
mint a gondnokaágnak ebből eredően hozott határozata az iskola érdekei szempontjából kifogás alá nem
eshetik. És az illető is fölötte téved, lia abban a föltevésben van, hogy sem önöknek, sem a tanfelügyelőségnek nincs joga ahhoz, hogy a helyettesítés tényét
felülbírálja. Azonban, ha azt akarják elérni, hogy
hasonló eset a jövőben ne ismétlődjék, az egyházi
hatósághoz kellett volna fordulniok és azt hisszük,
hogy a közigazg. bizottság ekként is fog eljárni. —
Ii. I. Iktda. Ha kérvénye a kitűzött határidőn túl
érkezik fel, nincs rá mód, hogy az államsegélyt visszamenőleg megkapja. A hitfelekezet sem fogja megadni,
mert törvényes joga van a kitűzött határidőn belül
rendezni a fizetést. Majdnem két év állott rendelkezésiikre, hogy a szükséges okmányokat beszerezzék. Ne
okoljanak tehát senkit azért, ha anyagilag hátrányt
szenvednek. — Művelődés. Az .ifjúsági egyesületek
szervezésére vonatkozó alapszabálytervezet teljesen
útbaigazítja. Ezt megtalálhatja Petri Mór tanfelügyelőnek hasonló címen kiadott füzetében és a Petróczi
tanfelügyelő által átdolgozott Tanítók Tanácsadójában.
Mindkét művet aLampel-cég(Andrássy-út 21.) adta ki.—
y . Ismételten kijelentettük már, hogy az állami és
községi iskolák számára kiadott Utasítások a felek,
iskolákra nem vonatkoznak és oly rendtartás, mely a
rkath. hitfelek, iskolák ügyeit, az említett iskolákéhoz
hasonlóan, egyöntetűen szabályozná, tudtunkkal ki nem
adatott. Annyit megjegyezhetünk, hogy miután az
ottmaradó kartársaik a tanulók hitéletéhez tartozó
kötelességeik teljesítését elvállalták, megokolatlan az
iskolaszéki elnök akadékoskodása, hogy önöket a
húsvéti szünidő tartamára nem szabadságolta. Ha azonban megköti magát, ez ellen alig lehet valamit tenni. —
W. P. Sziklás. Mi sem tudunk többet annál, amit
az Utasítás mond. — L. J. Mnyék. 1. összes szolgálati kötelezettségeinek tartama (12 év) alatt évenként
igazolni tartozik iskolai hatósága bélyegmentes bizonyítványával, hogy tényleg a tanítói pályán működik.
Ez a bizonyítvány június havában a járás tisztviselőinek küldendő meg. 2. A népoktatás ingyenességéről
szóló törvény már a mult évben nyert szentesítést.
A végrehajtása tárgyában kiadandó Utasítás még nem
jelent meg s így kérdezősködése korai. — Sallay
Mariska úrhölgyet kéljük, szíveskedjék velünk lakóhelyét közölni, különben nem felelhetünk levélben
hozzánk intézett kérdésére. — I. B. t . Alig hihető,
hogy annak dacára, hogy e tekintetben semmiféle
kötelezettség nem terheli, saját költségén fűtteti a
tantermet és fedezi az iskola dologi szükségleteinek
egy részét éveken át. Miután megfoghatatlan előttünk,
hogy miért fordította kizáróan az iskolafenntartót
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terhelő kiadásokra fizetésének nem csekély részét, fel
kell tennünk azt, hogy valamelyes kötelezettséget
mégis elvállalt, amit ezúttal fel nem derített előttünk.
Azt ajánljuk fehát, hogy a tiszta tényállást ismertesse
meg a tanfelügyelőséggel és kélje az ügy rendezését. —
V. Gy. Tuzsány. Olyan rendelet, melynek értelmében
a nyugdíjintézetbe való fölvétel a szolgálat kezdetétől
számíttatnék, sohasem jelent meg. Ön valamit hallott
a közig, bíróságnak ama döntéséről, amidőn egy fölmerült esetből kifolyóan a nyugdíj alapjául beszéimíttatta a nyugdíjintézetbe való fölvételt megelőzően
töltött szolgálat éveit. Hogy önnek a fölvétel idején
mennyit fognak beszámítani előző szolgálati éveiből,
azt nem tudhatjuk. Ajánljuk azonban, hogy mielőbb
kérje a fölvételt. — Lakás. Ön is beismeri, hogy a
tanácskozóhelyiség átengedésével az iskolaszék figyelemmel volt bizonyos méltányossági tekintetekre. Jogosan elvárhatják tehát öntől is, hogy hasonlóképp
méltányolja azt a helyzetet, melybe a hitközség került.
Azért a rövid időért igazán nem volna érdemes ellentéteket felidézni. — M. 1. Fzabony. A mellékhelyiségek kérdésében már többször mondottunk véleményt.
Kijelentettük azt is, hogy miután a törvény és az
Utasítás kifejezetten nem sorolja fel a legszükségesebbnek jelzett mellékhelyiségeket, csakis azon gyakorlat megismertetésére szorítkozhattunk, amit az állam
saját iskolái építésénél alkalmaz. Az állam oly iskolai
épületekhez, melyekben tanítói lakás is épül, legtöbb
esetben a következő mellékhelyiségeket építteti : az
árnyékszéket, fáskamrát, kútat, sertés- és tyúkólat,
pincét, és pedig vagy az épület alatt, vagy különállóan,
és a sütőkemencét. Tehénistállók főként csak tanyai
iskolákpál épülnek. — B. I. Miután a törvény hatályba lépte után neveztetett ki állami tanítónővé és
megelőző szolgálatában a törvényes alapfizetésen kívül
egyéb, nyugdíjba beszámítható illetménye nem volt,
személyi pótlók engedélyezésére nincs igénye. Előző
négy évi szolgálata tehát a magasabb fizetés szempontjából elveszettnek tekinthető. — H. T. Udhza.
Az igazgatói pótlék fizetés természetével bír, mely
csak jogerős fegyelmi ítélettel, vagy a megbízatásról
való lemondás esetén szűnik meg. Ha már most valamely igazgató-tanító akár saját kérelmére, akár közszolgálat érdekében helyeztetik át valamely kisebb
fizetési csoportba tartozó község állami iskolájához,
az addig élvezett fizetését és igazgatói pótlékát megtartja ugyan, de új állomásán csak akkor lép elő, ha
összes szolgálati idejének beszámításával az új állomáson szerzett igénye meghaladja előbbi fizetését. Az
igazgatói pótlék természetesen továbbra is változatlanul megmarad. A törvény ezen rendelkezése azonban
a gazdasági ismétlő-iskolai tiszteletdíjra nem vonatkozik, mert ha az új állomáson nem bízatik meg az
áthelyezett tanító a gazdasági ismétlő-iskola vezetésével, tiszteletdíja megszűnik. A nyugdíjintézetbe ezután befizetett járulékot vissza nem kapja, azonban
ez a következő fizetésemelésnél beszámíttatik. —
D. 1). Csbrény. Ön azt kérdi, hogy kit illet meg az
a fizetés, amely a tanítói állomás üresedésének időtartamára esett? Hát ugyan kit illethetne meg mást,
mint az iskolafenntartó hitfelekezetet ? — 3Í. I. Usztván.
Kellően megokolt és közösen aláírt kérvényüket, mely
2 K-s bélyeggel látandó el, a tanfelügyelőség útján
június hó folyamán terjesszék fel. — V. A. Troff. A
korpótfékoknak a magasabb nyugdíjigény szempontjából való beszámításáról e helyen már sokszor írtunk.—
U. I. y várad. Az illetőt a kérdezett tanfolyamra nem
veszik fel. A pályázatot a Budapesti Közlöny és a
közokt. minisztérium Hivatalos Közlönye rendszerint
június hó folyamán teszi közzé ; onnan megtudhatja
a részletes föltételeket. — F . T. A középiskolai érettségi bizonyítvánnyal bíró tanítójelöltek, ha egy évi
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tanítási gyakorlatot igazolnak, az osztályvizsgálatok
mellőzésével tanképesítö - vizsgálatot tehetnek.
Z. Gy. Ászállás. A tanító az l'.HiT. évi XXVII. t.-c.
32. §-a értelmében csak az eskü letétele után foglalhatja el állását. A tanfelügyelő államsegély-nyugtáját
csak úgy láttamozhatja, ha ön okmánnyal igazolja,
hogy az esküt letette. Korpótlékra igényt adó szolgálata i> csak az eskü letételétől számíttatik. Mindezekért jó lesz, ha minél elébb megyéje kir. tanfelügyelőjéhez fordul. - Kíváncsi. 1. Ebben az ügyben
a kalocsai kath. tanítóképző igazgatóságát keresse meg.
Erre megfelelhet az iparhatóság' vagy az ipartestület
jegyzője. 3. Az ítélet, megmondja : vájjon végleg, vagy
csak bizonyos időre ítéltetett-e hivatalvesztésre. - Tornezkó. Fából való gyermekjáték-árúkat készít
Maugsoh Rozália, liártfán (Sáros m.). — jßihari. Ha
a többi hitközségi alkalmazott részesül húsvéti lisztben
stb.-ben, akkor a tanítót is megilletik ezek a szolgáimé,nyok. Bővebb felvilágosításért az Izr. tanítóegyesülethez (Budapest, VII., Wesselényi-utca 44.), vagy esetleg az orsz. központi irodához szíveskedjék fordulni. —
E. >1. V két, elnevezés között az a különbség, hogy
az első tágabb értelmezésében nemcsak a vagyoni
állapot feltüntetésére szolgál, hanem magában foglalhatja a család egyéb körülményeit is. A másik elnevezés kizáróan csak a vagyoni, illetve vagyontalansági
állapotot jelzi. Egyébként nem az okmány címe a
lényeges kellék a felhozott esetben, hanem az, hogy
mindazon adatokat magában foglalja, amelyek a pályázati föltételekben megkívántatnak.
Sz. I. Spte.
A közokt. miniszter >1332 lí)Ul. sz. a. kiadott e tárgyban oly értelmű rendeletet, amely szerint a kincstár
tulajdonát képező Uk.ilai területen ültetett Iák, cserjék,
szőlőtőkék a tanító eltávozásakor még akkor sein
vihetők el vagy vágat hatók ki. ha azokat a taníté
ültette. Az ez ellen vétők fegyelmi eljárás alá, esnek
> - a kipusztított fák értékének megtérítésére kötelezhetők. A hitfelekezeti tanítók hasonló ügyeire ez a
rendelkezés — a felekezetek autonom jogainál fogva —
ki nem terjesz'hető agyán, de a dolog természetéből
folyik, hogy valamely házas telken ültetett fik feletti
..... !. '1—
j<y» nem a. lakás haszonélvezőjét,, hanem
az ingatlan telekkönyvi tulajdonosit illeti niog. Bi
nyal ismeri azt a. közmondást, hogy aki más telkén
épít. nem magának épít. Per analogiam vonatkoztathatja ezt az ön esetére is.
S. Ii. M j r k a . Hat ötévi szolgálatának betöltése előtt, vagyis abban az időben neveztetnek ki saját kérésére állami tanítóvá,
amikor még nem élvezi első évötödös korpótléká;.
akkor állami szolgálatában a legkisebb tizetést (1000 Kl
kapná meg és csak ötévi állami szolgálata után lépne
elő az 1400 K s fizetésbe. — Laikus. Véleményünk
szerint az iskolafenntartó nem kötelezheti arra, hogy
a használatára adott természetben való lakást föltétlenül elfoglalja, ha a lakásért semminemű kárpótlást
nem igényel. Ámbár fennforoghatnak oly körülmények,
melyek a lakás elfoglalását megokolják, aminők: az
iskolai épület feletti felügyelet, a hosszabb időre lakatlanul hagyott épület elgombásodása stb., de elvégre is
a lakhatás kérdését meg lehet oldani másként is.
A. P. A tüzelőanyag megosztása tekintetében igyekezzék az iskolafenntartóval megegyezni. 11a ez nem
sikerülne mindkét részről kielégítő módon, kérje a
közig, hatóság beavatkozását, amely minden valószínűség szerint akképen fogja eszközölni a szétosztást, hogy
a tanterem fűtésére szükséges tüzelőanyag mennyiségét
megállapítja s a fennmaradó részt, önnek ítéli oda.—
ToUaok. Hogy a kérdezett állá.sokat, fokozatosan be
fogják-e végleg szüntetni, arra ha tározott, választ nem
adhatunk. Az időközben történt kinevezésekből tapasztalhatta. hogy a megüresedett állások újból be lettek
• öltve. - Szolnok. Az orsz. tanítói nyugdíj-és gyám-
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alap luóii. évi állapotáról szóló jelentés főbb adatai'
á m u l t év folyaméin ismertettük. Az P..M>7. evi jelen'* ezidőszerint még ki nem adatott ; annak idején a főié
bevételi es kiadási tételeket szintén megismertetjük.
Kijelentjük azonban, hogyha ismertetésünk az önök
által kívánt keretekben történnék, legalább is ker
lapszámunk kizáróan e célra vétetnék igénybe. —
Újléta. A végrehajtási novella a felhozott esetben n -m
menti fel az illetőt az, alól, hogy a kirótt adót meg
ne fizesse. Behajtják a bélyegcsonkitás címen kivet,-f
illetéket is. Ennek esetleges leszállítása ért folyamodni
lehet a pénzügy igazgatósághoz. — Béla. A miniszteri
rendelet, melyet lapunkban is közöltünk, oly világos,
hogy magyarázatra nem szorul. — Kd - g . Nemrégiben a vallás- és közokt. miniszter oly értelmű határozatot erősített meg, hogy az iskolafenntartó, ! a
igénybe vette tízetéskiegészítés céljától az államsegélyt
a lakásilletmény rendezését, nem halaszthatja a báromévi átmeneti idő leteltéig, hanem köteles az államsegély esedékességének idejét,ől a szabályszerű laka-'
vagy lakáspénzt megadni. Ugyancsak újabban többször döntöt t akként is, hogy a tanítónak a lakáspénzen
kívül 20 K kertpőtlék is jár, amint azt lapunk egyik
utóbbi számának ugyanezen rovatában már tudattuk. -

il i v a I «tins r é s z.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mmis/.te1 9 0 9 . evi április hó 6-án 4 2 . Í 2 6 . sz. a. kiadutt

Körrendelete.
(Valamennyi kir. Tanfelügyelő úrnak ( k i v é v e :
Árva, Brassó, ( s í k . Fosra ras. Háromszék. Liptó.
Maramaros. Sáros. Szepes. Tiírócz, Zólyom, Csanád.
Csongrád. Békés, Bács-Bodrog. Torontál. Jásznueyliúnszolnok.Szabolcs és Hajdú vármegyében levőket).
A füldinívelésügyi m i n i s z t e r ú r az eddigi gyakorlathoz képest, a n é p t a n í t ó k reszére a foly,
évben is négyhetes szőlő- és borgazdasági t;
folvamokat. rendez.
Minthogy ezen t a u . ' . . . ! > ' •• ^"ddmivelésüs_""i
miniszter ú r n a k f. évi március hó 2 0 - é n a Tanfelügyelő úrhoz intézett 35.931. sz. körrendelet'
értelmeben a szorgalmi időben t a r t a t n a k íüe:
megengedem, hogy a szóbanforgó tanfolyamokra
fölvett tanítók osztályaiban, ha azok ellátásáról
lielyettesítes ú t j á n gondoskodni n e m lehetne.
2 — 2 heti szünidő adassék.
B u d a p e s t . 1 9 0 9 . évi április ho 15.
A miniszter

helyett

Tótb,
államtitká r.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter :

Köszönetét

nyilvánította :

Sehmidthauer

Lajos komáromi gyógyszerésznek, aki a nagyi g m á n d i róni. kath. és ref. el. isk. céljaira 100O
K-t a d o m á n y o z o t t ; M e s z e s f'olikárp veszprémi
szeutferencrendi házfőnöknek, aki a veszprémi
r o m . kath. tanítók ,, Gondviselés 1 " c í m ű segélya l a p j á n a k 2 0 0 K-t adományozott; a „Veszprémvármegvei T a k a r é k p é n z t á r líészvénytársaság " -nak.
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amely a veszprémmegyei különböző jellegű el.
isk. részére 2 1 0 K-t adományozott; Kondor
István nyitrai kanonok és püspöki irodaigazgatónak, aki a jáczi róm. kath. isk. fejlesztésének
költségeire 1 0 0 0 K-t adományozott; a „Marosvásárhelyi Takarékpénztár R é s z v é n y t á r s a s á g i n a k ,
a marosvásárhelyi népoktatási intézetek részére
t e t t 350 K-s adományáért; a „Marosvásárhelyi
Agrár-Takarékpénztár "-nak, amely a Marosvásárhelyen levő különféle iskolák céljaira összesen
1070 K-t adományozott.
K i n e v e z t e : Mátrai Ferenc Béla szaporhegyi
áll. el. isk. tanítót a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető
személyi pótlékkal, kir. tanfelügyelőségi tollnokká
és Csík vármegye kir. tanfelügyelőségéhez szolgálattételre rendelte ; Krehnyay Béla győri lakos, hírlapírót aXT. fizetési osztály 3-ik fokozatába,az 1904.évi
I. t.-c. értelmében megillető személyi pótlékkal, kir.
tanfelügyelőségi tollnokká és szolgálattételre Liptó
megye kir. tanfelügyelőségéhez rendelte ; Kószeghy
Márton oki. tanítót a mindszent-külterületi áll.
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Szabó Margit oki. tanítónőt a türkösi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Kenéz Anna oki. tanítónőt a mezőkászonyi áll.
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Halmágyi
Albertné
szül. Nuridsány Anna oki. tanítónőt a nyúlhegyi
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Pesitz Gizella oki.
tanítónőt a torontálszigeti (v. határőrvidéki) közs.
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Trompler
Márta oki.
tanítónőt a lajosfalvai (v. határőrvidéki) közs.
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Péterfy Júlia oki.
óvónőt a budapesti kir. országos gyűjtőfogház
területén létesített állami óvóhoz óvónővé.

Jelen

minőségében

áthelyezte:

Mojtó

Ferenc nagykelecsényi áll. el. isk. tanítót a csaczai, Békey Hona felsőmotesiczi áll. el. isk. tanítónőt pedig a nagykelecsényi áll. el. isk.-hoz.

Jelen

állásában

Joneszku
Mihály
közs. isk. tanítót.

végleg

megerősítette :

újszadovai (v.

Szolgálattételre

határőrvidéki)

berendelte :

Ferenczy

Kálmán tokodi-üveggyári áll. el. isk. tanítót az
esztergomi kir. tanfelügyelőséghez ; Csók Károly
aradi áll. el. isk. tanítót az aradvármegyei kir.
tanfelügyelőséghez.

Nyugdíjat

utalványozott:

Szabó

Miklós

kisnánai munkaképtelen róm. kath. kántortanítónak évi 1240 K - t ; Székely Márton pécsi róm.
kath. képezdei gyakorlóisk. munkaképtelen tanítónak évi 1240 K - t ; Bukur
Antal vadveremi
gör. kath. munkaképtelen tanítónak évi 300 K - t ;
Bedross József zagyvaszántói munkaképtelen róm.
kath. tanítónak évi 1 4 4 0 K-t; Jován
Sándor
hondoli gör. kel. munkaképtelen tanítónak évi
6 8 0 K - t ; Léday Sándorné szül. Kmethy Margit
privigyei munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónőnek évi 480 K - t ; Stiébner Simon galgóczi
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áll. polg. isk. munkaképtelen tanítónak évi 2 3 8 0
K-t ideiglenesen ; Both Istvánná szül. Zachariás
Laura nagybereenai munkaképtelen áll. óvónőnek
évi 460 K - t ; Németh Mártonné szül. Incze
Bóza sepsibükszádi munkaképtelen áll. el. isk.
tanítónőnek évi 1220 K - t ; Bogdány Károly
makói orth. izr. el. isk. tanítónak évi 600 K-s
nyugdíját 9 8 0 K-ra emelte fel.

Gyám-, ill.

segélypénzt

engedélyezett:

néh. Kelló Márton jálóczi nyug. ág. ev. el. isk.
tanító özv., szül. Tomastek Zsuzsannának évi
300 K-t; néh. Káth Károly vimpáczi nyug.
róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. F r e u n d
Józsának évi 6 3 8 K 40 f - t ; néh. Liehtfusz
János orsovai áll. el. isk. tanító özv., szül. Szeybert Rózának évi 820 K - t ; néh. Kovács E n d r e
volt szabadkai közs. el. isk. tanító özv., szül.
Polyákovich Cecilia részére évi 780 K-t, Alojzia
ós Andor nevű kiskorú árváinak egyenként 1 3 0
K-t, együtt 2 6 0 K-t, mindössze 1 0 4 0 K - t ; néh.
Péter Gyula nyug. csokmányi gör. kath. tanító
özv., szül. Opris Júliának évi 4 0 0 K-t, 2 kiskorú árvájának pedig összesen 1 3 3 K 32 f-t ;
néh. Bertalan
István nyug. orosházai ág. hitv.
ev. el. isk.
tanító özv., szül. Schlezinger
Emiliának évi 8 8 0 K-t ; néh. Martincsevics
Ferenc zalatárnoki nyug. közs. el. isk. tanító
özv., szül. Nagy Teréznek évi 4 0 9 K 50 f - t ;
néh. Liskán Niki ta csizéri nyug. gör. kath. el.
isk. tanító özv., szül. Chitta (Kitta) Verónikának
évi 350 K - t ; néh. Joandrea
Tamás nagyszebeni
nyug. gör. kel. el. isk. tanító özv., szül. Iván
Annának évi 5 1 4 K - t ; néh. Czilley Ignác nyug.
sályi róm. kath. tanító özv., szül. Lengyel Etelkának évi 300 K-t.

Különfélék.
— Osztrák dicséret a magyar népiskolai
reformról. Abból az alkalomból, hogy Apponyi
Albert gróf most intézkedett a népiskolai törv é n y t reformáló 1 9 0 8 . évi XLVI. törvénycikknek ez évi szeptember elsején való életbeléptetéséről, a Bécsben megjelenő Zeitschrift
für das
österreichische Volksschulivesen, a legtekintélyesebb ée legelterjedtebb osztrák pedagógiai folyóirat, amely egyszersmind hivatalos orgánuma az
osztrák kultuszminisztériumnak, igen elismerő,
komoly és elfogulatlan bírálat tárgyává teszi
Apponyi gróf alkotását. Az osztrák szaklap a
többi között ezt í r j a :
A magyar népoktatásügy legújabb vívmánya
Apponyi Albert gróf nagynevű közoktatásügyi
miniszternek törvénye, az elemi népoktatás ingyenességéről és a gazdasági népoktatás rende-
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zéséről. Az összes állami, községi és felekezeti
nép- és ismétlő-iskolákban a tanítás teljesen
ingyenes. Legföljebb ötven fillér beíratási díj
szedhető minden tanulótól, de csak oly föltétel
mellett, hogy az az összeg az ifjúsági ós tanítói
szakkönyvtár gyarapítására fordíttatik. De oly
tanulók, kik szegénységüket igazolják, a beíratás
díja alól is fölmentendők. A törvény létesítését
azon körülmény tette szükségessé, hogy az
lS6s-iki törvény, mely a népoktatast kötelezővé
teszi, meg mindig hiányosan van keresztülvive,
úgy, hogy 3,153.763 iskolaköteles gyermek közül
csak 2,507.916, tehát 79'5 százalék jár iskolába,
míg 645.820 gyermek minden oktatás híján
nevelkedik, aminek főoka az, hogy az iskolafönntartók tandíj szedésére vannak jogosítva. De
ezzel szemben az állam magára vállalja azt a
kötelezettséget, hogy az iskolafönntartókat az eddig
törvényben engedelmezett tandíjakért kárpótolja.
Az állampénztárnak ez újabb megterheltetése évi
8.402.222 koronát tesz ki. Ami a gazdasági
népoktatást illeti, a magyar kultuszminiszter a
népoktatásnak e fontos kiegészítő részét szilárd
alapra helyezte, iskolakötelezettségét rendezte,
tanítástervét módosította es az oktató tanítók
iavadalmaz:isat rendszeresítette.
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jai, hanem egyes diákturisták is kaphatnak benne
tisztességes éjjeli szállást, személyenként 20 fillérért. A diákszálló vendégei az Osztály vendéglőjében kedvezményes árért ellátásban részesülnek, s az Osztály vezetősége részéről a legnagyobb
figyelemben
részesülnek. ' ígyanez
vonatkozik
azokra a felnőtt turistákra is, akik az Osztály
eperjesi vagy bártfai turistaszállóját igénybe veszik Iegy-egy meghálásért 80 fill. jár). Tanintézetek kirándulásai számára az Osztály szívesen
állit össze igényüknek megtelelő útitervet, e tervek kivitelében is szívesen segédkezik, még pedig
nemcsak az Osztály területén Sárosmegyében,
hanem a Magas-Tátra vidékén is. Különösén a
Magas-Tátrába
induló
kiránduló-csopi irtoknak
ajánlja, hogy útjukat Kassáról Eperjesen, a szép
szinyelipóczi völgyön es a történelmi nevezetességű Hranyiszkó-hágón át vegyék : ez a kitérés
csak egy napot vesz igénybe, s nemcsak igen
változatossá es tanulságossá teszi az utat, hanem
nagy költséget »ein okoz. Sáros megye egyébiránt
is bővelkedik megtekintésre méltó történelmi
emlékekben es természeti nevezetességekben, így
pl. az eperjesi vértanuk emléke Eperjesen, II.
Rákóczi Ferenc udvarháza Eperjesen, 11. ltákóczi
Ferenc vára és kastélya la fejedelem elfogatásinak színhelyei Nagy sároson, a szinyelipóczi völgy
a sóvári sófözö. a világ leghíresebb nemes-opálbányái Opálbányán, Bártfán a bártfai múzeum.
Bártfa-fürdő. / . b o r , , vára, ii. Kákóezi feren
kastélya, a loi) hársfa, sárosmáriavölgyi üveghuta stb. Mindezek a helyek Eperjesről könnyön
elérhetők.

J u b i l á l ó t a n f e l ü g y e l ő . Az Árvamegyei
Altalános Tanító-Egyesület " f. hó 15-én díszgyűlési rendezett Tr-ztnnán, Adamorich Pál. Árva
megye közszeretetben álló kir. tanfelügyelőjének
tiszteletére, a tanügy terén való 30 éves jubileuma alkalmából. Adaiuovirh Pál l s 7 s óta
szolgálja a tanügyet, csendben, a legnagyobb
1
, il••-• lritüvt !Ís.-,al végzi áldásos mun— Nikéi néma gyermekek felvétele, \
káját jelenleg hazánk legexponáltabb varmegyéeme. ,
-jl-AiWnm-intézet június hóban veszi
jében, hol már rövid 2 évi ottléte után is
föl a jövő tanévi ni növendékeket, l'oiveteicr;
nagyfontosságú missziót téliesített a magyar kulfolyamodhatnak nemre, vallásra es nemzetiségre,
túra érdekében.
való tekintet nélkül oly 7- - 1 0 eves siketnémák
A t a n í t ó i á l l á s m e g b e c s ü l é s e . Magyar
szülei, akik a temesvári »iketnema-intezet kerüImre Lajos ref. tanítót és JJozóky Lajos róm. letébe tartozó femes, Torontál es Krassó-Szörény
kath. tanítót Nyirbogdány nagyközségben közs.
vármegyék területén laknak. < >ly gyermekek, kik
képviselőtestületi taggá választották. — Horváth
a későbbi evekben siketültek meg, akik tehát
Jar,os csobaji áll. tanítót egyhangúlag közs. képmár tudnak beszelni, de a beszédet szakszerű
viselőtestületi taggá választották. — Tinódi János
oktatás nélkül teljesen elfelejtenek, az intézel
aknamezői áll. tanító már 1902 óta tagja a, képfelsőbb osztályaiba vetetnek fel. Az intézet a
viselőtestületnek. Most újra megválasztották, egy- .növendékek elméleti oktatásának a befejeze.sehangúlag.
A kismartoni városi kisdedóvodai
után n.aga gondoskodik a gyermekeknek szakegyesület elnöknője eddig hilibi Fl aller József szerű ipari kikepeztetéséról, miért is ezek mint
udv. tanácsos felesege volt, kinek eltávozása után i kereset képes egyenek adatnak vissza a szülőknek.
az. egyesület közgyűlése egyhangúlag h elemen
A felvétel iránti kérvények a temesvári siket
Gizella all. tanítónőt választotta meg.
néma-intézet, igazgatóságához küldendők, mely
- Diákszálló. .1 M. Kárpátegyesiilel Eper- igazgatóság szívesen szolgai bővebb felvilágosíállami
jesi Osztálya.
tanulóifjúság kirándulásainak tással. - - A siketnéniák kiirmörzbányai,
lag segélyezett intezete az 1.909—19J0. tanévelőmozdítására, tavaly próbaképen 30 tanulóra
szervezett diákszállót 10 tanuló befogadására ben pályázatot hirdet 15 sikehiénm gyermek
fölvételére.
A növendékekért fizetendő ellátási
kibővítve ez idén is életbelépteti s értesíti a
díj évi 240 korona, mely -zegeny gyermekek sziltanintézeteket, hogy előzetes bejelentés mellett,
nemcsak tanintézetek hivatalos kiránduló- soport- léinek élengedtetik. Bámászok és bányakiúestári
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alkalmazottak gyermekei a magy. kir. bányakincstár által létesített alapítványi h e l y e k r e teljesen i n g y e n vétetnek fel. Fenti 1 5 g y e r m e k e n
kívül fölvétetnek m é g későbbi k o r b a n megsiketiilt g y e r m e k e k is, kik a beszédnek szájról való
leolvasását tanulják meg. Fölvételért folyamodóknak a fölvétel egyéb módozatairól az intézet
igazgatósága szívesen n y ú j t felvilágosítást és a
folyamodáshoz szükséges ^ ' o m t a t v á n y o k a t díjtalanul k ü l d i meg.

—

Iskolatársak

találkozója.

Az

1884.

évben a győri kir. kath. tanítóképző I I I . évfolyamát végzett volt iskolatársakat szeretettel kérem,
tudassák velem lakóhelyüket, hogy a 2 5 éves
találkozó ügyében véglegesen
intézkedhessem.
Csáky Elek, székesfővárosi tanító. B u d a p e s t , VII.,
B e t h l e n - u t c a 43. szám.
— A d o m á n y . Spranitz
Mária e t é d i állami
tanítónő f. évi április hó 11-én az állami iskolai
növendékek által t a r t o t t színielőadás j ö v e d e l m é n e k
fele része fejében 6 korona 20 fillért k ü l d ö t t be
hozzánk. Á t u t a l t u k az Eötvös-alap j a v á r a .
— H a l á l o z á s o k . Habram
Ignác E l e k zentai
közs tanító életének 24-ik, működésének 5-ik
évében e l h u n y t . — Bajtay
Imre k e c s k e m é t i
közs. tanító életének 31-ik és tanítói működésének 10-ik évében e l h u n y t . — Dányi
Károly
áll. el. isk. n y u g . igazgató életének 55-ik évében
Imre
Máriatölgyesen meghalt. — Id. Kocsár
aklii ref. előkönyörgő-tanító életének 58., áldásos
működésének 35-ik évében elhunyt. A megboldogultban ifj. Kocsár I m r e szamoskóródi és
Kocsár I s t v á n gesztelyi ref. kántortanítók édesa t y j u k a t gyászolják. Áldás emlékükre !

Szerkesztői üzenetek.
>T. M. (Eszti stb.) Figyelemreméltó szárnypróbálgatás.
Idővel kifejlődhetik. — Valaki. Nem közölhetők. —
I)—n—s. Igaz részvéttel olvastuk, hogy kollégáját, ki
gör. kath. tanító, épp akkor érte súlyos baleset, midőn
a nemzeti zászlót ki akarta tűzni, s azt hívén, hogy
meghal, megkérte a körülötte állókat : tűzzék ki a
zászlót... Csodáljuk, hogy nem ez a szép eset ihlette
versírásra, hanem a „tavaszi szezon". A vers se jó, se
rossz, szóval : nem nekünk való. — Cs. (Nagyvárad.)
A cikk megvan, majd sorra kerül. — T. E. (A magyar
beszéd tanítása.) Közöljük. — Bolygó. Erről a kérdésről van már régebben elfogadott cikkünk, mely az
ön különben elég ügyesen írt cikkét fölöslegessé teszi,
annál is inkább, mert amúgy is alig bírunk a kéziratok nagy tömegével. — K. (A tanítói gyűlésekről.)
így nem lehet egyesülni, ha mindjárt doronggal esünk
annak, ki egyesülésre hívja fel az összes iskolák tanítóit. Tamás Károly felhívása nem csupán a népiskolai
tanítóknak szól, hanem mindenféle iskola tanítójának,
ideértve az egyetemet is. önt, úgy látszik, a „tanító"
jelzés tévesztette meg. A kéziratot, kívánságára, elküldöttük a Nemzeti Iskolának, — E. (Nyugdíjtörvényünk
revíziójához.) A M. T. O. B. emlékiratának pontjait
leközöltük, minden tanító hozzászólhat a tanítógyűléseken. Csak zavarólag hatna, ha a lapban most cikkeket közölnénk e kérdésben. — N. B. (Barsbese.) A
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legjobb akarattal sem közölhetjük addig a tanítótársának képviselőtestületi taggá történt megválasztatásáról
szóló hírt, míg az illetőnek — nevét nem közli velünk.
Mert épen csak ezt felejtette ki tudósításából. —
Gy. Qy. (Az akaratképzés fontossága a nevelésben.) A
dolgozat, mely egyébként sok utánjárással készült,
későn jött. Az akarat nevelésének kérdését maga a
szerkesztőség is felszínen tartja s épp a mi felszólításunkra most dolgozik a tételen egyik előkelő munkatársunk. Az elsőség az övé lévén, a kéziratnak meghatározhatatlan hosszú időn belül nem vehetjük hasznát.
Két hétig megőrizzük. Szíveskedjék rendelkezni vele. —
Sz. 1. (A gyermek káprázatairól.) Semmit sem mond
arról, amit a cím ígér ; amit mond, az általában vonatkozik a káprázatokra és ez benne is van minden lélektani kézikönyvben. — T. D. (Tanulmányi rendszerünk
korszerűsítése stb.) Oly bőven el vagyunk látva a népoktatás aktuális és sürgős kérdéseit tárgyaló dolgozatokkal, hogy a középfokú iskolák egy ilyen távoli
kérdését, nagy sajnálatunkra, nem tarthatjuk napirenden. A kéz rat két hétig rendelkezésére áll szerkesztőségünkben. — P . (Jövőnk érdekében.) Eötvös
művei fel vannak véve a Nikib által a tanítói könyvtárak részére összeállított jegyzékbe, s amit ön javasol,
külön intézkedés nélkül is megvalósul a tanítói könyvtárak felállításával. Erre fog szolgálni jövőben a beíratási díjak egy része, amint az legújabban is olvasható a miniszternek lapunk l-t. számában megjelent
rendeletében. — M. (A tanító beszéde a gyermeknapon.)
Jól van megírva, de mi nem közlünk ú. n. mintabeszédeket. Ne bántsuk a tanítóembert azzal, hogy
minden lépéséhez mankót adunk a kezébe. Nem tudunk elképzelni olyan tanítót, aki magamagától meg ne
tudná magyarázni: mi az a gyermeknap s egy-két szívből
fakadt szóval meg ne tudná hatni a gyermek szívét. —
F. A cikk jön. Azîal a sajnálatos eltévelyedéssel nem
foglalkozunk. Gyermekek kezébe is kerülhet az újság. —
Cz. (Mellőztetésünk.) Nem közölhető. — B. (A jó
bolond.) Irigy lésreméltó ember, aki a sok keserű tapasztalat után is így megőrzi a humorát. Jön. — D. M.
(Szól a dómnak orgonája ...) Nem üti meg a mi mértékünket. — K. T. (Kis falumtól...) Nem épen rossz, de
kissé elnyújtott és nyelvileg nem eléggé színes leírás. —
K. E. (Fohász stb) Nemcsak a verselés gyönge : a
gondolatokban, érzésekben sincs eredetiség. Ez a nagyobbik baj. — H. J. (Egy az Isten stb.) Mindkettő
tele van nyelvi lehetetlenségekkel. — Sz. Gy. (Virágfakadás.) Kedves idill, de a nyelve költőietlen és sokszor magyartalan. „Minden boldogságát virágai képezik" : az ilyen mondatok csak úgy hemzsegnek benne.—
Homo novus. Sorra kerül. — M. J. (Tarka szivárvány.)
Az ötlet kissé közna.pi, de kidolgozásában van valami
bíztató. — S. B. (Új idők.) Vannak nagyon sikerült
strófái, de egészében gyönge arra a célra, amit szolgál.-—
Falusi. Bájos kis rajz lenne, ha valamivel jobban
volna megírva. így is megérdemli a bíztatást. —
M. I. A Hangok az éjben címűt besoroztuk. A
másikban is vannak szép sorok. — G. J. Az utolsó
versszak eleje zavaros, érthetetlen. Különben elég
hangulatos költemény.

T a r t a l o m : Haladunk-e ? Mészáros Jenő. — A
betű ö l . . . Thótt Rezsó. — Népintemátusok. Benisch
Artúr dr. — Járvány idején. Móritz Júlia, — Hadüzenet a háborúnak. Havas Irma. — Könyvesház. —
Külföldi szemle. — S z é p i r o d a l o m : Megtérés. Varga
Béla. — A kőtörő. Kántor Mihály. — Ha meghalok . ..
Borsodi László. — Finale. László István. — Űtban.
Dánielné Lengyel Laura. — Tanítók tanácsadója. —
Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.

Felelős szerkesztő: HenedeU

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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KIADJA A VÁLLAS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI

Megjelenik e lap minden héten egyszer. csütörtökön (este-).
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatást
intézet, tehát az összes óvodát', elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítókeiizi - inttv.i lek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti fidyiiinodvanyok az iskola létezését
• fizuió és az illetékes kir. tanfelügyelő altal láttamozott
községi eloljárósagi bizonyítváunyál együtt, a „Képtanítók
!.a].j . szerkeszt >-V'.":l:ez küldendők. A helység (a megye meg^elóléseveij es az utolsó pósta világosan kiírandó.

M. K I B .

MINISZTEBIUM.

Előfizetési á r : ; • évre 10 korona, fi : vre ."> korosa,
negyi
P '2 korona 50 ûilér. — Kgy negyed évnél kevés- H>
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után fi fillér liz teudő. Vz ily
módon minil nki altal kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
In-. Kirjéb hirdetéseknek :t/. egi sz oldal egy hetvenkettőt r-szét
tevő i t:t nyomású és i -y asabu sora 1 korona. I zei. a díjak is
elére a kiadóhivatalba küldendők.

SZUSKKSZTOREU :
KIADÓHIVATAL :
BUDAPEST, T i l l . KEK., Iíl.KKOf SIS-UTCA 10. SZÁM.
MAOY. KIB. K0.TKTKM1 NYOMDA, 1. KKK., ISKOLA-TÉR
K e z i r a m k a t n e m a i l m i k vis.-/...

Küzdelem az érzékiség ellni.
Általánosan, elfogadott eh', hogy a
társadalom betegségeit, lia már jelentkeztek, nemcsak gyógyítani kell. lianem
még inkább arra kell törekednünk, hogy
azokat — miként az él»'' szervezetnél —
megelőzzük, azaz olyan eszközüket, tényezőket létesítsünk, amelyek az illető
betegség fellépését szinte lehetetlenné
teszik. Ezeket a/, eszközöket jogi nyelven preventív eszközöknek szokás nevezni.
E preventív <évközöknek egyik leghatalmasabbika a tanítás és nevelés,
különösen ez utóbbi, mely magában foglalja a szoktatást, bizonyos életmódra
való vezetést, bizonyos világnézetnek
meggyökereztetését is. Ebből következik,
hogy a nép tanítóinak, nevelőinek is
részt kell venni ama küzdelmekben, ama
szociális mozgalmakban. Alig kell mondanunk. hogy a Néptanítók Lapja programmjának is egyik sarkalatos része az,
hogy a magyar társadalom bajaira mutasson rá s ezeknek lehető ellensúlyozására, gyógyítására buzdítson.
Ama szociális mozgalomnak, melynek
neve: küzdelem az érzékiség ellen, rendkívül nagy jelentősége van társadalmi,
állami, erkölcsi szempontból egyaránt.
Mit értünk érzékiség alatt ? Nem érzékeinket, nem öt érzékünket értjük, melyeknek segítségével
külső világnak
Ér! ©2et'.:!9

je! túri

; benyomásait fogjuk fel, hanem azokat
az ösztönöket, vágyakat, melyeket a
legfőbb két élettani folyamat: a táplálkozás és a szaporodás teremtenek, tehát
értjük egyrészt a táplálkozási, a fenntartási ösztönt, másrészt a nemi öszönt.
I amelyek részint az egyénnek, részint a
i fajnak fenntartását célozzák s az embert
cselekvésekre sarkallják.
A. magyar társadalomnak, különítsen
! a jobbmódú középosztálynak egyik legnagyobb betegsége különösen az, amelyre
ez alkalommal akarjuk a figyelmet felhívni. + í -i táplálkozási ösztönnek ter•
mészetellenes elfajulása. A magyar ember sokkal többet eszik és iszik, mint
amennyi a szervezet normális fenntartásához és működéséhez szükséges. Berend
Miklós, a kiváló gyermekorvos legköze! lebb a gyermektanulmányi
társaságban
j találóan és érdekesen mutatott rá ama
! szellemi bajokra, lelki veszedelmekre.
r,
a gyermekek túletetéséből, túl> sí igt. táplálásából származnak. És ez
sok tekintetben a felnőttekre is áll.
Ismeretes a latin közmondás, hogy a
teli gyomor nem örömest tanul. Sőt a
teli gyomor a szellemet, az értelmet
tunyává, lomhává teszi.
Avagy nem tapasztaljuk-e léptennyomon, hogy mily óriási mérveket
öltött a luxus M/ Pit^j-"1.""1 és italokban.ktHogy ra% yvti ^ g $ n y ebi » polgári
r

s y

w. ^uí'.q..^/,^. bo jí... n.
Csoportszál*
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családoknál is mily rengeteget költenek a konyhára?! Mily nagy mértékben járják a drága italok és a pezsgő!
A NT 11. században a kőfallal körülbástyázott német városokban, a luxust
meggátlandó, elő volt írva, hogy a polgároknak anyagi viszonyukhoz és állásukhoz mérten, ünnepélyeknél, lakodalomban vagy eljegyzéskor stb. miféle
ételeket és italokat volt szabad fogyasztani s a szabályok ellen vétőket büntették. Ezt mi ma már az egyéni szabadság szent nevében megmosolyogjuk,
pedig nekünk sem ártana a mohó érzékiségünket korlátozó e zabola.
Aztán maguk a műveltebb és rangosabb emberek között is nagyon sokan
vannak, kik rendkívül sokat áldoznak
a Bacchus oltárán! Innen van, hogy a
művelt magyar középosztályban igen
sok a gyomorbajos és hogy pl. a karlsbadi világhírű fürdő közönsége túlnyomó
többségben magyar.
Ezt a jelenséget nemcsak a hagyományos magyar vendégszeretetre vagy
a szokásra kell visszavezetnünk, hanem
arra is, hogy érzéki élvhajhászók vagyunk. Az emberek hajhászva az érzéki
örömeket és ezekben látva egyedül az
élet boldogságát, telhetetlenekké váltak
s a rövid élet folyamata alatt annyi
érzéki élvezetet akarnának megszerezni,
amennyit sem testi szervezetük, sem
anyagi erejük meg nem bír. A dobzód ásnak, ételek és italokban való dúslakodásnak, a nemi kicsapongásoknak aztán anyagi és testi romlás, teljes tönkremenés a következménye.
. . . Komoly betegség, komolyan fel
kell vennünk a küzdelmet ellene.
Székely Györyy

dr.

— Vizsgálatok a Pedagógiuinban. Az áll.
polg. isk. tanítóképző-intézet mindkét szakcsoportj á n a magánosztályvizsgálatok f. évi m á j u s hó
25-én délelőtt 8 órakor, a tanképesítő-vizsgálatok
pedig m á j u s hó 27-én reggel 7 órakor kezdődnek.
Mindazok, akiknek engedélyük van és vizsgázni
óhajtanak, előbb írásban jelentkezzenek az igazgatóságnál.
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A nyaralásról.
— Előnyök és kedvezmények. —
Irta : Kemény

Ferenc.

Ilyenkor, az iskolaév alkonyán, az iskolának
sok ezernyi nagy és kis munkása aggódással
vegyes örömmel gondol arra a két hónapra,
melyért annyi hatalmas és gazdag ember is
megirigyeli. Pedig derék tanítóink félig tréfásan,
félig elkeseredetten elmondhatnák, hogy a széltében használt „az idő pénz" szállóigéje részükre
a vakációban így alakul : „ Sok az idő, de kevés
a pénz."
Egészségügyi és közgazdasági tekintetek
nyomták ezúttal kezembe a tollat, hogy egy
előttem gyakorlatilag is ismert tárgyról megírjam ezt a szezoncikket és rámutassak több
olyan üdvös dologra, melyeknek megvalósítása
érdemes volna.
Az utóbbi két-három évtizedben nem hiába
írtak és beszéltek annyit testi nevelésről, egészségügyről (higiéné), kirándulásokról, tisztaságról
stb., stb. Ennek az elvitázhatatlanul jogos kultúrlármának máris megvan az a pozitív eredménye,
hogy egy új érzék támadt és terjedt el az utolsó
falusi tanító otthonáig : a higiénikus érzék ; hogy
a köztudatba átment az a felfogás, mely szerint
az ember = töke, a lakosság pedig a legbecsesebb nemzeti tőke, melynek értéke és kamatozóképessége az egészségtől és munkabírástól függ.
Ma már minden kabátos ember abból a dualisztikus felfogásból tekinti az élet folyását, hogy
mi egészséges és mi nem az; s ba igazságosak
akarunk lenni, el kell ismerni, hogy a józan
magyar ember nem vét egészsége ellen s csak
akkor tesz magában kárt, ha józanságát elveszíti,
elkeseredésbe vagy kétségbeesésbe kergetik.
Amily fokozott mértékben találkozunk ezzel
a higiénikus lelkiismerettel és az egészségbe
vetett hittel a tanítóság körében, époly sürgősen
és ellenállhatatlanul jelentkezik nála a kielégítésnek és megvalósításnak vágya, m. p. nem
csupán a maga személyét, hanem egész családját illetőleg. Világos, hogy ez a szükséglet leginkább a fővárosban működő tanítóságnál van
meg, a vidékieknek és a falusiaknak e tekintetben jobb a dolguk. Viszont az is bizonyos,
hogy az az ú. n. „iskolai légkör", az a nyomasztó tantermi atmoszféra a földrajzi fekvéstől
független, ellenben nagyon is függ a tanterem
nagyságától és szellőztetési viszonyaitól, továbbá
a tanulók létszámától és tisztaságától.
Nézzük már most közelebbről, mi történt
eddig és mit lehetne tenni a jövőben a tanítóság
nyári üdülésének érdekében? Abban, gondolom,
mindannyian egyetértünk, hogy az eddigiekkel
távolról sem érhetjük be : a tanítóságot e tekintetben nem szabad egészen magára hagyni vagy
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it véletlenre bízni, mert az ő egészsége és munkaképessége egyúttal közérdek is. Hogy közgazdaságilag mekkora tőke hever nálunk parlagon,
a/.t megérthetjük, mihelyt elgondoljuk, hogy
ennek a magyar földnek g a z d a g természeti
kincseit, üde levegőben és éltető vizekben bővelkedő gyönyörű tájait mily kevéssé értékesítjük !
Ennek pedig, valljuk meg őszintén, nem egy
hagyományos oka van : élhetetlenek vagyunk :
nincs pénzünk, de azért igényeink túlzottak;
magunkon segíteni nem tudunk s a segítséget,
mint mindig, a hatóságtól várjuk, mely pedig

olcsó zsákvászonruha és széles szalmakalap.
Ismerek olyan igazán okos embereket, akik ezt
az életet évek óta űzik és nagy hasznát lát ják :
de ne kivétel legven
ez,' hanem általános és
,"5 J
országszerte felkapott divat !
A kormánytól pedig ne kérjünk mindent :
annyit azonban elvárhatunk, hogy néhány arra
alkalmas épületét átengedjen és fölszereljen,
továbbá azt is, hogy a tanítóknak és családjuknak a nyárra félárú utazási jegyet engedélyezzen.
A nyaralás körül a legtöbb bajnak a köz- tudjuk -- mily nehezen mozog stb., stb. gazdasági viszonyok félreismerése és az illetőktizeket az akadályokat kellene legyőzni, a közös
nek élhotetlenségei az okai, jóllehet itt egy épcél erdekében tömörülni, az egyesülés szülte
oly egyszerű, mint természetes mód kínálkozik
erővel a hatóságra és k o r m á n y r a hatni s akkor
arra, bogy a kellemeseta hasznossal összekössük.
nálunk is megteremnének azok a „csodák",
Teszem, ha a vidéki vagy falusi tanító nyárra
melyekért idegen népeket és más testületeket
egy tiszta (s esetleg üresen álló) házikót bérelne
megirigyelünk. A katonaságnak, az orvosoknak,
s azt a városi kollégáknak olcsón, de polgári
sőt a magánhivatalnokoknak és nőtisztviselők- haszonnal bérbeadná. Xem hinném, hogy ez
tiek megvan a maguk nyaralótelepe, ahol olcsó
kockázattal járna, mert keresletben nem volna
pénzen vagy ingyen é l h e t n e k ; hány ilyen fényes hiány. Az ilyen kölcsönös támogatásnak egy
Militär-Kurhaus" van még a nagy világfür- másik életrevaló módja az lehetne, hogy a városi
dőkben is !
kollégának nyaralása fejében a vidéki kartárs
De nekünk, egyes súlyosabb esetektől el- karácsonykor, húsvétkor stb. rándulna fel hozzá.
Ezt, szerény igényeket föltételezve, még a szűkös
tekintve. nem is kellenek, nem is valók az ilyen
lakásviszonyok mellett is meg lehet csinálni.
méregdrága fürdőhelyek, amelyeknek igazgatóságai a fürdőidény előtt és után, tehát akkor,
Hol van hát a bökkenő ? A vendéglősök és
amikor mi amúgy sem vehetjük hasznát, nagvbérlők rossz példája, kapzsisága már szélesebb
kegyesen 20 -MO o-nyi engedményt ajánlanak
köröket, megfertőzött. Egy nyáron át, kérem,
fel es ahol olyik dáma toilettebeli fölszerelése nem lehet s nem szabad a vendégek zsírján
tetőtől talpig egy néptanítónak egész évi fizemeggazdagodni, mert ez a rossz politika tönkretésével felér. Az ilyen zajos nagyvilági fürdőzés teszi a legéletrevalóbb eszmét. Szomorú példákat
k írt"; Vsával örökös cineogással stb., egyaránt sorolhatnék fel erre a szünidei fürdőkönviktusoknem való tanárnak, tanítónak, tanulónak. A rrv
nak több évi gyakorlatából. Egyszer, mint a
zaklatott idegeinknek és rendszerint népes csalá- bizottság elnöke, egy kb> .»zepos'-égi faluban
dunknak a .. falazás"
kell. a szó legjobb értel- szerveztem ilyen konviktust tanultik részére, akik
mében : olvan hely, mely magában egyesíti a
a napi teljes ellátásért (ágyneműt magukkal
jő, a szép és az olcsó követeléseit.
hoztak) egyenként 2 korona 30 fillért fizettek.
Mire való, kérdem, a Balaton mentén, a (A tanulók itt a német szóban is gyakorolták
Tátrában, Erdély gyönyörű tájain és ki tudja, magukat. Mem érdektelen az sem, hogy bárom
még hány más helyen az a sole üres iskola a Fiuméből odakerült olasz polgári iskolai tanuló
nyáron? A tisztogatásra csak nem kell 2—3 a felügyelő buzgólkodása folytán megtanult
hónap, arra az iskolaév elején vagy végén 2—3 magyarul.) Két négyheti ciklusban összesen 28
hét is elegendő ! S nem lehetne-e a közbeeső tanulónk volt, ami kerek 1800 korona bruttóidőben ezeket az iskolákat a tanítóság számára összegnek felel meg. A vállalkozók az ottani
ingyenszállásokká berendezni ? Dániában a nyár elemi iskola igazgató-tanítója és a községi jegyző
kölcsönös volt, de mi
derekán valóságos országos tanulócsere megy voltak. A megelégedés
o
O
i
végbe : a vidékről ezrével jönnek a tanulók a történt? A vállalkozók a sikeren felbuzdulva (!),
városba, ahol iskolákban nyernek ingyenszállást ; kijelentették, hogy az élelmiszerek stb. drágába városi gyermekeket pedig tömegesen a vidékre bak lettek, stájgeroltak és a következő évre
terelik.
fejenként már 3 koronát követeltek. Ennek
A főzést a helybeli tanító felesége, vagy a következménye pedig az lett, hogy a faképnél
korcsmáros vállalná el, szigorúan ügyelve a világ hagytam őket s az addig beszerzett fölszerelésük
legideálisabb konyhájára : egyszerű, de elegendő nyakukon maradt. Ez az egy példa kicsiben
koszt, főleg sok tej, vaj, főzelék, gyümölcs, mutatja az egész magyar fürdőpolitikának és
friss víz és hajnaltól napestig üde, zamatos fürdőgazdaságnak rákfenéjét. Elvégre a fürdőzés
levegő és merő napfény. Fürdőtoilettnek pedig és nyaralás is csak üzlet, melynek állandóságát
lá*
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és jövedelmezőségét a szolid üzem biztosítja
legjobban.
*

Ezzel a néhány észrevétellel a nyaralás nagy
problémájának csupán a tanítóságra vonatkozó
részét óhajtottam megvilágítani s szándékosan
mellőztem a tanulóifjúságnak nyári ellátását,
mely egymagában külön fejezet. Ezt nálunk
leginkább az immár 25 év óta fennálló Budapesti Szünidei Gyermektelep-Egyesület és az
Országos Gyermekvédő-Liga a Szünidei Fürdőkonviktusok Bizottságával karöltve kultiválják,
de ezeknek buzgólkodása sem képes a keresletet kielégíteni. Hogy mennyi mindent lehetne
ennek az igazán hazafias higiénikus mozgalomnak érdekében tenni, arról legközelebb szólunk.
Egyelőre azt szeretnők, ha ez a legjobb szándékkal megírt felszólalás élénk visszhangra
találna az érdekelteknek körében s minél több
életrevaló eszmét váltana ki. Tíz havi idegbontó,
testetölő munka után valóban szabad, sőt kell,
hogy magunkra is gondoljunk !

Az újabb olvasástanítási módszerek.
írta : Erdélyi

Ágoston.

A reformálás, sőt a mindenáron való reformálás korát éljük. Fődolog: ami régi, azt el
kell vetni. Pedig tévedés azt hinni, hogy az
újítás meg a javítás egyenértékű fogalmak.
Minden haladás újítás, de nem minden újítás
haladás is. Ez a köztapasztalás adja meg a
konzervatívizmusnak a létjogosultságot minden
téren, tehát a tanítási módszer fejlődésében is.
A körültekintő óvatosság újabbnál újabb módszereinkkel szemben épen nem jogosulatlan.
Czukrász Róza páratlan sikere ugyancsak
feltüzelte az ambíciókat ! Az írva-olvasási módszer kultiválása szinte túlteng. Aggályokat hallunk hangoztatni a fonomimika ellen s elismert
tekintélyek szava után azt hihetnők, hogy fényes napja már-már leáldozóban van. Mindenki
talál rajta egy kis igazítani valót. Egyiknek
gyorsabb tempójú haladás, a másiknak öntudatosabb munka kell. S ez az általános lendület örvendetes jelenség volna, ha egyrészt más
tárgyak elhanyagolásával nem esnék egyoldalúságba, másrészt, ha eredeti, önálló módszerek
konstruálásáról s valami jelentékenyebb haladásról lenne szó. De mindenkinek feltűnhetett,
hogy a túlbuzgóság főleg a fonomimika mellékes mozzanatainak százféle variálására vetette
magát s hogy mindazok a módszerek, melyek
a fonomimika átültetése s tegyük hozzá: szerencsés akklimatizálódása óta napvilágot láttak,
csak kisajátításai egy értékes vezérgondolatnak.
Annak t. i., melyen Czukrász Róza módszere
fölépült s mely nem más, mint a hangok meg-
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ismertetése után a mássalhangzóknak a magánhangzókkal való összefoglalása, mielőtt a gyermek betűt ismerne, még pedig olyformán, hogy
az első markánsan érzékelhető jelre az elülálló
mássalhangzót nem képzi a gyermek, csupán
beszédszerveinek idomításával előkészül arra s
csak a második jelre — a magánhangzó jelére — roppantja össze a két hangot. íme,
Kolumbus tojása, mindenki tudta, „csak nem
jött rá!" Ez hiányzott a hangoztatási módszerből ; ez a fonomimikának s minden utána keletkezett „új" módszernek a lényege, a többi
csak staffázs. A gondolat nem új, de nálunk
annyira ismeretlen volt, hogy valósággal új fölfedezésszámba ment.
*

A Péter- és Göőz-féle eljárásról nem szólva,
— mert hisz' ezek vérbeli fonomimikák — mi
újítás van a Gábel-féle módszerben? Arai a
lényeget, a hangok előzetes összefoglalását
illeti, Gábel ugyanazon alapgondolatból indul
ki, mint Czukrász. Kézjeleket nem használ, hanem helyettük gyermekek képviselik az egyes
hangokat, pl. I(mre), S(ándor) stb. Mikor az
első hang képviselőjére mutatok, a gyermekek
nem képzik a jelzett hangot, csupán előkészülnek rá s az összeroppantás akkor történik,
mikor ujjunkkal a második gyermek fejét érintjük. Könnyen átlátható, hogy ily módon, gyermekekkel operálva, az összekapcsolás sebesebb
tempóban való gyakorlása technikai nehézségekkel jár ; arról nem is szólva, hogy az összeroppantásra legalkalmasabb s legjellegzetesebb
a rapid mozdulat.
A fonomimikának sűrűn a szemére vetik,
hogy a hang és a jel között nem létesít logikai kapcsolatot, mely tudvalevőleg a képzettársulásnak legmegbízhatóbb alapja. Ezzel a
lélektani Követelménnyel szemben a fonomimika
még csak tűrhetően van, amennyiben az általa
kontemplált értelmi kapcsolatok, ha sokszor
halványak is, némi támaszpontot mégis csak
nyújtanak. De mi összefüggés van az ismeretlen
gyermek és ama hang között, melyet képvisel ?
Ha tekintetbe vesszük azt, hogy a kis újoncok,
különösen nagyobb helyeken, nem ismerik egymást — természetesen névről sem — s hozzá
még, hogy a gyermekarc jellegzetessége jóval
nehezebben és későbben kezd kialakulni, mint
a felnőtteké: semmi okunk sem lesz a Gábelféle eljárást e tekintetben szerencsésebbnek tartani a fonomimikánál. Hogyan jut Sándorról
az s hang eszembe ? Sándort ismerem, neve
egyéniségével szorosan össze van forrva tudatomban; tehát az egyénnel adva van a név,
a névvel a hang. De ha Sándort nem ismerem? . . .
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Arra a sokat hangoztatott előnyre ] edig,
hogy a Gábel-féle eljárással hamarább célt érhetünk, mint a fonomimikával, azt jegyzem
meg, hogy elvégre teherpróbát, mely feltűnő
rekordokra vezetne, a fonomimikával is lehetne
csinálni, de ez ellene van minden józan mérsékletnek, mely abban az evangéliumi aranvtanáesban fejeződik ki, hogy „Lassan járj, tovább érsz!" Különben is nagyon terméketlen
gondolat arra törekedni, hogy a gyermek t—•">
hónapnál hamarább megtanuljon írni meg olvasni. Ez már nem gyorsabb ütemű haladás,
hanem hajszolás, és ikertestvére a felületességnek.
Módszerének ismertetésében hivatkozik < bíbel
egy világraszóló rekordra, nevezetesen, hogy
egy kisleány a (i-ik lecke után kifogástalanul
megtanult írni meg olvasni. Tollbamondás után
készült írását fakszimilében be is mutatja.
Ezek az ákom-bákomok (jobb írást, természetesen. nem várhatunk, de mi szükség van arra
még ilyenkor?) önkénytelenül is eszembe juttatják a koravén gyermek bölcselkedését, meg a
kezelő zongorázót, aki skálák helyett nótákat
kalimpál.
Erőszakosan keresztülhajszolni az összes betök írását, megelégedni azok alaktalanságával.
hibás összehúzásával, látszólagos eredményekért,
csak azért, bogy a gyermek írni-olvasni tudása
iilő előtt a beve'gzettség látszatával bírjon :
kétes ős olcsó dicsőség, melynek erős reklámíze, de annál kevesebb pedagógiai értéke van.
Egy s más körülményt egybevetve, föntebb
•nb'tptt leányka intelligencia dolgában különben is 7 mértföldre elüt attól az atlagtípusLól,
mellyel a magyar tanítónak általában dolga van.
Ana sincs semmi okunk, hogy a kinaesthesiást helyesebb, lélektanilag kevésbé kifogásolható módszernek ismerjük el a fon<»mimikánál,
különösen, lia nem tartjuk üres frázisnak azt a
sokat hangoztatott elvet, hogy az első osztályban a játékról a komoly munkára való átmenetnek észrevétlenül kell történnie. A fonom imikának megbecsülhetetlen előnye, hogy játékkaraktere van. Ellenben a kinaesthesiás-módszerben a helyes lélegzés gyakoroltatása, a
beszédszerveknek ismertetése s különösen hangképzés közben teljesített funkciójuknak szemléltetése ezen a fokon és ebben az időben száraz,
kínlódi (nomen est omen!) munka lehet. Anatómiai leckékkel elvégre még sem fogadhatjuk
a kis újoncokat!
Hogy Szász Irén tanítványai rövid idő alatt
elsajátítják a hangok helyes kiejtését, azt ne
különleges módszerének tulajdonítsa, hanem
annak, bogy a gyermekek legnagyobb részének
a/ i-kolábajárás kezdetén már birtokában van
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a hangok helyes k é p z é s i módja, melyet az időbeszéd kapcsán sajátított el. A kinaesthesiás
épúgy erre a körülményre támaszkodik, mint
minden más í r v a - o l v a s á s i tanmód. mely a tudatos elemzéssel nem sokat bíbelődik. A hangképzés a beszédszerveknek nem valami tudatos
funkciója, hanem a lelki élet gépies adminisztrációja által végzett technikai ügyesség, mely
csak hosszas gyakorlat által szerezhető meg s
melynek híján a gyermek még oly hangok kiejtését sem sajátítaná el egykönnyen, melyeknél a képzés mozzanatai nyomon kísérhetők és
világosan átérthetők. A beszédhibák írtogatása
tehát nem valami könnyű feladat s holmi
gammaeizmusokat s lambdaeizmusokat a kinaesthesiás sem fog egy csapásra eltüntetni. A hangképzés szemléltetése rendkívül meg van nehezítve, mert az egyes mozzanatok elkülönzése
igen pontos megfigyelést kíván, de meg a beszédszervek működése jóformán egészen láthatatlanul történik A p és h keletkezése könnyen
megértethető. Az első mozzanatot, a szájüreg
felhívását épolv könnyűséggel utánam csinálják a gyermekek, akár csak karjuk fölemeléséről volna szó, a kirobbantás s a b nél a zönge
hallatása sem nehéz. Ellenben sok más hang
keletkezésének olyatén megvilágítása, hogy pl.
az r-törésben szenvedő gyermek hosszas gya1
korlat, hogy úgy mondjam : kínlódás nélkül.
: csupán a megértés alapján egyszeriben képes
i legyen a r helyes kiejtésére, lehétetlen feladat.
Említettem gépies ügyességet semmiféle ad
! oculos demonstrálás sem fogja pótolni. Hagv[ j-;k "zt a «''!«•/!fuszi verítékezést a szerencsétlen
siketnémáknak, kik máskép célhoz nem julhal
nak, s tanítóiknak, kik speciális ismeretek biri tokában s a közönségesnél jóval nagyobb béketűréssel végzik nehéz hivatásukat.
A fonomimika a már helyesen kép/.ett hangokat az összeroppantás megkönnyítése céljából
lehetőleg értelmi összefüggés vagy egyszerűen
a koexisztencia törvénye alapján egy-egy markáns jellel forrasztja össze a tudatban, vagyis
! „mankót" használ.
Minthogy a kinaesthesiásnak ugyanaz az
alapgondolata, ami a fonomimikának, hogy t. i.
a hangok összeroppantását külső jelek segítségével könnyíti meg, mankója ennek is van.
még pedig olyan, melyet később nem is kell
elvetnie, mint a fonomimikának; de viszont a
beszédszervi képek határozatlansága (sz, z) vagy
teljes hiánya (k, g) folytán rövidebb a kelleténél.
Szász Irén ama kifogása a fonomimikai jelek
ellen, hogy pl. az óraketyegés hangképzete nem
azonos a t hangképzetével, nagyon rigorózusnak látszik. Az emlékezetnek nem áll módjában mindig értelmi összefüggéseket leakasztani
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a szegről, sokszor csupán az együttesség törvényére támaszkodhatik. Mi értelmi összefüggés
van pl. a betűk és a beszédszervi képek között ?
Arra az állításra, hogy az előbbiek az utóbbiakból levezethetők, önkénytelenül is a darwinizmus
egy tréfás szatírizálása vágódik az eszembe,
mely grafikailag szemlélteti, hogy hogyan lesz
a trombitából kéményseprő. Az ó grafikai képe
tökéletes képmása a száj állásának, még az u
is könnyen levezethető ; a többi betüforma már
csak a képzelődésnek igen élénk működése
mellett. Különben is mi értelmük van a félmértföldes áthidalásoknak, melyeket a gyermek
úgysem képes felfogni.
De nem akarom tovább a szót szóba ölteni.
Különben is új módszer jóságát nem a hétöles
értekezések döntik el, hanem gyakorlati alkalmazhatóságuk, elterjedtségük, melyre a fonomimika csakhamar szert tett, de Gábel módszere szert tenni nem tudott s a kielégítő ok
törvényén alapuló erős meggyőződésem szerint,
a kinaesthesiás sem fog soha.

Lapszemle.
(Kultúrkirándulások. — A vasúti jegy. — A kollegialitás. — A tanítói jólét fokozása. — Az osztrák népoktatás visszafejlődése. — Lélektani laboratórium. —
A papírszeletkék. — A mozgófényképek. — Az állatok
nevelése.)
Imádtuk a természetet hajdanában, de cserbenhagytuk. Sőt mi több, vasnál tartósabb papírra
vertük és a tanterem tömlöcébe vetettük. Meg
is van a látszatja. A keshedt, a sivár, a félszeg
társadalom. S ű r ű n hangzanak azonban most m á r
a figyelmeztetések, hogy rosaz útra tévedtünk.
Valóságos missziót teljesít e tekintetben egyetlen
turista-tanügyi lapunk. Idei második számában is
nagyon figyelemreméltó cikket olvasunk
Hermann
Antal dr. tollából. Kultűrkirándulásokra buzdít
bennünket. Nemcsak a szabad természettel ismerkedhetünk meg azok útján, hanem még sok mindenféle jóval és hasznossal. Azt ajánlja a főváros
és általában a nagyobb városok tanítóinak, hogy
látogassák szorgalmasan a környéket. Hármas célt
érhetnének el a kirándulásokkal. Bensőbbé válnék
az érintkezés a fővárosi és vidéki tanítók között.
A városi tanítók megismerkednének a vidék népével és kultúrájával is. Harmadszor, a természet
nyújtotta gyönyörűségért szellemi értéket n y ú j t hatnának a környék lakóinak, hasznos ismereteket közlő, nemesítő népszerű előadás alakjában.
(Turista-Közlöny.) A szellemi önállóságra való
nevelés szempontjából szinte megbecsülhetlen alkalom a kirándulás. „Az egyéniség zavartalan
érvényesülése csakis az úgynevezett alkalmi tanításnál, kirándulásoknál engedhető meg (?), amikor
ugyanis éles megfigyelés által, valamint a már
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látottak és az átélt impressziók helyes rendezése
folytán ezerféle alkalma nyílik tanítványainknak
önálló, vizsgáló érdeklődésük, kutatási ösztönük
kielégítésére." (Tanügyi Értesítő, Szatmárnémeti,
2. sz. Alexy Kornél cikke.) Mennyi mindent köszönhetnek a természetnek a szabad svájciak, hogy
nem sajnálják a fáradságot, nem törődnek a veszedelemmel, mellyel jár a meredek hegyek mászása,
csak hogy feljuthassanak egy-egy hegy tetejére,
melynek orma keresztültöri a felhőt s az eget
karcolja ! Milyen nagy lehet a természet iránt
való szeretet ott, ahol a hölgyek ketten-hárman
maguk is elindulnak ki a szabadba ; ahol az anya
utazni viszi kisfiát. í g y kiált fel Csőregi János
Svájcban szerzett tapasztalatai hatása alatt a tordai
Tanítótestületi Értesítő 2. számában. Könnyen
megérteti velünk, hogy ahol melegen éreznek az
emberek a szabad természet iránt, ott az ember
oltalma alatt áll az útszél legutolsó fája is. A
lég szárnyasai sem tekintik rémüknek az embert.
Nem iramodnak meg előle, mert bíznak benne.
Bízhatnak is, mert feléjük dobog az ember szerető
szíve. Minden élő teremtésre kiterjed melege,
íme a szoros kapcsolat a szabad természet és a
felebaráti szeretet között. Nagy és megbecsülhetetlen nevelőeszköz t e h á t a természet úgyszólván minden alakulásában, minden változatában.
Tudja-e ezt a magyar tanító ? Tudja ! Ezért vágyik
az utazásra, világot látni. És ezért búsul, hogy
nem n y ú j t a n a k neki módot rá. Panaszokkal telvék
tanügyi lapjaink. Újból és újból megtagadták a
tanítóktól a vasúti kedvezést. Pedig már a községi jegyző is megkapta. E r r ő l cikkezik a Nemzeti
Iskola, a Székely Tanügy, Tanítók Lapja, Nemzeti
Népművelés, Népiskolai Tanügy stb. Az egyik
lapban négyen is feszegetik a dolgot. Az egyik
felszólaló ilyen ki nem simított mondást kockáztat meg : „ Hanem volt s van egy égető sebünk,
a mások által, sokkal jobbmódúak által már élvezett félárú vasúti jegy megnyerése." Bizonybizony szükségünk van arra, hogy szélesbítsük
látókörünket, hogy gazdagítsuk gondolatvilágunkat
és fejlesszük képességünket. Kevésbé é r j ü k el
írogatással. Kétségkívül többet ér az olvasgatás.
A Népiskolai Tanügy szóvá is teszi ezt. Ugyanez
a lap (12. szám) és a Népnevelők Lapja (13.
szám) fölemlíti, hogy egy németországi mészároslap előfizetőinek száma 4 7 . 0 0 0 - r e rúg. Micsoda
hatalom egy ilyen lap. Ezek a német mészárosok
némi tájékozást nyújtanak talán arra nézve, hogy
miért nincs tekintélye a t a n ü g y i sajtónak. Nemcsak nálunk nincs, hanem a híres német iskolamesterek sajtójának sem. N e m is lesz mindaddig,
míg nem értenek egyet, n e m éreznek e g y ü t t ,
nem tartanak össze a tanítók. Hogy áll manapság
a kartársi szeretet ? Egy vonással kikerekíti ennek
képét a Nemzeti Népművelés 5. számában MittélI hole,ser K á r o l y : „ . . . s z e r e t ü n k emelkedni, d e
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ronát. esetleg 3 4 1 0 koronát." Azzal is tisztességes
egymás fülé. E g y m á s t lekicsinyelve, öklelve,
.porva csörtetünk előre, lis ezt nevezzük kartiirsi jövedelemre t e h e t szert a tanító, lia megalakít ja
községében az e g y l e t fiókját. 50 t a g kell hozza.
szeretetnek." Ugyancsak e lap ( - . számi megjelöli
A liókpénztár kezelésecrt 3°
díj j á r .
r-dadatainkat, ..A tanítóság legelső f e l a d a t a : lerombolni azokat a válaszfalakat, amelyek ott
Azt m e r j ü k állítani, hogy azzal az első díjjal,
• ktelenkednek az állami, a felekezeti, a községi
mellyel k i t ü n t e t t é k ezt az egyesületet, elismertek
:anitók között." Hivatásunk, ideálunk közös. Munn é p műveltségünk emelkedését is. E m e l k e d j ü n k i<
kaijuk közösen érdekünket. Xem elszigetelt oszföljebb, följebb, hogy soha se j u t h a s s u n k osztrák
t á l y é r d e k a mi érdekünk, hanem közös népünkkel,
szomszédunk szomorú sorsára. Szomorú a sorsa,
nemzetünkkel is. ..Egy nép, amelynek okos tanítói
m e r t hanyatlik népnniveltsege. Igenis, hanyatlik.
annak, nem tengődhetik sokáig nyomorúságban."
A N e u e Freie Presse február 2 0 iki számában
. Egy népnek, amely jólétben el. n e m lehetnek
t á r j á k fel az osztrák népoktatás visszafejlődéséi.
n v o m o r ú s á g b a i sínylődő tanítómesterei 1" Ez loLegfőbb oka a nyolc evi tankötelezettségnek hat
gika. Ennek fonalán kiváló tanítói fő keresi az
évre való leszállítása. Szerencsétlenül f o r m á l t á k
tal-módot a tanítói jólét fokozásához. Fejtegetései
á t a tanítóképzést, úgy. hogy g o m b a m ó d r a támadméltók a naphoz, melyen íródtak. A szabadság
nak képzőintézetek, melyek az eddiginél kevesebb
napja a/., március 15-ike. Altalános j ó l é t nélkül
gondot f o r d í t a n a k tanítóik kiképzésére. \ é g ü l
nincs szabadság, li. J . írja a cikket a Népnevelési
döntő k ö r ü l m é n y a tanítók gyönge lizetese. < Népiv'zlönv 13. számában. < í-ondolkozóba e j t h e t min- nevelők Lapja, 10. szám. Keleti Adolf cikke, i
den tanítót. Azt ajánlja, hogy érdeklődjünk
A magyar tanítóképzők életében szinte korA magyarországi munkások rokkant- es nyugdíj szakosnak m o n d h a t ó újítást honosított meg koregylete iránt. (Budapest, VIII., József-utca -3.1
mányunk. Azt r e m é l j ü k ugyanis, hogv nemsokára
I s 9 3 - b a n alakult meg ez az e g y e s ü l e t : egyszerű
általánosul ez újítás. A b u d a p e s t i VI. k e r ü l e t i
varosok alakították meg Budapesten, 0 9 2 taggal;
állami tsnítónöképző-intezet mellé lélektani labora•na, 1 5 ev m u l t á n , gyönyörű palotája. 72.151« j tóriumot szervezett. Úttörő kezdés ez, mellyel
tagja s I millió korona vagyona van. Eleinte [ megelőztük egész Európát.. Olyan kezdés ez. mely
nem is igen a k a r t a k t u d o m á s t venni róla. de
r e s t üt az egyoldalú értelmi képzésnek j e l e n val- •
mikor a munkásjóléti intézmények internacionális
tanulmányi rendszerén és bevezeti az okszerű es
mérkőzésében, 1907-ben, elvitte a nagy nemzetek
harmonika - e g y é n i nevelés üdvös szellemét. (Mahasonló intézményéi elől az első díjat, a kormány
g y a r tanítóképző, •'!. füzet. Nagy László cikke.i
tigvelme is feléje fordult s .5000 korona évi állami
Ez a laboratórium még a tantervkészítők gondolhozzájárulást szavazott meg az egyesület részére." | kozását is á t g y ú r j a . Ma ú g y all a dolog, h o g v
i'igia lehet ennek az egyesületnek mindenki. | a tantervkészítők ..nincsenek tisztában azzal, h o g y
foglalkozás-, kor- és n e m i kuionöseg n é l k ü l . Il.irom
mit kénes a növendék bizonyos korban valóban
1
•sztálya v a n : az I. osztályban 20, a II. osztályfelfogni". ( Nemzeti Noneveles.-i. tüzet. Du
ián 24 s a III. osztályban 30 fillért kell befizetni
Antonina értekezése.) Ennek a l a b o r a t ó r i u m n a k a
hetenként : 4<> évi tagság u t á n n y u g d í j a t kap az
hatása n e m szorít.kozhatik a népiskolákra. Annyi.lletó heti 12, 14, illetve 17 koronát, aszerint,
val kevésbé, m e r t a középiskolai tan,-Írok i- hanamint az I., II. vagy III. osztálynak tagja. Tíz
goztatják i m m á r a gyermeki lélektan szükséget.
ev elteltével bekövetkező r o k k a n t s á g eseten a
Acfay A n t a l dr. így ír a lelki élet ismereteról.
r'enti összegek 7 0 % - a s minden további evben
(Magyar Középiskola. •'!. sz. I A középiskolai t a n á r o k
1
1 o-kal több segély adatik az illetőnek, o l y a n
..első fontos kötelességének tartom a g y e r m e k üdvös intézmény ez, amelj' egyszer csak el f o g j a
lélek tanulmányozását. A t a n á r a lelki eletet
t ü n t e t n i a kéregetőket és a koldusokat az egész
egészében és részeiben köteles i s m e r n i : jelenségei'rszág területéről, m e r t a koldulás nem szégyen
ben. ténykedéseiben, állapotában. Nagyon fontos
Ie>z. mint manap, hanem bűncselekmény. A tanítótehát a k í s é r l e t i leiektan ismerete, melyet folyton
sagra nézve pedig kétszeresen üdvös : J. IIa bemiivel t a n á r i teendői k ö z ö t t " .
iratkozik ő maga és családjának egy tagja ( feleMegmozdult hát a mi világunk, a jövő jellemsége i, nem szükséges megvárnia azt az időt, amikor
nevelés ü g y é n e k gyökeres átalakítása végett.
a n y u g d í j törvény értelmében teljes fizetését kapja,
Hanem a d d i g is, míg ez megtörténik, sokat lent e h á t minden testi es szellemi m u n k á r a csakugyan
díthetünk a nevelés dolgában fennálló iskolaszerképtelen, rokkant, beteg emberroncs lesz, hanem
kezetünk körében is. H ó d í t s o n csak t é r t az a
io evi szolgálat után n y u g d í j b a vonulhat s lenézet,
m e l y e t Wiclcl Gyula gazdasági szaktanár
elheti hátralevő n a p j a i t d e r ű s boldogságban. A
fejez ki. ..A népiskola (i éves tanfolyama alatt
nyugdíjintézettől a mai kulcs szerint ekkor k a p n a
bő alkalom nyílik, ott legalább, ahol osztott az
evi 1S20 koronát, a rokkantegjdettől pedig 7 9 5
iskola és nem 100 — 1 5 0 tanítvány ül egy oszkoronát, illetőleg, ha egy családtagja is be volt
tályban. a tanulók egyéni képessegeinek megfigyeírva, 1 5 9 0 koronát, vagyis mindössze: 20.15 kolésére is, s ezt, az esetleg egyoldalii képességet, az
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ismétlő-iskolában, avagy az ipariskolában szépen
ki is lehet fejleszteni. " (Délvidéki Tan ügy, 3. szám.)
A nevelő sikerének foka arányban áll lelkiismeretességével, gondosságával. Semmit sem szabad
kicsinyelnie. Melegen hívja fel erre figyelmünket
Benedek
János. (Népnevelők Lapja, 9. szám.)
Tanítói tapasztalatából merít hozzá impulzust. Azt
tapasztalta ugyanis, hogy tanítványai apró irkafirkákat találtak padjaikban. Természetesen, el is
olvasták. „ J u t o t t - e már eszébe tanítónak az, hogy
azt a szemétdarabot, — melyet talán a megelőző
nap estéjén egyik iparostanítványunk hagyott a
padban — mielőtt a szemétbe kerülne, megnézze ?
En már találtam ilyen erkölcsrontó rajzokkal és
ízléstelen feliratokkal díszelgő papírdarabokat."
Ügy véljük, hogy más irányban is jelentős okmányok ezek a ringy-rongy papírdarabkák. Bizonygatják az iskolaszolga urak felszínes kötelességérzetét. Hogyan neveljünk mi rend- és tisztaságszeretetet, ahol úgyszólván rendszer a rendetlenség
és tisztátalanság.
Az értelmi nevelésre is r á f é r a továbbfejlesztés.
Nem is nyugosznak a tanítói emberek. A m u l t
év utolsó óráiban országos értekezletre g y ű l t e k
a német tanítók a német fővárosban, hogy megtanácskozzák a mozgófényképek iskolai hasznát.
Szakkiállítást is rendeztek
evégre. E r e d m é n y
gyanánt iskolai hódító ú t j á r a bocsátották a mozgófényképet. Nálunk már rég mozgatja őket a felnőttek oktatásában az Uránia. Beválnak kétségkívül az iskola társadalmában is. Hisszük, h o g y
nemsokára nálunk is. Egyre azonban
figyelmeztetni bátorkodunk mindeneket. Arra, hogy szemrontók azok a mutatványok. Mentől inkább kapják meg az érdeklődést, annál nagyobb mértékben.
A berlini tanítók és gyárosok kongresszusáról az
Állami Népoktatás 8. száma hoz tudósítást Till
Géza tollából. Az Állatvédelem 3. számában k é t
pompás dolgot olvasunk a nevelés világából. Az
egyik egy krokodilus hálaérzetét írja le, a másik
egy falusi libának, valóságos telivérű falusi libának hűségerényét vázolja. Egy alligátorszelidítőnő
véletlenül belepottyan a nílusi bestiák vízmedencéjébe. Egy nemrég bevándorolt vadállat már-már
rárohan a prédára, de a mester régibb tanítványa
nyílsebességgel t á m a d fenyegető szörnytársára és
szerencsésen megmenti tanítónőjét. A másik esetről nagyon kedves tudósítást hoz Sándor József,
az Emke alelnöke. A maga szemével látta Algyógyon azt a giinárt, mely a székely földmívesiskola igazgatójához szinte páratlan hűséggel ragaszkodik. Lépten nyomon követi ; a küszöbön leselkedik reá, ha a gazdája a házba ment : még a
falon is át szeretne törni, amikor főnöke hangját
hallja. Furcsaságszámba mehetne ez a ragaszkodás,
ha nem lenne annyira csodálatos. Hja, a nevelés
csodát mívelhet !
—ma.
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Az Eötvös-alap jótéteményei.
Az Eötvös-alap az 1909. év folyamán kiosztásra kerülő ösztöndíjak és segélyek, valamint
a Tanítók Házaiba való fölvétel tárgyában már
közzétette pályázati hirdetményét, melyből tájékoztatás végett a következőket közöljük:
I. ö s z t ö n d í j é r t csak azok a tanulók jelentkezhetnek, kik a polgári vagy középiskolák IT.
osztályát már az 1 9 0 7 / 8 . évben, avagy régebben
jó sikerrel elvégezték és jelenleg ezen iskolák
magasabb osztályaiban tanulnak, avagy a tanítóképző-intézeteket, akadémiákat, vagy pedig az
egyetemeket látogatják. A pályázatból az itt fel
nem sorolt, olyan tanintézetekben tanuló ifjak és
leányok sincsenek kizárva, amelyek tanulóiktól a
fölvételnél megkövetelik a közép- vagy polgári
iskolák négy alsó osztályairól szóló bizonyítványt.
E jótéteményben csak azoknak a kisdedóvóknak, nép- és polgári iskolai tanítóknak és tanítónőknek, tanítóképző-intézeti tanároknak, tanfelügyelőségi hivatalnokoknak gyermekei részesülhetnek, akik az Eötvös-alap országos
tanítói
segélyegyesületnek rendes
tagjai s évi tagsági
díjukat már legalább 10 éven át beszolgáltatták,
vagy a 4 0 korona örökös tagsági tőkét teljesen
befizették, illetve 50 koronás részesjegyüket teljesen törlesztették. A jelentkezők mellékelni tartoznak : 1. az 1907/8. és az 1908/9. évről szóló
iskolai bizonyítványokat ; 2. az illetékes tanintézet
tanári karának ajánlatát ; 3. azon iskolai hatóságoknak vagy tanítóegyesületeknek, esetleg tantestületnek ajánlólevelét, amelyhez szüleik tartoznak, illetőleg tartoztak ; 4. a szüleik által megszerzett egyesületi 50 koronás részesjegyet, avagy
ha azok évdíjas tagok, az 1909. évi tagsági díj
befizetését igazoló nyugtatványt, örökös tagok
gyermekei szüleiknek ezen tagságát igazoló okmányát.
S e g é l y é r t jelentkezők okmányaikat az

illetékes

tanítóegyesület elnöksége, vagy az illetékes egyházi vagy világi iskolai hatóság útján tartoznak
az Eötvös-alap
titMrához
beküldeni. A jelentkezéshez csatolandó : a) szegénységi, illetőleg
orvosi bizonyítvány; b) az illetékes tanítóegyesületnek vagy iskolai hatóságnak ajánlólevele ;
e) az 50 koronás részesjegy, avagy az 1 9 0 9 . évi
tagsági díj befizetését igazoló nyugtatvány, illetve
az örökös tagságról szóló bizonylat.
Ösztöndíjak és segélyösszegek elnyerése iránt
az Eötvös-alap elnökségéhez intézendő jelentkezések Székely
Károly egyesületi titkárhoz (Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 47. sz.) legkésőbb
f . évi július 10-ig küldendők be, lehetőleg azon
tanítóegyesület elnöksége ú t j á n , melynek a jelentkező atyja tagja, illetőleg tagja volt. Később
érkező jelentkezések csak kivételes esetekben
vehetők figyelembe.
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A z Eötvös alappal kapcsolatban álló
(íyeHyánffy az Eötvös-alap rendes és rendkívüli tagjainak a
István alapítvány
100 koronás segélyösszege
budapesti es kolozsvári tudomány- és műegyecsak oly tanítónak, illetőleg tanítónőnek, vagy I temen vagy egyéb fő- és szakiskolákon tanuló,
ezek tanuló gyermekének lévén adományozható, I kiváló előmenetelő és példás magaviseletű fiai
kit az Erdélyrészi Közművelődési Egyesület saját
jelentkezhetnek, kik tanulmányaik folytatásához
szempontjából véve is kiválóan érdemesnek ajánl,
szükséges előtanulmányaikat (érettségi bizonyítaz, ezen segélyösszegre igényt tartóknak kellően
vány vagy tanítéd oklevél) legalább is jő eredfölszerelt folyamodványaikat /. évi jídim
l-ig as
ménnyel végezték és szüleik az alapszabályokban
Erdélyrései Magyar Közművelődési
Egyesület körülirt kötelezettségeiknek mindenben eleget
központi
választmányához
(Kolozsvár) kell be- tettek. A fölvételre jelentkezők a következő oknyujtaniok. Erre a segélyösszegre is csak az
mányokat tartoznak bemutatni: 1. születési bizoEötvös-alap azon tagjai tarthatnak számot akik
nyítván vukat : 2. végzett tanulmányaikról és
tagsági kötelezettségüknek a fönnebb már jelzett
erkölcsi magaviseletükről szóló bizonyítványaikat :
mértékben eleget tettek.
:>. azt az okiratot, melynek alapján a Tanítók
Házaiba a fölvételt jogosan kérhetik : -1. vagyoni
Az Eötvös-alap jótéteményeinek odaítélésénél
és családi viszonyaikról szóló hiteles és kimerítő
a következő szabályok szolgálnak irányadóul :
bizonyítványt; 5. ha a jelentkező valamely alaaj „Aki az egyesületi rendes tagsággal járó kötepítványi helyet óhajt elfoglalni, az illető alapító
lességeknek eleget nem tesz, az sem maga, sem
ajánlólevelét: f>. legújabb keletű hatósági orvosi
hozzátartozói nem részesülhetnek az alap jótétebizonyítványt : 7. igazolóokmány bármily oldalról
ményeiben." b) ,. Elégtelen eredményről vagy kies bármily csekély összegű segély vagy ösztöndí j
fogásolható magaviseletről tanúskodó bizonyítélvezéséről vagy ennek ellenkezőjéről.
ványokat felmutató tanulók nem részesülnek
ösztöndíjban, valamint azok sem. akik a legutolsó
Régebbi tagok gyermekeinek és jobb előmenekét tanfolyamról iskolai bizonyítványaikat kérvételő folyamodóknak elsőbbség adatik. Egyenlő
nyükhöz nem csatolják." e) „A középiskolák es
előmenetelő jelentkezők közül az árvák és a
polgári iskolák 1 alsó oszt ályát még be nem végnagyobb szánni családtaggal megáldott szülők
zett tanulók ak kivétele» < -etekben iv«ze«itbetők gyermekei nyernek elsősorban kielégítést.
az alap ösztöndíjaiban." d) ..A nagyobb családdal
Alapít', ai »nyal bír" egyesek, egyesületek, jogbíró szegényebb sorsú rendes tagok gyermekei,
szemelvek ajánlattételüknél ezen elvekei szinten
kiváltképen lia azok a szülői házon kívül, idegen
figyelembe venni kötelesek, miért is az illető
helyen kénytelenek tanulni, figyelemben reszesíalapítványra jelentkezők összes okmányai az ajáníendők, valamint az árvák is." e.) .. Elsősorban
lattal az Eötvös alap Osztóbizottságának július hó
azok a rendes tagok veendők az alap jótéteményeiI 0-ig bemutatandó];. Később érkező ajánlatok nem
nek kiosztásánál figyelembe, akik meg egyszer I vehetők figyelembe.
som részesültek abban ; i%aválLliép .u
\ Tanítók Ferenc -lozsef Házában létesített
veendők azoknak kérvényei, akik az Eötvös-alaphoz
..Józ.-a Mihály gondnok tó neje, Eu. v
Tvl^a
régebb idő óta rendesen befizettek járandóságai- szobája, — a magyar tanítóság gyűjtésének es
kat és annak felvirágzásához egyébként i- hozzáadományának eredménye" címét viselő alapítványi
járultak." f ) „A segélyösszegekért jelentkező
kedvezményes hely elnyeréseért folyamodhatnak
rendes tagok közül elsősorban azok veendők figyefelekezeti különbség r.élkül mindazon jeles, jó
lembe, akik csekély vagy semmiféle nyugdíjban
érettségi bizonyítvánnyal rendelkező ifjak, kik a,
nem részesülnek." g) ,.Az oly rendes tagok, kik
budapesti tudomány- és műegyetemen, vagy más
még rendes fizetést, élveznek, segélyösszegekben
fő- iís szakiskolában óhajtják tanulmányaikat folycsak az esetben részesíthetnék, ha huzamosabb
tatni, vagy ezen intezeteknek már szorgalmas és
ideig súlyos betegségben szenvedtek é-s ezt liatópéldás magaviseletű hallgatói. Igazolniok kell
- ági orvosi bizonyítvánnyal is igazolják és folya- emellett azt is. hogy atyjuk, illetőleg anyjuk a
modványaikat az illetékes iskolaható.ság ajánlómagyar királyság területén levő állami, községi
levelével i- elláttak." h) .. A rendes tagok özvegyei vagy felekezeti elemi népiskolák vagy óvodáik
Közül előnyben reszesiteudők azok, akiknek kisvalamelyikében mint tanító, tanítónő, óvónő műkorú árvákról kell gondoskodni ok. " i) ..Az oly
ködött vagy működik, s mint ilyen, a vármegyei
jelentkezések, melyek az Eötvös-alap közgyűlése
hivatalos tanítótestületnek, valamint az. Eötvösáltal évenként február 2-án kihirdetendő pályáalapnak tagja. Több folyamodó egyenlő minősítése
zatban foglalt utasításoknak megfelelőleg fel nem
mellett minden esetben elsőbbségben részesülnek
szereltetnek, vagy a kitűzött határidő után küla/ árvák, félárvák, vagy akiknek családi, anyagi
detnek be, csakis a legki vételesebb esetekben
viszonyaik a hiteles hivatalos okmány szerint legvehetők figyelembe.
inkább ráutalják az illetőt a külső segítségre,
támogatásra. Erre az alapítványra
ezidőszerint
II. A T a n í t ó k Házaiban létesített interoh/ egyéb f iit'teleknek megfelelő teljes árva is
átusok ingyenes, alapítványi es lizeléses helyeire
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folyamodhat/')];, leinek szülei az Eötvös

alapnak

nem, voltak tagjai. Azok a folyamodók, kik erre
az alapítványra igényt tartanak, kérvényüket
az

Eötvös-alap

elnökségéhez

már július

hó

5-ig

tartoznak
benyújtani.
A kérvényhez a Tanítók
Házaiba való fölvétel tárgyában közzétett pályázati
hirdetményben (1. föntebb) megkívánt mellékleteken kívül a magyar honosságot igazoló bizonyítvány és az illető vármegyei
hivatalos
tanító-
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azok ajánlataival ellátva küldik be ugyancsak
1909. évi július hó 10-ig az Eötvös-alap titkárához.
A jelentkezéseket 1909 augusztus 20-ika
táján
az Eötvös-alap Osztóbizottsága intézi el s az ille-

tőket a fölvételről azonnal
szeptember

értesíti, akik viszont

hó 5-ig akár személyesen, akár írás-

ban tartoznak az illető intézet
gondnokánál
jelentkezni. Aki a kitűzött napig nem jelentkezik,
arra a fölvételi határozat érvényét veszíti.

testület elnökségének a kir. tanfelügyélő áltál is
láttamozott
ajánlólevele
csatolandó.
A fölvett ifjak az egész tanéven át lakást,
fűtést, világítást, felügyeletet, reggelit, ebédet,
vacsorát, mosást és esetleges orvosi kezelést élveznek. Az egészfizetéses
helyek ára m i n d k é t
Házban évi (10 hó) 440, 5 4 0 és 640 koronában,
a félfizetéses
helyek ára évi 220 koronában, a
kedvezményes
helyek ára pedig 100 és 3 4 0
koronában állapíttatott meg. Az ingyenes helyekre

teljes árvák, az évi 100 koronás

kedvezményes

helyekre félárvák,
a féldíjas helyekre az alapítványt t e t t egyesületek ajánlottai s a 20 évnél
régebbi tagok fiai vétetnek fel. 340 koronás helyre
azon jelentkezők számíthatnak, kiknek atyja 1 5
évnél régibb tagja az Eötvös-alapnak; a 10 évnél
régibb tagjok 4 4 0 koronás, a 10 éven aluli tagok
fiai csak az 5 4 0 koronás helyre vétetnek fel. A
rendkívüli tagok (tanárok) gyermekei 640 koronás
helyre tarthatnak számot. Az alapítványi
helyre
ajánlottaknak, ha a fölvételi föltételeknek egyébként meg is felelnek, csak a fölvétel biztosíttatik,
s ilyenek a féldíjas helyre megállapított tartásdíjat kötelesek fizetni. Az intézetben n y ú j t h a t ó
kedvezménynek igénybevétele mindenkire egyaránt
kötelező. Kötelező azonkívül minden egyes fölvett
ifjúra nézve az Eötvös-alap választmányának ama
határozata, mely szerint minden ifjúnak, minden
időszakban, annyi tárgyból és olyan eredménnyel
kell kollokválnia, illetőleg vizsgáznia, amely legalább is tandíjmentesség elnyerésére jogosít. Ezen
határozatnak be nem tartása az élvezett kedvezmény elvesztését, esetleg az intézetből való elbocsáttatást vonja maga után. A kolozsvári Házba,
amennyiben hely van, havi 70 korona fizetéssel
oly főiskolai ifjak is fölvétetnek, kiknek szülői
nem tagjai az Eötvös-alapnak, sőt nem is működnek a tanügy terén és így az Eötvös-alap kötelékébe sem tartozhatnak. Ilyenek fölvétel iránt a
kolozsvári Ház gondnokánál 1 9 0 9 . évi szeptember
hó 15-ig jelentkezhetnek.
A hiánytalanul fölszerelt jelentkezések az
Eötvös-alap elnökségéhez címezve, lehetőleg az
illetékes tanítóegyesület ú t j á n 1909 július hó
10-ig nyújtandók
be Székely Károly titkárhoz
(VIII., Szentkirályi-utca 47. sz.). Az alapítványi
helyekre pályázók jelentkezéseiket ugyancsak az
Eötvös-alap elnökségéhez címezve, az alapítványt
t e t t egyesek, egyesületek, jogszemélyek útján,
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Ugocsa vármegye népoktatásügye 1880—

1902. ( í r t a Aezél László.) Az ország egyik legelhanyagoltabb vármegyéje volt Ugocsa, mikor
Aczél Lászlót tanfelügyelőjévé kinevezték. O
küzdött meg a kezdet nehézségeivel, ő törekedett arra, hogy a rozoga iskolaépületek helyett
újak, modernek emelkedjenek, ő iparkodott először e kis vármegyében képzett tanítókkal ellátni azokat az iskolákat, melyeknek tanítói között sokan voltak, kik n e m tudtak megfelelni
hivatásuknak.
Küzdelmes éveket töltött Aczél László e vármegyében. S mikor már élvezhette volna munkájának eredményét, szervezete meg volt őrölve
a munkától ; nyugalomba kellett vonulnia. De
nem pihenhetett sokáig, elragadta a halál.
Most azért emlékezünk m e g róla, m e r t felesége díszes kötetben kiadta fennmaradt iratait.
Ung megye iskoláinak t ö r t é n e t e van megírva e
hatalmas kötetben. Nemcsak azokat a tapasztalatait adja elő Aczél, melyeket mint tanfelügyelő
tett, hanem minden gondjaira bízott iskolának
fejlődését, jelenlegi állapotát is. Sőt csaknem
valamennyi iskolának f é n y k é p é t is b e m u t a t j a .
Az egyes iskolák leírása közben megemlékezik
a falu lakosságáról, elmondja szokásaikat, megrajzolja állapotukat általános műveltség és gazdasági helyzet szempontjából is.
Nagy gyönyörűséggel lapoztuk Aczél László
munkáját. Lehetővé tette nekünk, hogy az ország
egyik vármegyéjét alaposan megismerhessük. Bár
előttünk állana hasonló módon feldolgozva az
ország valamennyi vármegyéjének képe, hogy
tisztán láthassuk, milyen volt a mult, milyen a
jelen s mit kell tennünk a jövő érdekében.
Aczél László özvegye, P e r é n y i Lujza bárónő,
Ugocsa vármegye népoktatásiigyének
kiadásával
szép emléket állított férjének.
* A n a p k e l e t i bölcsek. ( í r t a Huber Lipót.
A Szent István Társulat kiadása.) A magyar
katholikus teológiai irodalomban ritkaságszámba
jönnek az exegetikai tanulmányok. E ritkaságok
közé tartozik a Huber Lipót füzete. A biblia
egy általánosan ismert történetét tárgyalja, melyről az apostolok közül csak Máté emlékezett
meg és ő is igen szűkszavúan. A napkeleti böl-
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rseki'i'il csak annyit mond, hogy a betlehemi
csillagtól vezéreltetve felkerestek a gyermek
Krisztust, ajándékokat vittek neki, hódoltak
előtte s aztán a kegyetlen Heródes előtt eltitkolták a halálra keresett újszülött hollétét. A
biblia elbeszélését aprólékos részletekkel, de egymástól eltérően egészítik ki a régi történetírók,
szent atyák és a hagyományok. A szerző e részleteket teszi bírálata tárgyává s a valószínűség
szerint állapítja meg, hogy a napkeleti bölcsek
ázsiai királyok tudós tanácsadói, nem egy. de
különböző országok lakosai, előkelő és gazdag
emberek lehettek. A betlehemi csillag, mint
isteni ,.csoda" jelentette meg nekik a Megváltó
eljövetelét s mutatta meg az útat, melyen rátalálhattak. Nem olyan égitest volt, mint a
többi csillagok, hanem azelőtt és azután máskor nem látott fénytünemény, a légkör alsó
régióiban. Mások is láthatták, de kevesen, mert
c s a k csillagász-szemmel volt észrevehető. Két ízben mutatkozott, először csak az útirányt jelezte, másodszor a Betlehem tele közeledő bölcsöknek a betlehemi istállót mutatta meg.
Bővebben tárgyalja a bölcsek
tizenhárom
napig tartó utazását, részletesen írja le Heródes vallatásait és a dogmákhoz hű értelmezését
adja a Messiásnak szánt ajándéktárgyak
arany,
tömjén es mirrha - jelentőségének. Nagy hitelt
ad a régi szentatyák s a Krisztus idejében élt
keresztény írók feljegyzéseinek s hitelt ad »
régi hagyományoknak i-, amit egyháza meg is
követel tőle. A Yulgata s z ö v g e alapján inkább
a korábbi exegeták nézeteit tartja helytelennek
-• a későbbi legendás mende-möndákban talál
tarthatatlan részleteket. A terjedeimço tauil
inányban megvilágította, hogy mit hihetnek a
napkeleti bölcsekről egyházának hívei és így
nagv szolgálatot tett, a katholikus teologianak.
(Z.)
* A szendomiri k o l o s t o r , (irta:
Grillparzer
Ferenc. Nemetből fordította, : Győri Károly. Megjelent az ..Olcsó Könyvtár "-ban. Ara 40 fillér.)
Ha a szendomiri kolostor történetével megismerkedünk, megértjük azt a hatást, amit a
romantikus irány
az olvasóközönségre
tett.
Nemcsak az érdekes mese, a változatos fordulatok, az ismeretlen távoli világ költik fél az érdeklődést, s kötik le a, figyelmet, hanem az elbeszélés kerete is úgy van megalkotva, hogy az
olvasó az, első pillanattól kezdve meg van fogva,
engedelmes rabszolga módjára követi az írót. A
kritikai érzék elalszik, a múltról egy sötét kárpit
lebben föl s mi úgy érezzük, hogy réges-régen
porrá vált lovagok jelennek meg előttünk, arcukon a bűn, a szerelemféltés, a düh, a fájdalom ;
minden erényünk és minden bűnünk, csakhogy
hatalmasabb megnyilatkozásokban. Szorongva lessíik a történet végét,, mert szint® öntudatlanul
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repültünk vissza a múltba, beleképzeltük magunkat valamelyik szereplő helyzetébe s mi magunk
megyünk a lovagvárak rejtelmes folyosóin, mi
magunk állunk ott megnövekedve.
A szendomiri kolostor első lapjának elolvastakor valami nyomás nehezedik reánk, hogy ne
tudjunk tőle megszabadulni még sokáig az elbeszélés elolvasta után. Pedig csak két lovagról
van szó, kik Németországból Varsóba indultak s
útközben betértek egy újonnan épített kolostorba.
Ez mindennapi dolog volt akkor, de a lovagokat
is szorongás fogja el. mikor egy különös viselkedésű öreg barát bejön hozzájuk és tüzet g y ú j t
a kályhában. Szeméből félelmetes tűz villog, de
siet lesütni pilláit. Az utasok szorongva néznek
rá : végre az egyik kérdést, intéz hozzá a kolostor eredetéről. A barát szeme félelmetesen villan
meg, de rövid habozás után elmondja a rendkívül izgató történetet. Volt egyszer — kezdi
elbeszélését — egy Starschenski nevű főúr. Egy
élt. mint a többi gróf. Vadászott, gazdálkodott,
de kerülte az asszonyokat. Varsóban megismerkedett egy csodálatosan szép leánnyal, amint
beteg apját, ápolgatta. A leányra való tekintettel
megmenti az öregnek nemcsak életét, hanem
becsületet, is, sőt száműzetésben levő két, l i â t is
kiszabadítja. Velük együtt jön haza egy távolabbi rokon is. Az egész, i-salád a gróf pénzén el ;
az ősi birtokokat kiváltja számukra, a könynyelmíi fiúknak bőven ad pénzt. Ez a gazdálkodás anyagi zavarokat idez elő nála. Végre
elhatározza, hogy nőül veszi Elzát, a csodaszép
leányt. Most kezdődik boldogsága. Hogy s e m m i ben se legyen hiány, féleségének kislánya szíi•"tiV \ gróf elepedett, boldog. He ekkor figyelmezteti hű szolgája, hogy egy tern szokuú kilo
vagolni hozzájuk, mikor nincs odahaza. Felébred
kdkeben a féltékenység, bár maga sem meri
bevallani magának. Egyszer maga is lát, egy
férfit kastélya körül, de mikor rá akar rohanni,
az illető a közeli erdőbe menekül. Feleségének
sikerül lecsendesíteni, de megnyugtatni nem.
Egy alkalommal kislánya kezében ékszereket
lát, egyiknek fölpattan a fedőlapja s alóla előtűnik egy férfiarckép, annak a férfinak arca. akit
sógoraival együtt mentett meg a száműzetésből.
Bódult pillantása leánya arcára vetődik s a férfi
és a leány hasonlatossága egyszerre világosságot
g y ú j t kábult agyában. Lóra ül, Varsóba megy,
kivallatja feleségének testvéreit, elfogja rokonukat s hozza magával kastélyába. Itt láncra vereti
és kivallatja. Mikor tisztán látja, hogy felesége
a házasság előtt és házasság után is ezt a férfit
szerette, éjfélkor levezeti hozzá az. asszonyt, föl nyittatja vele bilincseinek zárait, kardot ad
kezébe s vívni akar vele. A férfi azonban feltépi az. ablakot, kiugrik, elmenekül. Starschenski
ekkor megöli feleségét, a kisleányt egy szén-
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égetőhöz viszi s fölgyújtja azt a helyet, ahol a
tragédia történt. Csak sejtenénk, hogy az öreg
barát volt fiatal korában a gróf, ha a misére
menő apát be nem szólna : „ Starsehenski, menj
vezekelni. "
Érdekes ez az elbeszélés, mint a romantikus
iránynak egyik szép alkotása, de érdekes azért
is, mert drámát írtak belőle, mely egészen r a j t a
épül fel, csak az asszony alakját tette az író
még szövevényesebbé.
(s.)
" F ö l d r a j z i p l a s z t i k á k . (A földrajzi alapfogalmak szemléltetései és alakításai a szlöjdórán.
Irta és 100 fametszettel ellátta: Bíró Sándor
áll. tanító. A szerző tulajdona. Ára 1 korona
40 fillér. Karánsebes, 1909. Nyomatott az egyházmegyei könyvnyomdában.) Amily mértékben belátják tanítóink, hogy a gyermekek cselekedtetése
mily fontos a népiskolában, oly mértékben könnyítik saját munkájukat s oly mértékben változtatják
át, nem is észrevétlenül, az egész tanítási eljárást.
Pedig még csak nem is oly régen ott láttuk a
gyermekeket az iskolapadokban merev mozdulatlanságban, hátratett kézzel ülni, míg a tanító
szigorú arccal prelegált az asztala mellett. Most,
ha betekintünk egy modern gondolkodású tanító
iskolájába, a gyermekek a beszéd- és értelemgyakorlat tanítása után rajzolnak, énekelnek, játszanak, a tanított mesét illusztrálják, agyagból
gyúrnak, alkotnak ; szóval, mindent felhasználnak
arra, hogy a száraz elméleti tudnivalót különféle
alakítás segélyével minél könnyebben s maradandóbban elsajátítsák. A földrajzot régóta minden tanító rajzolva tanítja. De míg ez eljárás
mellett a gyermek a térben megjelenő dolgokat
a síkon látja megjelenítve, képzelőtehetségét nagyon meg kellett feszítenie, hogy a tanító munkájával lépést tartson. Azt mondják tehát a
szlöjd hívei, hogy, ha azok a földrajzban megjelenő különböző dolgok a térben vannak, alkossa
azt a gyermek a térben. S kezébe adnak egy
darab agyagot s abból alkotja a házat, dombot,
hegyet, síkságot stb. s e munka után rajzolnak.
Tagadhatatlan, hogy ez eljárással, bár a tanítónak
meglehetős nagy technikai nehézségeket okoz,
minden esetre világosabb alapfogalmakat szereztethetünk.
Bíró Sándor munkájában egy olyan könyvet
ad tanítótársai kezébe, mely megadja mindazon
gyakorlati utasításokat, melyeket a tanítónak
ismernie kell, ha a földrajzi alapfogalmak tanításánál a szlöjdöt akarja segítségül hívni. Földrajzi plasztikák című könyvében a III. osztály
anyagát beosztja leckékre, a leckéket feldolgozza
s megadja az utasítást arra, hogy a tanult dolgot hogyan állítsák elő a gyermekek agyagból s
hogyan fessék ki. A könyv természetesen csak
általános szempontú tanításokat tartalmaz, amikhez minden tanító hozzáfűzheti a sajátos viszo-
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nyaiból származó tapasztalatait. Minden esetre hasznos dolgot végzett Bíró Sándor már azért is,
mert társai figyelmét felhívja ez eljárásra.* Maga
a könyv csinos kiállítású, eléggé világos, bár
több sajtóhibát láttam benne. Nem drága s így
könnyen megszerezhető.
(J. A .
* E l ő f i z e t é s i felhívás. Nemsokára kikerül a
sajtó alól „Sóhajok" című verskötetem, melyre
már most elfogadok megrendeléseket. A könyv
ára 2 korona 50 fillér. Bolti ára sokkal nagyobb
lesz. Szíves megrendeléseket mielőbb kérek, hogy
a nyomandó példányok mennyiségéről tájékozva
legyek. A könyv májusban jelenik meg. Czáró
János székelykevei áll. tanító, a „Nemzeti Népművelés" főmunkatársa.

Egyesületi élet.
-f- A Mária Dorothea-Egyesület évi jelent é s e . A Mária Dorothea-Egyesületnek ez a 24-ik
évkönyve. Az első lapokon azokat a beszédeket
találjuk, melyek az 1908 november 22-én tartott választmányi ülésük keretében, György Aladár emlékezetére hangzottak el. Az elsőt Badnai
,lenőné, a másodikat Yidéky Apollónia, a harmadikat pedig Sebestyénné Stetina Ilona mondotta.
Ezt követi a titkári jelentés, mely világos képet
nyújt az egyesület áldásos működéséről. Fel
vannak sorolva az egyesület alapító és réndes
tagjai, továbbá azok nevei, kik pénzadományaikkal segítették az egyesületet. Táblázati kimutatás szolgál az egyesület kiadásairól és bevételeiről. Foglalkozik a Tanítónők Otthona könyvtárával s a M. D. E. kiadásában megjelent művekkel, melyek között nem egy szép munkát találunk.

= Az Ungvárniegyei Általános NéptanítóE g y e s ü l e t e napokban tartott Ungváron választmányi gyűlést. A gyűlés a M. T. O. B. által a
tanítói nyugdíj ügyében szerkesztett memorandumot magáévá tette s azt a jköri elnökök útján
a megye összes országgyűlési képviselőinek átadja.
Ez évben jköri gyűlések nem lesznek ; de szeptember végén ünnepi közgyűlést tartanak, amikor
az egyesület 30 éves jubileumát fogják megünnepelni ; akkor az Ungvári Tanítói Otthon javára
nagyobb összegű „Hidasi" alapítványt tesznek ;
az ünnepi gyűlésen közreműködnek : Szabó József
ungvári, Szabó Bertalan zátonyi és Grigássy
Károly szobránczi isk. igazgatók. Este a városi
színkörben a tanítók előadják a „Tanítónő" c.
színdarabot.
* Nem osztom azonban azt a felfogását, hogy e
munkát a kézimunka- és rajzórán végezteti, mert a
tulajdoi képeni kézimunka- és rajztanítás anyagát nem
szabad megzavarni más tárgy érdekében. Elvégezhető
az részben a földrajzórán, tanítás közben, részben
pedig az azt követő csendes foglalkozás ideje alatt.
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riológ
Mária Dorottya Egyesület (Tanítónők otthona)
hangversenyére.
Irta:

I'JiitlrtU/i

Iléla.

A Mária Dorottya E g y l e t
Kedves nénike volt nagyon.
•Tárt üreges kis fokütőbe,
E - tél-időbe, nyár-időbe
Talpon volt minden hajnalon :
A b-gtitkosbb vágyat kileste,
L u isoiiak f e k ü d t le este,
Let' 'ti-futott, j á r t - k e l t egész nap
Es nem p i h e n t meg soha sem.
f'ontrí tenger gondnak árja,
Mert volt egy r o p p a n t palotája
A íi-ztviselő-Telepen.

Napfény csókolta szép tetőjet.
Virág a sok kis ablakot.
S az egyformán szabott szobákban
Csupa tanítónő lakott.
Bájos, komotynézésu lányok,
-so.-lidek, szépek, okosak,
— Volt köztük egy-egy haloványabb,
Akadt közöttük korosabb.
De reggel, a h a r a n g szavára
\Tn„l.--,l,a indult mindegyik,
siettek ködbe, iskolákba,
Akol t u d á s u k megtanít
Ki-gyermeket sok szépre, j ó r a . . .

> mikor az óra m u t a t ó j a
E l é r t e számát m á r az egynek :
A Mária Dorottya Egj'let
í g y duruzsolt nyájas mosollyal,
A megtérőknek kaput nyitván :
— No, hogy telelt a sok tanítvány ?
— Hej-haj, nehéz nap lesz a holnap !
— Mikor lesz m á r számtan-gyakorlat V
Mért j ö t t ö k ily későn h a z a ?
Mindhez volt kedves, víg szava,
Vigasztalása, csókja, b ó k j a . . .

Es egyre több lett a lakója
s elete egyre nehezebb,
Mindig t ö b b lett a napi költség,
Drágább a hús. drágább a zöldség,
hidegebbek az emberek :
S ő szomorúan sírdogálva
Nezte, hogy gyűl számlára számla

S szólt : — n e m elég már j ö v e d e l m e m ,
Muszáj a h á z b é r t fölemelnem.
Am mielőtt m e g t e t t e volna
E szörnyű lépést, még előbb
Értekezletre összehívott
Számos kollégát, ismerősi,
Sok g y e r m e k k o r i jóharátot,
Hogy adnának talán tanácsot.
Szegényke m i t t é v ő legyen V
S egy enyhe, csöndes esteien
Mikor a barnálló homályban
Halk f u v a l o m csókolta lágyan
A lombokat, a mély s ű r ű t :
Kiöltözve, kikenve-feuve.
A világos, hangos terembe
A vendésrseretr egvbegvűlt.

Csikorgott a kapu kinyilón,
S megérkezett automobilon
Gőgösen, büszkén, mint a zsarnok
A ráncosarcú, vén „Műcsarnok 1 ",
i> mellette, ünneplőbe j á r v á n ,
A színnyomatos „Könyve- K á l m á n " .
Ez félénken é.s elfogódva
Nézett a ..Nemzeti Szalon"-ra,
Ki ö n t u d a t t a l lépdelt s b á t r a n .
Jól kivasalt szalón-kabátban,
A h a j t ó k á j á n zsirpec-séttel
y . n - iohhan mondva a ..M. 1. E. N. K.-kel.
• lőtt íígy, m i n t az, kit a h i d e g raz
Az öreg ..Klotild-szeretetház"
S testvére, a még szinte gyermek.
Gondtalan, apró „Klotild-egylet " :
t ' t á n u k h á r o m testvér l é p d e l t ,
Szörnyűségesen koníoly képpel,
Min a mosolv sincs m e g e n g e d v e :
A ..D. M. K. E.~,a.. F. M.K. E. " s a z „ E. M. K. E. "
•Tött enyelegve, bájosan
Az elhízott ..Csak Szorosan" :
J ö t t durcásan, kisírt szemekkel.
A haja borzas, fésületlen,
S begombolatlan gomb-lika :
A kis „ G y e r m e k v é d ő - L i g a " ,
S akit állandóan baljós kor raz.
A ., Stefánia-gyermekkórhaz '".
N y o m u k b a n büszkén l é p k e d e t t
A ,. Szanatórjum-Egyletek "
Méltóságos, hideg csoportja . . .
Majd j ö t t katonás libasorba
Több oly egylet, mely támogat
S ü k e t e t , bénát s vakokat.
Ezek azt lesték : eljön-e
A ., Szamaritánok Köre",
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S nem tudták, mért hiányzik a
Jótékony s gyöngéd „Tabitha".
De látva, hogy az ajtónál van,
Ivarján a „Chewra Cadisáh"-val,
Mosoly kelt sápadt arcukon.
Megérkezett az agg „Zion",
Majd beperdült egy bájos csöppség :
Az ennivaló kis „Vízesöpp", — s még
Nyomába szemlesütve mentek
A „Katholikus Legényegylet"
S a protestáns „Bethánia",
Ki tanácsot jött adni ma.
Mint az álmából felzavart lúd,
Raccsolva lépett be a „Park-Klub"
És rém arrogáns arcot vágott,
Meglátva, hogy az ..Egyesült
Jótékony Asztaltársaságok
Központja" első padba ült ;
Keltett derűt és érdeklődést
A „Művészet és Művelődés"
Magyar úrasszonyok köre,
Ki nem tudott beférni se,
Annyi teát hozott magával.
Megérkezett magyar határban
A kissé lankadt „Tulipán"
Es csengős fogatja után
Jött száz és száz más egyleteknek
Beláthatatlan tömege.
A kapus köztük az utolsót
Már nem is eresztette be,
Csak haragosan rákiáltott :
— Nincs semmi szükségünk se rád,
Nem vagy, csak olyan — „mű-barát" !
S lassan mind összegyűltek. Csend lett.
A Mária Dorottya Egylet
Elmondta szépen, hogy mi baj.
No, támadt rettentő zsivaj,
Ez is, az is fürgén tanácsolt,
Úgy röpködtek a jótanácsok,
Mint nyáridőn a méhikék;
Mindenki egyszerre beszélt,
Szónokoltak, verték az asztalt . . .

A „Gyermek-Liga" így vígasztalt:
— Ne ess kétségbe, angyalom,
Bár szükség bánt és gond borul rád :
Lesz pénzed, csak állíts fel urnát
Áprilisban a sarkokon.
S mondá a „Szanatórium-Egylet" :
— Bocsáss ki, drágám, sorsjegyet.
A „Szamaritán-Kör" mosolyga :
— Tavasz felé a templomokba
Mire valók a perselyek ?
A „Zion" súgta: — kölcsönt végy fel,
Nyolc percent, semmi az egész ;
Az „Emke" : — állíts gyufagyárat
S meglásd, azonnal mentve léssz.
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A Mária Dorottya Egylet
Csak fejét rázta szomorún.
A jó tanácsok nem hozának
Sugárt a ráhulló borún.
S ekkor, csak egy kis csöndre várva,
Felállt egy krinolinos dáma
Az öreg „Lórántfly Zsuzsánna"
És szólt : — a baj nem oly komoly,
Hogy ír ne legyen rá sehol.
Rendezz hangversenyt ! S megtalálod
Sebeidre az orvosságot ;
A dal s a zene szárnyain
Ráröppen ablakodra halkan
Az érdeklődés madara,
Verőfényben fürdik a szárnya,
Nála jövendőd olajága
És csüggedésed balzsama . . .

És így lett ez a mai este
A jótékonyság ünnepe.
Ha túlzott is e csacska nóta :
Víg hangját senki meg ne rójja, —
Én vagyok ez ünnep prológja
És én szökkentem derűbe
A nagyközönség jó szívét, mely
Lelkesedéssel, hévvel áldoz
Mindenre, ami szép, nemes.
Ujjongva mondom : érdemes
Ily gyönyörű célt óvni, áldni,
Reményük fáját fénybe látni,
Lesni, mikor bimbózna ki,
S egy-egy virágot izmos ágán
A magunkénak mondani.

Az eljövendő Magyarország
Ezer bűbájos asszonya
Ma víg gyermekként ott tipeg még,
Hol fel van írva : iskola.
S a tanítónő egymaga,
Aki' szívükbe dús magot vet ;
Sokszor még ő is szinte gyermek,
S még sincs, ki védené, szeretné,
Ki ágyacskáját lágyra vetné,
S köztük hány nélkülözi rég
Az anyai csók melegét.
Közöttük hány gyászban, nyomorban !
— Oh, jöjjetek mind, hosszú sorban,
Van, aki rátok fényt ragyogtat.
Ki anyja lesz az elhagyottnak,
Ott mosolyog ormán a hegynek,
Sugárral, fénnyel elborítva :
A Mária Dorottya Egylet!
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Tanítók tanácsadója.
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Hivatalos

rész.

L'olir. isk. helyettes. A f. évi állami költségvetésben
Körrendelet.
előirányzott új tanítói állások betöltésének legkisebb
akadálya sincs. - - Törekvő. Az állami iskolai szer(Valamennyi kir. tanfelügyelő úrnak és tanfelügyelői
vezés főbb föltételeit e helyen közelebb tudattuk. Még
kirendeltségnek. — 45.311. sz.)
csupán azt jegyezzük meg, hogy a közokt. kormány,
Miként,
tanfelügyelő úr a földmívelésügyi
megfelelő alap hiányában, építési kölesönöket nem
engedélyez, Valamely pénzintézethez kellene a közminiszter úrnak f. évi április hó 7-én lié'S-l.
ségnek fordulnia és pedig lehetőleg vidéki takaréksz. a. kelt körrendeletéből értesült, a „Magyar
pénztárhoz, mert csekély zálogjogi alap mellett főFöldhitelintézet" a községi faiskolákat kezelő
városi pénzintézet aligha adna kölcsönt. Az, állami
néptanítók,
valamint: népiskolákban gyümölcsfaiskola csakis a szervező rendeletben megjelölt időben
tenyésztést tanító községi kertészek megjutalnyitható meg. — A. (t. Hitoktatási kérdések elbírálásába nem bocsátkozhatunk. Szíveskedjék a tanfelmazására 21 jutalomdíjat és pedig :
ügyelőséghez fordulni. - M. t. Xirrfalva. Ez utóbbit
üzenjük önnek is. — X. 1. Zlyni. Olyan törvény,
1 darab f>00 koronás
amely szerint a fizetés felénél nagyobb államsegélyt
2
„
400
.,
és
élvező felek, tanítókat a minisztérium nevezné ki,
I
S
„
200
„
egyszerűen nem létezik. E dologban a tény az. hogy i
amely községi vagy felekezeti tanító alapfizetésének J díjat tűzött ki.
kiegészítéséhez az állam 200 K-t meghaladó segéllyel j
Miután ismételten megtörtént, hogy díjazásra
járul, a tanító alkalmazása a közokt. miniszter jóvá- ]
hagyásától függ. A kinevezést a törvény csak oly j érdemes tanító a kir. tanfelügyelő késedelmes
eljárása miatt esett el a jutalomdíjtól, ezennel
esetekre adja meg a miniszternek, amidőn a megválasztott tanító ellen állami szempontból kifogás tea kir. tanfelügyelő uraknak felelősség terhe
hető. Ez azonban korántsem jelenti azt. hogy az iskolamellett a legszorosabb kötelességévé teszem,
székek választási jogának felfüggesztésével a miniszter
hogy a fentemlített pályázati hirdetményben
nevezné ki az államsegélyes tanítókat és hogy azokat
kitűzött, határidőn, azaz folyó évi május hó
közszolgálati okokból, esel,leg kölcsönös csűre útján is.
áthelyeztethetné. A miniszter kinevezési és áthelyezési
20-án belül a folyamodványokat juttassák közjoga — kivévén az állami tanítókai — csupán a. volt
vetet,lenül a földmívelésügyi miniszter úrhoz, a
határörvidéki községi iskolai tanítókra terjed ki. pályázat eredményét pedig, az eddigi gy akt il(t. Föltéve, hogy hozzánk intézett soraiban a ténylatnak megfelelően, ide jelentse be.
állásnak teljesen megfelelő eseteket sorolt fel, őszinte
sajnálatunknak kell kifejezést adnunk, hogy az illetőBudapest, 1909. évi április hó 21-én.
nek hivatalos eljárása „lehordásokba.n'' merült ki.
semmi . setre n» hagyják annyiban a dolgot, hanem
A miniszter meghagyásából :
vagy bizalma,sa,n hozzák a hivatal vezetőjének tudoHalász Ferenc,
mására s kérjék intézkedését, vagy tárgyaltassák az
miniszteri tanácso"o. *
f s t'"laszékkel ; az erről szóló jegyzökönyvet
terjesszék hozzá. — \ . I!. Knvalja. On az
ífátinnk '
megfelelően járt el, amidőn nyugdíjkönyvecskéjét
nyiigtntványával egy borítékban portómentesen küldte
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszteri>e az adóhivatalhoz. Valószínű, hogy az. adóhivatal azért,
nek 49.332. sz. a. valamennyi kir. tanfelügyelő,,fenyegette meg", mert az utasítás ezen rendelkezését
höz és tanfelügyelőségi kirendeltséghez intézett
nem ismeri. Tessék tehát azt vele megismertetni. —
l. Xmluily. A gondnoksági Utasításnak hivatkozott
pontja mindennemű félremagyarázást teljesen kizár.
Körrendelete.
Hiszen lia annak oly értelmezést lehetne adni, hogy
Tudomás és további eljárás végett értesítem
valamely tantestületi tag nem szerezhet tudomást a
személyét érintő határozatokról, nem védekezhetnék
Tanfelügyelő urat, hogy a folyó iskolaév szünmég a további eljárást igénylő ügyekben sem. Az
idejében, az 1906. évi január hó lO-én
eredetben való láttamozás nem jelenthet más egyebet, i
102.594/905. sz. a. kelt rendelettel kiadott
minthogy a tantestületi tagok tudomásul vesznek—és
tanítói és tanítónői továbbképző - tanfolyamok
ezt aláírásukkal elismerik — minden rendeletet, megkeresést és határozatot. — N. E. Vjta. Fölötte meg- | szervezeti
szabályzatában foglaltak alapján,
okolt esetben a fölveendő építési kölcsöntőke törleszfolyó évi július hó 5-től kezdődőleg július hó
tésére kaphatnak némi segélyt. Igazolják az iskola24-ig bezárólag több állami tanító- és tanítófenntartó szegénységét és csatolják aműszaki iratokat.—
nőképző-intézetnél, a korábbi évekhez hasonlóan,
F. I>. Sszill. A tanítónak nyugdíjügyben beadott s
három hétre terjedő tanítói és tanítónői továbba nyugdíjintézettől visszaküldött okmányait a plébános
iskolaszéki elnök nem tarthatja vissza az irattár száképző-tanfolyamok fognak tartatni, még pedig
mára, mert azok az okmányok a tanítót illetik. —
tanítók számára az aradi, a budapesti 1. kerüHaladé). A tanító fizetéséből csak az erre illetékes
leti,
a kolozsvári és a losonczi áll. el. iskolai
bíróság ítélete alapján lehet valamit lefoglalni. —
H. I. N'gycsa. A felhozott ok legcsekélyebb akadálya tanítóképző-intézetekben, tanítónők részére pedig
-em lehet annak, liogj7 államsegélyért folyamodjék.
a budapesti 11. kerületi és a szabadkai áll. el.
Az más kérdés, hogy van-e annyi növendéke az isko- j iskolai tanítónőképző-intézetekben.
Iának, hogy segélyezésre jogosult legyen és hogy
E tanfolyamok egységes prógrammja a kömegfelel-e a törvény egyéb rendelkezéseinek V A szabvány szerinti tanterem alapterülete é::> m 2 .
vetkező :
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1. A magyar nyelv tanítása nem-magyarajkú népiskolában (az új tanterv és utasítások
magyarázatával), 10 óra.
2. Tájékoztatás a szociális pedagógia legújabb törekvéseiről ós alkotásairól a külföldön
és hazánkban, 10 óra.
•">. A rajz és kézügyesség a szemléltetés
szolgálatában, 4 óra.
4. Az ének, rajz és kézügyesség tanítása a
népiskolában (a népiskolai tanterv és utasítások magyarázatával), 8 óra.
5. A természettudományi és mennyiségtani
tárgyak tanításában a szociális vonatkozások
gyakorlati érvényesítése, 5 óra.
G. Gyakorlati mintatanítások az 1—5. alatti
előadásokkal kapcsolatban, 12 óra.
7. A gazdasági szövetkezetek és a néptanító,
6 óra.
8. A gazdasági számtartás legegyszerűbb
módjai, 2 óra.
9. Gyakorlati foglalkozások a rajzból és
kézimunkából 30 óra.
10. Kirándulások, közintézetek stb. meglátogatása a délutáni órákban a helyi körülmények
szerint.
Mindegyik tanfolyamra 50—50 hallgató
vétetik fel, akik közül tanfolyamonként 30—30
hallgató állami költségen nyer az intézet internátusában szállást és étkezést, azonkívül 20—20
korona utazási költségben is részesül.
A saját költségükre jelentkező többi hallgatók ingyenszállást nyernek az intézetben,
hol mérsékelt áron étkezést is kaphatnak.
A felsorolt hat tanfolyam bármelyikére való
felvételért folyamodhatnak az ország bármely
részében lakó és bármilyen jellegű elemi népiskolánál működő okleveles tanítók és tanítónők.
A felvétel iránti bélyegtelen kérvények azon
illetékes megyei királyi tanfelügyelőnél nyújtandók be, akinek tankerületében a folyamodó
működik.
A pályázati határidő : 1909. évi május hó 15.
Végül felhívom tanfelügyelő urat, gondoskodjék arról, hogy tankerülete minden jellegű
iskoláinál működő tanítók és tanítónők kellő
időben és megfelelően értesítve legyenek a
megtartandó tanfolyamokról.
Budapest, 1909. évi április hó 23-án.
A miniszter helyett:
Tóth,
államtitkár.
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter :
K ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t a : Artner
Rezsőné
honvédezredes özvegyének, nőegyleti elnöknek és
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az „ O r s o v a i Nőegylet "-nek, mely az orsovai áll.
el. isk.-ba j á r ó szegénysorsú gyermekek felruházására 3 4 8 K-t áldozott és 5 4 tanulót 2 1 4 K
összegben meleg ételben és kenyérben részesít e t t ; az „Esztergomi T a k a r é k p é n z t á r Részvénytársaság "-nak, amely iskolai
célra
különböző
címek a l a t t összesen 1 4 9 0 K-t a d o m á n y o z o t t ;
Koncz Domokosnénak, m i n t a „Dévai szegény
t a n u l ó k a t segélyező e g y e s ü l e t " elnökének, akinek
vezetése alatt álló e g y e s ü l e t a dévai áll. népiskolák szegény tanulói segélyezésére 5 8 5 Iv-t
fordított.

J ó v á h a g y t a : az „ A b a i Nevelési T á r s u l a t " '
alapszabályait.
K i n e v e z t e : Havasi E m i l okl. tanítót a tömörkényi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Tóth
Zoltán okl. t a n í t ó t az izsnyétei áll. el. isk.-hoz r.
t a n í t ó v á ; Ördög Áron okl. t a n í t ó t a tasnádszarvadi áll. el. isk.-hoz r. t a n í t ó v á ; Tóth Kelemen
okl. t a n í t ó t a kézdimartonosi áll. el. isk.-hoz r.
tanítóvá ; Miksz
József és Miksz Józsefné szül.
Bocsek I r é n okl. tanítót, ill. tanítónőt a kiszuczaú j helyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Bohonczy
Katalin okl. tanítónőt a szakáiházai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Holtzer
Béláné szül. Popovics Olga okl. t a n í t ó n ő t a
melinczei áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Müller
Márta okl. tanítónőt a felsőmislyei áll. el. isk.hoz r. t a n í t ó n ő v é ; Kiss J u l i a n n a okl. t a n í t ó n ő t
a kiszombori áll. el. isk.-hoz f. é. szeptember hó
1-i hatállyal r. tanítónővé ; Seh allék
Eugénia
okl. óvónőt a jászómindszenti áll. óvóhoz óvónővé ; Dondon
Mária okl. óvónőt a krasznai
áll. óvóhoz óvónővé ; Haán Sarolta okl. óvónőt
a nagyvázsonyi áll. óvóhoz óvónővé.
Jelen minőségében áthelyezte:

Ladányi

József t ö m ö r k é n y i áll. el. isk. tanítót a mindszent-külterületi áll. el. isk.-hoz ; Holtzer
Béla
domasineczi áll. el. isk. t a n í t ó t a melinczei áll.
el. isk.-boz ; Miklós József mezőkászonyi áll. el.
Fritz
isk. tanítót a munkácsi áll. el. isk.-hoz ;
Tivadar sándorfalvai áll. el. isk. tanítót a kereknyei áll. el. isk.-hoz ; Zsirkó
E r n ő mindszentkülterületi áll. el. isk. t a n í t ó t a horgosi áll. el.
isk.-hoz ; Kertész
János és Kertészné
Kruzslyák
Anna hernádzsadányi áll. el. isk. tanítót és tanítónőt az abaújszántói, Henes
I d a abaújszántói
áll. el. isk. t a n í t ó n ő t pedig a hernádzsadányi áll.
el. isk.-hoz 1 9 0 9 . évi szeptember hó 1-i h a t á l y lyal ; özv. Cziglan
Gyuláné szül. Molnár Ilona
erzsébetfalvai áll. el. isk. t a n í t ó n ő t az ú j p e s t i ,
Vajda E r z s é b e t nagykovácsii áll. el. isk. tanítónőt az erzsébetfalvai, Weberné
Várdai Gizella
szakáiházai áll. el. isk. tanítónőt a nagykovácsii
áll. el. isk.-hoz 1 9 0 9 . évi s z e p t e m b e r 1-i h a t á l y l a l ; . á r a d w é S z a l a y Júlia lugosi és P á l f f y E t e l
nagybecskereki áll. el. isk. t a n í t ó n ő k e t 1 9 0 9 . évi
szept. 1-i hatállyal kölcsönösen.
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Szolgálattételre b e r e n d e l t e : Tóth Kii Imiin
vecsési áll. el. isk. tanítót a krassószíirónyvármegyei kir. tanfelügyelőséghez.
Nyugdíjat utalványozott : Simon Sándor
mezőszentgyörgyi munkaképtelen gör. kath. tanítónak évi 440 K-t; llrecsun
Péter misztiesei
munkaképtelen gör. kath. el. isk. tanítónak évi
1100 K-t; Lupán Athanáz felsőbányai munkaképtelen gör. kath. tanítónak évi 12*0 K-t:
Pitthord Mátyás királvii munkaképtelen róm.
kath. el. isk. tanítónak evi 900 K-t; Xegidics
János szúnyogszéki munkaképtelen közs. el. isk.
tanítónak évi 900 K-t; Marschall Endréné szül.
Nagy Róza szentesi munkaképtelen róm. kath.
el. isk. tanítónőnek évi 1440 K-t.
Végkielégítést engedélyezett : Komjáthyné
Hali Emma ungvári munkaképtelen áll. polg.
isk. tanítónőnek 2200 K-t; dr. Holies Beláné
sziil. Podluzsányi Gizella Izabella Mária korponai
ill. isk. szolgálatképtelen tanítónőnek 1400 K-t.
Jutalomdíjat e n g e d é l y e z e t t :
Vesztergom
Mórié radnaborbereki, Kálnai Károly sárisápi,
Sebestyén Lajos gyöngyösi, Szabó László szászkisalmási, Paulinyi Dániel losonczapátfalvi, Farkas
Gyula kispesti, Veress József nagysomkúti, Kajtsa
József szászsebest Máthé Lajos ballai és Gerhardt Elek újbessenyoi áll. el. isk. tanítók re-zere az ifjúsági egyesületek szervezése, vezetése
• - irányítása körül szerzett, érdemeik elismeréséül
egyenkent 100 K-t.
(>yám-, ill. segélypénzt e n g e d é l y e z e t t :
neh. Weyer Mihály nyug. bizei róm. kath, tanító
özv., szül. Szabó Teréziának evi 370 K-t; néh.
-Va.jg fv«lt virkp-szői róm. kath. el. isk.
tanító özv., szül. Havazd Máriának évi 000 K-t;
neh. Tillmann Ferenc nyug. váli róm. kath. el.
isk. tanító özv., sziil. Major Máriának 608 K
>0 f-t.

K ii l ö

h f é lék.

Felvétel a tanítóképzőkbe. A tanítóe.- tanítónőképzőkbe a felvételekért május 31-ig
kell beadni a folyamodványokat, a közokt. miniszterhez címezve, az illető intézet igazgatóságához,
küldve azokat. Minden egyes pályázati hirdetést
egész terjedelmében nem közölhetvén, csak jelezzük a főbb adatokat. Az érdeklődőknek minden
intézet igazgatósága megküldi a prospektust. A
budapesti VI. kerületi (Felső erdősor 3. sz.)
állami tanítónőképző-intézet I. osztályába 25 növendéket vesznek föl. A fölvétel csak akkor
végleges, lia a növendék ellen a szeptember hóban tartandó, a zenei hallásra vonatkozó s orvosi
vizsgálaton kifogás nem tétetett. Az intézetben
sem internátus, sem semmifele segély nines. A
növendékek beíratási és tandíjat nem fizetnek. —
.-1 budapesti II. kerületi állami elemi tanítónő-
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és nevelőnőképző-intézet 1. osztályába felvétetik,
bennlakásra, ingyenes ellátással 3. bennlak;', ra,
évi 3(10 korona díjfizetéssel •">, bennlakásra, évi
600 korona díjfizetéssel 4. Bejáróul, évi 30o korona készpénzsegéllyel 3. bejáróul, ingyenebédkedvezménnyel 5, bejáróul, minden kedvezmeny
nélkül Hb összesen 30 növendék. — A szabadkai állami tanitémöképzó-intézetbe.
az. I. osztályba bennlakásra, ingyenes ellátással 2. bennlakásra, évi 210 korona tartásdíjjal 10, bennlakásra, évi 420 korona tartásdíjjal 11, bejárónak,
evi 160 korona ösztöndíjjal 2. bejárónak, segély
nélkül 5, összesen 30 növendéket vesznek föl. —
.1 znióváraljai
állami tanítóképző-intézet
closztályába 15 fizetéses, illetőleg künnlnkó. 14 fel
díjat fizető, 4 ingyenes bennlakó növendéket
vesznek föl. A kérvények az intézet i g a z g a t ó ,
tanácsához címzendők. — A motion áll. tanítóképző-intézet I. osztályába felvétetik 25 m",verdék. Felső osztályba való felvétel ki van zárva,
az osztályok túltömöttsége miatt. — A kolozsvári
állatni tanítóképző-intézettel a 70 növendék szamára berendezett internátus van egybekapcsolva.
A jövő iskolai évre az első évfolyamba felveheti"' 20 bennlakó és 3 0 bejáró. A felsőbb
osztályok (11—IV.I létszáma teljes lévén, azok ..
csak kivételesen vehetők fel más intézetből átlepni szándékozó kitűnő tanulók.
A temesvári állami tanítóképző-intézet I. osztályába
6 teljesen ingyenes, k féldijas, 14 egésztizetéses, 1 ebédkedvezményes, 1 készpénzsegélyes
es 8 segélynélküli bejáró növendék vétetik fól.
— A lévai állami tanítóképző-intezet az I. • -/.tálvbá 30 növendéket vesz fel. De felvesz az
mtezeli a f e l s ő b b « irtáíykbn '»»« intézetből is
jó magaviseletű és legalább jeles előmenetelő
növendékeket. A sepsiszentgyörgyi
áll. tanítónőképző-intézet I. osztályába 30 növendék v e h e t ő
fel, meg pedig 16 bennlakó és 14 bejáró. A
kedvezmények ezek lesznek: mind a nég\
sztálvba együttvéve 1 9 teljes díjat fizető ( 2 s < > korona), 37 fel díjat fizető, 25 ingyenes bennlakó
es 24, egyenként 125 korona évi ösztöndíjat
élvező bejáró növendék fog felvétetni. — .1
máramarosszigeti
áll. tanítóképző-intézetben felvehető mind a négy osztályba összesen 12<>
növendék. Ebből a segélyt élvező és ösztöndíjas
növendékek száma 67. — Az aradi állam;
tanítóképző-intézet első osztályába 30, a m á s o dikba 31, a harmadikba 30, a negyedikbe 30
tanulót vesznek fel. — A csáktornyai
állami
tanítóképző-intézet I. osztályába 30 növendék
vétetik fel, és pedig teljesfizetéses helyre 13.
féldíjas helyre 7, ingyenes helyre 4, ösztöndíjas
helyre 1. segélynélküli bejárónak 5 növendék.
— A kiskunfélegyházai áll. tanítóképző-intézetbe
az. I. osztályba 30 tanuló vétetik fel ; kivételesen
felvétetnek a felsőbb osztályokba is más intézet-
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bői jövő, jó magaviseletű és jeles előmenetelő,
növendékek, ha az átlépés szükséges voltát alapos okkal bizonyítani tudják. — A csurgói állami
elemi tanítóképző-intézet III. osztályába helyüresedés esetén felvehetők a közép- vagy polgári
iskola "VT!, osztályát sikerrel végzett olyan tanulók
is, akik a tanítóképző-intézet I. és II. évfolyamának különbözeti tárgyaiból sikeres vizsgálatot
tesznek. Tandíjat senki sem fizet. A jelesen vagy
jól tanuló folyamodók pályázhatnak az I. osztály
számára fenntartott és részben köztartási kedvezményből, részint ösztöndíjból álló államsegélyért ; részesülhetnek továbbá lakbérsegélyben is.
— A székelykeresztúri állami tanítóképző-intézet
I. osztályába 30 ifjút vesznek fel. Kedvezmények: 38 teljes ingyenes ellátás (bennlakás,
reggeli, ebéd és vacsora), 13 fóldíjas ellátás
(havi 1-1 korona fizetés mellett), 4 évi 105 korona ösztöndíjkedvezmény és 6 teljes díjfizetéses
hely (havi 28 korona).
— A tanítói állás megbecsülése. A belügyminiszter megbízása alapján a marosvásárhelyi
közigazgatási tanfolyamon, ezidén másodízben, a
tűzoltás és -rendészet elméleti és gyakorlati
tanítását Szentgyörgyi Dénes áll. tanító végzi.
— Pfeiffermann Nándor kántortanítót, Yáczduka
községe egyhangúlag közgyámnak választotta. —
Aranykút község lakói egyhangúlag képviselőtestületi taggá választották Vrannay József állami
tanítót. — Fazekas Lajos ref. tanítót a karczagi
városi képviselőtestület tagjává választották. —Schlögl János szthelenai tanítót egyhangúlag közs.
képviselőtestületi taggá, a róm. kath. egyház
elnökévé, a fennállott 14. számú szerb bánáti
határezredből alakult vagyonközség képviselőjévé,
Krassó-Szörény vármegyei múzeumegyesületi bizottsági taggá választották. — Lomága Mihály
kisszolyvai g. k. tanítót községi képviselőtestületi taggá és az úrbéres-község elnökéül választották. — Izsák Ferenc kanorai g. k. tanítót
községi képviselőtestületi taggá választották, ki
e minőségében már a községi korcsmának vasárnapi és ünnepnapi zárvatartását is kieszközölte. —
Tasnád nagyközség képviselőtestülete tagjai sorába
beválasztották László József ref. és
Katreász
György róm. kath. tanítót.
— A katholikus tanítók nyugdíja. A kath.
tanítók mult évi augusztusban tartott naggyűlésiikön elhatározták, hogy kívánságaikat memorandumba összefoglalva, Apponyi
Albert gróf
kultuszminiszter elé terjesztik. A memorandum
el is készült s azt a kath. tanítók nevében Zichy
Gyula gróf megyéspüspök, védőelnök már átadta
a kultuszminiszternek. A memorandumnak a nyugdíjas tanítókra vonatkozó része a következő : Azok
a tanítók és özvegyük, kiket az 1875. évi XXXII.
törvénycikk 9., 15. és 41. szakaszai alapján nyugalmaztak, illetve segítettek, kapják az élvezett
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nyugdíj, illetve segítség kétszeresét 1908. évi
január elsejei hatállyal, úgy azonban, hogy az
50 koronán aluli összeg 50 koronára és az azon
felüli pedig 100 koronára egészíttessék ki. Az
1891. évi XLIII. törvénycikk értelmében nyugdíjazott tanítók és özvegyeik csak annyiban részesüljenek kétszeres nyugdíjfölemelésben, amennyibennyugdíjellátásuk megállapításánál a 600 korona
szolgált alapul, ennél nagyobb nyugdíjigény és
özvegyi segítség arányos megállapítására az 1200
korona szolgáljon maximumul. Az árvák gyámpénze fenti kedvezéses alapon az 1891. évi XLIII.
törvénycikk 8. és 9. szakaszai szerint intéztessék.
A kath. tanítók nevében Ember Károly lovag
világi elnök és Számborovszky Rezső előadó most
azzal a felhívással fordulnak a kath. tanítókhoz,
hogy a nyugdíjra vonatkozó kívánságaikat és
javaslataikat négy pontban összefoglalva, levelezőlapon küldjék be Számborovszky Rezső nyugdíjügyi
előadó címére (Nagyvárad, Szent János utca 78.).
Az országos nagygyűlésből ugyanis újabb felirat
elküldését tervezik s e célra óhajtják a szükséges
adatokat egybegyűjteni.
— Méhtenyésztési t a n f o l y a m o k Marosvásárhelyt. A földm. minisztérium által Marosvásárhelyen felállított mintaméhesen az erdélyrészi
méhtenyésztők számára az 1909. év nyarán tanfolyamok lesznek és pedig: május 16-tól május
29-ig lelkészek, június 16-tól 29-ig és augusztus
hó 1-től 14-ig néptanítók részére. Egy-egy tanfolyamra 20—20 hallgató vétetik föl és ellátási
segélyképen a lelkészek és tanítók napi 3 koronát kapnak. Résztvenni szándékozók fölhívatuak,
hogy bélyegmentes kérésüket az „Erdélyrészi
(székelyföldi) miniszteri kirendeltségihez címezve,
a Marostorda, Kolozs, Alsófehér, Szilágy, és
Tordaaranyos vármegyékben lakók közvetlenül az
Erdélyrészi (székelyföldi) miniszteri kirendeltség
címére Marosvásárhelyre, a Kisküküllő vármegyében lakók Mayerffy György kirendeltségi megbízott címére Dicsőszentmárton, az Udvarhely
vármegyében lakók Dorner Béla kirendeltségi
megbízott Székelyudvarhely, a Háromszék megyében lakók Benkő Pál kirendeltségi megbízott
címére Sepsiszentgyörgy és a Csík vármegyében
lakók Kiss Ernő kirendeltségi megbízott címére
Csíkszereda, mielőbb nyújtsák be.
— Jubiláns igazgató. Téglás Lajos nagyecsedi áll. isk. igazgató-tanító május 1-én ülte
meg a tanítótestület körében tanítói működésének 25 éves jubileumát. A tanítótestület ragaszkodása és szeretete jeléül egy igen szép gyűrűvel lepte meg a jubiláns igazgatót. Téglás Lajos
ma is olyan kitajrtó és hű munkása az iskolának,
mint pályája kezdetén volt. Este a jubiláns vacsorát
adott, amelyben a tanítótestület minden tagja
részt vett és lelkes köszöntőkben ünnepelték a
jubilánst.
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S z ü n i d e i t a n f o l y aill. A közokt. minisztérium rendeletére a gyengetehetségü tanulók
kisegítő-iskoláiban működni óhajtó tanítók és
tanítónők részére a f. évi nyári szünidő alatt a
gyengetehetségüek oktatásában képző-tanfolyam
lesz. június 28-tól számított 5 héten át. E tanfolyamra 20 okleveles né]óskolai tanítót és tanítónőt veszünk fel és pedig elsősorban azokat,
akik oly városokban működnek,
amelyekben
kisegítő-iskola felállítása már előkészítve van
avagy a lakosság száma, illetve a gyengeteheth-gűek számaránya folytán ily iskolák felállítása
indokolt. A tanfolyamra felvett hallgatók lakás
e- teljes ellátásban részesülnek a budapesti állami
gyógypedagógiai nevelő-intézetben. A vallás- és
közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz címzett,
egykoronás bélyeggel ellátott kérvények a tanítói
oklevél csatolásával legkésőbb 1 9 0 9 május hó
211 - ig Berkes János igazgatóhoz (Budapest, I.,
Alkotás-utca 53) küldendők.
Iskolatársak
találkozása,
felkérem
e indazon osztálytársaimat, kik az 1904. évben
a csáktornyai áll. tanítóképző-intézetben képesítővizsgálatit tettek, szíveskedjenek velem az 5 éves
találkozó megbeszelése céljából címüket tudatni,
(íaciste, n. p. Tereisovae Suhopnlje ÍW-rőcze m.j.
'i schernko
Nándor, Julián-egyesület i i g a z g a t ó
i .nito.
tíyongetehetségn gyermekek fölvétele.
A budapesti állami gyógypedagógiai nevelőinte•'ben az 1 9 0 ü / l 0 . tanév elején több hely üresedik meg. Ivzekre a helyekre olyan 7 — 10 eves
k r között lévő gyermekek vétetnek föl, akik az
e.cim nepiskiiiüijuii ^ cny.'' 1 -»ellnm» kppp«ségeik
miatt nem nyerhetnek sikeres oktatást. A valhé- közoktatásügyi minisztériumhoz címzendő kérvények benyújtásának határideje május hó 31-ike.
Bővebb tájékoztatással s a kérvényhez szükséges
nyomtatványokkal kívánatra készséggel szolgál az
intézet igazgatósága. (L, Alkotás-u. 53.)
— H e l y r e i g a z í t á s . Meiszel
Ferenc szilvásváradi tanító nem Darvas-ra,
hanem
Martos-ra
változtatta a nevét.
H a l á l o z á s o k . Jlady István ág. liitv. ev.
nyugalmazott tanító, ki közel egy fél századig
működött a tanítói pályán, életének 77-ik esztendeiében Pomázon hirtelen elhunyt. —
Szidtup
Alajos vistuki kántortanító életének 58-ik es
tanítóskodásának 38-ik évében elhunyt. — Tóth
Károly tiszapalkonyai ref. kántortanító, ki 1867ben érettségizett, életének 66-ik, tanítói működésének — S évi megszakítással — 40-ik évében, hosszas betegség után elhunyt. — Fülöp
Anna okl. tanítónő, Fülöp Áron költő és neje,
szül. Sargavy Erzsébet tanárnő nevelt leánya,
életének 21-ik évében elhunyt Budapesten. Áldás
emlékükre !
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Szerkesztői üzenetek.
J. ('Tanfolyamok a kir. tanfelügyelőségek részére.)
Sorra kerül.
L. (A zsidó iskolák és az ingyenes népoktatás.) Hol okozott „általános riadalmat" az ingyenes
népoktatás ¥ Nines ok sem az általános, sem a részleges riadalomia, a cikk közlése t e h á t fölösleges. —

Cs. (Tanfelügyelői képesítés.) Jön.

- J . (Pápa.) Meg-

lehet, hogy a cím (A tanítói állás megbecsülése) nem
helyes, illetőleg lehet ezen vitatkozni. Tény, hogy i.
tanítói állást a társadalom soha sem becsülte meg erdeme szerint, s kedvező jelenségnek kell vennünk,
mikor a tanítónak országszerte szerepet adnak a községi és megyei közigazgatásban is. — E . (A teremtés
és matematika.) N e m l a p u n k b a való. Egy ilyen nagy
és m é l y filozófiai kérdést, amellyel az emberiség legnagyobb szellemei is csak tartózkodva mertek foglalkozni, különben sem lehet ily rövidesen elintézni.
Törekvő. Formailag is. tartalmilag is gyöngék.
R . V. (A sírásó.) Nem volna rossz vers, de egy-egy
zökkenő sor, gyönge rím, rosszul választott szó mindu n t a l a n elrontja a h a n g u l a t á t . Telik öntől j o b b is. —
P . V. (Valahányszor.)
Formátlan, zavaros vers. Nem
közölhető. - - P a l o t a i . Sorát e j t j ü k . — I*. F. (A mi
fecskénk sth.) ( íyönge dilettánsmunkák. Részletes bírálatra a szerkesztőség semmi körülmények között nem
vállalkozhatik. — T . J . (Majd ha . . .) Se jó, se rossz. —
T . K . J . Kevesebb és j o b b verset kélünk. Az elbeszélés sem üti m e g a mértéket. — H. S z . 1. Az illető
alkalmakra talán megfelelők ezek a versek, de irodalmilag nem állnak olyan színvonalon, hogy közölhetnék. —
F l ó r a . Nem közölhető. - V. R . (Az én hárfám sth.)
Válogattunk belőlük. - >1. I. L. Nem sok újat mond,
hacsak azt nem t e k i n t j ü k újnak cikkében, hogy Maupassant.-1, Zolát es a Nick Carter füzeteket, egy sorban
említi. Az előbbi k é t író igazán nem t e h e t arról, hogv
egyes magyar zugkiadók célzatosan hiányos és elferdített alakban bocsátották közre a műveiket s 4 Z
éretlen ifjúságot izgató olvasmánnyá t e t t é k . Kérdéseire
levélben kap választ.
Remény s u g á r . Versei sorra
kerülnek : a többiről levélben. — Cs. K . (Mikor a;
édesanya sír.) Sorát e j t j ü k .
M. K. (Atok.) Besoroztak.
II. .1. (Csorvás.) 1. A cikk nagyon j ó !
van m e g m a , de
öli
g ' sem «»ondolt. komolyan arra, hogy a mi lapunk közölje. A papi j a v a k
felosztását és hasonló reformokat követelni nem a mi
hivatásunk. \ versek szelídebbek, de viszont gyöngébbek is. 2. Igazán örülünk, h o g y levelünk oly
szép és nemeshangú válaszra adott alkalmat, mint
az ön levele. — H. t . A „Napló-levelek" sorra kerülnek ; a kis versnek első szakasza szép, de a második
olyan gyönge, h o g y nem t a r t j u k alkalmasnak a mutatóul való kiadásra. — J . Ií. (Párhuzamos
rendszer az
énektanításban.)
Átdolgozva készséggel közölnők a
cikket. Kívánatosnak tartanok ugyanis, ha ez az új
módszeres eljárás a tanterv követelményeivel s az utasítások kívánalmaival inkább összliangzásba hozatnék,
s ha a metódusnak azon mozzanatai, melyekben a
hangoknak a névvel és jeggyel való társítása m e g y e n
végbe : behatóbb méltatásra találnának. Ezt az átdolgozást a cikk megérdemelné. A lejegyzett dalt a közlendők közé soroztuk. Efajtát t ö b b e t is kérünk.
T a r t a l o m : Küzdelem az érzékiség

ellen.

Székely

György dr. - A nyaralásról. Kemény Ferenc. — Az
ú j a b b olvasástanítási módszerek. Erdélyi Ágoston. —
Lapszemle. — m a . — Az Eötvös-alap jótéteményei. —
Könyvetház. — Egyesületi élet. — S z é p i r o d a l o m :
Prológ. Endrödi Béla. Tanítók tanácsadója. — Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. —
Menetrend.
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A m. kir. államvasutak
1909 máj. 1-töl érvényes nyári m e n e t r e n d j e .
A m. kir. államvasútakon és az általa kezelt
magánvasútakon f. évi május hó 1-én az új
nyári menetrend lép életbe, melynek lényegesebb
eltérései a jelenlegi menetrendtől a következőkben közöltetnek :
A budapest keleti p. u.—brück—királyhidai
vonalon.
A Budapestről Wien felé jelenleg reggel 7 óra
30 p.-kor induló személyvonat korábban és pedig már reggel 6 óra 35 p.-kor fog indulni.
A jelenleg Bicskéről Budapestre reggel 6 óra
37 p.-kor és Budapestről vissza Bicskére este 8
óra 20 p.-kor induló helyi személyvonat forgalma
megszüntettetik.
Budapestről Torbágyig és Torbágyról BudapestKelenföldig vasár- és ünnepnapokon egy-egy új
helyi személyvonat helyeztetik forgalomba, mely
Budapestről reggel 7 óra 30 p.-kor indul és
Torbágyra d. e. 8 óra 29 p.-kor érkezik; Torbágyról az ú j vonat d. e. 9 óra 48 p.-kor indul
és Budapest-Kelenföldre d. e. 10 óra 20 p.-kor
érkezik.
E vonat Budapest-Kelenföldtől naponta fog
közlekedni, ahonnan d. e. 10 óra 25 p.-kor indul
és Budapestre d. e. 10 óra 45 p.-kor érkezik.
A jelenleg Budapest-Kelenföldtől d. e. 10 óra
35 p.-kor Budapestre érkező helyi személyvonat
forgalma megszüntettetik.
Budapest és Bicske között május hó 16-tól
bezárólag szeptember hó 12-ig vasár- és ünnepnapokon egy-egy helyi személyvonat az idén is
forgalomba helyeztetik, mely Budapestről d. u.
12 óra 50 p.-kor indul és Bicskére d. u. 2 óra
19 p.-kor érkezik : Bicskéről vissza pedig este
9 óra 27 p.-kor indul és Budapestre éjjel 10
óra 50 p.-kor érkezik.
Kamaraerdő megállónál a mult nyáron megállott vonatok az iédn is meg fognak állani.
A bndapest nyugati p. u.—niarcheggi
galánta—zsolnai vonalon.

és

A Wienből jelenleg este 6 óra 49 p.-kor, az
ú j menetrend szerint este 6 óra 54 p.-kor Budapestre induló keleti express vonat Galánta állomáson megállíttatik és ott a budapest—zsolnai
esti gyorsvonathoz csatlakozást nyer.
A Budapestről Wienbe jelenleg d. u. 5 óra 5
p.-kor induló gyorsvonat későbben, vagyis d. u.
5 óra 15 p.-kor fog indulni.
A Budapestről este 6 óra 50 p.-kor induló
zsolna—berlini gyorsvonathoz Galántán csatlakozó
pozsonyi gyorsvonat az idén már május 1-től be-
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zárólag szeptember 30-ig ismét Marcheggig, illetve
Wienig fog közlekedni.
Budapest—Marchegg—Wien között egy-egy lij
harmadik átmenő személyvonat helyeztetik forgalomba.
Az ú j vonat Budapestről d. u. 12 óra 45 p.kor indul, Marcheggbe este 8 óra 17 p.-kor és
Wienbe éjjel 10 óra 45 p.-kor érkezik: az ellenirányú ú j vonat Wienből d. u. 1 óra 45 p.-kor
és Marcheggből d. u. 3 óra 24 p.-kor indul,
Budapestre pedig éjjel 10 óra 35 p.-kor érkezik.
Ezen új átmenő személyvonatok forgalomba
helyezése folytán Érsekújvár és Pozsony között
az Érsekújvárról Pozsonyba jelenleg d. u. 4 óra
20 p.-kor és a Pozsonyból Érsekújvárra jelenleg
d. u. 4 óra 26 p.-kor induló, Pozsonytól Marcheggig pedig a Pozsonyból jelenleg este 8 óra 20
p.-kor induló helyi személyvonatok forgalma megszüntettetik.
B u d a p e s t nyugati p. u.—Érsekújvár között.
A Budapestről Párkánynánára reggel 5 óra 45
p.-kor induló személyvonat forgalma Érsekújvárig
kiterjesztetik és a mult évben Érsekújvárról
Budapestre este 8 órakor induló személyvonat
ismét forgalomba helyeztetik.
B u d a p e s t nyug. p. u.—Párkánynána között.
A mult évben Párkánynánáról reggel 6 óra
30 p.-kor Budapestre induló személyvonat ismét
forgalomba helyeztetik és a Budapestről október
és április hónapokban Váczra este 8 óra 10 p.kor induló személyvonat forgalma május 1-től
Párkánynánáig kiterjesztetik.
Budapest nyugati p. u. és Szobb között
a mult évben Budapestről Szobbra d. u. 5 óra
20 p.-kor induló személyvonat ismét forgalomba
helyeztetik, az ellenirányú személyvonat azonban
csak Nagymarosról kiindulólag közlekedik.
Budapest és Nagymaros között a m. évben naponta, valamint május hó 15-től szept.
30-ig vasár- és ünnepnapokon közlekedett helyi
személyvonatok ugyancsak azon időszakban ismét
forgalomba helyeztetnek.
Budapest nyugati p. u.—Vácz között máj.
hó 16-tól bezárólag szept. 12-ig vasár- és ünnepnapokon a m. évben közlekedett esti helyi személyvonatok az idén is forgalomba helyeztetnek.
B u d a p e s t nyugati p. u.—RákospalotaTJjpest között a mult nyáron forgalomban volt
helyi vonatok az idén is közlekedni fognak.
A Budapestről Rákospalota-Ujpestre jelenleg
este 6 óra 15 p.-kor induló helyi vonat korábban és pedig d. u. 5 óra 55 p.-kor fog indulni.
A Zsolnáról este 9 óra 45 p.-kor Budapestre
érkező gyorsvonat Szobb állomáson rendes megállást nyer.
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A tagosítás.
Irta : Yapp

Viktor.

Hazánkban, mint elsősorban mezőgazda-államban, a mezőgazdasági fejlődésnek legnagyobb
kerékkötője volt a birtokviszonyok rendezetlensége. Csodálatos nemtörődömséggel siklott
el e nagy horderejű kérdés fölött évszázadokon keresztül törvényhozásunk. ííégi törvénytárunkban alig van nyoma oly rendelkezéseknek,
melyek a földbirtok alkalmas elhelyezését és
javítását célozták volna. E kérdésre vonatkozó
alapvető törvényeink nagy része a hetvenes évek
elején készültek, abban a lázas termelési időszakban, midőn az önrendelkezési jogát visszanyert magyar állam rohamos sietséggel volt
kénytelen kiépíteni — és emiatt nem is mindenütt kellő alapossággal — a modern politikai és társadalmi rend épületét. Ezek a törvények s ezek elődei bizony nagyon elvénhedtek már, miért is igen nagy szükség volt
a kormánynak ama munkálatára, mellyel a
magvar birtokrendezést mielőbb meg akarta
n« .
o
oldani. A munkálat most már teljesen készen
áll. Egyik része mint 1908. évi VII. t.-c. máitavaly májustól kezdve teljesíti is hivatását az
erdélyi részeken, a másik rész, a szorosan vett
magyarországi tagosításról szóló 1908 i X X a I a
c. ezévi május hó 1-én lépett életbe, de
végrehajtási és átmeneti intézkedéseket tartalmazó rende'etei már elébb megjelentek, a kellő
tájékozódás végett. Hogy milyen mélyreható,
nagy horderejű kérdést oldott meg a birtokrendezési törvénnyel a törvényhozás, nyomban
meglátjuk, ha végigfutunk a birtokrendezések
történetén, mérlegeljük a mai állapotot és az
ój törvények és rendeletei nézőpontjából kiépítjük a jövendő birtokpolitikai helyzetet.
A birtokrendezései:

története.

Régi törvényeink alig foglalkoznak a földbirtok olyan rendezésével, mely a birtok alkalmas elhelyezését és javítását célozta volna.
Törvénytárunkban ez a kérdés rendesen az
úrbéri viszonyok, a jobbágyi szolgálatok és
jogok rendezésével függ össze. Amint köztudomású, 1848 előtt a mai értelemben vett
földtulajdon nem volt Magyarországon. A földet a szent korona tagja gyanánt bírta a nemes s tulajdonjogát a szent koronára való
visszaszállás korlátozta. A jobbágy, zsellér és

telepítvényes pedig tisztán haszonélvezője volt
annak. III. Endre és Zsigmond királyunk
ugyan már megszüntette a röghöz kötött
szolgaságot, de a földesúri jogoknak s ezekkel kapcsolatban a birtokviszonj oknak ren dezését nem volt hajlandó keresztülvinni a
törvényhozás, míglen Mária Terézia alatt királyi rendelete alapján indult meg az úrbéri
jogviszonyok rendezése. Összeírták az úrbéri
földeket, a telkesgazdák, házas és házatlan
zsellérek neveit a telkek minőségét és kiterjedését, megállapították a jobbágytelek állományát, de e munkálatok törvényesítése országgyűlésről országgyűlésre halasztatott, úgy, hogy
csak az 1836. évi törvények teremtettek új
helyzetet. Az 1836 : VI., X. e's XII. t.-c. a birtokrendezés módját is megállapítja s elég körültekintéssel figyel a gazdasági helyzetre is.
Az 1840. évi XXX. t.-c. a Jász és Kún kerületekre is kiterjeszti a most említett törvényeket, az 1S40 : XXXI. t.-c. pedig a Hajdú kerületre is. Az 1848. év lényeges változást jelent
Magyarország birtokpolitikái helyzetében, de
az 1853-ban megjelent nyilt parancs ismét
zavaros rendelkezésekkel akasztja rneg a birtokrendezési jogfejlődést. 1871-ben az úrbéri,
tagosítási és arányosítási ügyek a kir. törvényszékek hatáskörébe utaltatnak s ugyanezen évi
LIII. t.-c. intézkedik az 1848. évi törvenvek
által megszüntetett úrbéri kapcsolatból fennmaradt jog és birtokviszonyok rendezéséről.
Tulajdonképen ez a törvény volna életben
mindmáig a szorosan vett magyarországi részeken, mert Erdélyre vonatkozólag a máiemlített új törvény alapján javában folynak
a földrnívelésügyi és az igazságügyminisztériumban a tagosítási munkálatok.
A mai

állapot.

Az ország területének legnagyobb részén
(a régi Erdélyt, az aradi, szatmárnémetii és
zilahi kir. törvényszékek területét, a Jászkún
és Hajdú kerületeket s a volt határőrvidéket
kivéve) rendszeres tagosítási törvényünk nincs.
Ezen területen kényszertagosításnak csak igen
ritka esetben volt helye. Míg a volt erdélyi
részeken nemcsak a község egész határára,
hanem egye ; határrészekre is elrendelhető a
tagosítás. A inegengedhetőség kérdésénél az
állam, törvényhatóság, község, közalapok, intézetek, társulatok stb. ingatlanai a tagosítást
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kérők birtokához számíttatnak. Az ország legnagyobb területén inkább csak bírói gyakorlat
és analógia vezette legújabb időben a tagosítást.
Hiányos és elavult tagosítási szabályainknak
ez a különbözősége érezhető hátrány volt a
birtokrendezések körül. Ahol az összes érdekeit tulajdonosok között nincs egyetértés, a
t igosítás nehéz, sőt oly községekben, melyekben az úrbéri rendezés már megtörtént, a tagosítás alig vihető keresztül.
Darányi földmívelésügyi miniszter már első
minisztersége idején megindította a tárgyalásokat az akkori igazságügyminiszterrel, mert
nagy szükségét látta annak, hogy a földbirtok
jellegében és minőségében fennmaradt különbségek végkép megszűnjenek s oly tagosítási
törvény alkottassák, mely az annyira kívánatos
birtokrendezést célszerű módon és az érdekelt
birtokosok aránytalan megterhelése nékül országszerte
lehetővé tegve.
ö
o«/
Az új törvény s rendeletei.
Az új tagosítási törvény Magyarország birtokpolitikájában új, virágzó korszakot nyit
majd meg, mert elsősorban gazdasági elvek
szerint készült. A különböző vidékeknek, minden községnek különleges gazdasági viszonyai
érvényesülhetnek most a rendezésben. Nem
holt betűkkel s a mérnökök mappáján búzott
vonalakkal rendeződik ezután a százfelé elszórt
birtoktest, hanem gazdaságos előrelátással,
igazságosan, egységes mérlegelés alapján.
A régi rendszernek nagy hátránya volt,
hogy úgyszólván minden törvényszék területén más-másképen folytatták le a tagosítást.
Egységes szempont nem volt, de a helyi
viszonyok sem jöttek kellően tekintetbe. Most
azonban az egész tagpsítási eljárás, vagy legalább is annak fő része a földmívelésügyi minisztérium hatáskörébe tartozik. Mint egységes központi szerv vezeti a minisztérium az
egész ország rendezését, a legújabb gazdasági
elvek érvényesítésével. Két főrészre oszlik az
egész eljárás : közigazgatási és bírói részre.
Amíg közigazgatási határozat nincs, addig nem
lehet a tagosítás bírói foganatosításába bele
sem fogni.
Lássuk vázlatosan, hogyan folyik le az ú j
törvény alapján egy határ tagosítása.
Ha valaki annak a községi határnak tagosítását, melyben földbirtoka van, előnyösnek
gondolná és a batár még nincs rendezve, legelőször kérvényt ad be a földmívelésügyi miniszterhez, amelyben elmondja, milyen okoknál
fogva kívánná ő a tagosítás keresztülvitelét
és kéri a minisztert, hogy a birtokrendezés
megkezdésére az engedélyt adja meg.
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Ezt a kérvényt ahhoz a törvényszékhez kell
beadni, amelynek területébe a kéidéses határ
tartozik. A kérvényhez mellékelni kell a kérelmező birtokának hiteles telekkönyvi kivonatát és kiilön egy községi bizonyítványt,
amelyben igazoltatik, liogy ő annak a területnek tényleges birtokosa is. A kérvényen az
aláírás a községi elöljáróság vagy közjegyző
által hitelesítendő s mellékelni kell azon végzést is. melyből kitünőleg kérelmező ötszáz
koronát bírói letétbe helyezett a tagosítási
eljárási költségekre, amely az eljárás befejeztével visszatérül.
Amint ez a kérvény a földmívelésügyi miniszterhez kerül, rögtön kiküldi megbízottját
a helyszínére, hogy ott a kérelmezőkkel mindent apróra megtárgyaljon s a határt bejárja.
Az ilyen tárgyalás napja a községben s a
szomszédos községekben is jóelőre kihirdettetik. A miniszter megbízottja egész bizottság
kíséretében jelenik meg a községházán, ahova
a tagosítást esetlegesen ellenzők saját maguk
közül választott bizabniférfiát is meghívják
s minden legcsekélyebb körülményről jegyzökönyvet vesznek fel, és köteles a miniszter
megbízottja minden fontosabb körülményről
személyesen tájékozódni. Látjuk tehát, hogy
minden érdek képviselve van az ilyen helyszíni tárgyaláson, amely több napig is eltart,
amint egy pár erdélyi községben — ahol az
új tagosítási törvény alapján már javában
folyik a munka — ez megtörtént.
A miniszter megbízottja aztán a minisztériumban az Állandó Gazdasági Szakbizottság
legközelebbi ülésén töviről hegyire előadja a
tényállást, amelynek alapján ez a szakbizottság nagy megfontolás után javaslatot hw.
hogy célszerű-e, hasznos-e s megengeihető-c
a községben a tagosítás. Ezt a javaslatot
aztán a földmívelésügyi miniszter magáévá
teszi és értesíti kérelmezőt az eredményről.
Ha megengedi
a tagosítást,
O O
O
' akkor ezen engeo
déllyel a bírósághoz kell fordulni, ha ellenben megtagadja, öt éven át nem kérelmezhető a tagosítás engedélyezése.
Tulajdonképen az Állandó Gazdasági Szakbizottság javaslatától függ minden. Azért igen
nagy gonddal válogatta össze ennek tagjait
a miniszter. Tapasztalt, érdemes kúriai bírák,
miniszteri tanácsosok, gazdasági szakemberek
e bizottság tagjai, akik régebbi hivataloskodásuk alapján jól ismerik a nép, a gazda
helyzetét, bajait.
Nagy előnye az ú j törvénynek az, hogy
kényszertagosítás most már nincsen, s lia a
helyszíni tárgyalásból az tűnik ki, bogy a
kérelmezőnek csak magánérdeke volna a tagosítás, amelynek keresztülvitele a birtokosok
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sikerül nekünk háziiparunkat föllendíteni, s
t ö b b s é g é n e k é r d e k e i t sértené, n e m e n g e d t e t i k
bár háziiparcikkeink — eltekintve az eredetim e g a t a g o s í t á s . A z t á n t e t e m e s e n o l c s ó b b is
ségtől — szépség, finomság és tartósság tekinlett az egész eljárás, m e r t az á l l a m előlegezi
a k ö l t s é g e k e t s állami, v a g y á l l a m i l a g k ü l ö n e tetében az összes külföldi termékeket messze
felülmúlja, mégsem vagyunk képesek azokat
célra képesített mérnököket lebet csak alkalkellőképen értékesíteni.
m a z n i a f ö l d m é r ő i m u n k á l a t o k n á l , a k i k nem
fogják — mint eddig sokszor megtörtént —
I t t lakom Torontál megye kellő közepében, a
m e g r ö v i d í t e n i a k i s g a z d á t a n a g y b i r t o k o s elő- szerbvásznak és tyilimek (házilag szőtt gyapjún y é r e . a v a g y silány, célszerűtlen t e r v e k e t készőnyegek) hazájában. Amint karácsony elmúszíteni.
lik, minden házból kihallatszik a szövőszékek
-Még egv n a g y o n f o n t o s r e n d e l k e z é s r e kell
iitemszerü kattogása. Egy-egy verőfényes takii ön k i t é r n ü n k . H a v a n o l y a n k ö z s é g , m e l y - ! vaszi napon utcahosszat kinyújtják a szövésre
ben a t a g o s í t á s i m u n k á l a t o k m á r f o l y n a k , de
elkészített fonalat, s egy tudós asszony —
a „ m e g e n g e d h e t ő a é g kérdése 1 ' j o g e r ő s bírói kérem, nem az a bizonyos „tudós asszony",
í t é l e t t e l m é g e: éri május
hú elsejéig
n e m 1 hanem egy a szövés művészetében elismert
d ö n t e t e t t el és k i d e r ü l a m u n k á l a t o k s o r á n ,
tekintély — 4 - - 5 más közönséges asszony
b o g y a t a g o s í t á s bizony n e m lesz a k ö z s é g r e
asszisztálása mellett csavarja föl a szövőrúdra.
n é z v e előnyös, május
elsejétől
számított
kar- 1 Ha nem kedvező az idő, benn a szobában is
iul ic iiiíji alatt a b i r t o k o s o k k é r e l m e z h e t i k a
elvégezik ugyan, de állítólag sokkalta szebb
m i risztértől a f o l y ó t a g o s í t á s m e g s z ü n t e t é s é t .
lesz a vászon, ha egész hosszában kinyújthatják
A földmívelésügyi miniszter rögtön kiküldi a
a fonalat. Az pedig sokszor bizony jó hosszúra
k ö z s é g b e m e g b í z o t t j á t , s h a m e g g y ő z ő d i k ez
elnyúlik, mert rendesen 80—120 arsin hosszúú t o n a t a g o s í t á s k á r á r ó l , a z o n n a l megsziinságra szoktak nyújtani egy-egy szövésre valót.
tt ; íieti azt.
(Egy arsin körülbelül 60 cm. s a szerb népBehatóbban
i s m e r t e t t ü k az ú j t a g o s í t á s i
törvényeket, hogy mindenki meggyőződhessék
a i ü i a k n a g y j e l e n t ő s é g é r ő l és az elkészítése
k ö r ü l végzett m u n k á l a t o k n a g y s á g á r ó l , melyet
a k o r m á n y ú g y s z ó l v á n teljesen c s e n d b e n , a
kö' elességtudás szerénységével végzett.
A b i r t o k r e n d e z é s i e l j á r á s e l s ő s o r b a n a nép,
a g a z d a k ö z ö n s é g é r d e k e i t érinti, a z é r t ha m a j d
tanácséit for b ú r é n a k
irányban a tanítóhoz, — m e r t a jó tanító
fiatalnak,
öregnek
e g y a r á n t v e z e t ő j e — v e g y é k elő e cikket, a
s z ü k s é g e s e k e t m e g f o g j á k benne t a l á l n i .
!
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~^ok szó esett már arról, hogy miként lehetne háziiparunkat föllendíteni s háziiparcikkeinket értékesíteni itthon is, a külföldön
is. Nem első eset az, melyet Hüll Cili a
„Pesti Napló" után elmond, hogy Berlinben
divatos lett a magyar hímzés. P á r év előtt
Londonban szintén divatba jött a torontáli szerbvászon-függönyből készült ruha, s bizony csinos
összegek kerültek akkor a ködös Albionból szép
Magyarországba ezekért a fátyolkönnyűségű,
lenge há «szőttesekért. Csakhogy — mint rendesen — a befolyt jövedelmet a közvetítő kereskedők alaposan lefölözték, s a szegény munkásnőknek alig jutott a száraz kenyérre való.
A sok szép és üres frázis után, mely háziiparnnk érdekében elhangzott, engedtessék meg
nekem is, hogy közvetlen tapasztalataim után
elmondjak egyetmást arról, hogy miért nem

nek valami ősidőkből megmaradt
speciális
hosszmértéke.* l ' g y mérik, hogy a könyöktől
lefelé a tenyéren át, vissza a kézfej csuklójáig.)

Sokszor valóságos élvezettel gyönyörködtem
bennük, amint végtelen türelemmel piszmognak a hajszálfhiomságú szálakkal. Egyszer
aztán engem is elfogott a „Tulipán"-láz. Elgondoltam, hogy mennyi sok szegény asszonyt
Ifibetne keresethez juttatni azáltal, ha értékesíteni lehetne ezeket a gyönyörű, szőtteseket.
S amint meggyőződtem arról, hogy nagyon
szívesen dolgoznának, ha volna kinek, elkezdI tem tudakozódni, hol és kinek adhatnám el
I a kész munkát ?

Meghallottam, hogy Nagybecskereken van
egy kereskedő, aki külföldre szállítja a szerbl vásznat. Hamarosan fölkerestem s megegyez• tem vele, hogy a kész munkát átveszi. Mindjárt megrendeléseket is adott. Különösen függönyszövetekre volt szüksége. Ugyanis, akkor
jött divatba Londonban a szerb vászon-függönyből készített ruha. Adott mintákat is az
illető kereskedő, s rögtön a legnagyobb buzgósággal fogtam az apostolkodáslioz. Minden
szabad időmet azzal töltöttem, hogy egyik
házból ki--, a másikba befutkostam, bíztattam
munkásnőimet, felügyeltem a munkára, hogy
szorosan a minta után készüljön. Mert nem
közönséges sablonos szövés volt, hanem különféle, keresztbe-hosszába beszövött hierogli* Az arsin orosz hosszmérték = 0'711 méter.
Oroszországban ugyanis a métermérték még nincs
bevezetve.
Ev.
Is*
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fékkel tarkított ákum-bákumos valami, de ami vat, csak akkor hoz hasznot a kereskedőnek,
ha elkészült, gyönyörű szép volt. S miután a ha a kívánt hatást eléri s általánossá lesz.
falumbeli asszonyok a közönséges szövéshez
Már most, ha az a bizonyos ruha gyárilag
kitűnően értenek ugyan, de még ilyesmit nem készült kelméből van, a megrendeléseket 2—3
csináltak, hát nem egyszer voltam kénytelen nap alatt elintézheti az illető kereskedő ; még
a szövőszékhez ülni és megmutogatni nekik, ha elfogyott volna is a hozzávaló anyag, 8—•
hogy hogyan és miként csinálják.
10 nap alatt a gyárból megkaphatja. De a
kézimunkánál
ez ki van zárva. Azért is, mert
Bizony nagyon sokszor megesett, hogy csak
úgy, a markombői ebédeltem, mert 11 óra után ilyen rövid idő alatt el sem lehet készíteni,
rögtön elmentem s csak jóval 1 óra után kerül- de meg azért is, mert májustól kezdve ugyan
tem haza körútamból. De nem kíméltem sem nem lehet munkásnőt kapni, mert szívesebben
a mezőn.
időt, sem fáradságot, mert úgy gondolkoztam, dolgozik
•
.
y
hogy amellett, hogy a szegény parasztasszonyoTeljes meggyőződéssel mondhatom tehát,
kat télidőben és kora tavaszkor, mikor még a ! hogy a háziiparcikkek értékesítésének nem
mezei munka nem kezdődik meg, keresethez lehet alapja a divat szeszélyeinek alávetett
juttatom, talán csak valamelyes mellékes hasz- holmik beraktározása, fölhalmozása. Elmultak
nom nekem is lesz, ami — tekintve nyomorú- azok a jó idők, mikor a nagyanyák ruháit
ságos dotációmat — bizony nagyon rámférne. még az unokák is hordták, s mégsem volt
Es a vége az lett, hogy 3 évi sikertelen divatját mult ócskaság. Sőt, minél öregebb
küzdelem után cirka 600 korona deficittel volt, annál értékesebb is volt. Most ez egyvoltam kénytelen fölhagyni a dologgal. Ennyibe szer — mondjuk — divatba jöttek a cifra
került nekem az a mulatság, hogy háziipa- szűrök, de ki tudná azt megjövendölni, hogy
runkat föllendíteni akartam. Alaposan meg- jövőre mi lesz divatos? Én csakis azt ajánfizettem a leckedíjat, de legalább tudom azt, lom, hogy akinek módjában van a háziiparamit eddig még nem tudtam, s amit rajtam cikkeket terjeszteni és értékesíteni — mert
kívül még bizony nagyon kevesen tudnak, bizony ez is csak afféle luxusdolog, amely
hogy bár gyönyörű szépek a mi háziiparcik- kizárólag a gazdagoknak lehet a mulatsága —
keink s a külföldön is nem egyszer feltűnést hát semmi esetre se vesse a fősúlyt a divatkeltenek, mégsem vagyunk képesek azokat sem cikkekre, hanem valami maradandó becsűt kell
kellőképen' terjeszteni, sem pedig értékesíteni. forgalomba hozni, mint pl. fehérneműt, házEnnek pedig három főoka van: 1. a divat, 2. a tartási cikkeket és lakásberendezéseket.
Ezeket, ha esetleg az idei piacról meg is
kereskedők, a közvetítők, és 3. a munkások.
maradnak, jövőre szintén lehet értékesíteni,
Lefizettem a tandíjat, s talán ezzel valanem úgy, mint a divatos ruhákat, amelyeket
melyes jogot is szereztem arra, hogy alaposan
jövőre már csak a szobalányok hordanak — ha
áttanulmányozva a dolgot, a saját káromon
ugyan azok is fölveszik.
szerzett tapasztalataimról beszámoljuk.
Ennyit tartottam szükségesnek elmondani a
Vegyük szépen sorjában a dolgot.
divatról, mint kerékkötőjéről háziiparcikkeink
1. A divat. Általánosan ismert dolog a terjesztésének és értékesítésének.
2. A közvetítők, a kereskedői:. Nem akarok
divat máról holnapra való szeszélyes változékonysága. Még a leghíresebb párisi és senkit sem sérteni, sem gyanúsítani, de mégis
londoni divattekintélyek is tél elején csak kénytelen vagyok kijelenteni, hogy abban a
tapogatóznak, kombinálnak a nyári divatot sok sikertelen fáradozásban, amelyet idáig tetilletőleg, de pozitív megállapodásra nem ké- tünk, hogy háziiparunkat föllendítsük, nagy
pesek jutni addig, amíg a szezon meg nem része van azoknak a kereskedőknek, akik a
kezdődik. Mert rendszerint a divat akkor kezd szegény parasztnéptől a háziiparcikkeket összeáltalánossá válni, mikor valamelyik divat- vásárolták, illetve megrendeléseket adtak nekik.
királynő valahol valamilyen toilletben meg- Fogalmam sincs róla, hogy milyen árért árujelenik. Akkor aztán jönnek a megrendelések sították ezek a kereskedők a kész munkát, de
seregestül és özönével. Igaz ugyan, hogy a hogy milyen fölháborítóan csekély árat fizetnő egyik gyenge oldala, hogy örökösen túl tek érte a munkásoknak, arról- igenis bizonyíakarja licitálni a többit a ruházatban, de tékaim vannak.
azért valamely merész, szenzációs divatú ruhát
Nem dicsekedhetem azzal, hogy valami mermégsem vesz föl addig, míg azt máson nem kantilis tehetség volnék, de elfogulatlanul és
látta. Ezért van az, hogy a leghíresebb női laikusan is úgy vélekszem a dologról, hogy,
divatárúházak egy-egy új divatú toilettet reklám ha tisztességes munkát kívánunk, tisztességes
céljából primadonnáknak ajándékoznak. Mert munkabért is tartozunk fizetni. Már pedig azon
akármennyire új is, szenzációs is valamely di- a munkán, amelyet annak a bizonyos nagy-

18.

SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

becskereki kereskedőnek a megrendelésére én
itt a falumbeli asszonyokkal készítettem, ezek
a szegény páriák nem voltak képesek többet |
megkeresni napi 30—50 fillérnél. Ha 50 fii- :
lérre rá akartak dolgozni, akkor már hajnalban hozzáfogtak. De hát így meg sok petróleum fogyott. Lehet-e aztán még azon csodálkozni, hogy alig várták, hogy kitavaszodjon,
hogy mezei munkába mehessenek ?
Többször figyelmeztettem azt a t. kereskedőt, hogy nem lehet ilyen potom árért munkásnőt kapni. Azt felelte, hogy többet nem
fizethet. Aztán volt neki még egv jó szokása.
H.i megrendelt valami munkát, mondjuk 40 —
60 méter függönyszövetet, kétheti határidőt
adott. Ha ennyi idő alatt nem voltam képes
neki szállítani, akkor nem fogadta el. Ha aztán
sürgettem, hogy bármi áron, csak fogadja el,
akkor 50—60°/o levonással volt csak hajlandó
átvenni. Mit tehettem egyebet, kénytelen voltam így is túladni rajta, csak, hogy rajtam ne
vesszen Igaz ugyan, hogy sokszor a munkásnők is hanyagok voltak, vagy közbejött valami
családi esemény, ünnep miegymás, szóval, nem
lett készen a munka. En kénytelen voltam elfogadni a határidőn túl is, mert az anyag az
enyém volt. A munkabért pedig rendszerint
már ji»előre fölszedegették, úgy, hogy mire
készen volt a munka, alig volt nekik - - 3
korona követelésük. S oly szegények voltak az
istenadták, hogy lehetetlenség volt a kárt megtéríttetni velük.

LAPJA.

lottam neki a készletben levő vásznakat, vagy
pedig, ha esetleg neki ez fáradságos volna,
abban az esetben kértem, tudassa velem azt a
céget, akinek ő szállít, hogy ajánlatot tehessek.
Valami 5 hétig nem válaszolt. Ismételt kérésemre aztán hímelt-kámoit. hogy ő soha sem foglalkozott há'/iiparcikkek közvetítésével, s ha
néha vesz is egyet s mást, azt csakis a saját
használatára veszi stb. stb. Pedig egészen
határozottan tudom, hogy egész halom szerbvászon, függöny, meg tyilim van nála raktáron,
s még most is veszi és szállítja, hogy hová,
azt csak ő tudja. Egy rokonom volt náluk
alkalmazásban s az segédkezett neki a csomagolásban ; de becsületszavát vette tőle, hogy
nekem nem fogja elárulni, hogv hová és kinek
szállítja a. sok kézimunkát.
Igv monopolizálják egyesek a háziiparcikkek értékesítését, s ezáltal elérik azt, hogy
itt potomáron megveszik, máshol pedig méregdrágán eladják. Ezáltal a munkásnőket is elkedvetlenítik a dologtól, mert bizony napi
30 — 40 fillérért dolgozni a mai drága világban nem lehet. Ez még élelemre is kevés. Ha
úgy télen a végső szükség egyiket-másikat rá
is kényszeríti, de folytonosan nem fog senki
sem ilyen csekélységért dolgozni.
Aztán nem is volna szabad így kihasználni
az emberek szegénységét, mert ez valóságos
zsarolás, a munkaerőnek a kizsákmányolása.
Es ha még hozzávesszük azt a nagyon valószínű esetet, hogv az így összeharácsolt liáziipareikkeket valahol háromszoros, sőt négyszeres árért adják el, akkor könnyű kitalálni,
hogy miért olyan kevés
fagyaszt«« Hát nem
jobb volna-e nyilt üzletet és forgalmat csinálni ebben a dologban, hogy a termelők is
tisztességes keresethez juthatnának, a fogyasztók is méltányos árért szerezhetnék be. amire
szükségük van. Minél jutányosabb árért juthatnának hozzá, annál nagyobb lenne a kereslet. De hát így, suttyomban, afféle egy rókáról két bőrt módon, a háziipart föllendíteni
1 nem lehet. Egyeseknek, a közvetítőknek van
hasznuk belőle, de a vevő, a fogyasztóközönséget a horribilis árakkal valósággal elriaszt! ják, a munkásnőket pedig úgyszólván elkergetik a munkától.

Arra a bizonyos nagvbec.skereki kereskedőre
pedig vaiosaggai i.l , u l t r n t n h - » mert máshol sehol nem voltam képes értékesíteni a
munkát. Többször tudakozódtam nála, hogy
hova szállítja a szöveteket? De mindig kitérőleg felelt, azt mondta, sajnálja, de nem
mondhatja meg, mert az üzleti titok.
De hát az még megbocsátható, ha egy kereskedő titkolódzik, utóvégre az a mestersége,
abból él. Hanem, ha egy úgynevezett úrinő,
akinek talán csak nem kenyérkeresete a háziiparcikkekkel való kereskedés, szintén a titokzatosságba burkolódzva veszi és adja el a mindenféle kézimunkákat, hát bizony erről igazán
nem is tudom, mit mondjak.
Ugyanis, van itt a környéken egy úrinő,
Pedig kár, sőt vétek így elhanyagolni háziaki már evek óta szedi-ves'.i a mindenféle
szerbvásznat, tyilimet-, hímzéseket, az ú. n. iparunkat. Mert ahogyan mostan állunk,
szuplikált kivarrásokat, és szállítja valahova. — legalább itt Torontálban — egyesek kapzsiKiírnám névszerint is, de Petőfi szerint, nem ! ságának vannak kitéve a készítők, a munkáakarom, hogy —- amit saját tetteivel elérni nem i sok. Ezek azután kényük-kedvük szerint fizeképes — e'n itt cikkemben megörökítsem a tik a munkást, ahogy épen akarják.
nevét. Mikor már tűrhetetlenek voltak annak
De hát nem jól van ez így.
a kereskedőnek a követelései, s nekem a
Amilyen gyönyörű szépek ezek a torontáli
nyakamon volt a sok készmunka, fölkeres- szerbvásznak és tyilimek, ezeknek nemcsak
tem levélben azt a bizonyos úrinőt, fölaján- itt a kontinensen, de még a tengeren túl is
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lehetne vevőközönséget biztosítani, csak volna,
aki bizonyos összeg befektetésével megindítaná az exportálást. Igaz ugyan, hogy aránylag többe kerül mint a gyári munka, úgy
átlag a kétszerese a gyári áraknak, de tartós
is; háromszor is tovább eltart, mint a gyárilag
készített. Van nekem egy tyilimem, ezelőtt
10 évvel vettem egy 86 esztendős öreg anyókától, aki azt még mint fiatal leány szőtte
stafirungba. Tehát most körülbelül 80 esztendős lehet ez a szőnyeg, és még most is olyan
szép, a színek olyan éiénkek, mintha csak
pár éves volna. Pedig hát nem kímélem,
épen eleget taposódik már csak azóta is,
mióta az enyém. A mult évben a gödöllői
női méhészeti tanfolyamon általános csodálkozást keltett szerbvászouból készült háziruhám és fehérneműm. Pár évvel ezelőtt egv
kolozsvári úriasszony járt itt, s szintén el volt
ragadtatva a szerbvásznak és tyiiimek szépségétől ; s rendkívül csodálkozott, hogy nem
árúsítják országszerte. Össze is vásárolt annyi
mindenféle szép dolgot, és csakis azt sajnálta,
hogy több pénze nem volt, hogy még több
mindent vásárolt volna.
Bizony igaz, hogy nagyon sok szép pénzt
lehetne behozni ezekért a munkákért, hacsak
vo)na, aki kezébe venné a dolgot. De amíg
csak egyesek a titokzatosság leplébe burkolódzva veszik és adják a köznép által készített háziiparcikkeket, addig sem az általános
terjesztésről, sem az értékesítésről, de még a
termelésről sem, szó sem lehet.
3. És most végtére hadd szóljak még a munkásokról is. Bizony azok sem olyan ártatlan
áldozati bárányok ám, mint aminőknek talán
látszanak. Különösen mióta a szocializmus
mézes maszlagával tömködik kétes értékű jóakarói. Rendkívül bizalmatlanok. H a — mondjuk — az ember munkát ad nekik, hát abban
a szent meggyőződésben vannak, hogy meg
akarják őket csalni. Okoskodnak, hogy talán
az illető Isten tudja micsoda nagy hasznot
húz abból, hogy az általuk készített munkát
értékesíti. Mint már fönnebb is említettem,
szépen ráfizettem erre a mulatságra, és mégis
általában azt hiszik itt a faluban, hogy legalább is pár ezer koronát megkerestem rajtuk.
Különben az is lehet, hogy van okuk a
bizalmatlanságra. Nem lehetetlen, sok keserű
tapasztalatokat szereztek arról, hogy az úri
nép csak kihasználja őket, s míg az általuk
készített munkákon vagyont szerez, a munkát
úgyszólván félig ingyen kívárija tőlük. De én
azt hiszem, hogy ezt a bizalmatlanságot, ezt
a minden munkaadóban uzsorást és zsarolót
látó gyanakvást idővel le lehetne győzni, ha
tisztességes munkabért fizetnének nekik. Ha
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legalább napi 30—40 krajcárt megkereshetnének otthoni munkával téli időben, azzal
nagy on meg volnának elégedve. Ha egy korona
napi keresetre számíthatnának, bizony nagyon
sokan még a nyár folyamán is szőnének és
hímeznének. De az is igaz, hogy nem nagyon
iparkodók, és csakis akkor dolgoznak, ha
épen „muszáj". S hozzájárul még a gör. kel.
vallás szerinti rengeteg ünnep. Hát bizoay
nem igen lehet velük boldogulni. Akármilyen
sürgős is az a munka, ha valami szentnek a
neve van aznap, nem dolgoznak.
Es nem is valami pirosbetűs ünnepek ezek,
csak a féle tizedrangú ünnepek, s a férfinép
rá sem hederít, végzi a maga dolgát otthon is,
a mezőn is, de az asszonyok hűségesen megtartják. Nem jó ma dolgozni, — mondják —
de hogy miért, azt ők maguk sem tudják. Ezért
nem lehet velük boldogulni s ezért nem tudnak
bizonyos határidőre elkészülni a munkával.
így állanak a viszonyok háziiparunkat illetőleg itt nálunk, Torontálban. Es azt hiszem
többé-kevésbé így van ez az egész országban.
Van háziiparunk, gyönyörű szép munkákat
tudunk egyes kiállításokra küldeni, s vevőközönségünk is akadna, csak az nincs, aki fölkarolná az ügyet s állandósítaná úgy a termelést, mint a fogyasztást. Szóval: vau, de nincs.
Hanem azt az egyet dicséretére elmondhatom az idevaló népnek, hogy nem kell nekik
bíztatás, hogy a maguk készítette munkát
megbecsüljék. Nagyon is megbecsülik, sőt
még túl is becsülik. Se embere, se asszonya
nem venne magára más inget, mint a saját
háziszőttes vászonból valót. Még a legszegényebbje is abban jár, s a gyerekeit is abban
járatja. Az én cselédem igazán földhözragadt szegény özvegyasszony, egész nap nálam
van elfoglalva, s éjszaka sző, csak, hogy legyen
neki ingnek valója. A múltkor is jóakarólag
figyelmeztettem,
nem jól teszi, hogy annyit
éjszakázik, mert tönkremegy az egészsége.
Azt mondja, mit csináljon, ha kénytelen vele,
mert sem neki, sem a fiacskájának nincs már
jóravaló inge.
— Dehogy is vagy vele kénytelen, — mondom neki — azon a pénzen, amelyen vászonnak való pamutot veszel, kész vásznat is
vehetsz a boltban. Olyan elszörnyüködve nézett rám, mintha legalább is azt mondtam
volna neki, hogy a hitét tagadja meg. Szégyenletében sem tenné meg — mondta — hogy
készen vett vászonból való inget hordjon,
hiszen mit szólnának az emberek? Ki sem merne
menni az utcára, sem a gyerekét nem engedhetné a többi gyerek közé játszani.
Ezeket nem kell félteni, hogv elhanyagolják az ő speciális háziiparukat. De meg is
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A gazdasági népoktatási törvényjavaslat viérdemli ez a munka azt a nagy ragaszkodást,
mert páratlanul áll a textilipar terén. Meg- lágosan kimondja, hogy : „Mindazon község,
próbálkoztak már gyárilag is az előállításával, ahol a lakosság túlnyomó része gazdálkodásde még c-ak meg sem közelíti az eredeti kézi sal foglalkozik és ahol összesen legalább is
50 olyan ismétlő-tanköteles korban levő mindszövést.
Ha azokon a bizonyos illetékes helyeken is két nemű gyermek van, kik nem részesülnek
úgy ismernék ennek a torontáli háziiparcik- felső nép-, polgári, kereskedelmi vagy középkeknek a szépségét és az értékét, mint mi, iskolai oktatásban és nem járnak inasiskolába,
bennszülöttek, talán országos mozgalmat csinál- köteles gazdasági népiskolát felállítani", miből
nának az érdekében. De ha mást nem i=, ! világos, liogy a 12 —14 éves korú tanköteannyit meg lehetne tenni, hogy a női javító- lesek járhatnak inasiskolába, de idézem az
intézetekbe és esetleg a márianosztrai fegy- 1884. évi ipartörvény 60. §-át, mely a tanonházba be lehetne vinni ezeket a primilív, cokról következőkép rendelkezik: „Gyermekek,
parasztember - faragta szövőszékeket, s télen kik életük 12 ik évét még be nem töltötték,
át nagyon sok szép munkát lehetne csináltatni, tanoncokul fel nem vehetők. Kivéielnek csak az
és talán ezzel lehetne megvetni az alapját iparhatóság engedelmével lehet helve, mely esetegy háziiparcikkeket elárusító nyilvános üzlet- ben köteles az iparos tanoncát 12 éves kora
nek. Ott aztán mindenki a napi ár szerint betöltéséig a népiskolába rendesen járatni."
eladhatná készletét, a vevőközönség pedig
A gazdasági népiskolának annal kevésbé
beszerezhetné, amire szükség van.
lehet feladata, hogy az ipari vagy kereskedői
Eb talán ez is volna az egyedüli panasza. pályára készülő ismétlő-tankötelesek oktatásáról gondoskodjék, mert az új ipariskolai törvényjavaslat szerint még az ismétlő-tanköteles
A gazd.népoktatási törvényjavaslat korban levő ipari vagy gyári napszámosok is
! az iparostanonc-iskolába kötelesek járni. Azokállítólagos hiányai.
nak pedig, kik — bár később esetleg iparos
írta:
Gr fényi
Jakab.
vagy kereskedői pályára lépnek — a gazdaHáda József úr e lap 9. számában meg- sági népiskolát látogatják, az itt elsajátított
jelent „Az iskola az ipar szolgálatában" című ismeretek csak hasznukra válhatnak.
cikkében a gazdasági népoktatási törvényA gazdasági népiskola az iparostanoncok
javaslat korszakalkotó jelentőségét fejtegetvén, ipari, főleg rajzoktatásáról csak kivételesen
abban oly hiányokat vél megállapítani, me- és pedig akkor gondoskodik, ha a községben
lyek orvoslása sürgős szükség. Egyoldalúnak inasiskola ínég nincs s az ennek következtémondja a törvényjavaslatot és tantervét, inert ben a gazdasági népiskolába utalt iparos- és
megfeledkezik a munkamegosztás törvényének kereskedőtanoncok száma a 25-öt meghaladja,
parancsoló szaváról, mert az iparral, kereske- ami azonban azon a tényen, hogy az iparosdelemmel egyáltalán nem törődik, mert a házi- tanoncok oktatása az inasiskola feladata, egyipart mindenik zónában csak heti 2 órában általán nem változtat.
veszi fel, az ipar és kereskedelem részére küEzek megállapításával nemcsak az az alapelv
lön zónát nem állapít meg és ipari jellegű dől meg, melyre cikkíró egész okoskodását
ismétlő-iskolák felállításáról nem gondoskodik. felépítette, de, természetesen, megdől az ebből
E kifogások egyáltalán nem jogosultak. A vont következtetések igazsága is, s így ezektörvényjavaslat gazdasági népiskolák felállítá- kel tovább foglalkoznom fölösleges.
sáról azért gondoskodik, hogy jövő élethivaKi kell azonban térnem cikkírónak oly állítására a gazdálkodással foglalkozó nép gyer- tásaira, melyek a. gazdasági népoktatási törmekeit készítse elő s azért, mert az ipari és vényjavaslat hiányos ismeretén alapulva, e lap
kereskedői pályára lépő 12—14 éves tan- olvasóközönségének, a gazdasági népoktatás hivakötelesek szakbeli oktatását fel nem öleli, tott munkásainak megtévesztésére alkalmasak.
egyoldalúnak annál kevésbé mondható, mert
Cikkíró szerint: „A gazdasági népiskol;.
utóbbiak oktatása az iparostanonc-iskolák fel- tanítási tervezete három zónára oszlik: az
adata. Cikkíró abból a téves felfogásból indul önálló gazdasági népiskolára, a, kertgazdasági
ki, hogy e törvényjavaslat keretében bármilyen és hegyvidéki zónára."
pályára készülő 12—14 éves tanköteles gyerA gazdasági népoktatási törvényjavaslat kimek gyakorlati irányú oktatásáról kell gon- sebb fokozatú és önálló gazdasági népiskolát
doskodni s ez szerinte máskép nem is lehet, különböztet meg. Előbbi oly községekben
mert: „az ipartörvény szerint a gyermek leg- szervezendő, hol az ideutalt ismétlő-tankötealább 15 éves korában mehet iparostanoncnak". lesek száma 120-nál kevesebb s abban úgy a
Ez a felfogás és állítás határozottan téves.
gazdasági, mint a közismereti tárgyak tani-
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tását az elemi népiskola tanítói látják el. A
tanítási órák száma a téli időszakban heti 7,
a nyári időszakban heti 5 óra.
Önálló gazdasági népiskola oly községekben
szervezendő, ahol az ismétlő-tankötelesek száma
legalább 120 s ahol a község anyagi ereje
ezt megengedi. Ebben a gazdasági oktatást
külön e célból rendszeresített gazdasági szaktanító (szaktanítónői) állásra kepesített gazdasági szaktanító (szaktanítónő) látja el. A tanítási órák száma a téli időszakban heti 12 óra,
a nyári időszakban heti 6 óra.
Az önálló gazdasági népiskola tehát nem
zónát jelent, az a gazdasági népiskolának egyik
típusa.
A gazdasági népiskola tanítási terve aztán
úgy az önálló, mint a kisebb fokozatú gazdasági népiskolában, tekintettel arra, hogy a tanításnak a vidék gazdasági viszonyaihoz s
annak különböző feladataihoz kell alkalmazkodnia s a gyakorlatban leginkább 3 főirányban fog haladni, mezőgazdasági, kertgazdasági és hegyvidéki (erdő- és legelőgazdasági)
zónát állapít meg s az egyetemes tanterven
kívül e zónák mintatervét is nyújtja.
Ha már most a gazdasági népiskolai háziipari oktatásra fordított időt vizsgálva tekintetbe ve.'szük, hogy a kisebb fokozatú gazdasági népiskolában a téli időszakban heti 7 órai
tanításból 2 (ira s a hegyvidéki zóna 1. osztályában heti 3 óra, az önálló gazdasági népiskolában pedig heti 12 órai tanításból az
egyes zónák szerint osztályonként heti 2— 3—4
óra fordíttatik, úgy ezt az időt a rendelkezésre álló heti óraszámhoz minden esetre arányosnak; s ha még azt is tekintetbe vesszük,
hogy a kisebbfokú gazdasági ismétlő-iskolában
a tanítási idő a téli időszakban eddigelé heti
5 óra volt, a gazdasági népoktatási törvény
szerint pedig heti 7 óra lesz s ebből 2 óra,
tehát az egész óratöbblet a háziipar oktatására van szánva: úgy az erre fordított időt
teljesen elégségesnek is fogjuk találni, melynek nagyobbarányú kiterjesztése a gazdasági
és közismereti tárgyak tanításának rovására
esnék.
A háziijtari oktatásra az önálló gazdasági
népiskolában fordított időt, hol még külön
4—6 hetes háziipari tanfolyamok eddig is rendeztettek s a jövőben is rendeztetni fognak,
azt hiszem, cikkíró is elégségesnek fogja tartani.
Teljesen elismerem az ipar és kereskedelemnek mint közgazdasági tényezőknek nagy fontosságát (hisz ezt ki ne ismerné el), de határozottan állítom, hogy a mezőgazdaság, mely az
emberi élet fenntartásához legszükségesebb javakat s az ipar és kereskedelemhez a nyersanyagot szolgáltatja, ezekkel legalább is egyen-
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rangú tényező s hazánk gazdasági fellendülésének, hol a lakosság mintegy 70%-a őstermeléssel foglalkozik, legfontosabb tényezője
s így felvirágoztatása, gazdanépünk jövedelmének fokozása, az államfenntartó elem kivándorlásának megszüntetése kormányzatunk legfontosabb feladata s minden eszközt meg kell
ragadni, mely ennek elérésére alkalmas. Ily
eszköz az okszerű gazdálkodás terjesztése, a
gazdasági népoktatás általánosítása.
És mégis mit tapasztalunk ? Azt, hogy amíg
az iparostanoncok oktatásáról már az 1884. évi
XVII. t.-c. gondoskodott, addig a gazdálkodással foglalkozó nép gyermekeinek gyakorlati
irányú oktatása érdekében addig, míg ennek
nagy fontosságát Halász Ferenc fel nem ismerte,
alig történt valami, és most, midőn miniszterünk a gazdasági népoktatás törvényes rendezését végre a törvényhozás feladatai közé sorozta
s a gazdasági népoktatási törvényjavaslat a legilletékesebb tényezők részéről a legkedvezőbb
fogadtatásban részesült akkor a cikkíró hibájául rója fel a törvényhozásnak, hogy agrártörekvésekkel akarja boldogítani az országot.
Meggyőződésem, hogy törvényhozásunk a
gazdasági népoktatási törvény megalkotásával
évtizedek mulasztásait pótolja s a nemzetet
akkor fogja igazán boldogítani, ha a gazdasági népiskolák felállítását a törvényjavaslat
rendelkezéseitől eltérőleg nem a mindenkori
költségvetés által rendelkezésre bocsátott hitel
keretén belül rendeli el, hanem akkor, ha azok
mielőbbi felállításáról már e törvényjavaslat
keretében gondoskodik.

Egészségügyi előadások.
írta : La/catos

hajon.

A „Gondviselés" ápolónőket képező egyesület
röviddel ezelőtt Szamaritánus-tanfolyamot rendezett, melynek az volt a célja, hogy a müveit
nőkkel a helyes betegápolás elveit megismertesse
s hogy a betegápolás ügye iránt érdeklődést
keltsen.
Az előadások tartására a budapesti egyetem
orvosi karának tanárai vállalkoztak. Az előadások iránt a jelentkező hölgyek a legmelegebb
érdeklődést s valóban tiszteletreméltó kitartást
tanúsítottak. A jó példával a „Gondviselés"
egyesület nagynevű elnöknője : Batthyány L
josné, Andrássy Ilona grófnő járt legelői. A ta
folyam nemcsak anyagi haszonnal járt az egyi
sületre, hanem — s bizonyára ez volt a főcél —
igen nagy erkölcsi eredményt is ért el. A művelt
magyar nők előtt egy eddig előttük nagyrészt
ismeretlen világ tárult fel, mely veszélyeivel,
örömeivel s aggodalmaival ugyancsak felkölt"itte
az érdeklődést.
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Mellkasokat

Magyar-német óvónőt keresek,

gyékényből, kiváló minőségben, szállítok darabonként
1 koronáért. Nagyobb rendelésnél kedvezmény. Matuska István, Nagykároly.
(492—II—2)

5 éves és 2 '/a éves fiúcska mellé, lehetőleg Délmagyarországból. Ajánlatokat bizonyítványmásolattal, fizetési
igény megjelölésével kér : Ehrlich Andorné, Jám,
Krassó-Szörény megye.
(512—I—1)

Stampay ének- és imakönyve
(XV. kiadás. 256 oldal. Új kotta!)
a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan
kötve 30, díszben 50 íillér. 11-ik könyv ingyen, új
2 4 oldalas kotta ingyen. K ö b ö l k ú t (Esztergom m.).
(240-12—12)
A reform, iskolákban megtartandó

Kálvin - ünnepélyre
Emlékfüzetet adtak ki a komáromi ref. egyházmegyei
tanítók. A füzet az ünnepély teljes programmját tartalmazza alkalmi imákkal, tanítói megnyitó- és bezáróbeszéddel, alkalmi költeményekkel és a gyermekek
által elmondandó Kálvin élettörténetével. Ezúton kérjük a ref. tanítóságot, hogy a füzetet növendékeik s
a ref. hívek között terjeszteni szíveskedjék. Az esetleges tiszta jövedelem tanítói jótékony célra lesz fordítva. A füzeteket megküldi : Kovács Alajos, Negyed
(Nyitra m.). A füzet ára darabonként 20 fillér.
(533—II —1)

Iskolapadok,
iskolaberendezések,
tornakészülékek é s
óvodaberendezések g y á r a .
Kívánatra
megküldi
újonnan k i adott árjegyzékét, ingyen
és b é r m e n t v e .
(9—52—18)

FEIWEL LIPÓT utóda
BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7.

HOROYITZ ADOLFNÁL Nagyszombatban
kitűnő minőségű és igen csinos

1gr vizsgalapok
minden vonalzásban kaphatók. Áruk százanként 1*20
korona, bérmentesítés 30 fillér, G00 darabig 72 fillér.

Cimlap L t w S ï n ingyen.
(465—III — 3)

Előfizetési felhívás

KLŐriZETÉil

Egész évre
Félévre
Negyedévre

Á R :

10 kor. — fill.
5 kor. — fill.
2 kor. 50 fill.

Előfizetést naptár szerint kikerekített egy évnegyednél
kevesebb időre nem fogadunk el. Az előfizetési és hirdetési
dijak nem a szerkesztőségbe, hanem a kiadóhivatalba
küldendők postautalvánnyal be, következő eím alatt:

A Néptanítók Lapja tekintetes Kiadóhivatalának
Budapest,

X. (Vár), Iskola-tér

3. szám.

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tucL-egyetemi könyvnyomdában.
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Figyelmeztetés !
Olyan hirdetéseket, melyekben állami tanítók vagy tanítónők állásukat
pénzért hajlandók elcserélni, avagy anyagi ellenszolgáltatások fejében
ilyeneket keresnek, nem fogadunk el.
Budapest, 1909. évi márc. 12.
Az egyetemi nyomda
igazgatósága.

ezüstszőrü nyúl eladó

Tanítók s e g í t s é g e !

nítónál, Nagykomlós (u. p. Nagykikinda).

Minden állami, községi és áll.-segélyes iskolánál meg
kell lenni és májusban küldendő föl a kir. tanf.-hez
jóváhagyás végett a jövő évre szóló tananyagbeosztás
(részletes tantervezet) és órarend. Az egytanítós iskolák kidolgozott, falra függeszthető, hónapokra és hetekre felosztott Hoffmann-féle részi, tantervezete 1 K,
órarenddel 1 K 20 f. A III—Yl. oszt. egy teremben
80 f, órarenddel 1 Ii. Két oszt. egy teremben 60 f,
órarenddel 70 f. Egy oszt. külön .10 f, órarenddel 40 f.
A külön osztályok egyszerre rendelve 1 K 50 f, órarendekkel 2 K. Póstaportó 10 f. Az összeg előre küldendő be ! Huszár A., Szatmár.
(437—VII—8)

IK f n r i n t p r t r e m e k szabásban, elegáns kivitell J IUI l l l l u l l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot

(507 — 1—1)

Iskolai és orgonaharinöniumot ne
vegyen, míg

REMÉNYI MIHÁLY
magyar hangszertelepének h a r m ó n i u m r ó l szóló árjegyzékét á t nem
olvasta, mely ingyen és bérmentve
küldetik Budapestről, VI., Király-u58.
Gyakorló pedálos orgonák a legolesóbb gyári árakon.Régi hangszerek
cserélése, vétele és javítása, kezesség mellett. Telefon 87—84.
(64—30—17)

Kralloz F. és Társa
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Rákéczi-út G9. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20-52—18)

BOTOR

-

POLGÁR SÁNDOR
orv. mii- és kötszerésznél

készpénzért vagy részletfizetésre
legjutényosabb érőn

(Bpest, VII., Erzsébet-kőrút 50.)
legjutányosabban beszerezhetők
a legjobb találmányú s é r v k ö t ö k , összes b e t e g á p o l á s i
e s z k ö z ö k és k ö t s z e r e k , h a s kötök, egyenestartók, orthop é d i a i f ű z ö k és j á r ó g é p e k ,
valamint m ű l á b és m ű k é z
saját műhelyében a legpontosabban készül. Képes árjegyzék
ingyen és bérmentve, csak megadandó, mily tárgy szükségeltetik.
(449—20—3)

EHRENTREU ÉS FUCBS
testvéreknél

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút

m

8/k.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Telefon 8 8 - 5 9 .
(208—40—12)

tîIBIÎÏ
Az elemi népiskolákat kötelező
tanszerbeli fölszerelések
legjobb beszerzési forrása:

ERDÉLY

és

SZABÓ

laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára,

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21.
(a Tanszermúzeum mellett).
Müszerészeti gyár!
Üvegfúvó-intézet!
Árjegyzék ingyen és bérmentve !

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen !
Telefon 42—05.

•

"

' ' M l '

( 1 7 - 1 6 — 10)

•

HARMONIUMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít :

PAJKR REZSŐ és TÁRSA
BUDAPEST,
X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.)
Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Részletfizetésre 8 koronától f e l j e b b .
T a n e r ő k n e k külön százalékengedmény.

(63—26—17)
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À betegségek leküzdésére nem elég az orvosság, az ápolás gondossága s gyöngédsége nélkülözhetetlen segítőeszköz. S ki volna inkább
hivatott arra, hogy ezt a feladatot teljesítse,
mint a müveltlelkü nő ?
Jóleső érzéssel konstatálhatjuk, hogy a „ Gondviselés" Szamaritánus-tanfolyam nemes gyümölcsei már érlelődnek, minthogy annak hallgatói a jó ügy buzgó apostolai lettek. Nevezetesen : Batthyány
Lajosné, Andrássy Ilona
grófnő lankadatlan buzgalma és agitációja folytán
az elnöklete alatt működő fővárosi Nőegyesületek
Szövetsége egészségügyi előadásokat rendez vidéki nők számára s az előadások megtartására
több úrhölgy vállalkozott.
Föltétlenül dicséretreméltó ténykedés az emberiség javára az, amit a Nőegyesületek Szövetsége kezdett. Es sokszorosan fog az előadások
értéke hatványozódni, ha azok a munkásosztályba, a szegény emberek seregébe, az egyszobás
lakások bérlői közé is fog hatolni, oda, hol a
gyermekhalandóság a legnagyobb, mert a nyomorúság bajaira rádupláz még a tudatlanság
baja is. Nemcsak a népesség aránya, hanem a
kioktatásra való rászorulás szerint is a kioktatandó anyák itt vannak a legszámosabban.
Mert nézzük csak a városok és faluk végén a
temetőt, telehintve azzal a sok-sok apró kereszttel, ami a gyermekek sírját jelzi. Bármi bőven
ontotta is nemzetünk a létért való nagy háborúkban vérét, mindenütt és minden időben mégis
többet vesztett el a gyermekszobában, mint a
csatamezőn. Tudatlanság és babona pusztítanak :
ráolvasás, szemmel gyógyítás, kuruzsolás napirenden van. A gyermekek ezrei pusztulnak el
évente, nemzeti, közgazdasági szempontból kiszámíthatatlan veszteséget okozva, mert egy
elpusztult gyermeki élet a nemzeti vagyon kb.
3000 koronát érő megkárosodását jelenti, egy
jeles német közgazda szerint.
Minden időben szörnyen bánt el a csecsemőkkel az emberiség. Még a Tajgetosz-hegye,
melyről ledobálták a nekik gyöngéknek látszó
gyermekeket, vagy az indus szokás, hogy a
Gangesbe lökték, nem volt a legrosszabb és
legkíméletlenebb eljárás, hogy szabaduljanak
tőlük. Ennél még embertelenebb volt a XIX.
század angyalcsinálása, melynek gépezetét oly
igazán és megrázólag írja le a „F.écondité"-ben
Zola.
A gyermekvédelemre, a biblia tanúsága szerint. a zsidóknál nem igen
volt szükség.
o
o Áldásnak tekintették a sok gyermeket, átoknak a
magtalanságot. Ellenben a rómaiaknál az apa
gyermeke életének és halálának korlátlan ura.
Büntetlenül elhagyhatja, kiteheti. A római jogtörténetben a gyermekvédelem első szava Julius
Paulnstól ered, ki Alexander Severus tanácsosa.

Ö mondja ki először, hogy nemcsak az gyilkol,
ki megöli a gyermeket, de az is, ki éhen hagyja
veszni, vagy kiteszi. A IV. században Konstantin
császár gondoskodik először az elhagyott gyermek védelméről, de csak úgy, ha törvényes. Aki
törvénytelen gyermeket vett magához, rabszolgává tehette. Justinianus veszi le az elhagyott
gyermekről a rabszolgaság jármát, azzal a megokolással, hogy aki elhagyott gyermeket magához
vett, nem lehet birtokosa, mert nem érdekből,
de könyörületből tette. Az első gyermekvédelemnyomokkal csak 1204-ben találkozunk Rómában,
ahol III. Innocent pápa az első gyermekmenedékhelyet alapította, megtudván azt, hogy naponta húznak ki a Tiberisből a halászok elhagyott és megfulasztott gyermekeket. Érdekes
ennek a menedékhelynek a leírása. Dajkákat
tartottak a gyermekek számára. .V szervezés
tehát olyan már, mint a mai menedékhelyeknél.
Franciaország csak 150 évvel később követi
a példát. Mikor már Parisban egyszerűen az
utcára tették ki a gyermekeket, akkor kimondották elvben, hogy a L'hospice du Saint-Esprit-t
felállítják és hogy abban törvényes, elhagyott
gyermekek ellátást találnak. De még kimondhatatlan nyomor két századának kellett lefolyni
és Paulai Szent Vincének kellett eljönnie, hogy
a világ legműveltebb államában a gyermekvédelem az első lépést megtehette. Annyi volt
azidőben a kitett és elhagyott gyermek, hogy
külön iparág fejlődését, az elnyomorodott koldusok mesterséges előállítását idézte elő. Ez
volt a legjobb esetben az elhagyott gyermek
sorsa ! Ebben az időben virágzott az eltörpítés
iparága, hiszen nemcsak királyi, de még nemesi
udvarban is kellett törpének lenni. Ebben az
időben nevelték a cserépembereket — és ez
nem mese ! Sőt az sem mese, hogy igen sokat
„használtak el" úgy, hogy megvették 1—2 sol
parisis-ért (ez volt az ára) s akkor mágia jövendőmondására használták —
beleiket ! Paulai
Szent Vince nevéhez fűződik ez iszonyatosságok
megszűntetése. 0 alapította meg mondhatatlan
fáradsággal a „talált gyermekek menhelyét",
amely eleinte csak 12 gyermeket bírt befogadni.
Kijárta annak az irgalmasok és Ausztria Anna
segélyét, majd mikor a fölvett gyermekek száma
óriásilag növekedett, XIV. Lajos támogatása
! képesítette megélhetésre az intézetet. 1772-ben
10.634 volt az intézet ápoltjainak száma!
A francia jakobinusok 10 nappal királyuk kivégzése előtt határozták el, — igaz, a fenkölt
Roland indítványára — hogv az állam segíteni
tartozik minden többgyermekű szegény családot ;
hogy fölnevelni, emberré tenni tartozik minden
talált gyermeket ; hogy a leányanyának is joga
van nemcsak a nemzet ir támogatására, de az
abszolút titoktartásra is ! Ok mondották ki végre,
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hogy a talált gyermeket lelencnek nevezni tilos,
„ők a nemzet árvái!1'
A pogányság semmit, a kereszténység első
tizennyolc százada nem sokkal többet tett a
gyermekekért. A gyermekszeretet csak a XIX.
században kezdte mozgatni a társadalom szívét.
Mirajtunk, a XX. század fiain és leányain áll,
hogy jóvátegyük, expiáljuk azt a sok bűnt és
gyalázatot, amit a gyermekkel elkövettek az
elmúlt véres századok.
Magyarországon az összes újszülötteknek legalább 25%-a pusztul el már első életévében.
Es nagyobb részük nem is ragályos betegségek
folytán, hanem rossz táplálás miatt. Különben
is lassan szaporodó népességünk részére tehát
minden negyedik születés kárba vész.
Sokkal nagyobb szám ez, mint amennyit a
tüdővész elragad és majdnem a legnagyobb
arányszám az egész kontinensem
Ha pedig e sűrű elhalálozás okát keressük,
akkor az eseteknek legalább is felében az emésztőszervek bántalmát ismerjük fel a kisdedek valóságos öldöklő rémének. Egy fertőző betegség
sem szed annyi áldozatot, mint ez a suttyomban
belopódzó, eleinte ártatlan képű, de gyilkos
munkájában könyörtelenül előhaladó kór. A
nyári hónapokban jó, ha minden második mesterségesen táplált csecsemő kiszabadul vészes
karmai közül. Mert igen egyszerű és ártalmatlannak tetsző ennek a pusztító rémnek a fegyvere: csakis a rossz tej. A statisztika tanúsága
szerint az elhalt csecsemőknek 90°/o-a a tehéntejjel tápláltatott. Az anyatejjel táplált csecsemőknek csak tizedrésze pusztul el egyéb betegségekben. A három nyári hónapban sokkal
nagyobbak a tej megromlásának esélyei, ezért
még sokkal több a gyomor-, bélhurut zsenge
áldozata.
A városokban sok anya nincs abban a szerencsés helyzetben, hogy csecsemőjét maga
szoptathatná. Még kevesebben vannak, kiknek
dajkára telik. Ezért legtöbben a piacra hozott,
ntár magábíui is elég rossz tehéntejhez kénytelenek folyamodni, mely azután napközben, a
használatig, még tovább romlik. Csak ezzel
táplálhatja gyermekét az anya, kinek nincs elegendő teje, vagy aki maga is beteg; a dajka,
ki emlőjét keresetf'orrásává teszi és saját gyermekét öreg anyjára bízza. Főleg pedig a munkásosztály asszonya, ki mihelyt fölkelhet, külső
munka után lát és csecsemőjét idősebb nővérkéje oltalma alatt otthon hagyja.
Itt az igazi, de hallgatag nyomor. Ez a néppusztulás valódi fészke. Itt nyílik a leghálásabb
tér a nem lármás, de annál gyümölcsözőbb
jótékonyság részére.
Franciaországban időről időre plakátok szólnak az anyákhoz s intik, kérik őket : szeressék
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az ő kicsinyeiket, óvják őket, vigyázzanak reájuk :
— a jövendő Franciaországra.
Nemrég a francia kormány a legszegényebb
és legmegvetettebb anyákat oktatta ki, kiknek
szégyent és gyalázatot jelent a gyermek, hogy
az anyaság mindent expiál s ne igyekezzenek
lerázni nyakukról az apróságot. A kormány
hajlandó nagyobb segedelmet is adni, csak a
gyermekek ne szakadjanak el az anyjuktól. Az
utóbbi plakát meg arra oktatta ki az anyákat,
hogy az iszonyú hőségben mint kell gondozni,
táplálni, óvni a kicsinyeket : lehetőleg csak tejet
s felforralt vizet kell adni nekik s kerülni kell
a bacillust tenyésztő gumimból vagy kaucsukból
való táplálóeszközöket, nem szabad a csecsemőkkel gyümölcsöt etetni stb. A szülők elé
tárják a mai napok egyik legveszedelmesebb és
legkegyetlenebb müveit, sőt tudákos babonáját,
azt az edzés címén űzött gyermekkínzást és
gyermekpusztítást. Mert a papa vagy mama a
knájpolás bolondja, a szegény úri gyermekeknek
húszfokos csikorgó hidegben födetlen nyakkal,
mezítelen karral és térddel kell sétálniok az
utcákon. Éles elmével mutatják ki e balgaság
logikájának ferde voltát, hivatkozván ama fontos
és szomorú tapasztalatra, hogy minden józan
orvos tudomása szerint a diftéria és a járványos
gyermekbetegségek általában legtöbb áldozatukat
o

O

o

ezek közül az edzett angyalkák közül szedik.
Mert ellentállásukat csökkenti a természetellenes
csupaszonjárás.
Ma már Franciaországban általános az a hit,
hogy az elnéptelenedés ellen államilag és társadalmilag csak egyetlen tennivaló van : a halálozás csökkentése. Franciaországban több mint
százötvenezer piciny csecsemő pusztul el évenként. Es félmillióra rúg a korán elhaltak száma.
Csak felére szállítani lo ezt a rettenetesen gyászos
számot : hatalmas, szent cél. S a francia állam
és társadalom immár útjára térült e nagy célnak.
A francia kormány rájött, hogy az elnéptelenedés ellen az ő tennivalója: áldozatkész
gyermekvédelem, a humanitás és az orvostudomány közös működése. A gyermekvédelem ma
a legelső francia programm. A többit
vallják
a franciák — a gazdasági átalakulások hozzák
meg. A nép, a munkásosztály, ma már csaknem
teljesen meggyógyult s a vagyonos osztály józanabb, nagyobb fele sem hadakozik már a
természettel. Mindezt a gazdasági és szociális
reformok eredményezték.
Lehetetlen, hogy valami tanulságot ne nyújtson ez nekünk is, magyaroknak, kik sok helyütt
— sajnos — majdnem ugyanazt a veszedelmét
látjuk az államalkotó fajnak, mint a franciák
a magukénak. Epen azért üdvösnek, hasznosnak
és nagyjelentőségűnek tartjuk a Nőegyesületek
Szövetségének dicséretes akcióját és Isten bő-
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séges áldását kérjük rá. Mert amidőn a halálozás csökkentéseért küzdünk, egyben küzdünk
az egy-gyermekrendszer s a csekély születési
arányszám egyéb okai ellen is.

(sclédnyomorúsiíii.
(1! Osenberg Auguszta értekezése.)

Elfajult a eselédkérdés nagyon, de nagyon.
Mégsem szabad csüggednünk. Ép ellenkezőleg,
hozzá kell látnunk buzgón és sietősen, hogy
rendezzük. Mindenkinek az érdeke ez. Ma még
inkább, mint valaha, mert mind tömegesebbea
vonulnak ki az asszonyok és leányok a házi
tűzhely mellől. Hűl is. Maradnak a cselédekre
a gyermekek, növendékeink. A jó cseléd olyan
ritka, mint a fehér holló, de általában véve is
ritk dnak a cselédek sorai. Három szempontból vizsgálhatjuk az ügyet: 1. a szolga, 2. a
gazda és 3. a társadalom szempontjából.
Nagyon fontos, hangsúlyozza az előadó, hogy
a cseléd nem szereti hivatását. Inkább más
foglalkozást keres. Innen van, hogy még mindig
nagy arányokat ölt a kivándorlás. Igaz, hogy, ha
túl a tengeren nem kap más foglalkozást,
megint esak cselédsorba lép. Csakhogy nagy
különbség a sorsában itthon és Amerikában.
Odaát kevesebb a dolga és több a keresete.
Tavaly körülbelül 16.000 olvan korú és foglalkozású nő hagyta el hazánkat, kik beszegődtek
volna. Nálunk nagy úr legyen, aki többet ad
harminc korona havibérnél. Kint, ha kivált
konyít a főzéshez is, 120—160 koronára is
számíthat. Nálunk befogják kora reggeltől
késő éjszakáig. Szinte kétségbeesik az asszony,
ha nem dolgozik a cselédje. Van olyan gazdasszony is, ki nem meri kitenni a lábát, nehogy
távollétében henyéljen a donnája. Csak minden
második vasárnap van kimenője. Ekkor is kész
a patália, lia nem érkezik vissza vacsora előtt.
Ez a kíméletlenség nem űzi Amerikába, a
gyárba menekül előle. Emitt szélesebb a szabadsága. Estétől reggelig neki áll a világ. Több
a javadalma. Igaz, hogy ebből fedezi élelmezési szükségletét is, holott a konyhában erre
nincs gondja, ez azonban nem aggasztja.
Gyöngébben táplálkozik, ennyi az egész. Otthon
sem tartották pecsenyével, meg cukros süteménnyel. Alkalmasint, mi sem lennénk jobbak.
Mást hibáztatni nagyon könnyű. A más szemében meglátjuk a szálkát stb. Mi talán megvetjük a szabadságot, a mulatságot és nem
élvezzük kelleténél többet? Angliában úri
körökben észrevették ezt az egyoldalú gondolkozást; azt, hogy nem becsülik meg a nyers
munkaerőt. 1901-ben vagy húsz fiatal úrileány, egyetemi tanár, orvos, ügyvéd, pap
gyermekei nagyot gondoltak és összebeszélésre

beszegődtek közönséges cselédek gyanánt. Nem
egy hónapra ám, tizenöt napi felmondás mellett,
mint ahogy közöttünk járja, hanem egész álló
esztendőre. Ezzel megmutatták, hogv nem
kicsinyelik le a cselédi állást és nem szégyenlik
a durvább munkát. Elvégre valóképen nincs is
durva munka. Az egyik több testi, a másik
több szellemi erőt föltételez. Ha válogatni
kellene bennük, bajos volna hamarosan eldönteni, hogy melyik nélkül lehetünk el inkább.
Ennek az ismerete menjen át a magyar köztudatba is, mert csak ekkép oldhatjuk meg
szerencsésen a fontos kérdést, melynek van oly
jelentősége, mint bármely társadalmi problémának. De hogy szertelen kényelemben, üres
tétlenséggel, könnyelmű kötelességérzettel a
kávéházban, vagy zsúrokon töltsék életüket
asszonyaink, az semmi esetre sem fog jóra
vezetni, sőt erkölcsi katasztrófát idézhet elő a
családban és társadalomban.
Minden más foglalkozásnak megvan a maga
iskolája ; külső országodban a cselédnevelésnek
is. Nekünk nincs. Mert az az iskola, melyet
talán erre a célra szánnak, nem való erre a
célra. Ez a háztartási iskola. Tanítanak is
benne főzést, kevés gazdasszonykodást, de nem
azoknak, akik szolgálatot keresnek s nem
tanítják mindazt, ami azoknak kell. Seprés,
törülgetés, törékeny tárgyakkal való bánásmód,
gyermekek felügyelése, illő szórakoztatása stb.
stb., mind kívülesik a kereten.
Régebben volt magyar cselédiskola. Nem
ugyan intézményi szervezettel, hanem az ősi
kúrián. Maga a haziasszonv volt a tanító, a
cselédnevelő. Immár fogytán van a magyar
gazdasszony, az úri ház egyszerű életmódja.
Csupa külsőség mindenütt. Kik az okai 'í
Valljuk meg nyiltan, hogy mi magunk. A
milyen a nő, olyan a társadalom. Alapos
reformra szorul a nőnevelés. H a nem változunk
meg mi, nők, a nők valódi családi hivatásához
mérten nem értünk még meg a szociális
jogokra.
Kiterjeszkedik a cselédközvetítők és alkalmi
cselédszállások célszerütlenségére és erkölcstelen szellemére ; a cselédtörvény és cselédkönyvek elavultságára, a humánus cselédotthonok szervezésének szükségére ; a cselédek
irányában is megnyilvánuló felebaráti szeretetre.
Az érdekes előadást eszmecsere követte,'
melyben több úri nő csak úgy, könyv nélkül
elmondta, hogy mi bántja a szívét. Hogy hiába
tanítják ki szolgálójukat, nem veszik hasznát.
Nagyobb bért követelnek és továbbállanak,
hogy ezt meg is kapják. Feleselnek, leskelődnek, pletykálnak, lopnak stb. stb. Egy sző
mint száz, a kérdés égető, rendezése halaszti hatlan.
Ha eus irma.
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Magyar írók.
írta:

Tűri

Sándor.

Mátra féuyes barlangjában
Betűvetést mostanában
Tanulták meg a felnőttek,
— Kik e tudás híján nőttek.
„Tamáskendi" büszkén is ül.
Nein ismer mást magtín kívül:
Semmi kinccsel nem cserélne,
11 ogy író lett ő is végre ;
S ha írást hoz a kisbíró :
,, Ta "' á 8 le e h <1 i a n é r ' r ó"
Jegyzi ő nagy büszkén arra,
Ólakra és házfalakra,
Zsákra-mire ked\ s ; tenni
Ezt a szót, hogy : Tamáskendi :
Könyvek címét, boltfelírást
— Elhihetjük ezt is bízvást —
Nagy fennszóval olvasgatja . . .
Ül hát most az első padba':
— Mint idősebb amazoknál ! —
S roppant érzi, hogy rászolgál
Dicséretre, mit az öreg
Fátra
ekkép pendíte meg :
*

.. Ahelyett, hogy elzengenék — :
Tudástok míg egészre nőtt :
Mennyi küzdés árán történt
— Bár Lantosi ingyen, önként
Ajánlkozott tanításra ;
Főkép Tamáskendi bátya
Ellenkezett: ..arra-erre,
Most tanuljak, vénségemre !
Minek hoztak olyan törvényt? . . . "
S sok rábeszélésre történt.
Hogy őkelme hozzáfogott ;
Makrancos volt, makacskodott :
„ltossz a tábla'.1' — palavessző
Nem volt ínye szerint metsző
S mit fölfelé kellett húzni :
„Jobb lefelé, szebb az — úgy ni!"
Hát az összebötűzgetés,
— Festeni azt erőnk kevés —
Az volt még csak a nagyadó !
Néha ugyan mulattató :
(T « « ' ( < ' « =
tinó).
Ahelytt — mondom — megfonjuk hát

Elismerés koszorúját
S adjuk főkép kegyelmednek,
Kiről sokan példát vettek :
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Idősb fő is tud tanulni
— És nem szükség, hogy kisujjnyi
Gyerek mindent ös3zefaljon —
Hát ez, hát ez, mi ez, vájjon ?
Mi van ebbe' a csomagba'?
Könyv, ni, a miniszter *adta :
Ráírva : Az érdemesnek . .. .
Adjuk hát — a legidősbnek !
Olvassa, kend, mi a címe ? — :

,,llem-ek

ír-ók". — Úgy van; íme,

Remekírók ! Méltók arra,
H o g y mindenki elolvassa
Őket, akik a nép lelkét
Szeretettel ékítgették ! . . .
— Mert nem minden írót. aki
ír és ír. jó elolvasni ;
Ki — hogy lássák ! — mindenfélét
Összezagyvál s könnyebb végét "
H o g y foghassa a dolognak :
Furcsát
állít ! S bőven folynak
Mindent ócsárló bészédi ;
Mult ós jelen nem szent néki.
Szerencse még, hogy kegyelmed
N e m oly könnyenhívő gyermek :
Kendet ugyan síkos jegén
N e m ugratja minden
legény!
. . .
Jók iránt is nehogy kételyt
— Lelke mellyel úgyis hétéit
Támasszak : e könyvet nagyon.
Igen nagyon ajánlhatom ;
Mert. ki jó műveket ajánl,
Ismertetget : író-bb annál,
— Méltóbb e szép nevezetre —
Mint ki ír és irkál egyre ;
Es ajánlom, mert e könyvből
Látja, kelmed, mint tükörből,
Magyar
írói: természetét — :
E g y ü t t vagy szórva szerteszét
Talál mindnél hármat kivált :

Frtelmet, hó szívet, morált !
Egyszóval nagy-magyar-lelket,
Oly nyelven, mint tőle tellett —
Majd meglátja, majd meglátja . . .
Fogja ! — Tamáskendi bátya ;
— Szép képek is vannak benne
S magyar lelkünk gerjedelme
Búsul, örül a sorokban !
S azért vagyunk annál jobban
Kíváncsiak : mit szól erre
Tőzsgyökeres magyar elme ?
Mit szól a nagy költőinkhez ? . . .
Közelebb, ha szerencsénk lesz,
Hisszük, örömmel beszámol
A lelt kincsről ; és na bárhol
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Fennakadna, vagy ha épen
Kétely támadna szívében :
Eloszlatjuk — az írókra
Tündöklőbb sugarat szórva . .
Most pedig az örömére,
Ennyi
hogy szép sikert ére,
Zengjük, mint szívünk forr, hevül :
„Hazádnak rendületlenül" . . .

(íyalog János sora.
írta:

Véczely

József.

Különösen úgy tavasszal nehéz a szegény
ember sora. Olyankor ugyancsak kell küzködni
azzal a tülekedő szörnnyel, mely a levegővel
együtt orozva lopózkodik be a szegény ember
belsejébe. Nyárára már belefásul a lélek a
változhatatlanba; a föld után való szünetnélküli sóvárgást elöli a verejtékes munka. Télen
csak könnyebb nincsenesJcedni, mert ekkor a
föld alszik, nem kelleti, nem kívántatja magát.
Hanem amint a hó eltakarodik a határról s a
rög alól ütögetni kezdi zöld fejét a vetés s a
napsugaras tavaszi szellő a mezőről a falu felé
hajtja azt a jóféle földszagot . . . akkor nehéz,
szaggatott sóhajok törnek fel az elfásult emberek melléből s esdeklő tekintetek vetődnek a
mezőség felé . . .
Ilyenkor nem jó kötődni a szófukar emberekkel, mert felülkerekedik bennük a „cucilista".
Gyalog János is úgy járt-kelt a tavaszelőn,
mint a kivert állat. Egypárszor találkoztam
vele, de csak ép' hogy megbökte a kalapja
karimáját. Nem lehetett szóra hozni, pedig
beszédes ember. Ha kedve szottyan, úgy tudja
egymásután rakni a szókat, hogy — mint a
falu mondja — a szalóki pap sem különben,
pedig azt aranyszájúnak keresztelte el a környékbeli nép. Egy kicsit kopottas a János,
mint afféle szegény özvegyember, de azért jól
bírja magát. El napról napra ásó, kapa, meg
fürész után . . . Egy ideig hivatalszolga is volt
a városban, de azt hamarosan otthagyta.
— Nem nekem való az a levegő, — monda,
mikor hazajött — az ottani munka másvágású !
Már jól belemelegedtünk a napsugaras időszakba, mikor gondoltam, hogy a János túl
van már a brizisen s izentem neki, hogy volna
egy kis munka.
János gazda elnézett. Egy kissé még mogorva
volt, de már lehetett vele okosan beszélni.
— Azt a kis földet kellene felásózni, meg
elveteményezni — mondám.
— Az lőhet.
— Hát, hogy leszünk ?
A vállát megvonogatta s azután egykedvűen
mondá :

— Napszámra mönjön-e. vagy átajába? Az
ugyan mindegy, — tette hozzá — mert így
is, úgy is kitösz négy napot . . . az mög épen
négy forint.
— Hát a tavalyi nem tenné meg?
— Nem jövök ki vele, — csóválta meg a
fejét — most nyomósabb az élet.
Megadtam a négy forintot.
Én azután, amint mind jobban jobban nyílott a természet, ki-kijárogattam a veteményeshez. Egyrészt a séta kedvéért, mási'észt meg
a levegő is húzott.
Egy délután, amint vizsgálgatom, hogy
melyik bokor mit sejtet maga alatt, látom ám,
hogy Gyalog János gangosan lépeget a páskumon errefelé. Még távolast volt, de rögtön
szemembe tűnt, hogy lépése a szokottnál ruganyosabb, a tartása egyenesebb. Valami történt
a Jánossal, — gondolám — még pedig szívelős dolog. Amint a közelembe érkezett, köszöntését e szóval fogadám :
— De virágos kedvünk van, öreg !
Levette zsíros kalapját. Balkezével megsodorta deresedő bajuszának mindkét ágát.
— Hát lőhet, instálom . . . lőhet.
S hunyorított egyet a balszemével.
— Tán a lutrin nyert ?
János gazda megcsavarta vastag nyakát,
előbb jobbról balra, azután meg balról jobbra ;
köhentett vagy kettőt, miközben görbe somfabotját hátrairányította; rátámaszkodott s azután
ünnepélyesen meglógatta a fejét.
— A lutri — s legyintett egyet a kezével
— az semmi! Másféle fundamentuma van az
én esetömnek !
— Hogy-hogy?
— Sora van annak . . .
Erre a bíztatásra, ismerve János gazdának
a révbe messziről való bevitorlázását, leheveredtem az árokpart lejtős pázsitjára. János is
irányt változtatott s megint szembekerült velem.
— Hát, igen a' . . . falókon voltam a tiszteletös úrnál. Hiszen teccik ösmerni, fáin egy
embör, mögböcsüli a szögényt is. Ott volt egy
kis dolgom. Hát, amint mögláttam a tekintetes urat, hogy itt van a veteményösnél, befordultam a düllőn; mondok, én is mögnézöm,
mit mutat a mag ? Hát ereszt az idén is, ha
valami rá nem gyün. J ó föld, a' mán szent í
Magam is e körül szeretnék sikeríteni! . . .
Lopva rámpillantott, hogy vájjon mit szólok e vásárlási szándékára.
Csakugyan meglepett e nyilatkozata, mert
Jánost úgy ismertem, mint máról holnapra
élő embert. Módos rokonra sem célozgatott
soha, hát nem örökölhetett. Eddig a földes
emberekről is furcsa nézete volt s most maga
is közibük szándékozik állni . . . Valami van
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a dologban, — gondolám — no, de majd
elmondja, csak a sorát kell várni. Nem is
szóltam semmit, csak a fejemet lógattam meg
iirenlőleg.
O
O
— Ez az igazi! — mondá s kampós botja
ve'gével kis-é megturkálta a porhanyós föld
színét. — Nem olyan, mint ami ott van, túl
a gránicon. No, az fene egy hepe-hupás
ország, azt mondom ; de hát mindenüvé jut
embör, merthogy sokan vagyunk.
Összeráncolta bozontos szemöldökét. Jobbkeze hüvelykujját a szájába vette s elgondolkozott.
— Teccib ösmerni Surul Pistát? Nohát
az volt épen az én káplárom, mikor 79-ben
kinn jártunk a bosnyákra. Heten voltunk falubéliek. En, mög a Pista, a két Tarhonya,
mög Pétör, a kisbíró és Fabók Laci. Az szögény ott is maradt, aztán mög a Csukás P a l i . . .
E csak úgv szekeres sorban gyütt, de mög
is szödte magát s m o s t fönnhordja az o r r á t . . .
Hászen, még más is főhet belső embör, ha
mingyárt nincs is két fertály főggye . . .
— Az igen, — bólintottam ráhagyólag.
— No, hogy egyik szavam a másikba ne
vágjam, a mi századunkat kapitány úr Rácz
vezette. En pucótam rá. Jó embör vót, a' má'
szent! Mögböcsűtük egymást. A legénység is
szerette, pedig néha kurucosan viselködött : de
hát ott nem is lőhet máskép, mert sokféle
az embör. Egyik így, a másik úgy. Csak a
fegyelöm tartja fönn a röndöt.
Aztán említést tett az öreg néhány kurtavasas és garnizó-áristomos esetről, majd így
folytatta :
— A háború után hazakövetköztünk, csak
ép a szögény Fabók Laci maradt ott. E n
egészen mögfeledköztetn a kapitányomrú. Mi
lőtt belőle, mi nem . . . sokáig nem tudtam.
T-" -

•

Eiég a' hozzá, hogy a hét elején átmöntem
Szilókra, a tiszteletös úrhoz, egy kis favágás
erányában. Hát, amint ott fürészölöm a hasábokat, kijött a tiszteletös úr, oszt szóbaereszködtünk. Eccő csak kipattant, hogy ismerőm
az öccsit, aki nem más, mint az én volt kapitányom. Nagyon mögörült a tiszteletös úr
es sokat beszéltetött rúla. Akko' tudtam mög,
hogy most őrnagy a svalizséroknál. Még egy
kis italt is^ küldött ki a Zsuzsitul, aki ott
szógál. . . Ügy beszéd közt mondom a Zsuzsinak :
— Jó embör ez a pap.
— Úgy szalmájára mögjárja, — így a Zsuzsi :
Hogy másnap is ott térült-fordult a lány,
úgy szópotyogtatás közt elmondta a sorát is:
liunnan szakadt, mög hogy senkije sincs a
világon. Majd később mögvallotta, hogy egy
kis pénzöcskéje is van mögtakarítva, ép egy
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kis veteményösre való . . . Egyszer csak azt
mondja :
— Kend is úgy él, mint a legutolsó árva.
Senki se gondol magára . . .
— Hát az Isten, — mondok, de csak úgy
tréfaképen.
— A szögény embörre az is ritkásan veti
a szörnit — így a Zsuzsi.
— A : má' igaz, mondok. De azt is gondótam, hogy ez a lány kiérti magát a beszédbü.
Elhallgattunk. Egyszerre csak megint a
Zsuzsi vetette föl a szót :
— Még a' sincs, aki mosna kendre.
Erre elmélázgattam egy kicsit. A Zsuzsi is
hallgatott. Aztán elgondoltam, hogy milyen
takaros fehérszömély ez a lány. Az ábrázata
is szívelős. Nem liatalos már, az igaz: de
löhetős. A dologtól sem idegönködik, azt láttam. S egy kis pénzöcskéje is van, ép egy
kis veteményösre való . . . Eccő csak úgy odavetöttem :
— Te se cserélnéd föl ezt a sorod egy
szögényössel.
— Emböre válogatja, — így a Zsuzsi.
Valami .elkezdött melegíteni. A' szent, hogy a
fődre is gondútam. A magamét túrnám : neköm
eresztene . . . aztán a lány is húz hozzám . . .
Kis vártatva a Zsuzsi is mondott egyet,
mög én i s . . . oszt mögegy eztiink.

Gazdasági Tanácsadó.
..Hu. tanulmány". 1. Tejszövetkezetek létesítésére
útmutatást nyerhet, ha közvetlenül fordul ezirányban
az ., Alfa-Laval Separator R-T.-''-hoz (Budapest. VI.,
Lehel-utca). 2. Baromfikeltető-gépek beszerezhetők
többek között Geittner és Rausch üzletében (Budapest, VI., Andrássy-út 8. sz.), vagy pedig a „Magyar
Mezőgazdák Szövetkezetéiben (Budapest, V., Alkotmány-utca 31). A keltetőgéppel együttjár a részletes
használati utasítás. 3. Baromfi- és tojásértékesítőszövetkezetek létesítésére utasítást talál Krolopp Alfréd „Az aprójószág tartása és nevelése" című műben
(Falusi könyvtár-), Franklin-Társulat kiadványa (Budapest, IV., Egyetem-utca). 4. A konyhakertészetről
Kardos Árpád írt egy értékes művet, beszerezhető
bármely könyvkereskedésben, a méhészeti teendőkről
pedig kronologikus havi sorrendben a „Magyar Méh"
című szaklap számol be ; e lapot az Országos Méhészeti Egyesület tagjai ingyen kapják. (Tagsági díj
évenként 5 korona.) Az egyesület címe : IV., Veres
Pálné-utca 40. sz. — K. A. Szánk. Lapunk majdnem
minden egyes számában megemlítjük azt, hogy mily
feltételek mellett kaphatnak a tanítók méhészeti eszközöket a földmívelésügyi minisztertől. Tessék elolvasni a f. évi januári vagy februári számot. — 1*. J.
Budapest. VI. Forduljon kérelmével Zabik László
úrhoz, a háziipari tanfolyam vezetőjéhez, Zombor. —
K. E. F.-.józsa. Csipkeverőgépet az iskola részére a
kereskedelemügyi miniszter űr adhat. Méltóztassék
hivatalosan, az iskola nevében kérvényt intézni a
kereskedelemügyi miniszter űrhöz. — 1'. (í. Makó.
A 24 hold földnek mintagazdasággá leendő fejlesztése
céljából a vármegyei gazdasági egylet útján kérvényt
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kell intéznie a földmívelésügyi miniszter úrhoz. A
vármegyei gazdasági egyesüle nek előzetesen írja m e g
szándékát s azután kérje meg, hogy folyamodását a
mintagazdaság létesíthetése céljából pártfogókig terjessze fel a földmívelésügyi miniszter úrhoz. Amennyiben kisgazdasága legalább az általános parasztgazdaságok szerint van berendezve és a községben vagy a
környéken m é g nincs szervezett minta-parasztgazdaság,
úgy reménye lehet, hogy kérelme teljesítve lesz.
31. 31. Z c n t a .
kérdéses kitüntetések az 1908. évi
londoni m a g y a r kiállítás alkalmából adattak. E kiállítás nem volt nemzetközi s nem csak augusztus
hónapban nyílt meg, hanem csupán magyar kiállítás
volt, amely m á j u s 9-én nyílt m e g és szeptember hó
végéig t a r t o t t — D. A. B e d e n i k ( B c l o v á r ) . A házinyulak tenyésztéséről és t a r t á s á r ó l stb. lapunk 1007.
és 1908. évfolyamaiban t ö b b esetben, cikkek alakjában számoltunk be. U g y a n o t t talál számos szakkönyvre vonatkozólag is felvilágosítást. E g y é b i r á n t
megírjuk, h o g y ily könyveket Andrássovich Géza kir.
intéző és Hreblay Emil állattenyésztési kir. feliigj'elo
írtak. Előbbi címe : Budapest, V.. Földmívelésügyi
minisztérium, utóbbié : Kolozsvár, Ferenc József utca
8. sz. — l í . V. Öcsöd. A 'bornak említett betegségére vonatkozólag forduljon — lapunkra történő hivatkozással — dr. Széli László, gazd. akad. tanárhoz
(Debreczen). — L . J . L e n d v a . A puhafapadlót szódás
vagy szappanos lúggal mosni n e m szabad, m e r t a t t ó l
csúnya és foltos lesz. Ellenben, ha 10 liter forró
vízbe egy-két deciliter finom petróleumot önt s azzal
súrolja vagy lemossa a padlót, úgy az mindig foltmentes és fehér marad. — Adácsi J . 1. Csakis a
helyszíni szemle megejtése u t á n lehet v é l e m é n y t
mondani. 2. Ez kizárólag a törvényhatósági állatorvos
dolga. Ha beleavatkozik ez ügybe, úgy könnyen akadhat baja a bírósággal, a m e l y ily eseteket rendkívül
szigorúan b ü n t e t . — Sz. .). A r a d . 1. A földmívelésügyi minisztérium fennhatósága alá tartozik. 2. 10 koronás bélyeget kell rátenni. 3. Ingyen nem kaphat,
csakis kedvezményes árban, körülbelül 50° o árkedvezménnyel. — 31. .1. S z e n t e s . 1. A kérdéses beteg
növény sürgősen elküldendő a magy. kir. növényéletés kórtani állomáshoz, Magyaróvárra. A felvilágosítás
és a betegség elleni védekezés megadása díjtalan.
2. Már elkésett. 3. Már sokszor megírtuk a Gazdasági
tanácsadó r o v a t b a n : tessék a m u l t évi december
havi számot elolvasni. 4. F o r d u l j o n orvoshoz, m i n e m
adhatunk orvosi tanácsokat. — (í. E . I)eés. Az árú
értékének elszámolásánál az elszámolás a l a p j á t rendszerint a feladóállomás hivatalos súlymegállapítása
képezi. Az á r ú t tehát hivatalosan kell a vasút által
mérlegeltetni. H a az eladó a hivatalos mérlegelést
elmulasztotta, a vevőnek j o g á b a n áll a súlyt a lerakodó-állomáson hivatalosan megállapítani ; ily esetben a hivatalosan megállapított hiányt az - eladó a
vevőnek megtéríteni tartozik. H a a vevő is elmulasztja
a súly hivatalos megállapítását, úgy a fuvarlevélben
kitett súly szolgál az elszámolás alapjául. — W . T.
Keresztúr. A t a k a r m á n y o k pénzértékét azelőtt az
emészthető protein-, zsír- ós szénhidrát-tartalom alapj á n , ezeket különböző egységszámokkal értékelve,
állapítottuk meg. Ezidőszerint, dr. Kellner 0 . m u n k á latai alapján, számításaink a l a p j á u l a takarmányok
keményítőértékét has. n á l j u k . Valamely t a k a r m á n y
keményítőértéke alatt ugyanis értendő azon keményítőmennyiség, melynek termelőképessége az állati
szervezetben egyenlő az illető takarmány 100 kilog r a m m j á n a k termelőképességével. Különben p e d i g bővebbet talál : Cselkó István „Takarmányozástan" című
müvében, amely 1900-ban j e l e n t meg s bármely
könyvkereskedés ú t j á n beszerezhető. — „Bélabányai".
A Thomas-sa-lak a foszforsavas mészből álló műtrágya,
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m e l y megőrölve m i n t Thomas-salakliszt j ö n f o r g a lomba. A Thomas-salak a vasércek kiolvas xtása után
visszamaradó salak, amely a Gilchrist T h o m a s által
1876-ban szabadalmazott vaskohászati eljárás a l a t t áll
elő. Összes foszforsavtartalma 16—19°/o szokott lenni.
Hatása, m e r t lassan oldódÍK, csak a jövő éviién szok o t t m u t a t k o z n i . Szükséglet k a t . holdanként cirka
300 k i l o g r a m m .

A nüiisi szlö jd képző nyári tanfolyamairól.
Irta:

Ispánovíts

Sándor.

. A „Néptanítók Lapja" egyik multévi számában a näiisi szlöjdképzőt ismertettem. Cikkemben az intézet jelenlegi szervezetét, tanulmányi rendjét adtam elő, továbbá a nyári
tanfolyamok látogatását ajánlottam a magyar
tanítóság figyelmébe. Ismertetésem érdeklődést
keltbetett, mert számosan kerestek fel soraikkal, kik mindannyian tanácsot, útbaigazítást
kérnek a szünidei tanfolyamok látogatását
illetőleg. Miután már abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az 1909-ik évi nyári
tanfolyamokról is felvilágosítással szolgálhatok,
az ezekre vonatkozó összes tudnivalókat az
alábbiakban adom elő.
E szünidőben két rendszeres szlöjdkurzust
rendeznek, s pedig az intézet fönnállása óta
már a 114. és 115-iket. Az egyik tart június
10-től július 25-ig; a második pedig augusztus
5-től szeptember 10-ig. Tehát mintegy hathetes mindegyik. A tanfolyam tárgyai, melyekből rendszeres előadásokat tartanak, a következők: 1. Altalános pedagógia. 2. Szlöjdpedagógia.
3. Vitatkozás. 4. Rajz. 5. Torna. 6. Szlöjdgyakorlat. (Kézimunka.)
Az előadásokat svédül, angolul és németül
tartják.
Költségek a következők: A hatheti ellátási
díj 55 svéd korona. A lakás külön szobáért
15 kor., közös szobában 12 kor. A tandíj
36 korona. Az elhasznált anyagért 6 koronát
számítanak. A svéd korona a mi pénzünk
szerint T38 kor. A tandíj fizetése alól a svédek
fel vannak mentve. Különben semmi más kedvezmény vagy kivétel nincs.
A slöjd-kurzusokkal egyidőben, esténként
játék- és kertészeti tanfolyamokat is rendeznek,
amiket úgy a szlöjddel kapcsolatosan, mint
külön is lehet hallgatni. Enemü tanfolyamok
csak 4 hétig tartanak. A tandíj itt is 36 kor ;
az anyagért azonban csak 2 koronát kell
fizetni. Ennek fejében az elkésíített dolgokat,
tárgyakat mindenki magával viheti.
Folyamodni május végéig kell s a német
vagy angol nyelven írt kérvények a következő
címre küldendők: Styrelsen för A. Abrahamsons
Stiftelse, Nääs, Floda station, Svedland.
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A kérvények mellékletei a következő iratok :
1. Anyakönyvi kivonat. 2. A t a n u l m á n y o k r ó l
szóló oklevelek. 3. Működési bizonyítvány.
4. Saját elhatározásából vagy kiküldésből kíván-e
jelen lenni.
V é g ü l a n ő k m é g orvosi bizonyítványt is
t a r t o z n a k c s a t o l n i k é r v é n y ü k h ö z , melyben az
orvos egészséges t e s t a l k a t u k r ó l tesz tanúságot,
vájjon k i b í r j á k - e az elég f á r a s z t ó m u n k á t .
E nagy f o r m a l i t á s o k r a a z é r t van szükség,
m e r t évenként n a g y o n sokan folyamodnak a
t a n f o l y a m o k r a s elsősorban a legkomolyabb
szándékúakat veszik fel. Az i n t é z e t igazgatóságának az az ó h a j a , h o g y c s a k azok jelenj e n e k meg, a k i k m a j d t a n í t a n i is f o g j á k a
kézimunkát s a k i k a szlöjd e l ő b b vitelének az
apostolaivá s z e g ő d n e k . A z é r t k ü l ö n kell a
hallgatóknak n y i l a t k o z n i o k , h o g y a tanfolyamon végig o t t m a r a d n a k - e . K ü l ö n b e n is csak
azok nyernek oklevelet, akik m i n d e n b e n m e g feleltek a k ö v e t e l m é n y e k n e k . V é g ü l megemlít e m azt is, h o g y a m e g n y i t á s alkalmával
fölolvasott t a n u l m á n y i és h á z i rendszabályokn a k tartozik m a g á t mindenki a l á v e t n i és vezetőinek, o k t a t ó i n a k e n g e d e l m e s k e d n i .

Vegyesek.
— A nagybányai állatvédő-egyesület március 28-án tartotta alakuló közgyűlését dr. Makray Mihály, polgármester elnöklete alatt. Az
előkészítő-bizottság javaslatát, hogy a nagybányai
állatvédő-egyesület csatlakozzék a magyarországi
állatvédő-egyesületek szövetségéhez, egyhangúlag
elfogadták. Háromévi időtartamra egyhangúlag
megválasztották : L. B a y Lajost ; alelnökké :
Brogyányi
Kázmért ; titkárnak : Alexy Kornélt ;
jegyzőnek : Várady
Józsefet ; pénztárnoknak :
Halmay
Imrét ; ügyésznek : dr. Ajtay
Nagy
Gábort. A helyi lap ez alkalomból meleg elismeréssel nyilatkozik Alexy
Kornél állami iskolai
igazgatóról. Az ő agitálásának köszönhető, hogy
az egyesület Nagybányán is oly sok kecsegtető
remennyel megalakulhatott. Az egyesületet Máday Izidor nyug. miniszteri tanácsos, az országos
állatvédő-egyesület elnöke meleghangú levélben
üdvözölte.
— K i s a j t o l t b o r s e p r ő é r t é k e s í t é s e . Ha a
borseprőt ki is sajtoljuk, azért mégis marad
benne egy kevés bor, amelyen kívül az még
sok borkősavas sót is tartalmaz. Ahol nagyobbmennyiségű borseprő szaporodik fel, az igen jól
értékesíthető. Vannak ugyanis gyárak, melyek a
kisajtolt borseprőből különféle borkősavas sókat
állítanak elő. A kipréselt borseprő kereskedelmi
értéke a benne levő borkősavas sók mennyiségétől függ, ezért az eladásig a borseprőt úgy kell
eltartani, hogy a borkősavas sók a levegő hatá-
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sára el ne bomolhassanak. Ezt úgy érjük el, ha
a kipréselt borseprőt megfelelő hordóba tesszük,
jól leszorítjuk, azután a hordót erősen lezárjuk.
Ha esetleg a seprőben az említett vegyületek
elbomlottak volna, akkor a szőlő trágyázására
használhatjuk fel, mert benne sok káli- és nitrogénvegyület van. Ilyen esetben a kipréselt borseprőt száraz földdel összekeverjük s a soi'ok
között felhintjük, azután bekapáljuk. E trágyának
főleg a beteges, gyenge növésű szőlőnél van jó
hatása.
— A tojás frisseségének megtartása. A
tojás nagyban és egészben két okból veszíti el
frisseségét: 1. folyadékainak elpárolgása, 2. a
tojás sárgájának mozdulatlansága miatt. Ha e
két okot megszüntetjük, a tojás legföljebb 8
héten át élvezhető állapotban megtartható. A
cukrászok, a legbővebb költési időszakban szerezvén be a későbbre való szükségletet, nagy edényekben raktározzák el a tojásukat s az edényekbe meszesvizet öntenek. Vannak, akik két
hét múlva kiveszik a meszesvízből a tojásokat, míg mások ismét használatig bennehagyják.
Mind a két esetben azonban a tojás 8 — 1 0 hét
múlva már csak cukrászati célokra használható,
mert hiányzik belőle a zamat, ami a tojást az
ember számára élvezhetővé teszi. Az angol cukrászok sós oldatban tartják el a tojásaikat, de
nagy eredményeket bizony nem érnek el vele.
Franciaországban újabban a következő eljárást
javasolják: a tojást el kell rakni egy olyan
bálóba amelyben körülbelül 50 darab férjen el
belőlük. Ezt a hálót azután fölakasztják s meghagyják négy napig ebben a helyzetben. Ez idő
után a hálót megfordítják s a másik oldalán
fölakasztják. Ennek azonban óvatosan kell megtörténnie, olyanformán, hogy a tojások teljesen
megfordult helyzetbe kerüljenek, hogy ekkép a
tojás sárgája kimozduljon a helyéből. A halóbarakás előtt a tojásokat egyenként paraffinéit
papirosba csomagolják, hogy minél kevesebb levegő érjen hozzájuk. A tojásokkal megtelt hálót
homályos s 2 C°-nál nem magasabb hőmérsékű
helyiségben kifüggesztik. Ha fordítás közben valamely tojás véletlenül eltörik, ezt azonnal el kell
távolítani. Megfigyelték azt is, hogy a meg nem
termékenyített tojás sokkal könnyebben tartható
el, mint a megtermékenyített.

Tartalom. A tagosítás. Papp Viktor. — Háziiparunk. Forgách Júlia. — A gazd. népoktatási törvényjavaslat állítólagos hiányai. Gerényi Jakab. — Egészségügyi előadasok. Lakatos Lajos. — Cselédnyomoriiság Havas Irma. — Népi esték. (Pihenő.) Túri
Sándor. — Gyalog János sora. (Pihenő.) Péczely József.
— A näüsi szlöjdképző nyári tanfolyamairól. Ispanovits Sándor. — Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek.
Felelős
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Új Olvasókönyvek.
NEMZETI
a népiskolák

OLVASÓKÖNYV

II- é s

III. o s z t á l y a i

számára.

Az új Tanterv szerint szerkesztették:

RADNAI REZSŐ,

GYULAI ÁGOST,

THÓTT REZSŐ,

•vallás- és közoktatásügyi miniszteri
osztálytanácsos ;

pedagoghimi tanár;

leánygimnáziumi tanár, a Népisk.
Könyvt. Int. Biz. előadója.

A II. osztály számára szolgáló kötet bolti ára G4 f, nettó-ára 48 f.
A III. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 72 f, nettó-ára 54 f.

Engedélyezve a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
minisztérium 1909. évi 47.107. sz. rendeletével.
E

könyveket

minden

megrendelőnek

nettó-áron

szolgáltatjuk ki.

A négy kötetre tervezett műből, mely a gyakorlati pedagógia minden becses tanulságát
értékesíteni kívánja s mely Rakssányi Dezső festőművész rajzai után a nemrég elhunyt jeles
fametsző, Morelli Gusztáv által számos eredeti illusztrációval van élénkítve, eddig két kötet
jelent meg. Ezekre vonatkozólag a következőket jegyzi meg a Hivatalos Közlöny 1909. évi
május hó 1. számában megjelenendő bírálat:
„Manap már majdnem axiómává alakult ki a pedagógiai köztudatban az az igazság, hogy a népiskolai olvasókönyv a nemzeti nevelésnek egyik íö-főeszköze.
Ezért megkövetelik tőle, hogy anyagát a nemzeti iroóalomnak olyan termékeiből vegye, amelyek a gyermeki szellemmel hasonívásúak, korgeniálisak. Megkövetelik tőle, hogy olyan nemzeti biblia-féle legyen.
Az eszménykép olyan olvasókönyv, mely egészen irodalmunk remekeiből van összeállítva. Csakhogy az
ilyet egy csapással előteremteni nem lehet. Az ilyen
olvasókönyv apránként keletkezik, évtizedek során oly
módon, hogy minden olvasókönyv kerít legalább egy
pár ilyen mintaszerű olvasmányt ; ezeket az utána
következők nemcsak hogy örökbe veszik, hanem a
maguk részéről is megtoldják egynéhánnyal. így jön
létre a klasszikus olvasmányoknak valóságos hitbizoruánya. Az időrendben legutolsó olvasókönyv játssza
a majoreszkó szerepét. Ilyen ez a két kötet. Ami irodalmilag és pedagógiailag abszolút értékű olvasmány
az eddig megjelent olvasókönyvekben összegyülemlett,
azt a szerzők majdnem kivétel nélkül átvették. Át
kellett venniök, mert olvasókönyveinknek épúgy közkincse ez, mint a költeményeknek az a kánonja, amelyet minden osztály számára kötelezőleg megállapított
az Utasítás. Ez magában véve nem érdem, de meg
nem tenni mulasztás, hiba volna. Az átvételnél az a
biztos ítélet érdemel elismerést, amellyel az ilyen
becses olvasmányokat a kevésbé értékesek sokaságából ki tudták választani.

teszi, hogy a szerzők nemzetinek nevezik az olvasókönyveiket. De ezenkívül van rá más jogcímük ia.
Nemcsak a történeti, a néprajzi, a földrajzi olvasmányokkal, nemcsak a hazafias lírai költeményekkel
törekszenek a tanulókban nemzeti érzelmeket és gondolkodásmódot nevelni, hanem még a természet udományok köréből vett olvasmányokkal is. Sikerült
ezekbe is nemzeti szellemet lehelniök oly módon, hogy
néprajzi elemeket vegyítettek közéjük. Bemutatják
például a diófát, a hársfát, a szilfát, mint a magyar
nép kedvelt fáit ; bemutatják a háziállatokat úgy,
amint a magyar nép veszi hasznukat, amint a magyar
ember bánik velük. Részben szintén a nemzeti momentumot érinti, de főként esztétikai és stiláris szempontból érdemel dicsérő említést az az igazi műgond,
amellyel a szerzők az olvasmányokat átdolgozták.
Ama helyes elvük mellett, hogy az olvasókönyvet
nem írni, hanem szerkeszteni kell, a szerzők minden
erejüket és képességüket — az űj olvasmányok megszerzésén és a meglevők közt való választáson kívül —
az anyag művészi átalakítására fordították. E két
kötet olvasókönyv keletkezésének ez a legfőbb és
legszebb jogcíme. A nemzeti jelzőn kívül megérdemlik az irodalmi jelzőt is, nemcsak azért, mivel
olvasmányaik legnagyobb részét irodalmunk becses
termékei teszik, hanem azért is, mert minden soruk
irodalmi színvonalon á l l . .

„Mindezekhez járul még az is, hogy a szerzők az Utasításnak ide vonatkozó részét ininden
ízében átértették és megvalósították.
De már az igazán nagy érdeme a szerzőknek,
„ .. Végül megemlítem a könyvek nyomdai kiállítását
liogy úgy régi irodalmunk porlepte thékáiból, mint
és a képeket. A büszkeség egy nemével állítom, hogy
különösen újabb irodalmunkból jelentékeny nienye tekintetben e könyvek nemcsak minden eddigi
nyiségben vettek olyan olvasmányokat, amelyekkel
az értékes olvasmányoknak előbb említett álló kin- olvasókönyvünket felülmúlják, hanem hogy méltán
sorakoznak az angol és az amerikai olvasókönyvekhez."
csét gyarapították. Már ez a körülmény is jogosulttá
E külsőleg is szép és kedves kiállítású, páratlan müvésziességgel s gazdagon illusztrált könyveket a legmelegebben ajánljuk a t. Tanító urak figyelmébe, megjegyezvén, hogy ezen könyvek sajtó
alatt állanak, k é t l u H a l a t t k i n y o m a t m i k s ezután mutatványpéldányokkal készségesen szolgálunk.
Budapesten, 1909. május havában.
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Figyelmeztetés !
A „Néptanítók Lapjá"-ból elmaradt számainak pótlólag leendő
megküldése végett, nem ezen igazgatósághoz, hanem a P. T. Sz. ë y .
III. r. 485. §-a 3. pontja értelmében azon pósta- és távirdahivatalhoz
kell mindenkinek fordulni, amelynek a „Néptanítók Lapjá",-ból elmaradt számát kézbesíteni kellett volna.

Egyetemi
PÁLYÁZATOK.
Az o s t f f y a s s z o n y f a i evang. leányegyházközség
nyugdíjaztatás folytán megüresedett kántortanítói
állomására pályázatot hirdet. Tanítói fizetés : 1000
korona, kántori díjazás 300 korona, évnegyedes részletekben az egyház pénztárából előre fizetve ; temetések után 1 korona 20 fillér ; 2 szobából álló lakás,
konyha, kamara, pince és kert. Külön díjul esetleg
egy hold föld használata. Kötelessége : a kántori teendők végzése, osztott vagy osztatlan osztályokban, az
iskolaszék határozata szerint, az elemi és ismétlőtankötelesek tanítása. Fölszerelt jelentkezések május
hó 8-ig alulírotthoz küldendők. Csönge (Vas vm.).
Hutter Zsigmond, ev. lelkész.
(487—III—3)
Keresünk ág. hitv. ev. vallású (szász) áll. tanítót,
aki hajlandó volna E r d é l y b e , bányaterületre cserélni,
ahol vallásoktatást és esetleg segédlelkészi teendőket
is végezne, megfelelő díjazás mellett. Orgonázni tudók
előnyben részesülnek. Ajánlatokat kérünk ág. hitv.
ev. lelkészi hivatalnak Petrozsény, Hunyad megye.
(476—II—2)
K o r i t n ó í r t v á n y i államilag segélyezett, tót tannyelvű, ág. ev. iskola tanítói állomására, mely 880 korona államsegély, 120 korona egyházközségtől adott
fizetéssel van egybekötve, újonnan pályázat nyittatik.
Kellően felszerelt pályázati kérvények május hó 25-ig
nyitrakrajnai ev. lelkészi hivatalhoz küldendők.
(522-1—1)
E r d ő t a r c s a i (Nógrád m.) róm. kath. kántortanítói
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : lakás, 5 hold,
250 • - ö l szántóföld. 80 pár után 1 véka rozs 20 fillér.
Munkaváltság: 86 korona. Minden tankötelestől 80
fillér, másvallásúaktől 1 korona 60 fillér. Vallásalapból 8 korona. Alapított misék után 5 korona. Államsegély 632 korona. Stóla. A pályázat május hó 15-én
lejár, mely napon a próbaéneklés Erdótarcsán fog
megtartatni. Iskolaszék.
(523—1—1)
A r a m o c s a h á z a l (Szabolcs m.) róm. kath. leányegyház kántortanítói állására pályázatot hirdetek.
Jövedelme: 1100 korona. Törvényes korpótlék. Kényelmes lakás. Pályázók fölszerelt kérvényeiket 1909.
évi május hó 15-ig küldjék be alantírthoz. Megválasztott állását 1909. évi szeptember 1-én tartozik
elfoglalni. Nyírbakta (Szabolcs m., u. p. helyben),
Koi-chma Pál plébános, iskolaszéki elnök.
(524-1-1)
Lemondás folytán megüresedett községi állandó
menedékházvezetőnői állásra pályázatot hirdetek. Felhívom azon képesített állandó menedékházvezetőnőket, kik ezt az állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen okmányolt kérvényüket folyó évi május hó
15-ig I d v o r község iskolaszékénél benyújtani szíveskedjenek. Az állás javadalmazása : 480 korona készpénzfizetés, 32 korona faátalány, 1 szoba, valamint
a megfelelő mellékhelyiségekből álló szabad lakás.
Idvor, 1909 április 22-én. Forster Imre, iskolaszéki
elnök.
(250 —II--1)
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A s a j ó k a z i n c z i izr. osztatlan elemi iskolához
mielőbbi belépésre képesített tanító kerestetik. Pályázhatnak izr. nőtlen tanítók, kik a német nyelvet
szóban és írásban bírják, a héber nyelvet megfelelően
tanítani képesek. Fizetés : hitközségtől 400 korona.
Államsegély 600 korona. Kellően felszerelt pályázatok,
egyszerű másolatban csatolt mellékletekkel — melyek
vissza nem adatnak — a sajókazinczi izr. iskolaszék
elnökségéhez küldendők.
(525—1—1)
A h e r n á d k é r c s i róm. kath. kántortanítói állásra
pályázat hirdettetik. Javadalma: 15000 • - ö l szántóföld. Párbér címén 20 köböl rozs, 32 korona személypénz. Tandíj: 180 korona. Stóla: 200 korona. Stólakárpótlás : 14 korona 48 fillér, 4 darab marhalegeltetés. Államsegély : 302 korona. Kétszobás lakás,
konyha, kamara melléképületekkel, kert. Személyes
megjelenés kívánatos. Levélbeli kérdezősködésre válasz. Pályázati határidő május hó 14, amely napon
a választás is megtartatik. Pályázatok küldendők :
Edelény Ede plébános, Hernádkércs, Abaűj m., u. p.
Fehodobsza. Vasúti állomás Halmaj.
(526—I—1)
Z e n t á n elhalálozás folytán egy megüresedett tanyai tanítói állásra pályázat hirdettetik. Ezen tanyai
tanítói állás javadalma : a városi pénztárból fizetendő
évi 600 korona fizetés, természetbeni szabad lakás,
vagy ennek megváltása fejében 360 korona lakbér,
'/4 kat. hold kert, esetleg 20 korona kertilletmény,
évi 28 korona 50 fillér pausálé és a női kézimunkatanítás ellátásáért külön évi 200 korona. Az évi
600 korona fizetés az 1907. évi XXVII. t.-c. rendelkezéseihez képest államsegély útján a kir. kincstár
részéről a megválasztástól évi 1100 koronára egészíttetik ki s öt évi szolgálat után a megválasztott az
1907. évi XXVII. t.-c.-ben biztosított évötödös korpótlékok államsegélyélvezetébe is lép. Kellően felszerelt kérvények 1909 május 20-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők. Zentán, 1909 április 25-én.
Gózon István, iskolaszéki elnök. Mezei Mihály, iskolaszéki jegyző.
(528—1—1)
A r á k o v i c z a i román tannyelvű községi elemi népiskolánál megüresedett egyik tanítói állás betöltése
céljából pályázat hirdettetik. Határidő: május 15.
Illetmények : 632 korona a községi iskola pénztórából,
368 korona államsegélyből, összesen 1000 korona, előleges havi részletekben ; törvényszerű természetbeni
lakás ;
holdnyi kert haszonélvezete ; törvényes korpótlékok. A pályázóknak a magyar és román nyelvet
szóban és írásban teljesen bírniok kell. A tanítói oklevéllel, keresztlevéllel, honossági bizonyítvánnyal és
esetleg egyéb bizonyítványokkal fölszerelt kérvények
az alulírt iskolaszéki elnökhöz küldendők. Rákovicza
(u. p. Felsősebes, Szeben m.), 1909. Florianu Valerius.
(540—1—1)
M a g y a r k a n i z s á r a (Szeged mellett) róm. kath.
segédkántort keresek. Jövedelme : egyezség szerint.
Okleveles egyén előnyben részesül. Kek Béla.
(538—III —1)
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F e l v é t e l a t a n í t ó k h á z á b a . A „Sáros vármegyei
Általános Népnevelő-Egyesület"-nek a budapesti Ferenc József Tanítók Házában létesített szobaalapítványi helyére az 1909/10. tanévre oly tanítóknak a
budapesti tudomány- vagy műegyetemen, vagy egyéb
fő- és szakiskolákon tanuló, kiváló előmenetelű, példás
magaviseletű fiai pályázhatnak, kik egyszersmind a
Sáros vármegyei Általános Népnevelő-Egyesületnek s
az Eötvös-alapnak tagjai, s akik tagsági kötelezettségüknek az alapszabályokban körülírt módozatok
szerint mindenben megfeleltek. A fölvételre folyamodók a kérvényhez mellékelni tartoznak : 1. születési
bizonyítványukat ; 2. végzett tanulmányaikról s erkölcsi viseletükről szóló bizonyítványaikat ; 3. azt az
okiratot, hogy a Tanítók Házába való felvételt jogosan kérik ; 4. vagyoni és családi viszonyaikról szóló
hiteles és kimerítő bizonyítványt ; 5. hatósági orvosi
bizonyítványt. A hiánytalanul fölszerelt kérvények az
Eötvös-alap elnökségéhez címezve, 1909. évi június
hó 10-ig nyújtandók be Chityil Pál, kir. tanfelügyelőséghez szolg. bei', áll. el. isk. igazgató-tanító, egyesületi elnökhöz Eperjesre.
(531—I —1)
A l s ó l e l ó c z (Nyitra m.) róm. kath. kántortanítói
állomására pályázat hirdettetik. Kántori jövedelem
egyenértéke 367 korona 73 fillér. Tanítói jövedelem
az államtól kérendő 632 korona 27 fillér. Tűzifa
szükség szerint. Kényelmes lakás. Határnap 1909
május 8-án délután 4 órakor Alsólelóczon. Jelenlét
kívánatos. Pályázati iratok Hayek Vince nyitranováki
esperesplébánoshoz beküldendők. Csak a kántori teendőkben jártas, okL tanítók pályázhatnak.
(530-1-1)
A marg'ittai izr. elemi népiskolánál rendszeresítendő tanítónői állásra, mely a 700 korona államsegéllyel együtt 1000 korona évi fizetéssel és a szabályszerű lakbérilletménnyel, esetleg természetbeni
lakással lesz javadalmazva, pályázat hirdettetik. Azon
okleveles, magyar honosságú tanítónők, kik ezen állásra igényt tartanak, egyszerű másodlatokkal (melyek
vissza nem küldetnek) fölszerelt kérvényüket f. évi
május hó 10-ig alanírt iskolaszéknél terjesszék be.
Margittán, 1909 április hő 29-én. Margittai izr. iskolaszék elnöksége.
(536 — 1 - 1 )
A m r a m o r á k i községi óvónői állásra ezennel május
30-ig pályázat hirdettetik. Fizetés : 720 korona, faátalány 60 korona, írószerátalány 4 korona, dajkatartási átalány 180 korona, természetbeni lakás. Pályázati kérvények fölszerelve az iskolaszék címére
küldendők be.
(537—1—1)
Pályázati hirdetmény. A s a r a j e v ó i állami tanítóképző-intézetben az 1909/1910. tanév kezdetével egy
tanítói állás kerül betöltésre, amely állás betöltője a
szerb óhitű egyházi ének tanítására lesz kötelezve.
A nevezett tanítói állás következő évi illetményekkel
van javadalmazva : fizetés 2000 korona, lakbér 600
korona, pótlék a tanítóképző-intézetben való alkalmaztatás tartama alatt 800 korona, összesen 3400
korona. Az állás a X. fizetési osztályba van sorozva
s betöltője igénnyel bír 5 ötödévi pótlékra, melyek
közül a három első egyenként 300 koronát, a két
utolsó egyenként 400 koronát tesz ki, továbbá a
második ötödévi pótlék engedélyezése alkalmával a
IX. tizetési osztályba való előléptetésre. Az ötödévi
pótlék engedélyezésénél azon szolgálati időn kívül,
amelyet az illető ideiglenes, valamint véglegesített
minőségben, mint a nevezett tanítóképző-intézet énektanítója töltött el, beszámíttatik — habár csak legfeljebb 8 év erejéig — az a szolgálati idő is, amelyet
az illető bosnyák-hercegovinai szolgálatban, vagy Magyarországon, illetőleg Ausztriában, iskolai szolgálatban, véglegesített minőségben töltött el, feltéve, hogy
ez az iskolai szolgálat közvetlenül megelőzte az óhitű
szerb egyházi ének tanítójaként a sarajevói állami
tanítóképző-intézetben történt alkalmazását. Az alkal-
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mazás kezdetben ideiglenes, de kilátással végleges
kinevezésre, megfelelő szolgálati idő lejárta után és
kielégítő szolgálattétel esetén. Szerb óhitű pályázók,
kik a fenti állást elnyerni óhajtják, kérvényükhöz
képesítési bizonyítványt tartoznak csatolni arról, hogy
tanítóképző-intézetekben az ének- és zenetanításra
képesítvék, vagy bizonyítványt arról, hogy valamely
konzervatóriumot, vagy más hasonnemű zeneintézetet
sikerrel végeztek, kötelesek továbbá ezenkívül minden esetben hitelesen igazolni, hogy képesítve vannak
a szerb óhitű egyházi éneknek tanítóképző-intézetben
való tanítására. Ezenkívül hatósági orvosi bizonyítvánnyal ki kell mutatniok, hogy a tanítói hivatásra
testileg alkalmasak, továbbá igazolniok kell, hogy
bosnyák-hercegovinai honosok, vagy magyar, illetőleg
osztrák állampolgárok. Jelen pályázati hirdetmény
alapján betöltendő állással kapcsolatban megkívántatik egyszersmind, hogy az illető tanító, a szükséghez képest, a tanítójelölteknek a világi énekben s
esetleg a hegedülésben való oktatásában is résztvegyen. A jelzett állás elnyerése iránti kellőleg felszerelt folyamodványok alulírott orsz. kormányhoz
f. évi július hó végéig nyújtandók be. A Bosznia és
Hercegovinában lakó pályázók által beadott, valamint
az egyéb pályázók által közvetlenül az országos kormányhoz érkezett kérvények ívenként 1 korona bosnyák bélyeggel látandók el. A Magyarországon vagy
Ausztriában állásban levő pályázók által szolgálati
úton beadott kérvények azonban a magyar, illetőleg
az osztrák illetéki szabályok szerint bélyegzendők fel.
Magyarországban vagy Ausztriában kiállított s a
magyar, illetőleg az osztrák illetéki szabályok szerint
szabályszerűleg bélyegzett okmányok, mint mellékletek, további bosnyák illeték alá nem esnek. A nem
okmányokként szereplő kérvénymellékletek (dekrétumok, nem láttamozott másolatok stb.) felbélyegezése
tekintetében a kérvénybélyegekre vonatkozó fentjelzett szabályok mérvadók, megjegyeztetvén, hogy a
bosnyák-hercegovinai mellékleti bélyegilleték ívenként 20 fillért tesz ki. Ha ilynemű mellékletek mellékleti bélyeggel már bélyegezve vannak, további
bélyegezésre nem szorulnak. Bosnyák-hercegovinai
bélyegek hiányában a megfelelő pénzösszeg melléklendő a kérvényhez. Bosznia és Hercegovina országos kormánya.
(29/h—I—1)

HIRDETESEK.
Az

iskolák

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

Dustless"-szel

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Dastless"-gyár :

E r d ő s József és Társa
Budapest, VI. kei'., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-22-14)

Orgonisták figyelmébe ! JJSft? fiTö
korona. Megrendelhető : Qálffy Ferenc, Mezőberény
(Békés m.).
(498 -11—2)
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A z előfizetési é s hirdetési dí jak nem a szerkesztőség-be, hanem a kiadóliivatíilha küldendők
be, k ö v e t k e z ő eíixi a l a t t :

A Néptanítók Lapja Tekintetes Kiadóhivatalának
Budapest,
I. ker., Vár, Iskola-tér 3. sz.
P p a r á l n i AVioít két szentes-külterületi áll. tanító,
UùCieilll Uildjl
lehetőleg Dunántúlra. Cím:
„Csere" Szentes, poste restante.
(483—I—1)
V p 7 p r k f t m r v p k • Alexy: Vezérkönyv (eredményV CZ.C1 HUilJ V Ctt.. tár) a földrajz tanításához 120.
Pálinkás B. : Beszéd-ért.-gyak. vezérkönyv I. oszt.
anyaga, az új Tanterv szerint, 2'40 ; II. oszt. 2 K.
Pálinkás B. : Elemi iskolai tanítástan 1'80. Pálinkás :
Jeles mondások és költemények gyűjteménye, kézikönyv az 1905/2202. tanterv alapján, 2 K. Székely A. :
Vezérkönyv a beszéd-ért.-gyak. tanításához, I. oszt. 2 ;
II. oszt. 2. A pénz beküldése esetén portőm entesen
kiildi: Kovács Gyula, Nagybánya.
(439—III—2)
Poprpl
igazgató jár. székhelyről, 7 tanerős isUoOl Cl kólától hasonló minőségben, vasút mellé;
Igazgatóság. Újmoldova.
(517—I—1)
¥ p l t p t n o - p n p k p t t a m ' t ó k é s lelkészek 20",0 enn c t k c i u g c p c a c i gedniény mellett, valamint csekély havi részletfizetésre kaphatnak. Árjegyzék díjtalan. Moró A., Mezőkövesd.
(539—1—1)

Cserélek

9 tanerősJ járási székhelyről,
Címr"IL
Mező
n,'™ . Ali~knVó~nő.
*"nítőnő. Mezé(529—1—1)
kovácsháza, Csanád megye,
f.oûi-ûlûb- Zólyomból, nagyobb helyre. „Tanító",
I/ÄCICICH poste restante, Zólyom.
(535—1—1)

O r g o n a - I l i i i M n o i i i u i i i o k ,
elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban
szállít :
Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár,

STOWASSER J.
csász. és kir. u d v a r i szállító, a
liangfokozó-gerenda, az Ocskaiés szabadalmazott Rákóczi-tárogató feltalálója.

BUDAPEST.
Főiizlet: II., Lánchíd-u. 5.
Gyár : II., Öntőház-u. 2.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült,elismertlegkiválóbb minőségű vonósés fúvóhangszereit.
.Wagyarorgz. legnagyobb vonós
és f i í v ó h a n g s z e r e b gyára.

Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bérmentve.
(35—52—18)
Tanerőknek külön kedvezmény.

SCHÜNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kii', operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(14)
BUDAPEST.
(19-16)
Föilzlet: IV., Magyar-utca IC. és 18. Gyár: IV.,
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország legnagyobb és villamos erőre berendezett hangszergyára.
Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedük 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Vizsgalapok,
kitűnő minőségű magyar papíron, 100 darabig 90 fillér. Portó 100 darabig 30 fillér, 1 0 0 - 6 0 0 darabig 72
fillér. Ha a pénz előre küldetik. Ingusz I . és Fia
könyvkereskedésében, Arad.
(485—V—2)

CIMBALMOK
legújabb szabadalmazott
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangtartását más gyártmány
meg sem közelítheti. Teljes jótállással, részletfizetésre is kaphatók
Harmóniumok, beszélőgépek, gramofonok,
fonográfok bámulatos
szép hanggal. Hegedűk,
hannónikák, fuvolák,
citerák, kitünőhúrok stb.
Tanítóknak és tanítónőknek 10°/o engedmény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen
küld : MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71.
(7 - 2 6 - 1 7 )
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NÉPTANÍTÓK LAPJA.
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MINISZTÉRIUM.

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 íillér. — Egy negyed évnél kevesebb
Megkaphatja e lapot minden magyarorszagi népoktatási
időre előíizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a
intézet, tohát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
kiadóhivatalba küldendők.
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minA lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló éa az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy lietvenketted részét
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megtevő petit nyomású és egy' asábú sora 1 korona. Ezek a díjak is
jelöléeével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.
előre a kiadóhivatalba küldendők.
Mesjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).

SZERKESZTOSEG :
BUDAPEST, Vili. KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.
1-í esciraxoliat nem

A cselédkérdés.
Mintha a megfejthetetlen kérdésekhez
tartoznék az úgynevezett cseléclügy.
Körülbelül egy évtized óta beszélünk és
írunk róla, de a megoldáshoz ma sem
vagyunk közelebb, mint mikor a kérdés
fölvetődött, vagyis, mint mikor égető
szükséggé vált annak tárgyalása.
És itt úgy látszik, mintha a baj egyik
okára jöttünk volna rá. Nálunk, fájdalom, mindennel csak a tizenkettedik
órában foglalkoznak, mikor már igazán
ég a tető fejünk fölött. Sok ilyen dolgot tudnánk felhozni, melyek azért váltak reánk végzetessé, mert folyton húztuk, halasztottuk a velük való foglalkozást s igazában csak akkor láttunk az
ügy kezeléséhez, mikor az már irgalmatlanul elmérgesedett. Igaz, hogy akkor
aztán értekeztünk, szónokoltunk, írtunk
rengeteget, ámde mit szólnának az olyan
orvoshoz, ki a beteget csak az agónia
óráiban venné gyógykezelés alá, de akkor
vederrel öntené belé a gyógyító orvosságot?
Kétségkívül, az úgynevezett nőkérdés
sem mutatna annyi mindenféle összevisszaságot és bomlottságot, ha annak
idején orvosolják azt a töméntelen igazságtalanságot, mi az asszonyi nemet
sújtja. Talán így volnánk a munkáskérdéssel, a falusi nép vezetésével is.
Mindenütt későn érkezünk s mindenütt
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KIADÓHIVATAL :
MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEK., ISKOLA-TÉR 3.
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vissza.

veszedelmes kezek ragadják el a vezetést
az illetékes és arra való kezek közül.
íme, itt volt most a cselédankót, hol
igen okos emberek tanácskoztak a cselédkérdésről. Ehhez a dologhoz nekünk is
volna néminemű megjegyzésünk. Elsősorban is az, hogy az idő kerekét viszszafordítani nem lehet. Elmúlt dolgokon
lehet sajnálkozni, elmúlt dolgokért lehet
igaz, őszinte könnyeket sírni, mert sok
tiszteletreméltó dolog lehet ám a romok
között, ám visszavarázsolni azt, ami
egyszer a mult tengerébe merült, nem
lehet. Ne beszéljünk hát a régi patriarkális viszony visszaállításáról, cseléd és
úr között többé ezt visszaállítani nem
lehet. Nem lehet, mert nem felel meg
a modern társadalmi életnek, gondolkozásnak, berendezkedésnek. Az az idő,
mikor a gazda föltétlen ura, mondjuk,
hogy jóakaró, szerető, de mégis abszolút
ura volt cselédjének, ma már abszurdum
volna. A cseléd emberi öntudatára ébredt
és a jóindulatú zsarnokságot is visszautasítja. Es a huszadik században nem
is képzelhető, hogy egy társadalmi osztályt kiszolgáltassunk egy másik osztálynak. Mert ha száz gazda közül
kilencvenkilenc jó, emberséges és humánus gondolkozású, akadhat egy, ki alacsony, nemtelen és kegyetlen természetű.
És a szerencsétlen cseléd, ki ilyen helyre
jutott, nem vígasztalódhatik azon, hogy
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többi kilencvenkilenc társának jó dolga
van, ő csak azt érzi, hogy vele igazságtalanság történt, mikor a törvény nem védelmezi meg gazdája lelketlensége ellen.
A patriarkális viszony visszaállításáról hát ne beszéljünk. A cseléd nem
alattvalónk, hanem szerződött fél, alkalmazott. Másrészről azonban ott élvén
köztünk, gyermekeink között, a dolog
természeténél fogva nem tekinthető közönséges munkásnak, kihez, ha dolgát
elvégezte, semmi közünk többé. Önkéntelenül, a dolog természeténél fogva
szorosabb a viszony gazda és cseléd,
mint munkaadó és munkás között. És
ezt a szorosabb viszonyt igazán nehéz
törvénnyel szabályozni, ide igazán érzés
és tapintat kell, még pedig mind a két
részről.
Mert a cselédügyet ma már szentimentális alapon sem lehet elintézni. A cseléd
ma már nem a túlterhelt, agyonhajszolt
pária, kinek sorsa csak részvétet kelthet minden Jóérzésű ember szívében. A
cseléd ma már tisztában van a jogaival
(néha, fájdalom, jobban, mint a kötelességeivel) és érvényesíti is azokat. A munka
ára, különösen a testi munka ára, nagyon
felszökött, a cseléd meg különösen kárpótlást követel azért, hogy szabadságát
sokkal jobban föláldozza, mint bármelyik
más munkás. A gazda helyzete viszont
úgy áll, hogy az intelligens középosztály jövedelme (mert hiszen főképen őket
sújtja a cselédmizéria) alig szaporodott
valamivel, az élet pedig elviselhetetlenül
drága. Takarékoskodni kell hát mindenáron. Csakhogy a takarékosságot ne
úgy értelmeznék, hogy az asszony egy
cseléddel kettőnek a dolgát végeztesse,
hanem álljon oda maga is dolgozni. Ez
buzdítólag, serkentőleg hat a cselédre
és soha sem lesz alkalma a cselédleánynak azt képzelni, hogy az ő munkája
valami megalázó, emberi méltóságot sértő
volna. Akinek nincs szüksége ilyesmire,
mert bőven elláthatja magát személyzettel, ae más úton igyekezzék ezt a

LAPJA.

1 9.

SZÁM.

cseléd tudomására hozni. Csak ne holmi
erkölcsi prédikációval, mert ilyesminek
se hatása, se értelme. Csak annak a
szónak van foganatja, melynek erkölcsi
erő áll a háta mögött. Például van egy
írónő ismerősöm, ki nem ér rá, hogy
háztartásában sokat dolgozzék. A kenyérkeresés lefoglalja szellemi és testi erejét.
Igen megbízható, hűséges cselédje van,
de azért minden alkalmat megragad,
hogy így szólhasson hozzá: „látja kérem,
egyik ember a tollával keresi a kenyerét,
a másik a főzőkanállal. Egyik sem különb
a másiknál, mert nem a munka természete, hanem a munka sikerült volta
teszi az embert emberré. Ha valaki jó
ebédet főzött, különb munkát végzett,
mint ha rossz novellát írt. Igyekeznünk
kell hát mindkettőnknek, hogy jól elvégezzük a dolgot, amiből élünk, ami a
hivatásunk." Ez a beszéd nem hangzik
el hatástalanul, mert a leány csakugyan
ott látja az íróasztalnál görnyedni aszszonyát, bizony olyankor is, mikor őt
sétára ereszti vagy látogatást tehet
egyik vagy másik barátnőjénél. Mivel
intelligens és okos teremtés, régen tisztában van azzal, hogy az asszonya élete
sem kényelmesebb vagy gondtalanabb,
mint az övé, hogy bizony keményen
megdolgozik mindenért, mi őt élvezet
vagy kényelem alakjában körülveszi.
A cselédneveléssel is úgy van az ember,
mint a gyermekneveléssel. Az üres szónoklat, a prédikáció nem ér semmit.
Erős, igaz, erkölcsös példára ós levegőre
van szükség. A férfiaknak általában
mindig kevesebb bajuk volt a cselédjeikkel, mert a cseléd dolgozni, küzdeni,
kínlódni látván r őket,' tisztelte bennük a
munkásembert. Ámde mit lát a modern cseléd modern asszonyánál? Azt, hogy a nagysága henyél, lustálkodik, udvaroltat magának, a tükörbe bámul. Hol itt az
emberi érték, mit becsülni lehet és kell 1
Vagy a rossz, szenzációs regények olvasását, a zongora kínozását nevezzem
komoly munkának? Ezeken a dolgokon
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változtatni kell, még pedig minél előbb
és minél gyorsabban. A cselédeink nevelését csak úgy kezdhetjük meg, ha
előbb önmagánkat neveljük kötelességtudásra, szorgalomra, munkásságra. Ismétlem, a munka minősége nem határoz,
egy rossz regénynél vagy képnél sokkal
különb dolog egy jól vezetett háztartás.
Mindenki végezze a maga munkáját
lelkiismeretesen, becsületesen s igazán
mindegy, hogy ennek a munkának mi
a neve?
Ezt már azért is meg kell tennünk,
mert a munkát csak az bírja értékelni
és megbecsülni, aki maga is dolgozik.
A tétlen embea- vagy le-, vagy túlbecsüli
a más munkáját. Egyformán nagy baj
mind a kettő. Aki maga is elfáradt a
munkában, az tudja, hogy milyen pihenés illeti meg a cselédet. Értékelni
tuOja a munkát és nem várja meg,
míg a cseléd követeli bére emelését,
hanem, ha a cseléd megérdemli, maga
javít a fizetésén. Amaz úrnő, kiről már
fentebb szóltam, már háromszor emelte
a szakácsnője bérét, tisztán a maga
jószántából, mert a cseléd ezt a javítást
megérdemelte. Vájjon hány asszony tesz
ilyesmit? Ki emel bért. míg a cseléd
nem szájaskodik, követelődzik ? Pedig
mennyivel jobban esik az a cselédnek,
ha látja, hogy magunkban, magunktól
ismerjük el munkájának értékét, szorgalmának, kitartásának eredményét. Hányszor hallok ilyen beszédet: meg vagyok
elégedve a leánnyal, de csak nem leszek
bolond a bérét emelni, míg nem kér, míg
nem szól ?
És még egyet. Ha jóravaló cselédre
bukkanunk, igyekezzünk azt mentől több
kötelékkel házunkhoz láncolni. Értessük
meg vele, hogy házunk az ő otthona,
melyet soha elhagynia nem kell, ha jól
viseli magát . . . Ha megöregszik ós nem
tud úgy dolgozni többé, nagyon jó dolog
házunkban tartani még így is, mert
ismeri szokásainkat, ragaszkodik hozzánk
és gyermekeinkhez. Amíg a cseléd há-
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zunkat csak átmeneti helynek tudja,
addig ne is várjunk tőle sem gyöngédséget, sem hűséget, sem odaadást. Ha
egyszer otthont tudunk neki adni, tehetségünkhöz képest meleg, kellemes és
szerető otthont, akkor, hacsak egy kis
jóérzés van benne, a miénk lesz. Egyáltalában minden embert a jobb érzéseinél
fogva kell meghódítani. Néha így sem
sikerül, de akkor igazán nem tehetünk
róla. Lehetetleonek tartom azonban,
hogy egy asszony egy hosszú életen át
egy jó cselédmatériára nem akadt volna.
Ha ráakadt, akkor művelje, finomítsa
annak lelkét, igyekezzék tanítani, még
pedig nemcsak a rántáskavarásra, hanem
fejlessze lelki finomságát, intelligenciáját,
válogasson számára jó, kellemes és
hasznos könyveket. Mert ezzel nemcsak
a leánnyal tesz jót, de saját magával
is, hiszen neki kellemesebb, ha finomabb,
jobbérzésű teremtéssel van dolga. Azt
mondják, hogy ez a régi patriarkális
állapot visszaállítása ? Szó sincs róla.
Ez csak a becsületes, igaz, hűséges
munka megjutalmazása, mellyel tartozunk minden körülmények közt, mindig
és mindenkinek.
. ,
Daniel

Miklosne.

Ki a szabadba!
írta : Ilorväth

E.

János.

A népiskola a nép nevelőintézete, mert ez
nyújtja a műveltségnek elemeit. Speciális célját
akkor lehet megállapítani, ha tisztában vagyunk
azzal, hogy milyen embereket akar a népiskola
nevelni, mert legelső sorban ez szab irányt a
fejlődésnek. Ehhez képest végcélul jóerkölcsű,
hazafias, munkaszerető, munkabíró, értelmes,
egészséges emberek nevelését tűzhetjük ki.
Miután pedig a tömegnevelésnél az egyén
nem érvényesülhet teljes mértékben, de az iskola (tanító) sem nyújthat mindent: rá kell
vezetni a gyermeket, hogy megismerje önmagát,
megítélhesse, mire van teste-lelke fejlesztése
végett szüksége és hogyan mívelheti önmagát,
ha testi-lelki lehető tökéletességet akar elérni.
Hogy a gyermeket idevezethessük, ahhoz
nem elég a szó, oda tett, oda példa is kell.
A nép a népiskola után nem küldi gyermekét
középiskolába, hanem ha az kiállt az iskolából,
kenyérkereseti pályára adja. Ezért a nevelést,
19*
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a tanítást a lehetőségig tető alá kell hozni,
vagyis a végeélt : ismerd meg önmagadat velük
eléretni. Ez így idevetve, csak közhely. De nem
is akarom, — ez alkalommal — az egész kérdést tárgyalni, hiszen erről már könyvtárakat
írtak össze és még fognak is írni, hanem kiragadok egy részecskét és arra igyekszem megfelelni, hogyan művelheti a gyermek, később a
felnőtt is önmagát, ha testi-lelki tökéletességet
akar elérni.
Az ember, tudvalevően, akkor nyer valami
új dologról teljes, kifogástalan fogalmat, ha azt
minden részletében megvizsgálhatja, vagyis, ha
arról nem csupán egy érzékével, hanem lehetőleg minél többet szerez tapasztalatot. Ez
magyarázza, hogy a gyermek új játékszerét
kívül-belül alaposan megvizsgálja, még a festéket is lenyalja ! Ezért van, bogy az elvont
fogalmakat mesével, képekkel stb.-vel, egyebeket lehetőség szerint iparkodunk érzékeltetni,
szemléltetni.
Hogy azonban ez a szemléltetés céljának
megfelelhessen, ahhoz az kell, hogy a gyermeket megtanítsuk látni. Nem elég valamit megnézni, azt, annak részleteit meg is kell látni
A nézés lehet tisztán ösztönszerű, fizikai munkája a szemnek, mikor valaki pl. mereven néz
egy pontra, és ha fölébresztik álmodozásából,
azzal mentegetődzik : nem is láttam, nem is
vettem észre. Nem ám, mert szeme csak mint
gép működött. Ha a fölvett benyomást továbbviszi az ideg az agyhoz, akkor lesz belőle tudat. Es ez kell ahhoz, hogy ismereteinket gyarapítsuk. Nemcsak a nézés, hanem a látás.
Ezek után — lévén az ismétlés a tudományok anyja — felújíthatjuk, amit nem lehet
elégszer hangsúlyozni : tanítsuk meg a gyermeket látni és szemléltessünk minél többoldalúan.
Hogyan tanítsuk meg tanítványainkat a látásra, olyan kérdés, hogy maga megérdemel
alapos tárgyalást. Most a szemléltetéssel foglalkozzunk.
Kevés iskola van abban a kellemes helyzetben, hogy a tanítás segédeszközeivel kellő mértékben föl volna szerelve. De ha föl van is, mi
mindent találunk ott?! Képeket, spiritusz-preparátumot, kitömött állatokat, papírgyürma
(korcs) modelleket, elvétve aránytalanul összeálh'tott (játékszerforma) szemléltetőtárgyakat,
amelyek csak a tanszerkereskedőknek jók.
A képzőkről ne beszéljünk. Utolsó esetben
vegyük elő. A papírgyúrmák, meg a gazdasági
szemléltetőtárgyak legtöbbször aránytalanok és
ezért sem nyújthatnak helyes fogalmat. A spiritusz-preparátumok és kitömött állatok még a
legjobbak, hanem ezek sem szemléltetnek életet,
ós a dolog természeténél fogva nem is szemléltethetnek mindent.
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Mi marad hát célszerű szemléltetőeszközül?
Maga a tárgy, maga a természet ! Amit megnézhetünk a valóságban, miért azt preparátumokban, rossz képekben? Hogy mindent úgysem lehet természetben megnézni és meglátni?
Igaz, de ez nem ok arra, hogy amit lehet, azt
se nézzük meg, sőt épen ez teszi indokolttá a
természeti tárgyak, tünemények érzékeltetését,
mert ezen az úton szerezhet a tanuló alapfogalmakat, így vezethetjük őket arra a módra,
hogyan kell a részeket meglátni, hogyan érzékeltetjük, hogyan alakul a részekből az egész,
hogyan keletkezik lelkünkben ennek képe, tudata.
Hogy a falusi gyermek úgyis folyton-folyvást
a szabadban csatangol, tehát nem szükséges őt
oda kivezetni tanulmányútra ? !
A két dolog nem azonos. Ha örökkön-örökké
a szabad természetet bújja is, tudása nem gyarapodik, mert nem tanult meg látni, nem veszi
észre a részletet, holott ezekből áll az egész.
Aki kellő hozzákészülés nélkül, csupán sétál, az
úgy jár, mint aki azt állítja, hogy úgy ismerem, mint a tenyeremet, aztán mégsem tudja,
hogy a fővonalak M vagy W formában futnak-e
össze tenyerén ; vagy ha egy csomó kulcs közül
ki tudja ugyan választani szobája kulcsát, de
megmondani nem tudja, hogy miről ismeri föl,
lerajzolni pedig — ha mégoly kitűnő rajzoló
is, — meg sem kísérli. De láttam én már
olyan szentatyát is, akinek szavajárása volt :
Tudom, mint a Miatyánkot, — hanem azért
mindig előtte volt a szószéken a nyomtatott
ima . . .
Ezek a példák azt mutatják, hogy nem elég
az egészről szerzett kép, hanem annak részleteivel is tisztában kell lennünk. Magunknak is !
Különben nem taníthatjuk.
Ezt a tájékozódottságot pedig sem kép, sem
valami mesterséges objektum nem adhatja meg,
hanem csupán a természet, a természeti tárgy.
Ennélfogva mindenütt, minden körülmények
között vigyük ki tanítványainkat a szabadba,
vezessük el telepekre, gyárakba, történeti nevezetességekhez, szóval mindenhová, ahol életet
szemlélhet, ahol az új dolgot, hogy úgy mondjam, töviről-hegyire megtapasztalhatja.
Ne neveljünk elméleti tudósokat, ilyenekre
a népnek sincs szüksége, hanem vezessük rá
tanítványainkat a beható szemléletre. így nemcsak tudásuk gyarapodik és szilárdul meg, hanem olyan gyakorlatiasságot sajátítanak el,
amely sok csalódástól óvja meg őket és biztos
alapot ad az életben való boldogulásukhoz.
Itt a tavasz, — menjünk a természet templomába, tanítsunk, szemléltessünk a szabadban
életet !
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A magyar nőnevelés kérdései.

LAPJA.

nők sem anyaságukért, sem munkájukért
nem
kapják a fentebb említett kenyeret, hanem
írta : Kóródi/
Miklós.
tisztán azért, mert valaminő formában a férfi
1. A nő gazdasági helyzete.
szeretői. „Azok a nők, akik legtöbbet dolgozCharlotte Perkins Grillman „A nő gazdasági nak, munkájukért a legkevesebb pénzt kapják
helyzete" cím alatt egy szellemesség és eredeti- és azok a nők, akiknek legtöbb pénzük van,
ség dolgában csaknem utolérhetetlen, olyan legkevesebbet dolgoznak érte." „A gyermektanulmányt adott át a világirodalomnak, amely- telen asszonynak épen annyi pénze van, mint
lyel ha a kulturális viszonyok javulni fognak, a sok gyermek anyjának, sőt több . . . mert a
sokszor találkozunk majd a társadalomtudo- nőket nem anyaságukért tartják el a férfiak,
mányi irodalom területén. „E könyvben — úgy- az anyaság a nő gazdasági helyzetével nincs
mond a szerző — egyszerű és természetes magya- összefüggésben." „Az életbe kilépő fiatal férfi
rázatát kívánja adni az emberi élet egyik leg- előtt nyitva áll a világ. Tehetségét használismertebb és legmegdöbbentőbb problémájának, hatja, sőt használnia is kell. Ha először rossz
melynek gyakorlati megoldása csaknem minden- útat választott, újból meg újból választhat",
ellenben „a fiatal nő előtt, noha előtte is
kit foglalkoztat . . . "
Problémája a nő gazdasági helyzete. Fel- ugyanaz a világ terül el, benne is ugyanazon
fogása, mint minden forradalmáré, a legszélsőbb emberi erők, kívánságok működnek, mindazt,
evolúció, alaptétele a történelmi materiálizmus amit bírni, tenni vágyik, egyetlen-egy úton,
azon állítása, hogy az egész társadalmi fejlő- egyetlen-egy választás útján kell elérnie". Chardés s a történelem, összes bonyodalmai és kifej- lotte tovább is megy. Természetbölcseleti úton
lései a gazdasági viszonyokból erednek, alap- megállapítja, hogy miután a nő tisztán a nemi
tana pedig a darwinizmus, mely természettudo- élet útján képes gazdasági jelentőséghez jutni,
mányi állásponton magát Darwint is jóval túl- ezt a tulajdonságot a természetes kiválás útján
licitálja, mert Darwin beérte a természeti lények a végtelenségig kifejlesztette. Sőt ami még
eredetének és kialakulásának fejtegetésével, de ennél is több, a nemi élet túltengését átörökli
ez az amerikai menyecske már a társadalmi a nő fiaira is s ez a természetellenes állapot
tüneményeket is az alkalmazkodás, öröklés és aztán a férfiakban is vég nélkül való méreteka létérti küzdelemre vezeti vissza. El kell ben jelentkezik s végeredményében Asszíria,
ismerni, hogy a zseniálitás összes ismérveivel Babilon, Róma stb. államok sorsához vezet.
fölfegyverkezve. Szerinte az ember „azon szem- Szerinte: „egymást mind szélesebb alapon szolpontok szerint vizsgálandó, amelyekből az egész gálni, csak ilyen szolgálatok alapján élni, önszerves világ fejlődését tanulmányozzuk". „A magunkban minden tehetséget a társadalom
martirok erős akarata, melyet hiányos intelli- javára fejleszteni s abból élni, amit a társagencia vezetett félre, a halál küszöbéig tartó dalom nekünk visszaad, az összességnek saját
ellenállásra kényszeríti a testet legtermészete- előnyünkre való tekintet nélkül végzett munsebb ösztöneivel szemben, de míg ilyen kivételek káért : ez a civilizáció, ez emberi dicsőségünk
bizonyítják az akarat hatalmát, addig az élet és fajunk megkülönböztetése." „Az emberi
mindennapi jelenségeiben az embert a viszo- élet fejlődése eltántorít hatatlanul e magasabb
nyok kérlelhetlen hatása alatt látjuk." „Mint civilizáció felé halad; de amíg ez a civilizáció
minden állatra és növényre, úgy reánk is hatá- csak egy nemre szorítkozik, feltétlenül túlzásba
sai vannak az éghajlat, földrajzi fekvés, fizikai kell vinnie a nemi megkülönböztetést, míg e
körülmény növekvő rossz hatása nagyobb lesz,
és kémiai erők."
mint az egész elért civilizáció és a nemzet
Elfoglalva e merész álláspontot, Charlotte, tönkremegy. "
mint igen okos anyaállat, nekivág a legnagyobb
történelmi és társadalmi problémák letárolásáCharlotte Perkinsznek abban, hogy a nő
nak s kimondja a szédületes, csaknem ittasnak gazdaságilag a férfitól függ, részben igaza
mondható tételt,hogy: „Mi vagyunk az egyetlen van, de már abban, hegy e függés tisztán a
állatfaj, melynél a nő táplálkozás tekintetében nemi viszonyon alapszik, semmiképen sincs
a férfitól függ, az egyetlen, melynél tehát a igaza. Egyáltalán e munkának minden része
nemi viszony egyúttal gazdasági viszonyt is telve van a tévedések és indokolatlan merész
jelent." Az egész tanulmány ezentúl semmi állítások egész sorozatával s hogy mégis becses
mással nem foglalkozik, mint ezen állítás minden- műnek kell elismernünk, az onnan van, mert
oldalú megvilágításával, melynek keretében alkal- a nőkérdést szerfelett szellemesen és eredeti
mat vesz szerző — elismerjük, a frivolitásnak módon állítja az olvasóközönség elé.
teljes mellőzésével s egészen tudományos alaNem igaz, hogy a nő egész gazdasági helypon — a női élet mindenoldalú megvilágítá- zete független a munkától és az anyaságtói. A
sára. Különösen fontos az az állítása, hogy a társadalomtudományi olvasmányok, melyek közé
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Charlotte munkája is tartozik, napjainkban lemi tekintetben a nő társadalom alapító szereigen kapósak s épen ezért óra intünk minden- pet vitt, ugyanekkor gyermekének felnevelése
kit, főleg a nő olvasókat, hogy e merész amerikai közben olyan tapasztalatokra jutott, melyekből
nő ötleteitől ne engedjék magukat elkábít- később gazdaságilag is nagyje'entőségü embertatni. Ha már a nő gazdasági helyzetéről be- nevelési és közegészségügyi tudományok fejlődszélünk, először is ne tegyük meg a nőt anya- tek s ezek mind az anyaság eredményei. Idáig
állatnak, hanem mondjuk ki az igazságot, hogy még mindig a természeti állapot lebeg szemünk
a nő cpúgy erhölcti, mint fizikai létező. Ebből előtt. Holott a történelemben az anya még
az igazságból kiindulva, ne akarjuk az anya- hatalmasabb tényező. Beszéljenek a zsidó anyák,
farkasok, anyatigrisek, anyamolyok módjára a lelkükben az üdvözítő eszményével, szólaljanak
nő teljes kifejlődését természetrajzi alapon meg- meg a hindu nők, kiket Calidaza drámái egyenmagyarázni, hanem adjunk helyet a történelem- lővé tesznek a mindent éltető nappal s kiknek
nek és a jogi fejlődésnek is. Elismerhetjük, fenségét kelet fantáziája leírni képtelen. Hát
hogy a jelen történelmi pillanatban a nő éle- az athéni és spártai, valamint római asszonyok,
tében csakugyan a gazdasági szempontok domi- kik egyaránt nevelték a Miltiádeszeket, Korjolánálnak, de ezek egyáltalán nem valamely letűnt, nokat, Piátókat és Phidiászokat, vájjon semmi
történelemelőtti természeti hatások eredményei, gazdasági hatást nem fejtettek, mikor ennyi
hanem igen közeli, a történelem keretébe eső magas energiát halmoztak fel — nem bánom,
r>
o
dolgok.
öröklés és nevelés útján — gyermekeikben?
A nő gazdasági helyzetének lényeges átala- Minél inkább elmerül a fe'ifi a harcokban a
kulása s tulajdonképeni megromlása a gőzgép történelem fonalán, annál inkább kell górs a dinamógép feltalálásával kezdődik. Hasonló- csöveznünk az akkori társadalmat abból a
képen súlyosbítják a nő sorsát a kémiai és szempontból, hogy a nőnek minő gazdasági
fizikai nagy felfedezések s az ezekből származó szerepe van s már puszta elgondolkodás is
ipari és mezőgazdasági újabb vívmányok. Mind- elvezet oda, hogy nem a csatában romboló
ezek komolyabb jelentőségűvé a francia forra- férfi, hanem az otthon, gyermekeit etető és
dalommal egyidőben lesznek s hatásuk a XIX. ruházó nő építi a kultúrát.
század közepe táján a nagy forradalmi korszak
Épen ezért még veszedelmesebb a szabadlezáródásával válik érezhetővé. Azelőtt, lett gondolkodók azon állítása, amire Charlotte
légyen bár a nő valóságos rabszolga vagy akkora súlyt helyez, hogy a női munka szintén
úrnő, gazdaságilag annál fontosabb tényező nem bír gazdasági jelentőséggel, t. i. magára
volt, minél visszább megyünk a történelemben. a nőre s hogy a nő gazdasági helyzete egészen
A csavargó ősember számára, minden őstörténész független az ő munkájától. Koppant felületes
és a józan ész szerint, mivel kicsinyeit fel kellett kijelentés ez. A férfi a makró- és a nő a mikronevelni s azok inkább fészeklakók, a nő teremti kozmosz munkásságához volna nagy sántítással
meg az állandóbb, legalább ideiglenes lakást. hasonlítható. A férfi százezres csoportokba
Rousseauval ellentétben állítjuk, hogy a „tulaj- verődve, országokat épít vagy rombol. Városok,
don'1 fogalmát nem valami nagyerejü férfi terem- monumentumok, nagy csatornák, folyamszabátette meg azzal, hogy kimondta egy darab lyozások, hnjók, vasutak és országutak épülnek
területre, hogy ez az „enyém", hanem a gyer- a férfikéz nyomán. Ám mivé lennénk, ha csak
mekének valamit mindenáron szerezni akaró ezek a nagy keretek fognának körül minket s
anya. A doronggal felfegyverkezett férfinak nem a mikrokozmosz, a női ízlés, női kéz, női szem,
volt szüksége egy darab rétre vagy mezőre, fül, ízlelés, tapintás, szaglás stb. által finomhiszen az egész földfelület az övé volt, ha ságokkal ki nem töltené azt a nagy, goromba
karja és dorongja kibírta, de a kicsinyét ápol- világot, amit a férfi izmaival, kemény csontjaigató asszony nagyon is rá volt utalva vala- val s még keményebb koponyájával összehalmelyes zugocskára, amelyet magáénak mond- mozott. Olyan volna a világ, mintha a földön
hatott. E g y ü g j ü dajkamese tehát az az állítás, csak nagy vízárak, nagy jégzajlások, ordító
hogy az anyaságnak nincs gazdasági jelentő- orkánok, kemény zivatarok vonulnának kereszsége. Ellenkezőleg, ebből indul ki az egész tül, de sem fű, sem fa, sem virág, sem gyügazdasági élet. Az anyasággal a legszorosabb mölcs nem teremne nyomukban, s egyáltalán
benső kapcsolatban vannak a nevelés- és orvos- az atomok és molekulák érzéketlenek maradtudományi kérdések s ezeknek alapjait bizony- nának. Szóval, a világnak csak a fele volna
nyal nem a férfiak, hanem a gyermekeket szülő meg a női munka nélkül, az a fele, amely
anyák rakták le a közszokásban s a legprimi- sivár és kietlen.
tívebb mindennapi életben. Amíg tehát az
A nő nyelve és ínye évezredeken át a legállandó lakás fogalmának s az „enyém" értelmének megteremtésében úgy fizikai, mint szel- tökéletesebb kémiai laboratórium volt, s amit
a nő szeme, mint botanikus vagy zoológus, sőt
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mineralógus felfedezett, azt a kísérletek végtelen sorozatén keresztül a női szagló- és ízlelöidegek határozták meg, azzal a pontossággal,
mely lehetővé tette, hogy az ember táplálására
alkalmassá legyen. Az ásvány-, növény- és állatvilág magában igen kis változatú táplálékot
nyújt az embernek. Charlotte Perkinsz Gillman
nőjének munkája ott kint a szabad természetben csakugyan nem sokat jelent, mert végre
az anyafarkas épúgy csikóhúst eszik ha kap,
mint az apafarkas, s nem töri a fejét azon,
hogy a megrraradt combot mimódon lehetne
hónapokra is élvezhető állapotban eltartani, de
az asszonyok, még mielőtt a kémia az álkémiából valóságos kémiává alakult volna, már régen
tudtak szalonnát, sonkát, kolbászt, zsírt stb.-t
készíteni.
A lakás, táplálék és ruházat, valamint az
állatok megszelídítése és termékeik felhasználása elsősorban női találmányok s így magától
megdűl az az állandósult nézet, hogy a nő a
találmányok terén nem tud semmit felmutatni.
Nagyra vagyunk a gőz- és villamoserő felhasználásával. Gépeink, vasútaink, távíróink
és távbeszélőink büszkévé, tán gőgössé is tesznek és elfeledkezünk a len, kender, gyapjú,
szőrmék stb. kitalálásáról, amelyek évezredes
tökéletesbülésen a női kéz és ízlés útján mentek keresztül. A szobrászok és festőművészek
motívumai épúgy a nőnek köszönik eredetüket,
mint a ma nagy gyárakban elkészített ruhaés ételneműek. A görögök e tekintetben igazságosabbak valának a modern kor emberénél.
Ok épannyi istennőt ültettek az Olimpusra,
mint ahány férfiistent ezzel a kitüntetéssel
megtiszteltek s a béke olajágát tartó 1'alias
Athénének, valamint a háztartás és házitűzhely
istennőinek, akik a polgárosodás alapjainak
lerakói voltak, egyformán oltárt emeltek. Csupa
gazdasági eszmék ezek s aki a történelem alapján ítéli meg a nő gazdasági szerepét, nem
pedig pusztán a mai társadalom szemléletéből
von le elveket, az tisztán látja, hogy tulajdonképen a nő gazdasági szerepe kultúrai értelemben messzebbre menő, mint az örökös harcban
élő férfié. Az meg épen a legnagyobb tévedés,
ha az állatországból levont törvények az emberi
társadalomra alkalmaztatnak, mert hisz az állatvilágnak önmagával szemben gazdasági jelentősége nincs. Az állat nem ruházkodik, ételeket
nem konzervál, a munkamegosztást nem gyakorolja, legalább tudatosan nem. Es ha vannak
társaságban élő állatok, ezek gazdasági haladást
egyáltalán nem fejtenek ki, hanem a társasággal kapcsolatos ösztönök az állatoknál ép olyan
megszabott keretben mozognak, mint az egyéni
ösztönök. Jogról, morálról, melyek pedig nagyjelentőségű gazdasági tényezők, az állatoknál
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beszélni sem lehet, s ami igen érdekes, nz állatok életéről történelmet nem lehetne írni, mert
az ezerévelőtti méh ép olyan sejteket készített,
épúgy rajzott, mint a mai.
A nők érdeke, hogy az ilyen elméletek helyét
sokkal igazságosabb, sokkal tisztább és a tényeknek jobban megfelelő nézetek foglalják el,
minek okából jelen igénytelen soraim hódnak.
Az igazság ott kezdődik, ha kimondjak, hogy
a mai nőt a tudomány és az ebből eredő találmányok megfosztották
gazd isági
szerepétől.
Annyit némi paradoxonképen elmondhatnánk,
hogy a gazdasági harcban a férfi legyőzte a
nőt, de e/.zel a különös mondással inkább világítani akarjuk a kérdést s nem akarjuk ellentét gyanánt oda állítani. Nagyobb igazság kedvéért kísérjünk figyelemmel egy 100 évvel ezelőtti,
és ezzel párhuzamban egy mai családot.
A 100 évvel ezelőtti férfi jóformán kényszerítve volt a nősülésre, mert fehérneműjét, lakásának berendezését, ételét, italát, sőt felsőruháját is mind a nő készítette el. Akkor nem
voltak szövő-, fonógyárak, de mindenekfelett
nem volt fejlett közlekedés, mely a legkülönfélébb készítményeket a világ végére is elviszi.
Ebből az következett, hogy amit a férfi keresett vagy a föld megmunkálása által előállított,
az a nő kezében értékben megsokszorozódott,
így fejezhetnők ki, hogy : ha a fél h a nőnek
átadott egy korona értékű holmit, az a nő
kezében lu, sőt több korona értékűvé változott.
A pénznek nem is volt a családi életben túlnagy szerepe, hisz a forgalom, melynek to
eszköze a pénz, minimálisnak volt mondható.
Ilyen viszonyok között nem lehet csodálni,
hogy a háziasszony a férfi szemében eszményi
magaslatra emelkedett s hogy a családi életet
védő erkölcsök a lehető legszigorúbbakká fejlődtek, mert egy derék asszonynál értékesebb
tényezőt a férfira es a családra nézve elképzelni sem lehetett. íme, a nő munkájának gazdasági jelentősége.
Ellenben a mai család szükségitteinek legnagyobb részét a gyárakból és iparmühelyekből kapja és elégíti ki. A mai férfi fehérneműjét, ruházatát, ágyneműjét, ha akarja összes
táplálószereit, a boltból, a vendéglőből stb.
kényelmesen összevásárolhatja. Tehát először
is nincs föltétlenül házasságra utalva. 8 e
tekintetben érdekes fokozatot észlelünk a falusi,
kisvárosi és nagyvárosi életmód között. Előbbi
még mindig felette hasonlít a régi időkben
általános viszonyokhoz, a kisváros már inga- *
clozást mutat, a nagyvárosban pedig az átalakulás nagy méretekben jelentkezik. Ha a mai
férfi megnősül, akkor nemcsak a saját, hanem
felesége szükségleteit is, épúgy a gyermekekét
is keresményéből kénytelen kielégíteni s tehát a
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férfi termeivényeinek é r t é k é t a nő m u n k á j a
nem emeli, h a n e m vele osztozkodván, ennyiben
csökkenti. A m a i férfi g a z d a s á g i l a g tehát veszít
a házasság által. Amennyiben történelmi m a t e r i á lizmus ú t j á n a k a r j u k megvilágítani a h á z a s s á g jogi átalakulásokat, ha t u d n i akarjuk, h o g y a
múltban miért volt annyira becses k ö t e l é k a
házasság és m i é r t van, h o g y korunkban a felb o n t h a t a t l a n s á g elve a j o g b a n megtörött, e
titoknak g a z d a s á g i okát a változott viszonyokb a n lelhetjük fel s ha a házasságtöréseket és
a családi élet lazulását a k a r j u k g y ö k e r é b e n
megérteni, a k k o r is eme n a g y gazdasági á t a l a kulások m é l y r e h a t ó vizsgálása világosít fel.
A házasságnak négy lényeges fenntartó eleme
van : ú. m. a szerelem, a vallásos meggyőződés,
a jogi f o r m a és a g a z d a s á g i erők. E s lám,
korunkban c s u p á n egyik t é n y e z ő n e k : a g a z d a sági erőknek m á s irányba terelődése elég volt,
h o g y a m á s i k három tényező is lazuljon.
Mindezek alapján b á t r a n m o n d h a t j u k , h o g y
elérkezett az ideje annak, h o g y a l e g m é l y r e hatóbban gondolkozzunk a nőnevelés o l y a n
formájáról, mely a nő g a z d a s á g i helyzetét s
vele a t á r s a d a l o m sejtjének, a családnak j ö v ő jét van h i v a t v a biztosítani. E b b ő l a s z e m p o n t ból foglalkoznunk kell :
1. a müveit leányok,
a városi munkásnők,
-'i. a falusi nők,
4. a s z a k p á l y á k r a készülő nők nevelésével.
Keresnünk, k u t a t n u n k kell azokat az elvi
szempontokat, amelyek a természet és t ö r t é nelem által nyújtva, l e g a l á b b valamennyire
bevilágítanak a nő jövőjébe s feltárják a m a
gazdasági irányokat, amelyeknek céljaira a n ő nevelést irányozni kell.
Gondolkodnunk kell o l y a n iskolai r e n d s z e r
fölött, mely a kifejtendő nevelési elvek céljain a k g y a k o r l a t b a vitelére a legalkalmasabb.

Tanítók tanácsadója.
Helyettes. 1. Pályázhatik. 2. Csak alapfizetéssel nevezik. ki.
Állami. 1. A magántanulókról az illető
osztálytanító az előmeneteli és mulasztási naplóban
egy lapot nyit és azt szabályszerűen kitölti. 2. A magántanuló fölvételi díj fejében 50 f-t és 8 K díjat tartozik
fizetni. Ezen díj a vizsgázó tanítót, az ig.-tanítót és a
hitoktatót arányosan illeti. 3. A magántanuló külön
vizsgázik. 4. Magaviseletből, szorgalomból nem osztályozható. 5. Ha a községben nincs az illető hitfelekezetnek lelkésze, attól a lelkésztől hoz bizonyítványt
a tanuló, ahová egyházilag tartozik. Ezt az osztályzatot
a bizonyítványt kiállító tanító bejegyzi. — I'. Gy. K.
Ha az iskolafenntartó képes lett volna a fizetéskiegészítést azonnal megadni, úgy az lí>07. évi július 1-től
számítva jár önnek. Ha nem képes azonnal és sajátjából megadni, akkor várhat 1910-ig. A teljesítőképességet a közigazgatási bizottság állapítja meg. —
K. A. Itokod. Az iskola telkén vagy a tanítói lakás udvarán és kertjében nőtt fák az iskolafenntartó tulajdonát
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képezik. A tanítót csak az élvezeti jog illeti meg. —
L. I. Békés. A mulasztásért behajtott büntetéspénzek
az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 4. §-a értelmében az iskola
pénztárát illetik. Nagyon természetes, hogy a hitfelekezeti iskolák mulasztó növendékei után behajtott
büntetéspénz az illető hitfelekezet iskolapénztárának
szolgáltatandó be. — M. K. Kvúr. Csak annak a tisztviselőnek van igénye átköltözködési illetményekre, ki
hivatalból helyeztetett át más állomásra és fizetésben,
illetőleg nyugdíjba beszámítható illetményben nem
nyer. Költözködés címén jár : napidíj, útiköltség és
bútorkárpótlás. Napidíjra a tisztviselőnek csak saját
személyére és az utazás tartamára van igénye ; útiköltség nemcsak a tisztviselő saját személye, hanem
a vele átköltözött családtagok és cselédek után is jár.
Bútorkárpótlás fejében a nőtlen tisztviselő kapja az
évi fizetésnek egy hóra, nős, egy gyermekkel, két hóra
és ezen felöli családtaggal bíró tisztviselő a fizetésnek
három hóra eső részét. — O. S. Szsinlyó. 1. Az elemi,
földmívelési, kereskedelmi és ipariskolai, felső nép- és
polgári iskolai, a tanítóképző-íntézeti és ezekkel kapcsolatos gyakorlóiskolai és felsőbb leányiskolái tanítók,
tanárok és végül a tanítójelöltek az 1880. évi XXVII.
t.-c. 3. §-ához csatolt utasítás, illetőleg a pénzügyminiszternek 23.268/1882. sz. a. kiadott rendelete értelmében hadmentességi díjat nem tartoznak fizetni. 2. A
tanítókat az 1875. évi XXIX. t.-c. 27. §-a és az 1886.
évi XXII. t.-c. 138. §-a hivatalaik után járó jövedelmeikre nézve fölmenti a községi pótadó viselése alól.
(ügyan hányszor közöljük még ezeket ?) — t . L.
Pjmos. A nyugdíjra jogosított tanítónak nyugdíjaztatása előtt kötött házasságából származó árvái segélypénzüket csak életük 16. évének betöltéséig kapják.
Ekként rendelkezik az 1875. évi XXXII. t.-c. 3. §-a. —
Érdekelt. Szíveskedjék esetét a tényállásnak megfelelően megismertetni s akkor tőlünk telhetően útbaigazítjuk. Azt mi nem tudhatjuk, hogy az ön ügye azonos-e
a hivatkozott üzenetünk alapjául szolgált üggyel. —
K. L. Hbszméuy. A szolgálati bizonyítványban kifejezetten bennt'oglaltatik, hogy az illető egy más
tanító helyett kisegítőként volt alkalmazva egy tanév
tartamára, vagyis valószínűleg szabadságolt tanítót
helyettesített. A közig, bíróságnak azon ítélete, amely
szerint a helyettesi minőségben töltött szolgálat a
szolgálati időhöz kötött jogigényeknél beszámítandó,
az efféle helyettesítésekre ki nem teijed. Ez az ítélet
oly esetből kifolyóan hozatott, amidőn egy tanító rendszeresített állomáson, nem más tanító helyetteseként,
hanem mint állandó helyettes alkalmaztatott. —
D. I. Szeged. Az állami tanítók szabadságolisára
vonatkozóan kiadott rendeletből is kivehetné, hogy
tanfolyamra való jelentkezés címén, fizetésének megtartása mellett, egy évre terjedő szabadságot nem
kaphat. Illetményeinek beszüntetése mellett talán
engedélyezik. A tornatanfolyamok október 1-én kezdődnek s tartanak 7 hónapig. — V. 1. Sajnálatunkig nem tehetünk eleget ama kérésének, hogy a
velünk közölt tankönyvek engedélyezésére vonatkozó
rendeletek számait közöljük. Az ily utánjárás napokat
venne igénybe. — Kaposvár. Képtelenség föltenni is,
hogy egyházi hatósága részéről üldöztetést szenvedjen
azért, mert leánya törvényesen elvált emberhez megy
feleségül. Ahhoz még hozzászólhatnak, hogy ön az
egyház e részben fennálló rendelkezéseinek megfeleljen ; de leszármazóinak cselekvési szabadságát csupán
azon okból, mert ön hitfel. tanító, nem korlátozhatják.—
Cs. I. Hcsány. Kérésének, sajnálatunkra, nem tehetünk eleget, mert mi sem vagyunk tájékoztatva aftélől,
hogy melyek azok a községek, ahol az üresedésben
levő tanítónői állomásokra nincs jelölt. Hirdetés dolSában szíveskedjék a kiadóhivatalhoz fox-dulni. —
R.L. Dszdbely. Erre a kérdésre már sokszor feleltünk.
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SZÉPIRODALOM.
Lacikám

emléke.

Amikor elmentél . . .
Araikor elmentél,
Mikor árvák lettünk,
Hervadt kis kezedbe
Kék ibolyát tettünk.

S ha jő ma koldusgyermek e küszöbre,
Hogy alamizsnát tőlünk esdve kérjen :
Óh, adjatok ma néki kétszerannyit
Az 0 nevében !
Szalay

(1909 ápr. 8.)

Gyula.

Ki a szabadba . . .

ííis letört virágok,
Együtt hervadoztok,
Hideg sír ölében
Együtt porladoztok . . .

Ki a szabadba ! kerek ég alá,
Hol a tűzvándor járja be útját
S eláraszt mindent fényözönével.
így nyújtja át a földnek a csókját.

. . . Oh, ha látok hervadt
Ibolyavirágot,
Szemem pillájára
Fájó könny szivárog . . .

Ragyogó pompát fejtve ki érte,
Hőn ostromolja földi aráját.
Lelke mérhetlen tüzéből erőt
Naponként egyre mind többet ád át.

Tavaszég m o s o l y g rám . . .
Tavaszég mosolyg rám,
Bimbó nyit az ágon, —
De én a te rég elhervadt
Kis orcádat látom . . .
Enyhe szellő suttog
A rügyező gallyon, —
De én virághervasztó szél
Sóhajtását hallom . . .
Mint a holdnak . . .
Mint a holdnak halvány
Fénye rom felett,
Úgy leng sírod halmán
A hű kegyelet.
Míg hold jár az égen,
Fénye leragyog,
Tükrözve szelíden
Az elszállt napot.
Míg a földön élek,
Sírbaszállt napom,
Él szívembe' képed,
S él a — fájdalom !
Az ő nevében.
Némuljon el ma, ami földi, gyarló,
Csak a hű szeretet maradjon ébren,
Szíveinket jobban forrassza össze
Az 0 nevében !
Oh, jöjjetek hozzám közelb szerettim,
Boruljatok fájó keblemre szépen :
Orcáitokat hadd hintem be csókkal
Az 0 nevében !

Kint a szabadban földre heverve
Elnézem amint nyílik a keble.
Sugárból, rögből támad a bimbó . . .
Teste a földből, naptól a lelke.
Bérczy

Lajos.

Útban a mennyország felé.
írta:

Kakas

Irén.

Flóra reggel óta nézte, hogyan esik a hó.
A nagy pelyhek méltóságteljesen himbálóznak
az érintetlen, puha hópárnára. Néha a szél
közibük «sap, ilyenkor bohókás táncot járva
röpködnek szerte-széjjel. Az ablakkal szemben,
a rácsos kerítés lécén közben egy formás hóbaba képződött. Finom, gyapjas a feje és egykedvű a képe. Flóra úgy képzeli, gúnyolódik:
„Te nem jöhetsz ki, pedig egy csöpp hideg
sincs. Sajnállak Flóra". E r r e elfogja a szívét a
vágy : egy kicsit, csak egy keveset járni a süp
pedő hószőnyegen. Hanem hát hiába, nem is
meri kérni az édesanyját. Úgysem engedné ki.
Délben elhívták az ablaktól, de ebéd után
megint csak a hulló pihéket bámulta, végtére
is belekáprázott a szeme. A gondolatai összecsavarodtak. Úgy képzelte, hogy a templom
fala mellett csupa „i" alakban hullanak a hócsillagok, a pincénél meg mintha fehér hókettősök hullanának.
Az iskola járt az eszében. Mennyit tanulhattak már azóta a többiek, hogy ő nem megy
közibük ?
Délután eljött Kapitány Tera a mamájával.
Tera arca piros volt a hidegtől, a haja csillogó
a megolvadt hótól. Kapitányné hangos jókedvvel köszönt be a nyitott ajtón Flórának.
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— Szervusz Flóra, itt hozom Terát, míg a
mamánál leszek, játszhattok. Aztán becsukta az
ajtót.
Flóra lecsúszott a magas székről és kis vendége elé sietett.
— Jó kint, úgy-e, Tera? Es csókra nyújtotta az arcocskáját.
Tera szégyenlősen nézte a muffját és nem
csókolta meg Flóra arcát. Közben nagyokat
rebbent a szeme.
Flóra, hogy jobban az arcába nézhessen, leguggolt elibe a földre és onnan mosolygott rá
föl. Erre Tera is elnevette magát és azt mondta :
— Nem csókolhatlak meg.
— Miért? — kérdezte a kisleány.
— Nem engedi a mamám.
— De miért?
— Azt nem mondhatom meg, mert abból
baj lenne.
— Baj ? Dehogy. Mondd meg.
— Nem.
— Mondd meg, Tera. Ha megmondod, te
lehetsz helyettem is a kisasszony, ha iskolást
játszunk, majd ha már én is megyek iskolába.
Tera gondolkodott egy ideig. Már levetette
a kalapját és a sapkáját, és m"g mindig nem
határozott. Egyszerre aztán, mintha valami
eszébe jutna, fölemeli a fejét.
— De te már úgysem jössz többet iskolába ?
— De megyek.
— Igenis, nem jösse.
— Hát azért is megyek..
Tera dobbantott a lábával és még jobban
erősítette :
— Nem.
— Azér' is.
Tera a méregtől könnyes szemmel állt elébe :
— Nem jössz, mert tüdőbajos vagy ! Tudod ! ?
— Hát te nem vagy?
— Nem ám !
— És az első osztályban senki sem?
— A másodikban sem és a harmadikban
sem és a negyedikben sem.
— Nem? — kérdezte örömtől élénk arccal
a gyerek, amiért vele olyan különös történik,
amilyen a többivel nem. — Te nem is szeretnél tüdőbajos lenni?
— Nem.
— Látod, milyen vagy te, Tera ? Én mindig
adtam neked kiflit az iskolában, és akkor neked
is lett, és most nem akarsz.
— Oh, látszik, hogy csak elsőbe jársz, mert
ha másodikba járnál, tudnád, bogy a kifli jó,
a tüdőbaj meg rossz.
— Miért rossz?
— Mert meghal.
— Mi? A tüdőbaj?
— Nem, akinek tüdőbaja van.
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— Nem.
— De. A Józsival járt egy gyerek a negyedikbe és az is meghalt, mert tüdőbaja volt.
— Aaz!?
— Igenis. A papától kért is 20 fillért koszorúra.
— Minek?
— Jaj, te semmit sem tudsz. Majd ha másodikba jársz, tudod.
— Mondd el.
— Az igen bosszú ám, aztán a mama jön,
aztán haza kell menni.
— Adok egy babakalapot.
— Mutasd.
Flóra előkeresi. Terának megtetszik, zsebredugja és azután mesél.
— Hát meghalt, aztán minden fiúnak el
kellett menni. Párban. Hú, mennyi fiú volt.
Hatvanszáz is. A tanító úr is. A tisztelendő
meg sokat beszélt.
— Miről?
— Hát a fiúról. Akkor mindenki arról beszél.
— Hol beszélt?
— A koporsó mellett.
— Milyen az?
— Olyan, mint egy fehér skatulya.
— Mint a szappanskatulya?
— Olyanforma, de nem olyan mégsem.
— Hát aztán?
— Hát a koporsóban van a fiú és ráteszik
a koporsóra a koszorút, aztán énekelnek és elviszik a temetőbe és sír mindenki.
— Miért sír mindenki?
— Mert többet nem látják.
— Neem?
— A tisztelendő úr azt mondta, hogy fölment az a fiú az égbe és ott minden jó van.
— Joó?
A két kisleány hosszú ideig hallgat, végre
Tera szólal m e g :
— Látod, azért nem csókoltalak meg.
— Miért?
— Mert te is meghalsz.
— Nem a !
— Csak jobban tudom!?
— Rossz ott a skatulyában?
— Nem tudom.
— Várj. Kihozom a lepedőt a fürdőszobából.
Te ülj le addig a kis székre.
Nagynehezen kivonszolja a lepedőt.
— Na, most leterítlek. Aztán mondd, rossz-e ?
Hiszen mindegy. Ez is fehér, csakhogy ez lepedő, az meg skatulya. Leteríti Terát a kis
széken a lepedővel.
— Na rossz?
— Nem nagyon.
— Sötét van?
— Egy kicsit.
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— Hát mi van o t t ?
—- Szappan-szag.
Közben beküldik a cselédet Teráért, ' hogy
öltözzön. Tera felöltözik és elfeledkezve a tilalomról, megcsókolja Flórát, aztán siet az édesanyjához.
Flóra magára marad és örül, hogy nem hal
meg, hiszen Tera búcsúzáskor megcsókolta. Bizonyosan csak tréfált vele Tera délután.
Másnap reggel Tera az iskolában kimegy a
kisasszonyhoz, azzal az ürüggyel, hogy megmondja, hogy Flórának tüdőbaja van.
— Ki mondta? — kérdi tőle a kisasszony.
— A doktor úr mondta a mamának, a mama
meg nekem, hogy ne csókolózzak vele.
Ettől fogva minden nap van látogatója Flórának. A kisleányok iskola után megnézik,
levetetőst visznek neki, búcsúzáskor nem ütnek
a hátára, hanem szépen, illedelmesen azt mondj á k : „Szerbusz, Flóra, majd holnap is eljövök."
Es jönnek az apróságok, hízelegnek a kis betegnek, mert Flórának tüdőbaja van, amilyen
nincs sem az elsőben, sem a másodikban, sem
a harmadikban, sem a negyedikben senkinek.
Egyszer aztán nem eresztenek be Flórához
senkit. Kapitány Tera csütörtökön újságolta,
hogy Flóra haldoklik. Szombaton délelőtt kijelentette a kisasszony, hogy mindenki jöjjön
délután a legjobb ruhájában, mert Flóra temetése^ lesz.
És délután úgy volt minden, ahogy Tera
mesélte Flórának, csak a fiúk helyett mentek
leányok a koporsó után. Köztük Kapitány Tera
is. Nem sírt, mert félve-szepegve, folyton arra
az utolsó tiltott csókra kellett gondolnia, ha
nem is akart.
Este, ahogy aludni készült, bevallotta az
anyjának.
— Hol csókoltad meg ? — kérdezte az anyja.
— Az areát — szepegi Tera. — De úgy-e,
én azért nem halok m e g ?
— Nem — mondja könnyes szemmel a mamája.
És Tera álmában Flórát látta. Mintha aranyos szárnyai lettek volna. Fehér ruhában,
mosolyogva gurigázott egy nagy hógömbölyeggel. Játszottak együtt, kettesben. Elkapkodták
a fehér hópihéket, aztán nevetve összecsókolóztak tízszer, húszszor, százszor.
Ezt a szép álmot Flóra angyal imádkozta
ki Istentől Terának, azért az utolsó csókért.
— Iskolatársak találkozója. Fölkérem
mindazokat, kik a győri tanítóképzőt 1889-ben
végezték, hogy a megtartandó összejövetel érdekében hollétüket velem tudassák. Budapest, Pusztai
(Pulmann) Károly, vezetőtanító, VI. ker,, Váczi-út
53, sz. fiúiskola.
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Egyesületi élet,
A Gyermektanulmányi Társaság közgyűlése*
Sok abszurdum van ezen a világon. Nem
utolsó köztük az a képtelenség, mely szerint a
lelki élet ismerete nélkül akarjuk kormányozni
a lelki életet. A Gyermektanulmányi Társaság
arra vállalkozott, hogy tudományos alapon kifürkéssze s nyilvános értekezletein népszerűsítse
a gyermeki lélek titokzatos törvényeit. Mikor
megindult a mozgalom ezelőtt pár évvel, érzéketlenséggel és lekicsinyléssel találkoztak a kezdők. Lassan, óvatosan fogtak a munkához és
önzetlen kitartásuk, nemes energiájuk számottevő
eredményhez segítette őket. Jogos önérzettel
mutat reá Feléki Sándor gróf elnöki megnyitójában, hogy immár nem egy lélektani laboratóriumban rendszeresen foglalkoznak szakavatott
férfiaink a gyermeki lélek problémáival ; hogy
a társadalom meleg érdeklődéssel támogatja és
buzdítja a társaságot és hogy a külföld figyelme
is feléje fordult.
Jablonkay Géza dr. titkári jelentésében jellemzően és összefoglalóan vázolja a társaságnak
mult évi működését. Hét felolvasó tájékoztatta
az okszerű nevelés előfeltételeiről azt a csaknem
páratlanul nagy közönséget, mely a társaság
nyilvános értekezleteit látogatja. Két szakosztálya
azon fáradozik, hogy világot derítsen a gyermeki
pszichológiának alapvető kérdéseire. Tanfolyamon
arra képesítik az okszerű nevelésnek tizenöt-húsz
munkását, hogy rendszeresen és módszeresen
hatoljanak be a zsenge lelkek rejtelmeibe. A
társaság tagjainak a száma ma már félezernél is
több és a közoktatásügyi minisztérium évi 2000,
a székesfőváros, valamint a Gyermekvédő Liga
1000—1000 korona segítségben részesíti a társaságot. Meg kell még említenünk, hogy a társaság folyóirata, a Gyermek,
mely eddig a
Gyermekvédő-Liga lapjának melléklete gyanánt
jelent meg, a szerencsés fejlődés következtében
önállóságra tett szert és 2000 példányban keresi
föl a nagy érdekeit méltányló közönséget.
Havas Gyula dr. az elismerés hangján nyilatkozik a szép és kerek jelentésről s különösen
kiemelve az egyesület elnökségének nagy érdemeit, javasolja, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvileg
fejezze ki köszönetét a tisztikarnak, odaadó fáradozásáért. A javaslat elfogadása után Teleki gróf
megköszönve a társaság szíves figyelmét, érintve
megváltozott életrendjét, a társaságnak további
vezetésétől való visszavonulását jelenti be. Az a
meleg és zajos ováció, melyben a közgyűlés az
okszerű nevelésnek áldozatkész főúri barátját és
zászlósát részesíti, megmarasztja a nemes grófot
elnöki székében, hogy a társaság jövő sikerei
is az ő nevéhez fűződjenek.
líanscJiburg

Pál dr., a kísérleti

szakosztály
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elnöke beszámol arról a munkáról, melyet szakosztálya végzett. Koronként közzétette hazai és
külföldi folyóiratokban tudományos észleleteinek
s ezek segítségével végzett számításainak eredményeit. A szakosztály a rendes fejlődésű iskolásgyermekek leggyöngébbjei és a gyengetehetségű
gyermekek részére fenntartott kisegítőiskolának
legjobbjai közt fennálló értelmi különbségeket
igyekezett tételesen ,megállapítani. Folytatta az
emlékezőtehetség erejének s a számemlékezés
képességének adatszerű tanulmányozását. Különösen érdekes tanulmányt végez a Ranschburg
lélektani laboratóriumában Ritoók Emma dr. Azt
kutatja, hogy van-e az abnormális gyermeknek
esztétikai érzéke ; hogy pl. a színek milyen hatást gyakorolnak lelkületére. Nemsokára alkalmunk lesz tanulmánya eredményével megismerkedni és ebből tájékozást szerezni arra nézve,
hogy mikép érvényesülnek az esztétika törvényei
a kiseszü gyermekeknél. Az adatgyűjtő-szakosztály
elnöke, Nagy
László közli, hogy a gyermek
érdeklődése mértékének és fokozatainak megállapítása végett gyűjt és dolgoz fel adatokat.
A szolnoki fiókkör is hozzálátott a munkához
s tevékenysége az esztétikai érdeklődés és a
gyermeki egyéniség jellegző adatainak kinyomozására irányul.
Perényi József dr. pénztáros előterjeszti zárszámadását, melyben 5 4 7 4 korona bevétellel
szemben 3 4 5 2 korona kiadás szerepel. A különbözet nem mind haszon, mert van egy-két kifizetetlen számla. Egészben véve azonban mégis
fölösleggel végződött a pénztári esztendő.
Az ülés végén ejtették meg a tisztikar és
választmány választását. A régi erőket megtartották s egypár érdemes névvel meg is szaporították.
H. I.
X Felhívás. Alulírott járásköri elnök tisztelettel felhívom a Komárom megye Gesztes
járási tanítói testületet, hogy mindazok, akik a
„Milkovich-féle tanítói segélyalap" ezévi kamataira pályázni óhajtanak, kérvényüket címemre,
Vérteskethelyre május hó 31-ig beadják, mert
a később érkező kérvény figyelmen kívül hagyatik.
Pásztor Imre, járásköri elnök.

-f- A Nagykiiküllövármeffyei ált. tanítóe g y e s ü l e t bürkösi fiókköre Medgyesen április
24-én tartotta évi rendes gyűlését. A gyűlést
megelőzőleg Kosmár
Lajos medgyesi áll. isk.
tanító gyakorlati tanítást tartott. Tárgya volt a
tört fogalma s a törtszám leírása a IV. osztályban, melyet a gyűlés, az elhangzott bírálatok
után, jól sikerült és eredményteljes tanításnak
nyilvánított. Jenne
Ede elnök szép szavakban
ecseteli a tanítói hivatást s lelkesen emlékezve
meg a magyar tanítóság által kiépítendő magyar
nemzeti államról, a gyűlést éljenzések között
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nyitja meg. „A világbéke és az iskola" című
tételről Bâumél A., medgyesi áll. isk. tanítónő
olvasott fel. Tartalmas felolvasását merészen megalkotott hasonlataival igyekezett színezni. Az
eszme, mely a cím után várható volt, igen
szépen domborodott ki, s a tetszéssel fogadott
felolvasást a fiókkör jegyzőkönyvi elismeréssel
jutalmazta. Folytatásképen Kún
Sarolta, medgyesi áll. isk. tanítónő kellemes szavalatával
aratott általános tetszést. Végül a kisebb testületi folyó ügyek elintézése után a fiókkör tagjai
barátságos közebédre gyűltek össze.

4-

A CJömör-kishontvármegyei ált; ta-

n í t ó e g y e s ü l e t rozsnyói járásköre április 28-án
tartotta meg tavaszi közgyűlését Rozsnyó-Bányatelepen, a Tiimamurány-Salgótarjáni
VasműRészvénytársaság
új, modern berendezésű iskolájában. A Himnusszal kezdett és a Szózattal
Miklós
befejezett, feltűnőén népes ülés Michalik
nagyveszverési áll. el. isk. igazgató, járásköri
elnök vezetése mellett, Pogány
István kir. tanfelügyelő részvételével, elejétől végig magas színvonalon állott. A napirend előtt lelkes ovációban
részesítette a közgyűlés Szombathy
Lászlót, a
vármegyei általános tanítóegyesület agilis elnökét,

aki Grömör-Kishont vármegye

népoktatásügyének

története
című, most megjelent s 4 6 2 oldalra
terjedő, tudományos értékű nevelés-tanítástörténeti forrásmunkájával nagy szolgálatot tett pedagógiai irodalmunknak. (E jeles mű kapható a szerzőnél Dóbsinán,
ára fűzve 5 korona, díszes vászonkötésben 6 korona.) A gyűlés egyik főtárgya
a tanítói
nyugdíjtörvény
revíziója tárgyában
készült memorandum volt, amely csekély módosítással és azon óhajtással fogadtatott el : vajha

az 1—10 éven belül szolgálatképtelenné vált s
így nyugdíjjogosultsággal
nem bíró tanítóknak
is lehetne a végkielégítés helyett inkább valamelyes évi kegydíjat biztosítani. A második
tárgy v o l t : a vidéki

tanítói

vezésének kérdése, különösen

internátusok

leányaink

szer-

nevelé-

sének szempontjából.
Az ezen ügy tanulmányozására választott bizottságnak adatott ki
Szűcs
István e derék munkálata. Ezután Jaeger Emilia
dobsinai óvónő olvasta fel A segédóvónő című
szakbavágó dolgozatát s gyakorlati irányú javaslatai általános helyeslésre találtak. Az idő előhaladottsága miatt a jövő ülésre maradt azon
kérdés megvitatása : megfelel-e az
egyhuzamban

való tanítás

a pedagógia

követelményeinek

s

népünk gazdasági érdékeinek?
Ezután a 9 éven
át elismerésreméltóan működött elnökség — a
gyűlés sajnálatára — visszavonhatlanul lemondott, mire egyhangú választással elnökké lett :
Schmögner
János rozsnyói áll. el. isk. tanító ;
alelnök : Szűcs István jólészi róm. kath. tanító ;
jegyző ismét: Derne Lajos sajóházai áll. isk.
igazgató-tanító. A gyűlést közebéd s ezt a bánya-
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telepi műhelyek és pörkölök megszemlélése követte, a bányatelepi gondnok és tisztviselők szíves
kalauzolása és magyarázata mellett.

Könyvesház.
* A B a k o n y . (írta: Eötvös
Károly. 2 kötet.
Megjelent a Révai Testvérek r.-t. kiadásában. A
két kötet ára 8 korona.)
Egy-két emberöltő mult el csak azóta, hogy
itt küzdöttek azok a férfiak, kik a modern Magyarországot megteremtették. Megvalósult törekvéseik hasznát lépten nyomon érezzük, de az
alkotókra ritkán gondolunk. A mai kornak líjabb
szükségletei, újabb törekvései vannak s mi alig
gondolunk arra, hogy újabb szükségleteink és
újabb törekvéseink természetszerű folyományai az
előttünk élők küzdelmeinek, alkotásainak. Csak
akkor érzünk lelkiismeretfurdalást, mikor valamelyik, még közöttünk élő kortárs elénk varázsolja a közelmultat, hogy bemutassa a kort,
minden fogyatkozásával és erényével, vezéreivel
és közkatonáival együtt. Ekkor érezzük, mily
rémítő pusztítást visz véghez az idő alkotásokban, dicsőségben, hírnévben.
Eötvös Károly emlékezései nemcsak azért éi dekelnek bennünket, mert az előttünk levő kort
rajzolják és ezzel érthetővé teszik a jelent, hanem
főleg azért, mert a mult embereit mindig környezetükkel együtt mutatják be s oly kedves,
mesélő hangon, hogy soha sem válnak fárasztókká.
A Bakonyról szóló két kötetben megrajzolja a
régi Bakonyt, elmondja a bakonyi falvak népének eredetét, életmódját s mindazoknak az egykor országos hírű embereknek életét, kik a Bakony vidékén születtek. Nincs egy sajátsága
ennek a vidéknek, melynek hivatott ismerője ne
volna. Közléseinek értékét az adja meg, hogy
részben maga látta még gyermekkorában a régi
Bakonyt, részben olyan emberek nyomán írja le
ez érdekes vidéket, kik elbeszélték neki a látottat és hallottakat. Leírásai, néprajzi adatai helyet
adnak olykor egy-egy történetnek, mondának,
melyek változatossá teszik könyvét s mindennél
jobban jellemzik a Bakonyvidéki népet.
Az első kötet legnagyobb részét Kerkápoly
Károlynak, a híres miniszternek életrajza foglalja
el. De ez az életrajz is csak keret, melybe
Eötvös beleilleszti mondanivalóit a régi falusi
eletről, a nemesek gondolkodásmódjáról s számtalan olyan magyar speciálitásról, amely újabban
vagy kiveszett, vagjr kiveszőben van.
A második részben Sobrinak, a Dunántúl
félelmetes rablójának élettörténetét mondja el.
E hosszabb részen kívül számtalan kisebb-nagyobb
cikk van, melyek mindegyike az elmúlt világ
képéhez egy-egy jellemző kiegészítő vonással járul.
Eötvös Károly műveinek köszönhetjük, hogy
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a régi magyar világ képe nem fog elhomályosodni előttünk. A Bakonyról szóló két kötete
műveltségtörténeti, néprajzi, történeti szempontból egyaránt érdekes.

* Zsoldos László: A fekete huszár.

Vera

vallomásai.
(Regény. Ara 3 korona. A Budapesti
Hirlap újságvállalata.)
Azt hisszük, Zsoldos
László regénye nagy
olvasóközönségre fog találni. Vera vallomásai
még azoknak is tetszeni fognak, akik egy regényben valamivel többet keresnek, mint pusztán
szívhez szóló, kedves, fordulatos történetet. Mikor
ezt a könyvet súlyos problémákhoz és gondteljes
tépelődésekhez szokott szobámban végigolvastam,
szorongást, türelmetlenséget éreztem. De n e m a
regény keltette fel bennem ezeket az érzéseket,
hanem az a felfedezés, h o g y ezt a könyvet nem
szobában, csukott ablakok mellett kell elolvasni,
hanem virágzó gesztenyefa tövében, vagy pedig
kúszó rózsával és • passzitlórával befuttatott filagóriában, illatos kert közepén. Szegény, boldog,
kicsi Sárffy Vera küzdelmes élettörténete, ebben
a környezetben olvasva, hatott volna meg igazán !
Valóban, van valami megfontolnivaló
abban,
hogy mikor olvassuk s b o g y milyen helyen, hol
lapozzuk a könyveket, h o g y szépségükből semmi
el ne vesszen . . .
Az egész regény Sárffy Vera napló-feljegyzéseiből szövődik elénk. Sárffy Vera, a kártyás
Sárffy huszárszázados leánya, még bakfiskorban
van a regény elején. Iskolába jár, az apácák
intézetébe. Szabad idejében naplót vezet arról,
hogy mi történik otthon, az iskolában és mi
megy végbe a saját szívében. Megtudjuk, hogy
bizony sok minden nincsen rendben a szülői
házban, sok panaszra adnak alkalmat az apácák
az iskolában s hogy sok a keserűség a Verácska
szívében. D e van ebben a szívben a tömérdek
keserűség mellett egyéb is : szeretni vágyás, joghallgató-ideál (Kacsiári Tibor), van ott sok nagy
terv, szívetboldogító reménykedés, szóval, egy
csomó rózsaszínű illúzió. Megjelenik azonban
Osztrovszky, a fekete huszár s megajándékozza
Verát e g y francia babával. Egy illúziókat bontó
és lerontó babával. Es az élet tényleg csúnyán
és kegyetlenül kiábrándítja Verát mindabból,
amit jónak hitt, amit szépnek gondolt. Végigszenvedi a csalódások hosszít kálváriáját s kiábrándul első férfi-ideáljától kezdve édesanyjáig
csaknem mindenkiből. Csupán elhunyt, szerencsétlen édesapja emléke s egy homályos szerelem Osztrovszky iránt maradnak továbbra is
hűséges társai, amikor már mindenki elhagyta
volt. A jó módban nevelt és előkelő környezetben felnőtt Sárffy Vera v é g ü l is kénytelen gépírással megkeresni a kenyerét, feladva minden
reménységét egy másfajta boldogulás lehetősé' geihez.
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De jó az Isten s irgalmas a regényíró. Osztrovszky ismét megjelenik s Verával boldog
frigyre lép. Titokban már régóta szerette Verát.
És Vera számára egy új élet kezdődik, egy szép,
tiszta élet, amelyet valóban megérdemelt s
amelynek megbecsüléséhez és megtartásához egy
keserves mult tanulságai előkészítették a szívet.
Ez volna a regény rövid tartalma. Vera naplófeljegyzései gördülékeny egymásutánban, színes
és mozgalmas képekben ismertetnek meg a Sárffy
házban s a Vera belső világában történlekkel.
Túlságos részletezés soha sem zavarja a fejezetek
egyensúlyát. Igaz költői érzéket dicsér a francia
bábu szimbolumos beállítása. Különös bájt s
kedves, misztikus hátteret kap tőle a regény.
Szerintünk : az egész miinek talán ez a legértékesebb oldala. Élvezetessé teszi a regény olvasását a stílus közvetlensége. Vera mindig olyan
hangon és olyan modorban beszél, mely korának
s egyéniségenek legjobban megfelel. Különösen
sikerültek azok a naplófeljegyzések, amelyek
még Vera bakfiséveiben íródtak. Ezekből akárhányszor igen eredeti iskolapados-ízű megjegyzések és hasonlatok csendülnek ki.
Mondottuk, hogy Zsoldos regénye sok olvasóra
fog találni ; különösen a nők körében fogják
élvezettel lapozni. Sokban tükre ez a könyv a
leányszívek ábrándtörténeteinek. Lehetne állítani, hogy a naplóformában írt regények könynyen monotonná és fárasztóvá válhatnak, ha
olyan terjedelmesek, mint Vera vallomásai ; azt
is lehetne mondani, hogy Zsoldos regényének
kissé túlderűs kifejlése engedmény a gyöngédebb
szívűek részére ; talán Osztrovszkynak, a fekete
huszárnak az alakját markánsabb vonásokkal
lehetett volna jellemezni, és í g y tovább . . .
De ily hibák és jelentéktelen fogyatkozások
keresése csak rontaná az élvezet teljességét,
melyet nekünk a regény a maga egészében
szerzett. Elolvastuk Zsoldos könyvét, de nem
tettük le az asztalunkra ; hanem továbbadtuk,
hogy olvassák mások is. Ez a jó könyvek sorsa.
Ilyen jó könyv „A fekete huszár" is. Majdnem
irodalmi munka.
(Féii.r.J
* Séták

és

kirándulások.

(Szerkesztette :

Bardőcz Pál, székesfővárosi szakfelügyelő, igazgató-tanító. Ara 2 korona.) Séták és kirándulások
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Zugliget, Hűvösvölgy, Aquinkum, Budapest környéke. A következő Gyakorlati tanácsok című
rész a közlekedésről, a vasúti kedvezményekről
tájékoztat, sőt a pedagógusok számára egy természetrajzi kirándulás módszeres feldolgozását is
adja. A mű második főrésze a székesfőváros
összes elemi iskolái számára a tanítótestületek
munkálatai alapján kerületenként megállapított
séta- és kirándulási tervezeteket nyújtja. A beosztásból látható, hogy a könyvet nemcsak a
főváros iskolái használhatják sikereseti, hanem
minden vidéki tanintézet, sőt mindenki, ha Budapestet idő- és költségkíméléssel, mégis alaposan
meg akarja ismerni. Három térképrészlet, jegyzetek számára vonalozott, tis/.ta papír teszi a
munkát külsőleg is értékesebbé. Papírja, nyomása kifogástalan. Miután ez a könyv úgy tárgyánál, mint beosztásánál, az anyag feldolgozásánál fogva végtelenül megkönnyíti az iskolai séták
és kirándulások pedagógiailag helyes rendezését,
de egyúttal mint fővárosi útmutató is igen jól
megállja helyét, melegen ajánljuk a tanítók figyelmébe. Kapható Budapesten, IV., Központi városház, Hl. udvar, a nyomtatványraktárban, 2 koronáért.

* Benedek E l e k : Elemi iskolások olvasókönyve, a I I . osztály számira. (Negyedik
lenyomat. Ára 70 fillér. Kiadja Lampel R. Kk.
|Wodiáner F. és Fiai | r.-t. könyv);iadó-vállalata.
Budapest, 1909.)
•foggal mondhatja el minden hivatásos, lelkes
tanító: én vagyok az iskola! Mert az iskola
szelleme csakugyan a tanító, s fejlődésének föltételei elválaszthatatlan, szerves összefüggésben
vannak a tanító egyéniségével. De ha elismerjük
is a tanító rátermettségének döntő befolyását az
iskolára, nem lehet, nein szabad csekélyebb fontosságot tulajdonítanunk azon eszközöknek sem,
amely nélkül iskolát vezetni manipság a lehetetlenséggel határos. Első helyen állanak a minden
népiskolára legfontosabb könyvek : az olvasók'áwjvek. Ha jó az olvasókönyv s azt a tanító
módszertanilag kifogástalanul tudja kezelni : a
népiskolai tanításnak leglényegesebb feladatai jutnak sikeres megoldáshoz.

Benedek Elek olvasókönyveit jól átgondolt,
tervszerűen végzett munkának tartom, olyan muncímen a székesfőváros tanácsa egy kis nyolcadkának, amelynek még kritikai szempontból való
alakú, teljes vászonba kötött, 12 íves könyvet
taglalása is élvezet. Ilyen könyveket csak az
adott ki, amely régóta érzett hiányt van hivatva
állíthat össze, aki tőről hegyire tisztában van a
pótolni, amennyiben az iskolai séták és kirándunépiskolai olvasókönyv céljával. Aki ismeri a
lások kérdését a gyakorlati pedagógia szempontgyermek naiv világát, szellemi fejlődésének törjából tárgyalja. Két főrésze van. Az első Előszó
vényeit s ehhez mérten szellemi szükségletét.
és Utasítás után Miket szemléltessünk ? cím alatt Aki össze tudja válogatni a gyermek irodalmi,
öt íven a következőket ismerteti : Gellért-hegy,
történelmi, természettudományi olvasmányainak
Vár, Városliget, Állatkert, Kerepesi-úti temető,
köre számára mindazt, ami a gyermek egész
Szabadság-tér, Országház, Margitsziget, az összes
egyéniségének, szóval az egész emberitek nevelémúzeumok, az összes szobrok (kerületek szerint),
sére és tanítására alkalmas, s ha ilyeneket nem
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talál, maga is tud írni a gyermek számára osztályról osztályra megfelelő olvasmányokat.
Békítő, egyengető, gyönyörködtetően oktató
szellem mosolyog a gyermek felé Benedeit Elek
olvasókönyveiből. Nemes iránya öntudatosan, mindig az építés, nevelés, alkotás fenséges munkáját
végzi a gyermek lelkében.
Minthogy Benedek Elek olvasókönyvei most
új kiadásban jelentek meg, amelyekben a lelkiismeretes szeiző már helyet adott mindazon
kívánalmaknak, amelyek a könyv gyakorlati használata közben merülhettek csak fel s amelyekről ő a legközvetlenebb úton szerezhetett tudomást : időszerűnek tartom e könyveket kötetenként is lelkes tanítóságunkkal megismertetni,
közölvén egyúttal azok tananyagbeosztását hónapokra és hetekre, abban a feltevésben, hogy az
utóbbi fáradságos és nagy körültekintést igénylő
munka mindenfelé szíves fogadtatásra talál.
Lássuk a II. kötetet! Ennek a hét fejezetre
osztott tárgykörei a következőkép oszlanak m e g :
erkölcsi elbeszélések 32 olvasmánnyal: népmesék !), szülőföld 11, községi határ 18, a község
lakossága, foglalkozása, életmódja 7, évszakok
(természet) 23 olvasmánnyal. A könyv tehát
összesen 100 olvasmányt tartalmaz, köztük 37-et
verses formában. Az olvasmányanyag az egyes
tárgykörökbe megfelelő arányosságban van beosztva : a súly — igen helyesen — az erkölcsi
elbeszélésekre esik. Magától a szerzőtől 2-t eredeti olvasmányt tartalmaz e kötet. A hét népmese
- egyik szebb a másnál — mind az ő
gyermekirodalmi gazdagságát, hivatottságát dicséri. Az olvasmányok mondatbeli szerkezete itt
egészben véve röviden tagolt, tehát kivétel nélkül •< alamennyi alkalmas arra, hogy a tanulókkal
meg lehessen kezdeni az érte'mes olvasás gyakorlását. Tartalom
tekintetében is egytől egyig
megfelelnek ezen osztály olvasmányai. Akár az
elbeszélő, akár a leíró olvasmányokat vizsgálom,
mindegyikfélében megtalálom a tanterv által is
előírt tartalmi kellékeket.
A II. osztály teljes olvasmányanyaga a következő havi, illetve heti beos?tás szerint végezhető
el. A beosztásnál az összes számbajöhető szempontok figyelembe vétettek.

Szeptember.

1. —. 2. A tehén. A két gyü-

mölcsfa. 3. Kutya, macska, egér. 4. Szeget szeggel. Az alma. Emlézés : Imádság.
Október. 1. Az ősz. Az ősz elején. A szárnyasállatok beszédje. 2. A fiatal daru. A ló. 3. A
disznó és ökör. Az iskola. 4. Jön a török. Az
apa. Emlézés:
Fohász. Vándorol a darumadár.

November. 1. A temetőkert. A két kecske.
2. A tücsök bandája. Anyám tyúkja. 3. Az
aranymozsár. 4. Ki a bátrabb '? Az anya.
Emlézés: Árva kis lány.

December. 1. Kést többet fárad. Anya születése napján. 2. A parázs. A tél. 3. Az arany és
a vas. A disznó. 4. A templom. Karácsony. Emlézés : Isten dicsérete.
_ Január. 1. A ház. A hóember. 2. A macvar
'
fiú. A veréb. 3. Kecske a városban. Az idő.
4. A tehén és a ló. A pap. Emlézés:
Jobb
otthon.
Február.
1. A büszke kecske. A szél és nap.
2. A prücsök krajcárkája. Az egér. •'!. Az utcán.
Bandi koma. 4. A róka és a favágó. A tanító.
Emlézés:
Szegény madárkák.
Március.
1. A dicsekedők. Vasárnap. 2. A
mezei egér. A haza. A kaszáspók. -'!. Az asztalos
inasa. Ej. 4. Istenháza. Tavasz érkezése. Emlézés : Kedves hon.
Április.
1. A kakas és a pipe. 2. A gyík a
vetes szélén. A víz. 3. Isten madárkája. Reggel.
Dél. Este. 4. A medve és a mehek. Esti dal.
Eite. Emlézés:
Fecskemadár.

Május. 1. A fecskék. Juliska virágai. 2. A
rrt. A szabadban. 3. A leesett madárka. A virágok királya. 4. Látlak. Emlézés : Szeresd a virágot.
Június. 1. A vas és a fülemile. Mese a kalászról. 2. A békák éneke. Az erdő. 3. Aratáskor. Aratáskor (költ.). 4. Nyár. Emlézés:
Erdei
dal. A fiú és a madárka.
(—n )

Irodalom és művészet.
Színházi szemle. A Nemzeti Színház a lefolyt hetekben egy idegen és egy magyar darabot mutatott be és nyugodt lélekkel mondhatjuk, hogy a kettő közül a magyar volt a
fontosabb irodalmi esemény. Az angol Georges
l'humer darabjáról, a Passe Partout-ról, elég
annyit megjegyeznünk, hogy ügyesen megcsinált
komédia, mely egy nagyarányú párisi zsarolóújság életét tárja a néző szeme elé. A magyar
bemutatót sokkal nagyobb érdeklődéssel várt* a
közönség. Doktor Szélpál Marcjit — ez a e.me
a darabnak — egy huszonöt éves író,
Balázs
Béla munkája, aki eddig mindössze néhány versével és »novellájával adta jelét tehetségének.
Erről a darabi ól azonban a legnagyobb elragadtatással beszélt mindenki, aki ismerte. Talán ez
az előreköltött jó hír okozta, hogy a bemutató
egy kis csalódást hozott. A szerző nagytehetségű
ember, de a darabja még erősen magáin viseli a
kísérletezés bélyegét. Azért mégis fontosnak kell
tartanunk ezt az estét : olyan sok tehetségtelen
kezdő próbálkozott már a Nemzeti Színház színpadán, hogy egy tehetség feltűnése minden körülmények között ünnepszámba mehet. Balázs
Béla darabja, mint a címe is mutatja, a nőemancipáció kérdésével foglalkozik. Ezt a ker-
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dést eddig szerették olcsó vígjátékok tárgyává
tenni. Balázs Béla a komolyabb végét fogja meg
a dolognak, s így j u t el ahhoz a tételhez, amit
már a vígjátékok szerzői is kifejtettek : hogy a
nő nem léphet túl azokon a korlátokon, melyeket női mivolta szab elébe. Akármilyen odaadással és tehetséggel művelje például a tudományt, a szerelem, az anyai ösztön mindig nagyobb erővel fogja vonzani. E tétel kifejtésében
egy nagy hibát követ el a szerző. Talán azért,
hogy darabját érdekesebbé tegye, olyan rendkívüli alakot választ hősnőjéül és azt olyan körülmények közé viszi, hogy általános igazságokat ebből a darabból nem vonhatunk le. Szélpál Margit nem tipus. Xem lehet egyszerűen
azt mondani rá, hogy okos, komoly, szabadon
gondolkozó, emancipált leány. Mindezek a tulajdonságok megvannak benne, de ezeken kívül még
oly féktelenül vad, szenvedélyes, sőt mondhatni
hisztérikus, liogy az első perctől az utolsóig csak
mint érdekes furcsaságot tudjuk figyelemmel kísérni. Csak ilyen nővel történhetik meg az, hogy
művelt, tinomlelkü leány létére jóformán egy
pillanat alatt beleszeret egy műveletlen, durva,
káromkodó, lövöldöző parlagi gavallérba, s ottliagyja érte mindazt, ami addig szent volt előtte.
Ez a szerelmi része a darabnak, — a második
felvonás — a legszertelenebb, s a leggyöngébb
is egyszersmind. Igazi hatást csak az első és
harmadik felvonás tesz a nézőre : az első, mikor
Margit berlini diáktanyájától búcsúzik, s a harmadik. mikor falusi házában, már mint a parlagi gavallér feleségét és fiatal anyát elhívják
régi kollegái egy tudományos expedícióra, s ő
— nem megy velük.
A Magyar Színház újdonsága a Hanka című
komédia, egy Zapolska Gabriella nevű, nálunk
ismeretlen lengyel írónő műve. Érdekes, bár nem
túlságosan mélyenjáró szatírája a polgári társadalom erkölcsi felfogásának, önzésének, álszenteskedésének.
A Vígszínházról hónapok óta nem szólottunk
ebben a rovatban. Olvasóink emlékeznek arra,
hogy csak olyan darabok ismertetésére vállalkoztunk, melyeknek
akár jók, akár rosszak
— de van valami közük az irodalomhoz. Nos,
a Vígszínház utolsó három bemutatója egy trágár
francia bohózat, egy teljesen értéktelen dilettánsdarab és egy betörő-komédia volt. Hátra van
még egy úgynevezett „nyári darab", ez az
újonnan felfedezett műfaj eleve lemond minden
irodalmi ambícióról. Elég sajátságos, de vannak,
akik a Vígszínházát tartják Budapest legjobb
színházának és szánakozva emlegetik mellette a
Nemzeti Színházat. A Nemzetinek kétségtelenül
sok hibája van : de a Vígszínházat, az idén legalább, habozás nélkül ki lehetne hagyni Budapest
kultúrintézményeinek felsorolásából.
(b. m.J
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A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi
miniszter 18.692/909. szám alatt kiadott

Körrendelete.
(Az iparoktatási főigazgatóságnak és valamennyi
k i r . tan felügyelőségnek.)

Fölmerült esetből kifolyóan s egységes eljárás
követése végett értesítem Címet, hogy az iparos- és kereskedőtanonc-iskolák
tanulóinak
adandó iskolai bizonyítványok kiállításáért és
kiadásáért díj nem fizetendő s ezért ily címen
a nevezett iskolák részéről a tanuló-tanoncoktól
díjak nem szedhetők.
Budapest, 1909 április 20.
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi
miniszter 34.463, 909. szám alatt kiadott

Körrendelete.
Rendelet a magyar tannyelvű népiskolákra
képesítő tanítói okleveleknek nem-magyar tannyelvű iskolákra való érvényesítése tárgyában.
I.
(Valamennyi k i r . Tanfelügyelő úrnak, kiknek tankeriiletében áll. tnnitó(nő)képzö-intézet van.)

A nem-magyar tannyelvű elemi népiskolákra
képesítő tanítói okleveleknek magyar tannyelvű
iskolákra való érvényesítése tárgyában kiadott
folyó évi 26.555. számú rendeletem utolsó bekezdése a következő azon rendelkezést tartalmazza hogy : „Ugyanily módozatok mellett tartoznak vizsgálatot tenni bármily jellegű tanítóés tanítónőképző-intézetben képesítő-vizsgálatra
bocsátott azon jelöltek, kik a magyar tannyelvű
iskolákra szóló képesítésen kívül más tannyelvű
iskolákra kívánnak képesítést szerezni."
Minthogy ezen kitétel a hozzám beérkezett
jelentésekből kitetszőleg félreértésre szolgálhat
alapul, ennélfogva további megfelelő eljárás
végett értesíten a Tanfelügyelő urat, hogy azon
magyar tannyelvű iskolákra képesített tanítók,
kik oklevelüket nem-magyar tannyelvű iskolákra is akarják érvényesíteni, írásbeli és szóbeli vizsgálatot tartoznak ugyan tenni, de az
írásbeli vizsgálat valamely tételnek (nem szükségképen pedagógiai tárgyú tételnek) írásbeli
kidolgozásából áll.
A szóbeb vizsgálat kizárólag csak az illető
nyelvre magára terjed ki (irodalom, történet,
alkotmánytan, földrajz, számtan, tehát ezen vizsgálat tárgyait nem képezik) és ezen vizsgálat
során csak az állapítandó meg, hogy az illető
a szó alatt lévő nyelvet folyékonyan és hibátlanul tökéletesen beszéli-e.
Ugyanezen ténynek megállapítását szolgálja
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az illető nyelven t a r t a n d ó g y a k o r l a t i t a n í t á s is,
m e l y n e k tételét a miniszteri biztos e g y n a p p a l
előbb a d j a át a vizsgázó jelöltnek.
B u d a p e s t , 1 9 0 9 április 23.
A miniszter

helyett:

Tótli,
államtitkár.

II.
(Valamennyi egyházi főtiszt, főhatóságnak, melyek
alá felekezeti elemi iskolai tanító- és tanítónöképzöintézetek tartoznak.)
A m a g y a r t a n n y e l v ű elemi i s k o l á k r a k é p e sítő tanítói o k l e v e l e k n e k n e m - m a g y a r t a n n y e l v ű
i s k o l á k r a való é r v é n y e s í t é s e t á r g y á b a n k i a d o t t
f. évi 2 6 . 5 5 5 . s z á m ú r e n d e l e t e m k a p c s á n v a n
s z e r e n c s é m az u g y a n e z e n t á r g y b a n a kir. t a n f e l ü g y e l ő k h ö z i n t é z e t t p ó t r e n d e l e t e m e t szíves
t u d o m á s és t o v á b b i intézkedés v é g e t t a főtiszt,
f ő h a t ó s á g n a k ezennel m e g k ü l d e n i .
B u d a p e s t , 1 9 0 9 április 23.
A m i n i s z t e r helyett :
Tóth,
államtitkár.

A vallás- és közoktatásügyi m- kir. miniszter :
K ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t a : Galandmer
Róza
úrhölgy nagytapolcsányi lakosnak, aki az elmúlt
20 esztendő alatt 6G7 iskolásgyermeket 1 0 . 1 9 2
K 9 3 f értékű téli ruhaneművel látott e l ; báró
Hornig
Károly dr. veszprémi püspöknek, aki a
csicsói róm. kath. el. iskola céljaira használandó
ház megvételére 4 0 0 0 K-t adományozott.
Kinevezte : Boldizsár Boldizsár jahodniki áll.
el. isk. tanítót a XI. fiz. oszt. 3-ik fokozatába, az
1 9 0 4 . évi I. t.-cikk értelmében megillető személyi
pótlékkal, kir. tanfelügyelőségi tollnokká kinevezte
és Turócz vármegye kir. tanfelügyelőségéhez szolgálattételre rendelte ; Fischer András brassói r.
kath. hitf. el. népisk. tanítót a XI. fiz. oszt. 3-ik
fokozatába, az 1 9 0 4 . évi I. t.-cikk értelmében
megillető személyi pótlékkal, kir. tanfelügyelőségi
tollnokká kinevezte és szolgálattételre Brassó
vármegye kir. tanfelügyelőjéhez rendelte ; Karch
József oki. tanítót a ferendiai áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Lendvay Béla oki. tanítót a csantavéri áll. el. népiskolához 1909. évi szept. 1-iki
hatállyal r. tanítóvá; Szathmári
József oki. tanítót a magyarsülyei áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Armandola
Adél oki. tanítónőt a lestyéni
áll. el. népiskolához 1 9 0 9 szept. 1-iki hatállyal
r. tanítónővé ; Golonya
Ilona oki. tanítónőt a
kisvárdai áll. el. népiskolához r. tanítónővé ;
Molnár
Emma oki. óvónőt a nagybereznai áll.
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óvóhoz óvónővé ; Székely
Agnes oki. óvónőt a
pánczélcsehi áll. óvóhoz óvónőve ; Kinka
Mária
oki. óvónőt a szentantali áll. óvóhoz óvónővé.
J e l e n m i n ő s é g é b e n á t h e l y e z t e : 1 9 0 9 . évi
szept. 1-iki hatállyal Homonnay
Károly ferendiai
áll. el. isk. tanítót az isaszegi áll. el. iskolához ;
Vass Ignác csantavéri áll. el. isk. tanítót az orsovai áll. el. iskolához; 1 9 0 9 . évi szept. 1-iki
hatállyal Gáspár Albert magyarsülyei áll. el. isk.
tanítót a homoródalmási áll. el. iskolához; 1 9 0 9 .
évi szept. 1-iki hatállyal Balázs
Elek aranyosmegyesi áll. el. isk. tanítót a bethleni áll. el.
iskolához; Kovács
Henrik bavanistei áll. gazd.
iskolánál alkalmazott áll. el. isk. tanítót a kiskóndorozsmai külterületi iskolához; 1 9 0 9 . évi
szept. hó 1-iki hatállyal Bertalan
Sándor asszonynépei áll. el. isk. tanítót a kőhalmi áll. el. iskolához ; Kerekes
Erzsébet lestyéni áll. el. isk. tanítónőt a kisvárdai áll. el. iskolához 1 9 0 9 szept.
hó 1-iki hatállyal; 1909. évi szept. 1-iki hatálylyal Semtei Sándorné kisvárdai áll. el. isk. tanítónőt a törökbálinti áll. el. iskolához ; özv.
Mann
Trajánnó szül. Medzihradszky Mária szapáryligeti
és Kirillovits
Teréz székudvari áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; Bedő Róza szentantali áll.
óvónőt a bethleni Il-ik számú áll. óvóhoz ; Esztegár Mária jászómindszenli áll. óvónőt a kozárvári óvóhoz.
S z o l g á l a t t é t e l r e b e r e n d e l t e : Csajda János
csaczagalambosi áll. el. isk. tanítót a torontálvármegyei kir. tanfelügyelőséghez.
E l ő l é p t e t t e : Nahalkóné
Lehoczky Julia liptóújvári áll. el. isk. tanítónőt az 1 9 0 7 . évi XXVI.
t.-cikk 9. szakasza alapján jelenlegi állomáshelyén
igazgató-tanítónővé.
Jelen állásában végleg
megerősítette:
Fuclis Jakab temeskubini volt határőrvidéki közs.
el. isk. tanítónőt ; Müller Péter temeskubini volt
határőrvidéki közs. el. isk. tanítót; Tyoszity
Bogdánka akókaboli volt határőrvidéki közs. el. isk.
tanítónőt ; Tyosity
Czrnogorka csurogi volt határőrvidéki közs. el. isk. tanítónőt.
N y u g d í j a t u t a l v á n y o z o t t : Bezsán
Miklós
munkaképtelen lippai áll. el. isk. tanítónak évi
1 7 6 0 K-t; Öveges László öttevényi elaggott r.
kath. kántortanítónak évi 1 6 6 0 K-t;
Ignáczy
János ungdaróczi munkaképtelen g. kath. tanítónak évi 1 2 0 0 K-t; Bustya
János székudvari g.
kel. munkaképtelen tanítónak évi 1 2 0 0 K - t ;
Kopa Dániel hlubokai ág. h. ev. el. isk. tanítónak évi 1 4 6 0 K-t.
Gyám-, ill. s e g é l y p é n z t
engedélyezett:
néh. Szőke János okányi közs. el. isk. tanító özv.,
szül. Hajdú Rozáliának évi 7 5 1 K 20 f - t ; néh.
Horváth
János sárhidai volt róm. kath. el. isk.
tanító özv., szül. Géri Rozáliának évi 5 0 0 K-t;
néh. Faubl
Alajos kisnyárádi nyug. róm. kath.
el. isk. tanító özv., szül. Vér Katalinnak évi 5 4 6

lb
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K-t : néh. Sugár Bernát Ferenc nyug. tápiószelei
izr. el. isk. tanító özv., szül. Lőwy Lórinak evi
5 0 5 K-t, 2 kkorú árvájának pedig összegen 1 6 8
IC 32 f-t.

Különfélék.
A Békenap.
(Felhívás.)

A Békenap megünneplése érdekében a M. N.
Sz. Béke- es választottbírósági szakosztálya a
következő keréssel fordul a magyarországi bármely fokozatú iskolák valamennyi igazgatójához
es igazgatónőjéhez :
Abból a tapasztalatból kiindulva, hogy a vallásés közoktatásügyi miniszter úrnak 1906-ban kelt
és a békenap megtartására vonatkozó rendelete
nagyon sok iskolánál már feledésbe ment, bátorkodik a szakosztály a fentidézett rendeletre a
mélyen tisztelt igazgatóságok figyelmet újból felhívni s hazafias bizalommal arra kérni, bogy a
miniszteri rendeletnek érvényt szerezve, iskolájukkal a május 18-iki békenapot megünnepelni
szíveskedjenek.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak a
békenap megtartására vonatkozó rendelete teljes
szövegében a következőképen szól:
„A Magyar Szent Korona Országai Békeegye' sülete azzal a kéréssel fordult hozzám, rendeljem
el, hogy a művelt nemzetek példájára iskoláinkban is az I. hágai békekonferencia megnyitásának
napján legalább egy órát a béke nagy eszmejének szenteljenek.
Teljesen méltánylom a nevezett egyesület kérelmét, mert magam is szükségesnek tartom, hogy
a nemzetközi béke érdekében : a közszellem új
útakra tereitessék, a hagyományos előítéletektől
és szenvedelmektől megtisztíttassék és különösen
a nemzetközi bíráskodásnak mindinkább tért hódító intézménye közismeretűvé tétessék.
A közszellem átalakítására elsősorban az iskola
van hivatva. Az iskolai nevelésnek és oktatásnak
feladata a gyermekben az egész ember müvelését,
tehát erkölcsi életét előkészíteni. Ez a nagyfontosságú elv vonul végig a középiskolai és népiskolai utasításokon.
Az egyéni becsületnek, a vallási, polgári és
hazafiúi élet erényeinek csíráit a népiskola adja
meg növendékeinek és a középiskola ápolja és
fejleszti tovább azokat a tanulók lelkében.
Tanterveink és utasításaink szerint a tanító
legszebb feladata megtanítani a gyermeket arra,
hogy az erkölcsi élet azon sarkallik, hogy másért
és másokért is élni tudjunk, nem avégett, hogy
magunk hasznát biztosabban keressük, hanem
hogy a köznek használjunk és másokon segítsünk.
Helyesen utalnak iskolai utasításaink továbbá
arra, hogy az iskolai élet minden pillanatban I'
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alkalmat nyújt ezeknek az egészséges erkölcsi
elveknek foganatosítására és figyelmeztetik a jövő
nemzedék tanítóját, hogy minden tantárgy tanításánál mód és alkalom kínálkozzék arra, hogy az
emberek és emberi cselekedetek nemes, buzdító
példája a gyermek szeme elé állíttassanak.
Nagyon természetes, hogy elsősorban a vallás,
a magyar nyelv és a történet áll az erkölcsi felfogás fejlődésének szolgálatába. A vallás helyes
irányú oktatásából, a legjobb magyar olvasmányokból és a történet észszerű tanításából fakad
a gyermek lelkében az általános emberszeretet
eszméje. A tantárgyak helyes tanítása fogja a
közszellemet új útakra terelni és attól a hagyományos előítéletektől megtisztítani, hogy az általános emberszeretet eszméje ellenkezik a hazafiság
eszméjével, vagy a multak hadi dicsőségének ápolásával, a haza védelmére való elszántságnak szellemével ; holott a béketörekvések helyes értelmezésükben a hazafiságot magasabb erkölcsi színvonalra emelik és a támadó föllépés elítélésével
a haza biztosságát az erő váltakozó esélyeitől
függetlenítik és a nemzetközi joguralom szilárd
talajára ültetik át.
Tanterveink és utasításaink szelleme értelmében az ifjúság oktatóinak úgyszólván minden nap
az egyes tantárgyakkal kapcsolatban az iskolai
élet minden mozzanatához oda lehet kapcsolni a
valódi hazafiság és az általános emberszeretet
egymással megférő, egymást kiegészítő kettős
eszméjét. Emellett azonban, arra való tekintettel,
hogy az I. hágai békekonferencia megnyitásának
napján a világ minden békeegyesülete ünnepel
és csaknem mindenütt elfogadták az iskolai béketanítás állandósítását, — ezennel felhívom a tanintézetek igazgatóságait, hogy ezentúl minden év
május hó 18-án, az I. hágai békekonferencia megnyitásának napján, az ország mindenfokú iskolájában, az iskolával kapcsolatos önképzőkörökben
és ifjúsági egyesületekben az arra hajlandóságot
érző tanárok, tanítók, vagy amennyiben az illető
tanintézetek igazgatói ezt célszerűnek látják, a
szóbanforgó egyesületek tagjai is röviden ismertessék a békekonferencia napjának jelentőségét,
a békemozgalom eszközeit és szerveit.
Erre nézve tájékozás meríthető Ferenczy Árpád
dr.: „A nemzetközi választott bíróságok múltja,
jelene és jövője" című és a Franklin-Társulat
kiadásában megjelent munkájából.
Budapest, 1907 április hó 29-én.

Apponyi,

s. k."

A békenap megtartásának akadályát abban is
találta a Béke- és Választottbírósági Szakosztály,
hogy a nagyközönség nem bír megfelelő tájékozottsággal a békemozgalomról, bátorkodik azért
a mélyen tisztelt igazgatóságok szíves figyelmébe
ajánlani a következő műveket, melyek a mozga-
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lomról előadást tartó tanárokat, tanítókat és
tanítónőket kellőképen tájékoztatják s alkalmasak
arra is, hogy a békeügy iránt szélesebb körben
érdeklődést keltsenek. Nevezetesen : Ferenczy
Árpád dr. említett műve; „A békemozgalom pedagógiai jelentősége és a békenap", írta Kemény
Ferenc ; a Magyar Békeegyesület évkönyvei ; a
„Nemzeti Nőnevelés" 1 9 0 8 . évi áprilisi ú. n.
békeszáma: Zipernovszky Károlyné : „A nő szerepe a béke mozgalomban ; Zipernovszky Károlyné:
„A békemozgalomról" és dr. Petz Lajosné : „A
békeeszme és a békemozgalom".
Hogy a béke a kultúra és fejlődés legfőbb
föltétele, hogy minden nemzetek között elsősorban a zivataros századokban sokat szenvedett
magyar nemzet szorul leginkább a béke áldásaira,
azt a mélyen tisztelt igazgatóságok előtt fejtegetni fölösleges, mert a békeszakosztály meg van
arról győződve, hogy a békeeszme terjesztésében
a kultúra minden munkása s így minden magyar
tanító is hazafias misszió teljesítését látja. Ezért
kéri a békeszakosztály hazafias bizalommal a
mélyen tisztelt igazgatókat arra, hogy iskoláikban
ez évben a békenapot megtartani szíveskedjenek.
Budapesten, 1 9 0 9 . évi március hó.
A Magyar Nőegyesiiletek Szövetségének
Béke- és Választottbírúsági Szakosztálya.
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— A Budapesti Tanítótestület igazgatót a n á c s a legutóbb tartott ülésében Birdóez
Pál
főv. szakfelügyelő a fővárosi elemi iskolák heti
óraszámának újból való megállapítása tárgyában
nagy körültekintéssel összeállított határozati javaslatot terjesztett elő. Tizenkét lapos nyomtatott
füzetben okolja, meg a főváros különleges helyzetére való tekintettel, a miniszteri tanterv óraszámaitól kívánatos eltérések szükségességét. Két
évtizedre visszamenőleg érdekes adatokkal szemlélteti a heti órák mindenkori eltérő számait.
Hat pontba foglalt határozati javaslatát május
hó folyamán a fővárosi tanítóság mind a tíz
köre megvitatás tárgyává fogja tenni. A beérkezett és összegezett véleményeket emlékiratba
foglalva nyújtják he a főváros hatóságához.
— H a l á l o z á s o k . Makoviczky
Cirjék kir.
segédtanfelügyelő, a F. M. K. E. hontmegyei
titkára, munkás életének 45-ik éveben elhunyt
Ipolyságon. — Tápiószentmártoni Dömők
Erzsébet, nagyenyedi állami polgári leányiskolái igazgató, életének 49-ik és tanítói működésének
28-ik évében elhunyt. — N a g y Istvánné, Udvary
Róza, áll. elemi iskolai tanítónő, buzgó tanítói
munkásságának 35-ik évében elhunyt Sepsiszentgyörgyön. — Borsy
Ilma berettyóújfalusi tanítónő élete 39-ik, tanítói működésüknek 18-ik
évében elhunyt. Áldás emlékükre !

— Román iskolák fölírásai. Metianu, nagyszebeni görög keleti érsek a most megtartott
zsinati gyűlés elé terjedelmes jelentést terjesztett
az új iskolai törvény végrehajtásáról. Ebből a
jelentésből kitűnik, hogy az iskolák fölírásai
miatt az egyházi hatóságok többször konfliktusba
keveredtek a polgári hatóságokkal. A román
egyház ugyanis az iskolai törvény 17. szakaszát
úgy értelmezte, bogy a magyar fölírást az iskolákra csak ott kell elhelyezni, ahol már román
fölírás is van, ahol pedig, román fölírás nincs,
ott magyar fölírást sem kell alkalmazni. Ezzel
szemben a polgári hatóságok azt követelték, hogy
a magyar föbrást minden iskolán alkalmazni kell
és ennek elmulasztása miatt több egyházi községet 5 0 0 koronáig terjedő pénzbüntetéssel sújtottak. Erre a püspöki konzisztórium panaszt
t»tt a kultuszminiszternél, aki úgy döntött, hogy
a magyar fölírás minden iskolán alkalmazandó,
mert ez volt a törvényhozás intenciója a törvény
megalkotásakor. Több polgári hatóság azt is
kifogásolta, hogy a románok ezt a felírást alkalmazták : Román
népiskola.
A hatóságok ezeket
a fölírásokat eltávolíttatták és a román
szó
kihagyását követelték. A püspöki konzisztórium
ismét panasszal élt a kultuszminiszternél, aki
mult évi 1 1 5 6 3 5 . számú rendeletével részben
ar egyházi hatóságoknak adott igazat és meghagyta, hogy az iskolák fölírása a következő

legyen : Görög keleti román felekezeti

népiskola.

Szerkesztői üzenetek.
K. M. (Picike hangya stb.) Valamennyi igen sikerült.
Nagy örömmel látjuk szép tehetsége egyenletes fejlődését. - - N- (Falusi verőfény.) Alkalmilag sorát ejtjük.—
T. (A madarak és fák haszna és védelmi módja.) Pongyola stílus. Nem használhatjuk. — It. (Az Eötvös-alap
gyarapításáról.)
Sorra kerül. — A. (Májusi dal.) Átadtuk a rovatvezetőknek. — Sell. (Panaszaink.) Sem
a levelet, sem a cikket nem írja alá s emiatt sem
közölnők Réthi Lajos cikkére (A tanítónő falun) írt
reflexióját, még ha különben meg is ütné a mi mértékünket, Csak egy szerény kérdést : az okleveles
tanítónő csak azért nem tud állást kapni, mert nincs
tanfelügyelő vagy min. tanácsos nagybátyja ? Nem
gondolja, hogy egy kissé nagyon erősen túloz ? —
A tanítói gyűlésekről. Tamás Károlynak a tanítói
gyűlésekre! írt reformáló cikkére érkezett s esetleg
még érkező cikkeket, illetőleg azoknak főbb pontjait
annak idején egyszerre tesszük közzé. — S. (Pitéd.)
Szívesen vesszük tudomásul e helyen, hogy az Etéden
március 12-én az iskola növendékei által előadott színdarab 70 K-t jövedelmezett s nem csak azt a 6 K
20 f-t, mit hozzánk jótékony célra beküldöttek. —
A. (Kié legyen az iskola ?) Mielébb sorra kerül.
T a r t a l o m : A cselédkérdésről. Dániel Miklósné. —
Ki a szabadba ! Horváth E. János. — A magyar nőnevelés kérdései. Kóródy Miklós. — Tanítók tanácsadója. — S z é p i r o d a l o m : Lacikám emléke. Szalay
Gyula. — Ki a szabadba..
Bérczy Lajos. — Útban
a mennyország felé. Kakas Irén. — Egyesületi élet. —
Könyvesház. — Irodalom és művészet. — Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. —
Menetrend.
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A m. kir. államvasútak
1909 máj. 1-töl érvényes nyári menetrendje.
II.

A Budapest t e l e t i p. u.—ruttkai vonalon.
A Budapestről reggel 7 óra 5 p.-kor Ruttkára
induló és a Ruttkáról este 9 óra 15 p.-kor
Budapestre érkező gyorsvonat — utasok fel- vagy
leszállása céljából — Lónyabányán föltételesen
megáüíttatik.
A Ruttkáról este 7 óra 10 p.-kor Budapestre
érkező személyvonat Hatvan és Budapest között
csak Aszód, Gödöllő és Péczel állomásokon és
csak leszálló utasok részére állíttatik meg.

Budapest k e l e t i p. u. és Hatvan között
a mult nyáron május hó 15-től szept. 15-ig
vasár- és ünnepnapokon közlekedett reggeli és
esti személyvonatok ugyanazon időszakban és napokon az idén is forgalomba helyeztetnek.

Budapest k e l e t i p. u. és Gödöllő között.
A Gödöllőről jelenleg d. u. 5 óra 48 p.-kor induló és Budapestre este 6 óra 55 p.-kor érkező
helyi személyvonat nem közlekedik, helyette
Gödöllőről Budapestig a reggeli órákban egy új
helyi vonat helyeztetik forgalomba, mely Gödöllőről reggel 5 óra 4 0 p.-kor indul és Budapestre
reggel 6 óra 50 p.-kor érkezik.
A jelenleg este 7 órakor Budapest-Józsefvárosból Péczelre induló helyi személyvonat forgalma
Gödöllőig kiterjesztetik.
Budapest és Gödöllő között vasár- és ünnepnapokon május hó 15-től szept. hó 15-ig egy-egy
új helyi személyvonat helyeztetik forgalomba,
mely Budapestről déli 12 órakor, Gödöllőről
vissza pedig este 7 óra 23 p.-kor indul.

Budapest és Péczel között a jelenleg Péczelről este 7 óra 45 p.-kor induló és Budapestre
este 8 óra 30 p.-kor érkező helyi vonat forgalma
megszüntettetik.

A budapest k e l e t i p. u.—lawocznei és miskolcz—kassai vonalon.
Budapest és Kassa, illetve Csorba között a m.
évben július hó 1-től szept. hó 16-ig közlekedett
éjjeli gyorsvonatok helyett, már május hó 1-től
kezdve, naponta az egész éven át gyorsított személyvonatok (I., II., III. oszt. kocsikkal) fognak
közlekedni, melyek Budapest és Hatvan között
egyáltalán nem, Hatvan—Miskolcz—Kassa között
pedig csak a jelentékenyebb állomásokon állanak
meg. Az új vonat Budapestről Kassára éjjel 1 0
órakor indul és az ellenirányú vonat Kassáról
Budapestre reggel 7 órakor érkezik.
A jelenleg Budapestről Kassára este 8 óra 4 5
p.-kor induló személyvonat korábban és pedig
este 8 óra 10 p.-kor fog indulni és Budapest—
Hatvan között egy állomáson sem áll meg.
A Sátoraljaújhelyről Budapestre d. u. 1 óra-
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kor érkező gyorsvonat Vámosgyörk állomáson
rendesen megállíttatik.
Budapestről Munkácsra d. e. 8 óra 30 p.-kor
induló személyvonat Rákoscsabán, Rákoskeresztúron és Máriabesnyőn, a Sátoraljaújhelyről jelenleg reggel 6 óra 35 p.-kor Budapestre érkező
személyvonat pedig Rákoscsabán és Rákoskeresztúron nem fog megállani, míg a Munkácsról este
8 órakor Budapestre érkező személyvonatnál Gödöllő és Isaszeg állomásokon csak a leszállás lesz
megengedve.
A jelenleg Hatvanból éjjel 2 óra 9 p.-kor
Miskolczra és a Miskolczról d. u. 12 óra 3-5 p.kor Hatvanba induló vegyes vonat forgalma a
hatvan—-budapesti vonalrészre is kiterjesztetik.
E vonat Budapestről éjjel 11 óra 35 p.-kor
indul és az ellenirányú vonat Budapestre este
6 óra 55 p.-kor érkezik.
Bátyú és Munkács között egy-egy új személyvonat helyeztetik forgalomba, mely Bátyún csatlakozni fog Királyháza felől, illetve felé.
E vonat Bátyúról reggel 5 óra 42 p.-kor indul, illetve Bátyúra éjjel 10 óra 10 p.-kor érkezik. A mult nyáron Munkács és Szolyvahársfalva között közlekedett személyszállító tehervonatok június 15-től aug. 31-ig bezárólag az
idén Munkács és Volóez között közlekednek.
A jelenleg Munkács és Volóez között közlekedő hajnali, illetve esti vegyesvonat forgalma a
volóez—lawocznei vonalrészre is kiterjesztetik. E
vonat Lawoeznéről reggel 4 óra 13 p.-kor indul,
illetve Lawocznéra éjjel 11 óra 38 p.-kor érkezik.
A Kassáról Budapestre jelenleg éjjel 12 órakor induló személyvonat korábban, azaz éjjel 11
óra 25 p.-kor indul.
A budapest—lawocznei és budapest—kasssai
vonal jelenlegi menetrendjéből az új menetrendbe
való átmenetre nézve az utazóközönség tájékozása
céljából közöljük a következőket:
A jelenleg Budapestről este 8 óra 45 ő.-kor
induló kassai személyvonat április hó 30-án Kálkápolnáig még a régi menetrend szerint fog közlekedni. — Az új menetrend szerint Budapest
keleti p. u.-ról éjjel 10 órakor Kassára induló
új személyvonat már április 30-án Budapestről
Vámosgyörkig mint különvonat indíttatik és onnan Kassáig új menetrendjében fog közlekedni.
A jelenleg Budapestről este 9 óra 40 p.-kor
Sátoraljaújhely felé induló személyvonat f. évi
ápr. hó 30-án már nem indíttatik, helyette az
új menetrend szerint Budapestről éjjel 10 óra
15 p.-kor Sátoraljaújhely felé induló személyvonat már április hó 30-án fog közlekedni. Az
új menetrend szerint Budapest keleti p. u.-ról
éjjel 11 óra 35 p.-kor Miskolczra induló új vegyesvonat már április hó 30-án Rákosig mint különvonat indíttatik és onnan tovább új menetrendjében közlekedik.
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TUDOMÁNYOS ISMEEETEK.
Kovatvezető:

FAJtIC. A 8

Szemlélődés a lelki élet terén.
írta:

Baló

(Második

József

dr.

közlemény.)

III. Akarat és cselekvés.
A lélektan legnehezebb feladatai az akarat,
a cselekvés elemzésénél merülnek föl és pedig
ezek fejlettebb fokain. Mert amilyen egyszerűnek látszik pl. az einber kezdőfokán felbukkanó automatikus mozgás megmagyarázása,
épen úgy majdnem a lehetetlenséggel határos
egyr raffinált lélek cselekedeteinek megfejtése.
Es miért?
Mert az akarati folyamatok először a legösszetettebbek, másodszor a gyakorlati élettel
s annak nyilt vagy rejtett céljaival a legkülönbözőbb vonatkozásban állanak s harmadszor
igen sokszor kétes, hogy az akarat pszichológiai ingere következménye-e az intellektuális
vagy érzelmi rúgóknak, vagy éppen megindítója,
s végül az illető konkrét lelki folyamat a legtöbbször oly vegyületekben fordul elő, hogy
részletei különböző megítélés alá esnek.
Nézzük ezt egy gyermeki fokon álló, tehát
még könnyebben elemezhető eljárásban.
Egy tanuló, aki otthon több testvére közt
életrevalóságával, tagadhatatlan intelligenciával
már bizonyos elsőbbségre tett szert, tehát már
családjában megszokta ezt a poziciót, az iskolában is eléri ezt a célját a tanító előtt. Magaviseletében, tanulásában tanítója előtt nincs
baj ; ellenben van becsület. Azonban egyetlen
tanulótársa sem szereti, amint otthon, testvérei
előtt is gyanúsak a tettei. U a vigyázó az
iskolában s leghajlandóbb bejelenteni azt, aki
az ő elsőségét leginkább veszélyezteti. Tudásával is igyekszik segíteni tanulótársainak, de
inkább csak annak, akin úgysem használ ; s
ha egy-kettőre nem boldogul az illetővel, durván leszamarazza. Maga mindig kész a leckévei, pedig csak éppen azt tanulja, ami kényszer,
mert lecke és feladat.
Ez egy nem is nagyobb tanuló megfigyeléséből rekonstruált kép. S most elemezzük ezt,
annál inkább, mert az előbbi adatok egy
tanulói jellemképhez éppen elégségesek.
Osztön-e vagy akarat? Lélektanilag fölösleges kérdés, mert mind a kettő egyféle jelenség^ t. i. akarati.
Ösztönnek nem ösztön, mert az ösztön fiziológiai okokból magyarázódik ; egy kiemelkedő,
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szintúgy szemlélhető oka van és kitaposott
útja a nem életében. Ez esetben pedig felfogás, a részvét érzelme, számítás, az eszközök,
az útak megválasztása összetettebb akarati
folyamatnak tünteti fel a dolgot.
Mégis legalább kiindulásában én ösztönnek
kvalifikálom, mert a családban, a kisgyermekben indult meg a szülők jól meg nem gondolt,
célszerűtlen támogatásával, abban a korban,
amidőn a számítgatás ki van zárva és csak
sporadikus cselekedetekről, nem tudatosan
összefüggő cselekedetekről van szó és pedig
eredeti, minden embert ősileg jellemző egoizmusból.
Az ilyen egoizmust minden gyermekből egy
fokig ki kell irtani, még ha fáj is neki ez az
írtogatás. Ha ezt nem tesszük, akár már megszokott, megerősödött ösztönről beszéljünk,
akár a fejlődés menetével már tudatos, számító cselekedetek következéseiről, egyre megy,
de lélektanilag csak az utóbbi módon kommentálható. A kényeztetés, becéztetés mindig
az ősi egoizmus erősítése s ezért van annyi
gyászos következménye.
Jelen esetben tehát ösztönnel indidt a fentebb vázolt tanulói jellem, de tudatossá váltában annak irányát megtartotta s így annál
erősebb, szívósabb.
I. E folyamat nagy összetételét ezek mutatják :
Az illető tanuló tudatosan nem tűr elsőbbet
magánál s hogy ilyen ne is legyen, arról bármiféle eszközzel gondoskodni kíván. Ez eddig
bnbecsbeli, vágybéli és tudatos akarati
mozzanatokra mutat. De ebből az is látszik, hogy
az elsőbbség hasznát az illető tanuló felfogta
s e felfogiíshoz illőleg erősödik lassanként az
ő előretörése. Hol az akarati mozzanat vala
az elsőbb, hol pedig az értelmi.
De a tanuló mindig meg is tanulja a leckéjét, tehát átlag jó tanuló. Értelmi kiválóság-e ez benne? Nem, mert csak a leckét
tanulja meg, ami iskolai érvényesüléséhez föltétlenül szükséges. Aki pedig az érvényesülés
kizárólagos vágya nélkül jó tanuló, az a leckén
kívül is szeret tanulni, olvasgatni, tehát nemcsak a tankönyveket tanulja.
Végül az illető tanuló segíteni is kész másnak a tanulásában, ami szép érzelmi momentum, de ennek az szállítja le az értékét, hogy
csupán a maga érdeke előmozdításából segít
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s azt is durván teszi, tehát a részvét humánus
érzelme alig van meg benne.
Ez esetben tehát az egész jellemképet az
akarati mozzanat színezi, amelynek minden
más a szolgálatában áll. De lehet, hogy a fejlődéssel, a szemes tanító s a társaság hatásával az illető akarati mozzanat rendes mértékére kezd visszaszorulni, ellenben több tért
foglal
s a humánus érzelem
o _ el az intelligencia
o
s az illető tanulóból egy törekvő, kötelességeinek élő becsületes ember lesz. Viszont lehet
az is, hogy hamis önérzete igen megerősödvén,
egy mindenkitől csak követelő, összeférhetetlen firmává alakul.
íme feltüntetve a nevelés tere, feladata,
lehetősége.
IL A gyakorlati élettel meglévő vonatkozásokat a következők mutatják. Vannak e tanulói
jellemképben nyilt és rejtett vonatkozások a
gyakorlati életet illetőleg.
Nyilt az a vonatkozás, hogy az illető tanuló
mennél jobban érvényesülni akar. Rejtett az,
hogy más fogyatkozásait szívesen látja, sőt
előmozdítja, hogy maga annál jobban érvényesülhessen. Rejtett az is, hogy a humánus
érzelmet is csak műveli.
III. Az illető jellemkép eljárásának megindítója, még a szorgalmas tanulásban is, az
ösztön, de tagadhatatlan, hogy az így szerzett
intelligencia bő rugókat szolgáltat úgy a
későbbi cselekedeti folyamatoknak, mint főképen azok részleteinek. E pontban látszik
legjobban, hogy a lelki folyamatokban soha
sincs egy végső határ, amelyen túl nem kutathatnánk s hogy egyik mozzanat mindig szolgálhat a másik felidézésében és erősítésében
és viszont.
IV. Látjuk végül, hogy e jellemkép lelki
folyamataiban, amelyek általában elítélendők,
van olyan részlet is, amely magában dicsérendő,
ilyen pl. a szorgalmas lecketanulás.
E példa csak fogyatékos elemzéséből látszik,
hogy az akarat nem olyan valami, ami belénkosepegtetve minden esetre előre meg van határozva, mert hogy mit tesz valaki, az a kezdő
fokon ösztön vagy más, öröklött automatikus
mozgás, a fejlődés fokán lépten-nyomon a
körülményektől függ, amelyeket az illetőnek
először fel kell fogni és megítélni.
Azt is látjuk, hogy amint néha ez a megítélés vagy egy érzelem indítja a tettet, máskor meg a c-lzatos a h rat irányítja a megítélést és az érzelmet. Mint az intellektuális
lelki jelenségekben, pl. egy visszaemlékezésben
is annyira irányít és határoz az akarat. Az
igaz, hogy ez csak a kiművelt akarattal történik.
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így tehát az akaratbeli lelki jelenség talán
csak reflexe az intelligenciának vagy érzelemnek? Vagy megfordítva ezek is lehetnek reflexei a célja felé törekvő erős akaratnak ?
Ilyen habozás és inogás a szolid tudományban azonban lehetetlen. Vagy, — vagy.
Az akarat igenis lehet kezdő momentum,
a többi mozzanatnak megindítója is a gyermeki vagy műveletlen fokon, amikor vagy az
öröklés, vagy a fiziológiai körülmények, mint
pl. a testi érzelmek a rúgok s akkor az akarat igazán szabad akaratnak látszik, mert rugói
kevéssé tapasztalhatók, habár a tanult előtt
világosak. Mihelyt azonban értelemmel telik
meg a lélek, az akarat jobban-jobban az értelem hatalma alá kerül s körülbelül azután
mindig annak reflexe gyanánt fogható fel.
Ezért jutottak némely pszichológiába bele
az akarati folyamatok úgy, mint a hangulatok, érzelmek funkciói. S ha ezt elfogadjuk,
úgy tényleg az akarat kezdetben önálló mozzanatnak látszik, amikor mellette csak a testi
érzetek hangulatai válnak ki. Később azonban
mind a kettő kezd halaványulni, az értelem a
nyelvvel nyomul helyettük örök uralomra,
amint ez az emberi nem fő-főjellemvonása.
Ezek az osztályozások pedig a társadalomban sablon szerint jelentkeznek. Sablon az
emberek egyforma testi-lelki szervezete is és
ebből kifolyólag sablon az egyöntetűek, alsó
vagy felső tömegek intelligenciája, érzelme,
törekvése.
Es ez nem baj, mert a természetben is: az
erdőben, a sásban, egy nyájban, egy vidéken,
az egész Földön sablont tapasztalunk.
Csak egy társadalomban aránylagos kiválóságnak adatott meg, hogy valamelyik lelki
mozzanat: értelem, érzelem stb. kiválóságával
védje a gyengébbeket s előrevigye az arra
alkalmasokat. Es csak a legnagyobbaké, hogy
ezt a tisztet kisebb és nagyobb társadalmakban közmegelégedésre töltsék be talán, egy
korszakban, de nem örök időkre, az egy Krisztust kivéve, aki azonban Isten.
A maga társadalmában a kiválóság a tanító,
aki az előbbi elmélkedések szerint számbaveszi a kisgyermek fiziológiai állapotát s mint
repkényt az erős fa, védi a fejlődésben azt.
Azután főcélja az értelem erősítése, oly módon,
h o g y az érzelmek is ahhoz igazodjanak, aszerint nemesedjenek. S végül gondoskodni kíván
a gyakori.ti élet terén is, hogy e tartalmat
hű és erős reflexként kísérjék a cselekedetek.

Ha ezt minden tanítványban egyformán biztosítja, az a legtisztább szociális pedagógia,
mert a kiválóságok irányítása azon túl inkább
az öröklött szervezet és a körülmények : a
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miliő feladata, miüt a tanítóé s ezért ebben
csak egy egyénnek lehet kiváló teendője, a
testi és lelki kapocs útján, t. i. a szülőanyának.

IV. Lélektan és természettudomány.
Az emberi élet szerves élet, még pedig
nemcsak fiziológiai oldalában, hanem — vagy
még inkább — a lelki jelenségek terén is. Ne
bizonyítsuk ezt egyébbel, mint azzal, hogy a
fiziológiai szerves élet minden fázisa hatással
lehet a lelki jelenségekre és hogy a lelki jelenségek elemei folytonosan a kölcsönhatás vegyülékében alkotnak újabb meg újabb állapotokat.
Az élet jelenségeivel, főkép a biológia és
fiziológia útján, a természettudományok foglalkoznak. Nem feltűnő-e mégis, hogy a lélektan
a legújabb időkig a nem elég természettudományi alappal dobozó filozófia egyik része,
sőt a természettudománytól elválasztotta épen
kezdő alapja? S még most is, a pszicho-fizikai
parallelizmus tétele után, sokszor külön úton
jár ? !
Mégis kimondhatjuk, hogy a mai pszichológia
nem az utóbbi alapon, hanem a természettudományi vívmányok felhasználásával produkálta azokat az eredményeket, amelyek mai
vívmányainak tekinthetők.
Mert a végén a lélektan is természettudomány s művelésében csak annak a számára
ígérkezik siker, aki ez alapon foglalkozik vele.
Ez a gondolat nem is új, ellenkezőleg, elég
régi. Csakhogy kimondása óta is még mindig
a formalitás, az elvont filozofálás van felszínen.
Ezért van az is, hogy habár természettudomány a lélektan, attól elkülönítetten a szellemi
tudományok alapjává tétetett, mintha az volna,
de mégsem az.
PedigO az ingadozás
ezen a téren már igazán
o
o
nem korszerű. Az és végleg, minden megszorítás nélkül az, t. i. természettudomány.
Mert hogy lehetne igazolni azt, hogy a
szerves élet testi folyamataiban oly lelki jelenségek keletkezhetnek, amelyekhez a természeti
törvényeknek nem első közük van? Nem tagadhatja ezt egyéb, mint a hagyomány.
S itt következik egy kiindulópontja a lelki
szemlélődésnek.
Az ily alapú szemlélődés természettudományi
szempontjai és analógiái ilyenek lehetnek.
1. A szervetlen és szerves anyagok folytonos vegyületeken keresztül létrehozzák a
testi élet folyamatait, amelyek kisebb részleteikben szintén ismeretlenek és rendesen tudattalanok.
Tudattalan pl. az, hogy lábainkat miként
rakjuk, mikor lépünk, járunk. De nem tudattalan ez abban az esetben, ha valakit valamelyfajta járásbeli bénulás ér, mert az akkor
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lábait is tudatosan kormányozza. Nem tudatos
pl. a látás, hallás, tapintás stb., de ha valamelyik hiányzik ezek közül, a másik sok tudatossággal igyekszik azt pótolni.
Hol van a határa a tudatosnak és tudattalannak ? Az idevonatkozó vizsgálatok adatokat nyújtanak, éppen a fogyatékosok]életéből,
minthogy ezek a lélektani kutatások gazdag
terei.
Ami pedig tudatos, az lelki is. A lelkinek és
külön testinek összefolyását mindegyre tapasztaljuk. Valahol tehát meg kell lenni a kapcsolatnak, átmenetnek, ami ma el van fedve
szemeink elől.
Idevonatkozólag gyűjtsük a tapasztalatokat,
mert ha ezek egyelőre csak adatok maradnak
is, az is haszon.
2. A természet élete állandó analógiákat tár
fel, amelyek a természettudomány egyik-msáik
ágában értékes gondolatokat vetnek fel s
folyton közelebb juttatnak az ősi forrás megismeréséhez.
Már most ki élhet ez analógiákkal? Más
nem, mint aki a természettudományokban
járatos. Ott van a biológia, fiziológia, szervetlen
és szerves kémia az orvos kezében is, mint az
életfolyamat megközelítői.
Miért találunk annyi orvost a gyermekpszichológusok közt is? Miért látjuk mintegy
megelevenülve a lélektant a tájékozott fiziológüs
kezében ? Miért termékenyült meg még a logika
is, mikor a formális alapot elhagyta és pszichológiai, tehát természetes alapra helyezkedett ?
Mert csak megfelelő természettudományi
tájékozottságnak szól nyíltabban a lélek is.
Lássuk ezt konkrétebben !
Ott van az ideg munkája, amely a lelki
jelenségek főközvetítője. Hogy szólhat idegmunkájáról csak a mai tájékozódottság szerint
is, aki az ideg szövetét, szerkezetét, elhelyezését nem ismeri, csak talán betűből, mintha
hírből ismerné?!
Hogy képzelje el az érzést, mozgást, ha
ezeknek az izmok között való szerepét, vagy
ez utóbbit is nem tudja. Hiszen az vagy repül
képzeletben ismeretlen világok felé, mint azt
a lélektan terén tapasztalhatni is, mint a talajtól elszakított; vagy pedig az első lépésnél
megakad. Ezért látunk oly meddőséget itt is,
ott is e téren.
Le kell kötni a lélektant a természeti tudományokhoz, ahhoz a szervezethez, amelynek a
lélek egyik jelensége. De e lekötés csakis annak
sikerül, aki az élet jelenségeiben először megfelelő jártasságot szerzett.
Már ezért is nagyobb tér kell a magyar
iskolákban a természettudományoknak, különösen biológiai arányban. Szóval, ismerjük meg
19*
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először testünket, úgy, amint nem ismerjük s
csak akkor következik, hogy a lelki jelenségek
alapos kutatásához fogjunk. Ne filozófus legyen
a lélek búvára, hanem természettudós.
Mi teendője lehet itt a tanítónak, az ú j
fejezethez vezet.
V. A gyermekpszichológia vagy pedagógiai
lélektan.
A pedagógia az ember fejlődésére kívánván
hatni, világos, hogy ezt nem annyira a felnőtt lelki jelenségeinek vizsgálatával éri el,
amint a gyermeki fejlődés lélektanával. Meumann egész pedagógiája ezen a tételen sarkallik
s ezért helyes is.
Az is bizonyos azonban, hogy a lélektan
területén olyan választófalat, amely azt jelentené, hogy ez eddig pedagógiai — ezen túl
nem — húzni nem lehet. Nem lehet már csak
azért sem, mert a pedagógia célja is a kifejlett
ember; még pedig ez nemcsak célja, hanem
helyes működésére nézve kritériuma is.
A lélektannak tehát említett kétféle területét össze kell kapcsolni, először azért, mert
az általános szempontok irányítják a gyermekpszichológiát is, másodszor azért, hogy ezt
igazolhatják is, vagy tagadhatják is, harmadszor
azért, mert a lélek a születéstől a halálig tartó
folyamat és előre soha sem lehet tudni, hogy
mely fokon férkőzhetünk a közelébe. Wundt
is körülbelül ily gondolattal szólhatott úgy,
hogy külön gyermekpszichológia fölösleges,
habár egész működése igazolja a fejlődés
lélektanának szükségességét.
Nevezzük hát a gyermekpszichológiát akár
a fejlődés lélektanának, mert így modernebb.
A lényeg így is egy s a cél egyformán űzhető.
Ha már bizonyossá vált a gyermekpszichológiai vizsgálódás szükségessége, az is bizonyos, hogy azzal a tanítónak foglalkozni kell.
Csak az a kérdés, mi módon, mily feltételek
mellett ?
Az én idevonatkozó tapasztalataim a következők :
1. Lélektani megfigyelésekre csak az vállalkozhatik, aki a megfigyele'sben először egy
kissé megerősödött, azaz tájékozott. Kezdhetjük ezt először az önmegfigyelésen, ami már
magában elég nagy feladat. Van ugyan tudományos vélemény, amely az önmegfigyelés
tárgyilagosságát már eleve lehetetlennek tartja,
mégis ezt a lélektani tájékozódottságból nem
lehet kihagyni, sőt az egész ezzel kezdődik.
Közvetlen tapasztalat bármely lelki jelenségről enélkül nem is lehetséges.
Csakhogy ebben is lehet az ember többékevésbé fegyelmezett, vagy egyszerűen valamit feltevő, elhivő, esetleg magába szugge-
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ráló. E célból az önmegfigyelés eredménye
mindig összevetendő mások megfigyelésével
és tanulmányával, ami nélkül ellenőrzése el
sem képzelhető.
2. Az önmegfigyelésnek oly módon kell
fegyelmezettnek és tartalmasnak lenni, hogy
nyomon kövesse az elemző elme, mely nemcsak bontogat, de erősen kritizál is. Különben
könnyen megtörténik, hogy amit lelkemben
konstatálok, az csupán fikció, mely annál
megtéveszthetőbb, mert mások megfigyelésénél is szempontnak alkalmazhatjuk.
Itt van leginkább helyén az, hogy a lélektani kutatónak erős elmélkedőnek kell lennie,
elsősorban, hogy magamagát is el ne vakítsa
és tanulmánya közben is félre ne vezettessék,
hanem a saját szemével láthasson. Itt tehát
szemléletről van szó, amely magában is mindig gondolkodó, kritizáló, rendszerező, appercipiáló szemlélet.
Aki erre nem képes, az a gyermekpszichológiai kutatásokhoz se fogjon, mert magát is
könuyen félrevezeti s másokat is.
3. Nagy hibának tartom az összes gyermekpszichológiai vizsgálódásokban, hogy nem eléggé
vigyáznak arra, hogy ne egyes kicsiny, kiszakított lelki jelenséget tegyenek megfigyelés
tárgyává, még pedig a felvilágosító előzmények és körülmények számbavétele nélkül.
Lelki tüneményt vizsgálni az előbbi folyamatok nélkül éppen olyan dolog, mint a testi
betegség egy részletét vigyázni, az egész életfolyamatra való vonatkozása nélkül. Van is
rá eset, hogy egy híres és nagyon speciálista
orvos pl. nem látja azt, amit egy egyetemes
szempontból vizsgáló azonnal meglát.
Az appercepció folyamatát is pl. éppen lényeges részében mérni sem lehet az előzmények,
körülmények számbavétele nélkül, de egy egyszerű érzelmi reakciót sem ; pedig ilyen kísérletet is lát az ember.
A tanítónak ugyan a méréssel való kísérlet, legfőképen az eszközök hiányában, nem
áll rendelkezésére.
De annál inkább a megr
o
figyelés. Es ebben igen szükséges az ezt
bevezető tanulmány, úgy, hogy ugyanazon
gyermeknek előbbi lelki mozzanataiban sokat
kell kutatni, míg az igazi és tervbe vett
mozzanat megfigyelése kezdődhetik.
4. Hiba az is, hogy a gyermekpszichológiai
megfigyelések, kísérletek mindig, vagy legtöbbször valami új eredményre kívánnak
jutni, ami szintúgy felfedezés számába mehet,
s ez érdekből érdekszerűen regisztrálódik
egyik-másik adat.
5. Legalaposabb megfigyelést tehet az, akinek magának van gyermeke. Itt azonban az
a hiba szokott előfordulni, hogy amíg a gyer-
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mek a pólyában van, addig csak mosolygó
állapotában szeretnek a gyermekkel foglalkozni ; máskor az teljesen az anya gondja.
Pedig aki egy gyermeki életet át akar tekinteni, annak a kutató munkája a bölcsőnél
kezdődik s annak a gyermek körüli munkát,
annak bármely kellemetlen körülményeivel magára kell legalább időnként vállalnia. Ily feltételek mellett a pedagógus munkája és tanulmánya éppen a természettudományok körébe
vág bele. Erre célzott az előbbi fejezet vége.
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(Negyedik közlemény.)

hogy elnyomják az egyéniséget, máskor az
egyéniség veszi át a vezetőszerepet s a k o r hangulat és hagyományok csak az író egyéniségén átszűrődve és módosulva jelenhetnek
meg. Nagy írók alkotásaiban ezt az utóbbi
esetet tapasztaljuk.
A magyar irodalom megújhodását Bessenyey
felléptétől számítjuk. A megújhodás korában
a nemzeti irodalom hagyományai alig kötötték
íróinkat. A régi magyar irodalom értékes s
még mindig hatásos lírai költőket nem igen
mutathatott
fel. Az
elbeszélőköltészetben
ugyan ott volt Zrinyi és Gyöngyösi, de közülük csak Gyöngyösinek sikerült diadalt aratnia
és iskolát teremtenie. Prózai elbeszéléseink
már kevés hatással voltak az újabb nemzedékre. Az ú j irodalom kialakulásakor tehát
csak Gyöngyösi költeményei szerepelhettek ú t mutatókul, csak az ő verses regényei adhatták
volna meg a nemzeti alapot a megújhodás
kora íróinak a továbbépítésre. De ezek a
művek nem köthették meg az új korszak
íróit. A korszükséglet parancsolólag lépett
előtérbe, el kellett tűnni az irodalomból a
szerelmes lovagoknak, a sokat szenvedő, de
boldogságukat mégis elnyerő főúri lányoknak
és asszonyoknak ; ebben az izgalmas korban,
mikor nemcsak a magyarság életéről, hanem
az emberiség ú j megváltásáról álmodoztak,
más formáiknak, más tárgynak, más alakoknak
kellett felvonulniok. Gyöngyösi követői már
csak egy csoportra számíthattak. A korhangulat és korszükséglet tehát legyőzte az irodalmi hagyományt, de nem volt elég ereje
arra, hogy a nemzet különböző rétegeiben a
megújhodás szükségének érzésére egyszerre
életre támadt kívánságokat ki tudja elégíteni.
Nemcsak politikailag, nemcsak társadalmi osztályok és nemzetiség szerint volt részekre darabolva az ország, hanem ízlés tekintetében
is. A nemzet különböző osztályai, csoportjai
nevelésük, osztályhagyományaik szerint másmás idegen hatás iránt voltak fogékonyak.

Korhangulat és hagyomány az a két fontos
tényező, melyek elsősorban éreztetik hatásukat minden korszak irodalmában. Mindkét
tényező számtalan hatás okozatának tekinthető.
Ha hozzájuk vesszük az író egyéniségét, megtaláltuk azt a bárom szempontot, amit minden
irodalmi alkotás megítélésénél figyelembe kell
vennünk. A korhangulat, a hagyományok, az
írói egyéniség hármas csoportjából hol az
egyik, hol a másik tényező lép előtérbe, hogy
társait elhomályosítsa. Az irodalmi müvek
olvasgatása közben szinte magunk előtt látjuk azt a küzdelmet, melyet az író lelkében
vívtak. Néha annyira felülkerekedik a korhangulat, annyira úrrá lesznek a hagyományok,

A korhangulat mellett tehát mégis előlépnek a hagyományok nem a nemzeti irodalom
megkötő hagyományai, de azért erősek, mert
a nemzet egyes rétegei annyira hozzá voltak
nőve már nevelésüknél fogva
a világirodalom
o
o
valamelyik megnyilatkozási formájához, hogy
csak ebben a formában tudták élvezni az irodalmat. Ha nemzeti hagyományok lettek volna,
az újonnan fellépő írók egységes és megértő
közönséget találtak volna, így azonban mindenik csak egy csoportra számíthatott. E g y
hatalmas egyéniség talán az ízlésbelí hagyományokat és korszellemet magába olvasztva,
egy táborban egyesíthette volna az olvasóközönséget. De nagy egyéniség nem volt az

Ugyanis a kisgyermek élete kezdetben
majdnem kizárólag fiziológiai, amelyben benne
vannak a lelki princípiumok is, de ezek differenciálódása
lassanként,i fokozatonként áll be.
r
Éppen azok a pontok azok, amelyek a tanulmányozóra a legnagyobb eredményeket biztosítják s amelyek az élet fiziológiai és
pszichológiai jelenségek biztos felfogását elősegítik.
Az újabb gyermekpszichológiai módszerek
közül itt leghasználhatóbb a biográfiai módszer, amelynek kiegészítője, sőt ellenőrzője a
statisztikai módszer.
Előbbivel saját gyermekeinket vizsgáljuk,
figyeljük, — hosszas időn keresztül — utóbbival a másokon tapasztaltakat használjuk fel
előbbi eredményeink ellenőrzésére és némely
megállapodásra.
E
cikksorozat a lélektani
szemlélődést
hangoztatja; ennek pedig a legjobb tere a
gyermekpszichológia s legérdekeltebb gyakorlója a szülő és tanító s az esetben, ha e
kettő egy személyben egyesül, amint a leggyakoribb: minden rugója, tere megvan a
tanítónak, hogy a saját szemével lásson és
a saját fejével gondolkozzék.

Mbeszélőköltészetiiiik fejlődése.
Irla : Lengyel
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irányítók között, ezért érezniök kellett, hogy mások is kiegészítették a nótárius történetét.
szolgáivá válnak a korszellemnek, engedelmes De sem ezek, sem Gvadányi többi művei nem
megtestesítői egy töredék érzésének, gondola- értek már el oly sikert.
tának, ízlésének.
Horváth Ádám müvein a régi magyar iroA megújhodás korában tehát a korszellem dalom hatása mellett a latin költészeté is érezés a külföldi irodalmi hagyományok oly erő- hető. Rudolfiásza és Hunniásza nem mint kölvel lépnek fel irodalmunkban, hogy diadal- tői alkotások méltók arra, hogy a feledéstől
maskodnak költőink egyéniségén. Annál köny- mentve legyenek, hanem ez a két munka az,
nyebben, mert nagy egyéniségek nincsenek mely kiindulópontja, illetőleg bevezetése azokközöttük, a kisebbeket pedig a sors a mi nak a költői műveknek, melyek tárgyukat a
közönségünkben élő ízlésbeli hagyomány játék- magyar történelem rég elmúlt korszakaiból
vették.
szerévé inkább, mint irányítóivá tette.
Ezek után természetesnek találhatjuk, hogy
A régi magyar költői iskolának a korszüka megújhodás korában költőink és íróink nem séglet megásta sírját, de ntm ölte meg azonegy úton indultak el. Céljuk, az irodalom meg- nal, mert az olvasók egy részének ízlése, az
teremtése, közös, de eszközeikben alkalmaz- olvasókban és nem a költői irányban élő fönnkodniok kellett a nemzet egy-egy csoportjá- tartó erő, még néhány évtizedig, a megújhodás
hoz, annál is inkább, mert ízlésben ők is korában is sikerhez juttatta magyaros költőinvalamelyik csoporthoz tartoztak.
ket. A külföldi eszmeáramlat, amely nálunk
Az elbeszélő költészet vázlatos ismerteté- jó darabig a kiváltságos osztály helyzetét s
sekor nem foglalkozhatunk hosszasabban a vele együtt alkotmányunkat is veszedelemmel
különböző irodalmi irányokkal, de futólag meg fenyegette, nemzeti visszahatást is ébresztett.
kell róluk emlékeznünk, mert csírában mái- E nemzeti visszahatás nem mérkőzhetett diaebben a korszakban sok oly dolgot talál- dalmason a kor eszméivel, de megakadályozhatunk meg, melyek a következő évtizedekben hatta és meg is akadályozta azt, hogy azok
uralkodókká váltak. Az irodalmi irányok közül Magyarországon hirtelen diadalt arathassanak.
első helyen kell megemlékeznünk a magyaros
A nemzet egy töredékét és íróink legnaiskoláról. Első helyen, mert ennek az iskolá- gyobb részét sem a József törvénytelen rennak volt egyedül igazi alapja irodalmunkban. deletei következtében föltámadt nemzeti visszaAz előbbi fejtegetésekből azt hihettük volna, hatás, sem a francia forradalom eseményei
hogy meghalt a régire támaszkodó költői nem tudták elriasztani attól, hogy az európai
irány, de a megújhodás irodalmából látjuk, korszellem közvetítőiképen fel ne lépjenek. Az
hogy halálát hosszú tengődés előzte meg. Ez ő körüket szokták franciás iránynak nevezni.
a tengődés azért tart évtizedekig, mert a kö- Működésükben érezhető legjobban a nemzet
zönség egy részének lelki szükségletévé váltak irodalom hagyományainak hiánya. A franciákGyöngyösi s a Gyöngyösi utánzóinak költe- tól veszik nemcsak a lárgyat, a formát, hanem
ményei. Ennek a költői __ iskolának Dugonics, a gondolatokat és a műfajt is. Minthogy sikeGvadányi és Horváth Ádám voltak a leg- rült elbeszélő költeményeket nem írtak, e vázkiválóbb képviselői. Dugonicsról már volt szó. latos ismertetés keretében nem foglalkozhatunk
Népszerűségét inkább regényeinek mint elbe- hosszasabban velük. Azt azonban meg kell emszélő költeményeinek köszönhette.
lítenünk, hogy csaknem kivétel nélkül annyira
A pusztuló régi magyar költői iskolának hatása alatt állottak a francia irodalomnak,
legnépszerűbb költője Gvadányi volt. A peles- annyira beleélték magukat a franciák helyzekei nótárius alakját ismeretessé tette az egész tébe, hogy meg akarták valósítani az elmaradt
nemzet előtt. Az átalakulóban levő ország és sok tekintetben még középkori Magyarszívesen nézett vissza a múltba, a hagyomá- országban a francia forradalmat mozgató nagy
nyokhoz kötő szálak szakadozása még fájda- eszméket. Az útmutatókat nem kötötték irolommal járt, a jelen nyomorúsága, a jövő dalmi hagyományok, az utánuk következő szenbizonytalansága közepette szívesen hallgatták vedélyesebb harcosokat már nemzetiek sem s
a jó öreg nótáriust, aki ugyan kissé humoros, elkövetkezett a hazájuk elmaradottságát s
kissé elmaradt a világtól, de magyar. Kép- különleges helyzetét számításba nem vevő
viselője a nemzeti hagyományoknak. Olvasás összeesküvők halála és bebörtönöztetése. A kor
közben ma is de sokszor érezzük, hogy a eszméinek vértanúi voltak ők, kiknek vére
nótáriusnak szavai ugyanannak az érzésnek a azonban eredmény nélkül hullott, mert annyira
kifejezői, melyek Gvadányival együtt a nem- megelőzték nemzedéküket, hogy még az utázet nagy részének szívét eltöltötték. Annyira nuk következők sem léphettek nyomdokaikba
népszerű volt e költői elbeszélés, hogy nem- A nagy forradalom egv hullámcsapása jutott
csak Gvadányi írta meg folytatását, hanem el hozzánk, hogy rettegést és reményt keltsen,
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de e hullámcsapást me'g nem követhették
újabbak, mert a kiváltságosaknak sikerült gátat emelni ellenük.
Míg az írók nagy része francia gondolatokat, francia formában és franciák által kedvelt műfajban hirdet, a nemzet egy tekintélyes
csoportja nem tud megválni kedvelt latin íróitól. Ennek a csoportnak a lelki szükséglete
teremti meg a latinos iskolát. Egy kevés irodalmi hagyományra támaszkodhatott ez az
iskola is. A latin hatás nemcsak a reneszánsz
idején, hanem Balassa, Zrinyi, Gyöngyösi költészetén is érezhető volt. De bátran mondhatjuk, hogy nem ennek az irodalmi hagyománynak volt következménye a latinos irány,
hanem annak, hogy közönségünk egy nagy
része még az iskolában annyira megszerette
a latin költőket, hogy csak abban a formában
élvezte a költészetet, amelyet a latin írók
müvei olvasása közben megkedvelt és megszokott. Ez az irány a XVill. század végén
e's a XIX. század elején virágzott, legmagasabbra pedig Berzsenyi müveiben emelkedett.
A latin költök utánzói nemcsak általános emberi eszméket, érzéseket énekeltek meg, hanem
útat tört az idegen formába a nemzeti érzés
és a korszellem is. Költeményeik legnagyobb
része a lírai költészethez tartozik, de az elbeszélő költészet tárgyalása közben is hálával
emlékezhetünk meg róluk, mert a latin epikusok fordításával új forrásokat teremtettek
költőink számára, az időmértekes forma használatával pedig előkészítették az útat későbbi
nagy költőinknek.
Voltak költőink között, kik a német irodalom hatása alatt állottak. A német irodalom
is erősen külföldi hatás alatt volt. De megvoltak hagyományai és a koráramlat német
lelken átszűrődve tükröződött. Egyek műfajok
pedig oly virágzásnak indultak, hogy a német
irodalmat szem előtt tartó magyar költői iskola
szükségesnek tartja átvételüket. így kerülnek
pl. a XIX. század elején a balladaszerü költemények irodalmunkba. Ezeket a balladaszerü
költeményeket ma már költői elbeszéléseknek
mondjuk, mert a népköltési gyűjtemények és
Arany balladáinak megjelente óta világosan
látjuk, hogy távolesnek az igazi balladától.
De ez elvégre nem fontos. A lényeges az,
hogy rövid, inkább szomorú, mint tragikus,
inkább érzelgős, mint komor, inkább megindító, mint megdöbbendő költői elbeszéléseket nagy számmal találunk a XIX. század
első évtizedeiben. E költemények a német
irodalom hatása alatt keletkeztek.
Irodalmi megújhodásunk tanának képe még
mindig nem teljes. Olyan írókat is találunk e
korban, kik nem csatlakoznak szorosan egyik
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irányhoz sem, hanem az egyiktől műfajt, a
másiktól versformát, a hirmadiktó! tárgyat,
vagy kifejezésformákat vesznek át. Ezeket
ingadozóknak vagy válogatóknak mondhatjuk.
És ezzel befejeztük a megújhodásnak és az
utána következő évtizedeknek általános ismertetését. Ismételhetjük még egyszer, hogy a
feltá uadó sok irodalmi irány annak a következménye, hogy irodalmi hagyományok alig
éreztették hatásukat, nagy egyénbégek nem
olvasztották magukba a közszellemet, mely
diadalma-an haladt előre, csak egyes csoportok műveltségbeli és ízlésbeli hagyományai
állottak útjába; föltartóztatui csak a nemzeti
visszahatás és magyaros iskola kísérelte meg,
a többiek, többé-kevésbé módosítva, átbocsátották magukon.
A megújhodás éveinek nem voltak nagy
egyéniségei, de együttesen rendkívül hasznos
munkát végeztek. Elkészítették az útat a következő korszak nagyjainak, illetőleg megteremtették azt a költői nyelvet, amellyel már halhatatlan alkotásokat lehetett teremteni. Ha ez
előkészítők nincsenek, az utánuk jövők nem
nőhettek volna meg ; elvéreztek volna, mint
ahogv elvérzett nem egy magyar költő. Az
olvasók hiánya, a fejletlen nyelv miatt még
egy akkora tehetség, mint Csokonai ' sem tudott arra a magaslatra emelkedni, amelyre
emelkedhetett volna, ha szerencsésebb korban
születik.
Irodalmunknak ez a mozgalmas korszaka
az elbeszélő költészetnek nem kedvezett. Előtérbe nyomultak a lírai műfajok és a dráma.
De azért a költői elbeszélésnek is vo'tak művelői. Már említettük, hogy a megújhodást
követő évtizedekben megjelentek irodalmunkban a balladaszerü költemények. Ezek német
hatás alatt jöttek létre. Külföldi hatás alatt
egy másik műfaj is meghonosodik nálunk.
Komikus vagy tréfás eposznak mondhatjuk.
Az új műfajt különösen népszerűvé tették
Csokonai és Fazekas. Csokonai Dorottya című
komikus éposza, Fazekas Ludas Matyi ja nemcsak megjelenésükkor, hanem jóval később is
kedvelt olvasmányok voltak. J brottyá-niik
sem tárgya, sem feldolgozása nem önálló :
nem magyar földön született meg a férjhez
kívánkozó vénleány alakja. De népszerű lett
nálunk is, népszerű, mert az emberek mindig
hajlandók voltak mulatni azok szögletességeinek. furcsaságainak rovására, kiknek sorsát
az ő sorsuk szerencsés alakulása következtében, elkerülték.
Ha Ludas Matyit korának ismerete nélkül
olvasgatjuk, nem találunk benne mást, mint
gyermekeknek való tréfás olvasmányt. Fazekas
korában mást láttak benne és ha meg akar-
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juk érteni célját é.s hatását, nem szabad kiemelnünk korából. A XIX. század elején a
földesúr és a jobbágy állanak egymással szembe
e költeményben. A földesúr zsarnok, gőgös,
a jobbágy a rajta esett sérelem miatt gyűlöli j
az urat. Megfogadja, bogy bosszút áll s furfangjával sikerül beváltani fogadását: három- !
szor veri el a földesurat. Hogyne mulattak i
volna a furfangos jobbágy ügyes fogásain,
a zsarnokoskodó földesúr csúfos felsülésén !
Abban a korban, mikor már a francia forradalom hatása alatt nálunk is érezhetővé vált
a helyzet tarthatatlansága. Az irodalomtörténetírók egy része azt hirdeti, hogy Fazekas
kartársai és a rájuk következő nemzedék
támadást láttak Ludas Matyiban a nemesi
kiváltságok ellen. Ez állítást elfogadjuk, de
azt hisszük, Fazekasnak nem voltak e költeményével messzemenő céljai. Fazekas munkájával is az történt, ami gyakran megesik az
irodalmi alkotásokkal, hogy az olvasók többet
éreznek bennük és magyaráznak beléjük, mint
amennyit írójuk ki akart velük fejezni. Fazekas
idegenből vette a tárgyat, de ezt nem érezte
a költeményen senki. Nem is érezhette, mert
nemcsak külföldön, hanem nálunk is megvoltak Ludas Matyi ősei. Ilyenek voltak azok
a nemzetközi népmesék és mondák, melyekben egyszerű emberek aratnak diadalt hatalmas és gazdag főurak vagy királyok felett.
A Salamonról és Markalfról szóló mondát vagy
az okos leány meséjét ugyanaz a lelki szükséglet teremtette meg, amelyik Ludas Matyit.
*

A XVIII. század végén költőink és íróink
egyre gyakrabban fordulnak tárgyért a múltba,
hogy segítségül hívják a történelem nagy
alakjait a küzdelmes jelen közepette. A Csaba
királyfiról szóló rege valóra válik. Megjelennek
a honfoglaló hősök, hogy a végveszedelemben
győzhetetlen háborúkkal megsegítsék a szorongatott utódokat. Már Dugonics megkísérlette,
hogy regénveiben életbe keltse a honfoglalás
korát. Népszerűsége nem regényei jóságának
volt a következménye, hanem kortársai lelki
szükségletét elégítette ki 'azzal, hogy a legveszedelmesebb és legnyomasztóbbnak látszó
korszakban nemzete figyelmét a dicső ősökre
terelte. A közszükséglet és Dugonics népszerűsége csalogatta íróinkat a honfoglaló
hősök felé. Eposzt akarnak írni, mely emelje
az összetarto?ás érzését s a törpe utódokban
felébressze az ősök nemzetfenntartó erényeit.
Csokonai szeretné megteremteni a nagy nemzeti époszt. Küzdelmes élete, hanyatló ereje
megakadályozzák terve végrehajtásában. Fennmaradt jegyzeteiből csak halványan rajzolhatjmk meg azt a képet, melyet az alkotás és a
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betegség lázától gyötörve maga előtt látott a
nagy költő. _
Horváth Ádámnak nem sikerült célját elérnie.
Két, hosszúra nyújtott elbeszélő-költeményében
föl akarta támasztani a multat, de még a
Hunyadiról szólót a latin epikusok gyönge
utánzatának tekinthetjük, a Rudolfról írottról
pedig csak azt mondhatjuk, hogy teljesen
hiányoznak belőle nemcsak az époszi sajátságok, hanem a jellemzési képesség is.
A nemzeti érzés erősödésével, a XIX. század
első évtizedeiben mindig
_ D többen és többen
foglalkoznak a nemzeti éposz megteremtésének gondolatával. A mult század első évtizedeit bátran mondhatnánk az époszkísérletek
korának. Ez az irány erősödik még akkor is,
mikor Széchenyi a jövő felé akarja irányítani
kortársai figyelmét, erősödik, míg Vörösmarty
és Arany époszaival tetőpontra emelkedik ;
aztán gyorsan bekövetkezik a hanyatlás.
Nem foglalkozhatunk részletesen az époszírók
mindenikével ; meg kell elégednünk azzal, ha
a korral kapcsolatban érthetővé tudjuk tenni
egy-egy gondolatnak vagy műfajnak megszületését, vagy uralmát ; meg kell elégednünk
azzal, ha a nagyokról adunk némileg jellemző
képet, a kisebbeket pedig csak megemlítjük.
Ezért csak futólag ismertetjük azokat az époszírókat, kik Vörösmartyn és Aranyon kívül a
mult felé fordultak.
Közöttük találjuk a kornak csaknem minden
jelentékenyebb költőjét. Horváth Endre a honfoglalást dolgozza föl, Árpád köré csoportosítva az eseményeket, Debreczeni Márton,
kinek müve sokkal később, az irány haldoklásának napjaiban jelent meg. a pogány magyarok vándordíjának egyik fontos eseményét
(kiovi csata) teszi középponttá. Czuczor a
vezérek korából merít tárgyat, majd II. Béla
véres aradi gyűlését dolgozza föl, felruházva
és megoldva e borzalmas eseményt költői képzeletével. Garay szintén a múltból vesz tárgyat,
de müve költői elbeszélés inkább, mint éposz.
Aranyosrákosi Székely Sándor a székelyek
eredetét mondja el, merítve nemcsak költői
képzeletéből, hanem a hagyományokból is.
Kisfaludy Sándor a magyar lovagyárakat
népesíti be fantáziájának képeivel. Es még
mindig nem értünk végére a hosszú sornak.
A nemzet pedig reménykedve, örömmel várja,
gyönyörűséggel olvassa a hajdankor bűbájos
meséit, szinte megfeledkezve álmodozásában a
jelenről és jövőről.
Ekkor jelenik meg egyszerre irodalmunkban
Széchenyi István és Vörösmarty Mihály. Az
előbbi már nem a mult mesés Magyarországát
látja maga előtt, hanem a jövőbe merül és
próféta lelke ott látja a megújhodott nemzet
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csodás alkotásait, az utóbbi még mindig a
kedvelt mult képein mereng s csodálatos
nyelvén a nemzet elé varázsolja az ősöket,
bogy küzdelemre készítsék elő az utódokat.

Az atómelmélet.
írta : Éber

Rezső.

|Hai madik köalejnény.)

A sokszoros súlyviszonyok törvényét Dalton
1807-ben fedezte föl. Ezen, valamint a Eiehterés a Fronst-féle törvényen elmélkedve, világosan
látta, hogy a három törvény között szoros
összefüggés van, hogy tehát egy közös okuknak kell lennie. Miért van ez így ? Kereste az
okot. De ezt az okot tapasztalati úton megtalálnia nem sikerült. Tehát, mikor a tapasztalat, az érzéki megismerés alapján nem tudott
az okra akadni, maga állított fel egy okot,
maga képzelt el egy okot. Nem tudta, miért
van ez így, tehát föltette, hogy az anyag
ősszerkezete az ok és így a tények magyarázatára fölállította as atomhypothesist, mely összhangzásba hozatván a tényekkel, azoknak egységes magyarázatot tudott adni és így általános, összefoglaló kifejezése lett a chemiai
tudományos ismereteknek: azaz tudományos
elméletté, teóriává fejlődött. Az atomhypothesist inai alakjában Dalton állította fel,
noha tudjuk, hogy előtte már igen sokan
vallották az anyag atomisztikus szerkezetét. De
már említettük, hogy mint tudományos hypothesis az atom nem szerepelt.
L á s s u k t e h á t , m i b e n áll az a t o a i h y p o t h e s i s
és a r a j t a f ö l é p ü l t a t o m e l m é l e t !

A világ bizonyos, m i r többé nem osztható,
pontosan meghatározható részecskékből áll,
ezek az úgynevezett atomok. Az atomok oly
kicsinyek, hogy nem láthatók, egyáltalában
nem érzékelhetők. Az összes atomok nem
egyenlők, hanem annyiféle, minőségileg különböző atom van, ahány elem. A különböző
elemek (egyszerű testeket, chemiai elemeket
gondoljunk) atomjai nemcsak minőségükben,
hanem tömegükben s így súlyukban is különbözők. Az atomok önállóan nem léteznek,
hanem egy erő — a chemiai vonzás — követkízteben még egy vagy több egynemű — homogen — vagy különnemű — heterogen — atommal egyesülve, több-kevesebb atomból álló
csoportokat alkotnak. E csoportok neve molekula. („Moles" latin szó, azt jelenti, hogy
„tömeg", „teher". Ebből alakult a francia
„molekule", mely kicsinyített alak. Magyarul,
de nem magyarán ,.tömecs"-nek nevezik a
molekulát.) Az anyagi testek legkisebb része
tehát a molekula, mely eszerint a mechanikai
oszthatóság határa. Ha egy anyagi testet mindig
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kisebb és kisebb részre osztok, véglii eljutok
a molekulához, mely tovább csupán chemiai
úton osztható, vagyis úgy, hogy chemiai változás
áll be, azaz olyan változás, melyben az illető
molekula anyaga más lesz. A chemia változás
alkalmával a molekula atomokra bomlik, mely
atomok azonban azonnal újra atomcsoportokká
egyesülnek. A chemiai osztás határa az atom.
Egynemű atomok molekuláiból állanak az egyszerű testek, elemek, különnemű atomok molekuláiból az összetett testek — vegyületek. Miként minden atomnak, úgy a molekuláknak is
— természetesen — meghatározott súlyuk van.
Bármely atom egy más elemnek csak meghatározott számú atomjával tud egyesülni, hogy
hánnyal, az sajátos természetétől függ.
Az atomokat az elmondott tulajdonságokkal
elképzelve, fölruházva, az említett törvényekben leszögezett tényeket meg tudjuk magyarázni. Hiszen épen azon törvények magyarázatára vettük fel az atom, molekula-hypothesist
s más oldalról tudjuk, hogy a hypothesisnek
egyik lényeges kelléke, hogy már kétségtelenül
megállapított igazságokkal összeütközésbe ne
kerüljön. Tehát annak vizsgálata, vájjon belőle
az előrebocsátott három törvény következik-e.
nem fölösleges.
Hasson egymásra két test chemiailag. Miben
áll a hatás? Abban, hogy mindkét test molekulái megbomlanak s azután atomjaik új
csoportosulásban megint egyesülnek. Például,
mikor sósav és natriumhydroxyd egymásra hatnak, úgy a sósav (HCl), mint a natriumhydroxyd
(Na OH) molekulái megbomlanak és atomjaik
új csoportosulásban (NaCl-\-Ih
0) megint
egyesülnek. A chemiai hatás eredménye, a
konyhasó (Na Cl) úgy keletkezett, hogy az
egyik vegyület molekulájának Na atomja a
másik vegyület molekulájának Cl atomjával
egyesült és a víz (IL 0) úgy keletkezett, hogy az
egyik vegyület molekulájának II atomja a másik
vegyület molekulájának OH atomjaival egyesült.
Az atomhypothesis értelmében egy atom egy
más elemnek csak meghatározott számú atomjávai tud egyesülni. Tehát világos, hogy azzal,
miszerint az egymásra ható vegyületek egyikének valamely atomja a másik vegyület valamilyen elemének hány atomjával tud egyesülni, egyszersmind az is meg van határozva,
hogy az első vegyületnek mindig hány molekulája hat a második vegjület hány molekulájára. A felvett példában a sósavmolekula
chlóratomja a natriumhydroxyd egy atomját tudja
lekötni, tehát ezzel az is biztos, hogy a sósav
egy molekulája a natriumhydroxyd egy molekulájára hat. Már most akárhány molekula
legyen az első vegyületből, a második vegyületből annyi szükséges a hatás elérésére, hogy
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az egymásra ható molekulák száma között
ugyanazon arány legyen, mint az előre meghatározott. A példán : akárhány sósavmolekula
hasson a natriumhydroxydra, mivel egy sósavmolekula egy natriumli) droxyd molekulára hat,
a natriumhydroxydból ugyanannyi molekula kell.
Mivel pedig a molekuláknak határozott súlyuk
van, természetes, hogy a testeknek nem a tetszésszerinti menyiségei hatnak egymásra, hanem
olyan mennyiségei, melyek aránya az illető
testek molekulasúlyainak aránya, vagy ezen
aránynak egy egyszerű többszöröse. A példán :
a sósav molekulasúlya 36'5, a natriumhydroxidé 40, mivel pedig akárhány sósavmolekulára ugyanannyi natriumhydroxyd molekula
hat, akárhányszor 36*5 sósavra ugyanannyiszor
40 natriumhydroxid esik. Ugyanezen értelme
van Bichter törvényének.
Trouât törvényének magyarázata a következő. Valamely vegyület tulajdonságai ugyanazok, mint egyetlen molekulájának tulajdonságai. mert a vegyület azonos molekulájából
áll. De a molekula tulajdonságai az alkotó
atomok számától, minőségétől, elhelyezkedésétől, szóval a benne foglalt atomok körülményeitől függ. Mivel minden atomnak saját
súlya van, mely a különböző atomoknál más
és más, azonban ugyana'zon atomra nézve változatlan, azonos molekulákban az atomok súlyának egymáshoz való aránya ugyanaz. Akárhány molekulából álljon tehát a te.-.t, alkotórészei arányának mindig ugyanannak kell
lennie. Például: a víz molekulája két atom
hydrogenből és egy atom oxigénből áll. A
hydrogen atomjának, az oxygen atomjának
megvan a saját súlya és pedig egy hydrogenatom súlya úgy aránylik egy oxygenatom súlyához, mint 1 : 16. Eszerint egy vízmolekulában a két atom hydrogen siílya úgy aránylik
az egy atom oxygen súlyához, mint 2 : 1 6 .
Ha most 2, 10, 1000, vagy akárhány vízmolekula tömegét elemezem, természetesen
az
arány ugyanaz marad a hydrogen és oxygen
súlya között. (T. i. 2.2:2.16 = 10.2:10.16 =
1000.2:1000.16 - akárhányszor 2 : ugyanannyiszor 16.)
A sokszoros súlyviszonyok törvénye is következménye az atomhypothesisnek. Az atomok
oszthatatlanok és így egy molekulában esak
1, 2, 3, . . . . szóval egészszámú alom lehet
esak. Ha két, vagy több elem többféle vegyületet alkot egymással, atomjaik számának
aránya vagy ugyanaz, vagy más. Ha ugyanaz,
a ket elem arányszáma is ugyanaz, ha más,
úgy a legkisebb arányszám többszöröse. Például : hydrogen
és oxigén
van a vízben is és
J D
O
az ecetsavban is. A hydrogen és oxygen siílyának aránya a vízben 2 : 16. az ecetsavban
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4 : 3 2 . Ha egy atom oxygen súlyát 16 jelöli,
akkor ennél kisebb arányszáma az oxygennek
nem lehet, ha pedig nagyobb az arányszám,
az csak egész-számszor 16 lehet, mert törtszámú oxigénatom — pl.: l ' A , ~•?, stb. — nincs.
A három törvényt, mely az atom hypothesis
felállítására alkalmat adolt, a hypothesisből le
lehet vezetni, ami a hyp thesis valószínűségét
mutatja. Es tényleg, felállítása óta rendkívül
sok tényt magyaráztak meg vele, hogy napról-napra valószínűbbnek lát zik.
Nem kell azonban gondolnunk, hogy az
atomhypothesis azonnal, amint Dation felállította,
oly tökéletes volt, mint jelenleg. Ahogy fennebb
elmondottuk, úgy még Dalton idejében nem
lehetett megalkotni. Gay Lussac francia (1778),
Amadeo Ávogadro olasz (1776), Thomson dán,
W oltást on angol. Bcrzelius svéd (1779) H.
Davy angol (1778), Dumai francia, továbbá
Dulony, Petit, Stas, Mitscherlich és még számos nagynevű természettudós munkája fejlesztette a teóriát, egyeztette a tényekkel s csak
1858-ban tisztázta teljesen Canniszaro
Szaniszló (1826) olasz tudós az atom és molekula
fogalmát, a molekuláris teóriáról szóló művében.
E cikk keretében természeteden nein lehet célunk,
hogy az atomelmélet teljes kifejlődését előadjuk,
hisz akkor a kémia tudományának minden ágára
ki kellene terjeszkednünk. Csupán azt kell szabatosabban kifejtenünk, mit értünk atomsúly
és molekulasúly alatt és némi képet akarunk
nyújtani az atomok, molekulák nagyságáról.
Mint mondottuk, az atomelmélet értelmében
minden atomnak megvan a saját súlya. De
egy atomot megmérni nem lehet. Azt azonban
meg lehet állapítani, hogy valamely elem egy
atomja hányszor nehezebb, mint egy atom
hydrogen. E/, a szám az atomsúly. Például:
az oxygen atomsúlya 16, ez azt jelenti, hogy
1 atom oxygen 16-szor nehezebb 1 atom hydrogennél. A molekulasúly : egy molekulában
foglalt atomok súlyainak összege. Pl. a víz
( l h 0 ) molekulasúlya 2 -j- 16 = 1 8 . Az atomés molekulasúlyt grammokban szokták kifejezni s így az egység, a hydrogen gramm-molekulasúly a a 22 33 1 normális állapotú (760 mm
nyomás, 0° hőmérséklet) sósavgázban foglalt
hydrogen súlya = 1 y hydrogen.
Elméleti úton, különböző bonyolult számítások segítségével igyekeztek az atomok és
molekulák absolut nagyságát is megállapítani,
így Thomson, Méyer, Pellat és mások.
Ezek szerint egyes molekulák átmérője :
hydrogenmolekula . . . . 0"00000016 mm.
clormolekula
0-00000019 „
alkoholmolekula
O'OOOOOOő
széndyoxydmoleknla . . . 0-00000113 „
fehérjemolekula
O'OOOOOö
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Ezen megadott értékek rendkívül kicsinyek
és — az igazat megvallva — nem biztosak.
Különféle módszerekkel akarták a kérdést megközelíteni, meg is tették, csakhogy az értékek
nem egyeznek egymással. Akármiképpen legyen
is, arra jók, hogy legalább némileg fogalmat
alkothassunk magunknak azokról a valóban
kicsi méretekről, melyek szerepelhetnek az elmélet érdekében.
Álljon itt néhány adat összehasonlításul megmért nagyságokról. A megadott, molekulaméretek valamennyien a milliméter milliomodrészeivel fejezhetők ki csupán, tehát egységük
olyan arányban van a milliméterhez, mint a
milliméter a kilométerhez.
Az emberi haj vastagsága . . 0"07—0"14mm.
Vörösvérsejt átmérője (emberé) .
0'007 „
Coccusok (gömbalakú baktérium)
0'0005 .,
Microscoppal látható hosszúság 0'00025 „
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(1907) állítólag sikerült a réz-elemet lithiumelemmé változtatnia. Állítását még nem bizonyította be a tudományos világ előtt, de h a
bebizonyítja, Ostwald világhírű német természetfilozófus szerint valóságos forradalmat fog előidézni a chemiában, amit elhihetünk, ha fölfogtuk az atomhypothesis szerepét és jelentőségét.. De akármint lesz is, az biztos, hogy
eleddig nem volt elmélet, hypothesis, mely a
chemiára gyümölcsözőbb, értékesebb lett volna
az atomtheoriánál. mely oly megbecsülhetetlen
szolgálatokat
tett volna neki, mint ez. Poincuré
CT
Henri francia természetbölcselő pedig azt
mondja, hogv bármily törékeny legyen is egy
elmélet, mindegyikből fennmarad valami. S ezt
a valamit kell belőle kihámozni, mert ebben
rejlik az igazi valóság.

Bevezetés a geológiába.
írta:

Ezek még
óriások a moleCTmind valóságos
O
kulákhoz képest.
Ha a molekulák köbtartalmát akarjuk kiszámítani, még sokkal kisebb számokat kapunk,
mert egy törtet kell köbre emelnünk és ha
kockának gondoljuk a molekulát s élét a milliméter milliomod részével mérjük, köbtartalmát
a köbmilliméter trilliomodrészével fejezhetjük
ki. Be kell látnunk, hogy jelenleg még nem
figyelhető meg érzékileg egy molekula. Azonban ennek lehetősége nincs kizárva. Így az
1902-ben Zsigmondi/ által feltalált ú. n. ultramicroscopban 5 milliomod mm. átmérőjű test
még látható. Sőt Bechhold német kutató
föltalálta az ú. n. ultrafiltrálást, melynek
segítségével még 1—2 milliomod mm. átCT
CT
O
mérőjü részecskéket is lehet a/, oldószerből
kiválasztani.
Ismertettük nagyjában az atom — illetőleg
molekula — hipotézist, megemlítettük, hogy
a kémiai jelenségek magyarázatára alkalmas.
Azonban kémiai vizsgálatoktól teljesen független kutatások is ugyancsak a molekuláris
elméletre vezettek. A mechanikai hőelmélet,
az oldás, a halmazállapotok változása, elmélete
mind az anyag molekuláris szerkezetének fölvételével magyarázzák a tényeket, liogv ezen
különböző utakon elért egyöntetű eredmények mindmegannyian támogatják, erősítik
egymást.
Vannak és voltak olyanok, kik a molekula
és atomhypothesist nem vallották és nem
az
vallják. Legújabban az angol Ramsay
atomhypothesis egy sarkalatos tételét támadta
meg, azt mondván, hogy az elemek nem
állandóak, tehát az atomok nem különnernűek és változhatatlanok. A mult évben
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Az egész másodkorra legjellemzőbbek a
molluszkákból a mai úgynevezett lábasfejű molluszkákkal (amilyen a nautilusz. a szépia stb.)
rokon ammonitok és belemnitok. melyek roppant
számban és alakváltozatokban éltek, úgy, hogy
kőmagjaik a másodkornak legfontosabb vezérkövületei és ennek minden szisztémájában kisebbnagyobb mennyiségben feltalálhatók. Az ammonit a ma is elő nautilusznak volt rokona, a
belemnit pedig a szépiához hasonló, héjnélküli lábasfejű molluszka volt és a'ok a hegyes,
megkövesedett belemittokok, melyeket a nép
istennyilának nevez, az állat belső része volt
(os-szépia a mai szépia-állatban). Igen jellemző
vonása még a másodkornak az, hogy a magasabbrendű állatokból főleg a reptiliák (csúszómászó állatok) vagy hüllők uralkodnak. Ezek
a legsajátságosabb alakkal, roppant fejlettséggel és oly nagy számmal éltek akkor, hogy
a másodkort még a hüllők érájának is szokták nevezni. Amíg ma csak négy reptiliarend van képviselve a Földön, úgymint: teknősök, krokodilusok, gyíkok és kígyók, addig
a másodkorból 12 rend ismeretes és ezek
részint a vízben, részint a szárazon éltek, sőt
a levegőt is hasították. A reptiliák óriásai,
valóságos szörnyetegjei voltak a teremtés urai
a Földön, mert az emlősök és a madarak még
igen alárendelt szerepet játszottak. Európa és
Amerika geológia-paliiontológiai múzeumaiban
különösen csodálhatjuk a tíz méter hosszúságot is elérő, erősfogú, hosszú laposfarkú
és úszókkal bíró tengeri szörnyeteget, az
lehthyosaurust, ez ennél kisebb, de feltűnően
hosszúnyakú, gvíkfejű és zömök végtagú
tengeri reptiliát, a Plesiosaurust, a krokodilus-
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alakú Teleosaurust, továbbá a Föld középkorának legsajátságosabb állatait: a repülő
sauriusokat (repülő gyíkok). Ezek sok tekintetben reptiliákhoz, nevezetesen pedig a gyíkfajokboz hasonlítottak, más tekintetben pedig
madarainkhoz, a most élő állatok közé azonban nem illeszthetők, hanem a reptiliák és a
madarak között foglalnak helyet. Ilyenek
voltak a repülő hártyákkal ellátott kisebb
termetű (legfeljebb 2 méter nagyságú) Pterodactylus és Rhamphorisischus számos rokonaival és azután az óriási, rémséges alakú Dinosaurusok egyes, sokszor 22 méter hosszú fajai.
A jura-szisztémába tartozó és kelheimi tábla
vagy s'/.olenhofeni litográfkő néven ismeretes
meszmárgában akadtak egy olyan állatnak a
maradványaira, mely a madarak és reptiliák
osztályát némileg áthidalja, ez az Areheoptery,
melynek madárszárnya van, tollazata is a madarakéhoz hasonlít, hanem farka egészen olyan
hosszú, mint testének többi része, s abban époly nagy számmal vannak a csigolyák, mint
a hüllőknél, a feje madárfej ugyan, hanem
fogakkal van ellátva. Halak is szép számmal vannak, de ezek nem oly jellemzők a
másodkorra, mint az említett moliuszkák és
hüllők.
A növények közt a kétszikűek alárendelt szerepet játszanak az uralkodó páfrányok, tobzosok és cycadeák közt, melyek helyenként kőszénrétegek képződéséhez adtak alkalmat.
A mezozoos-kor legalsó szisztémája a triász.
A név a három tagra vonatkozik, mely benne
előfordul és különösen az északeurópai vidéken
gvakori. Egészben véve a triász Európában
elterjedtnek mondható, míg Észak-Amerikában
olyannyira alárendelt, mint a jura és csak
egyesítve mint jura-triász szoktak felvétetni a
geológiai leírásban. A triász-szisztéma elszigetelt részletekben és foltokban található nyugati Európa minden országában. Középnémetországban messzeterjedő öv alakjában van kifejlődve, de legnagyobb kiterjedéssel az Alpokban fordul elő, hol a hegylánc északi és déli
felén festőien szaggatott mészkő- és dolomitvonulatok alakjában van meg, melyek az
Alpok legregényesebb vidékeibez tartoznak.
Hazánkban a déli Bakonyban teljesen ki van
képződve a triász s még a legnagyobb területet borítja ; megvan továbbá a baranyai
hegyekben és a Kárpátok számos pontján,
Krassó megyében és Erdély keleti részében is,
de aránylag csekély elterjedéssel.
A rhäti szisztéma a legkisebb jelentőséggel
bír. Az elnevezés a rhäti alpok réteg-összességére vonatkozik. Előfordul Észak-Európában,
Németországban, Franciaországban stb., da
rendesen csak néhánv méter vastagO rétegcsoO
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portot képezve és csak Eszak-Németországban
bővül ki 80 méterre. Hazánkban a rhät dolomitja és mészköve a Bakonyban, Vértes-,
Gerecse- és a Budai-hegységekben van leginkább elterjedve.
A mezozoos-csoport következő szisztémája,
mely a kréta-szisztéma alatt foglal helyet, jura
néven van nevezve, a J u r a hegységtől, hol azt
a kontinensen részletesen először tanulmányozták. Európának csaknem minden országában található. Amerikában ellenben gyéren és
fejletlenül lé]) fel. Hazánkban a tordai, toroczkói
és az Érchegység elszigetelten felnyúló mészkőtömegei, a Tátra északi lábától kezdve Márainaros megyéig elnyúló szirthegységek és ezeknek folytatása, a nagyhagymási és pers.ínyi
hegység mind a jura-szisztémába tartoznak.
Előfordul még Pécs vidékén, Krassó-Szörény
megyében és Brassó táján s mind a három
helyen gazdag kőszéntelepeket tartalmaz.
A kréta a mezozoos-csoport legfelső szisztémája, az írókrétától kapta nevét, amely benne
Európa északnyugati részében mint kőzet nagy
kiterjedésben és tetemes vastagságban fordul
elő. A kréta-szisztéma rendesen a jurarétegek
társaságában található, de aránylag nagyobb
felületi elterjedésben. Európa északnyugati
részében különösen a fehérkréta sziklái kölcsönöznek sajátszerű jelleget a vidéknek, úgy
különösen Angolország partjain, mely országnak régi neve: „Albion" is erre vonatkozik.
A szász Svájcban és Csehország belföldjében
az uralkodóan homokos és márgás rétegek
nagy területet borítanak. Az Alpoknak legkülső övében a gosau-rétegek egyes medencéket töltenek ki s mint bécsi homokkő, nagyobb
felületet borítanak. Az Alpok délkeleti részében a krétamészkövek Isztriában (Karszt-hegység) és Dalmáciában messzeterjedő, kopár, szirtes
hegyeket alkotnak. Hazánkban a Kárpátokban
annyira közönséges homokkő nagyrészt krétakori. de egyéb krétakőzetek is nagyon elterjedtek a Bakonyban, a délkeleti szirihegységben.
Értékesíthető ásványokban és kőzetekben
igen gazdag a mezozoos-csoport. Salzburgban
a triász-szisztéma felső része gazdag gipszben
és kősóban (Ischl, Hallstadt, Aussee és Hallein) ; valamint Halinál Tirolban a sótelep szintén ide tartozik. A telep majd szegényebb,
majd gazdagabb sóanyag, tiszta kősótömzs,
gipsz, ankidrid keverékéből áll : a sótartalom
átlag 6 0 % , mit vízoldatban kiemelve, befőznek. Az Alpok sótermelése Ausztriában évenként közel 2 millió mázsa. Triászbeli sótelepek
fordulnak még elő Württembergben, Franciaországban és Angliában. Érctelepek közül
említhetők a világhírű idriai (Krajna) cinóber,
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továbbá az Alpokban és Poroszországban az
ólom- és cinkércek, valamint a alpesi vaapát
és barnavasérctelepek. Hazánkban Gömör megyében, Pelsőcz mellett, Ardó vidékén vannak
vasérctelepek.
(Vége köv)

Az elektromos rezgések
és az elektromos bullámokkal való távírás.
írta : Miklós

Gergely.

1. Az elektromos rezgések és mozgások.
Henry amerikai fizikus (1842-ben), amint az
acéltűt a leydeni palack szikrájával mágnesezte, észrevette, bogy a palack kihűlés alkalmával a pozitív sarokról áramló villamosság
a negatív saroktól kisebb erővel visszaverődik a
pozitív sarokra és viszont. Szóval, a kisülés nem
egyszerre történik és bizonyos feltételek között nem is egy szikrából áll, banem sok egymást gyorsan követő szikrák sorozata. Henry
az ilyen kisülést oszcilláló — rezgő— kisülésnél:
nevezte.
Ha tehát a leydeni palackot vagy más kondenzátort kisütünk, a szikra a kisütő pozitív
sarkáról átugrik a negatívra, innen vissza a
pozitívra s ebből a két szikrából egy elektromos rezgés vagy oszcilláció származik ; az
annak megtételére szükséges időt az oszcilláció
rezgési idejének nevezzük. Ez a folyamat addig
folytatódik, míg a kétféle elektromosság elég
erős arra, hogy a rossz vezetőn, pl. a levegőn
keresztül tud törai ; ezért minden következő
kisülés gyengébb lesz.
Fcddersen angol fizikus mutatta ki először,
mikor az elektromos szikra képét forgó tükörben vizsgálta, bogy a sűrítőnek kisülése igen
gyorsan, egymásután következő ellentétes irányú
kisüléseknek sorozatából áll, sőt, ba érzékeny
lemezre, melyet függőleges irányban gyorsan
elmozdítunk, vettetjük a szikra képét, a lemezen egész sora származik a szikra képeinek,
amelyek fokozatosan halványabbak lesznek és
a kisülés idejében, az elektromos rezgés ideje
szerint, ritkábban vagy sűrűbben állanak egymás alatt.
Az elektromos rezgések oka az, bogy a
sűrítőnek első kisülése után a vezetőnek önindukciója miatt a vezetőben a kisülés áramával megegyező irányú áram keletkezik, ez
az indukált áram a sűrítő fegyverzeteinek
ellenkező nemű ú j töltéseket ad, amelyek aztán az első kisülés áramával épen ellenkező
irányú kisülési áramot idéznek elő.
A második kisülési áram egy harmadik áramot indukál s így tovább. Ez a jelenség a
végtelenségig folytatódnék, ha azt a vezetők
ellenállása meg nem akadályozná; de a veze-
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tők ellenállása miatt az elektromos energia hőenergiává alakul át, úgy, hogy bizonyos idő
elteltével már megszűnik a kisülés. Ha a vezetőnek elég nagy ellenállása van,"az elektromos energia már az első kisülés után hővé
alakul át s ilyenkor aztán egyáltalában nincsen oszcilláló kisülés.
W. Thomson (1853-ban) az indukció alaptörvényének segítségével a kisülés lefolyását
elméleti úton a következőkben állapította meg :
ha azon közeg ellenállásának négyzete, melyben a kisülés végbemegy, kisebb, mint az önindukció együtthatójának s a kapacitás viszonyának a négyszerese, akkor a kisülés oszcilláló, minden más esetben pedig folytonosan
csökkenő. Ebből következik, hogy az elektromos rezgések ideje az ellenállás kisebbedésével,
továbbá a sűrítőnek kapacitásával s a vezetődrótnak önindukciójával növekedik.
Ha az elektromos szikra kis, szigetelt fémgolyók között ugrik át, olyan szapora elektromos rezgések keletkeznek, amelyek rezgési
ideje az eddig elért leggyorsabb oszcilláló
kisülés szerint a másodperc milliárd része.
Faraday híres kutatásai szerint az elektromágneses
térben minden mozgás
a vezetők
o
o
áramaiban és a mágnesek mágnességében változásokat idéz elő, vagyis az elektromágneses
tér állapotának bármely megváltozása elektromágneses zavarokat, megrázkódásokat hoz
létre, melyek a tért kitöltő közeg közvetítésével terjednek tova. Faraday ezen korszakalkotó elveivel ellentétbe került az akkori
tudományos világ felfogásával, de nagy honfitársa, Maxwell, híres munkájában elméleti úton
mathematikai következetességgel állapította
meg az általa hitt és Faraday által felállított
elveket és felfogást az elektromágneses rázkódások terjedésére vonatkozólag. A FaradayMaxwell- féle elektromágneses fényelmélet szer i n t : az elektromágneses zavarok a közbeeső
közeg segítségével transversalis
bullámokban a fénysugár sebességével egyenlő gyorsasággal terjednek tova; tehát a fény sem lehet
más, mint az elektromágneses zavaroknak
transversálisan hullámzó mozgása, amely aztán másodpercenként 300.000 km. sebességgel
terjed tova.
Az oszcilláló kisülések alkalmával a rezgés
átszármazik az éterre és az indítás helyétől
minden irányban terjed széjjel ; szóval, a szikra
helyéből elektromos hullámok indulnak minden
irányban és terjednek szét a fény sebességével.
Az éterrészecskék rezgése merőleges a tovaterjedés irányára, azaz a rezgések keresztrezgések, tehát olyanok, mint a fény rezgései.
Az elektromos bullámoknak kísérleti úton
való kimutatása azonban bizonyos nehézséggel
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jár, egyfelől, mert az elektromos rezgések ideje
sokkal nagyobb a fémrezgések idejénél s a
kutatók kezdetben a kisebbszámú rezgések
folytán igen bosszú, pl. 200—300 méteres
hullámokat kaptak, amelyeket nem lehetett
megvizsgálni, továbbá, mert másrészt az elektromos rezgések érzékeinkre közvetlenül nem
hatnak és hogy igen rövid tartamúak.
Hertz német fizikusnak két évig (1886—88.)
tartó kísérletezései alapján sikerült először az
elektromos hullámoknak kísérleti úton való
kimutatása, az elektromos rezgéseket gerjesztő
oszcillátor és a rezgéseket felfogó rezonátor
segítségével.
Az oszcillátorok különböző szerkezetűek. A
Jíertz-féle oszcillátor két nagyobb és két kisebb
fémgömbből áll (1. ábra), mindenik kisebb gömb-

az elektromos hullámok terjesztése és visszaverődése
a szembe helyezett fémlapról.

bel egy nagyobb gömb van összekapcsolva,
egyenes fémrúd által ; a kisebb gömbök pedig a
szikra- induktor sarkaival vannak összekötve. Ha
a kisebb golyókat ZU cm.-re közelítjük egymáshoz és az induktort működésbe hozzuk, a
vezetők ellentétes potenciáljai rövid időközökben növekednek s egy bizonyos különbséget
elérve, a szikrakisülés s ezzel az elektromos
rezgés is bekövetkezik. Ezzel az egyszikrás oszcillátorral, amellyel Hertz 66 cm. hosszú hullámokat
kapott, tehát a másodpercenként végzett rezgések száma mintegy félmilliárd volt. •
Righi olasz fizikus háromszikrás oszcillátort
szerkesztett, mely né^y kisebb és két nagyobb
fémgömbből áll; utóbbiak egyenként fémrudakkal vannak összekötve egy egy kis gömbbel
s ezektől rövid távolságban vannak az induktorral összekapcsolt kisebb fémgömbök. Az
oszcilláló kisülés a parafinolajban lévő két
nagy fémgömb között történik. Ezzel az oszcillátorral liiglii 10'5 cm. hosszú elektromos
hullámokat hozott létre, amelyeknek rezgési
száma 3000 millió. Legújabban olyan oszcillátort is szerkesztettek (a Labedew féle),
amellyel másodpercedként 100 milliárd rezgést s így három mm. hosszú hullámokat lehet
előállítani.
Az elektromos hullámok észrevevésére külön
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érzékszervünk nincs ; ennek a hiánynak pótlására bizonyos készülékeket szerkesztettek. Ilyen
eszközök az indikátorok
vagy
rezonátorok,
amelyek közül eddig is vagy huszonkétféle
ismeretes.
Először Hertz készített ilyet. A Hertz-féle
rezonátor karikába hajtott rézdrót, melynek egymáshoz közelérő és mikrométer-csavarral szabályozható két végére kis gömböcskék illeszthetők.
Ha ezt az oszcillátorból eredő hullámok érik, a
két gömböcske között szikrák ugranak át. A
szikrák hosszúsága az oszcillátornak és a rezonátornak egymástól való távolságától, továbbá a
rezonátor helyzetétől és méreteitől függ; bizonyos távolságban az a rezonátor ad legerősebb
szikrákat, amelyben végbemenő elektromos
rezgéseknek a rezgési ideje megegyezik az
oszcillátor elektromos rezgéseinek rezgési idejével. A rezonátor működésének módja tehát a
hangtanból ismeretes rezonancián alapszik. Ezt
az eszközt sokféleképen módosították, de bármily tökéletes összehangolás dacára is a gyenge,
vagy a nagy távolságból érkező rezgésekre nem
reagál.
Midőn Hertz az oszcillátorral szemközt egy
fémlapot állított fel (1. ábra), mely a Földdel
vezető összeköttetésben volt, a rezonátor a
fémlap közelében nem adott szikrákat, az
oszcillátorhoz közelítve azonban erősbödött a
szikrázása bizonyos maximumig, azután ismét
gyengült, míg egy bizonyos ponton a szikrák
kimaradtak. Azután újból ismétlődött a? előbbi
periódus, amint a rezonátort az oszcillátorhoz
közelítettük. Ez a tünemény azt mutatja, hogy
az elektromos hullámok a fémlaptól visszaverődve elektromos álló hullámokat alkotnak
s ezért a rezonátor szikrázása ott legerősebb,
hol az álló hullámokban az elektromos rezgések
legerősebbek, ahol pedig a csomópontok vannak,
ott a rezonátor szikrákat egyáltalán nem ad.
Hertznek ez a kísérlete tehát nemcsak az
elektromos hullámok létezését igazolja, hanem
még azt is, hogv a rezonátor szikrázása nem
elektromos távolhatásokból, hanem elektromos
rezgésekből származik.
Hertz számos kísérletei alapján kiszámította az elektromos oszcillációknak rezgési
idejét, a szomszédos csomópontoknak egymástól való távolságából az elektromos hullámok
hosszát s mindezekből azt az eredményt állapította meg, hogy az elektromos rezgéseknek
terjedési sebessége megegyezik a fényével és
hogv az elektromos rezgések közege is az éther.
Hertz azt is kimutatta, hogy az elekttomos
hullámok a nem vezető (dielektrikus) testeken :
levegőn, üvegen, gyantán, köveken stb. könynyebben vagy nehezebben áthatolnak; de a fémeken, az emberi testen, szóval a jó vezetőkön nem
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hatolnak át, hanem visszaverődnek. Hogy az
elektromos hullámok, amidőn valamely dielektrikumból egy másikba mennek át, törést
szenvednek s hogy az elektromos sugarak
polarizált sugarak, melyek rezgésének iránya
megegyezik az oszcillátor tengelyének irányával.
E jelenségek tehát azonosak a fémtüneményekkel, mindkét tüneménycsoport az éther keresztrezgésén alapszik, azzal a különbséggel, hogy

2. ábra. Készülék a Hertz-féle kísérletekhez :
az induktor és a hengertükörben lévő oszcillátor.

a fényt okozó rezgések sokkal gyorsabbak,
mint az elektromos rezgések s így az elektromos sugarak nem egyebek, mint nagy
hullámhosszúságú fénysugarak.
A Hertz-féle rezonátornál sokkal érzékenyebb elektromos hullámjelző-készülék a Lodge
áital kohérernek, Branly által pedig rádió
konduktornak nevezett Branly-féle rezonátor.
A kohérer azon alapszik, hogy a lazán egymáson fekvő fémpor (fémforgácsok, szögek)
nem vezeti az áramot, de ellenállása tetemesen csökken s így jó vezetővé válik, mihelyt elektromos hullámok érik s ekkor a kohérer megszólal. Ha pedig gyenge rázás sal a
kohérer újra visszanyeri ellenállását, az áram
megszakad és a kohérer elnémul.
Marconi a kohérert rendkívül érzékeny és
megbízható eszközzé alakította; az ő kohérerje
4—6 cm. hosszú és 3—4 mm. átmérőjű
üvegcső, melyben egymástól 1 mm.-nyi távolságban két ezüsthenger van beleillesztve, melyeknek egymás felé forduló, gondosan csiszolt
síklapjaik egyenlő közűek. A köztük lévő szűk
közt 9 6 % nikkel és 4 % ezüstreszelékből
álló por tölti ki. A cső két végéből az ezüsthengerekhez forrasztott és azonkívül az üvegcsőbe olvasztott platinadrót nyúlik ki. A csőből
Viooo atmoszféra-ritkításig kiszivattyúzták a
levegőt. A kohérer a galvanométer gyenge
áramába igtatva, nem vezeti az áramot, de
azonnal megindul az áram, mihelyt a kohérert
elektromos hullámok érik; gyenge ütéstől
származó rázásra a kohérer ismét rossz vezetővé válik. Marconi csak azt a kohérert tartja
eléggé érzékenynek és hasznavehetőnek, mely
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a közönséges elektromos csengettyű szikrájára
1—2 m. távolságból megszólal. A kohérer
csövén átmenő áram rendkívül gyenge (legfeljebb egy milliampère) s csak arra szolgál,
hogy a jelfogót (relais t) megindítsa, mely
aztán bekapcsolja a helybeli battéria áramát.
Azért kellett a relais érzékenységét is megfelelően fokozni. Ha a kohérert elektromos
csengővel valamely telepnek áramkörébe igtat-

3. ábra. Készülék a Hertz-féle kísérletekhez :
a hengertükörben lévő kohérer, hátul a helyi
telep a csengetyüvel.

juk, akkor a csengőnek csengetése jelzi az
elektromos hullámoknak a kohérerre érkezését. Ennélfogva a kohérert rezonátor gyanánt kitűnően használhatjuk a Hertz-féle kísérletekhez.
A 2., 3. és 4. ábra a Hertz-féle készülékeket tünteti fel, amelyek ma már általában
kezdenek ismeretesek lenni és iskolai demonstráló-eszközökké válni. Itt van a két
hengertükör, az egyik az oszcillátorral (2. ábra),

4. ábra. Készülék a Hertz-féle kísérletekhez : az
elektromos hullámokat polarizáló ráccsal.

a másik a kohérerrel felszerelve (3. ábra).
Hosszirányukkal párvonalosan az asztalra téve
ezeket a hengertükröket, az oszcillátor tengelye
párhuzamosan esik a kohérerrel s a polarizált
elektromos hullámok párhuzamosan haladva
az oszcillátor tengelyével, a kohérerrel összekapcsolt elektromos csengőt megszólaltatják.
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példájával ; magyar levegőről ebben sem lehet
szó. Ezenkívül van e g y sereg, jórészt alkalmi
jellegű, magyar tárgyú darab, irodalmi értéke
egyiknek sincs. Most következik az értekezés
legérdekesebb része, melyben Lenau
Miklóssal
foglalkozik Heinrich. Azt bizonyítgatja, hogy a
magyar földön nevelkedett költő német anyanyelve ellenére is a mi dicsőségünket növeli ;
nyilatkozatai, magyar tárgyú versei mind arra
vallanak, hogy magyarnak érezte magát. Kisebb
költői tehetség, de mint ember és mint Magyarországért lelkesülő, közénk telepedett idegen
nagyon érdekes és rokonszenves alak Württemberg! Sándor gróf. Szabadságért lelkesülő költeményeit az osztrák cenzúra eltiltotta. Barátja
volt Lenaunak, valamint az volt Beck Károly
is, akinek költészete később szocialista és kommunista tanok hirdetésébe fulladt. Beck sok
munkájában írja le Magyarországot. Legfőbb magyar tárgyú munkája Janlcó, a magyar
csikós,
verses regény 1841-ből. A romantikus cselekvényű költeményt báró Eötvös Józsefnek, „a jog
és szabadság előharcosának" ajánlotta. Az 1848-as
események természetesen roppantul megnövelték
(Vége köv.)
a külföld érdeklődését Magyarország iránt. Heine
Hartmann
velünk foglalkozó sorai ismeretesek ;
Móric lelkes, majd kétségbeesett hangon éne* M a g y a r e l e m e k a n é m e t k ö l t é s z e t b e n . kelte m e g szomorú v é g ű szabadságharcunkat.
Az 50-es években sem lohadt az érdeklődés:
(írta : Heinrich
Gusztáv. Olcsó könyvtár. Ara
meg akarták ismerni népünket, irodalmunkat.
4 0 fill.) Mérhetetlen az a hatás, amit a fejletA század első harmadában történtek az első
tebb német költészet tett a magyarra évszázakísérletek a magyar irodalom és népköltészet
dokon keresztül. De nem érdektelen annak a
ismertetésére, de kevés eredménnyel. Csak Petőfikérdésnek vizsgálgatása sem, hogy mit adtunk
vissza mi magyarok ebből a szellemi kincsből : vel, az ő első, kezdetleges fordításaival vonultunk be a világirodalomba. Már ezek is helyet
kik azok az idegen írók, akiknek lelkét a maszereztek neki az elsők között. Arany Jánost
gyar föld, magyar nép, magyar történelem terlassabban és kevésbé ismerték meg ; Eötvös,
mékenyítette meg s a mieink közül kik azok,
Jósika regényei hamar megjelentek német forakiknek művei fordítás útján jutottak német
dításban, Jókai művei pedig száz- és százezer
földre, dicsőséget szerezvén a magyar géniuszpéldányban
terjedtek el. Ma már kisebb-nagyobb
Heinrich
nak. Ezzel a kérdéssel foglalkozik
íróink egész seregét fordították le németre ós
Gusztáv, az Olcsó Könyvtár
új szerkesztője,
Európa többi nemzeteinek nyelvére. Színpadon
aránylag kisterjedelmű értekezésében. Röviden
legnagyobb hatással Az ember tragédiáját
adták
végez a történeti népdalok és a rímes krónikák
elő. Heinrich mindezek után azzal végzi értekeeleinte ellenszenves, később, a török háborúk
zését, hogy a népek szerepét a világ színpadán
idején barátságosabbá váló magyar vonatkozásainem a kicsinyes politikai torzsalkodások, hanem
val. Ismerteti Bánk bán történetének német felnemzeti karakterük ereje és belső értéke hatádolgozásait (Hans Sachs írt róla a XVI. századrozza m e g ; bizonyosra vehetjük tehát, hogy a
ban, Grillparzer 1828-ban.) Magyar életet a Grillmagyar nemzet értékét és súlyát a külföld
parzer kiváló darabjában sem szabad keresnünk,
mindjobban fel fogja ismerni.
(b. m.)
a költőt egészen más szempontokból érdekelte
a tárgy. Egyebekben a XVIII. század utolsó és a
XIX. század első harmadában aránylag gyakran
T a r t a l o m . Szemlélődés a lelki élet terén. Dr. Baló
szerepelt a magyar ember, mint vígjátékok hőse ;
József. — Elbeszélő költészetünk fejlődése. Lengyel
sokszor egészen rokonszenves alakok, legtöbbször Miklós dr. — Az atomebmélet. Éber Rezső. — Beveazonban nem egyebek néprajzi kuriózumoknál.
zetés a geológiába. Dr. Koch Ferenc. — Az elektroAz ifjú Korner
Zrínyi-drámája, mely nálunk is
mos rezgések és az elektromos hullámokkal való
távírás. Miklós Gergely. — Könyvesház, (b. ra.)
népszerű volt, tulajdonképen a németeket akarta
Napoleon ellen lelkesíteni a hősi áldozatkészség

H a azt a f é m r á c s o t (4. á b r a ) , m e l y e g y i r á n y b a n p á r h u z a m o s a n k i f e s z í t e t t r é z d r ó t o k b ó l áll,
az oszcillátor t e n g e l y é v e l p á r h u z a m o s a n á l l í t j u k az a s z t a l r a az oszcillátor és k o h é r e r k ö z é ,
a polarizált e l e k t r o m o s s u g a r a k a r á c s o n n e m
h a t o l n a k át, m e r t azok a d r ó t o k b a n e l l e n k e z ő
i r á n y ú r e z g é s e k e t i n d u k á l n a k , m e l y e k az o d a é r k e z ő k e t r é s z i n t v i s s z a v e r i k , részint
megsemmisítik.
H a a z o n b a n a r á c s o t ú g y h e l y e z z ü k e l az
e l ő b b i helyre, h o g y d r ó t j a i az oszcillátor t e n gelyére merőlegesen állanak, akkor a k o h é r e r
l e g é l é n k e b b e n szólal m e g . L e h e t m é g a r á c s o t
h e g y e s s z ö g a l a k b a n is e l h e l y e z n i az o s z c i l l á t o r
t e n g e l y é v e l , e k k o r a k o h é r e r megszólal, de
gyengébben, mert a rezgések a drótok irán y á v a l p á r h u z a m o s és a z o k r a m e r ő l e g e s összet e v ő k r e b o m l a n a k szét, m e l y e k közül c s a k az
u t ó b b i a k m e n n e k á t a r á c s o n , az e l ő b b i e k
p e d i g részint m e g s e m m i s ü l n e k , r é s z i n t v i s s z a verődnek. F é m t ü k ö r közbehelyezésével szintén
n e m szólal m e g a k o h é r e r , ezzel az e l e k t r o m o s
s u g a r a k visszaverődése is b e m u t a t h a t ó .

Könyvesház.

Felelős szerkesztő: Benedek

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Az új Tanterv szerint szerkesztették :

RADNAI REZSŐ,

GYULAI ÁGOST,

THÓTT REZSŐ,

vallás- és közoktatásügyi miniszteri
osztálytanácsos ;

pedagógiumi tanár ;

leánygimnáziumi tanár, a Népisk.
Könyvt. Int. Biz. előadója.

A II. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 04 f, nettó-ára 48 f.
A III. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 72 f, nettó-ára 54 f.

Engedélyezve a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
minisztérium 190Í). évi 47.107. sz. rendeletével.
E

könyveket

minden

megrendelőnek

Hivatalos bírálat
a következő című tankönyvekről :
1. Nemzeti Olvasókönyv a népiskolák II. osztálya
számára. Szerkesztették : Gyulai Ágost, Radnai Rezső
és Thótt Rezső'. Rakssányi Dezső rajzai után Moreili
Gusztáv fametszeteivel. Bolti ára 64 fillér. Budapest,
a M. kir. tudományegyetemi nyomda tulajdona. 1909.
152. 1.
2. Nemzeti Olvasókönyv a népiskolák III. osztálya
számára. Szerkesztették : Gyulai Ágost, Radnai Rezső
és Thótt Rezső. Rakssányi Dezső rajzai után Morelli
Gusztáv fametszeteivel. Bolti ára 72 fillér. Budapest,
a M. kir. tudományegyetemi nyomda tulajdona. 1909.
192. 1.
Manap már majdnem axiómává alakult ki a pedagógiai köztudatban az az igazság, hogy a népiskolai olvasókönyv a nemzeti nevelésnek egyik fő-fő eszköze.
Ezért megkövetelik tőle, hogy anyagát a nemzeti irodalomnak olyan termékeiből kerítse, amelyek a gyermeki szellemmel hasonivásúak, kongeniálisak. Megkövetelik tőle, hogy olyan nemzeti biblia-féle legyen.
Az eszménykép olyan olvasókönyv volna, amely egészen
irodalmunk remekeiből volna összeállítva. Csakhogy az
ilyet egy csapással előteremteni nem lehet. Az ilyen
olvasókönyv apránként keletkezik, évtizedek során, oly
módon, hogy minden olvasókönyv kerít legalább egy
pár ilyen mintaszerű olvasmányt ; ezeket az utána
következők nemcsak hogy örökbe veszik, hanem a
maguk részéről is megtoldják egynéhánnyal. így jön
létre a klasszikus olvasmányoknak valóságos hitbizománya. Az időrendben legutolsó olvasókönyv játssza
a majoreszkó szerepét. Ilyen a címben megnevezett
két kötet. Ami irodalmilag és pedagógiailag abszolút

nettó-áron

szolgáltatjuk

ki.

érdekű olvasmány az eddig megjelent olvasókönyvekben
összegyülemlett, azt szerzők majdnem kivétel nélkül
átvették. Át kellett venniök, mert olvasókönyveinknek
épúgy közkincse ez, mint a költeményeknek az a kánonja, amelyet minden osztály számára kötelezőleg
megállapított az Utasítás. Ez magában véve nem érdem, de meg nem tenni mulasztás, hiba volna. Az átvételnél legföljebb az a biztos ítélet érdemel említést,
amellyel az ilyen becses olvasmányokat a kevésbé
értékesek sokaságából ki tudták választani.
De már az igazán nagy érdeme a szerzőknek, hogy
régi irodalmunk porlepte thékáiból, de különösen
újabb irodalmunkból egész jelentékeny mennyiségben
kivettek olyan olvasmányokat, amelyekkel az értékes
olvasmányoknak elébb említett állókincsét gyarapították. Ha az ezután megjelenő olvasókönyvek is
hasonló mértékben fogják ezt a tőkét szaporítani,
akkor biztosan számíthatunk rá, hogy a népiskolai
olvasókönyvről alkotott eszményképünk rövid időn belül
meg fog valósulni. Már ez a körülmény is jogosulttá
teszi, hogy a szerzők nemzetinek nevezik az ő olvasókönyveiket. De ezenkívül van rá más jogcímük is.
Nemcsak a történeti, a néprajzi, a földrajzi olvasmányokkal, nemcsak a hazafias lírai költeményekktd
törekszenek a tanulókban nemzeti érzelmeket és gondolkodásmódot nevelni, hanem még a természettudományok köréből vett olvasmányokkal is. Sikerült
ezekbe is nemzeti szellemet lehelniük oly módon, hogy
néprajzi elemeket vegyítettek közéjük. Bemutatják
például a diófát, a hársfát, a szilfát, mint a magyar
nép kedvelt fáit ; bemutatják a háziállatokat úgy,
amint a magyar nép veszi hasznukat, amint a magyar
ember bánik velük.
Részben szintén a magyar momentumot érinti, de
főként esztétikai és stiláris szempontból érdemel
dicsérő említést az az igazi műgond, amellyel a szerzők az olvasmányokat átdolgozták. Ama helyes elvük
mellett, hogy az olvasókönyvet nem írni, hanem
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szerkeszteni kell, a szerzők minden erejüket és képességüket — az új olvasmányok kerítésén és a meglevők
közt való választáson kívül — az anyag művészi átalakítására fordították. Mondhatom, e két kötet olvasókönyv keletkezésének ez a legfőbb és legszebb jogcíme.
A nemzeti jelzőn kívül megérdemlik az irodalmi
jelzőt is, nemcsak azért, mivel olvasmányaik legnagyobb
részét irodalmunk becses termékei teszik, hanem azért
is, mivel minden soruk irodalmi színvonalon áll.
Van azonban egynémely olvasmány átdolgozásában
kivetni való is, amit említetlen már csak azért sem
hagyhatok, mert a szerzők komoly munkájához illő
komoly értéklés megköveteli, hogy a fogyatkozások
épúgy szóvá tétessenek, mint a jelességek. Vonatkozik
ez a kifogásom a néprajz és a természettudományok
köréből vett egynehány olvasmányra, melyeket a
szerzők eredeti formájukból kivetkőztettek, hogy
amint a szakjelentésben maguk mondják, a gyermekhez közelebb vigyék. Az átdolgozás vagy úgy történik, hogy a leírásból mese lesz, amelynek középpontja egy gyermek, vagy pedig úgy, hogy az anyagot az áradozó bőkezűség levével hígítják és az érzelgősség mézével édesítik. Ilyen olvasmányok a II. osztály olvasókönyvében : A tehén (15. I.), A tavasz
(73. 1.), A kis libapásztorok (79. 1.), Az árva kacsák
(81. 1.); a III. osztály olvasókönyvében: Krumpli
pajtás (7. 1.), Az országút (10. 1.), A kovács (89. 1.),
Világnak vándora (115. 1.), Az erdő (165. 1.), Az
ökörszem elbeszélése (174. 1.), A selyemhernyó (178.
1.) és mások. Ezeknek az olvasmányoknak egy részét,
az igaz, a szerzők már ilyen átdolgozásban vették át ;
de az átvétellel elvállalták értük a felelősséget. Az
én nézetem pedig az, hogy a térbeli világ művészi
ecsetelésének, az átszellemített és átérzett természet
leírásának magából a tárgyból eredő esztétikai törvényei vannak, amelyek nem változhatnak aszerint,
hogy a leírást felnőtt ember fogja-e olvasni, avagy
gyermek. Megengedem, hogy a legtöbb ilynemű
leírás azon módon népiskolai olvasókönyvbe fel nem
vehető; megengedem, hogy in usum Delphini kell
is, szabad is rajtuk némely változtatásokat tenni. De
tagadom a fentjelzett gyökeres átalakítás jogosultságát, esztétikai és pedagógiai szempontból egyaránt.
Az ilyen stílhamisításokkal megrontjuk a gyermek
ízlését ; pedig arra kellene kapatni, hogy az igazi
leírások szépségében is tudjon gyönyörködni.
Kifogásom van ezenkívül a könyvek menete ellen.
Régebben (kivételesen talán még ma is) a változatosság volt az egyedüli elv, amely szerint az olvasmányokat elrendezték, ha ugyan szabad itt az elrendezés kifejezést használni. A legvadabb átabotában
következtek az olvasmányok egymásután, mint pl. :
Lehel kürtje, Közmondások és példabeszédek, A burgonya, Szülőföldem szép határa, A tisztaság, A hazug
pásztorfiú, A drótostót, A harangozó, s ilyen bájos
egymásutánban mindvégig. Szerzők szintén a változatosság elvének hódolnak, de ezenkívül a kalendáriumot is szem előtt tartották, vagyis az évszakok szerint állapították meg az olvasmányok sorrendjét. A
variációval a tanulókat akarták detektálni, az időszerűséggel pedig a tanítónak a dolgát megkönnyíteni. Ámde logikai rendet az időszerűség elve nem
hozott könyveikbe. Mutatják ezt pl. a III. osztály
olvasókönyvében a 20—29. számú olvasmányok, ame-
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lyeknek címei a következők : Isten áldd meg a magyart, Tűzvész a faluban, Ima, Attila kardja, Szántásvetés, Dal a királyra, A láp, Az új harang, Vándormadár, Csörsz árka. De kérdem : mire való a rendetlenséget követni elvül az elrendezésben ? Ma minden
tanítótól megkövetelik, hogy részletes tanmenetet
készítsen magának, azaz, hogy előre állapítsa meg,
mit fog tanítani minden egyes tantárgyból az év
minden hónapján, sőt minden hetén. El kell tehát
az olvasmányokat is rendeznie részint az időszerűség
elve szerint, részint pedig más tantárgyakhoz való
vonatkozásuk szerint. Ilyen egymásutánban, amint a
könyvben vannak, a tanító sehogy sem fogja az olvasmányokat olvastatni. Elesik tehát a szerzők által az elrendezésnél szem előtt tartott mind a két tekintet és
marad öncélnak a káosz. íme, ez az oka, hogy manap a
legtöbb olvasókönyv ezzel a menettel végképen szakított
s az olvasmányokat műfajok és tartalmi rokonság szerint rendezi el. Szerzőik belátták, hogy az elrendezésnek ez utóbbi módja a tanulóban, akinek az olvasókönyv a legkedvesebb s ezért legtöbbet forgatott
könyve, segíti fejleszteni a rend érzését s az osztályozásra is ád neki ösztönző példát.
Ámde ez a két kifogásom alig von le valamit e

könyvek érdeméből. Az első úgyis csak egypár olvasmány ellen fordul és főképen elvi jelentőségű, a második pedig épen nem életbevágó momentumra vonatkozik. Majdnem elenyésznek azokkal a jelességekkel
szemben, amelyeket föntebb kifejtettem s amelyekhez
járul még az is, hogy szerzők az Utasításnak idevonatkozó részét minden ízében átértették és megvalósították. Hogy az iskolai helyesírást az utolsó ékezetig
érvényesítették, fölösleges mondanom. Csak épen egypár következetlenséget vettem észre, továbbá egynehány lapsus calami-t, amelyeket ide írok, hogy
szerzők az utolsó revízióban kiigazíthassák. Sokhelyütt
épen, tulajdonképen — máskor pedig éppen, képpen
és éppenséggel ; némelykor ép oly és épp oly — máskor meg époly és éppoly ; a legtöbb helyen éjtszaka
— máskor meg (pl. a III. oszt. 108. 1.) éjszaka; legtöbbször helyesen mérföld — máskor meg (pl. a III.
oszt. 135. 1.) mértföld; legtöbbször helyesen
stulstül — máskor pedig (pl. III. oszt. 170. 1.) mindenestől és (III. oszt. 170. 1.) gyermekestől, feleségestől ;
a legtöbbször helyesen — évvel ezelőtt — máskor
meg (pl. III. oszt. 23. 1.) száz év előtt; ne higyj (III.
oszt. 22. 1.) — helyesen : higgy ; c miatt (111. oszt.
73. 1.) — helyesen: emiatt; „kiugrós" ereszű (II. oszt.
122. 1.) németes kifejezés (vorspringend), helyesen:
kiszögellő; „meghál a fák árnyékában" (III. oszt.
136. I.) helytelen, mert meghálni csak éjtszaka szoktak, akkor pedig nincs a fának árnyéka.
Last not least említem a könyvek nyomdai kiállítását és a képeket. A büszkeség egy nemével állítom,
hogy e tekintetben nemcsak minden eddigi olvasókönyvünket messze felülmúlnak, hanem hogy méltán
sorakoznak az angol és az amerikai olvasókönyvekhez.
Mindezek alapján a Gyulai-Radnai-Thótt-féle olvasókönyveket föltétlenül ajánlom az engedélyezésre.
Kelt Budapest, 1909. évi április 16-án.
Radó

Vilmos,

nyug. áll. tanítónőképzőintézeti igazgató.

Ezen olvasókönyvből a IV. oszt. számára szolgáló kötet még a folyó évben,
az V—VL oszt. számára szolgáló kötet pedig a jövő év elején fog megjelenni.

Mutatván y példány okkal a t. tanító uraknak készséggel szolgálunk.
Budapest, 1909.
Az egyetemi

nyomda

igazgatósága.
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Figyelmeztetés !
A „Néptanítók Lapjá"-ból elmaradt számainak pótlólag leendő
megküldése végett, nem ezen igazgatósághoz, hanem a P. T. Sz. Gy.
III. r. 485. §-a 3. pontja értelmében azon pósta- és távirdahivatalhoz
kell mindenkinek fordulni, amelynek a „Néptanítók Lapjá"-ból elmaradt számát kézbesíteni kellett volna.

Egyetemi
PÁLYÁZATOK.
Lemondás folytán megüresedett községi állandó
menedékházvezetőnői állásra pályázatot hirdetek. Felhívom azon képesített állandó menedékházvezetőnőket, kik ezt az állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen okmányolt kérvényüket folyó évi május hó
15-ig Idvor község iskolaszékénél benyújtani szíveskedjenek. Az állás javadalmazása : 480 korona készpénzfizetés, 32 korona faátalány, 1 szoba, valamint
a megfelelő mellékhelyiségekből álló szabad lakás.
Idvor, 1909 április 22-én. Forster Imre, iskolaszéki
elnök.
(520—II—2)
Magyarkanizsára (Szeged mellett) róm. kath.
segédkántort keresek. Jövedelme : egyezség szerint.
Okleveles egyén előnyben részesül. Kek Béla.
(538—III—2)
A szatmári ref. egyház egészséges, modern leányinternátusa, felsőbb leányiskolával és tanítónőképzővel kapcsolatban, 1909 szeptember elsején nyílik meg.
Bennlakók lehetnek a női kereskedelmi tanfolyam,
óvónőképző és polgári tanítónőképző növendékei is.
A teljes ellátás havi díja : hatvan korona. Jelentkezéseket elfogad az igazgatóság.
(1980—VI—5)
A t e m e s v u k o v á r i ág. hitv. ev. egyház kántortanítót keres. Javadalma : 1. lakás, melyhez egy
házi- és egy külső kei-t tartozik (1 hold), 2. temetői
fűnek egyharmada, 3. 12 hold föld haszonélvezete,
mely után adót és járulékot az egyház fizeti, 4.
240 korona készpénz, 5. 24 hektoliter búza, 6. 4 öl
kemény tűzifa, 7. stólák : énekes temetésért 1 korona
20 fillér, verses temetésért 2 korona, három ünnepi
offertórium '/a-a, 8. szükséges őrlésről az egyház gondoskodik, 9. államsegély. Tannyelv : magyar-tót.
Kérvények május 31-ig a temesvukovári ág. hitv. ev.
egyház lelkészi hivatalához küldendők. (544—I—1)
Az óbecsei völgyutcai közs. óvónői állásra a községi iskolaszék pályázatot hirdet. Javadalmazás: 1.
évi 800 korona fizetés, havi előleges részletekben,
2. 130 korona fűtési átalány, félévi előleges részletekben, mely kizárólag az óvoda fűtésére szolgál, 3.
az óvónő részére szabad lakás. A kérvények folyó évi
május hó 20-ig dr. Tripolszky János, iskolaszéki
elnökhöz nyújtandók be.
(507— I—1)
A pándorfalui (Moson m.) róm. kath. iskolához
osztálytanítót keresünk. Javadalma : államsegéllyel
1000 korona, 20 korona kertváltság, bútorozott szoba,
fűtéssel. Kötelessége : egy osztályban önállóan, az
ismétlőben fölváltva tanítani és a kántorságban segédkezni. Határidő : május 23. Az iskolaszék.
(545-1-1)
B e s e n y s z ö g r e (Szolnok m.) széphangú segédkántort keresek. Fizetése : havi 28 korona s teljes
ellátás, mosás- és világításon kívül. Kötelessége : az
összes kántori teendőkben való tevékeny segítés,
gyakran önálló végzés. Azonnal elfoglalandó. Skopecz,
rk. kántor.
(566-1—1)

nyomda

igazgatósága.

A poűhragyi (Túróez) ág. hitv. ev. tanítói állomásra e lap 8. számában megjelent pályázat jelentkezési határideje június l-ig meghosszabbíttatik.
(546-1-1)
Pályázat a m e z ő l a k ! (Veszprém m.) háromhónapos nyári gyermekmenház-vezetőnői állásra. Kötelesség : a menház növendékeit tanfelügyelői előírás
szerint gondozni s oktatni. Javadalom : havonként 40
korona és egy szoba. Az állás júnhis 1-én elfoglalandó. pályázati határidő: május 22. A kérvény képesítési okmánnyal alulírotthoz küldendő. Mezőlak, 1909
május 2. Fodor Gyula lelkész, elnök. (547—I—1)
Gyöngyöstarján község iskolaszéke egy férfitanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 1000
korona törzsfizetés, melyből 800 korona államsegély,
egyszobás lakás, konyha, kamra, kis kert és 100
korona lakbérpótlék. Pályázati határidő : május hó
20. Kérvények főtisztelendő Hellebronth Miklós, isk.széki elnök úr címére küldendők. Zeke Gábor, isk.széki jegyző.
(548—1—1)
N a g y s á p o n (Esztergom m.) kántortanítói állás
van üresedésben. A javadalom áll : két szoba, egy
zárt konyhából s mellékhelyiségekből, 15 kat. hold
szántóföld, rét és erdőből. Államsegély : 483 korona,
többi készpénzfizetés 300 korona, párbér és tűzifa
értéke 80 korona. Pályázni kívánók kérvényeiket
küldjék Hermán József, esztergombajnai alesperesplébánoshoz. Határidő : május 20. Választás : május
21-én, délután 2 órakor.
(550 — 1—1)
Pályázat. A p á p a i irg. nővérek vezetése alatt
álló — bennlakással egybekötött — nőtanítóképzőintézet I-ső osztályába fölvétetnek azon pályázó róm.
kath. leányok, kik életük 14-ik évét betöltötték, de
18 évesnél nem idősebbek s a polgári iskola iV-ik
vagy a felsőbb leányiskola megfelelő osztályait sikerrel végezték. Felvételi kellékek: 1. keresztlevél, 2.
félévi értesítő (pótlásul az év végi bizonyítvány is
beterjesztendő lesz), 3. tisztiorvosi bizonyítvány, annak
kitételével, hogy az illető a tanítói pályára alkalmas,
4. újraoltási bizonyítvány. Ellátási díj az intézetben
havi 44 korona, melyért a növendékek kapnak reggelit (kávé), tízórait, ebédet, ozsonnát s estebédet,
azonkívül mosást, villanyvilágítást, szobafürdőt. Tandíj : egész évre 52 korona, behatás 10 korona. Jelentkezni lehet (írásban) szeptember l-ig, kívánatos azonban, kivált a bennlakni szándékozóknak, hogy a
lépéseket (mig a megengedett szám be nem telik)
minél előbb megtegyék. A Il-ik osztályba csak legalább jó osztályzatúakat veszünk át, a III—IV-ik
osztály már betelt. Fölvilágosítást és prospektust az
intézet elöljárósága szívesen ad a nagy szünidőben is.
Pápa, 1909 május 2. Újváry Endre dr., igazgató.
(552-1-1)
Tyukodl óvodába június, július, augusztus hónapokra negyven korona havi fizetéssel óvónő kerestetik. Kérvények május 25-ig hozzám adandók. Uray
Lajos, elnök.
(553—I—1)
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24 éves, róm. kath., nőtlen, oki. tanító állást keres.
Cím : Barsiczky Dezső Zilah (Szilágy m.), Széchényiút 41.
(555-1-1)
A farkasdi (Torontál megye, volt határőrvidéki)
közs. szerb tanítási nyelvű elemi iskolánál lemondás
folytán megüresedett tanítói állásra ezennel pályázatot hirdetek. Az állomással a következő illetmények
vannak egybekötve : évi 1000 korona fizetés, természetbeni lakás vagy törvényszerű lakáspénz, 3 öl
kemény tűzifa és 30 korona földilletmény. Felhívom
a pályázni óhajtókat, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumra címzett, szabályszerűen
bélyegeit és kellően fölszerelt folyamodványukat folyó
évi június hő 15-ig Torontál vármegye közigazgatási
bizottságához Nagybecskerekre küldjék be. A folyamodók magyar állampolgárságukat, valamint azt,
hogy a szerb nyelvet oktatóképességgel bírják, okmány ilag tartoznak igazolni. Pancsova, 1909 május hó
3-án. Radvány Ferenc dr., kir. tanfelügyelő.
(30/h—I—1)
A nyirmadai izr. elemi népiskolánál szervezett
II. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Évenkénti
javadalmazás : 1. Törvényszabta természetbeni lakás,
vagy annak ellenértéke. 2. Államtól 900 korona, a
hitközségtől 100 korona, előleges havi részletekben.
Pályázhatnak okleveles tanítók és tanítónők egyaránt.
A szabályszerűen fölszerelt folyamodványban a családi
állapot feltüntetendő, melyben valamely orth. rabbi
által kiállított valláserkölcsi bizonyítvány — melyben
a héber tudományban való jártasság igazolva legyen —
csatolandó. Pályázati határidő: július 31. Az állás f.
évi szeptember 1-én elfoglalandó. A folyamodványok
az izr. iskolaszéki elnökséghez küldendők. Weinberger
Sámuel, iskolaszéki elnök. Rozman Ignác, iskolaszéki
jegyző.
(563-1-1)
Az anti községi népiskola tanítónői állására pályázat hirdettetik. Javadalma: az államtól 900 korona, a
községtől 100 korona ; kézimunka, ismétlő-tankötelesek
és vallás tanításáért a községtől 200 korona ; két szoba,
konyha és mellékhelyiségekkel ellátott lakás, 260
Q ö l területű kerttel. A tanítónőnek reformátusnak
kell lennie. Pályázatok folyó évi június hó 1. napjáig
az iskolaszéki elnökhöz adandók be. A megválasztott
tanítónő állását folyó évi szeptember hó 1-én tartozik
elfoglalni. Kelt Anton (Bihar megye), 1909. évi május
hó 5-én. Gossler Pál, iskolaszéki elnök. (564—1—1)
Orgovány nagyközség iskolaszéke a pusztai felső
tanítói állás betöltésére pályázatot hirdet. Javadalom :
1. 1000 korona készpénz, melyből 600 korona államsegély, 400 korona pedig a községi pénztárból fizettetik. 2. 800 [~J-öl kertföld haszonélvezete. Adóját a
község fizeti. 3. Iskola füttetése- és takaríttatásáért 30
korona. 4. 2 szoba, konyha, kamra és szükséges
melléképületekből álló lakás. 5. Törvényes korpótlék.
Kötelesség : az I—VI. osztályú mindennapi és az
ismétlő-iskola vezetése. Pályázati határidő : május 26.
Orgovány, 1909 május 2. Molnár Gergely ref. lelkész,
közs. iskolaszéki elnök.
(32/h—I—1)
A vercserovai községi elemi népiskolánál a
tanítónői állás betöltendő. Az állomás járandóságai :
1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás,
konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar
honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, Szabályszerű
bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok
folyó évi június hó 14-ig Krassószörény vármegye
közigazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos,
1909. évi május hó 7-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő.
(31/h—I—1)
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HIRDETESEK.
Az

iskolák

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész terjedésének meggátlására
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

kötelező

Dustless"-szel

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fóitagyféle Dustless"-gyár :

Erdős József és Társa
B u d a p e s t , VI. k e r . , Szív-utca 2 6 / n . szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra

megküldünk.

(171-22-15)

SCHUNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIK. UDVARI SZÁLLÍTÓ,

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyediili feltalálója.
BUDAPEST.

(14)

(19-17)

Föüzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Oy ár: IV.,
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország legnagyobb és villamos erőre berendezett hangszergyára.

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító

uraiénak

árkedvezmény.

Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

CIMBALMOK
legújabb szabadalmazott
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangtartását más gyártmány
megsem közelítheti. Teljes jótállással, részlet-^
fizetésre i s kaphatók.[
Harmóniumok, beszélőgépek, gramofonok,
fonográfok bámnlatos
szép h a n g g a l . Hegedűk,

harmónikák, fuvolák,
citerák, kitűnő húrok stb.
Tanítóknak és tanítónőknél! 10% engedmény v . jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen
küld : MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71.

(7—26—18)

19.
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f t p r í l p t (nővel is) Temesvártól vonaton félórányi,
víoDl ClCÜ csinos faluból. Gyermekek vonaton bejárva iskoláztathatók. Mellékesek. Kántorság is elfogadtatik. Cím : „Állami tanítónak" Temesvár-Gyárváros, poste restante.
(568—I—1)

Mielőtt hegedűt vesz,
kélje a magy. kir. zeneakadémia házi
hangszerkészítőjének legújabb képes árjegyzékét, melyet ezen lapra hivatkozva
ingyen és bérmentve küld :

REMÉNYI

MIHÁLY,

hangfokozó - gerenda

feltalálója,

Budapest, Király-utca 58.
Javítások szakszerűen, a legolcsóbb
I árak mellett.
REMÉNYI hangfokozó-gerendája által
bármely gyengehangú hegedfi vagy
gordonka sokkal szebb, erősebb hangot kap. Kezesség
minden egyes hangszerért.
(64—30—18)
A reform, iskolákban megtartandó

Kálvin - ünnep ély re
Emlékfüzetet adtak ki a komáromi ref. egyházmegyei
tanítók. A füzet az ünnepély teljes programmját tartalmazza alkalmi imákkal, tanítói megnyitó- és bezáróbeszéddel, alkalmi költeményekkel és a gyermekek
által elmondandó Kálvin élettörténetével. Ezúton kérjük a ref. tanítóságot, hogy a füzetet növendékeik s
a ref. hívek között terjeszteni szíveskedjék. Az esetleges tiszta jövedelem tanítói jótékony célra lesz fordítva. A füzeteket megküldi : Kovács Alajos, Negyed
(Nyitra m.). A füzet ára darabonként 20 fillér.
(533—II—2)

Iskolai ünnepélyek és vizsgák
előkészítéséhez gyakorlati vezérfonalul szolgálnak
VADAT JÓZSEF müvei. Áijegyzékért a szerzőhöz,

Nagyváradra tessék fordulni.

(48—10—10)

Első magyar vili. erőre berendezett hangszergyár

Stowasser János,
cs. és kir. udvari szállító,
a m. kir. orsz. Zeneakadémia, zenedék és színházak szállítója, a Hangfokozógerenda, az Ocskai

és a szabadalmazott Rákóczi-tárogató feltalálója
BUDAPEST.
Fő üzlet : II., Lánczhld-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2.
Magyarország legnagyobb vonós- és fuvóhangszerek gyára.
Ajánlja saját gyárában készült hangszereit,
úgyszintén húrokat és liangszer-alkatrészeket.

Specialista:
vonóshangszerek készítésében és
javításában.
Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bérmentve.
Tanerőknek külön kedvezmény«

(35-52-lt^

HARMONIUMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít:
PAJKR R E Z S Ő és T Á R S A
BUDAPEST,
X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Részletfizetésre 8 koronától feljebb.
Tanerőknek külön százalékengedmény.

.,53—26—18)

KÉZIMUNKA
f*©l&elinek5

PIZINGEK-

féle

szab. állitható

iskolapad
BUDAPEST, V I I I . , Nagytemplom-utca 17.
(1862—XV—13)

himző-anyagok és szövetek rendkívüli
nagy választékban, szabott gyári árakban. Kérjen képes árjegyzéket.

Telefon 109

06.

Taiiítónökiiek engedmény !

BÉRCZI D. SÁNDOR
nöi kézimunka-nagyiparos,

készpénzért vagy részlatílietósre
legjutányosabb áron

EMENTREU ÉS FUGHE
testvéreknél
BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körúí 8/k.
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Telefon 88—59.
(208-40—13)

Budapest,

VI., Dessewffy-utca 5. sz.

(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.)
Saját

árúházában.

•

Madeira-hímzésre ftTTlT A T7 A Q'Zfiwnagy választékban,
alkalmas fehér n , u n ü V ilSZiUll Tessék mintát kérni.

(16—26—10)
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Hazafias, jellemképzö irányú

T c ú r ó l o l r Csongrád megyéből hegyes vidékre, kath.
UbCi CICK. áll. tanítóval. Mellékjövedelem 510 kor.
Csanytelek, Kompáry Gyula, áll. tanító. (505-1-1)

Vizsgái jutalomkönyvek

Pcprpl
tanítónő alföldi megyeszékhelyről dunánUoClCl túli vagy felvidéki városba.Cím: BalgoZsuzsó,
községi óvónő. Makó.
(557—1—1)

Vaday József müvei díszkötésben, képekkel. Tanulók
hazallas vezérkönyve 1 K, 1-30 K és P 8 0 K. Rákóczi és a kurucvilág 1 5 0 K, 2 K és 3 K. Rákócziemlékfiizet, fűzve 1 K. Megrendelhetők a szerzőnél,

Nagyváradon.
PcPrÁI
lakbéroszt., gimnáziummal bíró megyef o C i Cl székhelyről hasonló helyre áll. tanítópár.
Cím: dr. Cseresznyés Béla Nagyvárad, Uri-utca.
(560-1-1)
Mai*v áo M ó r o í tudományos műszerek gyára
i U d l A OO MCI Cl Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Telefon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m.

kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint.
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek,

ásványok,

közetek stb. Állami és nem állami iskolák legcélszerűbb bevásárlási forrása.
(25—26—9)
remek szabásban, elegáns kivitelben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot

15 forintért

K r a u s z

F.

és

T á r s a

(iriszal)ó-üzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre

mintákat mértékvéteU utasítással bérmentve.
(20-52—19)

(569—IV-1)

Tananyagbeosztási nyomtatványfüzetek az állami róm. kath. vagy bármelyik tanterv szerint összeállítva 1 oszt. 1 K, 2 együttes o.
1-40, 3 0. 1-60, 4 0. 1-80, 5 v. 6 o. 2 K. Államsegély-kérvény és Mellékletei 2 K előleges bekül-

dése mellett kaphatók : Gyerkes Mihály ig.-tanítónál,
Székelyud várhely.

(565—V—l)

Gazdasági és háztartási eszközök
mintáinak igen szép és tartós gyűjteménye (35 db) 50 K.
Iskolai jelmondat-táblák darabja 20 f. Egész gyűjtemény (15-féle, osztályonként csop.) 3 K. Megrendelhetők : Takáts Eudre tanszerműintézetében Győrött,

Újvilág-u. 15.

(554—1—1)

lP
Tanítók segítsége!

E szelvény és 70 fillér levélbélyeg beküldése ellen minden tanítónak joga van az
1 korona 20 tíllér bolti árú

SZELVENY.

Zsebatlasz egy példányára,
amely 15 különféle színnyomású térképet és számos közérdekű földrajzi és csillagászati tudnivalót
tartalmaz. Magyar Földrajzi

Rndolf-rakpart 8.

Intézet. Budapest,

(572—VI—1)

fiCPTpl
ővónő, járási székhelyről, pósta, távírda
V/iSCl Cl és vasúti állomás helyben, nagyobb városba.
Állami óvoda, Mezőlaborcz.
(570—I—1)
PiQPrpl alföldi nagyközségből áll. tanítópár 2—5
UoCl Cl tanerős iskolához bárhová. Cím : „Csere"
Szolnok, főposta, poste restante.
(567—I —1)
f t e p r p l n i h a j t o k oly áll. tanítóval, aki nagyobb
UoCl C11I1 hegyvidéki városban, vagy a főváros
közelében működik, s aki képes magyar- és tótnyelvű
ág. ev. kántori teendőket végezni. Kántori évi jövedelmem föld- és készpénzben (állami tanítói fizetésemen felül) 1000—1100 koronát tesz ki. Levelek küldendők : „Szemesnek áll a világ", Nagybecskerek,
poste restante.
(534—II—1)
n „ p r A l szatmárhegyi tanítónő (I. oszt. isk., 420 koUoCI Cl r o n a lakbér, félnapos tanítás) megyei vagy
járási székhelyre. „Áll. tanítónő", Szatmár, Nagyhegy.
(532-1-1)

Vizsgalapok,
kitűnő minőségű magyar papíron, 100 darabig 90 fillér. Portó 100 darabig 30 fillér, 100—600 darabig 72
fillér. Ha a pénz előre küldetik. Ingusz I. és Fia
könyvkereskedésében, Arad.
(485—V—3)

Minden állami, községi és áll.-segélyes iskolánál meg
kell lenni és májusban küldendő föl a kir. tanf.-hez
jóváhagyás végett a jövő évre szóló tananyagbeosztás
(részletes tantervezet) és órarend. Az egy tani tós iskolák kidolgozott, falra függeszthető, hónapokra és hetekre felosztott Hoffmann-féle részi, tantervezete 1 K,
órarenddel 1 K 20 f. A III—VI. oszt. egy teremben
80 f, órarenddel 1 K. Két oszt. egy teremben 60 f,
órarenddel 70 f. Egy oszt. külön 30 f, órarenddel 40 f.
A külön osztályok egyszerre rendelve 1 K 50 f, órarendekkel 2 K. Póstaportó 10 f. Az összeg előre küldendő be ! Huszár A., Szatmár.
(437—VII—4)

LI H l í
Iskolapadok,
iskolaberendezések,
tornakészülékek és
óvodaberendezések gyára.
Kiránatru
megküldi
újonnan
kiadott á r j e g j zekét, i n g j e i
és bérmentvi(9—52—19

FEIWEL LIPÓT utóda
BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7.

Alapíttatott 1863. évben.

Első leánykiházasítási egylet
m. sz. Leány- és fiúbiztosító-intézet Budapesten, VI.
ker., Teréz-körút 40. sz. Az intézet saját házában.
Legelőnyösebb és legolcsóbb díjtételek gyermekek
biztosítására. Változatlanul megállapított havi díjtételek. Azonnali haláleseti biztosítás. Kötvény- és
bélyegilleték nem fizetendő. Prospektussal ós felvilágosítással szolgál az intézet.
(488—V—2)

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

XLJ3. évfolyam. 20. szám.

Budapest, 1909 május 20.

NÉPTANÍTÓK LAPJA.
K I A D J A A VALLÁS- É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R .

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarorszagi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egy asábú sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG :
BUDAPEST, VIII. KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.

KIADÓHIVATAL :
MÀGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 3.

Gyermekek a színpadon.

teket mulattatnak, együtt játszanak a
felnőttekkel, együtt időznek abban a
színházi levegőben, melytől az anyák
felnőtt gyermekeiket is — jogosan vagy
jogtalanul — óvni szokták.
A természet nem egyenlő testi és
szellemi erőt ad az embereknek. Az
osztályrészül jutott tehetség nem időpontok szerint jelentkezik. Yannak gyermekek, kiknek tehetségük korukhoz
képest csodálatos. De, hogy ezeket az
Istenáldotta gyermekeket tönkretegyék,
abba bele kell szólania annak a társadalomnak, amely oly örömest szokott
adakozni s adakozásával lehetővé tenni,
hogy a testileg-lelkileg nyomorékok is
életben maradhassanak. A társadalomnak be kell látnia, hogy nem helyes
úton jár, ha nappal azért fut fárad, hogy
a szenvedőknek és nyomorultaknak otthont alapítson, este pedig egészségeseket tesz nyomorékokká, hogy hibás útra
tévedt ízlésének gyönyörűségben legyen
része. A társadalom jószívű, de irányításra szüksége van. Ha a felnőttekkel
együtt játszó primadonnácskákban szenvedő gyermekeket fog látni, fölébred
lelkiismerete.

Iveasiratoltat nem adunk: vissza.

Budapest egyik úgynevezett kultúrintézetében, Beöthy László írótárs színházában, estéről estére két gyermekprimadonna s mellettük népség-katonaságszámban egy egész sereg gyermek
mulattatja a nagy- és kisemberek világát. Iskolaköteles gyermekek, kiknek az
esti órákban ágyacskájukban kellene
aludniok, hogy másnap reggel új erővel
s kedvvel menjenek az iskolába, késő
estig táncolnak, énekelnek a különösségeket kedvelő nagyvárosi közönség
tapsai között.
Talán elég volna ennyit leírnunk,
hogy minden gondolkodó s érző ember
lelke mélyén felháborodjon. Felháborodjon az igazgató ellen, ki apró gyermekeket hurcol a színpadra, kilenc-tízéves
primadonnácskák egészségének s erkölcsének árán akarja megszerezni, mit
megunt ifjabb és öregebb primadonnákon veszített. Felháborodjon ama társadalom ellen, mely egyik kezével tüntetően szedi fel az utcáról a gyermekeket,
másik kezével pedig a színpadon át löki
az utcára ki!
Ismételjük, gyermekekről van szó,
akik alig kerültek ki a bölcsőből. Akiknek a gyermekszobában és az iskolában
a helyük. Ezek a gyermekek estéről
estére (az igazgató úr bizakodik, hogy
száz-kétszáz este egymásután !) felnőt-

0J

Tiszteljük az egyéni szabadságot és
épen ezért nem szeretünk a hatalomhoz
folyamodni, hacsak végső szükség nem
kényszerít rá bennünket. S ha most
nem kérjük a közhatalom birtokosainak

NÉPTANÍTÓK

beavatkozását, azért nem tesszük, mert
nézetünk szerint erőszakos beavatkozás
csak ideig-óráig állja útját az ízlés
elfajulásának, nem szünteti meg, csak
új irányba tereli az emberi kapzsiságot.
A művelt és jószívű magyar közönséghez fordulunk, hogy álljon ellen mindazoknak, kik a benne élő újság vágyra
építve, elgyötört és agyonhajszolt gyermekek nyugodalma, ifjúsága, élete árán
iparkodnak vagyont szerezni.
Egy igazságtalanul elítélt ember szenvedése, a nyomorgók és betegek jajkiáltása, az elhagyott gyermekek keserves sorsa megindítja, megrázza, tettre
ragadja a társadalmat. A szegény kis
gyermekprimadonnák estéről estére való
fonnyadása és vergődése kit ne indítana
meg? Ha az elhagyott, az elcsigázott,
a koravén, az elzüllött gyermekek sorsán sajnálkozunk, jussanak eszünkbe
mindig azok a veszendő gyermekek is,
kiknek — szerencsétlenségükre — akkora
tehetség jutott osztályrészül, hogy felnőtt emberek az ő véres verejtékük,
testi és erkölcsi romlásuk árán kaparintanak össze gondtalan, gyakran léha
életet biztosító vagyont.
Az élet minden mozzanatához szenvedés, könny és vér tapad. Ha nincs
módunkban megszüntetni az emberi fájdalmat, szórakozásunkba ne sírjon bele
legalább mások szenvedése. S ha szórakozásunkból sem lehet teljesen kiküszöbölni a fáradságszülte verítéket, ne lássunk magunk előtt gyermekszenvedést,
mert ez az egész társadalom ellen boszszúért kiált.
A színházaknak kellene a közönséget
vezetni. Lemondtak nemes hivatásukról.
Térítse helyes útra a társadalom a színházvezetőket, megmutatva nekik, hogy
színházaikban nem az emberélet árán
vásárolt különösségeket, hanem a művészi szépet keresi.
A színházak nem pogány istenek templomai, hogy gyermekeket mutassunk be
bennük áldozatul.
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A magyar nőnevelés kérdései.
írta: Kóród.i/ Mi/,lós.
2. Vagyontalan művelt nők.
Arisztofánesz és Molière újból színpadra léptek,
de többé nem vígjátékban, vagy durva bohózatban. A „Nőuralom" és a „Tudós nők" lerázták magukról a komikum tarka-barka leplét és
a dráma szürke ruhájába öltöztek. Az anya mélységes érzelmei érvényesülni akarnak, boldogsággal kívánják átkarolni a nagyszerű embervilágot. Az örök Istenség legdiesőbb nyilvánulását, mely az anyai szívből sugárzik ki reánk,
szívtelen férfiakra, végre-valahára diadalra akarják juttatni. (Bocsánat, nem a feltűnni vágyó
feminista hölgyek lebegnek lelki szemem előtt,
hanem azok a mélyszívű hölgyek, akik öntudatlanul, csupán a szív erejével emelték fel a nőt
e nagy probléma színtájára.) A féleség is, mint
a magyar nyelv édes poézise találóan kifejezi,
a mérlegbe lép és kötelességet akar vállalni a
nagy kultúrmunkában. Es itt engedtessék meg
nekem, hogy a keresztény ember is kitörjön
belőlem. Azt a hatalmas diadalt, melyet a nők
az európai társadalomban kivívtak, a szív vallása, a krisztusi tan teremtette meg. Félre a
természetrajzzal, az asszony nem anyaállat. A
csecsemő nem kölyke ennek a felségesen finom
alkotású lénynek, a 18 éves ifjú nem nagyreményű gorilla, hanem asszony szívéből sarjadzott s az anyát mélységesen boldogító testi
és szellemi lény, ki azért ember, mert nagyszívű
és nagylelkű édesanyja van. Oh, azok a spártai
nők, akikről a történelem följegyezte, hogy
„mikor a Likurgusz-féle nagyhírű, valójában
pedig végzetes módon szerencsétlen spártai törvények enyhültek, a spártai nők romlottságukról
elhíresedve, hazájuk szerencsétlen sorsának okozói
lettek", mily alacsonyan állottak a keresztény
nő alatt. Thezeusz anyja mondá, hogy: „Az okos
nő semmit sem cselekszik saját ösztönéből, hanem a cselekvést a férfinak engedi át." Ifigénia
mondá,hogy: „Egyférfiúnak élete sokkal becsesebb számos nő életénél." Sapphó szerint „a nők
nem szakíták le a múzsák rózsáit, azért nem
igen beszélnek róluk a férfiak életükben s nem
fognak gondolni velük haláluk után, jelen állapotukból a sírnak mélyébe szállnak alá, hasonlóan az árnyakhoz, melyek az éjen keresztülvonulva, hajnal hasadtával elenyésznek".Metellusz
Numidikusz római cenzor pedig így jellemezte
saját korának a nőkről való nézeteit: „Ha oly
kegyes lett volna irántunk a természet, hogy
nők nélkül is életet nyerhettünk volna, igen
alkalmatlan társaságtól volnánk megszabadítva."
íme, az ókor, amely pedig az Olimpusra kellő
számú nőt is ültetett, a keresztény elv hiányában végre a mélységbe bukott alá. Mert a nő
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szívének nem volt erőssége, mert a nő lent a
porban fetrengett, holott az ő finom lényének
hazája a fellegekben van. Es a szférák felé tör
a mai nő.
Társadalmunkban két irány viaskodik : egyik
a materiálista feminizmus, a másik a konzervatív
idealizmus. Előbbi meg akarja fosztani a nőt
szívének tartalmától, az eszményiségtől, a másik
az eszményiség érdekében el akarja zárni a
haladástól. Mindkét irány téves és ezért vészes.
Hirdetjük, hogy a nő haladása és eszményies
kialakulása együtt bír értékkel s e két szempont szétválása a n ő , s vele a társadalom végromlásához vezetne. Ám az utóbbi eset ki van
zárva, mert a keresztény morál elsöpör^ mindenféle Charlotte Perkins Grillmanokat. És miben
áll a nő haladása ? Ábban, hogy az ú j kor szellemében kivívhassa anyai és feleségi szerepét,
melyet évezredek tenger könnyárja árán megteremtett, de amely a gazdasági válságok folytán
félszázad alatt kissé meginogni látszik. A nők
ugyanis nem azért akarnak egyetemet végezni,
hogy a szabad szerelem reményében a házasság
kötelékéből menekülhessenek, hanem ellenkezőleg, épen azért, hogy sikerüljön férjhezmenniök,
hogy hű élettársak és ideális anyák lehessenek.
„A nő gazdasági helyzete" című közleményemben kifejtettem, hogy a nő nem képes előmozdítani a család gazdasági jólétét, mert a nagyipar elvette foglalkozását. A férfi fél a házasságtól, mert, bármennyire szeretné, minden
számadás oda konkludál, hogy egynek keresetéből kettő és több, legalább a kor igényei szerint,
meg nem élhet. Ismerek igen sok nőtlen embert,
aki sóhajtozik a házasélet után, de mert hozományra nem akar vadászni, amúgy pedig szegény,
józan ésszel nem mer belevágni a házasság kemény fájába. De hisz' napi probléma a hozomány kérdése s az érdekházasság is, melyet
sokan rosszabbnak mondanak a törvénytelen
szerelemnél. Azt is elítélik, ha a leány csak
azért, hogy pártába kerüljön, olyanhoz is férjhezmegy, akit nem szeret. Hol van tehát a logika
abban az okoskodásban, hogy a nő legyen feleség
és anya, de egyúttal ehsmerjük, hogy ez igen
sok esetben lehetetlen, ha pedig azzá lesz, az
esetek 50°/o-ában elítéljük érte?
Két nagy elv mozdítja el e holt pontról a
megbicsaklott elmét:

1. Lehetővé kell tenni a nő számára mindenfokú műveltség és kvalifikáció megszerzését.
2. Meg kell nyitni a nő számára mindenrangú és -rendű életpályát.
Azt hiszem, ezzel a felfogással a feministák
is meg lesznek elégedve. Lássunk hozzá most
annak kikutatásához, hogy mégis minő életpályák a női természet számára a legmegfelelőbbek.
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1. A nevelés. A természet s a történelem a
nevelést a nőre bízta. A nő szüli és szoptatja
gyermekét, tehát még a darwinisták szerint is
ő szerezte meg a nevelés számára a legmegfelelőbb tulajdonságokat. A történelem szerint
pedig, mivel Hunyadi János Boszniában, Hercegovinában verekedett s Szerbiában volt elfogva
és -foglalva, Mátyás király nevelése merőben a
szegény Szilágyi Erzsébetre nehezedett, s a dolog
igen jól sikerült. A nevelés igazi törvényeit nem
ismerjük. Amit pedagógiának neveznek, az
puszta tapogatódzás, sokszor a legnagyobb
humbug s általában csupán a gyakorlat képesíti
az embereket némely helyes nevelési irány
keresztülvitelére. E tekintetben a nő különös
ösztönökkel rendelkezik. Megfigyelőképessége,
aprólékosságokra hajló természete és érzékeinek
kiváló fejlettsége, de mindenekfelett finom, érzékeny lénye egyenesen arra utalják, hogy a
roppant figyelmet igénylő nevelés mestere legyen.
Erről különben hosszasabban értekezni nyilt
ajtó betörése volna s csupán azt kell hangsúlyoznunk, hogy társadalmunk érdeke volna mindkét

nembeli gyermekek nevelésének egészen a 10 éves
korig, a leányok nevelésének pedig teljesen a
tanítónőkre való bízása. Ugyanis a tankötelezettség elve a nevelést, amely szintén a nő
természetes feladata volt, hasonlóan a házi- és
nagyipar közötti viszonyhoz, jóformán egészen
kivette a nők kezéből. Sőt az óvók szaporodása
ezt az irányzatot még három évvel lefelé is kiterjeszti, amennyiben sok nő foglalkozását egy
nő kezében összpontosítja. Olyan nagyipari foglalkozásféle dologgá kezd a nevelés átalakulni.
Ókori maradvány, hogy a nevelést a férfiak
végezzék, t. i. amennyiben tömeges nevelésről
van szó, de a jó történészek hiába fejtették ki,
hogy régentén férfias dolgokra nevelték az
ifjakat, a nőket pedig iskolába nem is nagyon
járatták, a pedagógusok ezt a szempontot teljesen figyelmen kívül hagyják, s noha mai napság
épen annyi leány jár iskolába, mint fiú, arról
nem történt gondoskodás, hogy a tömeges nevelésben is a nők szerepüket, melyet a családban
vittek, az iskolában visszakapják. Talán akadni
fog valamely kiváló pszichológus, akinek sikerül
majd kimutatni, hogy a nőkérdés egyik oka
abban rejlik, hogy a leányokat is férfiak nevelik,
mivel minden valószínűség szerint a férfinak
nincs az a képzőhatása a női lélekre, mint a
nőnek, s emiatt a leányok lelki élete elférfiasodik,
sőt esetleg el is ferdül. Ha ehhez vesszük, hogy
a müveit nők ezrei a nevelői munkának rájukbízásával álláshoz, kenyérhez, természetes foglalkozáshoz jutnának, s férjhezmenetelük sokkal
valószínűbbé válnék, mert ők is hozzájárulnának
a produktív munkához, bizonyítottnak kell tekintenünk, hogy a nőkérdés jelentékeny részének
20*
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megoldása e pontban mutatkozik. Mult évben
szerencsés voltam e b. lapok hasábjain kifejteni
egy modern iskolaszervezet alapelveit, s abban
a középoktatás keretében egy nemzeti középiskola eszméje is szerepelt, mely a mai polgári
és felsőbb leányiskola helyére lépve, a magasabb
nőnevelés útjait nyitná meg. Jelen igénytelen
fejtegetésem annak a keretnek tartalommal való
ellátását is kifejezi, s ezúton a legmagasabb
képzettségig való fölemelkedés a nők számára
is megnyittatnék. Mélységes tengere terül el
előttünk annak az óriási szellemi hatásnak, amit
a női lélek nevelői munkájával az ifjúságba
átplántálna, ha kellő önállósággal, megfelelő
hatáskörrel láthatna hozzá a neveléshez és különösen a nőneveléshez. Társadalmunk még ma
ismeretlen ú j irányba tolatnék el.
2. Az orvosi pálya. Az ezerjófüvet, az orvosi
nadálytőt, az orvosi kankalint stb. bizonnyal
nem a férfiak kezdték gyógyítóeszközül használni, hanem a gyermekük életéért aggódó
anyák. A kuruzsló- és javasasszonyok, a ráolvasok, vízvetők stb. a nővilágból kerültek ki.
A biblia szerint a nő fájdalommal szüli magzatát, de még a természetrajzisták szerint is. Az
anyasággal a betegség is adva van, de — természetesen — a gyógyítás eszméje is. Bizonyos
ennélfogva, hogy az első orvosok a legprimitívebb fokon nők valának. Az orvos legfontosabb
kellékei között első helyen áll az 5 érzék jósága, ami annyit jelent, bogy az orvosnak kitűnően kell figyelni. Mindezek arra utalnak,
hogy az orvosi pálya, különösen a gyermek- és
nőgyógyászat, elsősorban a nőket illeti. A nők
nagy betegség esetén ugyan legtitkosabb bajukat
is feltárják a férfiorvos előtt, de mindig a
szeméremérzet rovására, s én merném állítani,
hogy a női szeméremérzet lazulása egyenes
arányban halad az orvosi beavatkozások számával, ha az orvos férfi. A női érzéseket is jobban
ismerné a nőorvos. Ami pedig ebben a kérdésben a legfontosabb, az abban áll, hogy a nőgyógyászatot tudományosan maguk a nők fejlesszék. A gyógyításnál a külső mechanikai,
bonctani és szövettani ismeret még igen messze
van a belső élettani ismerettől, a sokszor fölmerülő lelki vonatkozásoktól, s abban kétség
sincs, hogy a női életet maguk a nők jobban
ismerik, úgyszintén a női lelket is. Csak helyeselni lehet ennélfogva, hogy a nők orvosi pályákra is mehetnek s idomítanunk kell a társadalom gondolkodását, hogy az előítéletektől
szabadulva, ehhez aktíve és passzíve hozzászokjék.
3. A kereskedelem legtöbb ága. Mindig megütközöm, valahányszor női ruha-, pipere-, rövidárú-, sőt fűszerüzletekben nagy kamasz, keménycsontú, nevetségesen hajlongó kereskedősegédeket látok a bolti asztal mellett. Az ilyen legény
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menjen oda dolgozni, ahol karerőre, nagy fizikai
kitartásra van szükség s hagyja a singgel, ollóval, mérleggel stb.-vel való bánást az ügyesebb
nőknek. Mikor mindezen árúk a háznál készültek
s asszonyok kezéből fogadta el a férfi, szinte
lealacsonyító volt a férfira az ilyenekkel való
foglalkozás, de most, hogy pénzt hoz, a férfiak
ezt is szívesen lefoglalják maguknak. E szempont annyira volna fejlesztendő, hogy a nők
önálló vállalatokba bocsátkozhassanak. A nőnevelés ez iránya különös figyelmet érdemek
íme, tehát gyakorlati alapon is meg tudunk
jelölni igen kiterjedt életpályákat, amelyek
magukban rejtik a nő haladását, holott» arról
van szó, bogy a nő minden kvahfikációt megszerezhessen és minden pályát, amit akar, elfoglalhasson. Minő magas felfogás ez a nőről
itt a keresztény Európában, nyomban kiviláglik,
ha szomszédunknak, Káinnak nevezhető testvérünknek, a töröknek, a nőkkel szemben való
állapotát tekintjük, melyet Blanqui a francia
tudományos akadémiában olyan meglepő színekkel rajzolt. „A döghalál — úgymond Blanqui —
a kelet népségének nem a legnagyobb ostora.
Mindig öldöklőbb csapásnak nevezhetjük a soknejüséget. A muzulmán törvény minden férfinak
négy asszonyt enged törvényes feleségül, de a
fejedelmi szerailokban ez a szám százra s utóbb
háromszázra is fölemelkedett. Leggyalázatosabb
a gyalázatok között a nővásár, mely Konstantinápolyban, néhány száz lépésnyire a keresztény
követek lakásától, űzetik. Keleten a nő le van
tépve arról a fokról, melyre őt a Teremtő a
férfi élettársául helyezé. Eladatik vásáron, mint
bármely árúcikk, a szerail valóságos börtön, a
muzulmán még csak azt sem tűri, hogy feleségéről említés tétessék, nem tudja feleségei
nevét, s ha azt mondja: „az én asszonyom",
hozzáteszi: „követem alássan". A mult század
harmincas éveiben lehetett látni Konstantinápolyban ama szerencsétlen hölgyek vérfoltjait, kiket
férjeik csupa gyanúból 800 láb magas szikláról
csaknem nap nap után ledobattak, s ez a kegyetlenség máig sem szűnt meg. A szultán után
a legnagyobb hatalom birtoklásában nyomban
a hóhér és egy olyan egyén következik, aki nem
is férfi. A keleti nők műveltségéről — mondja
Blanqui — még beszélni sem érdemes."
Midőn tehát mi, európai férfiak, kik már az
indus nő sorsát is ismerjük, aki az angolok
minden ellenzése mellett is követi férjét a
halálba, még pedig máglyán; kik tudjuk, mit
szenved a kínai és japán nő, ha férjhez ment,
egyenesen keressük a nők önállósításának, műveltségbeli teljes fölemelkedésének útjait, módjait, valami sajátszerű és fenséges eszmény
hatalmában vagyunk, valamely magasztos törvényszerűséget éreztünk meg, s ez okból meg-
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érdemeljük, hogy a nők ne a férfitársadalom
érdekeinek rovására, ne a családi szentély romjain akarják a szabadszerelem erkölcstelen fant o m j a felé terelni a társadalmat, hanem a konzervatív ideálisták felfogásának is adjanak helyet
s a haladást kapcsolják össze a családi élethez
kötött szerelem eszményével. Épen azért igyekeztünk jelen fejtegetésünkben is a nő számára
produktív pályáknak jogos alapon való megjelölésén munkálni, hogy a házasság, család,
gyermeknevelés, megkötött szerelem eszméjét
forgalomba hozzuk, szemben a Charlotte Perkirs
Gillman-féle vastag materiálizmussal, mely utóbbi
irányzat nem veszi észre, hogy egyetlen vonal
választja el a muzulmán állapotoktól.

A népiskola földrajzáról.
(Válasz Gerencsér István cikkére.)
A Néptanítók Lapja 12. számában földrajzi
tanfolyamok vezetésére nem ajánlottam volna
középiskolai tanárokat, ha tudom, hogy már
néhány év óta a képzői földrajzi tanárjelöltek
Lóczy professzor iskolájából kerülnek ki. Hiszen
az már egészen természetes, hogy a képzői tanárok
közelebb állanak a népiskolai oktatáshoz. Mindig
tisztelettel voltam pedagógiai készültségük iránt.
Magánérdek sem vezetett, mert — föltéve, hogy
méltó volnék rá — én már 1875-ben tettem
képesítést, tehát csekélységem Lóczyék iskolájából nem kerülhetett ki. Különben a fölvilágosítást köszönöm.
Nem kívánok én senkit sem oktatni. Természetem, hogy akit még nem ismerek, magam
fölött állónak hiszem. Nirics ember, kitől tanulni
ne lehetne. Vallom, hogy minden pedagógus a
maga módja szerint jár el.
Azóta is,- hogy Gerencsér cikke megjelent,
' szaporodtak a földrajz tájékozatlanai. A tekintély növelésére felhozott Revue Paedagogique
1907. évi egyik füzetében, Gerencsér szerint, az
a fontos elv olvasható, hogy a népiskolai földrajz tanításának tisztán geológiai és klimatológiai alapokon állóknak (?) kell lenni, ha hasznos
tanulmányokkal akarjuk a növendéket foglalkoztatni stb. Innen kezdve következik csodálatos
fordulattal Gerencsér cikkének meglepetése. Ha
Gerencsér szerint a sarkmagasság oly fogas, az
átlagos műveltséget meghaladó mérték, hogyan
képes a tanító nélküle a glóbuszt meghatározott
helyre beállitani? Hogyan fejti meg az ezzel
összefüggő féladatokat ? Hiszen az Gönczy Utasítása (1886.) 36. lapján is ott van. Talán csak
kell csillagászati ismeret az éghajlat megértéséhez? Hogyan fogja fel a tanító a Naptárt
stb.-t? Gerencsér szerint a tanítóképzőkben a
csillagászati-fizikai földrajzra kerek egy esztendő
esik, ahol bizony szó van a sarkmagasságról
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stb.-ről. Lám. a sark fordul, de én állok rajta.
Azt is állítja Gerencsér, hogy a csillagászat
nehéz (?) tudományában a tanító nem lehet
szakszerű. Szerintem nem is kívánható. Hová
lesz a tanító, ha mindenből szakszerűséget kívánnak tőle ? Épen a szakszerűség kívánása a
legnagyobb b a j mindenütt. Tegyük fel, hogy
mindenfokú iskola megtette a magáét, akkor a
tanítónak könnyű dolga van. Diesterweg Pop.
Himmelskundeja (IX. kiad., 1876. IV. 1.) így
nyilatkozik: „Ebben az ismeretágban egy tanító
se legyen járatlan. (XHI. 1.) Általában a tanítói
tehetség kiképzésére, valamint a dolgok egészséges, azaz természetes szemlélésére a math.,
földrajz és népies e'grajz tanulmányának a legdöntőbb haszna van. Kezdő tanítók alapos és
természetszerű fejlődésére egészen szükségesnek
tartom. Azt szolgáltatja, ami semmi más úton
és semmi más eszközzel hasonló mértékben nem
adható meg." A csillagászati földrajzban jártas
tanító jó tanító. A csillagászati földrajzon egykönnyen nem sikamlunk át, mint Gerencsér véli.
Épen azért hoztam fel csak belőle hiányt, mert
a csillagászati ismeretekbeni jártasság a tanítói
képességnek mintegy próbaköve. Legyen előttünk a franciaverő német tanító képe. Nálunk
sok altiszt is helyesen használja a katonai térképet. Azt hiszem, hogy már Gönczyt is, midőn
megírta Utasítását, ez a Diesterweg-féle meggyőződés hatotta át.
Csak ezelőtt néhány héttel is alkalmam volt
megyőződni egy polgári iskolai igazgató által
polgári iskolák számára írt és bírálatban levő
földrajz-csillagászati és fizikai könyvismereteinek
fölötte hiányos voltáról. Nincs semmi csodálni
való, ha még egész fiatal tanítók is gyengén
állanak e tekintetben. Olyan azonban nem lehetett, ki a Lóczy iskolájában képesített tanár
növendéke lett volna. Hozhattam volna fel másnemű tapasztalatot is, de fönnebbi okból fölösleges lett volna. Hogy valaki hiányokat észlel,
senki azokért nem vádolható. Ha az illető tanító
nem képezi tovább magát, hiábavaló minden.
A napokban mondta egyik jeles, sőt kiváló
tanító: „A tanfolyam beteges állapot." Részben
igaza van, részben nincs. H a mindnyájan igazán
tovább képeznők magunkat és lélekkel tanítanánk,
nem volna rá szükség. Másfelől: „Hajt az idő
gyorsan, rendes útján eljár — Ha felülünk,
felvesz, h a maradunk, nem vár." (Arany: T. E..
VI. é.) Sok tudomány, ennek következtében a
földrajz tudománya is újabban rohamosan halad.
Ü j emberek, ú j eszközök, ú j módok. H a a felsőbbség — de csak égető szükség esetében —
okkal-móddal az arra ráutaltaknak egyik-másik
ismeretágból tanfolyamokat tartat, hálával fogadhatjuk. Hogy pedig valaki tanfolyamotindítványoz,
abból még nem következik, hogy meg is lesz.
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Gerencsér szerint egy-két eset még nem ok
az általánosításra. Ugyanabban a cikkben a
cikkíró ilyen hibát követ el. Sőt talán még
nagyobbat. Minden alapos ok nélkül, legfeljebb
cikkemben foglalt egy javaslatbői következtet
nagymerészen arra, hogy „sem a népiskolai
tanítói munkakörrel, sem pedig az elemi oktatás
céljaival,tisztában' nem vagyok". Honnan tudja,
hogy mi van az én tárházamban ? Lám, ez az
általánosítás. Szokásuk a céhbelieknek, hogy a
kívülállókat járatlanoknak tartják. Ám valaki
mint szülő is beláthat a műhelybe. Bizonyára,
midőn 1900-ban Pozsony vármegye általános
tantestületének elöljárósága (köztük Belányi T.
is) engem a nevezett vármegyének tanítók és
a művelt közönség számára írandó tudományos
kézikönyve készítésével megbízott, tudta, hogy
kivel áll szóba. (L. Akad. Ert. 1896., 396 —
406.1. és Semsey-féle Földrajzi Pályamű Bírálatának Cáfolata. F. Szántó Károly dr. 1896.,
1—56. 1.) Tehát itt tudás kell, ámde az igazi
tudás a módszert is magában foglalja. A mű
meglesz és pedig lelkiismeretes autopszia alapján.
1900 óta helybeli lapokban, sőt előbb, 1899-ben
a Földrajzi Közleményekben (V. füzet) is írtam
e tárgyról és tanítói körökben előadásokat tartottam, s nem mondták: „Nekünk ez nem kell."
A modern szellem sem hiányzott. A szülőföld
ismeretét csak megilleti „A népiskola földrajza"
név. Ha meglesz, tessék hozzászólni.
Egész felszólalásomat az az igaz szándék
vezette, hogy más megyék is írassák meg a
szülőföld földrajzát a mondott értelemben. Természetesen, Ugocsáé kisebb lenne, mint Kolozs
vármegyéé.
F. Szántó Károly dr.

Egyesületi élet.
— A gömörkisliontvármegyei ált. tanítóegyesület rimaszombati k ö r e rendes tavaszi
gyűlését Rimaszombatban, az újonnan épült áll.
el. és polg. leányiskola díszes tornacsarnokában
tartotta meg. A nagyszámú tanítóságon kívül
megjelent a vármegye közszeretetben álló kir.
tanfelügyelője : Pogány István és II. tanfelügyelője : Bihary István. Becske Bálint jánosi ev.
ref. igazgató-tanító, elnök szívből jövő, szívhez
szóló, eszmedús beszéddel nyitotta meg a gyűlést,
melynek programmja a következő tárgyakból
állott : Csernay Dezső, feledi róm. kath. tanító :
A tanítói nyugdíjtörvény revíziója. Helyvig Ede,
klenóczi ág. ev. tanító, járásköri alelnök : A vidéki tanítói internátusok szervezéséről, különösen
a tanítóleányok nevelése szempontjából. Dr.
Marikovszky Istvánná, rimaszombati áll. tanító :
Mely népiparok volnának a leányoknál a népiskolában a kézügyesítés tanítása alkalmából megalapozandók, hogy később a nők számára élet-
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fenntartási eszközül szolgáljanak ? Plachta Albert,
tiszolczi állami tanító : Megfelel- e az egyhuzamban tanítás a pedagógia követelményeinek és
népünk gazdasági érdekeinek ? Mindegyik felolvasás élénk diskussziót keltett, amelyen a tanítóság zöme részt vett.
(L. L.J
— A FMKE. szepesvármegyei választmánya Lőcsén tartotta meg rendes közgyűlését
Salamon Géza főispán elnöklése alatt. A választmány az 1908. évben .18 nem-magyarajkú iskolásgyermek számára rendelte meg Az én i'tjságom
című gyermeklapot, melyet a beérkezett jelentések szerint a szülők örvendezve fogadtak s a
gyermekek szeretettel olvasnak. A tagok éber
figyelemmel kísérték a nemzetellenes agitátorok
lelketlen üzelmeit s volt eset rá, hogy épen az
ő közbelépésükön szenvedett hajótörést tervük.
Mateóczon népkönyvtárt állítottak. Közbenjárásukra a földm. miniszter Lőcsének és Durand
nagyközségnek gazdasági népkönyvtárt ajándékozott. A magyar nyelv sikeres tanításáért és terjesztéséért 5 néptanítót és 1 kisdedóvónőt 50—50
korona jutalomban részesítettek s a Szepesi Tanítóegyesület 2 magyar közművelődési irányú
pályamunkáját 50—50 koronával jutalmazták.
Támogatták a lőcsei ismeretterjesztő előadásokat
s a késmárki szabad líceum közreműködésével
összesen 22 ismeretterjesztő előadást tartottak,
melyek mindegyikén átlagosan 250—400 hallgató
vett részt. Hálás elismeréssel adóztak Ráth Péter
vasúti vezérigazgatónak, ki az egyesület előadói
részére szabadjegyet s a vetítőkészülékek szállítására ingyenes utalványokat bocsátott az elnökség
rendelkezésére. Az egyesület vagyona 1908 végén
2998 K 83 f, melyből 1235 K alapító és 1540 K
örökös tagsági díj. A választmánynak volt 6 alapító, 23 örökös, 163 rendes és 214 pártoló tagja.
Az 1909. évi költségvetésből kiemeljük a következő tételeket : a késmárki szabad líceum ismeretterjesztő előadásaira megszavaztak 400 K-t, 5
néptanítónak és egy kisdedóvónak a magyar nyelv
terjesztéséért megjutalmazásra 300 K-t, Az én
újságom előfizetésére 100 K-t, a Szepesi Tanítóegyesület két magyar közművelődési irányú dolgozatának megjutalmazására 100 K-t. Elnökké újból
Sálamon Géza főispánt, ügyvivő alelnökké Hajnóczi R. József dr. tanfelügyelőt, titkárrá Halmos
Andor kir. segédtanfelügyelőt és pénztárossá Hadik
Richárd kir. kath. főgimn. tanárt választották meg.
— A Csongrádvármegyei Tanítóegyesül e t (Alföldi Tanítóegylet) közgyűlését május 8-án tartotta, Hódmezővásárhelyen. Négyszáznál több tanítónő és tanító vett rajta részt.
Nemecskay István szegedi igazgató, az egyesület
elnöke, magasszárnyalású megnyitójában rámutatott a tanügyi kormány azon politikájának helyességére, hogy a színmagyar vidékekre is helyez áll. iskolákat s így módot nyújt a magyar-
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ságnak is a művelődésre. Az évi jelentésből,
melyet Kiss Gyula jegyző terjesztett a közgyűlés
elé, kitűnt, bogy az állami tanítók száma az
egyesületben felszaporodott, a tanügyi kormány
megismételt kérésre sem volt hajlandó az államsegélyt fölemelni s így valószínű, hogy nem jut
minden állami tanítónak napi- és fuvardíj már az
idén sem. A gyűlés fénypontja Molnár István
dr.-nak, a Magyar Gazdaszövetség kiküldött előadójának értekezése volt, mely mindvégig lebilincselte a hallgatóság figyelmét. Előadásában
utalt arra. hogy a magyar földmíves volna az
ország népének a gerince, iskolánk mégsem alkalmazkodik annak az életviszonyaihoz. A' mai
földmíves keveset, drágán termel és rosszul értékesíti azt, a külföldivel összehasonlítva. Ezen
kell segíteni az iskolának s a társadalomnak. Rámutatott a szövetkezésben rejlő óriási erőre s a
szövetkezetek sokoldalú hasznára. Az előadás kapcsán fölír az egyesület a kormányhoz : 1. hogy
a tanítóképzést reformálja úgy, hogy ott a fősúly a természetrajzra és gazdaságtanra helyeztessék ; 2. az elemi iskola tantervét is változtassa
meg ugyanúgy ; 3. jó gazdasági kátét írasson a
gyermekek és felnőttek részére ; 4. a tanítóság
részére is adjon ki ingyen jó vezérkönyvet. Balogh Dénes kecskeméti igazgató az iskolai zászlóaljak szervezéséről értekezett nagy közvetlenséggel, igen érdekesen fejtegetve azok többoldalú
hasznát, de főképp a lőkészség fokozását a népben, mely hivatva van hadseregünk harcképességének az emelésére. Vidonyi Jenő hódmezővásárhelyi igazgatónak „A nemzeti érzésnek öntudatossá tétele a népiskolai tanulók lelkében"
című érdekkeltő és nagy tudásra mutató előadása
kapcsán elhatározta az egyesület, hogy felír a

kormányhoz, hogy a március 15-ét és október
6-át tegye törvénybe országos iskolai ünnep
gyanánt s olvasókönyveinkben hazánk közművelődési egyesületei mint kötelező olvasmány legyen
fölvéve. A Csongrádi járáskör azon indítványát,
hogy az egyesület alapszabályaiból töröltessék az
a rész, mely minden tagot az országos Eötvösalap tagjává lenni kötelez, s helyette egy vármegyei segélyegylet állíttassék fel, — igen ellenszenvesen fogadta a közgyűlés nagyobb része.
A tárgyalás folyamán élesen kitűnt az egyesület
tagjai nagy többségének rokonszenve az Eötvösalap iránt, úgy, hogy a járáskör az indítványt
kénytelen volt visszavonni. Az egyesület belügyeinek elintézése után a gyűlés cl. u. 2 órakor ért
véget." Utána társasebéd volt. Ezt az alkalmat
ragadta meg a vármegye tanítósága, hogy Scossa
Dezső kir. tan., tanfelügyelőt a tanügy terén eltöltött 25 éves működésének évfordulója alkalmával
ünnepelje. Nemecskay István egyesületi elnök szép
szónoklat kíséretében díszes albumot nyújtott át az
ünnepeltnek, mely album a vármegye összes
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tanítóinak aláírását tartalmazta. Délután az Országos Iparostanonc-iskolai Tanítók Egyesületének Csongrád megyei Köre tartotta évi közgyűlését, Firbás Nándor szegedi ipariskolai igazgató elnöklete alatt. Bózsa Károly szegedi polg.
iskolai tanár tartott előadást a tanítók számára
rendezett tanfolyamokról, melyeket kitűzött céljuknak meg nem felelőknek, fölöslegeseknek és
a tanítóságra megszégyenítőknek tart. Hosszasabban foglalkozott ezután az ülés azzal, hogy
miként lehetne az ipariskola belső életét emelni,
s számos üdvös javaslatot fog a központ elé terjeszteni. Este a híres hódmezővásárhelyi dalárda
fényes műsorú hangversenyt rendezett a gyűlésen
résztvevők részére.

Irodalom és művészet,
* A nagy cél. Ez a címe ifj. Buttkay György
egyfelvonásos színművének, melyet a Magyar
Színház mutatott be. Érdemes megemlékeznünk
róla, mert a kis munka szerzője komoly tehetségnek látszik. Egy fiatal bankhivatalnokról szól
a darab, aki élete legszebb nyolc esztendejét
annak a célnak szentelte, bogy szülei számára
minél több pénzt gyűjtve, megmentse őket az
adósságok gyötrő gondjaitól és nyugalmas életet
teremtsen számukra. Ámde mikor hazaér nyolcévi távollét után, azt kell látnia, hogy a családja
nem volt érdemes az ő nagy áldozatára. Nem is
értik meg, hogy áldozatot hozott értük. Anyja
megsértődik, amiért neki külön semmit sem
hozott ; apja bevallja, hogy távollétében még
szaporította az adósságait és kéri, hogy szerezzen
neki kezeseket a befolyásos barátai között ; húga
bevallja, hogy szégyen fenyegeti, ha nem ad
neki pénzt, hogy hozzámehessen a választottjához . . . még a cseléd is akar tőle valamit. Az
élete legszebb álmából felébresztett, kifosztott
ember pedig megvárja, amíg egyedül hagyják és
örökre elmegy hazulról. Ennyi a darab. A szerző
valamennyi alakját kitűnően jellemzi néhány vonással s erősen tudja velünk éreztetni hősének
lelkiállapotát, tragikus összetörését, anélkül, hogy
egy hangos szóra szüksége volna. Azt hisszük,
A nagy cél egy szép írói pálya kezdetét jelenti.

(b. in.)
* Haydn- és Liszt-Ünnep. A magyar zenepedagógiai társaság e hó 9-én tartotta ülését az
országos zeneakadémia termében, Hubay Jenő
elnöklete alatt. Az ülésen Hackl N. Lajos titkár
előterjesztette a Haydn József halálának 100
éves évfordulóját célzó emlékünnepély műsorát.
A társaság az ünnepély keretét a f. hó 23-án
tartandó közgyűlés napjára állapította meg, mely
alkalommal előadják Haydn Simphonie Funèbre
című művét Hubay Jenő vezetése alatt, az akadémiai zenekar közreműködésével ; dr. Molnár
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Géza, egyetemi tanár felolvasást tart Haydnról ;
dr. Fabó Bertalan Haydn Kismartonban címmel
tart felolvasást. Érdekes pontja a hangversenynek Haydn magyar dalainak előadása, melyek
szövegét 1782-ben írták Csokonai versére, a
szerző kívánságára. A hangversenyt Haydn „Hungarischer National-Marsch" című indulójával fejezik
be. Az ünnepélyre a társaság meghívja a főváros
és vidék zene- és énektanárait. A titkár ezután
bemutatta a Liszt Ferenc születésének 100-ik
évfordulója alkalmából 1911-ben tartandó ünnepély sorozatát. Az ünnepélyt az előadó javaslatára egy országos zeneművészeti kiállítással kötik
össze, melyen bemutatják a magyar zeneszerzőgárdának összes nyomtatásban s kéziratban levő
müveit, tankönyveit, zenepedagógiai s zeneirodalmi müveit. A titkár felhívta a társaság figyelmét a XVII—XVIII. század magyar zeneíróira,
akiknek művei a külföldi német egyetemi könyvtárakban vannak elhelyezve. E művek ismertetését is a kiállítás keretébe sorozandónak tartja.
A kiállítást hangszerkiállítással is összekötik,
továbbá bemutatják a magyar hangjegymetszés
fejlődését is. A társaság e tárgyban szeptember
havában nagy ankétet hív össze, melyre meghívják az ország valamennyi zenetanintézetét, kulturális egyesületeit.

Könyvesház.
* Munka. (írta : Kóbor Tamás. A FranklinTársulat kiadása. Ara 4 korona.)
Kóbor Tamás egyike az újabb irodalom legérdekesebb elbeszélőinek. Alakjai közel állanak
hozzánk, mert abból a körülöttünk mozgó, munkára vagy élvezetre siető társadalomból ragad ki
egy-egy csoportot képviselő egyént, melynek mi
is alkotóeleme vagyunk. Ez az útakon nyüzsgő
tömeg ezernyi titkos tragédiának a hőse. Kóbor
látja az avatatlanok előtt láthatatlan kísérő árnyakat, melyek szorosan tapadnak csaknem minden emberhez s húzódnak utánuk. Csakhogy
ennek az árnyéknak súlya van, mely olykor
földre rántja áldozatát.
Kóbor — ismétlem — úgy látja embertársait,
amint mindnyájan kínosan vonszolják testüket.
Kinyitja a mi szemünket is, vezetőnek vállalkozik s elvisz a gyárak nehéz levegőjű munkatermeibe, a bankárok ragyogó szalonjaiba, hogy
megmutassa az iríg3relt és lenézett ember egyforma vergődését.
Kóbor Tamás novelláiban típusokat mutat be.
Örök emberi érzések kormányozzák embereit,
érzések, miket nem szelídített meg a vallás, nem
tompítottak előítéletek megnyilatkozásukban, tehát nyersek és megdöbbentők. Mégis azt mondjuk, hogy igazak, mert mindnyájunk lelke mélyén, neveléstől, hagyományoktól, civilizációtól
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elnyomva, de meg nem ölve ott rejtőzködnek
Kóbor hőseinek gondolatai és érzései.
* Orvosi emlékeimből. (írta : Pikier J.
Gyula. Singer és Wolfner kiadása. Ara 1 kor.
60 fill.)
Kétségbeejtően sötét színekkel rajzolja Pikier
J. Gyula a magyar közegészségügyi viszonyokat.
A munkán meglátszik ugyan, hogy az író az
érvényesülni törekvő társadalmi rétegek katonája, és mint ilyen, az uralmon levők intézkedéseitől még a jóhiszeműséget is sokszor megtagadja, mégis, minden elfogultsága mellett, megdöbbenti az olvasót.
Müvének első felében a falusi orvos helyzetét
rajzolja. Bizony ez szomorú helyzet ! Gyakran
10—20 falunak betegeit neki kell gondoznia s
még arra is vigyáznia, hogy a tömegesen jövő
miniszteri rendeleteket életbeléptesse. Természetesen, e közegészségügyi rendeletek a szegénység, ft tudatlanság, az orvos túlságos megterheltetése miatt végre nem hajthatók. Ezekből, a
falvakban életbe nem léptethető rendeletekből
közöl néhányat.
Pikier J. Gyula könyve érdekes s minden
lelkiismeretes emberben fölébreszti a változtatás
szükségének gondolatát. De a fennálló helyzeten
keveset javíthat mindaddig, míg a közjólét és
kultiíra az ország legelhagyottabb vidékein lehetővé nem teszi a javítást.
* Benedek Elek : E l e m i iskolások olvasókönyvei a I I — V I . osztályok számára. Folytatjuk e könyvek ismertetését s ezúttal a III.
és IV. osztályú kötetekkel foglalkozunk. A III.
osztályú kötetben az olvasmányok a kedves apróságokon kívül öt csoportba, a IV-ben hét csoportba vannak beosztva. A III. osztály olvasmányai
az erkölcsi elbeszélések, a népmesék, a regék és
mesék, a földrajz és foglalkozások s végül a természet köréből vannak véve. A IV. osztály tárgykörei : erkölcsi elbeszélések, történet és monda,
földrajz, természet, egészség, gazdaság, költemények. Az olvasmányok e csoportosítása teljesen
egyezik a tantervhez kiadott utasításokkal. E kötetek átolvasgatásából is örömmel győződtem meg
az olvasókönyv szerkesztőjének azon eléggé nem
dicsérhető törekvéséről, hogy úgy a kiszemelgetett,
mint a saját maga által írt olvasmányokkal (összesen 40 ilyen eredeti olvasmány van ekét kötetben)

a gyermek egész lelkére akar nevelő hatást gyakorolni s ily módon benne az olvasási kedvet
megszilárdítani. Olvasmányai mind színesek, elevenek, tele invencióval : foglalkoztatják a gyermek
fantáziáját, nemesítik kedélyét, fölkeltik lelkében
a jó iránti fogékonyságot s a rossznak megvetését.
E kötetek is bizonyságot szolgáltatnak ama közfelfogás mellett, hogy gyermekek számára leginkább az elismert elsőrangú, nagynevű írók elbeszélései, leírásai valók, mert ezek legszebbek,
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legérdekesebbek és legmulatságosabbak, noha eredetileg nem gyermekek részére írattak. Szépek,
egyszerűek földrajzi leírásai, amelyek lehetőleg
vagy mondákkal, vagy történeti eseményekkel
vannak megelevenítve, mert így jobban maradnak
a gyermek lelkében a topográfiai részletek. A IV.
osztályú kötetben számos, rendkívül ügyesen
megírt oly olvasmányt találunk, amely a lehető
legalkalmasabb a szépolvasás gyakorlására, aminek itt kell megvetni az alapját. A szépolvasás
gyakorlására legalkalmasabbak az epikai olvasmányok, a népköltés utolérhetlen termékei. A
rímes költemények a szépolvasás kezdőfokán
azért nem célszerűek, mert a gyermek hamar
átcsap a monoton éneklésbe, amiről a tanulót
leszoktatni nem könnyű dolog. A tanító természetes elbeszélése, élő, hallható hanghordozása szolgáljon első mintául a tanulónak a szépolvasás
gyakorlására. Ha pl. nagy vonásokban (nem szükséges mindent részletezni, hagyják azt a gyermekre !) elmondja a tanító a „Deák Balázs" című
olvasmány tartalmát, hogy csak egyet említsek,
s aztán szépolvasási mintául előolvassa nekik ezt
a részletet: „ . . . D e ím, halljátok, mi történt!
A szakadék szélén hirtelen meghőkölve áll meg
a paripa, szinte hátraesett stb.", lehetetlen,
hogy a gyermek, aki lehetőleg mindenben utánozni
akarja a példát, tanítóját, a szépolvasás, az egyszerű, keresetlen hanghordozás természetes medrébe lépni ne próbálkozzék.
A III. és IV. osztályok olvasmányanyagának
tárgyalására az alábbi havi, illetőleg heti táblázatot ajánljuk.

III.

osztály:

Szeptember. 1—2. A három pillangó. Tájékozódás. Az állat. 3. Három kívánság. A kukoricacsősz. 4. A kecskekörmök. Helység, község. Em-

lézés : Az én hazám.
Október. 1. A rab gólya. A szüret. 2. Az
égettek. A puszta. 3. Maros és Olt. 4. Az okos
leány. A Tisza. Emlézés : Érzi már a madár.
November. 1. A nemeslelkű ellenfél. A ló.
2. A kápolna harangja. 3. A szamár és az oroszlán.
A zászló. 4. Tél felé. A földmíves. A veréb.
Emlézés: Amerre a Tisza folyik.
December. 1. Miért telelnek nálunk a verebek.
A boltos. 2. Réka királyné sírja. Az orvos. 3. A
kútágas. 4. Isten kardja. Emlézés : A fekete
kenyér.
Január. 1. Félsz. Az óra. 2. A szabó. A halálbagoly. Hogyan csinálják a ceruzát. 3. Andorás
vitéz. Első látogatás. 4. A kovács. A csodaszarvas.
Emlézés: Szülőföldem szép határa.
Február. 1. A bujdosó macska. 2. A hadak
útja. 3. Az asztalos. A varasbéka. Második látogatás. 4. A gyermekek faluja. A palakőbánya.

Emlézés: Huszárok.
Március.

1. A kóró és a kis madár. Szózat.
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2. A pásztor. A háziegér. 3. Az aranyfonál. Harmadik látogatás. Hogyan készül az írótoll. 4. Tavaszi szántás. Emlézés: Tavaszdal.
Április. 1. Mátyás, a szántó. A növények védekezése. 2. A fehér ló regéje. 3. Az ember a
legerősebb. Negyedik látogatás. 4. Az anyaveréb.
Emlézés : Szózatból négy vers.
Május.
1. Az ifjúkor. A méh. 2. Beczkó
vára. 3. A majom. Levél faluról. 4. A kis gazda
dala. A szegény ember és a róka. Emlézés : Kandi
Klára.
Június. 1. A két búzakalász. A kenyérsütés.
2. A telhetetlen kecske. 3. Póky Péter. Az aratás.
4. Zivatar.

IV. osztály:
Szeptember. 1. Aratás után. 2. Egy kézszorítás
története. A ló. 3. Honszerző Árpád. A magvető.
4. Budapest. Egj' szem búza. Emlézés: Szózatból
négy vers ismétlése és kettő új.
Október. 1. Tiszamenti élet. A konyhakert
ősszel. 2. Lehel kürtje. A tyúk. 3. Budapesti
séták. I. A várban. A gyümölcs. 4. A siketnéma.
Emlézés : Himnuszból két vers.
November. 1. Botond. A vakond. 2. Budapesti
séták. II. Pályaudvartól pályaudvarig. 3. Erdély.
A malmok. 4. Az Árpád-korabeli gyermekek.
Emlézés: Őszi tájnak négy verse.
December. 1. Budapesti séták. III. Szobrok és
középületek. A harkály. 2. A pogány magyar
keresztény hitre tér. 3. A múzeum ekéje. A veréb.
4. Elet a hó alatt. Emlézés : Távolból ; három vers.
Január.
1. Az Alföld. A Hortobágy. 2. A
denevér. Érzékeink. 3. Szent István király. 4. Budapesti séták. IV. A vásárcsarnok és a vágóhíd.
Emlézés : Távolból ; újabb három vers.
Február. 1. A törpe lovacska. 2. Korona és
kard. A sündisznó. 3. A vakok iskolája. Lázas
betegségek. 4. A Duna. Emlézés : Távolból ; az
utolsó két vers.
Március. 1. Szent László és Könyves Kálmán.
Az ökörszem. 2. A Duna-hidak. Az egyiptomi
szembetegség. 3. Deák Balázs. 4. Parajd és környéke. A hernyó. Emlézés: Honfi-dal.
Április. 1. A Dunántúl. A tüdővész. 2. Mondák
Szent Lászlóról. 3. A kolozsvári bíró. A pók.
4. A Balaton. Emlézés : Tavasszal-ból négy vers.
Május. 1. Szeredy Gáspár. 2. A Margitsziget.
Szeszes italok. 3. A csigák. 4. Páter Iván. Tavaszi
virágok. Emlézés : Árva leányból négy vers.
Június. 1. A Vág völgye. 2. A pillangó. A
méh. 3. A ránki forrás. A tó világa. 4. Benet úr.
Emlézés: Árva leányból ismét négy vers. (—n.J
* Nászruliás fák közt című költeményes füzet
kiadására készül Harsányi-Hanuszik
László, a
finomlelkű fiatal poéta, kinek néhány versét
közöltük már. Megrendelést csak a füzet megjelenése után fogad el.
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Tanítók tanácsadója.
B. II. Ha a rendelkezésére adott kert a kiépítés után
nem teszi ki az /'<> holdat, akkor joga van a váltság
fejében megállapított évi 20 K-nak megfelelő részét
kárpótlásul kérni. A kivágandó fák az iskolafenntartó
hitfélekezet tulajdonát képezvén, a haszon elvonása
fejében mit sem igényelhet. — W. M. 1. Az államtól
kivételesen, megokolt szegénység esetén a legszükségesebb taneszközöket (fali olvasótáblák, métermértékrendszer, Magyarország, Európa, a föld öt része térképét, földgömböt) megkaphatják ingyen is. Igazolni
kell az iskolafenntartó szegénységét s csatolandó a
meglevő és hiányzó taneszközök jegyzéke. A folyamodványt legcélszerűbb december elején beadni a
tanfelügyelőséghez. 2. Ugyanide intézendő folyamodványban kérje a magyar címer tábláit. 3. A nyugdíjazásnál a teljes évek számítanak ; a szolgálat kezdete
nem lényeges. A végellátást azonban — a sürgősség
eseteit kivéve — a tanév befejezésével kell kérni. —
B. E. Zkpány. Ezt a kérdését, hogy „a gazdasági év
melyik hó napjától számítandó a tanítói fizetés egységes megállapíthatósága végett", a legjobb igyekezettel sem tudjuk megérteni. — Erdély. 1. A törvény
az eskütételt csak a rendes tanítókra nézve írja elő.
2. Ha valaki segédtanítóként nyer alkalmaztatást, ez
korántsem vonja maga után azt, hogy, ugyanezt a
tanítót kell megválasztani rendesnek. 3. Állásáról bármikor lemondhat. 4. Tessék ügyelni a pályázati hirdetéseinkre. 5. A működési bizonyítvány 1 K-s bélyeggel
látandó el. — Ttest. Veszprém. 1. A hitközségnek
jogában áll önök számára lakásokat kibérelni, mert
hiszen a törvény nem azt írja elő, hogy a természetben való lakás az iskolafenntartó tulajdona legyen,
hanem hogy a törvényes kellékeknek megfeleljen. Az
'/i órai távolság nem határoz 2. A törvény értelmében megtehetik ezt is. — Szinújvár. A közig, bizottság azon határozatai ellen, melyek az 1907. évi XXVII.
t.-c. 2. és 3. §-aiban megjelölt tanítói járandóságok
megállapítása és kiszolgáltatására vonatkoznak, a vallásés közokt. miniszterhez van fölebbezésnek helye. A
fölebbezés a határozat kézhezvételétől számítandó 15
napon belül az elsőfokú hatóságnál (a felhozott esetben a közig, bizottságnál) adandó be. A törvény világos rendelkezésénél fogva vajmi csekély kilátásuk
lehet arra, hogy a minisztérium, föltéve, hogy a kitűzött határidőn belül fölebbeznek, teljesítse kérelmüket. Legföljebb a 20 K kertátalányt igényelhetik. —
1). K. Oklevelét magyar tannyelvű iskolákra szólóan
érvényesítenie kell. A kiegészítő képesítő-vizsgálatért,
mely csak állami tanítóképző-intézetben tehető le, a
minisztériumhoz kell folyamodnia. A vizsgálat háromféle : írásbeli és szóbeli vizsgálat és gyakorlati tanítás.
Az írásbeli vizsgálat nevelés- vagy módszertani tételnek magyar nyelven való kidolgozására, á szóbeli pedig
magyar nyelv és irodalomra terjed ki. Szóbeli vizsgálat tárgya továbbá a magyar történetnek, földrajznak, alkotmánytannak és számtannak elemi iskolai
tananyaga magyar nyelven. A gyakorlati tanítás is
ezen körből vétetik. A vizsgálatért díj nem jár. —
31. Legtöbbnyire a mezőgazdasági, kertészeti, baromfitenyésztési stb. tanfolyamot végzett tanítónők alkalmaztatnak. A gazdasági népoktatásról szóló törvényjavaslat törvényerőre emelkedése után csak oly
tanítónők fognak kineveztetni, kik a szaktanítónőképző kétéves tanfolyamát sikerrel elvégezték. —
P . H. Pzsny. Az ingyenes népoktatásról szóló törvénynek a községi és hitfelekezeti iskolákat érintő
Utasítása idejében ki fog adatni. Önöknek e tekintetben semmiféle kezdeményező lépést nem kell tenni. —
I. 31. Elk, Tessék figyelemmel kísérni a pályázati
hirdetéseket. — L. K. Kinrom. lapunk utóbbi számai-
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ban a minisztéi-ium által elfoglalt álláspontot már
ismertettük. — M. I . Leányjavító-intézet Rákospalotán
van. Szíveskedjék ennek igazgatóságához fordulni. —
B. A. Izbgya. A község letelepedés, lakás és tartózkodás címén a belügyminiszternek 56.110/1885. sz. a.
kiadott rendelete értelmében semmiféle díjat nem
követelhet. Ha azonban valaki a község kötelékébe
való fölvételét kéri, jogában áll ezt a községnek valamely mérsékelt díjhoz kötni. Arról az új szabályrendeletről, amelyre ön hivatkozik és amely szerint a község fel lenne hatalmazva már régebben illetőségi jogot
nyert lakosokra kivetni letelepedési díjat, semmiféle
tudomásunk nincs. — I. I. Oliú jfalu. A tanítói járandóságok közadók módjára kezeltetnek és mint ily jogi
természettel bíró követelések, öt év alatt elévülnek. —
T. I. Ystuk. Az iskolafenntartónak módjában áll a
helyettesítésről váltakozó rendszer behozatalával gondoskodni ; külön díjazásra azért igényt nem tarthat.
De ha mégis díjazták, akkor tessék azzal beérni. —
K. K. Névtelen levelekre nincs válaszunk. —
Járatlan. Nemcsak a pályázati hirdetmény, hanem a
javadalmi jegyzőkönyv is irányadó. — B. Uiigr. ön
azt kérdi, hogy minő jogcímen számíttatnak be a
megelőzően napidíjas szolgálatban töltött évek a nyugdíj alapjául ? A törvény rendelkezései alapján. A nevelői és hitoktatói minőségben eltöltött szolgálat
beszámítása felől a törvény nem intézkedik. —
B. L. Huis. A kitiltott tankönyvekről és taneszközökről mi nem vezetünk jegyzéket. Szíveskedjék a tanfelügyelőséget megkeresni. — G. K. U. Értesülésünk
szerint — föltéve azonban, hogy elégséges lesz a vizsgázók száma — f. évi szeptember hóban is tartatnak
polgári tanítóképzőben vizsgálatok. Megelőző sikeres
vizsgálat esetén ugyanazon tanévben második vizsgálatra is jelentkezhetik. Egyéb kérdéseire oly módon,
hogy legalább általánosságban tájékoztassuk, e helyen
nem felelhetünk. De célt sem érnénk ezzel, mert ha
vizsgálatra akar jelentkezni, akkor teljesen ismernie
kell a szabályzatot és a tantervet. Ezt az Egyetemi
nyomdánál megszerezheti. — L. Sz. Hitfelek, iskola
fenntartásának költségeihez csak az illető felekezethez
tartozó hívek anyagi hozzájárulása vehető igénybe.
Ha azonban a más hitfelekezethez tartozó szülők gyermekei a létező felekezeti iskolát látogatják, ennek
költségeihez ugyanazon módon és arányban tartoznak
járulni, mint azon hitfélekezet tagjai, mely az iskolát
fenntartja. A hozzájárulás azonban csak az iskola rendes kiadásaira terjedhet ki ; új iskola építési költségeinek fedezéséhez már nem kötelesek hozzájárulni. —
M. F. ïfytura. Fizetéskiegészítési államsegélyt élvező
tanító korpótlékának engedélyezéséhez elegendő a szolgálati bizonyítvány. Ha az 1907. évi XXVII. t.-c.
alapján még nem kapott államsegélyt, akkor mindazok
a mellékletek csatolandók, amelyek az Utasítás 25.
§-ában föl vannak sorolva. Kinevezés esetén a korpótlékot, mint személyi pótlékot, megtartja. — G. F.
Aga. 1. Megkapják. 2. Bizonyára meg fogják kapni
azt is. Hogy mikor, azt mi nem tudhatjuk. — 1. J .
Esztgyörgy. Ha nem is volt még sorozáson, tanítónak
nősülési engedélyre nincs szüksége. Olvassa el K. Nagy
Sándor táblai bírónak a mult évfolyamban erre vonatkozóan megjelent cikkét. — M. J . Mtereni. Azt a 160 K-t,
melyet annak idején utalványoztak,természetesen beszámították. Hiszen a rendelet jelezte ezt. így nem esett
önön sérelem. — 6 . 2. A lakást, ha különben megfelel a törvény követelményeinek, köteles elfogadni.
Az iskolafenntartó nem kötelezhető, hogy az ön ingóságainak biztosításához hozzájáruljon. A felekezeti
iskoláknál is nyilvános pályázat útján töltik be a
tanítói állásokat. — Helyettes. 1. Forduljon a Pedagógium igazgatóságához : Bpest, I., Győri-út 9. sz. 2. A
Máv. tápintézetéről nQm tudunk felvilágosítást adni.
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SZÉPIRODALOM.
Kikeletkor.

Valamire várok . . .

Pacsirtadaltól hangos a határ,
U j levelet hajt a vadrózsaszál ;
A hosszanalvó akácfák alatt
Vadjácintok, ibolyák nyílanak !

Valamire várok,
Oh de nagyon régen !
Napsütött napokban,
Hideg, havas télben.

Erdőt, mezőt ú j élet rezgi át,
Fölébred sorra minden vadvirág,
S glóriába von földet és eget
Mosolygásod — ifjú, szép kikelet !

Valamit várok a
Fakadó levéltől,
Virágszirmot szóró
Oszi nap hevétől.

—- É n ébredő, édes természetem,
Nem lehetek ott az ünnepeden,
Leköt a város, nehéz robotom . . .
De éjszakánként rólad álmodom !

Valamire várok,
De sok tavasz óta !
Szomjas, beteg szívvel —
Tehetek-e róla?

Szabolcsiba

Mihály.

Tehetek-e róla,
Hogy már ködben járok
És még most sem jött el,
Amire úgy várok?

Az almafa alatt.
Az almafa alatt
Szemembe' könny szalad,
Följajdul én bús szívem.
Több is jönne sorban,
De letörlöm gyorsan:
Ne lássa meg senki sem.

Visolyi

Az új tanító.
írta:

Almafa virága,
Zöld leveles ága
Illatosan rám borúi,
Es susog ő róla
Lélektépő szóba'
Fájdalmasan, szomorún.
Almafa, alattad
Szép napján tavasznak
Elmerengtünk egyedül;
Apró, bohó képek
Hányszor megigéztek
Mikor a nap elmerült.
Keleten a telt hold
Fellegeket hajszolt,
Tán szívünkből űzte el?!
Szeress, szeress . . . szóltam,
Jaj de boldog voltam,
Hogy rám nézett lelkesen.
Almafa virága,
Zöld leveles ága,
Miért hajolsz fölibém?
Hisz' ha nem is szólok,
Akkor is tudod, hogy
Öt szeretem most is én !
Szép

Mária.

Annuska.

Steindlné

Ludvig

Mi ci.

Mikor a fiatal Kerekes Iván már ki tudja
hányadik helyre küldte be a folyamodványát,
végre megkönyörült rajta az Ur, úgy, hogy az
öreg Bihari mestert magához szólította, s helyébe beválasztották Kerekes Ivánt.
P á r nap múlva, mikor megérkezett a kis,
sáros begyek közé szorított faluba, úgy érezte
magát, mint valami győző óriás.
Megkapta a kántorlakást, a fehérre meszelt
konyhájával, ahova már majd lebet keresni valami dolgoskezü asszonykát. A kékfalú szobák
ablakai a kertre néztek s alattuk kíváncsi, rózsafák tolták föl a fejüket, távolabb meg öreg
gyümölcsfák kérkedtek frissen fakadt, zöld leveleikkel.
Kerekesnek egy pillanatra eszébe jutott, hogy
ezeket a rózsafákat s azokat az öregeket is
más ültette, és talán jogosabb lett volna, hogy
a felesége meg a gyerekei élvezzék a virágot
meg a gyümölcsöt, de egyszerűen kijelentette
magában, hogy az öregek helyett
fiataloknak
kell jönni, és ebbe belenyugodott.
Boldogap indult az iskola felé s szívében ott
zsongtak azok a bátor álmok, amelyeket akkor
érezhet tanítóember, mikor először indul az
iskolája felé. E g y kicsit ugyan elkomorult, amikor meglátta az iskola kopott falát s az egyik
kitörött ablaktáblát, 110, de majd máskép lesz,
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gondolta. Hiszen nem csoda, ha így van. előde.
Bihari, öreg ember volt, aztán családja is
volt, mit törődik már az olyan ember az iskolájával. Majd kimeszelik az iskolát, az ablakot
is becsináltatják, aztán kitárják az ablakot, és
majd meglátja mindenki, hogy ottbent az ablakpárkányon sorba állnak a muskátlis, meg a
jácintos cserepek, később gyöngyvirág is lesz,
apró, rezgőfejű, fehér kis gyöngyvirág, amilyent
tavasszal a gomblyukában viselt. Erről aztán
megint eszébe jutott, — ki tudja miért, —
hogy ezért is kell az asszonyka, aki megöntözze
a virágokat, átültesse s aztán megtanítsa rá
az iskolásleányokat is, s lassanként majd az
apró falusi házak ablakai is megtelnek virággal.
Aztán a gyerekek majd olyan szépen felelnek, hogy lehallatszik az utca végére s leemelik majd az emberek a kalapjukat az ablak
előtt. Mondhatatlan boldoggá tették ezek az álmok, s amire belépett az iskolába, már teljesen
elfoglalta szívét a győzelem érzete s egészen
elfelejtette, hányszor beszélt lekicsinylőleg a
falusi iskolákról, amikor még remélte, hogy
majd valami városkába kerül. Az álmai ragyogóvá varázsoltak mindent.
Még csak egy pár gyerek ült félrehúzódva
a pad sarkába s bizalmatlan félénkséggel néztek feléje. Lassan jöttek a többiek is, végre
megteltek a padok álmosszemü, kócos kis
legénykékkel, félénk, tarkablúzos leánykákkal.
Kerekes az úton azt is elgondolta, hogy kikérdezi tőlük, mi mindent tudnak, de egy
kicsit megzavarta a sok kis emberke s habozva
állt, amikor az egyik fiú előlépett s egy papírszeletkét adott át, melyen pár név állt.
— Ezek rendetlenül mentek haza a múltkor
— mondta.
— Ki vagy te? — kérdezte a tanító.
— Eu a Sára Pista vagyok, kérem, a vigyázó.
— Most majd én mondom meg, ki lesz a
vigyázó.
A gyerekek mosolyogtak, s az egyik fiú elkiáltotta: Nem lehet ám, mer' a Pistinek az
apja is az vót ! . . .
Amint Kerekes Iván zavartan körülnézett,
úgy tetszett néki, mintha a sok kis ajak mind
azt kérdezné: majd meglátjuk, leszel-e olyan,
mint a Bihari mester úr volt?
Mikor az iskolából hazafelé ment, megszólította az egyik paraszt, aki kint pipázott.
—• Hát eltemettük szegényt, — mondta.
Kerekesnek megint rosszul esett, hogy ezek
is a megholttal kezdik, mikor itt van ő, — az
élő, a lelkében bátor reményekkel.
— Jó tanító volt? — kérdezte önkénytelenül.
— Elhiszem azt! Megmondhatja az édesapám is, az is nála oskolázott.
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— Én is jó leszek, — tört ki a fiatal tanítóból — majd meglátják, hogy jó leszek.
A paraszt ránézett s a maga egyszerű eszével természetesen mondta:
— Majd megmondhatja az unokám, ha látja,
hogy becsületes embert nevelt az édesapjából.
Kerekes Iván lassan tovább indult s most
már csak arra a napra gondolt, amikor majd
deres haja lesz, s ha az emberek messziről
meglátják, suttogva mondják majd: az édesapámból is becsületes embert nevelt.
S amint rászakadt a falusi tanítónak ez az
igazi nagy, nehéz feladata, a lázas, bohó, merész, fiatalos álmok titkon elosontak s egyedül
hagyták Kerekes Ivánt.

Görgey téli hadjárata 1848/9-ben.
írta : Haloyh

Tál.

Hatvanadszor fordul immár az évek kereke,
hogy a magyar nemzet a függetlenségi harcot
megvívta. Most hatvan esztendeje volt az a
kemény tél, mely hazánk nagy részébe ellenséges inváziót hozott s honvédelmünket a komoly
hadviselés, fiatal csapatainkat a hadi viszontagságok iskolájába fogta, hogy tavaszra megtanuljanak győzedelmeskedni. Hat évtized vonult
el a magyar fővezér: Görgey Artúr tábornok
fölött is, ki galambőszen nemrég ülte meg 91-ik
születésnapját. Alig mult 30 éves akkor, midőn
elhatározó befolyást kezdett gyakorolni a harctér eseményeire s a hadjárat sorsára.
Nemcsak a kegyelet késztet ez alkalommal
visszapillantanunk ama viharos napokba, s szemünket eltűnődve pihentetnünk meg a történteken, hanem a megnőtt időtávolság is, mely
lehetővé teszi, hogy egy új nemzedék, mely
már maga is vénül, érzelmi elfogódás, ítéleti
elfogultság nélkül s pozitív tanulsággal alkossa
meg tárgyias véleményét a megállapított történeti tények s tényezőik felől.
Bármi volt soká a közfelfogás Görgey tábornokról a múltban, az új idők véleménye
attól függetlenül fog kialakulni. Az egykorú
közvádakat, amiket a magyar fegyverek tüneményes sikerei dacára, nemzeti szerencsétlenségünk napjaiban ellene emeltek, a kritika azóta
részint megcáfolta, részint elejtette; a rája kimondott kárhoztató ítéletet időközben feloldották legilletékesebb bírái : tulajdon esz bajtársai.
Mellette szólnak a diadalok, amiket az ellenségen aratott, a sebek, amiket a csatatéren
szerzett, a tisztes szegénység, mely a katasztrófából egész életre elkísérte, s főleg a mély lelki
nyugalom, méltóság és filozófia, mellyel balsorsát egy hosszú emberöltőn át tűrve viselni
tudta. Mindez megváltoztatá a közhangulatot is
iránta, tiszteletre késztetve az embereket. Meg-
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foghatóvá tette előttük, hogy szabadságharcunk
hősi drámájának nincs szüksége sem egy bűn
megkonstruálására, sem egy bűnbakra, s meggyőzte őket, hogy e férfiúról eleve máskép
gondolkoztak vala, ha a katasztrófát neki nem
lett volna módja túlélnie. Ha elesik az utolsó
ütközetek egyikén, vagy megoszthatja a vértanúságot Aradon kivégzett vezértársaival : ma
alkalmasint szobrok örökítnék meg alakját s
hirdetnék érdemeit, dicsőségét. Így megmaradt
tragikai alaknak, kiben a tragikum ép azáltal
vált teljessé, hogy a katasztrófa alkalmával a
halál kikerülte és a színen hagyta őt. Gyors
megváltás helyett neki hosszú váltság jutott,
amit megadással kellett kivárnia, anélkül, hogy
sorsával bármikor is meghasonlanék, mert ez
kisebbítette volna a nagy ügyet, melyet képvisel, s megvádolója lehetett volna lelkiismeretének a világ ítélete előtt.
A történelem bírószéke bizonnyal teljes igazságban fogja részesíteni az ő nyilvános működését. De kritikailag elemezni e bonyolult és
súlyos egyéniséget, felfogni természetét, belátni
lelki világába, mindenha nebéz feladat marad.
Szertelen önérzet és reáhs elme, makacs önfejüség és feláldozó kötelemtudás, hirtelen fellobbanások és hideg bírálat, bódító szuggesztív
erő és metsző szarkazmus, mathematikai gondolkodás és akarat-fanatizmus egyesültek nála
ritka összetételben. Történeti keretek nélkül egy
zseniális különclény benyomását teszi, aki zárkózott és nyughatatlan mivoltával, mely soha
nem mutogatja, érvényesíteni sem egyformán
tudja az ő rejtett értelmi és erkölcsi kincseit,
normális és nyugodt viszonyok közt alig emelkedhetett volna ki az alkalmazkodók átlagos
sokaságából. De rendkívüli idők gyorsan fölszínre vetik, s neki való feladattal hamar érvényesülni segítik az ilyen rendkívüli embert.
Neki épúgy szüksége volt az 1848. évi mozgalmakra, miként azoknak őreá, hogy együtt
csinálhassanak történelmet.
Görgey Artúr azelőtt úgyszólva senki sem
volt. Egy névtelen kis ember : kvietált főhadnagy
az osztrák seregből, ahol a tétlen békeévek
úntatták, a garnizon-szolgálat üres normái terhére voltak, s ezért polgári foglalkozással, mint
vegyész tett kísérletet, ettől legalább a létért
való küzdelem nyers ingereit remélheté. De a
sors hirtelen más térre, igazi elemébe : a háború
viszontagságai közé szólította.
Megindultak az 1848. évi események. A magyar alkotmányreform fönn és alant fenyegető
reakciót idézett elő. Itt föllázadtak a szerbek
és oláhok, fegyveresen törtek be a horvátok;
amott az osztrák kamarilla a császári haderőt
készült az országba indítani, ha a magyarság
ellenállása máskép nem volna lebírható.
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A haza veszedelemben volt, s Görgey az
elsők közé tartozott, kik a honvédcsapatok
szervezésekor szolgálattételre jelentkeztek. Az ő
hazafiságából persze hiányzott az akkori évek
lírikus eleme: minden érzelgést lenézett, s a
frázisokat útálta. De dolgozni és használni a
hazának komolyan akart ; ehhez keresett alkalmas tért, hogy egy egész ember súlyával betöltse azt. A többit tehetségére s szerenesecsillagára bízta.
Századosi ranggal előbb az 5-ik honvédzászlóalj élén nyert alkalmazást. De csakhamar
őrnaggyá, majd ezredessé lépett elő, s egy hóval később már mint tábornok vezette a felsődunai magyar sereget.
Erélye, szigorúsága, szervezni s fegyelmezni
tudása époly gyorsan feltűntek a táborban,
amily figyelmet keltettek a kormánynál az ő
fényesen bontakozó vezéri tehetségei, s amily
népszerűvé tették nevét az országban kemeny
akaratereje és váratlan sikerei. Ez a magyarázata hirtelen emelkedésének.
Szeptember elején megválik zászlóaljától Fejér
megyében, s Jellasics betörése hírére Kossuth
tudtával Szolnokra siet, bogy a gyönge magyar had erősítésére lovas szabadcsapatot verbúváljon. Két hét múlva már Tolnába vágtat
azzal, hogy Perczel dandárához csatlakozva,
Jellasics tartalékát feltartóztassa. A művelet
oly jól sikerül, hogy a megriadt horvát határőrök nyomban lerakják Görgey előtt a fegyvert.
Ennek hírére Jellasics, kivel Móga a magyar
had élén döntetlen csatát vívott Pákozdnál,
rémülten takarodik ki az országból Bécs alá,
hogy a császári sereg oltalmát hívja segítségül.
Közben Görgey foglyul ejti a kamarilla biztosát: gróf Zichy Ödönt, s nem késik őt a badi
jog alapján árulóként rögtönítéletileg felakasztatni a Csepelszigeten.
Mindez egy telivér forradalmi ember és nemzeti hős kettős nimbuszával ruházta őt fel a
tömeg szemében. Pedig a revolucionális eszméktől ő távol állt. Nemzeti értelemben az
evolúciónak volt a híve, s azért kötött kardot,
mert helyeselte az époly jogos, mint természetes ellenállást, akár az alulról, akár a felülről
jövő reakció erőszakos beavatkozása ellenében.
Mint képzett katona, teljesen tisztában volt a
reánktámadó erők igazi értékével. Saját tapasztalatából jól ismerte az osztrák hadsereg minden gyengéit, lassú mozgékonyságát, avult
sémáit és sablonjait, gyarló vezetését s egész
lényében a szellemhiányt. Lenézőleg ítélt a
horvát határőrökről, akikkel Ozoránál oly könnyű
volt elbánnia, s abg méltatta pillantásra a
nemzetiségek fegyveres népfölkeléseit. Meg volt
I győződve, hogy a magyarság mindenekfölött
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szuperiorrá lesz, mihelyt erőit kibonthatta, s a
harcot az egész vonalon komolyan fölvevé.
Azonban a nemzeti ellentállásról is meg voltak a maga nézetei. Yalódi sikert csak az erők
teljes megfeszítésétől s céltudatos honvédelmi
akciótól várt. Erélyt és gyorsaságot renddel és
fegyelemmel kívánt egyesítve látni. A katonáktól, tisztjeiktől s a vezérlettől megkövetelte,
hogy mindenki megállja helyét a szolgálatban,
s egész lelkületét belelehelje feladatába. Amily
szigorú volt önmaga és saját csapatai iránt,
époly félelmes kritikát tudott gyakorolni mások
fölött, ahányszor elbizakodásból vagy léhaságból elkövetett hibákat, az intézkedéseknél ferdeséget, a csapatellátás körül hibát vagy mulasztásokat tapasztalt. Maró gúnyjától nem menekült a dilettantizmus kontársága és érzékenysége ; sőt kíméletlen tudott lenni tekintélyek
irányában is, ha rajtakapta őket tévedéseken.
S nem bánta, ha mégúgy felszaporodnak is
személyes ellenségei.
Mindjárt az ozorai táborban haragosává tette
a hiú és indulatos Perczeit; úgy váltak el,
hogy soha többé ki ne béküljenek. Perczel a
Muraközbe nyomult, a stájer határ fölé ; Görgeyt
a honvédelmi bizottmány a .Jellasich sarkában
járd fősereghez küldé, mely okt. 8-án beérte a
Lajtát. De ott meg Grörgev a tépelődő főparancsnokkal veszett össze. Hibáztatta tétovaságáért, céltalan mozdulataiért ; szemrehányásokat tett neki, hogy készületlenül osztrák területre lépett s okt. 30-án a schwechati csatát
erélytelenül vívta meg. Az öreg Móga csata
után, egy lábhorzsolás örve alatt, le is tette
nyomban a vezérbotot s végkép eltűnt a színtérről.
A honvédelmi bizottmány elnöke most „ideiglenesen" a fiatal Görgeyre bízta a seregparancsnokságot. Imponált neki ez a kemény, férfias
egyéniség, s katona-zsenijétől úgyszólva csodákat remélt. í g y került össze a két hatalmas
elme a pozsonyi főhadiszálláson : Kossuth Lajos
Görgey .Artúrral ; gondolkodásuk és természetük azonban összeférni csak nehezen tudott.
(Folytatása következik.)

Hivatalos

rész.

A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter :
Köszönetét nyilvánította: Artner Rezsőné
honvédezredes özvegyének, nőegyleti elnöknek és
az orsovai nőegyletnek, mely az orsovai áll. el.
iskolába járó szegénysorsú gyermekek felruházására 348 K-t áldozott és 54 tanulót 214 K
összegben meleg ételben és kenyérben részesít e t t ; a „Pápai Takarékpénztár- Részvénytársaság
nak, mely az 1908. évben a pápai különböző
felekezeti isk. részére 760 K-t adományozott.
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Kinevezte: Varga János oki. tanítót a kisvárdai áll. el. isk.-hoz 1909 szeptember 1-i
hatállyal r. tanítóvá ; Trnzsinszky
István oki.
tanítót a puji áll. el. isk.-hoz f. évi szeptember
1-i hatállyal r. tanítóvá; Albert József oki.
tanítót a szabadka-külterületi áll. el. isk.-hoz r.
tanítóvá ; TJtryné Kubesch Anna oki. tanítónőt
a csentai (v. batárőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r.
tanítónővé ; Zakariás Etel oki. óvónőt a sajószentandrási áll. óvóhoz óvónővé.
Jelen minőségében áthelyezte : Csapó
Kálmán krassószörényvármegyei segédtanfelügyelőt a báesbodrogvármegyei, Láng Mihály dr.
nyitravármegyei segédtanfelügyelőt a krassószörényvármegyei ós Pataki János dr. báesbodrogvármegyei segédtanfelügyelőt a nyitravármegyei
kir. tanfelügyelőséghez ; Kórody Ferenc zemplénvármegyei és" Kolnmbán Sándor szebenvármegyei
segédtanfelügyelőket kölcsönösen ; özv. Tauber
Ödönné szül. Kubácska Jolán alsóvisói áll. óvónőt a stubnyafürdői áll. óvóhoz ; Eperjessg
Gizella abaújszinai áll. óvónőt az alsóvisói áll.
óvóhoz.
Jeien állásában v é g l e g m e g e r ő s í t e t t e :
Dimics Vidoszáva gályái (v. határőrvidéki) 'közs.
isk. tanítónőt.
Előléptette : Nagy Imre losonczi áll. el. isk.
tanítót a népnevelés terén szerzett érdemei elismeréseül — mostam állomáshelyén — az 1907.
évi XXVI. t.-c. 9. szakasza alapján igazgatótanítóvá.
Nyugdíjat utalványozott: Demeter Mózes
nyárádszentimrei munkaképtelen ref. tanítónak
évi 1460 K-t; Stricker Ármin szlaniczai munkaképtelen magániskolatulajdonos tanítónak évi
720 K-t; Braun Ádám gánti róm. kath. el. isk.
munkaképtelen tanítónak évi 1180 K-t; Oberszt
János bellyei róm. kath. el. isk. tanítónak évi
1836 K-t; Bapp Rezső szajki róm. kath. el.
isk. munkaképtelen tanítónak évi 2240 K-t;
Korbai Dezsőné, szül. Kvanduk Róza szentfülöpi
közs. óvónőnek évi 280 K-t.
V é g k i e l é g í t é s t e n g e d é l y e z e t t : néh. Nagy
Elek vésztői ref. tanító özv., szül. Papp Mária,
jelenleg férjezett Urbán Gyulánénak 1244 K-t.
Gyám-, ill. segélypénzt e n g e d é l y e z e t t :
néh. Szabó Géza nyug. áll. el. isk. tanító özv.,
szül. Dézsi Polikszénának évi 680 K-t; néh.
Meskó Gáspár pályáni ref. el. isk. tanító Jolán
Erzsébet nevű kiskorú árvájának évi 110 K-t;
néh. Stára József nyug. társulati el. isk. tanító
özv., szül. Gassenheiner Erzsébetnek évi 540 K-t ;
néh. Izsák János sáregresi nyug. ref. el. isk.
tanító özv., szül. Somogyi Évának évi 648 K-t,
1 kiskorú árvájának pedig 108 K-t; néh. Jagicza
József nyug. kalocsai-gombolyagszállási róm. kath.
el. isk. tanító özv., szül. Rudnai Mária Annának
évi 381 K-t.
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Különfélék.
Iskolai Emléklap.
Kedves gondolatot valósított meg az Athenaeum: művészi kivitelű Iskolai Emléklap ot
adott ki, bizonnyal sok-sok ezer gyermeknek nagy
gyönyörűségére. Mappaszerűen összehajtható 6
oldal ez az emléklap : szabadalmazott találmány,
melyben nekünk, öregeknek is nagy örömünk telik.
Az első oldalt felül a magyar szent korona ékesíti, alant templomnak és iskolának képe két
oldalt, középen pedig a tanító bácsi a számvetés
nehéz tudományát magyarázza egy jóképű kis
magyarnak. A második borítékoldalon a Szózat
első versszaka s alatta ismét művészi kép az
iskola életéből : két gyermek szeretettel simul a
deresedő fejű tanítóbáesihoz. A harmadik borítékoldalon szárnyas és iskolatáskás angyalka lebeg
fent, alatta a Himnusz első szaka, legalul pedig
Hungária, kezében nemzetiszínszalagos aranykoszorú, lábánál tanuló gyermekek.
Az Iskolai Emléklap belseje — kincsesbánya.
Örökéletű verssorok, bölcs mondások nagy magyarjainktól a két szélső oldalon, középen az igazi
emléklap, melyre beírandó a tanuló neve, alul a
tanítóé vagy igazgatóé, közbül egy szép emlékmondat. Halhatatlanjaink közül a következők nevével találkozunk : Vörösmarty, Kölcsey, Arany,
Petőfi, Tompa, Jókai, Deák, Széchenyi, Kossuth
— s végül az első alkotmányos kultuszminiszter
és a magyar kultúra mai vezére : Eötvös és Apponyi.
Körülszegik pedig e három oldalt is gyönyörű
képek : zászlót lengető, magyarruhás fiú s koszorút
vivő kisleányok. S köröskörül magyarstüű dísz.
Igaz örömmel mondhatom, hogy ez az Iskolai
Emléklap szemet, szívet gyönyörködtető, lelket
termékenyítő, a művészi szép iránt való fogékonyságot ébresztő alkotás. Emlék, melyben élte alkonyán is öröme lesz a mai nemzedéknek.
Ez az Emléklap azonban egyéb üdvös célt is
szolgál. A kiadó minden eladott példány után
(egy példány ára 30 fillér) két fillért ád a vármegyei tanítóegyesületeknek, egy fillért az Eötvösalapnak. Az emléklapban van egy szelvény : e
szelvényeket a tanítóegyesületek útján kell majd
a tanítóknak a kiadó Athenaeumhoz (Rákóczi-út
54.) juttatni s a kiadó a Néptanítók Lapjában
nyugtázza a szelvényeket, mire lapunk a szép
cél érdekében készséggel vállalkozik.
Olvasóinknak meleg szeretetébe ajánljuk az
Emléklapot. A gyermekek és nevelőik iránt való
nagy szeretet sugárzik ki minden vonásából :
megérdemli e szeretet a legteljesebb viszonzást.
Ii E.
— Adakozás. TJhrinyák Károly vörösvágási
tanító az ev. iskolában 5 koronát gyűjtött az
aradi vértanuk vesztőhelyének megváltására. Rendeltetési helyére juttattuk.
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— K i r á l y i kitüntetések. A király két
kultuszminiszteri tanácsost tüntetett ki a Lipótrend lovagkeresztjével. Kacskovics Mihály dr.
az egyik, Nárai Szabó Sándor dr. a másik.
Királyi kitüntetést kapott Kapitány
Kálmán
dr. miniszteri segédtitkár is, a Ferenc József
rend lovagkeresztjét. A mi olvasóink közelről
ismerik a kitüntettek értékes munkásságát s
bizonyára örömmel veszik tudomásul a megérdemelt kitüntetést. Kacskovics Mihály 25 éve
áll a közoktatás szolgálatában. Mostani munkaköre a kisdedóvás, a községi és felekezeti népiskolák ügye. Különösen az 1907. évi X X V I I .
törvény végrehajtása körül szerzett elévülhetetlen érdemeket. Nárai Szabó Sándor, amellett,
hogy mint elnöki titkár végez nagy avatottságot kívánó munkát, a gyógypedagógiai ügyek
lelkes vezetésével szolgált a királyi kitüntetésre.
Kapitány Kálmán méltán érdemelte ki közvetlen főnökének, Tóth János államtitkárnak becsülését, bizalmát. Széles látókörű, nagyműveltségű fiatalember, ki az irodalomnak is komoly,
magyarlelkü munkása : mindenképen méltó arra,
hogy a királyi kitüntetés fénye már most megvilágítsa azt a szép pályát, melyet megfutni
elhívatott.
— A nagykőrösi r e f . tanítóképzőben a
tanítóképesítő-vizsgák június hóban lesznek. Június
l én, 2-án és 3-án írásleli, 26—30-ig a szóbeli
vizsgák, és pedig teljesen az állami szabályzat
szerint. A folyamodványok a dunamelléki ref.
egyházkerületi tanítóképesítő-bizottsághoz intézendők, Nagykőrösre.
— Tanítóárvák f e l v é t e l e a Magyarországi
Tanítók Arvaházába. A jövő iskolai év kezdetére nevezett árvaházba néhány új tanítóárva
fog felvétetni. E helyekre Magyarország bármely
vidékén működött kisdedóvó, elemi nép- és polgári iskolai tanító, képezdei tanár és tanfelügyelő
árvája pályázhat. Előnyben részesülnek azok az
árvák, akik az állami tanítói árvaházakba való
felvételi jogosultsággal nem bírnak és akiknek
szülőik az árvaházi egyesület tagjai voltak és
kötelezettségüknek eleget is tettek. Ha az árva
szülői az árvaházi egyesület tagjai nem lettek
volna, akkor az árva szülőinek a nevére az
50 koronás tagsági tőkét (örökös tagsági díjat)
az egyesület pénztárába kell a felvételt megelőzőleg befizetni. A felvétel iránti folyamodványok legkésőbb június 10-ig délelőtt 12 óráig
Tóth József kir. tanácsos, nyug. pestmegyei kir.
tanfelügyelő úrhoz, mint az egyesület elnökéhez
(Budapest, I., Fehérvári-út 10—12., II. em.)
küldendők. A folyamodványokhoz melléklendők :
1. a felveendő árva keresztlevele (születési bizonyítványa), 2. a testi épségét és a megejtett
himlőoltást igazoló orvosi bizonyítványt, 3. a
mult évi iskolai bizonyítvány és látogatási bizo-
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nyítvány a jelen iskolai évről, 4. az atyja, esetleg az anyja halálát igazoló bizonyítvány, 5. a
testvérek számát és azok korát feltüntető családi
értesítő, 6. szegénységi, illetőleg községi bizonyítvány, mely tanúskodik arról, hogy az árva
teljesen vagyontalan és bogy az özvegy anya
minő jövedelmi forrásból t a r t j a fönn magát,
7. hivatalos okirat arról, hogy az özvegy anya
és annak árvái kapnak-e és mennyi segélypénzt
a tanítói nyugdíj- és gyámalapból vagy bármely
más alapból, 8. az atya, esetleg az anya tanító
voltát igazoló bizonyítvány és 9. az anyának,
esetleg a gyámnak két tanú előtt aláírt abbeli
nyilatkozata, hogy az árva számára a tanítói
nyugdíjalapból j á r ó nevelési pótlékot és az általa
esetleg élvezett más ösztöndíjat az árvaháznak
szolgáltatja át.
— Madarak é s fák napja. Április 27-én
kedves ünnep játszódott le Deákin (Pozsony m.),
a bencés-uradalom erdejében. Az iskola lelkes
tanítótestülete s Wargha Samu dr. igazgató
vezetése mellett, nemzeti zászló alatt az összes
róm. kath. tanulók kivonultak az erdőbe, hol a
22 pontból álló, madárénekekkel fűszerezett programmot nagy lelkesedéssel adta elő a gyermeksereg, az ünnepen nagy számban megjelent szülők,
a helybeli és vidéki intelligencia gyönyörűségére.
— F e l v é t e l t a n í t ó k é p z ő b e . A szentferencrendi nővérek vezetése alatt álló nagyszebeni
tanítónőképző-intézetbe fölvetelért folyamodók június 15-ig n y ú j t s á k be fölszerelt kérvényüket
az intézeti igazgatósághoz. Bennlakási havi díj
36 korona. A bennlakásról pirospektust szívesen
küld az igazgatóság.
— I s k o l a t á r s a k t a l á l k o z ó j a . Szilágyi A r t ú r
tanító (Dány,
P e s t m.) felkéri osztálytársait,
kik vele Esztergomban 1904-ben képesítőztek,
hogy címüket azonnal tudassák.
— H a l á l o z á s o k . Dénes
Károlyné
szül.
Szieber Margit Hunyad vármegye kir. tanfelügyelőjének felesége, életének 34-ik, boldog
házasságának 7-ik évében, rövid szenvedés után
elhunyt Déván. — Nárai Horvátit
Endre kissomlyói róm. kath. kántortanító élete 66-ik,
tanítóskodásának 45-ik évében elhunyt. — Gulyás János iglói róm. kath. el. isk. tanító, a
„Lőcsevidéki Róm. Kath. Néptanító-Egyesület"
alelnöke és tiszteletbeli tagja, életének 72-ik,
áldásos tanítói működésének 45-ik évében elhunyt. — Kulinyi
Mór báesföldvári izr. tanító
életének 51-ik évében Bácsföldváron elhunyt. —
Lőrincz
Lajos nyug. tanító neje, szül. Imreh
Mária, életének 87-ik évében, 6 1 évi házasélet
után elhunyt Keresztváron. — Köröspataki és
köpeci Sebestyén Sándor felszentelt ref. lelkész,
nyug. állami polgári iskolai tanár, életének 57-ik
évében elhunyt Nagyenyeden. Áldás emlékükre !
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Szerkesztői üzenetek.
K. M. A szerkesztő történeti kézikönyvét ingyen és
bérmentve küldi meg mutatványul a kiadó Càmpel-cég
(Andrássy-út 21.), a vegyes ajkú iskolák részére készült
magyar-román, -tót, német, szerb és ruthén kiadásból
pedig — szintén ingyen és bérmentve — az Athenaeumtól (Rákóczi-át 5-1 ) kaphat mutatványpéldányt.
Vizsgái jutalomkönyvekül ajánlhatjuk a Kis Könyvtár
köteteit. .Száznál több jelent meg. Egy-egynek 60
fillér az ára. Jegyzéket kaphat a Lampel-cégtől. —
A. K. Péczely József novelláját, mely körülbelül egyidőben jelent meg lapunkban és az Uj Idők ben, nem
az Uj Idők-bői vettük át. A szerző, úgy látszik, mind
a két lapnak beküldötte s véletlenül egyszerre jelent
meg. — M. Gy. (Bucsum.) Vezérkönyv a testgyakorlathoz. Népiskolai tanítók számára írta Stepanko
Albert. Ára 2 K. Kiadja Lampel R. (Wodianer F. és
Fiai), Budapest, Andrássy-út 21. — P . E. (A fiam.
A csók ára.) Mind a kettőben van valami kedvesség,
de egyik sem üti meg a mi mértékünket. — 15. M.
(Hét vers.) Sajnáljuk, de ezek között sem találtunk
közölhetőt. Amit múltkor kifogásoltunk, azon minden
igyekezete mellett sem tudott segíteni. — S. E. A
versek alapgondolata — különösen a Gyermekekhez
címűé — szép, de megírásukban, nyelvükben nem
íudjuk az igazi költőt fölfedezni. Ez a baja a külső
forma tekintetében eléggé sikerült németből való fordításnak is. — P . H. (Intézetben stb.) Gyönge szárnypróbálgatások. — G. C. (Az új otthonban stb.) Sorra
kerülnek. — I. L. (MuH idők stb.) A versek gyöngék. —
B. A. (Boldogságom.) Uszinte érzés, de kidolgozásában
dilettánsra vall. — F. (A nemi felvilágosításhoz.) E
kérdésről legközelebb kezdjük meg egy nagyobb
tanulmány közlését, ön is sok figyelemreméltót mond,
de magyartalan stílusának javítására a legjobb akarattal sem vállalkozhatunk. — 0 . (A tanítónéni haragszik.) Sorra kerül. A Kis Könyvtárnak küldött kéziratot még nem olvashattuk. Valószínűleg a nyárra
marad — L. (Iskolalátogatás.) Jóízű apróság, de bizonyos, hogy mindenféle félreértés s ízetlenkedés támadna
a nyomán. Emiatt le kell mondanunk a közléséről. —
P . I. Cs. Bizony szomorú, hogy sok okleveles tanító
van állás nélkül, de e tekintetben is sokat javultak
az állapotok a még nem oly rég múlthoz képest. Az
ön eikkecské.i'e s annak javaslata nem változtat e
bajon. Gyökeresebb kúra szükséges itt. —• F. M.
László István, kinek néhány versét közöltük s egyebütt is találkozott verseivel, fiatal tanító. A kérdéses
jegy alatt az ír, akit ön gondol. — Közgyűlési meghívókat nem közlünk, mert hisz' azokat amúgy is
megkapja a tanítóegyesület minden tagja, s különben
is rendszerint, mire a meghívó megjelennék a lapban,
már meg is volt a gyűlés. Ellenben igen szívesen
vesszük és közöljük a gyűlésekről szóló tudósításokat:
ezek az összes olvasókat érdeklik. — II. (A gyermek
játékai.) Sorra kerül. — Sz. (Nagybánya.) Szíveskedjék
annak idején beküldeni a könyvet s ismertetni fogjuk..—
M. (Pusztakeresztúr.) Mind a három sorra kerül. —
Az anya. Mély, igaz érzés árad ki minden sorából,
de nem tudja megtalálni a megfelelő irodalmi formát.
Tartalom : Gyermekek a színpadon. — A magyar
nőnevelés kérdései. Kóródy Miklós. — A népiskola
földrajzáról. F. Szántó Károly dr. — Egyesületi élet. —
Irodalom és művészet. — Könyvesház. — Tanítók
tanácsadója. — Szépirodalom : Kikeletkor. Szabolcsba Mihály. — Az almafa alatt. Szép Annuska. —
Valamire várok. Visolyi Mária. — Az új tanító. Steindlné
Ludvig Mici. — Görgey téli hadjárata 1848/9-ben.
Balogh Pál. — Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS.
Rovatvezető: J - A J S T C S Ó

A szociáldemokrata szabadoktatás.
(Folytatás.)

fí. Tudományos oktatásuk, bölcseleti élvei.
Tudományos oktatásuknak elveit, sőt egész
rendszerét is részletesen kidolgozva, megtaláljuk Pikier Gyulának abban az előadásában,
amelyet A szabadtanítás tárgyairól és módjairól tartott a péesi szabadtanítási kongresszuson.
Pikier a tanítói eljárás tudományos alapjává a következő bárom elvet teszi :
Első a köznapiság elve, amelyik így hangzik :

A tudomány igazságainak érvényét azoknak
mindennapi életeben tüntessük fel, akikhez tanításunkkal fordulunk.
Ez elv szembetűnővé tételére a következő
példát hozza fel : Előveszünk egy gummiszalagot és megmutatjuk nekik, hogy amilyen
nagy erőfeszítéssel széthúzzuk, ugyanolyan
nr.gy munkát végez, mikor visszaugrásában
például egy pityke't eldob. Erről áttérünk a
feldobott test energiájának a megmaradására,
mondván, hogy közte és a föld között is ilyen
láthatatlan gummiszalagféle van . . . Aztán
átmegyünk az ember testben történő „széthúzásra" és „összeugrásra", mely a test munkaforrása. így egy-két óra alatt az egész rejtelmes világ a köznapi dolgokkal azonossá válik,
hasonlatossá a gummiszalaghoz. így legtanuiatlanabb tanítványunk értelme is valósággal
megnyílik a tudásnak.
f
E tanítás módszere tehát a gyors és könnyű
általánosítás. Nem annyira a nagyszámú tények
sorozatának összeállításán kell keresztül jutni
el az általánoshoz, a törvényszerűhöz, a „rejtelmes világ" megmagyarázásához, mint inkább
egy-két analógia segítségével. Világosabban
kifejezi ezt a második, műveltségi élv, amely
következőképen hangzik :

Soha semmi speciális kérdésről ne tanítsunk
anélkül, hogy a legnagyobb, legáltalánosabb
elvekig ne menjünk.
Ez általános elvekre gyorsan eljutni Pikier
szerint azért szükséges, mert e legáltalánosabb
és így' legmagasabb elvekben érezteti magát
legjobban a tudománynak az az eleme, mely
nem külső benyomásból, hanem saját bensőnkből származik. Ezekből az általános elvekből
aztán nem lesz nehéz tisztán a dedukció segítségével újabb és újabb igazságokhoz jutni.
Az a tétel, hogy a tanítás részletekbe mé-
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lyedjen és szorosan a tényekhez szabva magát,
csak a kész és kiforrott igazságokat igyekezzék a tanulóval elsajátíttatni, Pikier szerint
csak a XIX. század második felének abból az
antifilozofikus szelleméből keletkezett, amelyik
a tudományban az intuíció jelentőségét t a g a d j a
és az indukció kizárólagos értékét hirdeti.
Egyenes folyománya e korszak általánosan
konzervatív és haladásellenes irányának, amely
azonban a most kezdődő progresszív iránnyal
szemben egyre jobban elveszíti az elméken
való régi uralmát.
Ezzel a második elvvel szoros kapcsolatban
van a harmadik, a hátalom élve, amelyik így
hangzik :

Soha se tanítsunk semmit, hogy fél ne tüntessük, hogy annak ismerete (egészség, gazdagság, politikai erő formájában) hatalmat ád az

embernek, hogy az, egy szóval, hasznos.
Vagyis, mint Pikier ez elvet részletesebben
magyarázza, tanítványaink
érdeklődését és
aktivitását fel kell izgatnunk annak elmondásával, hogy milyen további hasznos eredményekre vezethet a tudomány a jövőben. J á t szatnunk kell evégett fantáziájukat s a magunkét. E l kell nekik mondanunk, hogy a
jövő egyik feladata a nap sugárzó energiájának közvetetlen áttétele mechanikai munkává.
Továbbá a tengerjárás felhasználása ilyen
munkára. A tápszerek mesterséges előállítása.
Az egyéni karakter megváltoztatása testi orvoslás állal. Hogy az osztályharc célja egy
olyan társadalom megteremtése, amelyben a
lehető legtöbb embernek lehető legnagyobb
boldogsága van biztosítva. Hogy tervezhető a
mai nemzeteken túlmenő, a mainál gazdagabb
tartalmú, kényszerrel nem biztosított szervezet,
emberi összemüködés ; az egész emberiség
sokágú, szervezett összeműködése. A lehető
legteljesebben ki kell előttük színezni az ilyen
jövendő alakulások képét.
így jut el a szociáldemokrata iskolán kívüli
oktatás Morus Tamás, azaz Marx Utópiájához.
Ahhoz a szebb és boldogabb jövendő társadalmi rendhez, amely az élet nyomorúságaival
küzködő tömegre épen olyan erős varázzsal
hat, mint a világ és emberiség megváltásáért
lelkesülő tanultabb ifjúságra. így lesz hirdetője egy merész és sajátságosan optimista
világnézetnek, amely rendületlenül hiszi és
vallja, hogy az emberi elme munkásságának
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eredménye, a tudomány nemcsak a lét problémáit fogja muthematikai biztossággal megoldani, hanem a társadalomban együtt küzdő
és szenvedő emberek életének is összes titkait
és feladatait. És ez a világot és embert megváltó tudomány meg fog alakulni, mihelyt
sikerül magunkat kiszabadítani azokból a
szellemi bilincsekből, amelyeket a mult hagyományai és előítéletei reánk raktak. Á mult
hagyományait és előítéleteit kell tehát lábaink
elől eltakarítani, és akkor nyitva áll a tudomány csalhatatlan és biztos igazságaival kikövezett országút Morus Tamás, azaz Marx
Károly Utópia-ja felé.

7. A társadalomtudományok szabadiskolája.
A szociáldemokrata iskolán kívüleső oktatás rendszerének ismertetése hiányos volna,
ha rá nem mutatnánk arra, hogy annak legfelső tudományos betetőzése is készen van

a

Társadalomtudományok

Szabadiskolájában,

amely a szociáldemokrata iskolán kívüli oktatásnak épen olyan főiskolája, mint a hazafias
irányú szabadoktatásnak a budapesti egyetemen szervezett Népszerű Főiskolai Tanfolyam.
Berendezésében három tipust egyesít magában : a francia Université Populairc-t, az

angol University Extension és a belga szabad
társadalomtudományi főiskola tipusát. Az Université Popidaire mintájára számos rövidebb
lélekzetü (1 — 3 órás) kurzust rendez, melyek
rendszeres ismereteket nem adnak ugyan, de
igen alkalmasak arra, hogy a munkásság
tudásszomját enyhítsék, érdeklődését fölébreszszék a legkülönbözőbb problémák iránt és
mintegy útmutatóul szolgáljanak arra nézve,
hogy ki milyen speciális tanulmányokra érez
magában hivatást és különös érdeklődést
(Munkás-mellékkollégiumok).
E tanfolyamokon
kívül, melyek rövid és a tudás legkülönbözőbb
tereiről vett rövidebb előadásokból állanak,
arra is törekednek, hogy szakszerű és rendszeres tanfolyamokkal végigvezessék az alaposabb tudásra vágyó hallgatóságot amaz
alapismereteken, melyek a modern világnézet
kiegészítő részét alkotják. Ezek az úgynevezett munkás - főkollégiumok, és úgy vannak
felépítve, hogy egy munkás négy félév alatt
nyolc iiyen főkollégiumot hallgatva, megismerkedjék mai tudásunk alaptényeivel és
elméleteivel, még pedig a következő részletes tanterv alapján:
I. f é l é v .
A) Csillagászat és geológia. A föld helyzetének és fejlődésének alapul vétele mellett a
l«gtobb csillagászati és geológiai eredmények
ismertetése. A tanítás célja a világegyetem

20.

LAPJA.

SZÁM.

áttekintése, az anyag egységének s a gravitáció
egyetemes törvényeinek megismertetése és
bizonyítása.
B) A munkásosztály történetének alapul vétele
mellett szociológiai ismeretek nyújtása: kezdetleges munkamegosztás, társadalmi tagozódás, osztályok stb. A tanítás célja az, hogy
a szociabilitás törvényszerűségét és progreszszióját igazolja.
II.

félév.

A) Az anyag körforgása a természet háztartásában. Fizikai és kémiai ismeretek nyújtása : a szerves és szervetlen világ összefüggése.
A tanítás célja az anyag megmaradás - törvényének bizonyítása.

B) A modern kapitalizmus története. A kereskedelmi nagy tőkék keletkezése, a
szánszkori kézműipar — manufaktura —
nagyvállalkozás ; a gép és a modern
üzem. A tőke-koncentráció és az ipari
kásság városi tömörülése.

renemint
nagy
mun-

III. f é l é v .
A) Fejlődéstan. A szerves élet keletkezése
és fejlődésének törvényei. A fajok eredete,
az ember származása. A tanítás célja, hogy
feltüntesse a szerves világ egységének törvényszerűségét.
B) Társadalmi erkölcstan. Az erkölcsi érzések keletkezése, az erkölcs sokfélesége, helyi
és időbeli változásai, összefüggése a gazdasági és táisadalmi szervezettel. Az erkölcs
társadalmi szerepe.
IV. f é l é v .
A) Biológia. A sejtélet törvényei ; anyagcsere, érzés, mozgás, termékenyítés, szaporodás. *A biológiai törvények társadalmi érvényessége ; átöröklés, fajok, kiválasztás.
B) Összehasonlító vallástörténélem. Az emberfölötti világra vonatkozó eszmék és érzelmek
keletkezése s fejlődése.
Végül különösen a párisi Ecole Libre des
Sciences Sociales és a brüsszeli Université
Nouvelle mintájára egyetemi színvonalú, tehát
nem csupán ismeretközlő, hanem kritikai és
kutató speciál-kollégiumokat is rendeznek,
amelyeknek az a céljuk, hogy egyetemi ball-»
gatókat, valamint a munkásosztály müveltebbjeit megtanítsák a kritikai gondolkozásra és
a tudományos gondolkozásra. Ezek az előadások alkotják az úgynevezett felsőbb tan-

folyamokat.

^
*

*

Az elmúlt. 1907/8. tanévben e háromfajtájú
tanfolyamban a következő előadásokat tartották, és pedig az
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I. f é l é v b e n .
A) Munkás-főkollégiumok.

1. Általános
biológia. Összesen 12 óra.
Tanár: dr. Fülöp Zsigmond. Az előadás célja
az élet általános jelenségének leírása.
Tananyag.
I. A biológia fogalma. Mi az
élet ? Különböző feleletek erre a kérdésre :
vitaiizmus, teleológia, mechanizmus. A sejtelmélet s ennek története. IT. Sejttan, a protoplazma-elmélet rövid története. A protoplazma
fogalma, alaki és vegytani tulajdonságai, mozgásai. III. A sejtmag. Magnélküli szervezetek.
A sejt elemi szerkezete. A sejt életműködései:
az anyagcsere, szilárd, folyékony és légnemű
táplálékok felvétele. Az anyagcsere termékei.
IV. Az élő protoplazma ingerlékenysége : hő-,
fény- és villamos, vegyi és mechanikai ingerek. E jelenségek értelmezése. V. A sejtek
szaporodása. A sejtmag osztódása és ennek
különböző formái. VI. A sejtek egyesülése
szövetekké, szervekké, egyénekké. Első- másod- és harmadrendű egyének. Együttélés,
élősködés. VII. A szövetek és szervek keletkezésének okai, főleg a munkamegosztás. A
sejtek és szövetek egymásra való hatásai és
az ezek következtében fellépő elváltozások.
VIII. A szerves fejlődés külső tényezői: nehézségi erő, mechanikai erők, fény-, hő-elektromosság. A belső tényezők: korrelációk.
2. A modern kapitalizmus kialakulása. Összesen 12 óra. T a n á r : dr. Jászi Oszkár.
Tanany ig. I. Mi a kapitalizmus ? II. Az
ókori kapitalizmus. III. A kézműipar és a
középkori gazdaság. IV. A tőke keletkezése.
V. A kapitalista-szellem felébredése. VI. Korai
kapitalista - világ. VII. A kapitalizmus küzdelme a középkori világgal. V i l i . A gép és a
modern kapitalizmus. IX. A gazdasági élet
átalakulása. X. A modern városi élet. XI. Verseny és monopólium. XII. A modern munkásosztály és a jövő.
(Folyt, köv.)

A háztartási és női gazdasági
ok ta tá s Franciaországba n.
írta : Jancsit

Erzsébet.

(Vége.)
Az előbbi közleményben említett „Ecole
des mères"-hez csatolt tanítóképző-intézet tanfolyamának a keletkezése igen érdekes.
1897-ben Moll Weiss asszony megnyitja
Bordeauxban „Ecole libre et gratuite d'economie domestique et d'hygiène" nevű iskoláját,
mely 1904-ben „Ecole des pières" címmel
Párisba tétetik át.
Moll Weiss asszony iskoláját Bordeauxban a
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jómódú osztály leányainak számára nyitja meg.
A tanterv felöleli a háztartást és egészségtant,
n o *
a kisded- és betegápolás ismertetését, azonkívül a varrást, szabást, főzést, mosást és
vasalást. A siker már az első évben oly nagy
volt, hogy Moll Weiss asszonynak már a
következő évben ki kell iskoláját bővítenie a
nép leányai számára. Moll Weissné — kit
csekély támogatásban a város is részesített —
felhívást intézett Bordeaux összes leányiskoláinak igazgatónőihez, hogy
csütörtökönként
nagyobb növendékeik közül a legjobbakat,
számszerint tizenkettőt, küldjenek ei hozzá a
tanítónők vagy az édesanyák kíséretében, esetleg egyedül is. Ritka kedves látványt nyújtott
csütörtökönként Moll Weiss asszony iskolája.
A nagyterem közepén a növendékek szorgalmaskodtak, munkájukat éber figyelemmel kísérték a kísérőik, kik a társadalom legkülönbözőbb
osztályaihoz tartoztak. A tollaskalapú gazdag
kereskedő felesége mellett ott látjuk szerényen
meghúzódni a szegény munkásasszonyt, az
apáca mellett a protestáns iskola tanítónőjét,
a magasrangú hivatalnok felesége mellett a
kishivatalnoknét. A társadalmi nagy válaszfal, mely őket az életben úgy elválasztja egymástól, láthatatlanul leomlott közöttük ; egyek
itt mindannyian, ugyanazon érzés, eszme hatja
őket át a napsugaras, derűs kis teremben.
A tanfolyam, mely húsz csütörtök délelőtti
előadásból állott, két részre oszlott. Az oktatás egyik része tisztán csak elméleti volt, a
másik gyakorlati. Ami a főzés tanulását illeti,
először is egyszerű, olcsó és tápláló eledelek
összeállítása és elkészítése volt a tanulás
anyaga. Később, ha az ételek elkészítését megtanulták, áttértek a különböző gyógyteák,
tapaszok, kenőcsök elkészítésének a tanulására.
A tejkezelés is egyik fontos ága volt a gyakorlati oktatásnak. Sokoldalú
munkájában
Moll Weiss asszony hűséges segítőtársakra
akadt idősebb és értelmesebb tanítványaiban ;
utódról azonban nem gondoskodott s így történt azután, hogy mikor Bordeaux-t elhagyva
Párisba ment, iskolája feloszlott, mert senki
sem érzett magában annyi erkölcsi erőt, hogy
a megkezdett munkát folytatni merte volna.
Moll Weiss asszony azután belátta, hogy, ha
azt akarja, hogy fáradságos és nehéz munkája nyom nélkül el ne tűnjön, akkor utódokról kell gpndoskodnia, kik az ő szellemében
dolgozva, a tökéletesedés felé vigyék az ő
eszméit és gondolatait, melyek a női gazdasági
és háztartási oktatás köré csoportosulnak. E p e n
ezért Párisban, „Ecole des mères" nevű iskolájában tanfolyamot nyit, melynek célja háztartási és gazdasági iskolák számára tanítónőket képezni.
20*
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E tanfolyamról már nagyon sok kiváló,
derék tanítónő került ki, kik igazgatónőjük
nemes példáján lelkesedve, Franciaország különböző vidékein a legnagyobb sikerrel működnek.
Ez első kísérlettel párhuzamosan említhetjük a „Monastier sur Gazeille"-i (Haute-I^oire)
tanítónőképző-intézetet, melynek célja a gazdasági és háztartási iskolák számára tanítónőket képezni. Az iskola (Ecole ménagère, Agricole et de Lacteric) 1902-ben nyílott meg, a
megye és az állam anyagi támogatásával. A
földmívelésügyi minisztérium fennhatósága alá
tartozik, mely évente hat növendéket részesít
ösztöndíjban, azaz teljesen ingyenes ellátásban
és tanításban. Az állam fizeti az iskola tanítókarát is. A megye is támogatja anyagilag az
iskolát, ösztöndíjakat ad stb.
Az iskola 830 m. magasban fekszik a tenger színe fölött, széltől mentes domboldalon,
egy gyönyörű nagy kert közepén. Az iskolához 60 hektárnyi föld tartozik, a gyakorlati
oktatás kivitele céljából. Az iskolának van
azonkívül szépen berendezett majorja, van itt
tehén- és lóistálló, kocsiszín, csűr, disznóól, juhakol, baromfiudvar, méhes, házinyúltenyésztőhely stb.
Maga az iskola egy kétemeletes, 25 m.
hosszú ós 12 m. széles épület. Bolthajtásos,
világos pincéi két részre oszlanak. Az egyik
rész éléstárul, a másik esíráztató-kamrákul
szolgál. A földszint is két részre oszlik. Jobboldalon vannak a tejgazdaság helyiségei, bal
oldalon a konyha, a tanári kar, a növendékek
ebédlője, nappali szobák.
Az igazgatónő lakása — mely két szobából
áll — az első emeleten van ; itt van azonkívül
a nagy tanterem és a hálótermek is. A második emejet felosztása az elsőéhez hasonló. Az
iskolának van saját külön vízvezetéke, központi
fűtése.
Az iskolának kettős célja van : növendékeit
a háztartás és gazdaság összes ágaiba bevezetni ; másodszor növendékeit háztartási és
gazdasagi iskolák számára tanítónőkké kiképezni. A tanfolyam kétéves. Azok a növendékek, kik csak ismereteket akarnak itt szerezni, egy évet töltenek az iskolában, azok,
kik tanítónőkké akarják magukat kiképezni,
két esztendeig maradnak az intézetben.
Az egyéves tanfolyamra mindazon fiatal
leánykák vétetnek fel, kik életük tizennegyedik évét betöltötték s elemi iskolai tanulmányaikról bizonyítványt tudnak felmutatni. Ha
ez utóbbival nem rendelkeznének, felvételi
vizsgát kell tenniök. A növendékek az év
végén a tanultakból vizsgát tesznek s bizonyítványt kapnak (Certificat d'Instruction).
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A kétéves tanfolyamra most már leginkább
el. isk. oklevéllel ellátott fiatal leányok folyamodhatnak, a tanítónői oklevél bírása nem
szükséges okvetetlenül, mert ha a folyamodó
okos és komoly leány, akkor az elemi tanulmányokról tanúskodó bizonyítvány is elégséges.
Az oktatás részben elméleti, részben gyakorlati.
Tanterve a következő :

Elméleti oktatás.
1. A háztartás összes ágaira vonatkozó legszükségesebb ismeretek nyújtása.
a) Polgári jogok és kötelességek ismertetése, erkölcstan, francia nyelv, olvasás, az
olvasottak tárgyalása, elbeszélése, levelek, különösen üzleti levelek szerkesztése, Franciaország
földrajza ; számtan, könyvviteltan, a szövetkezetek különböző fajainak ismertetése, a gazdasági ügyek vezetéséhez szükséges jogi ismeretek nyújtása.
b) A fehérnemű és ruhanemű szabására és
varrására vonatkozó magyarázatok nyújtása.
c) A mosás és vasalás, a ruhák tisztán- és
rendbentartásának elméleti ismertetése.
d) Elméleti oktatás a főzés, az ételek elkészítésére vonatkozólag, a bevásárlás különböző módjai; gyümölcs-, zöldség- konzervek
készítése, maradék ételeknek különböző módon
való feldolgozása, értékesítése, a disznó- és
baromfihúsnak feldolgozása, értékesítése.
2. Mindazon tudományok elemeinek ismertetése, melyeknek tudása a háztartásban és
gazdaságban okvetetlenül szükséges.
a) Egészségtan. Az emberi test ápolása és
gondozása. A lakás, a ruházat, az eledelek
tápláló volta, a betegségek, az első segélynyújtás.
b) Természettan, vegytan, természetrajz. Az
állat- és növényvilág beható ismertetése. Az
állatok és növények haszna, fontossága.
3. Állattenyésztés és földmívelés.
a) Disfcnóhizlalás, baromfitenyésztés. Hogyan
kell gondot viselni a tehénre, hogy elegendő
tejet adjon, mily táplálékot adjunk neki, a
borjúk nevelése, mily betegségek fordulnak
elő háziállatainknál, hogyan kell ezeknek
elejét venni, gyógyítani stb.
b) Föld- és kertmívelés. Virág, vetemény,
gyümölcstermelés, a termények értékesítése,
szántóföldek, rétek, legelők, kaszálók mívelése.
4. Tejgazdayxg. A tej mérése, sterilizálása,
pasztörizálása, a tej feldolgozása, sajt-, vaj-,
túró-, tejfelkészítés; a tejtermékek értékesítése.
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5. Méhészét. A méhes elrendezése, tisztántartása, a méhek gondozása, táplálása, előforduló betegségei, a mész és viasz feldolgozása, értékesítése.

Gyakorlati oktatás.
A lakás tisztán- és rendbentartása, sütés,
főzés, mosás, vasalás, fehérnemű- és ruhavarrás, szabás, befőttek készítése, gyümölcs- és
zöldség-konzervek, vaj , túró-, tejfel-, sajtkészítés stb.
Az elméleti oktatást mindig és araennyire
csak lehetséges, követi a gyakorlat, melyet a
növendékek igazgatónőjük, tanítónőik és tanáraik vezetése és felügyelete alatt végeznek.
Az iskola élén egy igazgatónő, Foully kisasszony áll, kinek lelkes munkájában egy hattagú tantestület segédkezik. A tantestület 2
nőből és 4 férfiból áll. A nők elemi iskolára
képesített tanítónők (a földmívelésügyi miniszter azonban nem tartja okvetlenül szükségesnek, hogy el. isk. oklevele legyen a tanítónőknek) azonkívül gazdasági és háztartási
tanfolyamokat is végeztek, a férfitanárok mind
szakemberek.
Az iskola 1902-ben négy növendékkel
nyílott meg. Az igazgatónő és a tanári kailelkes és odaadó munkásságának köszönhető,
hogy e rejtett helyen, távol a begyek között
lévő kis iskola rövid időn belül ismertté,
keresetté lett, kivívta a kormány és a közvélemény tiszteletét és becsülését. A kiállításokon, melyeken résztvett, mindig a legnagyobb kitüntetést, az aranyérmet vívta ki
magának.
A földmívelésügyi minisztérium is a legnagyobb elismeréssel adózik mind a tantestületnek, mind a növendékeknek.
A növendékek, kik az iskola falait elhagyták, eddig m^g mindig megállták helyüket
abban a körben, hová a sors őket vetette. Az
innen kikerült tanítónőket szívesen alkalmazzák
Franciaországban mindenütt, részint
mint
tanítónőket, részint mint szövetkezeti munkásnőket, azért az erényekért, melyeket az iskolából magukkal hoztak: fáradságot nem ismerő
munkakedvükért és buzgalmukért.

A Szabad Líceum közgyűlése.
Május 8-án, a Tudományos Akadémiában
volt a Szabad Líceum közgyűlése. Wekerle
Sándor dr. tiszteleti elnök nyitotta meg. Üdvözölvén a megjelenteket, kegyelettel emlékszik
meg a tudomány- és ismeretterjesztő-egyesület
elnökének, Joanovics Györgynek elhunytáról.
Azon tiszteletreméltó alakok közé tartozott,
kik a mult század szabadabb fejlődésének út-
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törő eszmekörében nevekeldtek ; azok közé,
kik a szent hagyományokat újabb eszmékkel
gazdagították. Munkásságuk értéke nem vásári
áru, melyet nagy lármával hirdetnek. Minden
cselekedetüket gondos előkészítés, alapos mérlegelés jellemzi. Ebből a körből hozta Joanovics
munkakedvét, szerénységét, lelki erejét. Ugy
érezte, hogy többet kell tennie embertársaiért,
mint önmagáért; többel tartozik hazájának,
mint családjának és az emberiségnek. Arra int
a Joanovics szelleme, hogy gondosan kutassuk
boldogulásunk útjait.
Fellner Frigyes dr. titkár bejelenti, hogy
Joanovics György emlékét önálló keretben
fogják ünnepelni. A nagy magyar államférfiú
idegenből szakadt hozzánk. Nem a magyar szó
csendült meg először ajakán. Errevaló tekintettel az idegenajkúak számára szervezendő
magyarnyelvi tanfolyamot Joanovics György
tanfolyamnak fogják elnevezni.
A mult évben is izmosodott a Szabad Líceum
élete. Az iskolai telepek száma gyarapodott
az újpesti körrel. A váciúti pedig annyira
megerősödött, hogy Széchenyi-osztály néven
önállóvá alakult.
Összesen harmincnégy kurzust tartottak fenn
ezernél több hallgatóval, amelyek mindenike
buzgón szolgálta a valódi népnevelésnek nagy
érdekeit. Hiszen ez elsőrendű politikai feladat.
Mert az egyesek javának előmozdítása mellett
a polgárok egyetemének a javát munkálja.
Érdekes,\ bogy a Szabad Líceum kirándulásokat is rendez, nagyranőtt iskolásaival. Elég
szép számmal volt a lefolyt évben. Epen
huszonöt. Különösen kiemeli az évi jelentés
az ógyallait és miskolczvidékit. Az előbbinek
Pályi Sándor, az utóbbinak Gorzó Dénes volt
a lelkes vezetője.
Felolvasás következett ezután. Az Alexander
Bernáté az egyéniségről. Épen kapóra jön a
téma nekünk pedagógusoknak. Az egyesület
tudós alelnöke azzal a nyilatkozatával vezeti
be értekezését, hogy sokféle ellentét közt bá
nyódik lelkünk. Vonzódunk, közeledünk, megnyilatkozunk é.s elhúzódunk, távolodunk, zárkózottakká leszünk. Hol az egoizmus vesz
rajtunk erőt, hol az altruizmus. Mindez érzéseknek egységes forrása a létfenntartás ösztöne.
Létfenntartásunk feltétele a társas viszony. Mert
elszigetelve erőtlenek vagyunk, majdnem semmik. Társas élet nélkül semmi sem fejlődhetett
volna ki. A nyelv legkevésbé, mely minden
fejlődés alapja. A munkaösztön dologra sarkal
bennünket. Ugyan kinek volna kedve dolgozni,
ha egyedül állna a világon. Ha újat alkot
valaki, már látja képzeletében híveit, bániulóit.
Követőkre, utánzókra számít. Mert való igaz,
hogy egymást utánozzuk. Csak természetes,
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hogy ha mi felnőttek utánozzuk egymást, a
gyermekek utánozzák a felnőtteket. Ennek az
utánzásnak mélyebb értelme van. Mert amikor
elfogadjuk egymás cselekedetét, helyeseljük,
igazoljuk ezeket.
A divat sem más, mint az, hogy magunkévá
tesszük, amit máson, vagy mástól látunk. A
szokással sem állunk különben. Alkalmazkodunk mások szokásaihoz s átvesszük a mások
szokásait. Ilyeténkép a mi hozzájárulásunk alkotja a tekintélyt. Ha mindenki hozzájárul
valamihez, az az igazság. Az egyetemes igazság abszolút igazság. De hát hol van az egyéniség, ha örökké mások után futunk ? Vájjon
létünk fenntartását egyéniségünkkel kell-e megfizetnünk? Határozottan felelhetünk : hogy nem.
Csupán csaló látszat az egész. Soha sem veszíthetjük el egyéniségünket, mert biztosítja az
öntudat. Nem az egyéniség forog hát veszedelemben, hanem az egyetemesség. Magamat
nem veszíthetem el. Csakhogy az egyéniség
elkülönít, és ha magamra maradok, nem éivényesülhetek s ennélfogva megsemmisülök. Ettől
a megsemmisüléstől óv meg az egyetemesség,
mely egyesít. Vagyis arra kell törekednünk,
hogy az egyéniség összhangba jöjjön az egyéniségek összességével, az egyetemességgel. Az
ember mint meghatározott egyed lép az életbe.
De ez még nem egyértelmű a meghatározott
egyéniséggel. Az egyednek fejlődnie kell, hogy
szert tehessen egyéniségre. Vehetjük ugyan az
egyedet is egyéniségnek, mert hiszen olyan
vonásai vannak, melyek feltűnően megkülönböztetik más egyed, illetve egyéniségtől. Igazi
és a szó szorosabb értelmében vett egyéniséggé
azonban csak akkor válik, ha öntudatos egyén ;
ha tudja azt, hogy miben különböznek tőle
más egyének, illetve, ha tudja, hogy miben
különbözik a maga valója másokétól. Röviden,
ha öntudatossá lesz. A gyermek akkor lesz,
akkor fejlődik egyéniséggé, mikor a cselekvés
terére lép, mikor szembehelyezkedik másokkal.
Erre a tudatos cselekvésre nem lehet ráidomítani az embert. Az idomítás a gépiességnek
kedvez. A szokásra bízza, amit cselekvésre
kellene bíznia. Meggondolt, megfontolt cselekvésre. Erre egyedül a nevelés képesít. A szoktatást, a megszokást nem lehet mellőzni, de
elhibázott dolog kizárólagos úrrá tenni. Annak
ellenére is, hogy a megszokás kényelmesebbé
teszi az életet. Küzdelem nélkül nem érhető
el az egyéniség. Erre a küzdelemre kell előkészítenie, edzenie az embert annak, aki vezetésre, nevelésre vállalkozik. Aki szűkebb körben
forog és aki huzamosabban forog ugyanabban
a bizonyos körben, az kevesebb akadállyal
találkozik, kisebb küzdelmet fejt ki. Ennélfogva nem fejlesztheti eléggé egyéniségét. Innen
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van, hogy falun kevesebb az egyéniség, mint
a városban; hogy egyik országban, sőt egyegy korszakban kevesebb van, mint másutt és
más időben. Talán legtöbb egyéniséget mutat
Angolország. Ertekezőnk mélyreható fejtegetéseibe belevonja a világtörténelmi népeket és
eszmeáramlatokat, és magyarázza, hogy mikép
állottak egyéniség dolgában. Végül arra a
következtetésre jut, hogy szabadság nélkül
nincs egyéniség. Egyéniség nélkül nincs munkaerő. Úgy kell nevelni, hogy az egyéniség kebelében helyet találjon az univerzálizmus. A
Szabad Líceum az egyéniség iskolája, már
azért is, mert szabadakaratból, öntudatos elhatározásból keresik fel azok, kik egyéniségekké kívánnak fejlődni.
Az egyéniség jeligéje lengett a beköszöntött
választási aktuson. Hegedűs István dr. közéletünk egyik kiváló egyéniségét, a tudományos élet nemes vezérférfiát ajánlja Joanovics
György utódjául az egyesület elnöki székébe.
Herzeviczy Albert dr. megköszöni a megtiszteltetést és elfogadja ama reményben, hogy
támogatják azok a jeles egyéniségek, kik felvirágoztatták a Szabad Líceum egyesületét
és lelkesen közremunkálnak jövőjének biztosítása érdekében.
A zárószámadás és a költségvetés került
napirendre. Egyik sem okozott nagy örömet,
mert a deficit sötét szelleme kísértett mindkettőben. És mégis ez a deficit derített örömfényt a
hallgatóság lelkében. Történelmi képet világított meg. Felállott a „legnagyobb magyar"
nagyszívű fia és éltefogytáig évi háromezer
koronát ajánlott föl a líceum céljaira.
Az elnöklő miniszterelnök meleg zárószavaival ért véget az emlékezetes gyűlés.
Havas

Irma.

Az Uránia közgyűlése.
Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület
folyó évi március hó 27-én tartotta ezidei
közgyűlését. A közgyűlést megnyitó beszédet
az egyesület elnöke, Molnár Viktor államtitkár mondotta. Beszédének bevezető részében megemlékezett a Rudolf-szobor leleplezésének ünnepéről, amelyen 0 felsége, a király
is részt vett annak idején. Majd rátért az
egyesület azon tevékenységére, amelyet az
iskolán kívüli oktatás terén kifejtett és konstatálta annak egyre fokozódó fejlődését és
térfoglalását.
Mi idézte elő ezt a feltűnő sikert? — kérdezi Molnár Viktor elnöki megnyitójában.
Egyszerűen az, hogy elfogultság és pártosság
nélkül hirdették a népnek a tudomány és az
igazság szózatát. Nem szegődtek semmiféle
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előre megállapított iránynak szolgálatába. Nem
voltak sem reakciósok, sem radikálisok. Ok
c-ak azt az igazságot tartották szem előtt,
hogy a tudás hatalom és e hatalomnak eszközeit sértetlenül igyekeztek kezébe adni mindenkinek, aki használni akarja. A sikernek
második eszköze a jó adminisztrációban rejlett. Az Uránia jól és gondosan adminisztrálta
a msga ügyeit. Idején felismerte az alkalmas
munkaerőket és a kínálkozó munkatereket.
Mindenkor a legjobbat igyekeztek adni. Tudományos életünk elsőrangú munkásait nyerték meg hogy az Uránia számára népszerűsítsék kutatásaik eredményeit. Mérlegelték a
városi és falusi nép intellektusának különbségeit, és értelmi szükségleteiknek megfelelően,
a szabadoktatásnak két tipusát állapították
meg számukra. A városokban megindultak s
egyre növekedő hatással működnek az úgynevezett munkásgimnáziumok,
amelyek arra
vannak hivatva, hogy valóságos gócpontjai
legyenek helyenként a legjobb értelemben
gondolt szabadoktatásnak. De az Uránia felkereste a műveltség középpontjaitól távoleső
falvak lakóit is, és így el lehet mondani, hogy
az Urániának nagyszerű hálózata ma átfogja
az egész magyar hazát.
Az összes szabadtanítási intézményeket is
(t. i. a szabadegyetemi, szabad líceumi, vasárnapi munkásképzők és gazdasági felolvasások) tekintve, a hallgatók száma körülbelül
a mult évben félmillióra tehető és közöttük
épen egyharmadának az Uránia tartott előadást. Mind e felolvasásait az Uránia a középpontból látta el anyaggal, két tisztviselő segítségével.
Az egyesület szabadtanítói munkásságáról
részletesebben Déri Gyula egyesületi jegyző
jelentése szól, amelynek lényeges és adatszerű
része a következőkben foglalható össze:
Előadásaink száma az elmúlt évben ismét
örvendetesen emelkedett Mert míg 1907-ben
265 helyen 712 előadást tartottunk, addig
1908-ban 311 helyen 1019 volt az előadásaink i-záma, tehát 307-tel több. Hasonló
emelkedést mutat a hallgatók száma is. Míg
1907-ben volt 113.892, addig 1908-ban 167.11G,
tehát 53.22 4-el több, ami közel 50°/o szaporodásnak felel meg. Emelkedett, bár kisebb
arányban, az idegenajkú hallgatók száma is;
25.031-ről 26.154-re. Ezek közt 6091 német^
252 szász, 6501 oláh, 5532 tót, 1147 horvát,
1141 szerb és 270 bolgár, 5220-nak pedig a
nemzetiségét nem állapították meg. Ezek az
adatok azonban csak a vetítéses előadásokra
vonatkoznak, holoit a« idén már életbeléptettük a szabadelőadásokat is. Ezek számát ma még nem állapíthatjuk meg pontosan.
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Hallgatóink kö/t 39.741 fü. etet osztottunk
szét, tehát 16.625-tel többet, mint a mult
évben. Az egyes füzetek ára ebben az évben
is 8 — 12 fillér volt, vagyis ugyanannyiért
adtuk, mint amennyibe a nyomdai előállítás
került.
Előadásainknak országszerte való elterjedése
az idén is fejlődött, mert amíg a mult évben 47 megyében volt Uránia-előadás, addig
a folyó évben 54 megyében jelentünk meg,
vagyis az ország 63 megyéje közül csak kilenc maradt Uránia-előadás nélkül. E kilenc
megye névszerint a követ kező : Árva, Lip tó,
Moson, Ugocsa, Mármaros, Nagyküküllő, Kisküküllő. Szeben, Fogaras. De e kilenc megye
sem teljesen idegen terület reánk nézve, mert
Liptóban, Mármarosban és Nagyküküllőben a
mult évben voltak előadásaink, Mosonban
pedig az év végén megalakult a magyaróvári
munkásgimnáziumi
bizottság,
nemkülönben
Mármarosban és Fogarasban is. Olyan megye
tehát, amelybe az Uránia eddig be nem hatolt,
csak négy van az egész országban, ú. m.:
Árva, Ugocsa, Szeben és Kisküküllő. Hozzátesszük még ehhez, hogy a szűkebb haza határain túl, Zágrábban, az idén is folytattuk előadasainkat, és behatoltunk Fiúméba is. Sőt
Bukovinában, Hadikfalván is egész sorozatát
tartották az Uránia-előadásoknak.
A munkásgimnáziumok.
Az 1908-ik év elején még csak egyetlen-egy munkásgimnázium
állott fenn a főváros VIII-ik kerületében, és
kettő a vidéken, ú. m. Beszterczebányán és
Hódmezővásárhelyen. A voltaképeni szervezési munka csak 1908 október havában indult
meg, és az eredmény az, hogy ma már 71
munkásgimnázium működik, a bizottság megalakult további 13 helyen és alakulóban van
24 helyen. Együtt 95 vidéki városban jelentünk tehát meg, vagyis az elnök úr által kitűzött célt, a 100 munkásgimnáziumot, ha nem
értük is el mindjárt az első évben, de nagyon
megközelítettük.
De nemcsak a vidék állott mellénk. A hála
hangján kell megemlékeznem a Múzeumok és
Könyvtárak Országos Tanácsának nagylelkűségéről, amely csak pár nappal ezelőtt értesítette az Egyesületet, hogy kérésére minden
munkásgimnázium mellé egy-egy munkásgimnáziumi könyvtárat fog állítani s erre a célra
megszavazott 5000 korona segítséget.
Tartalom. A szociáldemokrata szabadoktatás.
A háztartási és női gazdasági oktatá» Franciaországban. Jancsó Erzsébet. •— A Szabad Lyceum közgyűlése. Havas Irma. — Az Uránia közgyűlése.

Felelős szerkesztő : Benedek
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A ni. kir. államvasíitak
1909 máj. l - t öl érvényes nyári menetrendje.
III.
A m. kir. államvasútakon és az általa kezelt
uiagánvasútakon f. évi május hó 1-én az új
nyári menetrend lép életbe, melynek lényegesebb
eltérései a jelenlegi menetrendtől a következőkben közöltetnek :
A budapest keleti p. n.—predeáli és Budapest keleti p. u.—arad—tövisi vonalon.
A jelenleg Budapest keleti p. u.-ról reggel 7
óra 20 p.-kor Debreczenbe, Nagyváradra, illetve
Aradon át Brassóba, a d. u. 2 óra 25 p.-kor
Kolozsvárra és az este 9 óra 15 p.-kor Predeálba
induló, az ellenkező irányban pedig a Predeálból
reggel 7 óra 50 p.-kor, a Kolozsvárról d. u. 1
óra 40 p.-kor és a Brassóról Aradon át, illetve
Nagyváradról este 9 óra 40 p.-kor Budapest keleti p. u.-ra érkező gyorsvonatok Budapest keleti

p. u. és Szolnok között megszüntettetnek és a
budapest nyugati p. u.—czegléd—szolnoki vonalra tereltetnek át.
li gyorsvonatok tehát f. évi május hó 1-től
kezdve Budapest nyugati p. u.-ról indíttatnak,
illetve Budapest nyugati p. u.-ra érkeznek és
pedig az alábbi időkben :
Budapest nyugati p. u.-ról indul a debreczen—
nagyváradi, illetve arad—brassói gyorsvonat reggel 6 óra 55 p.-kor, a kolozsvári gyorsvonat d.
u. 2 órakor és a predeáli gyorsvonat este 9 óra
10 p.-kor, Budapest nyugati p. u.-ra érkezik a
predeáli gyorsvonat reggel 7 óra 80 p.-kor, a
kolozsvári gyorsvonat d. u. 1 óra 50 p.-kor és a
brassó—aradi, illetve nagyváradi gyorsvonat este
9 óra 55 p.-kor.
A jelenleg Budapest keleti p. u.-ról d. u. 2
órakor induló és az oda d. u. 1 óra 10 p.-kor
érkező brassói gyorsvonat június hó 1-től kezdve
Predeálig, illetve Predeáltól fog közlekedni, hol
csatlakozást nyer Bukarest felé, illetve felől.
A Kolozsvárról reggel 6 óra 11 p.-kor Brassó
felé induló és a Brassó felől éjjel 10 óra 50
p.-kor Kolozsvárra érkező gyorsvonat május hó
15-től bezárólag szept. hó 15-ig Kolozskara állomáson föltételesen megállíttatik, ellenben az utóbbi
vonatnak Apahida állomáson való megállítása
május hó 15-től szept. 15-ig megszüntettetik.
A Kolozsvárról reggel 6 óra 11 p.-kor Brassó
ielé induló gyorsvonat Hosszúaszón, a jelenleg
Kolozsvárról d. u. 12 óra 32 p.-kor, az ú j menetrendnél pedig d. u. 1 óra 6 p.-kor Budapest
felé induló gyorsvonat Bucsa állomáson rendesen
megállíttatik, ellenben az utóbbi vonatnak megállítása Brátka állomáson megszüntettetik.
A jelenleg Predeálról d. u. 1 óra 12 p.-kor
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Budapest felé induló gyorsvonat korábban, vagyis
d. u. 12 óra 22 p.-kor indíttatik.
A Brassóról reggel 6 óra 5 p.-kor induló és
Aradon át Budapest felé közlekedő gyorsvonat
Tövisen csatlakozni fog a Segesvártól Kolozsvárig
közlekedő személyvonathoz, miáltal e gyorsvonatnál Brassóból Tövis—Kolozsváron át is egy ú j
közvetlen összeköttetés létesül Budapestre.
Az Aradról éjjel 3 óra 33 p.-kor Budapestre
induló gyorsvonatnál a megállás Pusztatenyő állomáson megszüntettetik, ellenben e vonat Pusztapó
állomáson ezentúl nem föltételesen, hanem rendesen megállíttatik.
E vonat azonkívül Nagykátán rendesen, Tápiósiily—Tápiósáp és Maglód állomásokon föltételesen megállíttatik.
Ugyancsak föltételesen megállíttatik Tápiószele
állomáson a Budapestről d. u. 2 órakor Arad—
Tövis felé induló gyorsvonat is.
A Budapestről d. u. 5 óra 40 p.-kor Brassóba
induló személyvonat Újszász és Szolnok között
Zagyvarékás 34. sz. őrháznál föltételesen megállíttatik.
A jelenleg Szolnokról éjjel 2 óra 32 p.-kor
Püspökladányra induló gyorstehervonatnál a személyszállítás megszüntettetik és helyette Szolnokról reggel 3 óra 30 p.-kor egy vegyesvonat helyeztetik forgalomba, mely Püspökladányba reggel
5 óra 55 p.-kor érkezik.
A mult nyáron Nagykátáról Budapestre forgalomban volt esti személyszállító tehervonat az
idén is személyszállítással közlekedik.
A Debreczen felől éjjel 10 óra 24 p.-kor
Püspökladányba érkező személyvonat forgalma a
püspökladány—szolnoki vonalrészre is kiterjesztetik, miáltal egyrészt Debreczen felől Arad és
Tövis felé egy új kedvező összeköttetés létesül
Szajolon át, másrészt Szolnokon a Budapest felé
menő személyszállító gyorstehervonathoz új csatlakozás létesül Debreczen felől.
A személyszállítás a jelenleg Tövisről éjjel 3
óra 19 p.-kor Segesvárra induló gyorstehervonatnál Homoródkőhalomig és a jelenleg Brassóról
éjjel 2 óra 50 p.-kor Homoródkőhalomra induló
gyorstehervonatnál Segesvárig fog kiterjesztetni,
miáltal előbbeni vonat Tövistől Brassóig ú j közvetlen összeköttetést létesít.
A jelenleg Szolnokról d. u. 4 óra 38 p.-kor
Nagyváradra induló vegyesvonat forgalma Püspökladány és Nagyvárad között megszüntettetik.
A jelenleg Máriaradnáról reggel 6 óra -32 p.kor Aradra induló és az Aradról jelenleg d. u.
2 óra 30 p.-kor, az új menetrendnél pedig d. u.
2 óra 14 p.-kor Máriaradnára induló személyvonat forgalma a máriaradna—soborsini vonalrészre is kiterjesztetik, ellenben a jelenleg Soborsinból reggel 4 óra 24 p.-kor Máriaradnára induló
tehervonatnál a személyszállítás megszüntettetik.
_

fuj—.

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Új Olvasókönyvek.
NEMZETI OLVASÓKÖNYV

a népiskolák

II- é s III. o s z t á l y a i

számára.

Az új Tanterv szerint szerkesztették :

RADNAI REZSŐ,

GYULAI ÁGOST,

TIÍÓTT REZSŐ,

vallás-és közoktatásügyi miniszteri
osztálytanácsos ;

pedagógiumi tanár;

leánygimnáziumi tanár, a Népisk.
Könyvt. Int. Biz. előadója.

A H. osztály számára szolgáló kötet bolti ára f>4 f, nettó-ára 48 f.
A III. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 72 f, nettó-ára 54 f.

Engedélyezve a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
minisztérium 1909. évi 47.107. sz. rendeletével.
E

könyveket

minden

megrendelőnek

Hivatalos bírálat
a következő című tankönyvekről :
1. Nemzeti Olvasókönyv a népiskolák II. osztálya
számára. Szerkesztették : Gyulai Ágost, Radnai Rezső
és Thótt Rezső. Rakssányi Dezső rajzai után Moreili
Gusztáv fametszeteivel. Bolti ára 64 fillér. Budapest,
a M. kir. tudományegyetemi nyomda tulajdona. 1909'
152. 1.
2. Nemzeti Olvasókönyv a népiskolák III. osztálya
számára. Szerkesztették : Gyulai Ágost, Radnai Rezső
és Thótt Rezső. Rakssányi Dezső rajzai után Moreili
Gusztáv fametszeteivel. Bolti ára 72 fillér. Budapest,
a M. kir. tudományegyetemi nyomda tulajdona. 1909.
192. 1.
Manap már majdnem axiómává alakult ki a pedagógiai köztudatban az az igazság, hogy a népiskolai olvasókönyv a nemzeti nevelésnek egyik fő-fő eszköze.
Ezért megkövetelik tőle, hogy anyagát a nemzeti irodalomnak olyan termékeiből kerítse, amelyek a gyermeki szellemmel hasonivásúak, kongeniálisak. Megkövetelik tőle, hogy olyan nemzeti biblia-féle legyen.
Az eszménykép olyan olvasókönyv volna, amely egészen
irodalmunk remekeiből volna összeállítva. Csakhogy az
ilyet egy csapással előteremteni nem lehet. Az ilyen
olvasókönyv apránként keletkezik, évtizedek során, oly
módon, hogy minden olvasókönyv kerít legalább egy
pár ilyen mintaszerű olvasmányt ; ezeket az utána
következők nemcsak hogy örökbe veszik, hanem a
maguk részéről is megtoldják egynéhánnyal. így jön
létre a klasszikus olvasmányoknak valóságos hitbizománya. Az időrendben legutolsó olvasókönyv játssza
a majoreszkó szerepét. Ilyen a címben megnevezett
két kötet. Ami iroda". - ilag és pedagógiailag abszolút

nettó-áron

szolgáltatjuk

ki.

érdekű olvasmány az eddig megjelent olvasókönyvekben
összegyülemlett, azt szerzők majdnem kivétel nélkül
átvették. Át kellett venniök, mert olvasókönyveinknek
épúgy közkincse ez, mint a költeményeknek az a kánonja, amelyet minden osztály számára kötelezőleg
megállapított az Utasítás. Ez magában véve nem érdem, de meg nem tenni mulasztás, hiba volna. Az átvételnél legföljebb az a biztos ítélet érdemel említést,
amellyel az ilyen becses olvasmányokat a kevésbé
értékesek sokaságából ki tudták választani.
De már az igazán nagy érdeme a szerzőknek, hogy
régi irodalmunk porlepte thékáiból, de különösen
újabb irodalmunkból egész jelentékeny mennyiségben
kivettek olyan olvasmányokat, amelyekkel az értékes
olvasmányoknak elébb említett állókincsét gyarapították. Ha az ezután megjelenő olvasókönyvek is
hasonló mértékben fogják ezt a tőkét szaporítani,
akkor biztosan számíthatunk rá, hogy a népiskolai
olvasókönyvről alkotott eszményképünk rövid időn belül
meg fog valósulni. Már ez a körülmény is jogosulttá
teszi, hogy a szerzők nemzetinek nevezik az ő olvasókönyveiket. De ezenkívül van rá más jogcímük is.
Nemcsak a történeti, a néprajzi, a földrajzi olvasmányokkal, nemcsak a hazafias lírai költeményekktd
törekszenek a tanulókban nemzeti érzelmeket és gondolkodásmódot nevelni, hanem még a természettudományok köréből vett olvasmányokkal ia. Sikerült
ezekbe is nemzeti szellemet lehelniök oly módon, hogy
néprajzi elemeket vegyítettek közéjük. Bemutatják
például a diófát, a hársfát, a szilfát, mint a magyar
nép kedvelt fáit ; bemutatják a háziállatokat úgy,
amint a magyar nép veszi hasznukat, amint a magyar
ember bánik velük.
Részben szintén a magyar momentumot érinti, de
főként esztétikai és stiláris szempontból érdemel
dicsérő említést az az igazi műgond, amellyel a szerzők az olvasmányokat átdolgozták. Ama helyes elvük
mellett, hogy az olvasókönyvet nem írni, hanem
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szerkeszteni kell, a szerzők minden erejüket és képességüket — az új olvasmányok kerítésén és a meglevők
közt való választáson kívül — az anyag művészi átalakítására fordították. Mondhatom, e két kötet olvasókönyv keletkezésének ez a legfőbb és legszebb jogcíme.
A nemzeti jelzőn kívül megérdemlik az irodalmi
jelzőt is, nemcsak azért, mivel olvasmányaik legnagyobb
részét irodalmunk becses termékei teszik, hanem azért
is, mivel minden soruk irodalmi színvonalon áll.
Van azonban egynémely olvasmány átdolgozásában
kivetni való is, amit említetten már csak azért sem
hagyhatok, mert a szerzők komoly munkájához illő
komoly értéklés megköveteli, hogy a fogyatkozások
épúgy szóvá tétessenek, mint a jelességek. Vonatkozik
ez a kifogásom a néprajz és a természettudományok
köréből vett egynehány olvasmányra, melyeket a
szerzők eredeti formájukból kivetkőztettek, hogy
amint a szakjelentésben maguk mondják, a gyermekhez közelebb vigyék. Az átdolgozás vagy úgy történik, hogy a leírásból mese lesz, amelynek középpontja egy gyermek, vagy pedig úgy, hogy az anyagot az áradozó bőkezűség levével hígítják és az érzelgősség mézével édesítik. Ilyen olvasmányok a II. osztály olvasókönyvében : A tehén (15. 1.), A tavasz
(73. 1), A kis libapásztorok (79. 1.), Az árva kacsák
(81. 1.); a III. osztály olvasókönyvében: Krumpli
pajtás (7. 1.), Az országút (10. 1.), A kovács (89. 1.),
Világnak vándora (115. 1.), Az erdő (165. 1.), Az
ökörszem elbeszélése (174. 1.), A selyemhernyó (178.
1.) és mások. Ezeknek az olvasmányoknak egy részét,
az igaz, a szerzők már ilyen átdolgozásban vették át ;
de az átvétellel elvállalták értük a felelősséget. Az
én nézetem pedig az, hogy a térbeli világ művészi
ecsetelésének, az átszellemített és átérzett természet
leírásának magából a tárgyból eredő esztétikai törvényei vannak, amelyek nem változhatnak aszerint,
hogy a leírást felnőtt ember fogja-e olvasni, avagy
gyermek. Megengedem, hogy a legtöbb ilynemű
leírás azon módon népiskolai olvasókönyvbe fel nem
vehető ; megengedem, hogy in usum Delphini kell
is, szabad is rajtuk némely változtatásokat tenni. De
tagadom a fentjelzett gyökeres átalakítás jogosultságát, esztétikai és pedagógiai szempontból egyaránt.
Az ilyen stílhamisításokkal megrontjuk a gyermek
ízlését; pedig arra kellene kapatni, hogy az igazi
leírások szépségében is tudjon gyönyörködni.
Kifogásom van ezenkívül a könyvek menete ellen.
Régebben (kivételesen talán még ma is) a változatosság volt az egyedüli elv, amely szerint az olvasmányokat elrendezték, ha ugyan szabad itt az elrendezés kifejezést használni. A legvadabb átabotában
következtek az olvasmányok egymásután, mint pl. :
Lehel kürtje, Közmondások és példabeszédek, A burgonya, Szülőföldem szép határa, A tisztaság, A hazug
pásztorfiú, A drótostót, A harangozó, s ilyen bájos
egymásutánban mindvégig. Szerzők szintén a változatosság elvének hódolnak, de ezenkívül a kalendáriumot is szem előtt tartották, vagyis az évszakok szerint állapították meg az olvasmányok sorrendjét. A
variációval a tanulókat akarták delektálni, az időszerűséggel pedig a tanítónak a dolgát megkönnyíteni. Ámde logikai rendet az időszerűség elve nem
hozott könyveikbe. Mutatják ezt pl. a III. osztály
olvasókönyvében a 20—29. számú olvasmányok, ame-
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lyeknek címei a következők : Isten áldd meg a ma
gyárt, Tűzvész a faluban, Ima, Attila kardja, Szántásvetés, Dal a királyra, A láp, Az új harang, Vándormadár, Csörsz árka. De kérdem : mire való a rendetlenséget követni elvül az elrendezésben ? Ma minden
tanítótól megkövetelik, hogy részletes tanmenetet
készítsen magának, azaz, hogy előre állapítsa meg,
mit fog tanítani minden egyes tantárgyból az év
minden hónapján, sőt minden hetén. El kell tehát
az olvasmányokat is rendeznie részint az időszerűség
elve szerint, részint pedig más tantárgyakhoz való
vonatkozásuk szerint. Ilyen egymásutánban, amint a
könyvben vannak, a tanító sehogy sem fogja az olvasmányokat olvastatni. Elesik tehát a szerzők által az elrendezésnél szem előtt tartott mind a két tekintet és
marad öncélnak a káosz. íme, ez az oka, hogy manap a
legtöbb olvasókönyv ezzel a menettel végképen szakított
s az olvasmányokat műfajok és tartalmi rokonság szerint rendezi el. Szerzőik belátták, hogy az elrendezésnek ez utóbbi módja a tanulóban, akinek az olvasókönyv a legkedvesebb s ezért legtöbbet forgatott
könyve, segíti fejleszteni a rend érzését s az osztályozásra is ád neki ösztönző példát.
Ámde ez a két kifogásom alig von le valamit e

könyvek érdeméből. Az első úgyis csak egypár olvasmány ellen fordul és főképen elvi jelentőségű, a második pedig épen nem életbevágó momentumra vonatkozik. Majdnem elenyésznek azokkal a jelességekkel
szemben, amelyeket föntebb kifejtettem s amelyekhez
járul még az is, hogy szerzők az Utasításnak idevonatkozó részét minden ízében átértették és megvalósították. Hogy az iskolai helyesírást az utolsó ékezetig
érvényesítették, fölösleges mondanom. Csak épen egypár következetlenséget vettem észre, továbbá egynehány lapsus calaini-t, amelyeket ide írok, hogy
szerzők az utolsó revízióban kiigazíthassák. Sokhelyütt
épen, tulajdonképen — máskor pedig éppen, képpen
és éppenséggel ; némelykor ép oly és épp oly — máskor meg époly és éppoly ; a legtöbb helyen éjtszaka
— máskor meg (pl. a III. oszt. 168. 1.) éjszaka; legtöbbször helyesen mérföld — máskor meg (pl. a III.
oszt. 135. 1.) mértföld ; legtöbbször helyesen — -stulstül — máskor pedig (pl. III. oszt. 170. 1.) mindenestől és (III. oszt. 170. 1.) gyermekestől, feleségestől ;
a legtöbbször helyesen — évvel ezelőtt — máskor
meg (pl. III. oszt. 23. 1.) száz év előtt ; ne higyj (III.
oszt. 22. 1.) — helyesen : higgy ; o miatt (III. oszt.
73. 1.) — helyesen : emiatt ; „kíugrós" ereszű (II. oszt.
122. 1.) németes kifejezés (vorspringend), helyesen:
kiszögellő ; „meghál a fák árnyékában" (III. oszt.
136. 1.) helytelen, mert meghálni csak éjtszaka szoktak, akkor pedig nincs a fának árnyéka.
Last not least említem a könyvek nyomdai kiállítását és a képeket. A büszkeség egy nemével állítom,
hogy e tekintetben nemcsak minden eddigi olvasókönyvünket messze felülmúlnak, hanem Hogy méltán
sorakoznak az angol és az amerikai olvasókönyvekhez.
Mindezek alapján a Gyulai-Radnai-Thótt-féle olvasókönyveket föltétlenül ajánlom az engedélyezésre.
Kelt Budapest, 1&09. évi április 16-án.
Rudö

Vilmos,

nyug. áll. tanítónőképzőintézeti igazgató.

Ezen olvasókönyvből a IV. oszt. számára szolgáló kötet még a folyó évben
-VI. oszt. számára szolgáló kötet pedig a jövő óv elején .fog megjelenni
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Figyelmeztetés !
A „Néptanítók Lapja" elmaradt számainak pótlólag leendő megküldése végett nem ezen igazgatósághoz, hanem, a P. T. Sz. Gy. III. r.
485. §-a 3. pontja értelmében, azon pósta- és távirdaliivatalhoz kell
mindenkinek fordulni, amelynek az elmaradt számot kézbesíteni
kellett volna.

Egyetemi nyomda

igazgatósága.

(A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir.
miniszter úr f. évi április hó 5-én 33.430. sz. rendelete alapján.) A h ó d m e z ő v á s á r h e l y i állami óvónőMagyarkanizsára (Szeged mellett) róm. kath
képző-intézet I. osztályába az 1909—1910. tanévre 30
eegédkántort keresek. Jövedelme : egyezség szerint.
növendék vehető fel, a II.-ba 29. A két osztály növenOkleveles egyén előnyben részesül. Kek Béla.
dékei együttesen a következő kedvezményekben ré(538—-111—3)
szesülnek : 13-an 200 korona tartásdíjjal, 22-en 100
Betöltendő a salánki (Ugocsa) közs. elemi iskolákorona tartásdíjjal és 13-an ingyenes bennlakók. A
nál évi 1000 korona fizetéssel, illetőleg személyi pótbejárók közül hárman egyenként 100 korona ösztönlékkal, továbbá a szabályszerű lakáspénzzel javadalmazott tanítói állás. Az állásra tanítói oklevéllel bíró díjat nyernek. A fölvételt a nagyméltóságú vallásés közoktatásügyi miniszter úr állapítja meg. Az I.
magyar állampolgárok pályázhatnak 1 koronás bélyegosztályba fölvételért folyamodhatnak 14. életévüket
gel ellátott kérvénnyel, melyet a tanítói képesítőbetöltött tanulók, kik tiszta hanggal, jó zenei hallásoklevéllel, illetőségi bizonyítvánnyal s a pályázó
vallását, esetleges nyelvismereteit, különös képessé- sal és rendes beszélőszervvel bírnak, a felső népiskola
II. vagy a polgári, avagy a felsőbb leányiskolának,
geit (tornászat, gazdasági szak, zene stb.), továbbá az
vagy a leánygimnáziumnak IV. osztályát sikerrel véeltöltött szolgálati idő mennyiségét és minőiégét,
gezték. A fölvétel tárgyában írt kérvények a nagycsaládi viszonyokat (családi állapotot, gyermekek
méltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
számát, nemét, korát) hitelt érdemlő módon igazoló
úrhoz címzendők s 1 koronás bélyeggel ellátva, legokmányokkal felszerelten, a salánki közs. iskolaszékhez címezve, bezárólag 1909. évi július hó 1. napjáig később május 31-ig az intézet igazgatóságához küldendők be. A kérvényhez a következő okmányok
kell benyújtani. A-rckép lehetőleg csatolandó. Az
melléklendők : 1. A folyamodó születési bizonyítványa.
állás szeptember 1-én elfoglalandó. Salánk, 1909. évi
április hó 30. napján. Szarka Dezső, iskolaszéki elnök. 2. Iskolai bizonyítvány a megelőző iskolai évről, és
az utolsó évi tanulmányi előmenetelt feltüntető fél(556—II—1)
A nagyenyedi egyházmegyébe kebelezett maros- évi értesítő. A szabályszerű iskolai végbizonyítvány
ludasi ref. egyházközség kántori állására pályázat annak megszerzése után a képzőintézet igazgatóságáhirdettetik. Javadalom: 1. Lakás: 2 szoba, konyha s- hoz pótlólag beküldendő, f. évi július l-ig. 3. Tisztia szükséges melléképületekkel és 1 hold 400 QJ-öl orvosi bizonyítvány és újraoltási bizonyítvány. 4. Hikerttel. 2. 8 hold szántó haszonélvezete 200 korona. teles községi bizonyítvány a szülök vagyoni állapotá3. Készpénz, az egyház pénztárából, 800 korona. ról. 5. Községi vagy más egyéb hiteles bizonyítvány
4. Stóla átlagos értéke 20 korona. Összesen: 1020 a családtagok számáról. 6. Azok, kik a megkívánt
korona (egyezerhúsz korona). Kötelességek : 1. Minden- képzettséget korábban megszerezték, a folyamodványhoz még hatósági erkölcsi bizonyítványt is tartoznak
nemű kántori teendők végzése. 2. Állami iskolában
hetenként 2 órán egyházi énektanítás. 3. Egyházi dal- csatolni. A II. osztályba csak az esetben vehető fel
kör vezetése. 4. Vallásos estélyeken a lelkész mellett növendék, ha üresedés van. A fölvett tanulókat az
intézet orvosa jelentkezésük alkalmával megvizsgálja
segédkezés. Megjegyzendők : A lakás a nyár folyamán
lesz fölépítve; addig a kántor lakbért kap, évi 240 és a fölvétel csak akkor válik véglegessé, ha az intézeti orvos is megállapítja az illetőnek az óvónői pákoronát. A szép nagy kert patak mellett van s így
veteményeskertnek igen alkalmas, és a marosludasi lyára való alkalmatosságát. A fölvett tanulók ezenpiac mellett szép jövedelmi forrás lehet. Irodákban felül a zenei hallás szempontjából is megvizsgáltatnak.
a kántor mellékfoglalkozásra és jövedelemre is tehet Hódmezővásárhelyen, 1909 május 3-án. Szerényi Anna,
(33/h-I—1)
szert. Megválasztott kántor a választás jogerőre emel- ! h.-igazg.
kedése után köteles az állást azonnal elfoglalni. PáH e t é s község róm. kath. iskolaszéke főtanítói
lyázati határidő: 1909 június 15. Kellően fölszerelt állásra hirdet pályázatot. Fizetése : a községtói 800
folyamodványok nt. Jancsó Lajos esperes úrhoz (Maros- korona, államsegély 200 korona. Ezenkívül harangozújvár) küldendők.
(564-1 — 1)
tatásért minden háztól 40 fillér, félháztól 20 fillér,
Jóhangá róm. kath. segédkántort keresek, ki az körülbelül 70—80 korona. Egyszerű temetés 30 fillér,
összes kántori teendőket önállóan, megelégedésre köpönyeges 1 korona. Fűtésre minden gyermek hoz
végzi. Fizetése : Lavi 20 korona, mosás és ágyneműn naponként 1 db fát november 1-től április 24 ig.
kívül teljes ellát. . Heves-Csány, Petróczy József. Lakás áll 2 szobából, konyhából, gazdasági melléképületekből és 50 f -öl kertből. A választás június
(578-11—1)
'
A SZÜCSl róm. kath. kántortanítói állásra pályázat hó 27-én délután lesz. Az állást szeptember 1-én kell
• hirdettetik. Javad, 'mazása : lakás, 6 hold föld, hit- elfoglalni.Kérvényeket főtisztelendőDéry Egyed lelkész
község munkálja, 16 mérő rozs, 8 mérő búza, 28 ni. úrhoz, Bucbu>zentlászlóra (Zala m.) kell címezni.
• f a , legeltetési jog díjlevél szerinti értéke 469 korona,
(575-1—1)
készpénzben 698 korona. Határidő és választási nap :
Okleveles óvónő-tanítónő, hat éve végzett, állást
május 25. Plébánia-1 ivatal Szűcs, u. p. Franciavágás. keres. Szíves megkeresések kéretnek „Okleveles tanítónőnek" Feketebalogra (Zólyom m.). (585—III—1)
(585-11 1)
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S z a l a c s i reform, kántortanítóságra pályázat hirdettetik. Javadalom : 1. egyház pénztárából 1280 korona, évnegyedenkénti előleges részletekben ; 2. föld
7 kat. hold 1286 • - ö l , értékelve 128 korona, adóját
az egyház fizeti ; 3. stóla átlag 54 korona ; 4. lakás
2 szoba, előszoba, konyha, kamra, gazdasági épületek,
pince, 1 kh. 769 • - ö l kerttel, értékelve 220 korona.
Összes javadalom értékelve 1682 korona. Kötelesség:
1. III—VI. fiúosztály (50—55 növendék) vezetése; 2.
orgonistakántori teendők törvényszerű végzése ; 3.
kanonikus órákon lelkész helyettesítése ; 4. az ünnepkövetek szállásolása és ellátása. Orgona- és énekpróbára megjelenni óhajtók részére az egyháztanács
határnapot tűz ki és velük tudatja. Pályázati határidő : május 30. napja. Választott állását július 1-én
elfoglalni köteles. Költözködési költségeit az egyház
viseli. Fölszerelt pályázatok Nagy Imre lelkészhez
küldendők.
(574 - I I 1)
Zalakoppány község államilag segélyzett népiskolájánál a kántortanítói állásra pályázat hirdettetik.
Fizetése : 5 öl megszállítandó tűzifa ; 90 korona borkollekta-váltság ; 10 hold szántó, 4 hold rét, 2 hold
legelő felerészének haszonélvezése ; s átlag : 340 korona tandíj ; 32 korona lélekpénz ; 2 korona hirdetési
és 16 korona temetési stóla ; 45 pozsonyi mérő rozs.
Államsegélyként nyerhető gazdasági ismétlő-iskolai
tiszteletdíj s a folyamatban levő javadalomrendezéshez
képest megfelelő fizetéskiegészítésre van kilátás. Kötelessége : egyik tanterem növendékei, valamint ismétlőés gazdasági ismétlő-iskola tanítása, faiskola kezelése,
tanulóknak a templomba vezetése és az összes kántori teendők végzése. Egyéb járandósága: a fenti
ingatlanok másik felerészének haszonélvezete, melynek ellenében harangozás, hétköznapi sekrestyei szolgálat teljesítéséről gondoskodni tartozik. Okmányokkal
fölszerelt kérvények május 23-ig alulírott címére
kéretnek. Választás május 25-én leend. Választást megelőzőleg próbakántorizálás bemutatható. Költség nem
számítható. Állás 1909 július 1-én foglalandó el. Keresztury Ödön, iskolaszéki elnök.
(576—I—1)
A magyar szent korona országai Vöröskereszt-egyletének miskolczl városi választmánya által a borsodvármegyei Erzsébet-közkórházban legközelebb rendezendő ápolónői tanfolyam 1909. évi jűlius hó elején veszi kezdetét. A teljesen díjtalan tanfolyamra
felvétetni óhajtók forduljanak minél előbb dr. Köllner
Károlyhoz, a miskolczi városi választmány ügyvivő
alelnökéhez (Miskolcz, Erzsébet-közkórház), aki az
érdeklődőknek akár szóbeli, akár levélbeli megkeresésre szívesen ad részletes felvilágosítást.
(586-IV-l)
A budapesti orsz. izr. tanítóképző-intézetnél a
folyó tanév végén megüresedő mennyiségtani és természettudományi tanszékre ezennel pályázat hirdettetik. Pályázhatnak tanítóképző-intézeti vagy középiskolai tanári oklevéllel bíró tanárok. Az állás a X.
fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő javadalommal van egybekötve. Pályázati határidő: 1909 július
hó 1. A kellőkép felszerelt s a vallás- ős közoktatásügyi m. kir. miniszterhez intézett pályázati kérvények
Budapest székesfőváros kir. tanfelügyelőségénél nyújtandók be. Budapest, 1909 május 11. A miniszter
meghagyásából : Náray Szabó miniszteri tanácsos,
elnöki titkár.
(34/h—I—1)
Pályázati hirdetés. (Közzététetik a m. kir. vallásés közoktatásügyi miniszternek 1909. évi 20.891. sz.
rendelete alapján.) A budapesti I. kerületi állami
elemi tanítóképző-intézetben az 1909/10. iskolai évre
az I. osztályba való felvételért folyamodhatnak oly
éptestű, 14 évet meghaladott, de a 18 évet el nem
ért növendékek, kik a gimnázium, reál- vagy polgári
iskola négy alsó osztályát vagy felső népiskolát sikeresen elvégezték ; avagy akik kivételesen, miniszteri
engedéllyel ezen előképzettségnek megfelelő felvételi
vizsgálatot képesek tenni s akik a tanítói pályához
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képességet, hajlamot, kedvet éreznek magukban. A
felvételért benyújtott s egykoronás bélyeggel ellátott
folyamodványok az igazgató-tanácshoz címezve, az
intézet igazgatóságánál (Budapest, I. ker., Győri-út
15. sz.) legkésőbb f. évi május hó 31-ig adandók be
s azokhoz a következő bizonyítványok melléklendők :
1. születési bizonyítvány arról, hogy folyamodó a
megkövetelt életkort betöltötte ; 2. az előképzettségről tanuskqdó iskolai bizonyítvány (lásd fentebb).
Abban az esetben, ha. folyamodók rendes, évvégi
bizonyítvánnyal a folyamodás határnapjáig még nem
rendelkeznének, mellékelhetik az előző évről s a
megfelelő osztály látogatásáról szóló bizonyítványukat
vagy értesítőjüket ; 3. tisztiorvosi bizonyítvány arról,
hogy az illető teljesen egészséges és a tanítói pályára
alkalmas ; 4. hiteles községi bizonyítvány a szülők
vagyoni állapotáról és polgári állásáról, részletesen
kimutatva azoknak minden forrásból jövedelmét s a
folyamodónak esetleges magánvagyonát ; 5. községi
vagy más hiteles bizonyítvány a családtagok számáról, ezek életkoráról s arról, hogy hány gyermek
van a családfő közvetlen gondozása alatt s hány van
távol a szülői háztól. .Minthogy az ének a népiskola
kötelezett tantárgya, azért csak azok vehetők fel,
akik a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m.
kir. miniszter úrnak 0915/1880. sz. m. rendelete
értelmében a zene- és énektanuláshoz megkívántató
képességüket felvételi vizsgálattal is igazolni tudják ;
továbbá csak azok, akiket a szeptember 1-én megtartandó orvosi vizsgálatnál, mint egészségeseket, az
intézeti orvos ia elfogad. A felvételről az illetők a
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter
úrtól leérkezett jóváhagyás után azonnal értesíttetni
fognak. A felvételért folyamodók pályázhatnak az
üresedésbe jött 9 egész, 3 fél köztartásból és 6, ebédből vagy évi 150 korona készpénzből álló állami segély
egyikére is. (Az egész köztartáson az internátusban
való teljesen ingyenes ellátás értendő ; a fél köztartást
élvezők havi 16 korona 50 fillért fizetnek a köztartás
költségeire.) Az intézetbe felvetteknek közös kötelezettségei a következők: 1. a fél köztartásosak a
köztartási díj felét (16 korona 50 fillért) minden
hónap elején előre az intézet pénztárába befizetni
tartoznak ; 2. az intézeti növendékek tanítási díjat
nem fizetnek, de betegápolás címen minden növendék
2 koronát, evőeszközökre minden köztartásos 2 koronát tartozik beiratkozáskor lefizetni ; 3. köteles minden bennlakó növendék magával hozni legalább 6 pár
fehérneműt, 3 éjjeli inget, 4 törülközőkendőt, 6 pár
harisnyát vagy ugyanannyi kapcát, 10 zsebkendőt,
3 lepedőt, 1 vánkost, 2 vánkoshájat, 1 téli takarót,
vagy pedig egy dunyhát 2 huzattal, 1 fogkefét,
1 fésűt, 1 ruhakefét, 3 csizmakefét, ú. m. 1 fényesítő-, 1 sár- és 1 mázolókefét ; 4. az első 8 nap alatt
köteles magát mindenki a szükséges tankönyvekkei
ellátni. A könyvek az első osztályban körülbelül
25 — 30 koronába kerülnek. Figyelmeztetendönek tartom a folyamodókat, hogy úgy kérvényeik felszerelését, mint a beterjesztés módozatait illetőleg szigorúan tartsák szem előtt az itt közlötteket, mert a
szabálytalanul felszerelt, vagy szabálytalanul, avagy
elkésve benyújtott kérvények nem fognak figyelembe
vétetni. Budapest, 1909 május hó 8-án. Baló József dr.,
igazgató.
(35/h—1—1)

HIRDETESEK.

Vizsgalapok,
kitűnő minőségű magyar papíron, 100 darabig 90 fillér. Portó 100 darabig 30 fillér, 100-600 darabig 72
fillér. Ha a pénz előre küldetik. Ingusz 1. és Fia
könyvkereskedésében, Arad.
(485—V- 4)
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Az iskolák

N e v e g y e n zongorát!!!

fertőtlenítése és portalanítása

míg

a tüdővész terjedésének rneggátlására
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

4

kötelező

Dustless"-szel

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Dustless"-gyár :

(64-80—19)

legújabb, zongorákról szóló
árjegyzékét meg nem hozatta, melyet

REMÉNYI
zongora-osztálya,

Erdős József és Társa
Budapest, YI. ker., Szív-utca 26/n. szám

Bpest, Király-u. 58.,

alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-22-16)

ezen lapra hivatkozva ingyen és bérmentve küld
Uj és használt zongorák,
OC C C 1
pianinók a legolcsóbbtól a legünomabbig. Új zongorák 280 frttól följebb, 36 havi részletfizetésre is.
Régi pianinók és zongorák újakra becseréltetnek.

Az elemi népiskolákat kőtelező
tanszerbeli fölszerelések
legjobb beszerzési forrása:

ERDÉLY

és SZABÓ

laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára,

BUDAPEST, YIII., Baross-utca 21.
(a Tanszermúzeum mellett).
Müszerészeti gyár!
Üvegfúvó-intézet!
Árjegyzék ingyen és bérmentve !

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen !
Telefon 42—05.

"

(17-16-11)

0 r i* o i l a - i l a r i n ó n i n 111 o

k,

elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban
szállít :
Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár,

STOWASSER J.
esász. és kir. udvari szállító, a
hangfokozó-gerenda, az Ocskaiés szabadalmazott R ákóczi-tárogato feltalálója.

15

u

d a

p

e

s

T.

Föiizlet: IL, Lánehíd-u. 5.
tíyár : II., Öntőház-u. 2.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elisin ert legkiválóbb minőségű vonósés fúvóhangszereit,
l l a g y a r o r s z . l e g n a g y o b b vonós
c s fiívóhangszerek gyára.

Arjegyzuü mmuen hangszerről kívánatra bérmentve.
(35—52—20)
T a n e r ő k n e k I.ülőn kedvezmény.
kés< pénzért vagy részletfizetésre
isgjutányosabb áron

SHRENTRËD ÉS FUCflS
testvéreknél
B U D A P E S T , VI. ker., Teréz-körút 8 / k .
KépeB árjegyzék ingyen és bérmentve.
Telefon 88—59.
(208-40—14)

CIMBALMOK
legújabb szabadalmazott
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangtartását más gyártmány
megsem közelítheti. Teljes jótállással, részletfizetésre is kaphatók
Harmóniumok, bcszé
lögépek, gramofonok,
fonográfok bámulatos
szép hanggal.Hegedűk,
harmónikák, fuvolák,
citerák, kitűnő húrok stb.
Tanítóknak és tanítónőknek 10°/o engedmeny v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen
küld : MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, VIII. ker.. Rákóczi-út 71.
(7-26-19)

POLGÁR SÁNDOR
orv. mü- és kötszerésznél
(lipest, VII., Erzsébct-körút 50.)
legjutányosabban beszerezhetők
a legjobb találmányú s é r v k ö t ö k , összes b e t e g á p o l á s i
e s z k ö z ö k és k ö t s z e r e k , hask ö t ö k , e g y e n e s t a r t ó k , orthopéfliai f ű z ö k és j á r ó g é p e k ,
valamint m ű l á b és mükez;
saját műhelyében a legpontosabban készül. Képes árjegyzék
ingyen és bérmentve, csak megadandó, mily tárgv szükségeltetik.
(-149—20 4)
Iskolapadok,
iskolaberendezések,
tornakészülékek és
óvodaberendezések gyára.
Kívánatra
megküldi
újonnan kiadott árjeg)
/ é k é t , íngy«.
és bernien t v-

(9-52-20

FEIWEL LIPÓT utóda
BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7.

20
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P o p r p l p f c niáramarosmegyei 5 tanerős áll. iekolá1/oCI CICK. tói (posta, orvos helyben) Pozsony meevébe vatrv az Alföldre. Áll. tanítónő, Havasmező.
^
(558-1-1)
T c P r Á l n í ébajtok oly áll. tanítóval, aki nagyobb
1/ûCl Cilii hegyvidéki városban, vagy a főváros
közelében működik, s aki képes magyar- és tótnyelvű
ág. ev. kántori teendőket végezni. Kántori évi jövedelmem föld- és készpénzben (állami tanítói fizetésemen felül) 1000—1100 koronát tesz ki. Levelek küldendők: „Szemesnek áll a világ", Nagybecskerek,
poste restante.
(534—Il—2)
p ~ p j . I l áll. tanítónő 6 tanerős iskolától városba, vagy
UűClCl magyar nagyközségbe. Itt előny 30 métermázsa ingyenes szén. Cím : „Áll. tanítónő", Sárisáp
(Esztergom m.), poste restante.
(562—I—1)
p „ p „ ; | áll. tanítópár délvidéki járási székhelyről.
v a C l C l Vasűt. „Tanítóitár" Csermő, Arad m.
(573-1-1)
P e a r ó l felvidéki városból, 7 tanerős iskolától áll.
DùCrCl tanító. Mellékjövedelem. V. P. T. helyben.
Vermes, Tr.-Bán.
(579—1—1)
P e p f p l i i n l f járási székhelyről. „Állami tanítónők"
vüCI Cl Uli ÍV Zalaegerszeg, poste restante.
(580-1-1)
P o p r ó l győrmegyei 2 tanerős iskolától áll. vezetőv o C l C l tanító. Gyönyörű lakás, nagy kert. Cím :
Bőnyrétalapi áll. isk. igazgatósága. Pósta Bőny.
(581-1-1)

f o p r p l nagyközségbe vagy városba áll. tanítónő
voCl Cl szép, vadregényes vidékről bárhova. Cím :
Draskovics „Bőrszövetkezet", Kassa. (590—III—1)
1í

fnrintprt

>'emek szabásban, elegáns kivitel-

Ív! IUI I l l l v l l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, f e l ö l t ö t vagy télikabátot

Krau<«z F. és Társa
ririgzabé-tizlete,

SZÁM.

HARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít :
P A J K R R E Z S Ő és T Á R S A
BUDAPEST,
X., Oeiej-u. II. (Tisztviselőtelep.)
Árjegyzék ingyen s bérmentve.

Bérmentes szállítás.
Részletfizetésre 8 líoronútól feljebb.
Tanerőknek külön százalckengedmény.

(53—26—19)

Gazdasági és háztartási eszközök
mintáinak igen szép és tartós gyűjteménye (35 db) 50 K.
Iskolai jelmondat-táblák darabja 20 f. Egész gyűjtemény (15-féle, osztályonként csop.) 3 K. Megrendelhetők : Takáts Endre tanszerműintézetében Győrött,
Újvilág-u. 15.
(554—lí—2)

Tanítók segítsége!
Minden állami, községi és áll.-segélyes iskolánál meg
kell lenni és májusban küldendő föl a kir. tanf.-hez
jóváhagyás végett a jövő évre szóló tananyagbeosztás
(részletes tantervezet) és órarend. Az egytanítós iskolák kidolgozott, falra függeszthető, hónapokra és hotekre felosztott Hoffmann-féle részi, tantervezete 1 K,
órarenddel 1 K 20 f. A III—VI. oszt. egy teremben
80 f, órarenddel 1 K. Két oszt. egy teremben 60 f,
órarenddel 70 f. Egy oszt. külön 30 f, órarenddel 40 f.
A külön osztályok egyszerre rendelve 1 K 50 f, órarendekkel 2 K. Póstaportó 10 f. Az összeg előre küldendő be ! Huszár A., Szatmár.
(437—VII—5)
Hazafias, jellemképző irányú

Vizsgái jutalomkönyvek
Vaday József müvei díszkötésben, képekkel. Tauulók
hazafias vezérkönyve 1 K, P30 K és P80 K Rákóczi és a kurucvilág 1 5 0 K, 2 K és 3 K. Rákécziemlékfiizet, fűzve 1 K. Megrendelhetők a szerzőnél,
Nagyváradon.
(569—IV—2)

VIII. ker., Rákóczi-út G9. Vidékre

mintákat mértékvéteb utasításaal bérmentve.
(20-52-20)
^ M F M M M B a w i mii
I n r i T l T TTTÍ1TIT ^ szelvény és 70 fillér levélV / H V H I\1 V bélyeg beküldése ellen rninUJÜJjU I Jjil I . (len tanítónak joga van az
1 korona 20 lülér bolti árú

Zsebatlasz egy példányára,
amely 15 különféle színnyomású térképet és számos közérdekű földrajzi és csillagászati tudnivalót
tartalmaz. Magyar Földrajzi Intézet. Budapest,
Rudolf-rakpart S.
(572—VI—2)

Tananyagbeosztási nyomtatványfüzetek az állami róm. kath. vagy bármelyik tanterv szerint összeállítva 1 oszt. 1 K, 2 együttes o.
140, 3 o. 1-60, 4 o. 1-80, 5

v. 6 o. 2 K.

Állam-

segély-kérvény és Mellékletei 2 K előleges beküldése mellett kaphatók: Gyerkes Mihály ig.-tanítónál,
Székelyudvarhely.
(565—V—2)

SCHÜNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ,

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
BUDAPEST.

(14)

(19-18)

Föilzlet:
IV., Magyar-utca 16. és 18. Gh/ár: IV.,
Magyar-utca 2«. és VIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország legnagyobb és villamos erőre berendezett hangszergyára.

Ajánlja mmdenneniű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító

uraknak

árkedvezmény.

Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetomi könyvnyomdában.

Budapest, 1909 május 27.

XLJ3. évfolyam. 20. szám.

NÉPTANÍTÓK LAPJA.
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R .

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir? tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.
SZERKESZTŐSÉG :
BUDAPEST, T i l l . KEIt., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egy asábü sora 1 korona. Ezek a d í j a k is
előre a kiadóhivatalba küldendők.
KIADÓHIVATAL :
MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉR 3.

I-Cessiraxoltat n e m a,d.tiixk vissza..

A szegény gyermekekéit.

levőket, gondot viselnek a gyermekágyas
(—ó.—) Abba az egyenetlen küzde- anyákra; alig van szükséglet, hogy bálembe, melyet az erős vív a gyengével, mulatos leleményességükkel orvosságot
mind gyakrabban avatkozik bele a köz- ne találnának a szegényekre mindenhatalom a gyengébb fél segítésére. Meg- felől rázúduló bajokra.
Különösen sokat tettek újabb időben
látja a szenvedőt, az elnyomottat, a
a
gyermekekért. Száz meg százezer
vergődőt, meghallja a sóhajtást, a panaszt,
letörli a fáradság-okozta verítéket. Az gyermekmartír halála és züllése megemberek közelednek egymáshoz s lázas rázta a társadalmat, s az élet, az iroérvényesülési törekvésükben nem feled- dalom nyomása alatt oly erős akció
keznek meg többé a küzdelemben el- indult meg nálunk a gyermekekért,
nyomorodottakról, az elgázoltakról vagy amely szinte lehetetlenné teszi az ijesztő
azokról, kik a természet mostohasága gyermekhalandóságot és gyermeknyomofolytán nem vehetnek részt a létért rúságot.
való küzdelemben.
Harc folyik a gyermek életéért, a
Pünkösd ünnepének közeledése azt a gyermek egészségéért. S ebben a harcgondolatot ébreszti bennem, hogy talán ban az első csatasorban küzd a főváros.
már nincs messze az az idő, mikor az Bárczy polgármester és Festetich tanáisteni eszmék nem időlegesen és nem a csos olyan intézkedéseket honosítanak
kiválasztottakat szállják meg, hanem meg e világváros iskoláiban, melyek a
állandó otthonra találnak aföldönmin-legnagyobb hálára köteleznek le mindenden ember szívében. Az államnak és kit, ki a gyermekek sorsát szívén viseli.
társadalomnak együttes és folyton foko- Nem régen olvastuk, hogy az iskolaépüzódó tevékenysége erre enged követ- leteket a nyári szünetben meg fogják
keztetni.
nyitni a munkások gyermekei számára.
Jótékony egyesületeink ezelőtt is nagy Olvasótermeket rendeznek be bennük s
számmal voltak. De erejük elégtelen az eddig utcán csavargó kis hontalanok
volta miatt ritkán léphették á t a pilla- fognak találni barátságos otthont, hol
natnyi és közvetlen szükség segítésének felügyelet alatt tölthetik a nappalt, míg
határát. Ma anyagilag is megerősödve' szüleik a műhelyekben küzdenek a meghadat üzentek a szenvedésnek; palotá- élhetésért. Csak az képes ennek a nemes
kat emeltek az elhagyottaknak, a nyo- intézkedésnek fontosságát belátni, aki
morékoknak, megmentik a züllőfélben tudja, hogy ar főváros utcáin ezerszámra
ALL. POLG ;;I !
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kóborolnak a magukrahagyott gyermekek, kiknek úgysem erős erkölcsi érzékét az éhség, a ridegség, züllöttebb
társaik befolyása, az ő helyzetükkel
ellentétes állapot látása állandóan ostromolja, gyengíti, pusztítja. Csak az képes
ennek az intézkedésnek a jelentőségét
megérteni, aki tudja, hogy mit jelent
a barátságos otthonná vált iskola, mit
jelent a szeretetet éreztető tanító a
már züllésnek indult gyermekre nézve
is. Egyszerre megérzi a szeretetre sóvárgó
gyermek, hogy belekapcsolódott az emberi társadalomba, belekapcsolódott ő,
ki eddig csak szeretetlenséget, üldözést,
gyötrelmet érzett.
A fővárosnak ez az intézkedése az
iskolát tanítóintézetből nevelőotthonná
emelte, hová öröm lesz járni tanítónak
és tanítványnak, mert a szeretet lakik
falai között.
De van Bárczynak és Festetichnek
még egy jelentősebb intézkedése is. A
főváros iskoláiban meghonosították az
ú. n. iskolanővér intézményt. Az iskolanővéreknek az a kötelességük, hogy a
gyermekek egészségére felügyeljenek.
Figyelemmel kísérik a gyengélkedőket,
fölkeresik őket otthonukban, szüleikkel
megismertetik a szükséges egészségügyi
intézkedéseket, elviszik a kis betegeket
a klinikákra, utalványt írnak számukra
a jótékony egyesületekhez. Megmérhetetlen haszna lesz ennek az intézménynek. Egészségesebb, erkölcsösebb nemzedéket nevelünk a mainál. Egy szebb
jövő tárul föl előttünk. A közhatalom
képviselője behatol az otthonba, nem
azért, hogy szenvedést okozzon, nem azért,
hogy spártai módra kiragadja a gyermeket a családból, hanem hogy a
köz nevében és akaratából figyelemmel
kísérje az állam legértékesebb és mindennél becsesebb vagyonát, a gyermeket. Az iskolanővérek szavai és tettei
gyümölcsözni fognak azokban a társadalmi rétegekben is, melyekre nem hat a
nyomtatott betű, melyek a testi és erkölcsi

LAPJA.
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nyomorúságból fakadó bűn fertőjében
élve, csak gyűlölettel tudnak gondolni a
közhatalomra és annak képviselőire.
Pünkösd ünnepe közeledik s a főváros nagylelkű és a szenvedés sóhajtását
meghalló vezetőinek kezdésére elindult
útjára a szeretet. Át fog törni azokon
az akadályokon is, melyeken a fegyver
éle is megcsorbul. A társadalmi rétegek,
melyek elnyomásról, kizsákmányolásról s
velük kapcsolatban kegyetlen bosszúról
gondolkoznak, nem fognak többé oly mereven szemben állani a közhatalommal és
a többi társadalmi rétegekkel. A szeretet
közelebb hozza egymáshoz az embereket.
Bárczy polgármester és Festetich
tanácsos nemes munkát végeznek. Mi
még sokat várunk tőlük s reméljük,
hogy anyagi erő is rendelkezésükre
fog állani terveik megvalósítására. Ha
a vigasztalan pohtikai helyzetre, ha a
pártok torzsalkodására gondolunk, mindig nyugalmat ad lelkünknek az a tudat,
hogy vannak embereink, kik a sivár
politikai helyzet idején is dolgoznak ;
dolgoznak s fölnevelnek egy olyan nemzedéket, mely erősebb, bölcsebb, egészségesebb és egvetértőbb lesz a mainál.
Ezt reméljük mi Apponyi gróf korszakalkotó közoktatásügyi törvényeitől, ezt
Bárczy és Festetich nemes és nagyszabású akcióitól.
— A c s í k s o m l y ó i r ó m . kath. tanítóképző
e hó 31-én ünnepeli fennállásának 50 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból az intézet mostani igazgatója, Karácsony
József terjedelmes
könyvben írta meg Erdély e legrégibb tanítóképzőjének történetét. A jubiláló intézet 1858 okt.
4-én nyílt meg, Haynald Lajos akkori erdélyi róm.
kath. püspök s Csík és Háromszék megye közönségének bőkezűségéből. Az ötven év alatt 681
ifjú nyert itt tanítói oklevelet s az 1870-iki
6 hetes póttanfolyamon 71 tanító vett részt. Az
intézetnek 1858—1883-ig P . Simon Jukundián,
szentferene-rendi áldozár, a Ferenc József rend
lovagja, 1883—1898-ig Földes József (világi) és
1898-tól Karácsony
József szentszéki ülnök az
igazgatói. 1873-ig az intézet 2 évfolyamú, 1898-ig 3
és ettől az időtől kezdődőleg 4. A tanári testület csak
az 1907-ik évtől kezdődőleg élvez államsegélyt.
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A magyar nőnevelés kérdései.
írta:

Kóród//

Miklós.

3. Munkásnők.
A nők helyzetét semmi sem befolyásolja anynyira, mint vagyoni állapotuk. Egész bátran
lehet a nőket vagyon szerint osztályozni, mert
e szempont körülbelül eldönti műveltségbeli
viszonyaikat is. Eszerint vannak: 1. teljesen
vagyontalan, 2. kisebb vagyonú, 3. gazdag nők.
Tekintve a magyar magánjogi helyzetet, mely
szerint a nők épúgy örökölnek, mint a férfiak,
társadalmunkban — akár az iparos-, akár a
kereskedő-, akár a földmíves-osztályokat vesszük
számba — a teljesen vagyontalan nők aránylag
kevesen vannak. Ez a megkülönböztetés tehát
elsősorban a tisztán munkából élő, ú. n. munkásosztályok nőire s bizonyos mértékben a tisztviselők leányaira vonatkozik, értve utóbbiak
közül természetesen azokat, kiknek magánvagyonuk nincs. Szociáhs szempontból csupán
e két kategória kelti fel leginkább a figyelmet,
mert itt a megélhetés, a nyomor kikerülése
forog szóban. A nőkérdés s vele a nőnevelés
épen azért alakult szociális kérdéssé, s ami még
fontosabb, azért veszítette el tudományos általánosságát, mert úgy az írókat, mint a szociológokat elsősorban ez a kis réteg foglalkoztatja,
s maguk a szociális irányban dolgozó, ú. n.
feminista nők is elsősorban a vagyon nélküli
nők sorsának javításával foglalkoznak.
Egyik nemzetgazdánk a következő társadalomtudományi szempontokat tartja szükségesnek e
nők gazdasági mivoltáról említeni:
„Az újabb társadalmi állapotok, különösen
a gyári ipar terjedése és a létküzdelem, főleg
a városokban, a nőt kényszerítik önálló kereset
után indulni. Ennek következménye az, hogy a
termelés terén működő nők száma óriási arányokban emelkedik. Ezáltal tehát a nemzet
termelési munkaképessége emelkedik, de ez csak
részben tekinthető nyereségnek. Igen jelentékeny
és folyton emelkedő a nők versenye a szellemi
munka terén is. Németországban az önálló keresettel bíró nők az összes nőknek (15 éven felül)
35, Angliában 32, az Unióban 11%-át tették.
A nő kereseti tevékenységének helyes megítélésénél nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy
az általuk végzett munkának nagy részét (szövés,
fonás) eddig is, noha otthon, a nők végezték."
E nemzetgazda még megjegyzi, hogy: „sem
testi, sem szellemi munka terén nem versenyezhetnek a nők a férfival. Quetelet szerint a férfi
és nő munkaképességének aránya 9 : 5-höz".
Ezekben tehát ama tényt megállapítottnak
tekinthetjük, hogy nemzetgazdasági szempontból
valóban csupán a vagyonnélküli nők vétetnek
figyelembe.
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Mi a nőkérdésnek ilyen szűk térre való szorítását egyenesen társadalom- és neveléstudományi
szempontból nem tartjuk megengedhetőnek s
nézetünk szerint a nőnevelésnek korunkba illő
elvei akként fejtendők ki, hogy ez elvek a legmagasabban álló társadalmi osztályok nőire
épúgy vonatkozzanak, mint a legszegényebb
cselédleányra, természetesen, módjával. Charlotte
Perkins Gillman is azért esik annyi tévedésbe
s azért vezeti félre annyira olvasóját, mert a
nőkérdést tisztán gazdasági kérdésnek tekinti.
Szerintünk, ha a természettel szemben erőszakot
nem akarunk elkövetni, a nő hivatása ma is
épúgy, mint évezredekkel ezelőtt :
1. anyának lenni a szó legszorosabb értelmében ;
2. feleségnek lenni a szó legnemesebb értelmében és
3. honleánynak lenni a szó bármily értelmében.
Ez a tiszta cél és semmi más. E céltól való
mindennemű eltérés legelsősorban a nőnek s
másodsorban a társadalomnak akár erkölcsi,
akár gazdasági vagy bármi szempontból való
megromlására vezet. Ügy a nevelés-, mint a
társadalomtudomány akkor jár el helyesen, és
pedig bármely nemzet szempontjából, ha eme
„három-egy " célt kultiválja s az elméket ennek
irányában befolyásolja, a fogalmakat emez irányokban tisztázza s a módozatokat emez elvek
érvényesülésére következetesen keresi. Elismerjük, hogy itt nagy problémával állunk szemben,
mert, hogy tárgyunknál maradjunk, a munkásnők anyasága épúgy nagy feladat, mint honleányi kötelmeik teljesítése, mikor arról van szó,
hogy a föld valamely pontján s naponta 8—10
órán keresztül gyárban, műhelyben vagy máshol
keressék meg azt a napi kenyeret, amelyet a
férj egyedül s esetleg a haza területén megszerezni nem tud. Emelkedjünk a nagyszerű
látókör magaslatára, melyet ez a probléma különösen a tanítóság számára állít. Ott rajzik a
szaporodó magyar faluk népessége a végtelen
magyar síkságon, avagy folyóink völgyeiben,
s a fiatal rajok útnak indulnak a városok felé,
hogy a kultúrátlan falvak csekély keresőképességét odahagyva, a városok tömkelegébe nyomuljanak, munka, iparosság után nézzenek s
megélhetéséről gondoskodjanak. Egyrészt statisztikailag ki van mutatva, hogy a magyar nép
fél század alatt falusi népből elsősorban városi
néppé alakult, másrészt a nemzetgazdászat tudományosan igazolja, hogy a falvak legvállalkozóbb
népsége hagyja oda elsősorban szülőhelyét s
keresi fel az előtte ismeretlen városi életet. De
már arról hallgat a statisztika is, a nemzetgazdaság tudománya is, hogy vájjon ez a népség
kultúrailag eléggé fölfegyverkezve lepi-e el a
városokat ?
21*
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Ennek a kérdésnek megfejtése nekünk, nevelőtanító-embereknek tartatott fenn, s ezennel a
leghatározottabban rámutatunk ama szomorú
tényre, hogy amíg a férfinépség valamely szerszámmal kezében nyomul be a városba, hogy
ott mint szabó, kovács, lakatos, asztalos, kőműves,
borbély, pék s még ezerféle mesterség tudója,
belépve a szakszervezetekbe, egészen biztos megélhetésnek nézzen eléje, addig a szegény leánykák, onnan az idillikus falusi életből, hol noha
szegényen, kis viskóban, gyarló táplálékból éltek,
mégis tisztának és kedvesnek látták az életet:
ha bejönnek a városokba, a legalacsonyabb sorsra
jutnak, mert semmiféle szakmához nem értve,
mint egyszerű napszámosnők vagy cselédek keresik meg kenyerüket, anélkül, hogy az önállóság legkisebb reményével rendelkeznének, s ha
valamely munkásember feleségül is veszi őket,
nincs remény, hogy annyi idejük
maradjon,
amennyi elegendő a születendő gyermekek gondos
nevelésére.
íme, egy pont, amely legelső elvünket, hogy
a nő anya legyen a szó legszorosabb értelmében, keresztezi. A faluról beözönlő városi
népségnek a nőnemhez tartozó része tehát az,
amely kultúrailag nem hozza magával azokat
a fegyvereket, melyekkel életcélja felé a nehéz
harcot megvívhatja. Itt merül fel a hatalmas
szociális kérdés, hogy: mi módon lehet a nőt
erre a feladatra fölfegyverezni?
S felelet az,
hogy úgy, mint a férfit: t. i. megfelelő tanítás
és nevelés által. Magyarországon munkásnők
nevelése egyáltalán, a szó didaktikai és pedagógiai értelmében nem létezik, sőt talán én is
veszedelmes térre léptem, amikor ezzel az eszmével kezdek foglalkozni, mert ez annyira ú j
dolog, hogy szórakozottan fogják e soraimat az
emberek félretenni, ha pedig elolvassák, üres
dolognak fog az egész feltűnni. Pedig itt a
12-ik óra, hogy öntudatos formát kapjon a
munkásnők nevelése, mert különben semmiféle
egyesület nem akadályozza meg a leánykereskedést, semmiféle főkapitányi rendelet nem
szünteti meg a romlott nők szaporodását és
nincs hatalom, mely anyaságra kényszerítse a
szegény munkásnőt, lia olyan megélhetés nincs
számára biztosítva, amely természetszerűleg vonja
el az erkölcsi zülléstől s elég biztosítékot nyújt
arra, hogy gyermekét sikerrel nevelheti. A megfelelő tanítás és nevelés pedig a háziipar útján
kínálkozik.
Háziipar ! Háziipar ! Szó és szó ! A budapesti
asszony a háziipar alatt legalább is kalotaszegi
varottast vagy székely hímzést ért. A tanítókollégák bizonnyal a kosárfonást és szatyrok
készítését fogják gondolni. Talán lesznek, akik
a háziipar termékei közé még a csipkét is odaértik, noha ilyenek kevesebben. Egyszóval, a
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gyáripar annyira legyűrte a kisipart, hogy
utóbbinak legősibb alakja, a háziipar még fogalmilag sem létezik. Ezt a fogalmat vagy fel kell
élesztenünk, vagy újra kell csinálnunk. A természetes reakció abban áll, hogy most, mikor
a nagyipar mindenképen elnyomta a kis- és
háziipart, fordulat keletkezzék, melynek célja a
háziiparnak jogait visszavívni. Csak nemrégiben
egy főhercegasszony hirdette ezt az eszmét,
tehát elég fontosnak kellett ítélniök a vezetőköröknek e kérdést, hogy ekkora tekintély által
igyekeztek annak nyomatékot adni. S abban
is van sajátságos eszmei fontosság, hogy nem
valamely királyi herceg, hanem épen királyi
hercegasszony állott a kérdés élére, vagyis a
háziipar elsősorban az asszonyokat érdekli. S
így is van !
Azonban a női háziiparral is úgy vagyunk,
mint a levegő természetrajzi mivoltával. 25—30
évvel ezelőtt még, legalább nálunk, nem nagyon
hangoztatták, hogy a levegő az ásványországba
tartozik, ma már nagyon is kiemeljük e tényt.
Az asszonyi foglalkozások közül a főzést, sütést,
háztartásvezetést senki sem minősíti háziiparnak,
holott a vendéglő, szálló, kávéház, pékség valóságos ipar, mint a csizmadiaság vagy kovácsság. És mert a háztartás, főzés, sütés, úgy látszik, veleszületett tudománya a nőnek, arra őket
senki sem tanítja, azt egyszerűen tudniok kell.
Már most egy falusi napszámosembernek — akinek asztalán alig fordul meg össze-vissza négyötféle étel, aki süteményt, pecsenyét alig eszik,
akinél az asztalt díszesen soha sem kell megteríteni — leánya feljön a fővárosba s ott beszegődik úri házhoz, esetleg, sőt legtöbbször
mindenes cselédnek, s nyomban azt kívánják
szegénytől, hogy tudjon jól vigyázni a sütőben
levő malacra, csibére, tortára, helyesen kezelje
a komplikált kávéfőzőt, tudjon szépen teríteni
stb. Kérem szeretettel, ez tudomány, ez ügyesség, ez számítást és ízlést kívánó foglalkozás
s valóban becsületükre válik a cselédeknek, hogy
minden előkészület nélkül, annyira-amennyire,
mégis ellesik s megtanulják. A három-négyszobás
lakást tisztogatni, rendbentartani, a szőnyegekkel jól bánni, a családtagok ruháját úgy kezelni, hogy azokon tisztogatás közben baj ne
essék stb., stb., mind olyan feladatok, amelyek
együttvéve már tisztán a házibéke és a cselédmizériák elkerülése végett, valamint azon szociális cél előmozdítására, hogy a cselédek és
úriasszonyok között a háború és gyűlölködés
megszűnjék, de legfőképen azért, hogy a háztartási munkásnők szervezkedhessenek és ezúton
előkészíthessék anyagilag és erkölcsileg anyai
és feleségi szerepüket, megérdemlik az állam
azon áldozatát, hogy a háztartási munkásnőlcet
(cselédek, szakácsnők, szobalányok) e féladatra,

19.

SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

megfelelő tanfolyamok útján, esetleg a vendéglősök
felhasználásával, de minden esetre szakszerűen
vezetett előadások és gyakorlatok útján élőkészítse.
A társadalmi munkamegosztás a női társadalomban is beállt. A művelt nőket akármenynyire akarjuk szakácsnővé, mosogatóasszonnyá,
padlósúrolóvá stb. degradálni, többé erre kapni
nem lebet. Ok tanítónők, felsőbb leányiskolái
tanárnők, vasúti pénztárosnők, telefonos-kisaszszonyok stb. akarnak lenni, s igazuk van, mert
ezzel a munkával százszorosát keresik meg annak,
mint amit az ablaktörülgetés, a cipőpucolás, a
tűzélesztgetés stb. igen jeles foglalkozások jövedelmeznek a gazdasszonyt követelő férjek szerény és mindenekfelett szegény oldala mellett.
Ezeket a nőket valakinek a háztartásban helyettesíteni kell. Ámde egy olyan háztartást, hol a
férj is összeszerez 4—5000 koronát s ugyancsak az asszony is, mint orvos vagy képezdei
igazgatónő 7—8000-et,tehát összesen 12—13000
koronát, akármilyen cselédre bízni nem lehet.
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a női foglalkozások terén is alapos nemzetgazdasági tanulmányok és ennek megfelelő nőnevelés útján a társadalmi munkamegosztás
részesévé kell tenni a nőt, hogy elveszített
gazdasági fontosságát visszakapva, anyai és
feleségi szerepén ő is hathatósan közremunkálhasson.

Magyarország lakossága.
írta : lléthi

Lajos.

Mindenkit érdekel, a közélet emberének pedig,
mások mellett minden tanítóembernek, egyenesen kötelessége, hogy mindenkor tisztában legyen
hazája mindenféle körülményeivel, elsősorban a
lakosság számával és abban időről időre beálló
változásokkal.
Hivatalos népszámlálást, amely egyénenként
fölkeres és számba vesz mindenkit, csak 10
évről 10 évre szoktak tartani. A legutóbbi
1900-ban volt; a közelebbi a jövő évben lesz.
De a születéseket és halálozásokat, a kivándorMinő megnyugvás volna az ilyen házaspárra, lást és bevándorlást minden esztendőben nyilha egy rendes iparigazolvánnyal ellátott ház- vántartják. Azok alapján megállapítja az orsz.
tartásvezetőnőt kaphatnának, aki — mondjuk — statisztikai hivatal az évről évre mutatkozó
mint egy férjes nő és mint egy felelés szervezet változásokat. Munkálatait évkönyvében teszi
tagja vállalkoznék bizonyos összeg ellenében egy közzé, amely kiterjed az ország mindenféle
ilyen házaspár háztartását vezetni. Ám erre a közviszonyaira, elsősorban a létszámbeli váltovállalkozásra a nőket képezni, morális és intel- zásokra.
lektuális mivoltukat emelni kell, hogy felismerA m. kir. kormánynak kötelessége, hogy
jék, hogy ez a nagyszerű társadalmi munka- saját működéséről és az ország közállapotairól
megosztás egyaránt javára van nekik és annak, minden esztendőben jelentést tegyen az országakinek szolgálatában állanak. Mindkét asszony gyűlésnek. Ehhez a jelentéshez mindenkor csavállalhatja az anyaságot, mert mindenik elég tolja a statisztikai évkönyvet is.
intelligens és elég keresőképes, hogy jó anya
A legutóbbi jelentést folyó évi februáriusban
és jó feleség lehessen. íme, egy perspektíva a
mutatta be Wekerle Sándor dr. miniszterelnök.
jövőbe, amely felé haladunk s amely miatt
Az 1907. évi adatokat foglalja magában. Vasfelette szükséges a háztartási tanfolyamoknak
tag, nagy könyv, melyben a minisztériumok
minden nagyobb városban való megnyitása.
működésének és az ország közállapotainak
Egészen így vagyunk a gyári munkásnőkkel is. ismertetése 374, a statisztikai évkönyv 506 oldalra
Azok számára sincsenek előzetesen kiképző terjed.
Áz ebben foglaltak alapján soroljuk el ez
tanfolyamok, vagy inasi alkalmazhatóság. Innen
van, hogy a nők keresőképessége a gyárakban alkalommal az ország népességének számát s
igen gyenge. Megesett, hogy a szekszárdi selyem- nemzetiségi és felekezeti megoszlását feltüntető
tenyésztő-intézet selyemfeldolgozó-műhelyei meg- főbb adatokat.
akadtak, mert elegendő munkásnővel nem renAz egész magyar birodalomban talált az
delkeztek. Itt is a háziipari irányzat segít, de 1900. évi népszámlálás összesen 19 millió 254
— sajnos — a feltalálók csak olyan találmányok ezer lakost. Abból magára
Magyarországra
létrehozásán törik a fejüket, melyeket a gyá- esett 16 millió 838 ezer,
Horvát-Szlavonorraknak nagy összegekért el lehet adni, s ezzel szágra 2 millió 416 ezer.
is a nagyipart segítik elő, holott a varrógép
Az országos statisztikai hivatal kiszámítása
példája megadja az irányt, hogy mi módon szerint — a születések, halálozások és vándorlehetne a nőket ipari foglalkozások által már lások figyelembe vételével — az 1907. év végén
a háztartás keretében keresőképesekké tenni. volt az egész magyar birodalomban 20 millió
Messze vezetne annak kifejtése, hogy minő házi- 674 ezer. Abból Magyarországra
jutott 18
ipari foglalkozások karolandók még fel, hogy millió 48 ezer, Horvát-Szlavonországra
2 millió
a nő és férfi gazdasági helyzetében az egyen- 626 ezer.
súly helyreálljon, de az alapgondolat az, hogy
Ezt az örvendetes adatot azonban a követ-
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kező elszomorító magyarázattal szállítja le a
belügyminiszter az ország közállapotairól szóló
jelentésében.
„Az 1900. évi népszámlálás óta elmúlt bét
év alatt a magyar szent korona országainak
népessége a születéseknek a halálozások feletti
többlete útján nem kevesebb, mint 1,536.901
lélekkel gyarapodott. Ha a népszám növekedése
csak a természetes szaporodás alakulásától
függne, a magyar birodalom népessége az 1907.
év végén 20,791.460 lélekre rúgott volna.
Leszámítva azonban e számból — a nemzetközileg elfogadott módszer szerint — a legutóbbi népszámlálás alapján megállapított kivándorlási különbözetet, a kiszámított népesség
20,674.735 lélekre csökken, amiből 18,048.106
Magyarországra és 2,626.629 Horvát-Szlavonországokra esett. A kivándorlásnak az utolsó
népszámlálás óta ijesztő mértékben történt
megnövekedése, mely az utóbbi években már
majdnem teljesen fölemésztette a népességnek
a természetes szaporodás útján előálló többletét,
kétségtelenné teszi azonban, hogy a népesség
valóságos száma a kiszámított népesség itt
közölt számánál jóval kevesebb. A hiányt pontosan megállapítani, ki- és visszavándorlási
statisztikánk hézagos volta miatt, nincs módunkban, de ha figyelembe vesszük, hogy az utolsó
hét évben csak a tengerentúlra kivándoroltak
száma 850.000-re rúgott, a visszavándorlás és
a bevándorlás számításba vételével is körülbelül 700.000-re lehet becsülni a hétévi népveszteséget, úgy, hogy az 1907. évvégi népszámot körülbelül 20,100.000-re tehetjük, amiből hozzávetőleg 17,600.000 jutna az anyaországra és 2,500.000 a társországokra."
Ebből már most megállapítható, hogy a
legközelebbi népszámlálás alkalmával távolról
sem számíthatunk olyanfokú népszaporodásra,
aminő az 1900-at megelőző 10 esztendőben
mutatkozott.
Az orsz. statisztikai hivatal — amely egyike
az ország legjobban szervezett és legmegbízhatóbb közhivatalainak — a lélekszám kiszámításánál egészen szabályszerűleg járt el, mert
a kivándorlásokat a megelőző 10 év átlaga
szerint kellett fölvennie. Az 1907. évre vonatkozólag azonban saját maga is gyűjtött adatokat és azok — fájdalom! — egészen megerősítik a belügyminiszter megállapítását.
Amaz adatok szerint egyedül az írt esztendőben 193 ezer lélek vándorolt ki Magyarországból. Azok közt 587 száz magyar, 367
száz német, 327 száz tót, 264 száz román-oláh,
165 száz horvát, 135 száz szerb. Ebből a nagy
számból 172 ezer ment Amerikába, 780 száz
Romániába, 736 száz Németországba. Ez irányban további részletezéssel nem terhelve ismer-
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tetésünket, csak még annyit jegyzünk meg,
hogy 1908-ban jelentékenyen javult a helyzet,
amennyiben Amerikából az ottani gazdasági
válság miatt sokkal többen jöttek haza, mint
más években és sokkal kevesebben mentek ki.
1909-ben azonban már megint magasra ugrott
a kivándorlási kedv.
Az 1907-re kiszámított népesség nemzetiség
szerint következőleg oszlott meg:
Magyar volt Magyarországon . . 9,612.000,
ehhez járult Horvátországban . .
122.000,
az egész magyar birodalomban együtt 9,724.000.
A magyarság egész birodalmunk lakosságának csak 47'4°/o-át tette, de magában Magyarországon 53"26°/o-ot.
A magyarság aránylagos számának emelkedése Magyarországon
fokozatos és egyenletes baladást mutat. Népességünknek 1880-ban
még csak 46'6°/o-a volt magyar; ez fölemelkedett 1890-ig 48-5, 1900-ig 51'4%-ig, míg
1907-ben már 53'26%.
Száma szerint második nemzetisége hazánknak a román vagy oláh. A statisztikai hivatal
megállapítása szerint 1907-ben 2 millió 965
és V2 ezer lelket számlált Magyarországon;
ehhez járult 1051 Horvát-Szlavonországban.
Magyarország népességének 16'43%-át tette
ki, de az egész magyar birodalomnak már csak
14'35%-át. Arányszámuk Magyarország egész
népességéhez viszonyítva 1880-ban volt 17'5,
1890-ben 17 1, 1900-ban 16*7. Lassú, de fokozatos apadást mutat.
Németek és tótok csaknem egyenlő számban
laknak hazánkban. Előbbiek száma 1 millió
971 ezer, utóbbiaké 2 millió 76 és Va ezer.
Horvát-Szlavonországot is hozzászámítva, ahol
154 ezer német lakik, az összes németség
száma körülbelül 30 ezerrel felülmúlja a tótokét.
A németek Magyarország lakosságának 1880ban 13'6%-át tették. Ez a viszonyszám 1890-ig
13-1-re, 1900-ig 11'8-ra, 1907-ig 10'93%-ra
szállott.
Viszonylagos számuk leszállásának nem az
a magyarázata, mintha ez a nemzetiség kevésbé
volna szapora az átlagosnál, hanem az, hogy
nagy hajlandósággal bír, főként városokon, a
magyarságba olvadáshoz.
A tótok 1907-ben ll"50°/o-át tették a lakosságnak, 1880-ban még 13'50%-át.
Horvát Magyarországon csak 204 ezer volt
1907-ben, de Horvát-Szlavonországban 1 millió
601 ezer, együtt 1 millió 805 ezer; az egész
magyar birodalom lakosságának 8"73°/o-a.
A szerbek száma Magyarországon 451 ezer,
Horvát-Szlavonországban 660 ezer, együtt 1
millió 112 ezer. Legkisebb számú nemzetiség
Magyarországon a rutén, összesen csak 466
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ezer. Szaporodási aránya azonban legelső. Mindenféle más nemzetiségből 377 ezer lakik hazánkban.
Még csak az ország lakosságának hitfélekezetenként való megoszlását jegyzem ide. Ez alkalommal aztán nem halmozok több számot,
nehogy nehézkessé váljék az áttekintés. Római
katholikus volt 1907-ben Magyarország területén 8 millió 886 ezer, Horvát-Szlavonországban 1 millió 877 és V2 ezer lélek, együtt az
egész magyar birodalomban 10 millió 764 ezer
lélek. Magyarországon az egész lakosságnak
49'24, az egész magyar birodalomban 5 2 ' 0 5 % át tette. E felekezet híveinek száma egyenletes
és igen számottevő folytonos emelkedést mutat.
Ha csak a természetes szaporodás arányában
emelkednek, akkor az egész lakossággal szemben kimutatott viszonyszáma nem esnék lényeges változás alá. Úgyde az a viszonyszám válik
szembetűnően egyre nagyobbá.
1869-ben Magyarország lakosságának még
csak 45'8%-a volt róm. kath., 1880-ban már
47-3, 1890-ben 47*9, 1900-ban 487, amely
1907-ig 49-24%-ig emelkedett. Ennek főmagyarázata a sok áttérés, amelyekkel más hitfelekezetek rovására gyarapodott. 1898-tól
1907-ig kitérés útján veszített 12 ezer lelket,
de ezzel szemben nyert 28 ezret. A másvallásúak közül róm. katholikussá tértek közt a nők
száma 3 ezerrel múlja felül a férfiakét.
Feltűnő a gyarapodása a református egyházból. Míg azon egyház részére elveszítette 6400
hívét, nyert annak hívei közül 14.700-at. A
katholikussá lett reformátusok közt 2100-zal
több a nő, mint a férfi. Sokat nyert még a
róm. kath. egyház az ág. evangélikus, a gör.
keleti és az izraelita hitfelekezetektől. Míg az
izraelitává lett róm. katholikusok száma összesen 780, a róm. kath. vallásra több mint 3300
izraelita tért át.
Számszerint második felekezet Magyarorszá-

gon a református, de az egész magyar birodalomban a gör. keleti. A reformátusok száma
volt 1907-ben Magyarországon 2 millió 566
ezer 7*2 száz. Horvát-Szlavonországban csak
15 ezer 5 száz. E hitfelekezet hívei Magyarország lakosságának 14'22%-át tették ez évben.
1869 óta lassú, de folytonos apadásban van
viszonylagos számuk. 1869-ben még Magyarország lakosságának 14'9°/o-át tették, 1880-ban
14-7, 1890-ben 14"6, 1900-ban 14'4%-át. Ez
apadás egyik oka az áttéréseknél mutatkozó
veszteség, amelyet már elébb is említettünk. A
másik ok az, hogy a felekezet hívei közt, épen
az erőteljes magyar népet pusztítva, igen elterjedett az egygyermekrendszer.
A gör. keletiek száma Magyarországon 2
millió 311 ezer, Horvát-Szlavonországban 660 V2
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ezer, együtt 2 millió 972 ezer. Viszonyszámuk
fokozatosan és jóval nagyobb arányokban sülyed,
mint a reformátusoké. 1869-ben még Magyarország lakosságának 15'2%-át tették, 1907-ben
már csak 12'81 Vo-át. Az egész magyar birodalomnak 14'38°/o-át. E hitfelekezetekhez románok és szerbek tartoznak. Az áttérések útján
is jelentékeny a veszteségük; de ennél jobban
apasztja soraikat, hogy az általános népszaporodás terén alul állanak az átlagon.
A gör. kath. hitfelekezetnek 1907-ben 1
millió 978 ezer híve volt. Eománok, rutének,
magyarok, tótok tartoznak hozzá. Viszonyszáma
1880 óta egyenletesen tartja magát 10—11%>
körül. Áttéréseknél nyeresége van a gör. kel.
felekezetből.
Az ágostai evangélikus felekezethez 1 millió
310 ezeren tartoznak.
felekezet hívei tótok,
németek, magyarok. Áttéréseknél veszteségben
van.
Az unitáriusok száma csak 72 ezer 7 száz.
Kevés kivétellel mind magyarok. A szám lassú
emelkedésben van.
Az izraelitákat 907 ezerre számították Magyarországon, az egész magyar birodalomban
929 ezerre. Veszteségük az áttéréseknél igen
nagy, körülbelül 4000 az utóbbi 10 év alatt.
Még csak azt jegyzem föl, hogy a róm.
katholikusok közt 1900-ban egész birodalmunk
területén 5 millió 35 ezer volt magyar, 1 millió
663 ezer horvát, németek és tótok egyenként
I millió 400 ezernél többen, szerb 5300, oláh
870, rutén 340.
A reformátusok és unitáriusvk
túlnyomólag
magyarok. Előbbiek közt 27 ezer 900 német,
I I ezer 300 tót, 1800 oláh és 770 horvát
fordult elő.
Az ág. hitv. evangélikusok közt számban
vezetnek a tótok 472 ezerrel, következik 428
ezer német és 361 ezer magyar. Még 2000 oláh,
650 horvát és kevés szerb is tartozik hozzájuk.
A gör. katholikusok közt 246 ezer 700 magyar. A túlnyomó szám : 1 millió 65 ezer
román, 415 ezer rutén, 101 ezer 600 tót.
Horvátokra is esik 8400, szerbekre 1600,
németekre 1400.
A gór. keleti egyházban csak 3 2 . ezer a
magyar, 2200 a német, 120 horvát. Főnépességiik román 1 millió 716 ezerrel és szerb 1
millió 40 ezer.
Az izraeliták közt 599 ezer vallotta magát
magyarnak, 217 ezer németnek. Tótnak és
ruténnek 10—10 ezernél több jutott közülük;
még horvátnak is 7500 és oláhnak 4200.
Mindenik felekezetnek sok az „egyéb" nemzetiségű híve.
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SZÉPIRODALOM.
Dal a Vajdáról.

Keresd az asszonyt.
V

(Főt. Vajda Ödön dr., apát úrnak.)
Szeretett szentatyám, régi jó tanárom,
Nagy öröm, hogy hozzád végre eljutottam!
Megjöttem, itt vagyok, nem egészen ifjan,
S kissé tán kopottan.
Itt van a tanítvány, egy a rosszabbakhól,
De ki azért helyét emberül megállta,
E s bár bolondokat bőségesen csinált :
Nem rosszul csinálta.
Meghatva nézek fel tisztes homlokodra,
E s melletted mintha rám borulna multam.
Hej, az volt ám régen, mikor én tetőled
Életet tanultam!
Hogy lobogjak, égjek, nem is kellett nekem
Példákért elmennem Rómába, Athénba:
Eleven történet voltál te magad is,
Lelkes, erős példa.
Hál 1 Isten, nem is kell szégyenkezned értem,
Békén ülhetünk a késő áldomáson ;
Te most is erős vagy s nekem is maradt még
Egy kis vidámságom.
Nem gyúrtak bennünket puha bodzabélből,
Acél volt az apánk. Mi is azzá lettünk.
S nem fogott rajtunk a rozsda, bár az idő
Elnyargalt felettünk.
Mentünk külön-külön a magunk csapásán,
De mindkettőnk előtt egy közös cél lengett :
Az Istent szolgáltuk. Te az öreg Istent,
Én meg a Szentlelket.
Te buzgó imákkal, én zengő dalokkal.
Te a templomokban, én a nyilt utcákon.
Abban különbözünk legfölebb, hogy nekem
Nincsen — apátságom.
De hát a manóba! nem enyém itt minden?
Az egész vajdaság, sőt maga a
Vajda?
Nem úszom itt nyakig tiszta szeretetbe'
Tejfölbe és v a j b a ?
Borral, pecsenyével rogyásig az asztal,
Úgy élek itt, mint egy mesebeli herceg;
Mindenem megvan, hogy viszonzásul dallal,
Hálával fizessek.
Mégse mondok mást, csak mit a szívem diktál,
Csókolom a lelked, ne tekintsd mókának:
Ilyen Vajda mellé szívesen beállnék
Magam is — cigánynak!
Zircz, 1908 augusztus.

Endrödi

Sándor.

írta:

Schramm

Béla.

Szörnyen gyáva kölyök a fiam.
Az iskolából kétségbeejtő tisztasággal s számtani pontossággal jön haza.
Semmi tisztességes verekedésben sem vesz
részt. Még csak az alsó szomszédék mérges
kutyáját sem dobálja meg, hanem illedelmesen
elkerüli s erős a gyanúm : ha nem tartana
attól, hogy meglátják, még köszöntené is a
Bodrit.
Szóval, pity-poty a fickó. Pedig már vén
legény — ötödikes. És erős, mint a bivalybocs.
A karja kemény, mint a dió, a melle szélesebb,
mint holmi nyurga hadnagyé.
De hát gyáva, mint a beteg csirke.
Azaz csak volt ! — Ujabb idő óta teljes
tisztelettel adózom fiamnak, sőt egy kevés irigység is lopódzik a szívembe. — Mert hiába, a
férfiember még a fiától is bánja, ha különb
embernek készül az apjánál.
Ugy történt a dolog, hogy a minap bámulatosan ügyes óvatossággal surrant a hátulsó
szobába s még a konvenciós csókot sem hozta
be nékem az iskolából.
Behívatom az úrfit s — nagyot dobbant a
szívem. Nyakig sáros a legény. A homlokán
csinos daganat, az orra sajátságos színekben
játszik s a kezét gyanos energiával szorítja a
nadrágjára, abban az erős meggyőződésben,
hogy így nem látszik meg a hasadás.
Az apai tekintély kedvéért kitelhető komolysággal tudakozódom az eset felől. És a fiam
egy gólyajogász önérzetes nyugalmával jelenti:
— Verekedtem, édesapám.
Határozottan erős hatással van reám a biztos fellépés s alig merek tudakozódni a részletek felől.
— Verekedtem, édesapám, — beszéli a legény
s felcsillámlik a szeme — megvertem a szomszédék Jóskáját, pedig a Jóska már hatodikos.
— És t e ? — kérdeztem, odanézve a n a a
furcsaszínű húsdarabra az orrán.
— Ez semmi, édesapám. A Jóskát látná.
Meg azután azt a bömböiést hallotta volna.
Nekem még csak a könnyem sem hullott. Meg
az alma is az enyém lett.
_ Itt egy kissé megzavarodott a legényem.
Ügy látszik, átlépte a köteles őszinteség határát s az alma már azon túl esik.
Farkasszemet néztünk egy darabig a legénynyel. Józan megfontolás után helyesnek találta,
hogy tovább haladjon az igazság útján.
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— Tudja, édesapám, úgy volt, hogy a második szomszédék Anikója egy almát dobott
át a kerítésen, hogy azé lesz, aki felkapja.
Igaz, hogy a Jóska kapta fel, de én elvettem
tőle. Mert mi köze a Jóskának az Anikó almájához ?
Elment a fiam. En meg — régi rossz szokásom — úgy magamban beszélgettem.
Úgy, úgy, kis legényem. Mi köze Jóskának
az Anikó almájához. Megéri az az alma azt a
daganatot ott a homlokodon. A te fehérhajú
apád is szívesen kockáztatna meg ennyit, ha
nem is almáért, de egy szál virágért.
Az az alma, az Anikó almája, bárhogy is
verte félre az orrodat, sokkalta szebben kezdi
néked magyarázgatni a tanító bácsik szexuálproblémáját, mint a legideálisabb felvilágosítás.
Nem tépázza meg szíved legszebb érzését, hanem
meghagyja a virágot virágnak s nem csinál
kórót belőle azzal, hogy a tudomány lancettájával lefaragja szirmait.
Verekedj csak az Anikó almájáért, majd
azután a rózsájáért. Virágos, harmatos réten
vezet át téged az Anikó rózsája, csókos, zománcos^ napsugár nyomán a te tavaszodba.
Es majd, ha apád fejéről a tiédre száll a
tél ezüstje, még akkor is melenget téged az
első csók salaktalan lángja, az Anikó piros
rózsája.

ereje és újonchiulunk gyöngeségei a magyar
ügy kárára döntötték el az ütközetet. Bécs fölnyitá kapóit Windischgrátz tábornagy előtt, s
csak hetek kérdése volt, hogy Magyarország
ellen a győztes kamarilla megindítsa a rendszeres hadjáratot. Ezzel szemközt Görgey programmja a rendszeres defenzíva volt, s hogy az
lehetővé váljék, a honvédelmi bizottmánytól
hatalmas erőkifejtést kívánt. Guerilla-háborúhoz
az ország területét túlságos nagynak, széles
határaihoz az akkori magyar sereget aránytalanul kicsinynek ítélte. Rögtönzött csapataink
elegendők lehettek a horvát és szerb-oláh granicsárok megfékezésére, de nagyon is kockázatosnak bizonyult az osztrák császári hatalom
reguláris hadaival mérkőzniök, mielőtt az erők
aránytalanságát a nemzet hadilábra állítása, a
szolgálatban fejlődő fegyelem s a harcoktól
várható praktikus hadi iskola eredményei kellőleg ki nem egyenlítik. Ez okból Görgey sürgetve tanácsolta Kossuthnak, hogy kormány és
országgyűlés haladéktalanul a Tisza mögé vonuljanak s onnan szervezzék a nagystílű nemzeti ellenállást. Maga részéről egyelőre annyit
vállalt, hogy seregével az egész szervezkedést
födözi, az ellenséget halogató manőverekkel
tartóztatja, lassan hátrál vissza hadműködési
alapjához s időt ad a honvédelmi bizottmánynak a télen át tavaszig egy akkor kimódolandó
erőteljes offenzíva előkészítésére.

(«örgey téli hadjárata 1848/49-ben.

Kossuth nem szívesen ejtette el a könnyűstílű, fürge hadviselés gondolatát. Ahhoz pedig
föltétlenül ragaszkodott, hogy Görgey a nyugati
országhatár fegyveres elzárására a kordonrendszert alkalmazza, melytől csak az osztrák túlerő föllépése esetén szabad tágítnia. Különben
sem tartá kizártnak, hogy Ausztria a nagystílű
támadással késni fog, s tavaszig megadja nekünk az előkészületi időt, melyre magának is
szüksége van.
Windischgriitz h a t hétig tényleg veszteg
maradt; csak kiáltványokkal operált, fölhívást
intézve a magyar sereg tisztjeihez, hogy hűségesküjük értelmében V. Ferdinánd zászlai alá
siessenek. Amire Görgey ellenkiáltvánnyal felelt,
biztosítván ebben a tiszteket, hogy Magyarország törvényes kormánya most a honvédelmi
bizottmány, melynek hadügyminiszterét V. Ferdinánd nevezte ki. De dacára e lojahtási nyilatkozatnak, Kossuth és Görgey közé kölcsönös
bizalmatlanság férkőzött találkozásuk óta. Görgey a sereg újjászervezése s a hadmozdulatok
dolgában szabad kezet akart, nem titkolva idegenkedését attól, hogy a hadi mesterségbe avatatlan civilek belekontárkodjanak. Kossuth pedig csalódottnak érezte magát Görgey személyében, s nagy volt hajlandósága elejteni őt,
mihelyt nélkülözheti.

írta : Baloyh
(Második

l'ál.

közlemény.)

Kossuth lendületes, nagy átfogó erejű s vérmes reményekre fölizzó véralkatának valódi
ellentéte volt Görgey hideg flegmája, számító
konkrétizmusa ; amaz ideálista, ez a megtestesült realitás ; amaz az agitatív kergető erő,
ez a kemény és józan energia. Csoda lett volna,
lia megérthetik egymást.
Merész vállalatok, gyors rajtaütések, váratlan
koncepciók és siker-effektusok jártak szüntelen
a Kossuth termékeny képzeletű szelleméhen. A
magyar fősereggel a forrongó Bécsnek akart
segítségére sietni, ezt célozta a sehwechati csata
útján. Perczel dandárát pedig oda utasítá, hogy
az Adriáig nyomuljon s a szárd királlyal összeköttetésben egy olasz diverzióhoz nyújtson kezet. Utóbb sem szűnt meg Görgeyt arra unszolni, hogy a várható osztrák támadásnak
zseniális szabálytalanságú guerilla-luidjárattal
álljon ellent s úgy várja be a határvédelem
erősítésére érkezendő újabb csapatszállítmányokat, melyek őt esetleg rendszeres offenzívához
fogjak képesíteni.
Görgey a katonai helyzetet egészen máskép
fogta fel. Schwechatnál a császári sereg túl-
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A hatheti lusztrum alatt Görgey sokat tett
a sereg harcképességének emelésére. A kaszával
fölfegyverzett nemzetőröket elbocsátotta a táborból, a pár havi szolgálatra szegődött szabadcsapatokat átalakítá rendes honvédzászlóaljakká.
A csapatkeretek kiegészítésében lényeges segítségére voltak a fölesketett újoncok ezrei, kiket
Kossuth küldött. A feldunai sereg ily módon
26 ezer kombattánsra emelkedett, s ezek zömét
a helyettes fővezér Győr körül készült összevonni, honnan a Lajtha-vonal s Csallóközön
át a Morva-vonal egyaránt szemmeltartható volt.
A kamarilla azonban nem várt a támadással
tavaszig. December 2-án megtörtént V. Ferdinánd lemondatása, s a fiatal utód nevében csakhamar kiadattak a parancsok az alkotmányos
Magyarország meghódítására. Windischgrätz
hg tábornagy közel 160.000 katonával rendelkezett, azonkívül a horvát-szerb és oláh határőrök, a nemzetiségi népfölkelések is az ő fővezéri botja alá kerültek, míg a magyar honvédelem ekkor alig 80 ezer harcost állíthatott
fegyverbe. Ausztria szörnyen bízott abban, hogy
könnyen és gyorsan fog a magyar ellenállással
végezni. Az osztrák hadvezetés öt oldalról indítá meg az offenzívát : Galíciából benyomultak
Schlick,MorvábólSimunich és Götz,Stájerországból Nugent csapatai, maga Windischgrätz 68.000
főnyi fősereg élén a Lajthánál lépte át a határt.
Az ország valóban szorongatott helyzetbe
jutott, s ezt még súlyosabbá tette, hogy október óta fegyvereinknek a szerencse sehol nem
kedvezett: délvidéken a hadműveletek kétszer
is megakadtak, Temesvár és Arad várőrsége a
reakcióhoz csatlakozék, s Erdélyből a császári
helyőrségek Puchner alatt a Szilágyságba szorították Baldácsy és Czecz gyönge magyar seregét. A honvédelmi bizottmánynak égető szüksége volt valamely katonai sikerre, hogy a
nemzet elcsüggedésének elejét vehesse. Ezért
sürgette Görgeyt a táborba küldött kormánybiztos : az ősz Csányi László, hogy ütközzék s az
ellenségtől minden áron győzelmet csikarjon ki.
Ez azonban nem volt lehető. A 26 ezer honvéd 68 ezer régi osztrák harcossal az ország
határán, távol minden segélyforrástól, csupán
Komáromra támaszkodva, csatát meg nem kockáztathatott, hacsak .mindent egy kockára föltenni nem akart. Csatavesztés esetén ugyan
befogadták volna a komáromi erődítyények,
de ott az osztrák sereg egy része le is kötötte
volna hosszú időre, míg a nagyobb rész ellentállás nélkül nyomulhatott az ország belsejébe.
Görgey ezért a lassú visszavonulás útját választá, hogy hadmüködési alapjához és segélyforrásaihoz közelebb vezetve, fölgyarapíthassa
a sereget. Így az ellenségre hárultak át a messze
hadviselés, a szenvedett fáradalmak, az élelme-

;

LAPJA.

20.

SZÁM.

zési nehézségek összes hátrányai, s a feldunai
magyar sereg abba a helyzetbe jutott, hogy
Buda előtt a siker több reményével, vagy a
további visszavonulás irányának a Duna födözete alatt szabad megválasztásával vívhassa
meg első nagy csatáját.
Ehhez képest vonta össze dandárait Görgey
előbb Győr körül, s aztán lassú menetben húzódott velük vissza a Vértes-hegyek, majd a
budai magaslatok felé. Az osztrákok, persze
kellő távolságból, nyomon követték őt. Útjában
csupa Hiob-hírek jöttek más harcterektől : a
magyar északi hadtest Budamérnál Schlick seregétől súlyos vereséget szenvedett, Perczel
csapatát pedig, ki a Stiriából visszavonuláskor
Görgeyhez csatlakozni s az ő parancsa alatt
szolgálni nem akart, Moórnál katasztrófa érte.
Mindez arra tökélte a magyar helyettes fővezért, hogy a csata elől többé ki ne térjen,
s egész erejét latba vetve, megküzdjön az osztrákkal, legalább a fegyverbecsületért.
Elszántan készült a döntő, talán a végső
tusára, midőn értesítést kapott, hogy a kormány
és országgyűlés, melyek idáig Budapesten maradtak, békekövetséget menesztenek Windischgrätz herceghez, egyúttal sietve Debreczenbe
teszik át működésük színhelyét, Görgeynek pedig meghagyják, hogy — a békekísérlet sikertelensége esetén — vegye föl a harcot, de amellett kímélje meg tőle a fővárost s legyen gondja
a sereg biztosságára is.
Görgey ez intézkedésekben csupa ellentmondást s olyfokú kapkodást látott, ami felháborította. Mint katona méltán ke'rdé, mi célból
tesznek kísérletet az alkudozásra egy invázióval,
mielőtt vele a védőerö megküzdött s a fegyverek a sereg és állam sorsában dönthettek
volna. Mint vezér pedig érthetetlennek találta,
hogyan lehessen Buda alatt csatát vívni a főváros és a sereg kímélésével.
Az ő reális logikája mindebből azt a következtetést vonta le, hogy Buda alatt ne legyen
c s a t a : a sereg vonuljon át a Duna balpartj á r a ; csak így felelhetett meg az országgyűlés
utolsó pesti határozatának : épségben hagyta
ezáltal Buda-Pestet s biztosította a hadsereget.
Mi történjék azonban a csapatokkal s általán
az ország további védelmével, ennek eldöntését
arra a nagy haditanácsra bízta, mely Pesten űjév
másodnapján volt megtartandó, a nemzet legkiválóbb katonai szakértőinek közreműködésével.
Hogy a döntő határozatok nem halaszthatók,
kitűnt az ellenségnél járt békekövetek jelentéséből, akiket Windischgrätz hg. gőgös fennhéjázással fogadott s oly végzéssel bocsátott el,
hogy lázadókkal nem alkuszik, s az országtól
föltétlen meghódolást kíván.
(Folytatása következik.)

19.

SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

LAPJA.

11

Tanítók tanácsadója.

Könyvesház.

Sár. 1. Ha az iskolafenntartó lemondását meg nem
történtnek jelenti, visszamehet. 2. A törvényesen megállapított szünnapokat épúgy be kell tartani, mint a
tanítási napokat. Kántori teendőket az iskola rovására
nem végezhet. — Hernád. M. 1. Ezt csak áll. tanító
kaphatja meg. 2. Csupán a népiskolában kötelezett
tárgyakból és pedig az iskola tanítási nyelvén tartható
meg a vizsgálat. 3. Március 15-ike nem elrendelt szünnap. 4. A szülők engedelmével tanítási időn kívül
igénybe veheti. Jobb azonban, ha nem teszi. 5. Iparszerűleg nem, ha nincs igazolványa. 6. Ha különben
nem szednek tandíjat, akkor az „idegenektől" sem
követelhető. Különben is a „tandíj" nem a tanítót,
hanem az iskolafenntartót illetné. 7. Azért, hogy fizetésének egyrészét „az adóhivatal útján államsegélyből
kapja", nem kell a „rendes IV. oszt. kereseti adón
felül még 8 K-t fizetnie". 8. Fölebbezzék meg a közig,
bizottságnál. — Temetkezési segély. Az Eötvös-alap
temetkezési osztályánál 600 K temetkezési segélyt
minden tanító biztosíthat a hátramaradottaknak saját
személye vagy felesége után. Tehát ön is ; sőt a tanítónő nem-tanító férje is köthet biztosítást. Bővebb
felvilágosítást az Eötvös-alap temetkezési osztálya
nyújt. (Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 47. sz.) —
B. A. Nbcse. Állami óvónőknek öt évi állami szolgálat
betöltése után évi 100 K korpótlékra van igényük. —
15. K. Klilmcz. Az állami tanító ellen, ha engedély
nélkül és igazolatlanul nyolc napnál hosszabb ideig
távol marad alkalmaztatási helyétől, vagy ha engedélyezett szabadságidejét annak lejártától számítandó
nyolc napnál hosszabb időre önkényesen megokolatlanul meghosszabbítja, nemcsak fegyelmi vizsgálat
indítható, hanem állásától és fizetésétől fel is függeszthető. — F. try. Kkvcsi. Sokszor megüzentük már,
hogy az olyan szolgálati idő, amidőn valaki szabadságolt vagy akár állásától felfüggesztett tanítót helyettesít, sem a korpótlékra igényt adó szolgálati idő
tekintetében, sem pedig a nyugdíjba be nem számít. —
Sell. S. Cstaj. A nyugdíjazáshoz szükséges folyamodvány és okmányok bélyegkötelesek. A családi értesítő
annyiszor 1 K-s bélyeggel látandó el, ahány születési,
ha'álozási esetet tüntet fel, illetve ahány az értesítőben felsoroltaknak a száma. A közölt okmányokon
felül csatolandó még a szolgálat utolsó évében élvezett tanítói jövedelmet feltüntető díjlevél is. —
H. B. Erről a kérdésről legutóbb lapunk 18. számában írtunk. — László. 1. A törvény és az utasítás
tanítóváltozás esetére a segédtanító alkalmazását rendszerint csak félévre terjedően engedi meg ; a közig,
bizottság azonban megengedheti, hogy a segédtanító
működése még egy további félévre meghosszabbíttassák. Ez a rendelkezés valamely ok miatt szabadságolt
íanítók helyetteseire egyáltalában nem terjed ki. Ha
tehát nyolc hónapon át helyettesített, ebből nem következik, hogy állását végleg megtarthatja, de még
az sem, hogy az iskolafenntartó önt legyen köteles
megválasztani. 2. Csak nem gondolja komolyan, hogy
a tanító özvegyének nyugdíj intézeti segélydíja attól van
függővé téve, hogy férjével azonos vallása legyen ? —
K. K. Bflva. Kbben a kérdésben nem vagyunk hivatva
bíráskodni. Meg kell azonban állapítanunk azt, hogy
kartársára akar áthárítani oly mulasztást, amely csakis
abból ered, hogy a vonatkozó szabályzatot ön sem
ismeri. Tessék ezt áttanulmányozni és a minisztérium
által előírt okmányok csatolásával, a tanfelügyelőség
útján, folyamodni a tiszteletdíj engedélyezéseért. —
K. F. Csurgó. Erre csak a katonai hatóság adhat
határozott választ. Szíveskedjék odafordulni. —
W. íJ.v. K. A fővárosi tanítói állások tárgyában kiírt pályázatról már megemlékeztünk lapunkban.

* A g y e r m e k n e v e l é s u g y e h a z á n k b a n . (Az
Országos Gyermekvédő-Liga által pályadíjjal jutalmazott mintaelőadás. Irta : Lovas Imre, temesvári tanár. A Gyermekvédő-Liga kiadása.)
Magyarország statisztikájának volt egy nagyon
szomorú fejezete. Gyermekhalandóság tekintetében első helyen állottunk a művelt államok
sorában. Jótékony-intézményeink régebben csak
a felnőtteket védelmezték ós támogatták, a gyermekekkel, kik helyes nevelés és irányítás mellett
a jövő társadalmának fenntartóivá válnak, alig
törődtek.
Lovas Imre szeretettel és vonzóan írott könyvéből tájékozódást szerezhetünk arról, hogyan áll
hazánkban jelenleg a .gyermekvédelem ügye. A
kicsiny füzet egy gyermekeknek szánt mintaelőadást tartalmaz, de tárgyánál s előadási módjánál fogva alkalmas arra, hogy felnőttek körében sok barátot szerezzen a gyermekvédelemnek.
A Gyermekvédő-Liga jól tenné tenné, lia e
kis füzetet minél szélesebb körben terjesztené.
Megtudná belőle az egész magyar társadalom,
hogy a gyermekvédelem nem frázis vagy jótékonykodó és feltűnni vágyó emberek szórakozása,
hanem az újabb idők legkomolyabb akciója, mely
sok tekintetben szoros összefüggésben van nemzetünk megerősödésével. E munka elolvasása után
a közönség maga előtt látná a gyermekotthonokat, a családoknál elhelyezett, de állandóan orvosi
felügyelet alatt álló gyermeksereget. Lehetetlen,
hogy ez a képzeletben fölmerülő kép adakozásra
ne indítaná még azokat is, kik el szoktak zárkózni, ha adakozásról van szó.
* A m a g y a r c s a l á d a r a n y k ö n y v e cím alatt
egy igen hasznos könyv első kötete jelent meg
az Athenaeum kiadásában. Ez a kötet az egészség,
lakás és ruházkodás dolgában ad jótanácsokat.
Most csak jelezzük a könyv megjelenését és utaljuk
olvasóinkat a mai szám hirdetésére, mely szerint
a tanítók 2 koronás havi részletfizetéssel szerezhetik meg. Bővebb ismertetésére visszatérünk.

* Iskolai jelmondat-táblák. Az egyéni és
társadalmi, hazafias és valláserkölcsi nevelés, valamint a rendtartás köréből Talcáts Endre győri
áll. el. iskolai tanító mondásokat válogatott össze ;
ezeket külön-külön táblákra nyomatta s az iskolákban való kifüggesztésre szánja. E táblák értéke
az, hogy a tanuló az ember életére vonatkozó
egy-egy nagy értékű mondást állandóan lát s
ezáltal annak tartalma kitörülhetetlenül a lelkébe
vésődik, kíséri, irányítja egész életén keresztül ;
A jellemkialakulást előmozdítja s így a nevelésnek jó segítőeszköze. Külső kiállításánál fogva
az iskola dísze és nemzeti színeink megkedveltetője, mivel vastag, fehér kartonon, piros keretben van elhelyezve a messziről is könnyen olvas-
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ható, zöld színben nyomott szöveg. Az ára olcsó,
darabja 20 fillér. Az osztályonként csoportosított
15 féle szövegből, íme, néhány jelmondatot ízelítőül felemlítünk : Az I. oszt.-ból : „Ne árulkodjál!" „Mindenedet tisztán tartsd!" A II. oszt.ból: „Ne hazudjál!" (Helyesebben: Ne hazudj!)
A III. oszt.-ból: „Segítsünk a szegényeken!"
A IV. oszt.-ból: „Szeresd hazádat!" „Legféltettebb kincsünk a becsületünk!" Az V—VI. oszt.ból: „Takarékoskodjál, de fösvény ne légy!"
„Az idő pénz!"
* A királykisasszony, Hajtay Etelka polg.
iskolai tanárnő bájos gyermekdarabja, melyről
annak idején megemlékeztünk, második kiadásban
jelent meg. Körülbelül fél esztendő alatt érte
meg ezt a nem mindennapi dicsőséget. Vagy
tizenkét helyen elő is adták. Megrendelhető Larnpel R. (Wodiáner F. és Fiai) könyvkereskedéséhen, Budapesten és a szerzőnél, Nagykárolyban.
Hajtay
Etelka többi ifjúsági színdarabjai és

monológjai (lrénl;e születésnapja, Guszti, a költő,
A bűvös persely, Véletlen találkozás, Az első
pongyola) a Singer és Wolfner cégnél, valamint
a szerzőnél is kaphatók.
* A Kivándorló. Herezeg Ferenc színműve,
mely a Vígszínházban került színre s melyet annak
idején ismertettünk, megjelent könyvalakban is.
Ara 2 korona 50 fillér. Singer és Wolfner kiadása.
* Falusi verebek. Gárdonyi Géza kedves falusi
idillje, mely aNemzeti Színházban került színre, megjelent könyvalakban is, Singer és Wolfner kiadásában. Előadásakor foglalkoztunk vele. Ára 2 K 50 f.

* Gyermekszínház.

(írta :

Budnyámzky

Gyula. A F] anklin-Társulat kiadása. Ára 1 korona
80 fillér.) Nyolc eredeti színmű van e könyvecskében leányok és fiúk számára. Mindegyike
kedves kis dolog, nyelve és hangja sima, közvetlen. A gyermekek igazán örömmel, könnyedséggel tanulhatják meg az egyes szerepeket. Nem
könnyű dolog gyermekeknek írni, mert nem elég
a gyermeki hang, az igazi gyermeki lélekmegnyilatkozások nélkül. A költőnek sikerült a gyermeki lélek közvetlen hangú megszólaltatása. A
könyv kedveltségét bizonyítja, hogy új kiadásban
jelent meg. Tartalma : A tavasz tündére. — A
karácsonyfa. — Alom az erdőben. — A hazug.
— A fehér ruha. — A varázsgyűrű. — Egyszeregy. — A kályha titka. Az utolsóelőtti verses párbeszéd fiúk számára. A többi darabokban
is az elég sűrűn alkalma/ott versek elősegítik az
előadás könnyedségét.
(j.)
* Hivatalnok urak. Földes Imre színműve,
mely a Magyar Színházban került színre, könyv-

alakban is megjelent, a Fővárosi Színházak Műsora című vállalatban. A hármas szám (225 — 227.)
ára 90 fillér. Megjelent a Lampel R. (Wodiáner
F. és Fiai) R.-T. kiadásában s .kapható minden
könyvkereskedésben.
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irodalom és művészet.
Iskolai dalgyűjtemény.
A tavasz a természet poézise. Virágillat és
madárdal tölti be a levegőt. Dalra fakad az
ember is, mert a természet szépségének ihlető
ereje van. Mi lehetne ilyenkor e daloknak méltóbb tárgya, mint épen a virág, melyről azt
mondja a költő, hogy az a „földnek jósága" . . .
A „magyar nótáról" szóló dal is a szegény
rózsafáról beszél, melynek töviskes fáján a legszebb virág terem . . . s ez a tövis olyan, mint
az élet terhe, melyet a szegény nép hord . . .
„Nincs terhesebb élet
A szegény népénél,
Mégse terem szebb dal
Sehol az övénél !"
Ez a művészi népdal, mely gyöngéd és finom,
mint a lantra hullott rózsaszirom illata: a népköltészet azon virágaihoz vezet bennünket, melyeket a május költészete fakasztott s melyeket a
tavasz szép ünnepe, a pünkösd tartott fenn s
őrizett meg.
A gyermekded hangú, naiv „pünkösdi dalok"
a néphagyományok azon legősibb s legkezdetlegesebb termékeihez tartoznak, melyeknek folyton homályosuló emlékeit ma már csak itt-ott,
szórványosan és töredékesen találhatjuk fel. A
ma már csak gyermekjátékként fennmaradt „pünkösdölés" egykor általánosabb népszokás volt,
melyet a keresztény vallás örvendetes, vidám
ünnepének, a pünkösdnek körébe vontak, de
amelynek eredete visszanyúlik a kereszténység
előtti pogánykorha, midőn a dermesztő tél elmúlását a virágfakasztó tavaszi nap vagy a termékenyítő nyár bevonulásának győzedelmével
ünnepelték meg.
E hagyományok eredetének ködbe enyésző
múltja oly távol van tőlünk, a pogánykori vonatkozású cselekvényeket kísérő daloknak a keresztény egyházi énekekkel való keveredése oly nagy,
s a szavaknak és kifejezéseknek a gyermekek
ajkán való elromlása annyira érezhető, hogy e
gyér s kószált nyomokból az eredeti népszokást
teljesen rekonstruálni már nem lehet ; kellő
adalékok híján nem tudjuk, mennyi ebből a
mienk, mi az idegen hatás, s az idegen elemekben mennyire érvényesült a magyar felfogás.
A töredékes emlékek nyomán a pünkösdölés
leglényegesebb cselekvényeinek mozzanatait máiIpolyi Arnold közölte volt „Magyar Mythologia
(1854)" című művében. Ott olvassuk, hogy a
palócvidéki ifjúság pünkösd napján (vagy hétfőjén) a délutáni zene és tánc előtt összegyülekezik s a legények királyt, a leányok királynét
választanak ; amaz az ünnepély rendezője, emez
pedig szalagokkal, kendekkel, virágokkal feléke-
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sített dísze ; a ldrály és királyné fején virágkoszorú, kezükben királyi pálca van, melyet
néhol a király által kirendelt szolga visz előttük ;
a királyné arcát fehér lepel borítja s karján
virággal telt kosarat visz ; kosarakat visznek a
szolgálatot tevő leányok is — a remélt ajándékok részére ; majd fehérre hámozott négy botocskára egy nagy, piros, tarka kendő négy végét
hozzákötik s ezt négy leányka mennyezetként
hordozza a királynő felett ; a legények és leányok táncoló serege kézenfogódzva kört alakít az
előbbi csoport körül ; majd megkezdik a táncot
a király vagy a királynő háza előtt, honnét a
pünkösdölők vidám csapata házról házra megy
s minden ház előtt, vagy minden ház udvarán
ellejti a körtáncot ; a ház asszonya kilép, széket
tesz a ház elé a király s a királynő részére;
ajándékot tesz a kosarába, mit a királynő virághintéssel viszonoz ; majd leleplezik a királynő
arcát, verset szavalnak, dalt dúdolnak, áldást
mondanak a házra, a ház urára s asszonyára s
hálálkodó szavak mellett járják el újra a tipegőtáncot.
íme, az éltető, virágzó tavasz, a tündöklő
nyár megszemélyesítése piros pünkösd napján.
Miként a „szép, piros hajnal" eloszlatja az éj
homályát : azonkép a nyár heve feloldja a tél
dermedtségét. Hogy az ősrégi időkben e cselekmények még változatosabbak, a mithoszi elemek
(esővarázslás) még uralgóbbak voltak, azt némi
gyér nyomok még ma is mutatják. E sorokból pl. :
Jól megfogd, jól megfogd a lovad kantárját,
Hogy el ne tapodja a pünkösdi rózsát.
úgy látszik, hogy valamikor a pünkösdi király
— mint a nap, a nyár megszemélyesítője —
lóháton ülve vett részt a menetben. A természetben mutatkozó ellentétek megszemélyesítése
látszik abban, hogy míg virágvasárnapon a szalmából, rongyokból, dorongból összeállított bozontos bábot (a jégeső, fagy, hideg tél, halál szimbólumát) folyóba fullasztják : úgy a rügybontó
tavasz májusfáját, a viruló menyasszonyt, a pünkösdi királynőt ábrázoló virágos bábút (a termékenyítő eső, a meleg, a naç, az élet szimbólumát) áldólag magasra emelik ; a kivetett
torzarcú boszorkány s a koronás tündérkirálynő
(az éj és a nap, a fagy és a hév, a tél s a
nyár) harca ez, melyben az utóbbi a győzedelmes, habár a diadal nem tart is örökké, mert
hisz a „pünkösdi királyság" egyértelmű a mulandósággal.*
Mióta a népköltészeti termékek tudatos gyűj* Ez ellentét világlik ki a P. Horváth által följegyzett „Angyal és ördög" c. dalból.
1. Nem anyától lettél, rózsafán termettél,
Piros pünkösd napján, hajnalban születtél.
2. Nem anyától lettél, kökéí.yfán termettél,
Tátos Lutza napján, éjfélben termettél.
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tése nagyobb arányokban indult meg : a gyűjtés
a pünkösdQlésnek is sok érdekes válfaját vetette
felszínre. (Magyar Nyelvőr : III., V., XII. köt. ;
Ethnographia : V., VI., VIII., XII., XIII. évf. ;
dr. Kiss Áron : Magyar gyermekjáték-gyűjtemény
3 2 4 — 3 3 4 . , 4 5 2 — 4 5 6 . lap ; dr. Sebestyén Gyula :
Dunántúli gyűjtés, a Kisfaludy-Társaság népkölt.
gyűjteményének VIII. kötete, magyarázattal és
repertóriummal.) A cselekvényt illetőleg ez adalékokban ú j mozzanatok nem igen fordulnak elő
(legfeljebb a versenyeket, a bábút helyettesítő
alakokat, az apró leány által képviselt királyné
„meghordozását", avagy a „Szent Erzsébet aszszony"-ra vonatkozó részleteket s a lakodalmas
játékok némely nyomait említhetnők), sőt meg
lehet állapítani, hogy a „pünkösdi király" szerepe
teljesen megszűnt s a pünkösdölés cselekvényben sokkal szegényebbé vált s egészen a gyermekek (főként kisleányok) játékává lőn.
Annál nagyobb tarkaságot látunk a lírikus
részletekben; ezek között sok van olyan, mely
eredetileg is szerves alkotórésze lehetett a pünkösdi játékoknak (Elhozta az Isten . . ., Nem
anyától lettél . . ., Mi van ma . . ., Jó legény,
jó leány . . ., A pünkösdi rózsa kihajlott az

útra . . ., Drága szőllővessző, nem száll arra
eső . . . stb.) ; némelyikben több egyházi ének
maradvány van (A pünkösdnek jeles napján . . .,
Szűz Anyától Krisztus . . ., Dicsértessék, áldassék Szent Lélek malasztja . . ., A Szent Háromságnak . . ., Üdvöz légy, áldott légy . . . stb.),
némelyikben más játékokból ide került részletek
ismerhetők fel (Ég a gyertya, ha megyújtják . . .,
Fürdik a rózsa . . ., Csak híjjatok engen Dobó
Ilonának . . . stb.), elég gyakori e játékokban a
mondókaféle is (Adj Isten minden j ó t . . ., Noha
kicsiny vagyok . . ., Szent János áldása . . . stb.),
végül itt-ott egy-egy népdal is megzendül a
pünkösdi játékok dalaiban (Piros alma telelő . . .).
A fentemlített gyűjtemények idevágó darabjai
Kecskemét (M. Ny. XII.), Szeged (M. Ny. V. s
Kálmány L. gyűjteménye) Élesd, Pest-Pilis, Csík
megye, Vargyas, Temesköz, Csíkszenttamás, Kunhegyes, Bürkös, Kisküküllő, Panyola, Heves, Étfalva, Hódos, Diószeg (K. Á. Gyermekj. Gyűjt.),
Sopron, Vas, Veszprém, Somogy, Tolna, Baranya
vármegyék (Sebestyén Gy. gyűjt.) vidékéről valók.
Az összegyűjtött anyag nem sok s valószínűleg még érdekes változatok vannak az ismeretlenek között; mindenesetre érdemes volna őket
összegyűjteni már csak azért is, mert az eddig
közzétetteknek dallamai
— a Kis Áron Gyermekjáték-gyűjteményében közölt 8 dallamocskát

kivéve — teljesen ismeretlenek.
Pedig ezek a dallamok sok tekintetben érdekesek. A legtöbbjük aránylag szűk hangkörű
(terjedelmük a legtöbbször egy hexachord-hathang),
igen egyszerű ritmikai képletekből szőtt, majd-
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nem inkább recitáló, elbeszélő ; leggyakrabbi képleteik :
2
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0

rr
0

S így dallam és ritmus szerint is azon ősformákat muratják, melyekből a faji zene a maga
gazdag szövésű, színes melódiáit s tarka ritmikai
képleteit kifejlesztette ; mintahogy cselekvények
tekintetében is kevés a különbség a szláv, a
román, a germán népek hasonló vonatkozású
néphagyományai között. Ez az egyszerűség igen jól
felhasználható didaktikai anyagul, szinte kínálva
kínálja őket a népiskolai énektanítás részére ; s
didaktikai értéküket fokozza az, hogy a gyermekded hangulatba épen jól beleillő játékos cselekmények (tánclépések) s a gyermek előtt kedves
tárgyakból alkotott szimbólumok (koszorú, menynyezet, zászló, virág, szallag, kosár, kendő stb.)
kapcsolatában éneklendők e dallamok ; az ily
cselekvényekkel, szimbólumokkal kísért éneknek
nagy hatása van a gyermekekre, az egyhatású,
összetett érzetek azonos hangulatának ereje folytán.
A mellékletünkön közölt pünkösdi dalok közül
az 1. sz. dalnak Gyermekjáték-gyűjtemény c.
művében is ; a három első sor szövege és dallama teljesen egyező a mellékletünkön közölt
daléval ; mellékletünkön a 4. sor dallama jobb
záradék-képzést mutat, mint a gyűjteménybeli,
ahol a 4. sor is (az utána következő „Lányok
vagytok, szépek vagytok" kezdetű játékdal kedvéért) teljesen az 1 — 3 . szelvény dallama szerint
alakult ki í g y :

(? • * •
Hogy el ne

i—hí
—;—N—rv-rv
—i—i—P—1—
'
' 7 ' -0
ta-pos-sa
a pün-kös-di ró-zsát.

A 2. sz. dal szövege több pünkösdi játékból
ismeretes. Dallamra P. Horváth Ádámnak „ 0 és
új, mintegy ötödfélszáz énekek" című kéziratos
gyűjteményéből való, hol e dallam a 3. sz. (Nem
anyától l e t t é l . . . kezdetű) s föntebb m á r idézett
szöveggel van följegyezve. Ezt az alkalmazást
megengedhetőnek tartottuk, mert a Sebestyén-féle
gyűjtemény 2. sz. játékában e két vers egyazon
dal két szakasza gyanánt van közölve (137. lap;
Beő, Sopron m.), ami valószínűvé teszi, hogy e
két dalt helyenként egyazon dallamra énekelik ;
ez a föltevés kölcsönös fölcserélhetőségüket is
lehetővé teszi.
A 3. sz. dal (Nem anyától l e t t é l . . . ) szövege
és dallama Arany János azon kéziratos dalgyűjteménye alapján van betű szerint, híven közölve,
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melyből mellékletünkön néhány szemelvényt már
közzétettünk volt.
Végül a 4. sz. dalt saját gyűjteményünkből
közöljük.
A mellékelt dallamok gyakorlati felhasználását
illetőleg — tekintettel a dalok hangkörére —
megjegyezzük, hogy az 1. sz. dal már az L osztályban, a 2. és 4. sz. dal a II. vagy III. osztályban, a 3. sz. dal a IV—VI. osztályokban lesz
legcélszerűbben megtanítható.
Hagjegy szerinti tanításnál a metrikai s a
hanglétra-jelölésmódnak némi egyszerűsítése is
okadatolt leend ; így :
1. sz.
T
IT* van
Ml

ma ?
1

2. sz.

stb. ; vagy :
r

j

W*-

...

*

0

El - hoz - ta már

1

—!

»

— —
C5

Is - ten stb.

Mire e lapok t. olvasóink kezébe jutnak, ittott már talán szedegetik a „Királykisasszony"
koszorújához a virágokat.
Ahol a szépmisztériumoknak ez'illatos virágai
még nyiladoznak, ahol a pünkösdi rózsa még
„kihajlik az útra" : kössük bokrétába e virágokat,
vagy szedjük össze a pünkösdi rózsa széthulló
sziromleveleit. Mentsük meg e kedves néphagyományokból azt, ami még megmenthető ! Ne engedjük, hogy igaza legyen a pünkösdi rózsáról
szóló dalnak :
Gyenge szellő hajtogatja . . .
Nincs, ki leszakajtsa !
Sz. B.

* A bunda. A Nemzeti Színház az év vége
felé gyors, talán a kelleténél is gyorsabb tempóban teszi jóvá a mult bűneit. Most
Hauptmann
Gerhardtot szólaltatta meg, a legnagyobb élő
német drámaírót, aki eddig nagyon ritkán és nem
mindig a legsikerültebb darabjaival szerepelt ezen
a színpadon. Hauptmann ezelőtt húsz esztendővel
t ű n t fel a német irodalomban ; erősen realisztikus
darabjaival ú j irányt kezdett meg és valóságos
művészeti forradalmat csinált. Azóta lassanként
más útra tért és mély költői gondolatait, érzéseit
szimbolikus, sokszor történelmi vagy mondai hátt e r ű darabokban fejezi ki. A bunda még a korai,
realisztikus darabok közé tartozik ; tizenhat évvel
ezelőtt került színre Németországban. Hauptmann
ezidőben oly komor világfelfogása itt a húmor
palástja alá rejtőzik. A témája kegyetlen, a szatír á j a gyilkos, de ez a húmor mindent elfeledtet,
mosolygásba fojt. A „tolvajkomédia" — Hauptmann így nevezi a darabját — tárgya az, hogy
egy ravasz mosónő, aki különben a legjobb feleség és családanya, csak a tulajdonjog tekintetében
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helyezkedik szembe a polgári erkölcsökkel •—
orránál fogva vezeti az egész korlátolt, önhitt
német bürokráciát. Férjével ellopatja valakinek
két öl fáját,, aztán a prémes bundáját s a nyomozást olyan ügyesen sikerül félrevezetnie, hogy
maga a károsult is, a vizsgálóbíró is őt hiszik a
becsületesség mintaképének és sajnálkoznak, hogy
a világ nem csupa olyan emberekből áll, mint ő.
Amint látjuk, úgynevezett költői igazságszolgáltatás nincs a darabban ; kegyetlen tendenciáját,
amit talán így lehetne kifejezni : aki bírja, marja
— csak a húmora enyhíti. Hauptmann megírta
A bunda folytatását is ; ennek a gyöngébben sikerült darabnak a végén a „hősnő", aki idáig diadalmasan űzhette kis játékait — hirtelen meghal szívszélhüdésben. A költői igazságszolgáltatást
tehát a halálnak minden drámai megokolás nélkül
fellépő, rejtelmes hatalma képviseli — szemben
az emberi társadalom nagyképű tehetetlenségével.
De azt hisszük, ez az igazságszolgáltatás is fölösleges ; beérhetjük azzal a belső igazsággal, amit
A bunda alakjainak rajzában találunk, az ítéletet
aztán meghozhatjuk magunk is.
Örömmel fogadjuk A bunda előadását nemcsak
azért, mert jó darab, hanem azért is, mert a közönséget fokozatosan kell a modern irodalom történeti
fejlődésével megismertetni s A bundá-nak szerepe
van ebben a fejlődésben. Reméljük, hogy néhány
éven belül követni fogják Hauptmann későbbi
darabjai közül is azok, amelyek minden művelt ember érdeklődésére számot tarthatnak.
(b. in.)
* A népoktatás enciklopédiája. Az orsz.
pedagógiai könyvtár tanácstermében a magyar
pedagógiai irodalom számos munkása értekezletet
tartott, egy most készülő népoktatási enciklopédia
ügyében. A nagy munka, melyet Körösi Henrik
és Szabó László szerkeszt, már ez év őszén megjelenik és tartalmazni fogja mindazokat a pedagógiai, adminisztratív és szociális politikai ismereteket, melyekre egy modern tanítónak föltétlenül
szüksége van.
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Egyesületi élet.
= A Sopronvármegyei Általános Tanítóegyesület Kapuvár-Csornai Járásköre f. hó
12-én tartotta ezidei közgyűlését Csornán, az
elemi iskola nagytermében. A gyűlésen megjelent a két járás tanítósága teljes számban, s
mint vendégek : Burány
Gergely dr. premontrei prépost, Toiler Endre csornai plébános,
Karsay Imre ev. lelkész, a sopron-alsókerületi
egyházmegyei tanítókör elnöke, Simkó Endre dr.,
Kárpáthy
Sándor, Eszes Dezső tanárok stb.
A gyűlést mintatanítás előzte meg, melyet
Szabó János endrédi főtanító tartott a „jelző" ről. Utána együttesen elénekelték a Himnuszt,
s Kováts József kapuvári elemi és iparisk.
ig.-tanító, köri elnök megtartotta székfoglaló
beszédét. Programmját, melyet általános tetszéssel fogadtak, két szóba foglalta össze: „Mindent a tanítóságért!" Miután Kránitz
Ignác
(Kapuvár) a mult ülés jegyzőkönyvét felolvasta
s azt a gyűlés hitelesítette, Boéla Géza (Vittnyéd)
és Boross József (Hövej) a mintatanítást bírál-

ták meg. Kiss Sándor (Beled) „A tanító és a
szociálizmus"
címen tartott magvas felolvasást,
Locsmándy
Géza (Farád) pedig a Sopronban
felállítandó „Tanítófiak otthona" tervezetét ismertette. Lelkes szavai nyomán elhatározta a
közgyűlés, hogy valamennyien belépnek a „T. O."
tagjai közé. A folyó ügyek során kihirdették a
budapesti „Tanítók házá"-ban tett alapítvány
pályázatát, továbbá a szeptemberben Sopronban
tartandó rajz- és kézimunka-kiállítást. A gyűlésnek az elnök záróbeszéde s a Szózat eléneklése
vetett véget.

* Irodalmi pályázat. As Orsz. Állatvédő-

-)- A Csanádmegyei t a n í t ó e g y e s ü l e t foattonyai köre f. hó 14-én tartotta rendes
gyűlését Battonyán. A tagok majdnem teljes
számban vettek részt. A gyűlés első pontja
Rapos Samu gyakorlati tanítása volt. A IV.
osztályos tanulókkal írási gyakorlatot tartott s
a helyesírás szabályai szerint írásaikat javította

Egyesület abból a célból, hogy a népiskolákban
terjesztésre szánt és általa kiadott Gyermeknaptár
anyagául minél értékesebb dolgozatokat nyerjen,
nyilt pályázatot hirdet. A naptár számára legföljebb 100, az idei Gyermeknaptárnak megfelelő,
nyomtatott sorra terjedő oly közlemények kéretnek, melyek a népiskolai gyermekek értelmi színvonalához illeszkednek, a természet, kiváltképen
az állatvilág, elsősorban a háziállatok és a madarak
iránt való szeretetet, ez állatok megbecsülését,
az erkölcsi érzés ébresztését szolgálják. A tíz
legjobb dolgozat írói 20 — 20 korona tiszteletdíjban részesülnek. A dolgozatok beküldői nevüket
és lakhelyüket aláírni tartoznak. A beküldés határideje : f. évi június 30. Orsz. Állatvédő-Egyesület,
Budapest, IX., Ernő-utca 11 —13.

kérdés megoldását a munkára nevelésben látja.
Nézete szerint a Teremtő bölcsen kijelölte úgy
a férfi, mint a nő élethivatását s úgy a férfi,
mint a nő törekedjék ezt legjobb tehetsége szerint betölteni. A tanítói lakások építéséről
Darvas Lázár t. egyesületi jegyző tartott szabad előadást. Felemlíti, hogy a lakbérmozgalom
érlelte meg benne ez eszmét. Tervét a Nemzeti Iskolában ismertette s cikke erős visszhangot keltett az országban. Ohajtandónak tartaná : dolgoztasson ki az állam 3 szobás lakásterveket s készíti essen vidékek szerint költségvetéseket, mennyiért lehetne 400 öl telken a
tanító igényeinek megfelelő jó és egészséges
lakást építeni. Adna az állam e tőkének meg-

ki. Pauli]: Imre a nőkérdésről értekezett s e

NÉPTANÍTÓK

16

felelő lakbért, de amennyiben a tanító, lenne az
bármilyen iskolánál, azt óhajtaná, hogy ne lakbért kapjon, hanem természetbeni lakást, lakbére
a lakás törlesztésére fordíttassák s 35 évi szolgálat után az ő tulajdonába menjen át. Ezt
pedig úgy véli kivihetőnek, ha az állam a nagyobb bankoknál olcsó kölcsönt eszközölne ki s
a tanító lakbérét, — természetesen, a tanító beleegyezésével — abba lekötné. A kérdéshez sokan
hozzászólottak s élénk vita fejlődött ki. Végül
a járáskör elhatározta, hogy a kérdést a közgyűlés elé terjeszti, hogy a kivitel részleteit az
egész vármegye tanítósága vitathassa meg. Tisztikar újból közfelkiáltással választatott meg. Paulik
elnöknek és Darvas jegyzőnek.
= A K r a s s ó s z ö r é n j v á r megyei ált. t a n í t ó -

egyesület bozovics-jám-oraviezai járásköre május
13-án Csiklovabányán tartotta meg köri gyűlését.
Budesku Péter dalboseczi tanító gyakorlati tanítást mutatott be idegen osztályban. Ember Gergely
stájerlaki tanító arról értekezett, hogy mit tehet
a tanító a nép jólétének az emelése érdekében.
Erre többek között szükségesnek tartja, hogy a
népet tanítsák meg a magyar szóra. Ebben legnagyobb segítségére van a tanítónak a jó olvasókönyv. Ilyenül ajánlja a gyűlésnek az újonnan
megjelent Benedek-Kőrösi-Tomesányi-félét. Schisztek Mátyás sumiczai tanító a felekezeti iskolák
számára kiadott új tantervet ismertette nagy
részletességgel. Elnöklő Reitzner Ágoston jelentette, hogy a tisztikar, amelynek a megbízatása
lejárt, visszavonhatatlanul lemond. A gyűlés
elnöknek Molnár Lajost, alelnöknek Dragoescu
Györgyöt, jegyzőnek Ember Gergelyt, a központi
választmányba tagokul Rusz Györgyöt és Kiribán
Tivadart jelölte egyhangúlag. A Néptanítók Lapja
részére tudósítóul Ember Gergelyt bízták meg.
Örvendetes jelensége volt a gyűlésnek az, hogy
a járáskörbe ezúttal 13 felekezeti tanító lépett be.
Az elnökségnek az a célja, hogy valamennyi tanító
egy táborba egyesüljön. Miután ez a tanítóknak
is az óhaja, ez a cél kitartással és munkával elérhető, annál is inkább, mert megyénkben polg.
isk. társaink is velünk tartanak.

H i v a t a l o s rész.
A vallás- és közoktatásügyi m- kir. miniszter :
Köszönetét nyilvánította : gróf
Károlyi
Gyuláné szül. Károlyi Melinda grófnőnek, aki
Hódmezővásárhely város közönségének népiskolai
célokra 2400
j-öl földterületet ajándékozott
öröktulajdoni joggal.
Kinevezte : Kovács Gábor oki. tanítót a
szatmárhegyi-középhegyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Roslculecz Lázár oki. tanítót az alibunári
(v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
Nagy Izabella hajdudorogi áll. el. isk. tanító-
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nőt a jászberényi külön szaktanítós áll. gazdasági
ism.-isk.-hoz r. gazdasági szaktanítónővé.

Jelen

minőségében

áthelyezte :

Földes

Ferenc verseczi kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez beosztott segédtanfelügyelőt és Szillába
Sándor temesvármegyei segédtanfelügyelőt kölcsönösen ; Tóth Kálmán krassó-szörényvármegyei
kir. tanfelügyelőséghez berendelt áll. el. isk.
tanítót a vecsési áll. el. isk.-hoz ; Faidini Károly
újpesti és Szabó Lajosné szül. Lukács Róza
hatvani áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt az 1909.
évi szeptember 1-i hatállyal kölcsönösen ; Hackl
Andrásné ipolynyéki áll. óvónőt a segesvári áll.
állandó menedékházhoz.
Szolgálattételre b e r e n d e l t e : Tarnói Lajos
szobotisti áll. el. isk. tanítót a krassó-szörényvármegyei kir. tanfelügyelőséghez.
Nyugdíjat utalványozott : Kiss Döme nagykárolyi tanítónőnek évi 1460 K-t; Gere Adolf
Antal, ozorai izr. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1040 K-t; Madarasi
Károly penyigei
munkaképtelen ref. tanítónak évi 1260 K-t;
Todorán
Sándor purkerecz-dióspataki munkaképtelen gör. kath. tanítónak évi 640 K-t;
Gryuricsits Milán csurogi munkaképtelen tanítónak évi 1380 K-t; Gruber Bálint ófutaki róm.
kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi
1200 K-t.
Gyám-, ill. segélypénzt e n g e d é l y e z e t t :
néh. Knapp
Miklós nagyzsámi közs. el. isk.
tanító özv., szül. Parsché Paulinának évi 676
K-t ; néh. Bartl József nagyvalkházi nyug. róm.
kath. el. isk. tanító özv., szül. Csiszár Juliannának évi 300 K-t.

Különfélék.
Népinternátus a délvidéke ti.
Benisch Artúr dr., a Délmagyarországi Közművelődési Egylet titkára, nemrégiben a mi
kedvelt lapunkban : a Néptanítók Lapjában igen
figyelemreméltó cikket írt, melyet a nemzetiségi
vidéken működő tanítók bizonnyal országszerte
nagy érdeklődéssel olvastak. A magyar faj
szupremációját megerősítő kultúr-politikát a mi
miniszterünk, Apponyi Albert gróf, nemcsak
elméletben hirdette, hanem mint aktív miniszter,
a gyakorlati életben is alkalmazta, mert mint mindenütt, úgy korszakalkotó népoktatási törvényében is a magyar nyelv érvényesülését tette a
törvény gerincévé. Hogy a nemzetiségek egyremásra lemondanak iskola fenntartó jogaikról,
fényesen bizonyítja azt, hogy Apponyi kultúrpolitikája helyes nyomon halad és a magyar
nyelv terjedésének áldása mihamarább mutatkozni fog országszerte.
A délvidéki granicsárok földjén réges-régen
szomorúan nézheti minden magyar ember, hogy
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az ősmagyarok nyelvükben, szokásukban, faji
tulajdonságukban elkoresosodtak és tősgyökeres
magyar községek oláhosodtak el. A Lázárokból
Lazáriu, a Lukácsokból Lukácsiu, a Vajdákból
Vaidák lettek, s amíg eddig Árpád, Hunyadi,
Bákóczi volt a nép szentháromsága, ma oláh
izgatók fertőző beszédére gyakran Hórára, Jankura esküsznek. Viszont, ahol a nép még szívesen
hajlana a magyar állami eszme mellé, ott már
nem lehet magyar kultúráról szó, mert az iskola
oláh, a nép maga szegény és gyerekeit nem
tudja olyan helyre elküldeni, ahol állami iskolák
vannak. A telepes községek magyar lakosainak
tehát nemcsak az a szerep jut, hogy a magyar
ember munkaerejével a környékbeli oláhokat
intenzív földmívelésre tanítsák s példát nyújtsanak, hanem e népnek alkalmat kell nyújtani,
hogy szellemi szükségletét kiváló iskolákkal elégítse ki.
Mikor Gombkötő Antal, Krassó-Szörény vármegye kir. s.-tanfelügyelője, mint a Délmagyarországi Közművelődési Egylet lugosi osztályának
buzgó titkára fölismerte azt a veszélyt, amely a
délvidék magyarságát az eloláhosító erővel veszélyezteti, a vérbeli tanító sovén magyarságával
arra gondolt, hogy e telepes községek nagy
hazaszeretetét föl lehetne használni magyarosító
munkára.
A kutató szellem különb, még geográfiai fekvésében is kedvezőbb helyet Igazfalvánál, a krassószörényvármegyei telepes községnél nem talált:
ahol előre sejtette, hogy a földmívelésügyi miniszter támogatásával egy népinternátust lehet majd
fölépíteni. ítélete tényleg bevált. Darányi miniszter Gombkötő Antal kir. s.-tanfelügyelő érvelését
elfogadta, s most már a dolog odáig fejlődött,
hogy Darányi miniszter az internátus céljaira
60.000 korona állami támogatást ajánlott fel,
miután előbb a község az építkezésre ingyentelket ajándékozott. A miniszter itt kétségkívül
nemcsak kultúrális célt szolgál, hanem a telepes
község gazdasági megélhetését is biztosítja, hogy
az internátus 100 fogyasztó tanulóközönsége,
általában az intézeti személyzet részére terményeit eladhatja.
Gombkötő sok fáradsággal, nagy és kedvét el
nem rontó akadályok között tartott ki eszméje
mellett, és így valósítottta meg országos elismerésre méltó, kedvelt tervét.
A kultuszminiszter Darányi szociális alkotását
azzal fogja támogatni, hogy ő fizeti majd a tanítószemélyzetet, az iskola dologi kiadását, mely
biztosíték megadásával megépül az igazfalvi népinternátus, modern, higiénikus tantermekkel,
foglalkoztatóműhelyekkel, a nép foglalkoztatásához
előkészítő eszközökkel.
Az eltartás nagyon csekély. A havi 8—10
korona összeget még a szegény nép is szívesen
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fizeti gyermekéért, mert annyiba a gyermek tartása otthon is belekerül.
Gombkötő eszméjének meg tudta nyerni a D.
M. K. E.-t, kinek erkölcsi támogatásával az akció
megindult. A földmívelésügyi és közoktatásügyi
miniszter, valamint Igazfalva község áldozatkészségével már legközelebb épül a Délvidék magyarságának erős vára, a mit Benisch Artúr dr.
cikke után e becses lap hasábjain oly jól esik a
magyar tanítókkal közölnöm.
Verner

Sándor.

— A kolozsvári ünnepnapok. A mult
béten kettős ünnepnapja volt Kolozsvárt a
magyar kultúrának. Apponyi
gróf miniszter
az egyik napon ünnepiesen megnyitotta az
egyetemi és erdélyi múzeum-könyvtárt, mely
az újabb kor legszebb kultúrális alkotása,
aztán felavatta az állattani intézetet, a másik
napon az egyetem zászlaját avatta fel. A miniszter alaposan megszemlélte az ú j könyvtár
helyiségeit, modern berendezését, úgyszintén az
állattani intézetet is. Mindkét helyen nagy
elismeréssel nyilatkozott. Az egyetemi zászló
avatása nagy ünnepségek közt ment végbe.
Apponyi e nagyjelentőségű szavakkal vert szeget a zászlóba: „Legyenek, akik e zászló alá
gyülekeznek, mindenkor a független és egységes magyar nemzetnek hű erőtényezői". A
zászlóavatást követő lakomán mondott mély
hatású beszéde is e jelige körül forgott. Azt
mondotta többek között:
Vannak áramlatok, amelyek nemzeti multunkból összehordják az egyetlen nemzet történetéből sem hiányzó sötét vonásokat és az így
eltorzított nemzeti hagyományokra anatémát
mondva, a nemzeti ideálokkal szakítva, a nemzeti szempontoktól idegen tömegboldogitás eszményét írják zászlóikra. E csalóka lidércfény
után ne induljunk. Igazság annyi van benne,
hogy a lehető legnagyobb számnak lehető legnagyobb boldogsága valóban a társadalmi
együttlét egyik célja. Ezt az igazságot valljuk
mi is. De ezt nemcsak ellentétben állónak nem
tartjuk a nemzeti eszme ápolásával, hanem
inkább attól gyakorlatilag elválaszthatatlannak.
Az 1848. évi nagy hagyomány ebben is vezércsillagunk; az akkori nagy átalakulást az ország függetlenségének és a nép felszabadításának együttes felkarolása jellemezte. Ma is
együtt kell munkálnunk a nemzeti és társadalmi feladatok mezején. Nem kell a hagyományt megtagadni, csak helyes irányban fejleszteni. Nem kell eszményt változtatnunk,
csak teljesen felfognunk és megfeszített munkával előbbre vinnünk. Megfeszített munkával,
ez a második eszme, amelyet hirdessen e
zászló. Nagy célokat, úgymond, puszta lelkesedéssel elérni nem lehet, vagyis igen, de csak
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akkor, ha a lelkesedés hevét el nem pnffogtatjuk látványos tűzijátékokban, hanem el tudj u k raktározni a következetes cselekvést mozgató állandó tűzként. Szükséges, hogy függet-

len egyénék legyenek, mert függő egyének nem
alkothatnak független nemzetet. E zászló alatt,
folytatta, csoportosul a nemzet vezéreleme és
értelmisége. Minden attól függ, hogy az minő
lesz. Ha itt az önuralom, az erkölcsi fegyelmezettség, a komoly munka szelleme honosul
meg, ha a képességek lelkiismeretes fejlesztése, a tudás alapossága, a jellemek megszilárdulása felé irányul az ifjúság törekvése, ha
ennek eredményeképen saját lábukon álló, belsejükben és külsejükben független egyének mennek ki az élethe, akkor boldogulunk, másképen nem.
A miniszter az ifjakhoz fordulva így fejezte be beszédét : Legyetek e zászló alatt csoportosulva mindenkor a független egységes
magyar nemzet erőtényezői !
— Tanítók háza Léván. A Barsvármegyei
Általános Tanítóegyesület elnöksége a következő
felhívást intézte Bars és a szomszéd vármegyék
tanítóihoz : A Barsm. Ált. Tanítóegyesület elhatározta, hogy Léván, Barsm., „Tanítók Háza"
néven, az érdekelt tanítók középiskolába járó
gyermekei részére házat épít, ahol azok lehetőleg a legolcsóbb árban teljes ellátást és megfelelő gondos felügyeletet nyernek. E tárgyban
csatlakozásra hívtuk fel az érdekelt test véregyesületeket, hogy csekély, egyszersmindenkorra
10 K s évi 4 K tagonkénti állandó hozzájárulással segítsék megvalósítani a szép és magasztos
eszmét. Megindítottuk a mozgalmat s ma ott
állunk, hogy biztosítva van 1 kat. hold telek
ingyen, nagy értékű építkezési anyag ingyen,
mintegy 3000 K évenkénti biztos jövedelem,
melyben biztosított 2000 K államsegély s
mintegy 5000 K készpénzen kívül még reménybeli tagdíj közel 2500 korona. Meglepő, minket
örök hálára kötelező áldozatkészséget tanúsítanak
a tekintetben Léva város közönsége, pénzintézetei s a Lévai Uradalom. Nekünk sem lehet
megállapodnunk a cél megvalósításának küszöbe
előtt. Össze keil gyűjtenünk minden erőnket,
hogy az épületet 1910-ben rendeltetésének átadhassuk. Hiszem, hisszük mindnyájan, hogy
tanítótársaink hagyományos ideálizmusa, áldozatkészsége nem hagy bennünket magunkra. A választmány javaslatára 1000 db „Részesjegyet"
bocsátunk ki, — ha a közgyűlés erre felhatalmazást ad, — hogy így is erősíthessük az alapot.
Részesjegyet a tervezet szerint váltania kell
minden tanítótársunknak, aki az intézményt
igénybe venni óhajtja. Ezért egy részesjegy
ára: 50 K, fél részesjegy ára 25 K névértékben, de ha 2 év előtt váltatik ki, azaz 1909.
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jún. 3—1911 jún. l-ig, csak 40, illetve 20 K.
Mindenkinek annyi egész részesjegyet kell váltania, ahány gyermekkel igénybe venni óhajtja
az intézményt. Aki igénybe nem veszi az intézményt, annak részesjegye beváltás alá kerül
sorsolás útján, olyformán, hogy azokból 20 db
évenként kisorsoltatik s készpénzért beváltatik.
Kérem kartársaimat a jó ügy nevében, jöjjenek
segítségünkre, úgy anyagi, mint erkölcsi támogatással. Igyekezzenek részesjegyeinket elhelyezni, hogy az mint időleges kölcsön szerepeljen. Ez nem gyújtés, hanem kölcsön, mely,
ha idejében veszik, 10 K, illetve 5 K jövedelmet is hajt. Lépjenek be akár egyénenként,
akár testületileg egyesületünk szövetségébe, hogy
a Tanítók Háza Léván impozáns módon mutassa és igazolja a hazai, közelebb Bars és az
érdekelt vármegyék tanítóságának humánus felfogását, szociális érzékét, kitartó áldozatkészségét.
Midőn erre ismételten kérem, legyen szabad
még arra kérnem, szíveskedjék velem 1909
május 30-ig tudatni: 1915-ig igénybe óhajtja-e
venni az intézményt, s ha igen, hány gyermek
részére ? Ezen adatokra a berendezkedés tekintetében leszen nagy szükségünk. Végül még
csak ennyit: részesjegyekre előjegyzéseket, bejelentéseket és készpénzt elfogad az alulírott
elnökség. Vámosladány, 1909 május. Végh
István, a Barsm. Ált. Tanítóegyesület elnöke.
— Tanítóhangverseny Csornán. A Sopronvármegyei Ált. Tanítóegyesület kapuvár-csornai
járásköre művészi hangversenyt rendezett f. hó
12-én a csornai kaszinóban, s az estély jövedelmét a vármegye székhelyén felállítandó „Tanítófiak Otthona" javára ajánlotta fel. Az estélyt
Kováts László középisk. tanárjelöltnek alkalmi
prológja nyitotta meg, mely zajos hatást keltett.
Utána Simkó Endre soproni kép. tanár, központi
elnök gyönyörű beszédben kérte a társadalom
támogatását a diákotthon tervéhez. Harmadiknak
Vátz Irma úrleány énekelt bájos, kedves hangján
néhány magyar dalt és kupiét. A zongorakíséretet
Szupper Alfréd csornai karnagy, világhírű magyar egyházi zeneszerző látta el. Kárpáthy Sándor
soproni kép. tanár saját húmoros tárcáját olvasta
fel nagy tetszés mellett, majd Szálay Stefánia
zongoraművésznő ült zongorához. A fiatal művésznő, ki a budapesti orsz. Zeneakadémiának
egyik legtehetségesebb növendéke, Chopin balladájának mesteri eljátszásával ragadta bámulatra
a hallgatóságot. Eszes Dezső kapuvári polg. isk.
tanár frappáns hatással adta elő Gárdonyinak
Házassági ajánlat c. monológját, melyet közóhajra még egy tízváltozatú pompás jellemszavalattal toldott meg. Osztatlan tetszéssel fogadták
Vátz Erna úrleány magánjelenetét, aki Zöldi
Márton Kritikus pillanatok c. darabját adta eiő,
igazi színpadi talentummal. Utolsónak Kováts
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László énekelt saját dalaiból néhányat nagy hatással. Igazi forró, nagy eetélye volt ez a tanítóságnak, mely nagyban hozzájárult a tanítóság
tekintélyének emeléséhez, társadalmi megbecsüléséhez.
— T a n í t ó k n é v m a g y a r o s í t á s a . Április hóban belügyminiszteri engedelemmel a következő
tanítók magyarosították meg nevüket : Hróbárék
Júlia, férjezett Gulyás Endréné, állami elemi
iskolai tanítónő „Hrobárek" születési családi
nevét Halmos-ra, ; Schneider
Dezső csobánkai
állami elemi iskolai tanító Szabó-ra
és Rapp
Jakab okleveles tanító, budapesti lakos Pogány-ra.
(T. S.)
— E z i s „ m e g b e c s ü l é s " . Lapunknak írják :
jBodnár Jánost, a Népnevelési Közlöny érdemes
szerkesztőjét elütötte Nagyvárad, a kultúrváros
közönsége 200 K igazgatói tiszteletdíjától, abból
az alkalomból kifolyólag, hogy iskoláját beállamosították. Nem utolsó dolog, sőt följegyzésre
érdemes egy tudós jogakadémiai tanárnak, dr.
Hoványi Gyulának az érvelése: „Ha az iskolák
államosítása a kultúra előrehaladását jelenti, a
villanyvilágítás is azt jelenti a régi gázvilágítással szemben ; nos, és még sem tudunk rá esetet,
hogy a régi gázlámpák gyújtogatóit, akik munkakör nélkül maradtak — fizetné a város, most a
vülanyvilágítás fényes korszakában." Hát így becsülik meg a tanítói állást egy kultúrvárosban,
az Úrnak 1909-ik esztendejében.
— T a n í t ó i j u b i l e u m . Dunaszeg községben
f. hó 13-án ünnepelte Fülöpp Lajos főtanító és
járási faiskola-felügyelő 30 éves tanítói és e községben működésének 25 éves fordulóját. Az
ünnepség hálaadó istentisztelettel kezdődött. Mihálovits Ferenc bácsai esperes és Sankovits László
plébános mondottak magas szárnyalású üdvözlőbeszédet, ez után négy iskolásgyermek üdvözölte
a jubilánst. Üdvözölték még : Láng Ferenc körjegyző a községi elöljáróság, Bangha Ernő bácsai
főtanító a győrvidéki tanítóegyesület és Csala
György volt bíró a község lakossága nevében.
Hivatalos leiratban küldtek üdvözletet Rajner
Lajos püspök, esztergomi érseki helynök és Ember János kir tanfelügyelő. Levélben üdvözölték
még : Szodtfriedt József árvaszéki elnök, Némethy
Ödön főszolgabíró, dr. Lengerer és Hegedűs
szolgabírák és még számosan. Az ünnepély végén
a tűzoltótestület nevében Csala József parancsnok mondott szép üdvözletet. Délben 200 terítékű társasebéd volt.
— A d a k o z á s . Hován Endre enyiczkei tanító
1 K 20 f-t küldött hozzánk mint tanítványai
gyűjtését, az aradi vértanúk vesztőhelyének megváltására. Rendeltetése helyére j u t t a t t u k .
— H a l á l o z á s o k . Rozner Rezső áll. isk. igazgató életéinek 48-ik, tanítói működésének 21-ik
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évében, Szentadorjánban elhunyt. — Özv. Erdélyi
Jánosné, szül. Gergely Róza, néhai Erdélyi J á n o s
gör. kath. tanító neje, Erdélyi Gábor kaki és
Erdélyi Koriolán túrterebesi tanítók édesanyja,
életének 64-ik évében Kakon elhunyt. — Petách
Endre encsencsi gör. kath. tanító élete 60-ik,
boldog házasságának 22-ik, tanítói működésének
41-ik évében elhunyt. — Gémessy Jenő kismányai áll. tanító 22 éves korában elhunyt. —
Áldás emlékükre 1

Szerkesztői üzenetek.
Vonaton. Ügyes. Jön. — K. (Pakod.) Nem tudjuk,
ki a szerzője a kérdezett költeménynek. — R. M.
(Szabadszállás.) „Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung"
(Gotha). „Die Deutsche Schule" (Leipzig und Berlin). —
G. (Hollóháza.) Szíveskedjék az illető lapok kiadóhivatalához fordulni, azok majd megküldik a kívánt
számokat. Elég a lap címe, a pósta úgyis megtalálja. —
B. L. (Oszi hangulat.) Kissé korai. De a vers különben
is nagyon rossz. — Tihamér. Nem üti meg a mi
mértékünket, de van benne valami bíztató. — Ii. J.
(Szomorúfűz.) Az előbbi üzenet önre is vonatkozik. —
R. A. (Hit.) Nem találunk elég erőt és tömörséget
a gondolat kifejezésében. — J. R. (Akácvirágok.) Az
ilyen kis idillekhez a megírásnak nagy művészetére
van szükség. — N. Á. (Régi levél.) Elkoptatott téma,
de elég jól van megírva. Megérdemli a bíztatást. —
Székely. Teljesen formátlan vers. — B. J. (Kissoda.)
Igaz örömmel soroztuk be tanítópoétáink növekedő
seregébe. Szabolcska Mihály valódi tehetséget buzdított, mikor önt buzdította. — B. (Közigazgatási tanfolyam a néptanítók részére.) Hiszen jó volna, ha a
tanító mindentudó volna, de már azért csakugyan
nincs oka pirulnia, ha valamely közigazgatási ügyben
nem tud felvilágosítást adni. Ilyen esetben könnyű a
dolga: utasítsa a kérdezőt a jegyzőhöz. Egyébként
szívesen adnánk helyet ezzel a kérdéssel foglalkozó
cikknek is, de az öné nem alkalmas a közlésre. Nagy
gyengéje, hogy különös előszeretettel használja az
idegen szavakat, melyeknek igazi értelmével nincs
tisztában. Pl. mit akart ezzel mondani : „nem légből
kapott idióta adta kezembe a tollat" stb. ? — G. (A
májusi fagy.) Eső után köpenyeg ugyan, de, ha lehet,
közöljük a júniusi gazdasági mellékleten. — H. (A
gazd. népoktatási törvényjavaslatról.) Jön. — Ego. A
19. számban olvasható általános üzenet önnek is szól. —
K. I. (Társadalom és iskola.) Sorra kerül. — Schramm
Béla urat kérjük, közölje a címét velünk. — Sz. M.
Júniusban. — Tv. Nem közölhetők. — G. J. (A dicsőség bajjal jár.) Gyöngén van megírva. — F. G.
I. B. Nem közölhető. — B. B. (Úgy visszahívnálak
stb.) Formai és nyelvi készsége van, most már csak
— eredetiségre kellene törekednie. Természetesen, nem
eredetieskedés útján. — Székely. Kedves kis történet,
de a megírásához több művészet kellene. — Valóság.
Nem közölhető. — Fiume. Más lapban megjelent
cikkre vonatkozó nyüatkozatot nem közlünk.
Tartalom : A szegény gyermekekért. (—6—.) —
A magyar nőnevelés kérdései. Kóródy Miklós. —
Magyarország lakossága. Réthi Lajos. — Szépirodalom : Dal a Vajdáról. Endrödi Sándor. — Keresd
az asszonyt. Schramm Béla. — Görgey téli hadjárata
1848/49-ben. Balogh Pál. — Tanítók tanácsadója. —
Könyvesház. — Irodalom és művészet. — Egyesületi
élet. — Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői
üzenetek. — Menetrend.
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Nincs terhesebb élet
A szegény népénél,
Még se' terem szebb dal
Sehol az övénél!
Szabolcsba

2. Úgy terem a magyar nóta
Mint a rózsa:
Mindkettőnek láthatlan az
Alkotója!

Pünkösdi dalok.
ÍJériken.

1. Mi van m a ?

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Új Olvasókönyvek.

=

NEMZETI OLVASÓKÖNYV
a népiskolák

II. é s III. o s z t á l y a i

számára.

Az új Tanterv szerint szerkesztették :

RADNAI REZSŐ,

GYULAI ÁGOST,

TIK)TT REZSŐ,

vallás- és közoktatásügyi miniszteri
osztálytanácsos;

pedagógiumí tanár ;

leánygimnáziumi tanár, a Népisk.
Kőnyvt. Int. Biz. előadója.

A II. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 64 f, nettó-ára 48 f.
A III. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 72 f, nettó-ára 54 f.

Engedélyezve a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
minisztérium 1909. évi 47.107. sz. rendeletével.
E

könyveket

minden

megrendelőnek

Hivatalos bírálat
a következő című tankönyvekről :
1. Nemzeti Olvasókönyv a népiskolák II. osztálya
számára. Szerkesztették : Gyulai Ágost, Radnai Rezső
és Thótt Rezső. Rakssányi Dezső rajzai után Moreili
Gusztáv fametszeteivel. Bolti ára 64fillér.Budapest, a M.
kir. tudományegyetemi nyomda tulajdona. 1909. 152.1.
2. Nemzeti Olvasókönyv a népiskolák III. osztálya
számára. Szerkesztették : Gyulai Ágost, Radnai Rezső
és Tbótt Rezső. Rakssányi Dezső rajzai után Morelli
Gusztáv fametszeteivel. Bolti ára 72 fillér. Budapest,
a M. kir. tudományegyetemi nyomda tulajdona. 1909.
192. 1.
Manap már majdnem axiómává alakult ki a pedagógiai köztudatban az az igazság, hogy a népiskolai olvasókönyv a nemzeti nevelésnek egyik fő-fő eszköze.
Ezért megkövetelik tőle, hogy anyagát a nemzeti irodalomnak olyan termékeiből kerítse, amelyek a gyermeki szellemmel hasonivásúak, kongeniálisak. Megkövetelik tőle, hogy olyan nemzeti biblia-féle legyen.
Az eszménykép olyan olvasókönyv volna, amely egészen
irodalmunk remekeiből volna összeállítva. Csakhogy az
ilyet egy csapással előteremteni nem lehet. Az ilyen
olvasókönyv apránként keletkezik, évtizedek során, oly
módon, hogy minden olvasókönyv kerít legalább egy
pár ilyen mintaszerű olvasmányt; ezeket az utána
következők nemcsak hogy örökbe veszik, hanem a
maguk részéről is megtoldják egynéhánnyal. így jön
létre a klasszikus olvasmányoknak valóságos hitbizománya. Az időrendben legutolsó olvasókönyv játssza
a majoreszkó szerepét. Ilyen a címben megnevezett
két kötet. Ami irodalmilag és pedagógiailag abszolút
érdekű olvasmány az eddig megjelent olvasókönyvekben
összegyülemlett, azt szerzők majdnem kivétel nélkül

nettó-áron

szolgáltatjuk

ki.

átvették. Át kellett venniök, mert olvasókönyveinknek
épúgy közkincse ez, mint a költeményeknek az a kánonja, amelyet minden osztály számára kötelezőleg
megállapított az Utasítás. Ez magában véve nem érdem, de meg nem tenni mulasztás, hiba volna. Az átvételnél legföljebb az a biztos ítélet érdemel említést,
amellyel az ilyen becses olvasmányokat a kevésbé
értékesek sokaságából ki tudták választani.
Dc már az Igazán nagy érdeme a szerzőknek, bogy
régi irodalmunk porlepte thékáiból, de különösen
újabb irodalmunkból egész jelentékeny mennyiségben kivettek olyau olvasmányokat, amelyekkel az értékes olvasmányoknak elébb említett állókincsét
gyarapították. Ha az ezután megjelenő olvasókönyvek
is hasonló mértékben fogják ezt a tőkét szaporítani,
akkor biztosan számíthatunk rá, hogy a népiskolai
olvasókönyvről alkotott eszményképünk rövid időn belül
meg fog valósulni. Már ez a körülmény is jogosulttá
teszi, hogy a szerzők nemzetinek nevezik az ő olvasókönyveiket. De ezenkívül van rá más jogcímük is.
Nemcsak a történeti, a néprajzi, a földrajzi olvasmányokkal, nemcsak a hazafias lírai költeményekkel
törekszenek a tanulókban nemzeti érzelmeket és gondolkodásmódot nevelni, hanem még a természettudományok köréből vett olvasmányokkal is. Sikerült
ezekbe is nemzeti szellemet lehelniök oly módon, hogy
néprajzi elemeket vegyítettek közéjük. Bemutatják
például a diófát, a hársfát, a szilfát, mint a magyar
nép kedvelt fáit; bemutatják a háziállatokat úgy,
amint a magyar nép veszi hasznukat, amint a magyar
ember bánik velük.
Részben szintén a magyar momentninot érinti, de
főként esztétikai és stiláris szempontból érdemel
dicsérő említést az az igazi műgond, amellyel a szerzők az olvasmányokat átdolgozták. Ama helyes elvük
mellett, hogy az olvasókönyvet nem írni, hanem
szerkeszteni kell, a szerzők minden erejüket és képességüket — az új olvasmányok kerítésén él a meglevők
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közt való választáson kívül — az anyag művészi átalakítására fordították. Mondhatom, e két kötet olvasókönyv keletkezésének ez a legfőbb és legszebb jogcíme.
A nemzeti jelzőn kívül megérdemlik az irodalmi
jelzőt is, nemcsak azért, mivel olvasmányaik legnagyobb részét irodalmunk becses termékei teszik,
hanem azért is, mivel minden soruk irodalmi színvonalon áll.
Van azonban egynémely olvasmány átdolgozásában
kivetni való is, amit említetlen már csak azért sem
hagyhatok, mert a szerzők komoly munkájához illő
komoly értéklés megköveteli, hogy a fogyatkozások
épúgy szóvá tétessenek, mint a jelességek. Vonatkozik
ez a kifogásom a néprajz és a természettudományok
köréből vett egynehány olvasmányra, melyeket a
szerzők eredeti formájukból kivetkőztettek, hogy
amint a szakjelentésben maguk mondják, a gyermekhez közelebb vigyék. Az átdolgozás vagy úgy történik, hogy a leírásból mese lesz, amelynek középpontja egy gyermek, vagy pedig úgy, hogy az anyagot az áradozó bőkezűség levével hígítják és az érzelgősség mézével édesítik. Ilyen olvasmányok a II. osztály olvasókönyvében : A tehén (15. 1.), A tavasz
(73. 1.), A kis libapásztorok (79. 1.), Az árva kacsák
(81. 1); a III. osztály olvasókönyvében: Krumpli
pajtás (7. 1.), Az országút (10. L), A kovács (89. 1.),
Világnak vándora (115. 1.), Az erdő (165. 1.), Az
ökörszem elbeszélése (174. 1.), A selyemhernyó (178.
1.) és mások. Ezeknek az olvasmányoknak egy részét,
az igaz, a szerzők már ilyen átdolgozásban vették át ;
de az átvétellel elvállalták értük a felelősséget. Az
én nézetem pedig az, hogy a térbeli világ művészi
ecsetelésének, az átszellemített és átérzett természet
leírásának magából a tárgyból eredő esztétikai törvényei vannak, amelyek nem változhatnak aszerint,
hogy a leírást felnőtt ember fogja-e olvasni, avagy
gyermek. Megengedem, hogy a legtöbb ilynemű
leírás azon módon népiskolai olvasókönyvbe fel nem
vehető; megengedem, hogy in usum Delphini kell
is, szabad is rajtuk némely változtatásokat tenni. De
tagadom a fentjelzett gyökeres átalakítás jogosultságát, esztétikai és pedagógiai szempontból egyaránt.
Az ilyen stílhamisításokkal megrontjuk a gyermek
ízlését ; pedig arra kellene kapatni, hogy az igazi
leírások szépségében is tudjon gyönyörködni.
Kifogásom van ezenkívül a könyvek menete ellen.
Kegebben (kivételesen talán még ma is) a változatosság volt az egyedüli elv, amely szerint az olvasmányokat elrendezték, ha ugyan szabad itt az elrendezés kifejezést használni. A legvadabb átabotában
következtek az olvasmányok egymásután, mint pl. :
Lehel kürtje, Közmondások ős példabeszédek, A burgonya, Szülőföldem szép határa, A tisztaság, A hazug
pásztorfiú, A drótostót, A harangozó, s ilyen bájos
egymásutánban mindvégig. Szerzők szintén a változatosság elvének hódolnak, de ezenkívül a kalendáriumot is szem előtt tartották, vagyis az évszakok szerint állapították meg az olvasmányok sorrendjét. A
variációval a tanulókat akarták delektálni, az időszerűséggel pedig a tanítónak a dolgát megkönnyíteni. Ámde logikai rendet az időszerűség eive nem
hozott könyveikbe. Mutatják ezt pl. a III. osztály
olvasókönyvében a 20—29. számú olvasmányok, amelyeknek címei a következők : Isten áldd meg a ma-
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gyart, Tűzvész a faluban, Ima, Attila kardja, Szántásvetés, Dal a királyra, A láp, Az új harang, Vándormadár, Csörsz árka. De kérdem : mire való a rendetlenséget követni elvül az elrendezésben ? Ma minden
tanítótól megkövetelik, hogy részletes tanmenetet
készítsen magának, azaz, hogy előre állapítsa meg,
mit fog tanítani minden egyes tantárgyból az év
minden hónapján, sőt minden hetén. El kell tehát
az olvasmányokat is rendeznie részint az időszerűség
elve szerint, részint pedig más tantárgyakhoz való
vonatkozásuk szerint. Ilyen egymásutánban, amint a
könyvben vannak, a tanitó sehogy sem fogja az olvasmányokat olvastatni. Elesik tehát a szerzők által az elrendezésnél szem előtt tartott mind a két tekintet és
marad öncélnak a káosz. íme, ez az oka, hogy manap a
legtöbb olvasókönyv ezzel a menettel végképen szakított
s az olvasmányokat műfajok és tartalmi rokonság szerint rendezi el. Szerzőik belátták, hogy az elrendezésnek ez utóbbi módja a tanulóban, akinek az olvasókönyv a legkedvesebb s ezért legtöbbet forgatott
könyve, segíti fejleszteni a rend érzését s az osztályozásra is ád neki ösztönző példát.
Ámde ez a két kifogásom alig von le valamit e
könyvek érdeméből. Az első úgyis csak egypár olvasmány ellen fordul és főképen elvi jelentőségű, a második pedig épen nem életbevágó momentumra vonatkozik. Majdnem elenyésznek azokkal a jelességekkel
szemben, amelyeket föntebb kifejtettem s amelyekhez
járul még az is, hogy szerzők az Utasításnak idevonatkozó részét minden ízében átértették és megvalósították. Hogy az iskolai helyesírást az utolsó ékezetig
érvényesítették, fölösleges mondanom. Csak épen egypár következetlenséget vettem észre, továbbá egynehány lapsus calami-t, amelyeket ide írok, hogy
szerzők az utolsó revízióban kiigazíthassák. Sokhelyütt
épen, tulajdonképen — máskor pedig éppen, képpen
és éppenséggel ; némelykor ép oly és épp oly — máskor meg époly és éppoly ; a legtöbb helyen éjtszaka
— máskor meg (pl. a III. oszt. 168. 1.) éjszaka ; legtöbbször helyesen mérföld — máskor meg (pl. a III.
oszt. 135. 1.) mértföld ; legtöbbször helyesen — -stulstül — máskor pedig (pl. III. oszt. 170.1.) mindenestől és (III. oszt. 170. 1.) gyermekestől, feleségestől ;
a legtöbbször helyesen — évvel ezelőtt — máskor
meg (pl. III. oszt. 23. 1.) száz év előtt; ne higyj (III.
oszt. 22. 1.) — helyesen : higgy ; o miatt (III. oszt.
73. 1.) — helyesen : emiatt ; „kiugrós" ereszű (II. oszt.
122. 1.) németes kifejezés (vorspringend), helyesen:
kiszögellő ; „meghál a fák árnyékában" (III. oszt.
136. 1.) helytelen, mert meghálni csak éjtszaka szoktak, akkor pedig nincs a fanak árnyéka.
Last not least említem a könyvek nyomdai kiállítását és a képeket. A büszkeség egy uemével állítom,
hegy e tekintetben nemcsak minden eddigi olvasókönyvünket messze felülmúlnak, liánéin hogy méltán
sorakoznak az angol és az amerikai olvasókönyvekhez.
Mindezek alapján a Gyulai-Radnai-Thótt-féle olvasókönyveket föltétlenül ajánlom az engedélyezésre.
Kelt Budapest, 1909. évi április 16-án.
Hadó

Vilmos,

nyug. áll. tanítónőképzőintézeti igazgató.

Ezen olvasókönyvből a IV. oszt. számára szolgáló kötet még a folyó évben,
az "V—VI. oszt. számára szolgáló kötet pedig a jövő év elején fog megjelenni.

Mutatványpéldány okkal at. tanító uraknak készséggel szolgálunk.
Budapest, 1909.
Az egyetemi

nyomda

igazgatósága.

NÉPTANÍTÓK

LAPJA.

25

Figyelmeztetés !
A „Néptanítók Lapja" elmaradt számainak pótlólag leendő megküldése végett nein ezen igazgatósághoz, hanem, a P. T. Sz. Gy. III. r.
4S5. §-a 3. pontja értelmében, azon pósta- és távirdahivatalhoz kell
mindenkinek fordulni, amelynek az elmaradt számot kézbesíteni
kellett volna.

Egyetemi nyomda
PÁLYÁZATOK.
Tanitóárvák f e l v é t e l e a M a g y a r o r s z á g i
Tanítók Árvaházába. A jövő iskolai év kezdetére nevezett árvaházba néhány új tanítóárva fog
felvétetni. Ezen helyekre Magyarország bármely
vidékén működött kisdedóvó, elemi nép- és polg. isk.
tanító, képezdei tanár és tanfelügyelő árvája pályázhat. Előnyben részesülnek azok az árvák, akik az
állami tanítói árvaházakba való felvételi jogosultsággal nem bírnak és akiknek szülőik az árvaházi egyesület tagjai voltak és kötelezettségüknek eleget is
tettek. Ha az árva szülői az árvaházi egyesület tagjai
nem lettek volna, akkor az árva szülőinek a nevére
az 50 koronás tagsági tőkét (örökös tagsági díjat) az
egyesület pénztárába kell a felvételt megelőzőleg
befizetni. A felvétel iránti folyamodványok legkésőbb
folyó évi junins 10-ig, délelőtt 12 óráig Tóth József
kir. tanácsos, nyug pestmegyei kir. tanfelügyelő úrhoz, mint az egyesület elnökéhez (Budapest, I., Fehérvári-út 10—12, 11. em.) küldendők. A folyamodványhoz melléklendők: 1. a felveendő árva keresztlevele
(születési bizonyítványa), 2. a testi épségét és a megejtett himlőoltást igazoló orvosi bizonyítvány, 3. a
mult cvi iskolai bizonyítvány é3 látogatási bizonyítvány a jelen iskolai évről, 4. az atyja, esetleg az anyja
halálát igazoló bizonyítvány, 5. a testvérek számát
és azok korát feltüntető családi értesítő, 6. szegénységi, illetőleg községi bizonyítvány, mely tanúskodik
arról, hogy az árva teljesen vagyontalan és hogy az
özvegy anya minő jövedelmi forrásból tartja fönn
magát, 7. hivatalos okirat arról, hogy az özvegy
anya és annak árvái kapnak-e és mennyi segélypénzt
a tanítói nyugdíj- és gyámalapból vagy bármely
más alapból, 8. az atya, esetleg az anya tanító voltát
igazoló bizonyítvány és 9. az anyának, esetleg a gyámnak két tanú előtt aláírt abbeli nyilatkozata, hogy
az árva számára a tanítói nyugdíjalapból járó nevelési pótlékot és az általa esetleg élvezett más ösztöndíjat az árvaháznak szolgáltatja át. Tóth József, egyesületi elnök. Eohn József, árvaatya.
(606—I— 1)
Okleveles óvónő-tanítónő, hat éve végzett, állást
keres. Szíves megkeresések kéretnek „Okleveles tanítónőnek" Feketebalogra (Zólyom m.). (585—111—2)
Jóhangú róm. kath. segédkántort keresek, ki az
összes kántori teendőket önállóan, megelégedésre
végzi. Fizetése : havi 20 korona, mosás és ágyneműn
kívül teljes ellátás. Heves-Csány, Petróczy József.
(578—II—2)
A jászfalul (Komárom m.t osztálytanítói állomásra, mely szeptember 1-én elfoglalandó, július l-ig
pályázat hirdettetik. Javadalma: 100 korona községtől, 900 korona államtól, építkezésig egyszobás lakás
és házikert. Kötelessége : iskolaszék által meghatározandó osztályok vezetésén kívül ismétlő-iskola vezetése és kántori teendőkben való segédkezés. Tanítási
nyelv : magyar ; kisegítő : tót. Kérvények iskolaszékre
címzendők.
(623 —I— 1)

igazgatósága.

A magyar szent korona országai Vöröskereszt-egyletének miskolczi városi választmánya által a borsodvármegyei Erzsébet-közkórházban legközelebb rendezendő ápolónői tanfolyam 1909. évi július hó elején veszi kezdetét. A teljesen díjtalan tanfolyamra
felvétetni óhajtók forduljanak minél előbb dr. Köllner
Károlyhoz, a miskolczi városi választmány ügyvivő
alelnökéhez (Miskolcz, Erzsébet-közkórház), aki az
érdeklődőknek akár szóbeli, akár levélbeli megkeresésre szívesen ad részletes felvilágosítást. (586-IV-2)
Betöltendő a salánki (Ugocsa) közs. elemi iskolánál évi 1000 korona fizetéssel, illetőleg személyi pótlékkal, továbbá a szabályszerű lakáspénzzel javadalmazott tanítói állás. Az állásra tanítói oklevéilel bíró
magyar állampolgárok pályázhatnak 1 koronás bélyeggel ellátott kérvénnyel, melyet a tanítói képesítőoklevéllel, illetőségi bizonyítvánnyal s a pályázó
vallását, esetleges nyelvismereteit, különös képességeit (tornászat, gazdasági szak, zene stb.), továbbá az
eltöltött szolgálati idő mennyiségét és minőségét,
családi viszonyokat (családi állapotot, gyermekek
számát, nemét, korát) hitelt érdemlő módon igazoló
okmányokkal felszerelten, a salánki közs. iskolaszékhez címezve, bezárólag 1909. évi július hó 1. napjáig
kell benyújtani. Arckép lehetőleg csatolandó. Az
állás szeptember 1-én elfoglalandó. Salánk, 1909. évi
április hó 30. napján. Szarka Dezső, iskolaszéki elnök.
(556—II—2)
Ëzalacsi reform, kántortanítóságra pályázat hirdettetik. Javadalom : 1. egyház pénztárából 1280 korona, évnegyedenkénti előleges részletekben ; 2. föld
7 kat. hold 1286 Q-öl, értékelve 128 korona, adóját
az egyház fizeti ; 3. stóla átlag 54 korona ; 4. lakás
2 szoba, előszoba, konyha, kamra, gazdasági épületek,
pince, 1 kh. 769 QJ-öl kerttel, értékelve 220 korona.
Összes javadalom értékelve 1682 korona. Kötelesség :
1. III—VI. fiúosztály (50—55 növendék) vezetése; 2.
orgonistakántori teendők törvényszerű végzése ; 3.
kanonikus órák n lelkész helyettesítése ; 4. az ünnepkövetek szállásolása és ellátása. Orgona- és énekpróbára megjelenni óhajtók részére az egyháztanács
határnapot tűz ki és velük tudatja. Pályázati határidő : május 30. napja. Választott állását július 1-én
elfoglalni köteles. Költözködési költségeit az egyház
viseli. Fölszerelt pályázatok Nagy Imre lelkészhez
küldendők.
(574-11—2)
Pályázat azirtványosiág.hitv. ev. orgonista-kántortanítói állásra. Állami kiegészítés 1000 koronáig 662
korona. Lakás, a megfelelő helyiségekkel és kerttel.
A pályázók kérvényeiket, miután az anyaegyház
(Hodrusbánya) papi állása ezidőszerint üresedésben
van, kérem f. cvi június 20-ig az alulírott címére
beküldeni. Selmeczbánya, 1909 május II. Händel
Vilmos, ev. főesperes.
(577—III—1)
Okleveles óvónő, 8 éve végzett, helyettesnek ajánlkozik. „Helvettes óvónő", Kassaújfalu.
(631—I—1)
*
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A g y ó g y p e d a g ó g i a i tanítóképzőre az 1909/10.
iskolai évben 14 ösztöndíjas hallgató vétetik fel.
Pályázhatnak 30-ik életévüket még be nem töltött
oly nőtlen egyének, akik elemi iskolai tanítói, vagy
ennél magasabb pedagógiai képzettséget igazoló oklevéllel bírnak. Elsőbbségben részesülnek azok, akik
a tanítás terén gyakorlatilag már működtek és valamely idegen (német, francia, angol) nyelvben jártasak. A képzés két évre terjed, az első főképen elméleti, a másodikban gyakorlati irányú és a siketnémák,
vakok, gyengeelméjűek és a beszédhibákban szenvedők oktatására képesít. Javadalmazás : 360 korona
évi ösztöndíj és teljes ellátás a vakok, illetve a
gyengeelméjűek állami intézeteiben. A képesítő-vizsgálat sikeres kiállása esetén a hallgatók valamely
gyógypedagógiai intézethez való kineieztetésre és a
VIII. fizetési osztályig való fellépésre kilátást nyernek.
Budapesten lakó tanítók, korlátolt számban, mint
önköltségesek szintén felvétetnek a képzőbe és a
második évben ugyanazon előnyöket nyerhetik el,
mint az ösztöndíjasok. Az 1 koronás bélyeggel ellátott
kérvényekhez a következő okmányok csatolandók :
aj születési anyakönyvi kivonat ; bj a végzett tanulmányokról szóló összes bizonyítványok és oklevelek ;
cj a gyakorlati működést igazoló bizonyítványok ; dj
esetleges nyelvismeretről szóló bizonyítványok, végül
ej a testi és szellemi épségről és egészségről szóló
tisztiorvosi bizonyítvány. Az így szabályszerűen fölszerelt kérvények a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
minisztériumhoz címezve, legkésőbb f. évi június hó
30-ig a pályázók által személyesen nyújtandók be
az alulírt igazgatóságnál. A képzőt illetőleg a vallásés közoktatásügyi m. kir. minisztérium 19U6. évi, a
6194. sz. rendeletével jóváhagyott szabályzat, irányadó. Budapest (I. ker., Alkotás-utca 53. sz.), 1909
május hóban. Berkee János igazgató, szakt. előadó.
(601-1—1)
A t i s z a b e c s i ref. egyház pályázatot hirdet a
Gecző-alapítványból újonnan létesített másodtanítónői
állásra. Fizetés : 1000 korona készpénz az alapítvány
pénztárából, havi előleges részletekben, ötödéves korpótlék és lakás. Kötelesség : az egyháztanács által
kijelölt leány- és esetleg fiúosztályok, továbbá ismétlősök tanítása a tiszántúli ref. egyházkerület tanterve,
tankönyvei és rendtartása szerint, szükség esetén
hétköznapokon, a kántor helyett, a templomi éneklés
vezetése. A megválasztott tanítónő a szatmári ref.
egyházmegye tanítói gyámintézetébe belépni köteles.
Pályázhatnak ref. vallású, okleveles tanítónők 1909
május 30-án esti 6 óráig Tiszabecsre, G. Szabó Mihály lelkészhez, mint iskolaszéki elnökhöz beadandó
és kellően felszerelt kérvényükkel.
(603—II—1)
Az oroszlámosi községi állandó menedékházvezetőnői állás betöltendő. Javadalmazás : 480 korona
készpénz, 8 köbméter kemény tűzifa és lakás. Óvodává leendő átfejlesztés folyamatban. Csak okleveles
óvónők pályázhatnak. Kérvények június 3-ig alulírotthoz küldendők. Később érkezett kérvények figyelembe nem vétetnek. Dr. Máté László, iskolaszéki
elnök.
(624—1—1)
S z u n y o g s z é k (Fogaras vármegye) államilag segélyezett román tannyelvű községi iskolánál üresedésbe
jött negyedik tanítói állásra pályázatot hirdetünk. A
pályázni óhajtó, a magyar és román nyelvet kellően
bíró okleveles tanítók kellően felszerelt kérvényeiket
1909. évi július hó 10. napjáig alulírott iskolaszékhez
benyújtani kötelesek. A későbben érkezett pályázatok
igénybe nem vétetnek. Az állás 1909. évi szeptember
hó 1-én elfoglalandó. Javadalmazása: az 1907. évi
XXVII. t.-c.-ben biztosított fizetés és lakás, illetve
lakbér és kertilletmény. Zenében jártasok és gazdasági tanfolyamot végzettek előnyben részesülnek. Iskolaszék.
(605—1—1)
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Betöltendő : a fülöpszállás-kerekegyházi tanyai
(becskereki kir. tanfelügyelőségi kirendeltség) áll. el.
iskolánál egy tanítónői állás, a stószi (Abaújtorna
vm.) áll. el. iskolánál egy ig -tanítói állás, a csernátfalusi (Brassó vm.) áll. el. iskolánál egy ig.-tanítói
állás, az a s s z o n y n é p e i (Alsófehér vm.) áll. el. iskolánál egy tanítói állás (ref. kántori képesítés igazolandó), az a r a n y o s m e g y e s l (Szatmár vm.) áll. el.
iskolánál egy tanítói állás (ref. kántori képesítés igazolandó), a tokod-üveggyári (Esztergom vm.) áll.
el. iskolánál egy tanítói állás, a domasineczi (Zala
vm.) áll. el. iskolánál egy tanítónői állás, a magyarpécska-tanyai (Arad vm.) áll. el. iskolánál egy
tanítói állás, az aradi (Arad vm.) áll. el. iskolánál
egy tanítói állás (áthelyezést kérő családos áll. el.
iskolai tanítók előnyben részesülnek), a hernádz s a d á n y i (Abaújtorna vm.) áll. el. iskolánál egy
tanítói állás, a sándorfalvi-szaporhegyi (Csongrád
vm.) áll. el. iskolánál egy tanítói állás, a törökbecsei
(Torontál vm.) áll. el. iskolánál egy tanítónői állás,
a szödemeteri (Szilágy vm.) áll. el. iskolánál egy
tanítói állás (ref. kántori képesítés igazolandó), a
p a n c s o v a i (pancsovai kir. tanfelügyelőségi kirendeltség) áll. el. iskolánál egy ig.-tanítói állás, a s z á l v a i
(Beszterczenaszód vm.) áll. el. iskolánál egy tanítónői
állás, a szajkófalvai (Bereg vm.) áll. el. iskolánál
egy tanítói állás, a verbói lajda-lrtvadnyi (Nyitra
vm.) áll. el. iskolánál egy tanítói állás (ág. ev. vallás
igazolandó). Valamennyi állással az 1907. évi XXVI.
törvénycikkben megállapított illetmények vannak
egybekötve. A kellően fölszerelt kérvények f. évi
június hó 15-ig bezárólag azon vármegye kir. tanfelügyelőségi hivatalához nyújtandók be, amelynek területéhez az illető iskola tartozik. Budapest, 1909 május
hó 24-én. M. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter.
(37/h—I—1)
A csöszi református egyház által újonnan felállított másodtanítói állásra pályázatot hirdetek, f. évi
július 20-iki határidővel. Javadalom : 1. Készpénz az
egyház pénztárából 200 korona, az államtól fizetéskiegészítés 800 korona, havi »előleges részletekben ;
tisztességes lakás ; 200 • - ö l kert, avagy 20 korona
kertátalány. Pályázhatnak férfiak és nők egyaránt.
A megválasztott 2 alsó osztályt vezet. Oklevéllel és
egyéb okmányokkal felszerelt kérvények f. évi július
2u-ig nagytiszteletű Medgyaszay Vince mezőföldi esperes úrhoz küldendők Balatonfőkajárra, Veszprém
megye. Az állás f. évi augusztus 15-én elfoglalandó.
Csősz (Fejér m.). Molnár József, ref. lelkész.
(619—1—1)
Pályázat. A békési és mindszenti külön szaktanítós gazdasági ismétlő-iskolánál az állami gazdasági
szaktanítók és szaktanítónők illetményeinek szabályozásáról szóló 1907. évi XXVí. t.-c. 2. szakaszában
biztosított illetményekkel f. évi szeptember hó 1-én
betöltendő egy-egy rendes gazdasági szaktanítónői
állás. A kérvények a következő okmányokkal szerelendők fel : 1. születési anyakönyvi kivonat ; 2. honossági bizonyítvány ; 3. tanítónői oklevél ; 4. működési
bizonyítvány ; 5. valamely mezőgazdasági, kertészeti,
tejgazdasági, baromfitenyésztési vagy háztartási tanfolyam elvégzéséről szóló, illetve a kertészet, aprójószágtenyésztés és a háztartás minden ágában való
gyakorlati jártasságukat igazoló bizonyítvány. Szabályszerűen felszerelt kérvények f. évi június hó
25-ig az illető gazdasági ismétlő-iskolára nézve illetékes kir. tanfelügyelői hivatalokhoz nyújtandók be.
Budapest, 1909 május 10. A miniszter meghagyásából : Halász, miniszteri tanácsos.
(36/h—I—1)
Köpecz (Háromszék vm.) községi nyári menedékházvezetőnői állására pályázatot hirdetek. Fizetés:
havi 60 korona ; működési idő : július és augusztus.
Kérvények június 10-ig Balázs Ignác gondnoksági
elnökhöz küldendők.
(607—1—1)
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A dunabökényi (Bács m.) róm. kath. elemi népiskolánál megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: Dunabökény község pénztárából
évi 1000 korona készpénz és szabad lakás. Kötelessége a megválasztott tanítónak az iskolaszék által
kijelölt osztályt vezetni s az ismétlő-iskolát is — külön díjazás nélkül — a többi tanítóval felváltva tanítani. A gyermekeket vasár-, ünnep- s hétköznapokon
szentmisére vezetni, ott iájuk felügyelni s az űjvidékpalánkai néptanítók egyletének tagjává lenni. Tannyelv : magyar-német. Pályázati határidő: 1909 június
hó 2. Csak magyar és német tanképesítéssel bíró
férfiak pályázhatnak, orgonálásban jártasak előnyben
részesülnek s az egyházi zenében közreműködni tartoznak. Az állás választás után azonnal elfoglalandó.
A kellően felszerelt kérvények a dunabökényi iskolaszékre címezve, főtisztelendő Vidákovics Miklós esperes úrnak Bácstóvárosra küldendők. Róm. kath. iskolaszék.
(604-11—1)

kötelező

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Részletfizetésre 8 koronától feljebb.
Tanerőknek külön százalékengedmény.

Dustless"-szel

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy féle i)ustless"-gyár :

Erdős József és Társa
Budapest, T I . ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171—22—17)

Tananyagbeosztási nyomtatványfüzetek az állami róm. kath. vagy bármelyik tanterv szerint összeállítva 1 oszt. 1 K, 2 együttes o.
1-40, 3 o. 1-60, 4 o. 1-80, 5 v. 6 o. 2 K. Államsegély-kérvény és Mellékletei 2 K előleges beküldése mellett kaphatók: (íyerkes Mihály ig.-tanítónál,
Székelyudvarhely.
(565—Y—3)

BUTOR

HARMONIUMOKAT
BUDAPEST,
X., Oelej-u. II. (Tisztviselőtelep.)

fertőtlenítése és portalanítása
„Fónagy-féle

Tanítók segítsége!
Minden állami, községi és áll.-segélyes iskolánál meg
kell lenni és májusban küldendő föl a kir. tanf.-he/,
jóváhagyás végett a jövő évre szóló tananyagbeosztás
(részletes tantervezet) és órarend. Az egytanítós iskolák kidolgozott, falra függeszthető, hónapokra és hűtekre felosztott Hoffmann-féle részi, tantervezete 1 K,
órarenddel 1 K 20 f. A III—VI. oszt. egy teremben
80 f, órarenddel 1 K. Két oszt. egy teremben 60 f,
órarenddel 70 f. Egy oszt. külön 30 f, órarenddel 40 f.
A külön osztályok egyszerre rendelve 1 K 5U f, órarendekkel 2 K. Póstaportó 10 f. Az összeg előre küldendő be ! Huszár A., Szatmár.
(437—VII—6)

PAJKR REZSŐ é»TÁRSA

iskolák

a tüdővész terjedésének meggátlására
miniszteri rendeletek alapján
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mindkét rendszer szerint
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készpénzért vagy részletfizetésre
legjutányosabb áron

EHRENTREU ÉS FUCHS
testvéreknél

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k.
KépeB árjegyzék ingyen és bérmentve.
Telefon 8 8 - 5 9 .
(208-40-15)
Alapíttatott 1863. évben.

Első leánykiháziisítási egylet
m. sz. Leány- és fiúbiztosító-intézet Budapesten, VI.
ker., Teréz-körút 40. sz. Az intézet saját házában.
Legelőnyösebb és legolcsóbb díjtételek gyermekek
biztosítására. Változatlanul megállapított havi díj t itelek. Azonnali haláleseti biztosítás. Kötvény- és
bélyegilleték nem fizetendő. Prospektussal és felvilágosítással szolgál az intézet.
(488 — V—3)

{53—26—20)

Vizsgalapok,
kitűnő minőségű magyar papíron, 100 darabig 90 fillér. Portó 100 darabig 30 fillér, 100 - 6 0 0 darabig 72
fillér. Ha a pénz előre küldetik. Ingusz I. és Fia
könyvkereskedésében, Arad.
(485—V—5)
Iskolapadok,

FEIWEL LIPÓT utóda

zéks°ek,betorna"-

BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7.

készülékek és
óvodaberendezések gyára.
Kívánatra
megküldi
újonnan
kiadott árjegy- ,„•
zékét, ingyen m
és bérmentve.
(9—52—21)
-

CIMBALMOK
legújabb szabadalmazott
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangtartását más gyártmány
megsem közelítheti. Teljes jótállással, részletfizetésre is kaphatók,í
Harmónimnok. beszé-í
Iögépek, gramofonok, |
fonográfok bámulatos
szép hanggal. Hegedűk,
harmónikák, fuvolák,
citerák, kitűnő húrok stb.
Tanítóknak és tanítónőknek 10% engedménv v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen
küld: MOGYORÓSSY UYULA m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-rtt 71.
(7-26-20)

NÉPTANÍTÓK

28

riri-pT T T T Í I T T T E szelvény és 70 fillér levélV / h I If M m V bélyeg beküldése ellen millU t i l i l i V l i l l 1 . den tanítónak joga van az
1 korona 20 lillér bolti árú

Zsebatlasz egy példányára,
amely 15 különféle színnyomású térképet és számos közérdekű földrajzi és csillagászati tudnivalót
tartalmaz. Magyar Földrajzi Intézet. Budapest,
Rudolf-rakpart 8.
(572-YI-3)
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l ï f a r V o o M ó r á i tudományos műszerek gyára
i l l t t l A Co m c l Cl Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Telefon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m.
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint.
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok,
kőzetek stb. Állami és nem állami iskolák legcélszerűbb bevásárlási forrása.
(25—26—10)
Első magyar vili. erőre berendezett hangszergyár

Stowasser János,
cs. és kir. udvari szállító,
a m. kir. orsz. Zeneakadémia, zenedék és színházak szállítója, a Hangfokozógerenda, az Ocskai
és a szabadalmazott Rákóczi-tárogató feltalálója

BUDAPEST.
Ffiüzlet : II., Lánozhíd-u. 5.

Gyár : Öntöház-u. 2.

Magyarország legnagyobb vonós- és fuvóhangszerek gyára.
Ajánlja saját gyárában készült hangszereit,
úgyszintén húrokat és hangszer-alkatrészeket.

Specialista :

P I Z I N G E R- f é l e

fi™

BUDAPEST, VIII., Nagytemplom-utca 17.

vonóshangszerek készítésében és
javításában.
Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bérmentve.
Tanerőknek külön kedvezmény. (35-52-21)

(1862—XV—14)

VIZSGÁLATI AJÁNDÉKUL
iskolai könyvtárak számára a legolcsóbb, legjobb és legalkalmasabb a

FILLÉRES KÖNYVTÁR
magyar fiúk, magyar leányok számára.

Szerkeszti : POSA LAJOS.

Elbeszélések, r e g é k , t ö r t é n e l m i e l b e s z é l é s e k , v e r s e k , s z í n d a r a b o k és ú t l e í r á s o k g y ű j t e m é n y e .

Egyes szám ára (>0 f, kettős szám ára 1 K. hármas"
szám ára 1 K 50 f, színes borítékií bekötésben.
AZ ÚJABBAN MEGJELENT KÖTETEK:
265.
266—267.
268.
209.
270—272.
273.
274—275.
276.
277.

Lövírczy György : Kis diákjaim
Jávor Anna : A tárnoki csodakút. Képekkel
Egri György : Igaz is, nem is. Mesék, történetkék. Hatodik gyűjtemény
Dingha Béla: Szívenincs királyfi
Havas István : A várkúti fiúk. Történet a mai időből. Képekkel . . . }
l ő r i n c z y György : Túl a sövényen
Sas Ede : Gyárfás vitéz. Történeti elbeszélés. Képekkel
Egri György : Igaz is, nem is. Mesék, történetkék. Hetedik gyűjtemény
Dinglia Béla : A kis tüzér
Megrendelésnél minden címért külön 4 fillér portóra való küldendő be, hogy bérmentve küldhessük meg a rendelt köteteket. Iskoláknak, tanítóknak szívesen küldünk egy mintakötetet, valamint teljes jegyzéket a Filléres Könyvtár köteteiről.

—
1
—
—
1
—
1
—
—

K
„
„
„
„
„
„
„
„

60 f
—„
60 „
Gl) ,
50 „
60 „
—„
60 „
60 „

SINGER ÉS WOLFNER K Ö N Y V K E R E S K E D É S E ,
BUDAPEST, YL, Andrássy-út 10. szám.

(598-m-i)

21.
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reme £
'
szabásban, elegáns kivitel1J IUI 111 l e l l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot

l í fnrintprt

Krausz F . és Társa
ririszabó-lizlete, VIII. k e r . , Rákőczi-út 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20-52-21)
KA

gyönyörű, ú j Mária-ének, díszes orgonakísérettel (II. rész) 3 K ; 24 csinos és dallamos előjáték (11. rész) 1-20 K. Zámhó Károly, Szeged-Rókus.
(602-V-l)

T a n í t ó k figyelmébe!
Egy magyar lap magyarlakta vidékeken tudósítókat
keres. Levélcím : Vilcsek Sándor, Budapest, VI. ker.,
Kerekes-utca 28.
(629—11—1)
Hazafias, jellemképző irányú

Yizsgai

jutalomkönyvek

Vaday József müvei díszkötésben, képekkel. Tanulók
hazafias vezérkönyve 1 K, 1'30 K és l - 80 K. Rákóczi és a kurucvilág 150 K, 2 K és 3 K. Rákócziemlékfiizet, fűzve 1 K. Megrendelhetők a szerzőnél,
Nagyváradon.
(569— I V - 3 )
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V í - H i n n n a l r elism. eng. I. o. számv. olvasókönyvem
IVlLlillUIicK. ára 50 f helyett 44 f, iskoláknak 35 f.
Utasítás és 3 tábla ingyen. Mutatvány 50 f, Vezért'.
II. o. 80 f, bérm. Fűzi Márk nyug. tanító, Kassa.
Lampol R.-nél is kapható.
(625—1—1)

SCHÜNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. É S K I R . UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüb feltalálója.
(14)
BUDAPEST.
(19-19)
Föiizlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Oyár: IV.,
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország legnagyobb és villamos orőre berendezett hangszergyára.

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

NÉPTANÍTÓK LAPJA

NÉPTANÍTÓK LAPJA

Előfizetési felhívás

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ-ra.
E L Ő F I Z K T É S I

Á R :

Egész évre
Félévre
Negyedévre

10 kor. - fill.
5 kor. — fill.
2 kor. 5 0 fill.

Előfizetést naptár szerint kikerekített egy évnegyednél
kevesebb időre nem fogadunk el. Az előfizetési és hirdetési
díjak nem a szerkesztőségbe, liauein a kiadóhivatalba
küldendők postautalvánnyal be, következő cím alatt:

A Néptanítók Lapja tekintetes Kiadóhivatalának
Budapest,

X. (Vár), Iskola-tér

3. szám.

• C n .

a \ JA

21.

30

(Yál, Fejér vm.) ismételKatona Lajos tanító
ten fölkéri osztálytársait, akikkel

Iskolai és orgonaharmóniuinot ne
vegyen, míg

az 1904. évben a bajai áll. tanítóképző-intézetben
képesítővizsgát tett, hogy az 5 éves találkozó körülményeinek megbeszélése céljából, közöljék vele címüket.
(620-1-1)

REMÉNYI MIHÁLY

fçprpl
tanítópár 21 tanerős iskolától hegyes
VdCl Cl vidékre, ahol polgári leányiskola van. Helyben polgári fiú-, leányiskola, vasútállomás ; lakbér
360 korona. Cím : Kiss István tanító, Orosháza.
(571-1-1)
{ S n n l / 4 v J Á 7 c ú f M á y - tanító felkéri osztályŰ Z i U p f t d j JU/iOCl társait, akik vele 1899. évben
a mámmarosszigeti áll. tanítóképzőben képesítőt tettek,
hogy ez év június hó 27-én déli 12 órakor Máramarosszigeten, az áll. tanítóképző-intézetben tízéves találkozóra jelenjenek meg. Szívesen veszi, ha az osztálytársak megjelenésüket vagy elmaradásukat vele június
hó 15-ig levelezőlapon is közlik. Cím : Budapest, X.,
Máv. északi főműheiytelepi áll. iskola.
(613—I—1)
T o p r ó l egészséges vidékű magyar községből egyUoCl Cl tanerős állami tanító, nagyobb helyre. „Tanító" poste restante, Szalakusz, Nyitra m.
(584—1—1)
a nagy szünidőre,
júl. és aug. hónapokra, 3 gyermek mellé Rumára, egy jómódú polgári
családhoz. Kötelessége : a gyermekekkel kizárólag csak
magyar nyelven társalogni, a két leánygyermeket
pedig zongorázásra is oktatni. Fizetése : teljes ellátáson
kívül havi 100 (száz) korona. Az útiköltség megtérítve
nem lesz. Csak kitűnően zongorázni tudó tanítónők
pályázhatnak. Megkeresések okmánymásolattal, fényképpel június 10-ig Manz Győző Máv. iskolaigazgatóhoz, Ruma (Szeréin vm.), küldendők. (596—I—1)

Oki. tanítónő kerestetik

tanerős áll. iskolától, város mellől.
Jó lakás és szép mellékes ref. kántorságbői, mit nem vállalok. (Nagyobb hely előny.) Cím :
„Gazdatisztének, Berve, Alsófehér m. (593—1—1)

Cserélek

P o p r p l vasútmenti kéttanítós állami iskolától kath.
vloCi Cl tíliális kántoriakkal megbízott t a n í t ó . Kényelmes lakás. Cím : Kántortanító, Ságh, Alsórécsény.
(595-1—1)
Poprpltli
4 tanei-ős áll iskolától ref. vallású
l l o C I C l l l l áll. tanítónővel bárhova: Orosz Ilona
tanítónő, Páczin, Zemplén m.
(597—I—1)

Cserélnék;

cím : Áll. tanítónő, Pánczélcseh.
(611-1-1)

SZ

fcprpl
®P> vadregényes vidékről áll. tanítónő
UoCl Cl nagyközségbe vagy városba bárhová. Cím :
Draskovics V., bőrszövetkezet, Kassa. (593-111—1)

szív.

magyar hangszertelepének harmón i u m r ó l szóló árjegyzékét át nem
olvasta, mely ingyen és bérmentve
küldetik Budapestről, VI., Király-u58.
Gyakorló pedálns orgonák a legolcsóbb gyári árakon. Régi hangszerek
cserélése, vétele és javítása, kezesség mellett. Telefon 87—84.
(64-30-20)
Nagy Sándor
tanító, Göcs.

Előfizetési

U. p. Székelyvaja, Marostorda m.

felhívás!

„A falu alakjai" című müvemet most rendezem sajtó
alá. Ára 1 korona lesz. Kérem azokat, kik meg fogják
rendelni, hogy ezt tudassák velem minél előbb. A tiszta
jövedelem 10°/o-át az Eötvös-alap kapja. Ízelítő a kötetből : Néptanítók Lapja 1906. évi 48. számában,
„Falun keresd" cím alatt.
(551—1—1)
A Vaday-Szász-féle

Részletes Tananyagbeosztás
mindenféle iskola részére. Kgy vaskos kötet 3 K 50 f.
Kapható csakis VADAY JÓZSEF ig.-tanitó cíinén,
NAGYVÁRADON. (Heti és havi beosztás.) (628-iv-n
Gyári irodám számára egy művelt, csinos, idősebb

komoly nőt keresek,
aki szívesen kapna az alkalmon, a kereskedelmi pályán szükséges tudásnak gyakorlati úton való elsajátítására. A magyar nyelv teljes, a német nyelv legalább részbeni tudását, szép, folyékony kézírást föltétlenül követelek. A kezdőfizetés teljes ellátás mellett
havi 50 korona, mely évről évre 5 koronával emelkedik. Ajánlatokat csak olyan tanítónőktől kérek, kik
nyugodt, föltétlenül állandó állásban vágyuk kielégítését találják. Schmidt József, Szepesigló.
(592-1-1)

KÉZIMUNKA
C * o b e l i i i e k
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hímző-anyagok és szövetek rendkívüli
nagy választékban, szabott gyári árakban. Kérjen képes árjegyzéket.

Telefon 109—06. Tanítónőknek engedmény !

T c o r Ól felvidékről, 10 tanerős áll. iskolától tanítól/ùCICl pár — a férfi igazgató — Alföldre. Körülmények kedvezőek, van mellékes is. Megfelelő ajánlat esetén cserél nem igazgatóval is. Cím : Jakab
Mibály, Budapest, Géza-utca 2.
(612—1—1)

BÉRCZI D. SÁNDOR

szenteskülterületi állami tanító. Cím : „Mellékes", Szentes, poste restante. (626—I—1)

(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.)
= = = = = Saját árúházában.
=
=

Cserél

Iskolai j el monda t-táblák

női kézimunka-nagyiparos,

Budapest, Yl., Dessewffy-utca 5. sz.

Madeira-ln'mzésre TITTTT A TT Á Q 7 H M N A Ë 5 '

alkalmas fehér -aU-D-a. V J.OZ1OII T e s e ^

osztály számára 3 darab 60 f, egész gyűjt. 15-fele,
3 K. Takáts tanszerműintézetében, Győr. (632-II-1)
Budapest, 1909. Nyomatott a in. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

választékban,

mintát

kérni.

(16—26—11)

XXn. évfolyam. 22. szám.

Budapest, 1909 június 3.

NÉPTANÍTÓK LAPJA.
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR.

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
intézet, tollát az összes óvodák,, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.
SZERKESZTŐSÉG :
BUDAPEST, VIII. KEK., BKRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után (3 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az
egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egv;>asábú sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.
KIADÓHIVATAL :
MAGT. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 3.

Kéziratokat nem adunlc vissza.

Társadalmi betegségek.

magánosok is siettek versenyre kelni
A XIX. század második felének kavargó egymással az iskolák felállítása körül.
társadalma az ellentétek egész láncola- Egymásután keletkeztek a polgári leánytát és halmazát teremtette meg. Az 1867-i iskolák, felső és felsőbb leányiskolák és
kiegyezés, az 1S68 : XXXVIII. t.-c. és eme tanítónőképzők, végzetül pedig a kerespolitikai, kulturális és nemzetgazdasági kedelmi tanfolyamok. Es mintha az évtörvények atyamesterei, Deák Ferenc, százados mulasztást egy-két évtíz alatt
Eötvös József, Csengeri Antal stb. annyi új reperálni kellett és lehetett volna, ezréeszmét hoztak felszínre, hogy ezek meg- vel tódultak leányaink az iskolákba. De
testesítéséhez, a mulasztások kipótlásá- ez még magában véve nem lett volna
hoz sok-sok idő kellett. Ámde a kiéhe- baj. Mert, ahogy Mózes az ótestamenzett társadalom mohón fogott az új tomban lelkesedve felkiált : „Bár minden
társadalom kiépítéséhez, megfeledkezvén izrael fia volna próféta!" — mi is azt
arról, hogy sem a természetben, sem a hangoztatjuk: vajha minden magyar
társadalom intézményeinek kialakulásai- leány művelt és tanult leány volna !
ban nem lehet ugrás. És ez az ugrás Ámde mi történt? Az történt, hogy az
megtörtént, a nőnevelésben.
iskolából kikerült sok-sok okleveles és
A XIX. század első felében alig volt nem okleveles leány mind kenyérkereset
szó nálunk a nőnevelésről. Az alsó osz- után kezdett nézni, ki azért, mert szüktály leányai elvétve, a középosztályé az sége volt rá, ki pedig azért, mert sporelemi iskolába járt; azoké is csak a tot csinált belőle, mert drágább és szebb
városokban. Az úgynevezett jobbmódú ruhát akart viselni, mert oklevele volt,
családok francia bonnokat, angol misz- hát ő biz fruktifikálja azt! Ámde nemszeket vagy német frajlákat hoztak zetgazdasági fejlődésünk nem tartott,
gyermekeik mellé nevelőknek, akik nyel- nem tarthatott lépést a kultúra eme
vekre, zongorára és egy kis rajzra taní- haladásával: sem állam, sem község, sem
tották a leányukat. Hogy az milyen felekezet nem állíthatott annyi iskolát,
nevelés volt, arról jobb nem is szólani. hogy az iskolákból kikerült „érett" és
Sajnos, a nevelőnők eme fajtái még most „képesített" leányok mindegyikének alis rontják magyar leányaink nevelését. kalmazást adhasson. Es megszületett a
Az 186S : XXXVIII. t.-c. megteremtette társadalom tipikus betegsége, a női proleaz általános és kötelező népoktatást. Az táriátus, amelynek másodlagos betegsége :
állam, a községek és felekezetek, meg a feminizmus. Amennyiben úgy az elemi,
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telen honorálni az üzlet. Az a 200 K-val
dotált férfi megnősült, feleségül vévén
egy szerény leányt, akivel boldogan élt.
Az a nő, aki önállóságra tesz szert,
magának ura, független, nem megy nőül
valamely szerényfizetéses hivatalnokhoz,
iparoshoz, kereskedőhöz, hogy dajkája
legyen gyermekeinek, gondozója férjeurának, mert nem tud és nem akar
ilyen miliőbe beilleszkedni. íme ezek is
gyarapítják a nőtlenséget. És ha máiférjhez megy az a tanítónő, tanárnő,
doktornő, mondjuk magasabbrangú tisztviselőhöz vagy kollégához ós megmarad
pályáján, bizony mondom, sok-sok esetben megsínyli az az iskola ezt a férjhezmenetelt, mert két urat bajos szolgálni.
És ha az a nő oly erőslelkületű
A baj ritkán jár egymagában, aritmetikai haladványként szaporodik. Az és annyira lelkiismeretes, hogy hivatáa szegény vagy középosztályú leány, sának ezután is teljes odaadással él :
aki éveken át vasszorgalommal, kitar- akkor megérzi azt családja. Ilyen a
tással tanult, akinek kiképeztetése szü- helyzet szignaturája. Nem használtam
leinek utolsó fillérjét emésztette meg, rikító színt a helyzet festésére, hanem
nem kapván állást, kenyeret, bizony természet után rajzoltam azt. És mi
sehogy sem találta és találja magát volna a teendő eme állapot szanálászülei szerény körében, igényei vannak sára 1 Azt mondja Leibnitz, a nagy
és sehogy sem tudja magát beilleszteni német filozófus: „Sokat töprengtem
abba a körbe, amelybe sorsa vetette. már afölött, mi lenne képes új és jobb
formába önteni az egész társadalmat és
Ha férjhezmenésről van szó, dehogy
úgy találtam, hogy egyesegyedül a
nyújtaná kezét ama tisztességes iparosnacionális nevelés". Vissza kell térnünk
nak vagy kereskedőnek, szerény tiszta természethez és a nőt vissza kell
viselőnek, aki kezére pályáznék. 0 taníaduunk az ő rendeltetésének, az ő hivatónő, tanárnő, doktornő, hogy fogadná ő
tásának. A nő legyen jó anya, jó hitves.
el a feléje nyújtott, a munkától meg„Ti vagytok az élő költészet, a többi
kérgesedett kezet? Ha minden protekció
mind rideg és sivár" mondja Longfellow
hiábavalónak bizonyult, ha elkoptatott
a nőkről. Ezt azonban a feminista nőről
néhány pár cipőt az állás utáni hajszánem mondhatnók. Ne értsék félre írában : elkeseredve megy nevelőnőnek
somat. Nem mondom én, hogy a nő ne
falura vagy elfogad gépíró állást-valatanuljon, ne intézze a saját sorsát az ő
melyes irodában. És akik állást kapnak
legjobb belátása szerint; nem mondom
iskolákban, bankokban, üzletekben, gyárén, hogy a nőnek jogai nem azonosak
telepben, postán és vasútnál, azok minda férfiéval. Minden nő, mint egyed csemegannyi férfit szorítanak ki onnan,
lekedjék úgy, ahogy neki jólesik. Ha
amiből a társadalom harmadlagos baja,
tetszik neki, menjen férjhez, ha a tudobetegsége származik : a nötlenség baja.
mányos pályát választja, ám tegye meg.
Mert az a nő, aki 50—60 K-ért roboDe ne csináljon a női világ ebből orszátol egy hivatalban, kiszorított onnan
gos és európai mozgalmat. Ne vonja el
oly férfierőt, akit 200 K-val volt kény-

valamint a polgári iskolák megteltek,
akárcsak a Rákóczi-úti villamos utasokkal és már nem volt üres hely ama
sok-sok okleveles leány részére : kezdték
döngetni az egyetem kapuit, míg az
állam „nolens-volens" megnyitotta részükre az alma mater csarnokait. Akik
nem kaptak állást a két alsóbb tagozatú iskolákban, folytatták tanulmányaikat az egyetemen. De nem csak azok
lepték el az egyetemet, hanem a felsőbb
leányiskolák növendékei is csatlakoztak
és csatlakoznak hozzájuk. Es a diplomás nők száma nőttön nő ós az állásnélküli, természetesen elégedetlen nők
száma is folyton-folyvást, akik aztán a
feministák táborát gyarapítják.
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a nőt kába teóriákkal, szociálisztikus
elvekkel szaturáltan az ő természetes
hivatásától, mert az nagyon megboszszulja magát. A természetben nincsen
ugrás és sem Roussel, sem Glücklich,
sem Ellenkai kedvéért nem fog a természet tótágast állani.
A férj becsülje meg a nőt, mint háza
legdrágább kincsét, szerezzen meg részére minden szükségletet; a nő viszont
becsülje férjét, nevelje gyermekeit hazafias és vallásos polgárokká, l evari» kérdem teljes tisztelettel a mélyen tisztelt
feminista úrhölgyeket, hogy a kisded
gyermek első gügvögését, a „mama"
szónak első elhangzását, magzatának
•első mosolygását mivel tudnák kárpótolni és egyáltalában pótolni ! Ne ámítsa
magát senki és semmiféle nő a világon,
hogy eme lelki örömeket nélkülözni
tudja. Az ő szíve megnyílik eme érzelmek befogadására, mint a délignyíló
virág a nap sugarainak. Es ha a gyermek világrahozása, annak ápolása és
nevelése sok-sok áldozattal is jár: ha az
az ártatlan gyermek rámosolyog anyjára és kisded karjaival átfonja annak
nyakát, bizony mondom, hogy az a nő.
legyen az doktor, filozófiai avagy medicinae, legyen az egyszerű pórnő, boldogsága nem ismer határt. És vájjon mi
az emberiség törekvésének a végcélja ?
•Semmi más, mint boldogulni akarni és
a boldogságot megtalálni. Már pedig a
nő sehol és semmi viszonyok közt nem
találhatja meg azt a boldogságot, amelyet a családi körben, családi fészekben
megtalálhat.
Kút hi
Zsigmond.
— Gyermekszínház. Váczy Istvánná és
Sztokhuz
Anna betanítása mellett sikerült előadásban, nagy közönség előtt m u t a t t á k be a kisteleki állami iskola növendékei az Április
elseje
című 3 felvonásos és a Főhercegnő cukorkái
1 felvonásos vígjátékot m á j u s 2 2 - é n és ismételt e n 25-én. A j á t é k o t a tanulók kedves szavalatai
és énekei fűszerezték. A t e k i n t é l y e s jövedelem
felerészben egy i f j ú s á g i templomi zászló beszerzésére, felerészben a Gyermekvédő-Liga javára
fordíttatik.
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A tanítói gyűlésekről.
(A szervezés.)
írta : Tamás

Károly.

Bár mindezideíg szóra érdemes refiekció,
tudtommal, a tanítói gyűlésekről tanügyi lapjaink egyikében sem jelent meg, az eszme felvetése s a munkaprogrammnak a tanítóság elé
terjesztése után mintegy kötelezve érzem magamat, hogy a legnehezebb résznek, a szervezésnek mikéntjéről is rövid vázlatot adjak. Ezt
annyival inkább meg kell tennem, mert az
eddigi, nem valami bíztató jelek ellenére sem
tudom elhinni, hogy kezdésem a pusztában elhangzott szó sorsára jusson. Tapasztalatból tudom, hogy tanítótársaim között kellő
számban vannak olyanok, akik az eszmét helyeslik; tudják és elismerik, hogy hazánk szomorú nemzeti közgazdasági és társadalmi állapota, külső és belső ellenségeinek hatalmas
fegyverkezése egyenesen kihívja a tanítóság
mentő-akcióját. Épen azért tisztában vannak
azzal is, hogy az általános egyesülés kérdése a
magyar tanítóság igazi in elligenciájának, hazaszeretetének és erkölcsi erejének valóságos próbaköve. Az sem titok előttünk, hogy szinte becsületbeli kötelességgé tqszi a magyar tanítóság
egységes kapcsolatát a politikailag és gazdaságilag egyaránt erős és müveit Nyugat hatalmasan organizált tanítótársadalma is. Csakhogy
nálunk az eszme megvalósítása óriási nehézségekbe ütközik. A kor szelleme, az anyagias
életnézet tán a világon sehol nem vitt véghez
o

O

olyan rombolást, mint a magyar társadalomban. A helytelen világnézet ugyanis a fogalmak hirárchiájának érték skálájában — a többek között — a legszentebbet és a legfenségesebbet : a tanító valódi eszméjét semmisítette meg. Mennyi fény, mennyi örökéletű
ragyogás, igazi szeretet, Istenbe vetett hit, az
emberiség fenséges elhivatásában bizakodó remény, szóval : mekkora tartalom ment tönkre
csupán azáltal, hogy e szót az államgépezetnek óriási mérveket öltött, hivatalnokrendszerében más állásokkal hasonló sorsban részesítettük: azaz közönséges hivatali rangjelzésre
siilyesztettiik le ! Sajnos, tán általános érvényű
igazságképen mondhatjuk ki, hogy nálunk ma
már nincsenek tanítók, hanem csupán tanárok.
Maholnap így beszélünk: Krisztus, az emberiség tanára, professzor Buddha! A tanítói cím
materializálva van ; értékét kizárólag a kiilső
előnyök mértékével mérjük ; eszmei tartalma
nincs, fogalmi tiszta értelmét nem kíséri a tisztelet, a szeretet és hála ethikai értékbecslése,
mert tanítóink munkássága nem annyira a
nevelés, az általános népművelés, mint inkább
az iskolák négy fala közé szorult hivatalnokai*
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képzésben merül ki. Es amennyiben a külső kellőképen előkészítettük, a társadalmi munkaelőnyök a belső tartalom rovására nőnek, oly kedvet felébresztettük, vigyük be e melegséget
mértékben burjánzanak fel a tanítók társadal- a vármegyei néptanítói valamint a középiskomában a hiúság, a pöffeszkedés, a nagyobb lák egyesületeibe is s igyekezzünk ott az eszjogokkal való kérkedés, az elkülönülésre törek- mének mindenkit íüegnyerni. Sokat tehetnek e
vés, a szeretetlenség lelki gyomjai. Határozot- tekintetben az egyesületek elnökei, tisztviselői
tan állíthatjuk, hogy nem annyira a munka- és a tanfelügyelői kar.
kedv hiánya, mint a papiros-kvalifikáció és
.">. Kellő előkészítés után a vezető emberek
hivatali rangkülönbség az akadálya annak, hogy hívjanak össze próbaközgyűlést a vármegye
az általános tanítói egyesülés megvalósítása, központjában, a lehetőleg olyan külső keretazaz az igazi nép vezetés és művelés által a ben és olyan programmal, melyek minden
tanári külső címnek tanítói belső tartalmat nem szigorú kritikát kiálljanak. A programiul ián
adhatunk. Ezen a ponton kell tehát a jobb lehetőleg a szép foglalja el az első helyet.
érzelmű, hiúságtól ment, hivatásuk magaslatán
ti. Az első sikeres közgyűlés, illetőleg felálló tanítóinknak az eszme megvalósítása érde- lépés * után mondja ki a tanítóság, hogy az
kében rendkívül tapintatosan és igazi szere- általános tanítói egyesületet állandóvá óhajtja
tettel munkához fogni. Nem erőszakosko- tenni saját érdekeinek és a közjónak előbbdás, nem személyeskedés, nem a multak hány- vitelére. Evégből megválasztja az egyesület
torgatása fog itt eredményre vezetni, hanem tisztikarát.
a türelem, erős akarat, a feltétlen jó indulat,
7. A megalakult egyesület készítsen a helyi
a magyar tanító eszméje juttathat diadalra. viszonyoknak s körülményeknek megfelelő
Ne feledjük, hogy az Isten sem teremtette muokatervet és alapszabályokat.
meg egy nap alatt a világot. Minden eszme
8. A pontosan megállapított alapszabályok
megvalósulásához idő kell. Csak lépésről lépésre és munkarend alapján forduljon az egyesület
valósulhat meg a mi ideánk is. Nem szabad a kormányhoz anyagi és ' erkölcsi támogatásért.
csüggednünk, ha az eszme azonnal testet nem
íme, a szervezkedés vázlata az én szerény
ölt. E szempontok figyelembe vételével a cél nézetem szerint. Aki jobban érti a szervezés
érdekében a következő eljárást ajánlom :
mesterségét, az csináljon jobbat. A fődolog a
1. Tartsuk az eszmét állandóan napirenden, siker. Egyet azonban határozottan merek ajánúgy a megyei, mint az országos tanügyi lapok- lani : a fokozatosságra, az ugrás nélküli átmeban (sőt a politikai újságokban sem ártana, netre nagyon kell ügyelni. E módszerrel a
ha szó esnék róla) mindaddig, míg az elméket fokozatos kialakulást könnyen el lehet érni,
és szíveket fogékonyakká nem tettük az egye- csak egy kis jóakarattal, eszményi felfogással
sülés megvalósításának szükséges voltára. E és türelemmel kell bírnunk. A kérdés már
tekintetben sokat tehetnek — csaknem min- most csak az, hogy eme tulajdonsággal mily
dent elérhetnénk — ha az ügyet hírneves tan- mértékben és hányan rendelkezünk ? ! A jövő
ügyi íróink vennék pártfogásukba. Névtelen, majd megmutatja!
magamszerü kicsiny emberek kezdését rendesen
a kapaszkodás vádjával ütik agyon.
Nyolc vagy kilenc órakor?
2. Városokban, nagyközségekben, hol több
írta : Juha Adolf
dr.
és különféle iskolák vannak, barátságos érintkezés által fejlesszük oda a dolgot, hogy a
Budapest székesfőváros a legutóbbi tél beállkülönfajta iskolák tanítói egységes pedagógiai tával az I. és II. osztályos gyermekekre nézve
társaságokat alakítsanak. E szűkebbkörü egye- a tanításnak reggeli 8 helyett 9 órakor való
sületben fejtsünk ki komoly munkálkodást, kezdését rendelte volt el, megengedve azonban,
mutassunk rá a kor nemzeti közgazdasági, hogy a munkába menő szülők gyermekei már
szociális és erkölcsi követeléseire; igyekezzünk 8 órakor is beléphessenek a tanterembe, meleeszmei tartalmat vinni be munkánkba, hogy gedőszobájukba.
vele a kihűlt szíveket felmelegítsük, mert —
Ezen beosztás ellen a budapesti tanítótestület
különösen magyar embernél — a szív a nagy- erzsébetvárosi tagjai felszólaltak és úgy láthatalom ! Kölcsönös megbecsülés és szorgalmas szik, hozzájuk csatlakoznak a többi kerületek
munkásság által törekedjünk e körben a rang- tanítói is. Mindenesetre meglepő, hogy egy újíbéli különbségek gőgjét testvéri szeretetté tás, melyet akkor sokan — többi között a
változtatni.
sajtó is — melegen üdvözöltek, ily hamar le3. Minden ilyen egyesülésről is, buzdító járta magát.
példaadás végett, küldjünk részletesebb tudósíBár nem beszéltem a fővárosi tanítókkal, kik
tást a tanügyi lapoknak.
ezt az újítást saját maguk kipróbálták, mégis
4. Ha a pedagógiai társaságokban a talajt élénken el tudom képzelni ama nehézségeket és
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kellemetlenségeket, melyek a tanítás 9 órai kezdésével járhattak. Mindenekelőtt a tanulók lényeges százaléka, lévén a lakosság túlnyomó
része szegény, bizonyára élt a tanács által adott
joggal és hamarább jött el az iskolába. A gyermekek egy másik része, akiknek melegedőszobára
szükségük nincsen, talán a pajtások társasága
után vágyódott. Ismeretes, hogy a legtöbb gyermek mily türelmetlenül várja reggel az időpontot, csakhogy útját az iskolába megtehesse.
A tanítás előtt egybegyűlt gyermeksereg semmi
esetre sem viselkedett nyugodtan, hanem —• hacsak elegendő számú felügyeletről nem gondoskodtak — élénk nyugtalanságban várta meg a
rendes tanítás megkezdését. Érdekes lenne megtudni, vájjon a gyermekeknek hány százaléka
jött el erre az extra-mulatságra !
A tanításnak késői megkezdése természetszerűen kihatással volt az egésznapi rendre. Egy
órával később végződött a délelőtti oktatás,
hasonlóképen egy órával később kezdődött és
fejeződött be a délutáni oktatás; a tisztogatás
pedig a sötét esti órákra maradt és föltétlenül
felületesnek kellett lenni, hiszen a szolgáknak
reggel ugyanazon időben kellett résen lenniök,
mint annakelőtte, és így munkaidejüknek megtoldását mindenképen iparkodhattak valami
módon ellensúlyozni. Ha pedig a délelőtti és
délutáni tanítás közti időt rövidítették meg,
akkor ez a szellőzésnek rovására ment.
A nehézségek nevezetesen azokban az iskolákban lehettek nagyok, amelyekben váltakozó
tanítás folyik és amelyekben a tantermeket
lehetőségig kiaknázzák. Ha délelőtt naponta
4—4, délután pedig 3—3 órán át folyt a tanítás,
amikor mindegyik osztályra csak 21 — 21 óra
juthatott, akkor vagy 9 órától 4 óráig szakadatlanul folyt a tanítás, vagy pedig egy órai
megszakítással 5 óráig. Minthogy a tantermek
nem csekély száma világosság tekintetében nem
felel meg az egészségügyi követelményeknek,
téli időben a délutánt oktatás már 3 órától,
legkésőbb V24 órától fogva csak Auer-világítás
mellett történhetett. Az Auer-világítás ugyan jó,
de a lámpák száma rendkívül kevés lévén, a
szemeknek megerőltetése bizonyára nagymérvű
lehetetett.
Még szomorúbb lehetett ez újítás hatása
azokban az iskolákban, amelyekben még esti
tanítás is folyt. A tanonciskolák kezdete és a
mindennapos tanítás befejezése közötti időköz
megcsonkítása még nagyobb sietségre kényszerítette a takarításra kötelezett szolgákat. Egyébként a rendes tanítás idejének kinyújtása hogyan
egyeztethető meg azzal a törekvéssel, mely a
tanonciskoláknak lehető korai megkezdését a
tanoncoknak úgy egészsége mint tanulási képessége érdekében kívánja ?
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Szóval, sem a tanulóseregre nem volt előnyös ez az újítás, sem a tanonciskolákra, sem
a szolgákra, de még a tanítókra sem. Utóbbiak
névleg nyertek reggel egy órát, amikor az alvás
soknak a legédesebb, amikor a friss újságokat
olvasni a legélvezetesebb. Tényleg azonban ellenkező lehetett az eredmény : föltétlenül egy órával később végeztek. Azonfelül el sem tudom
képzelni, hogy a tanítók egyrészének reggeli
felügyelete nélkül az iskolában a rendet fenntartani lehetett volna. Két tanteremre, legföljebb
háromra kell egy tanerő, hozzászámítva a megfelelő folyosókra való felügyeletet is. E felügyelet
tiszta többlet az eddigi munkájukhoz és talán
kellemetlenebb soknak, mint a tanítás. Hogyisne !
Mindenki jól tudja, mily könnyű fegyelmezni a
tanítónak saját osztályát és mily nehéz féken
tartani az ismeretlen gyermeksereget.
De mily célzatból léptették életbe ezt az
újítást? Emlékezzünk csak vissza, a gyermekek
érdekét hangsúlyozták. Megsajnálták azokat a
kis gyermekeket, akik a komor téli reggelen a
legnagyobb hidegben kénytelenek az iskolák felé
irányítani parányi lépteiket, sokszor hóban, esőben vagy ködben, akik ennek megfelelően sötétben vagy lámpavilág mellett kénytelenek fölkelni, a reggelit sietve elfogyasztani.
Ebben az okoskodásba egy nagy hiba csúszott
be. Nagy tévedés azt hinni, hogy télen egy
órával később a hőmérsék lényegesen emelkednék. Mikor néhány évvel ezelőtt kezdték a 9
órai tanítás szükségességét hangoztatni, két télen
át napról napra megfigyeltem a hőmérő állását
reggel 8 és 9 órakor. A különbség alig tett ki
V2 foknál többet, vagy még annyit sem. Érthető is, hogy a hőfok egyforma, hiszen a nap
télen, ha fel is kel, igen későn küldi sugarait
földünkre és így ferdén beeső sugarainak melegítő hatása nem igen lehet nagy. Persze más
eredményekre jut az olyan észlelő, aki először
hideg szobából figyeli meg a higanyoszlop magasságát, másodszor pedig időközben befűtött
és fölmelegített szobából, amelynek hőfoka hat
az ablakokra és az ezeken kívül elhelyezett hőmérőre is.
Azután az iskolák Budapesten oly közel vannak egymáshoz, hogy lényeges útat úgyszólván
egy gyermeknek sem kell megtennie. Aki Budapest utcáin csak némi figyelemmel jár-kel,
minden lépten-nyomon, alighogy egy utcaszögletnél befordul, talál abban egy újabb elemi
népiskolára. E rövid út valami nagyobbfokú
meghűlést ugyan nem eredményezhet.
Az igazi oka az újításnak csupán a jómódú
szülőknek kényelemszeretetében és fölösleges
aggódóskodásában keresendő, talán ama hiedelmében is, hogy mentől jobban világosodik télen,
annál jobban melegedik is az utca levegője,

28
NÉPTANÍTÓK

végül talán abban a körülményben, liogy nem
egy jómódú szülő valamelyik távolabbi iskolába
járatja valami okból csemetéjét. Az ilyeneknek
való a jó életviszonyaikhoz alkalmazkodó magániskola, de nem a valamennyi gyermeknek szóló
elemi népiskola, bár egy kis edzés az ő gyermekeiknek sem ártana.
A nagy néptömeg gyermekeinek a tanítás
korai kezdése való. Erről törvény nem intézkedik ugyan, de analógiát találunk a kisdedóvásról szóló törvényben, amely előírja, hogy
a dedók kora reggeltől estig nyitva álljanak.
Ha valahol kell félni a meghűlés veszélyétől, a
kisdedóvás korában még leginkább kell tőle félni.
Ez az újítás bizonyítja legjobban, hogy mily
kevéssé ismerik sokszor a tényleges viszonyokat
azok, kik valami követeléssel lépnek elő ; menynyire a saját pápaszemükön át nézik a világot ;
mily egyoldalúan ítélik meg sokszor az iskolaegészségügy hivatott és nem hivatott apostolai.
Az utolsó évtizedek nem egy újításával jártunk
így, melyeket nagy garral hirdettünk célirányosabbaknak, míg a gyakorlat az ellenkezőjéről
győzött meg. Minthogy a 9 órai tanítás behozatalakor nem volt alkalmam elmondani nézeteimet, most örömmel üdvözlöm azokat a tanítókat, akik az előbbi állapotok visszaállítását
szorgalmazzák.

Nevelés a finn iskolákban.
írta:

Herrmann
Irén.*
Helsingfors, 1909 május hó.

Hogy Finnország mennyire kultúrállam, azt
legvilágosabban kultúrális intézményei mutatják.
Európában övé a vezérszerep a nőemancipáció
terén, hiszen tudvalevőleg az első ország, ahol
a nő teljesen egyenlő a férfivel. Ezt pedig elsősorban a koedukáció eredményezte.
Ha összehasonlítjuk a többi országokkal, társadalmi szempontból a mérleg Finnország javára
hajlik. Ez főképen az iskola és a nevelés eredménye.
Finnország iskoláiban főcél és egyúttal eszköz
is a nevelés. Csak másodsorban következik a tanítás, az ismeretek elsajátítására vonatkozó feladat.
Az elemi iskolák, melyek két alsó és két előkészítő osztályból állanak, kivétel nélkül mind
vegyesek. Alkalmam volt megnézni néhány ilyen
iskolát. Még pedig nemcsak a legújabbat láttam,
* Herrmann Irén tanítónő, Herrmann Antal dr.
ismert etnográfus leánya, ősz óta Finnországban van
Júlia nénjénél, aki albertfalvai áll. tanítónő volt és
néhány év óta neje Wichmann György dr.-nak, a nagynevű finn és magyar nyelvésznek, kivel nagy tudományos utazásokat tett, melyeknek néprajzi eredményeit önállóan dolgozta fel. Herrmann Irén a finn
nyelvet és nőnevelést tanulmányozza a magyar kormány támogatásával.
Szerte.
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amelyik — természetesen — modern, hanem
régebbi iskolákat is. Az első, ami szemembe tűnt,
az a végtelen kedves, derűs külső. Nagy termek, világos asztalok, padok, művészi képek !
Es a legegyszerűbb iskolateremből sem hiányzik
Topéliusnak, a nagy finn meseköltőnek képe
vagy szobra.
A kétüléses padokban fiúk és leányok egymás mellett ülnek. Nem úgy, mint Magyarországon, ahol, lia már tanerők megtakarításának céljából egy tanteremben is tartják őket,
gondosan elválasztva külön ülnek a fiúk és külön
a leányok. Még esztétikai szempontból is előnyösebb a finn iskolák ültetési rendszere.
Piszkos gyermek még a falusi iskolákban
sincs. Helsingforsban és a nagyobb városokban
majdnem minden iskolának van fürdője is, ámbár ez majdnem fölösleges, mert a finn nép
egyik jó tulajdonsága a tisztaság szeretete. Úgyannyira, hogy faluhelyen is, a legszegényebb
embernek, ha háza csak két szobából áll is, a kert
végén, vagy az udvarban okvetlenül ott van a nélkülözhetetlen „Sauna", a speciális finn gőzfürdő.
Mialatt az előadásokat látogattam, föltűnt
nekem, hogy soha semmiféle jutalmazás vagy
büntetés nem fordult elő. Utóbbira nem volt
szükség, előbbit pedig fölöslegesnek tartják.
Ugyancsak elcsodálkoznék az a fitm gyermek,
akinek tarka képet vagy szorgalomjegyet adnának azért, mert tudta a leckéjét, vagy jól viselte
magát. Hiszen az neki olyan természetes, mert
kötelessége. Es ezt a szinte túlságba menő kötelességtudást növelik és fejlesztik a gyermekben
iskolába lépésének első napjától az utolsóig.
Egyedüli jutalom a gyermeknek saját öröme
és lelkiismeretének nyugodtsága, ha jót tett, és
ennek ellenkezője, ha rosszat !
És, úgy látszik, ez kitűnő módszer ! Mert
nemcsak helyes, erős erkölcsi alapot teremtenek
ezzel a gyermeknek, hanem a tanulásban való
előmenetel is sokkal gyorsabb, ami a nagy
fegyelmezettség mellett természetes is.
Egy évre több mint 4 hónap szünidő esik.
Tehát míg nálunk körülbelül 10 hónap a tanulási idő, itt csak 8. Az iskolák szeptember
elején kezdődnek. Karácsonyi szünidő egy hónap,
húsvéti egy hét. Május második felében záródnak be az iskolák, tehát az összes nyári hónapok
pihenésre vannak szánva.
A középosztály gyermekei (itt t. i. csak népés középosztály van; úgynevezett felső tízezer
nincsen) ilyenkor falura mennek, vagy még
inkább kis szigetekre. Ugyanis minden, csak egy
kicsit jobbmódú családnak van kis falusi birtoka
vagy szigete a tengeren, vagy az ezer tó valamelyikén. Itt azután a szülők folytatják azt,
amit az iskola egyidőre abbanhagyott.
A gyermekek az iskolában tanult szlöjd-tudo-
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Hiányaikat, ami agyag-, fa- és vesszőmunkákból
áll, itt érvényesítik saját gyönyörűségükre. Játékszereiket többnyire maguk készítik, sőt hasznos
tárgyakat, padot, könyvesállványt is faragnak.
Es nines különbség ! Fiú és leány egyaránt farag,
gyalul, fúr, formálja az anyagot. Kicsit igazán
mulatságosan hatott, mikor egy kézimunkaórán
a fiűk épen olyan kedves, ügyetlen buzgósággal
kötötték a kis piros harisnyát, mint a leányok,
sőt, mint a tanítónő mondta, hamarabb tanulják, mint a lányok, és nagyobb kitartással végzik.
Vannak külön szlöjd-intézetek az iskolán
kívül is. Ezek különböző fokokra vannak osztva,
különböző korú gyermekek számára. A szlöjdtanítók is itt nyernek gyakorlati kiképzést.
Iskolába járó gyermekek itt töltik szabadidejüknek egy kis részét, sőt még iskolába nem
járó 5—6 éves gyermekek is itt tanulják megszeretni a munkát. Es jobb előkészítés az iskolára igazán nem is képzelhető.
Hogy ez a komoly munka mennyi mulatságot
és örömet nyújt a gyermekeknek, azt igazán
érdemes megfigyelni. Milyen kimeríthetetlen szorgalommal fűrészelik, ráspolyozzák azt a kis
darab fát, amiből ők maguk fogják megteremteni a lovat, babát, kocsit!
Itt igazán játszva szeretik meg a munkát!
Az előkészítő-iskola végzése után, melyet, bár
törvény nem kötelezi, mégis minden szülő végeztet gyermekével falun is, átlépnek a különböző szak- vagy továbbképző iskolákba. A szülők
itt nem tartják életszükségletnek, hogy gyermekeik érettségit szerezzenek, vagy egyetemet
végezzenek. Minden kenyérkereset, amely tisztességes, egyforma tiszteletben részesül. Nagyon
müveit iparosok és kereskedők vannak Finnországban, és senkinek sem jutna eszébe az
egyetemet végzett embernél alább helyezni őket.
Azért áll itt az ipar, kereskedelem, építészet
stb. magas művészi fokon.
A koedukáció a felsőbb iskolákban is általános. Ezekiől későbben akarok megemlékezni,
valamint a népegyetemekről is, milyen immár
•ín van Finnországban és amelyeknek haszna
rendkívül nagy.

Tanítók tanácsadója.
K. Gy. Km lid. Szíveskedjék a rendelkezés alatt álló
okmányok csatolásával a tanfélügyelőséghez fordulni,
mert mi az özvegynek esetleg a Ratio educationis
290. §-ára alapítható igényéről pár sorban adott ismertetés alapján nem nyilatkozhatunk. — F. I. Kmzö.
A régi szemléltető-képek teljesen elfogytak ; újaknak
a kiadása tárgyalás alatt áll. Az alkohol romboló
hatását szemléltető képsorozat iskolai használatra —
tudtunkkal — nálunk még ki nem adatott. Népies
könyvek engedélyezése iránt tessék a földmívelésügyi
minisztériumhoz fordulni. — P . F. Gypa. Állami és
községi iskolák részére kiadott utasítások szerint az
igazgató-tanító indokolt esetekben évenként egyszer
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egy napra a tanítóknak adhat szabadságot; a tanítók
azonban saját osztályuknak semmiféle címen szünnapot nem adhatnak s ezen tilalom áthágása fegyelmi
vizsgálatot vonhat maga után. Ebből önként következik, hogy az igazgató-tanító sem engedélyezhet
úgynevezett igazgatói szünnapokat. — K. 15. Szolgálati megszakítását megelőző idejének a beszámítására
lehet reménye, de sikertelen volna arra irányuló kísérlete, hogy azt az időt is beszámíttassa, amidőn állásban nem volt. — H. Gy. P u d v a r d . Tény, hogy a
törvény és az Utasítás a felhozott esetbea követendő
eljárás felől nem rendelkezik. Bizonyos azonban az is,
hogy önt nemleges zálogolási jegyzőkönyvekkel nem
fizethetik. A közig, bizottság mindenesetre módot fog
találni arra, hogy hátralékos fizetéséhez jusson. Tessék
ide fordulni. — H. I. Rgdrgós. Szolgálati ideje, amint
az a rendeletben kifejezetten bennfoglaltatik, a magasabb fizetésre való igény szempontjából állapíttatott
meg. Ez a körülmény egyáltalában nem vonja maga
után, hogy nyugdíjigénye is ugyanezen időtől kezdve
számíttassák. Ezért külön kell folyamodnia, ámbár
valószínű, hogy kérelmét ezúttal teljesíteni nem fogják, hanem oda utasítják, hogy a beszámítást a végellátás idejének bekövetkezésével kérelmezze. Nem
győzzük azért eleget hangsúlyozni, hogy mindenki
idejében folyamodjék a nyugdíjintézetbe való fölvételért, mert a késői jelentkezés sokszor az illetők
anyagi károsodásával jár'. — (Js. B. Leghelyesebb eljárás, ha annál az iskolánál vizsgáztatják, amely iskolától kapják bizonyítványaikat. — B. F. Hogy van-e
igénye korpótlékra és hogy jogosan kérheti-e a kertátalányt visszamenőleg, azt a velünk közöltek alapján
meg nem állapíthatjuk. — D. Gy. Gytlep. 1. Áthelyezés iránt fölterjesztendő kérvény bélyegköteles. Legjobb, ha pályázat útján kéri áthelyeztetését s ekkor
minősítés szempontjából ajánlatos csatolni oklevelének
hiteles másolatát és működési bizonyítványait. 2. Ha
közvetlenül adná be panaszát, az a tanfelügyelőség
véleményezése nélkül nem nyerhet elintézést. —
R. I. Sbtlva. A tanítási órák közötti szünetek megállapítása a tanítótestület feladata. Ha önök azt határozták el, hogy csak 10 óra után tartanak szünetet,
akkor ezen elhatározásuk okát, helyes vagy helytelen
voltát, ne tőlünk kérdezze. — Bizonytalan. A tanulók
aránylag csekély száma maga után vonhatja az utalványozott államsegély beszüntetését. Arra azonban,hogy
ez biztosan bekövetkezik-e, mi nem válaszolhatunk. —
H. A. Zsztiván. 0 évesnél fiatalabb, 12 évesnél korosabb gyermekek csak abban az esetben vehetők fel,
ha elegendő hely van. Minden igazolatlanul mulasztó
gyermeket ki kell mutatni. Visszaéléseket tessék bejelenteni a kir. tanfelügyelőnél. Díjlevélszeríileg biztosított kertjét kárpótlás nélkül nem köteles átengedni
faiskola céljaira. — „Volt." A póttartalékba való
helyezését mint egyéves önkéntes is bármikor kérheti, havaiamely oly helyzetbe került, melyben önnek
a póttartalékba való áthelyeztetés jogosultságát a
vonatkozó törvény megadja. A kérvény az illetékes
főszolgabíróhoz nyújtandó be ; a kérvényhez csatolandók a bizonyítványok, melyek igazolják azokat a
körülményeket, melyek önt a póttartalékba való áthelyeztetésre feljogosítják. Az ily bizonyítványokat
rendszerint a községi elöljáróság állítja ki előírt minta
alapján. A kérvény sorsa felett első fokban a főszolgabíró, másodfokban pedig az illetékes hadkiegészítő
parancsnokság dönt ; abban az esetben, ha a két döntés ellenkezik, úgy a kérvény végleges elbírálás céljából a m. kir. honvédelmi minisztériumba terjesztetik
fel. Véleményünk szerint azonban — amennyiben az
egyéves önkéntes szolgálatának már eleget tett —
nincs sok értelme és előnye a póttartalékba való
I áthelyeztetésének.
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SZÉPIRODALOM.
Szeressük egymást.*

Kisasszonyuk, kit mind szerettek
Ott ült távolabb egy padon.
Valamikor ő is úgy táncolt
. . . Ábrándozva . . . fiatalon . . .
S eszébe jut egy régi emlék:
Bíboros május alkonyon
Ajkát, szemét csókkal lezárták . . .
. . . Nem így gondolta akkoron . . .

Nagyon szeressük egymást
Ameddig itt vagyunk.
Hamar lejár az óra,
Ma még nevetünk s holnap
Készül ravatalunk.
Aki szeret : szeressed !
És meg ne bántsd soha;
Ha van hibája: nézzd el
S lelked hozzá ne légyen
Percre se mostoha.

A zene elhallgat. A légben
Ritmusa még ott zeng, remeg,
„Hol a kisasszony?" S fölkeresni
Elindul a víg lánysereg.
S hogy rátalálnak, szótlan állnak
S elnémul a kacaj legott:
Kisasszonyuk a padra hullva
A két karjára ráborulva
Hosszan, elfojtva, zokogott . . .

Könny fakad csók nyomába",
Gyönyörre jön a gyász ;
Ki szívét neked adta :
Azt a lányt megbecsüljed
S szívére jól vigyázz !

Kuthy

Rossz szó, durva tekintet
Gyilkol szerelmeket,
Vigyázz minden szavadra
Hogy könnybe ne borítsd a
Szerető szemeket.

Egy liolnapos emlékkönyvébe.

Mert könnyező szemekre
i t ász ál lh at a halál
S hiába bánod bűnöd,
Bocsánatot a sírnál
Már senki sem talál.
T'értcsy

Sándor.

Gyula.

Ki meg nem vetette a szép nagy tegnapot,
Csak az remélheti a még szebb holnapot.
Aki ma itt munkál tiszta, józan ésszel,
Ep, erős érzéssel,
Csupán az vonul be a szép jövendőbe
Teljes dicsőséggel.
Mával megteremti, múlttal alapozva,
Dicső jövendőjét úgy építi nagyra
Önmagának, másnak, élő keretének
Nagy napokra váró, küzdő nemzetének.
Kováts

Majális.
A vén, nagylombos fájú erdő
Tavaszi díszbe öltözött.
Aranyszínű verőfény rezgett
A pelyhes, zöld gallyak között.
Csilingelő, pajkos kacaj szállt
Egy májusi nap alkonyán :
Az erdőben, egy kis tisztáson
Táncolt sok kedves, itju lány.
Az újhodó fákból kireszket
Borzongató, friss sejtelem :
Az arcok bíbortűzben égtek
S fény csillogott a szemeken,
Valami mondhatatlan mámor
Suhant minden lányszíven át,
Ujjongva szívták be az erdő
Beszédes, ifjú illatát.
* Mutatvány szerzőnek „Szomorúság tarlóján" cím
alatt legközelebb megjelenő kötetéből.

Antal.

Napló-levelek.
írta : Harsányt

László.

... Bükkaranyos az Isten háta mögött fekszik,
valami sáros völgyben. Környéke sem csinos, a
falu sem kedves, hanem a kántorkert szép, az
aranyosi búcsú pedig hagyományosan szép. Különösen amióta Vincze Tóni csinálja a búcsút.
Sőt csakis azóta. Mert akkor kezdődött az én
szenvedéssel fűszerezett boldogságom.
Ilyen alkalmakkor, amíg muzsikáló cigányok
melódiákat varázsolnak a hegedüvonóval, ott
szoktam bolyongani a kertben, korhadó körtefák árnyán. Idehallatszó nóta és rigómadarak
csergése itt mindig visszaadott önmagamnak,
mert a szomorúságot hangulattá varázsolta ;
mivel ezek a kerti séták mindig azzal az okoskodással végződtek: a fájdalom sok mindenre
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jó, még arra is, hogy az ember megnyugvást
csiszoljon belőle.
így volt ez a mostani búcsú alkalmával is,
<le utolsó gondolatomat félhangon fejezhettem
ki, mert valaki kedves iróniával folytatta: „de
csak az olyan ember, aki előtt a boldogságnak
nincs értéke".
— Kár beszélnie, — fordultam a csacsogd
leányhoz — a maga sziporkáinak sokkal kényelmesebb hely a táncterem, mint a hajlongó bokroktól misztikus magány.
Visszavágott.
— Ügyes politikus ajkán ez egészen helyén
való volna, csakhogy a poétának nem szabad
szavakkal gondolatokat takarni. Vagy csak az
imént is nem rám gondolt-e? S nem az motoszkál-e a fejében most is: de jó, hogy itt
vagy, kis pillangó!
— Téved, ebben a halványkék ruhában, amint
lebegő fürtök cirógatják az arcát, olyan, mint
valami jelenés; az ember pillanatra megnézi,
azután menekül közeléből, nehogy megbűvölje.
— Már szalad? Ne féljen, ha tudtam volna,
hogy itt van, nem jövök ide; de ha már itt
vagyok, beszélhetünk.
— Hát beszéljünk, nem sok az egész! Azt
hittem, hogy a feleségem lesz, mert minden úgy
indult. Aztán jött valami. Olyasvalami, amit
világos éjszakákon a tudósok kiböngésznék és
csillagkulcscsal érthetővé tesznek. Valami szokatlan számú delejrezgés, amelynek kiindulását
tudják, hatását látják s századokkal előre kiszámítják, vagy egyszerű logikával következtetik,
mikor ér ide, s az ugyanúgy rombolásra vagy
alkotásra kényszeríti az embert itt is, minden
átmenet nélkül, mint a többi régiókban.
Ilyen hirtelen változott meg a mi érzésünk,
vagy talán meg sem változott, csak közöttünk
van valami, vagy valaki.
Lássa, odafenn lengő fellegek lobogóját bontja
a fuvalom. Azoknak a futamodása az elmúlást
szimbolizálja. Nézze, a fákról virágszirmok hullanak ; majd megérnek ós lehámlanak a levelek
is. A mi különvált utunk viszontagságát
már
V
®
megszoktuk, ne menjünk át a délibábos mesgyére, amely talán csalóka ingovány.
Surranó tavaszi gerjedelmek már nem hagyhatnak nyomot a lelkünkben, mert a lélek is
olyan, mint a virág; mi már végigéltük ifjúságunk tavaszát, a mi gondolatunk már csak
a fájdalmak befogadására képes; s a fájdalom
sok mindenre jó, még arra is, hogy az ember
megnyugvást csiszoljon belőle. Különösen most,
hogy maga tanítónő lett, én meg nagyvilágok
kósza vándora. Isten vele. Fut?
— . . . Ne, ne menjen. Maradjon.

Amíg visszahívtam, korhadó körtefák mellett
Csincse vize locsogott csendesen : Nem fordulunk vissza többé, nem jön vissza ő sem ! . . .
. . . Es nem jött.
Miért is nein azt mondtam neki, arait
érzek ?

Görgey téli hadjárata 1848/9-l)en.
írta : Balogh
Pál.
— Harmadik közlemény. —

Az 1849-iki újév siralmasan köszöntött be
Magyarországra. A szabadságmozgalmakat már
akkor Európaszerte a reakció fojtogatta ; az
olasz csatatereken az osztrák haderő győzött a
szard király fölött. A magyar alkotmányvédelem ügye magára hagyatottan el volt szigetelve
nemzetközileg.
Szemközt álltunk Ausztria császárának katonai
hatalmával. Ellenséges invázió borította a haza
nagyobb felét, megszállás várt a fővárosra is.
S hiúnak bizonyult az optimisták reménye, hogy
akár békés kiegyenlítés vegye elejét az élet-halál
küzdelemnek, akár haladék jusson tavaszig a
hozzávaló komoly előkészületre.
A pesti haditanács jan. 2-án kénytelen volt
magáévá tenni Görgey felfogását, hogy egy
nagy háború megvívása elől többé nincs kitérés, s ütött az utolsó óra, hogy annak sikeréhez minden előföltételről gondoskodás történjék. A tanács rendszert és egységet igyekezett
a honvédelmi intézkedésekben teremteni. A csapatokat hadtestekbe osztotta, ezek egy részéből
a Tisza mögött fősereg fölállítását tervezé s a
fővezényletet ideiglenesen a hadügyminisztérium
hadműveleti osztályára bízta, melynek minden
csapatot alája rendelt. A tiszamögi szervezke-;
dés födözete két oldalt a Bánságban s a felső
Tiszánál működő hadtestjeinknek, a fővonal
biztosítása pedig Görgey hadtestjének volt feladatul téve, de nem az ellenséges arccal szemközt, hanem annak háta mögött.
Görgey feldunai seregét a haditanács kettéválasztá. Nyolc dandárából négyet elvett, hogy
magja legyenek a Perczel és Répásy alatt szervezendő két új hadtestnek. A megmaradt félseregből alkottatott a négy dandárnyi erejű
VII-ik hadtest, mellyel Görgeynek a Duna balpartján nyugatra kellett vonulnia, hogy így
Windischgrätz Budapesten koncentrált főserege
mögé kerüljön, ezt onnét nyugtalanítsa és a
Tiszavonal megtámadásától hetekig visszatartsa.
De nem hiányzottak e merész, sőt zseniális intézkedéstől más, homályosabb célzatok sem. Elesett ily módon Görgey attól, hogy eddigi serege, mint a magyar fősereg kész magva, az ő
fővezérlete alatt együtt maradjon, s a többi
csapatokkal egyöntetüleg működhessék. Elkülö-
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nítették őt és hadtestét az egész nemzeti védőerőtől, hogy távol tartsák és nehéz, veszedelmes
feladattal elfoglalják mindaddig, míg a szervezkedés be nincs fejezve s a fővezénylet kérdése
ő nélküle el nincs intézve.
A vakmerő vállalat : az ellenség háta mögötti
operálás, megfelelt Görgey zseniálitásának, a
heteken át tartó kritikus helyzet az ő cselekvőösztöneinek, a szabad kéz, melyet intézkedéseihez kapott, jólesett becsvágyának s a központi
kormányzat távolsága, mely minden zavaró
közbelépést onnét kizárt, saját felelősségérzetét
is megnyugtatá. Mégsem bírt elzárkózni a benyomás alól, hogy serege szándékosan redukáltatott, s tőle a fővezérletet — kíméletes formában bár — elvették. Lélektanilag érthető,
ha sértve érezte ezáltal magát, s a haditanács
többségében ettőlfogva rosszakarókat, a honvédelmi bizottmány elnökében ellenfélt kezdett
látni.
Ez a hangulat izgatta, mikor hadtestével
Budapestet kiüríté, s a kimódolt terv értelmében Vácznak megindult. Másnap Windischgrätz
már megtarthatta bevonulását közel hatvanezer
osztrákkal és horváttal a magyar fővárosba !
De le volt hangolva Görgey egész hadteste
is, különösen a tisztikar, melyet a bizonytalan
helyzetalakulás, a fővárosnak ellenséges kézbe
ingyen való átengedése, s a VII-ik hadtestet
az ő vezérében ért sérelem nagyon elkedvetlenítették. Legtöbbjük, főleg a régi katonák, lemondani akartak tiszti rangjukról, odahagyva
a szolgálatot, melyről azt hitték, hogy az ő
monarchikus érzelmeikkel ellenkező s az alkotmányos uralkodónak tett zászlóesküjükbe ütköző forradalmi és köztársasági irányba sodortatik.
Görgeynek — ha saját sérelmétől el is tekintett volna — a VII. hadtest e nyugtalanságával, a tisztikar elégületlenségével számolnia
kellett. Mert nehéz feladatéiban csak így számíthatott tovább csapataira, s így tarthatá azokat együtt a magyar ügynek. E számvetés eredménye volt a váczi hadparancs s a hozzácsatolt
kiáltvány. Az elsőben Görgey a vezér kötelességének vallja, hogy csüggedő csapatait megnyugtassa s a bizalmat helyreállítsa, ezért ünnepélyes nyilatkozattételre hívja őket az elvek
dolgában, melyek pecsétje alatt őt követni készek. A másik irat egy szolidaritási nyilatkozat,
mellyel a hadtest Görgey által kijelenteti, hogy
az alkotmányos királyság alapján áll, megújítja
az V. Ferdinándnak letett hűségesküt, ellentszegül minden republikánus törekvésnek, felsőbb
utasításokat esak a törvényes hadügyminisztertől fogad el, s csupán oly békeegyezménynek
veti magát alá, mely az ország alkotmányát
biztosítja s a fegyverbecsülettel összefér.
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Hasonló pronunciamentok rendes viszonyok
közt nem lehetségesek, s mindenkor sajnálandók, mert a hadi fegyelemnek árt, ha a katona engedelmeskedés helyett okoskodik, s fegyveres kézzel politizál. Görgeyt ezért az utólagos kritika élesen megtámadta és gáncsolta.
De az egykorú események idején, az akkori
válság súlya alatt, a legtöbb ember megfoghatónak ítélte, hogy kivételes helyzetében Görgey
a hadtest erkölcsi egyensúlyát csakis ezen a
kivételes módon állíthatá helyre. Maga Kossuth
sem fogta föl az esetet tragikusan : nem szüntette meg Görgeyvel az érintkezést, nem vonta
őt felelősségre, sőt pénzt küldött utána a bányavárosokba azzal a szelíd intelemmel, hogy óvakodjék „a végzetes úton tovább haladni", melyen a váczi kiáltványban megindult. Tehát
idáig elmehetett: a Rubicon partjáig, úgysem
volt szándéka a folyó medrét átlépnie. Hisz ott
állt a hadparancs elején a határozottt konfesszió,
hogy „elfogadtam a felajánlott (hadvezéri) állást,
mert Magyarország ügyét igazságosnak tartom,
és meg fogok állásomban maradni, míg az rám
lesz bízva, még akkor is, ha legjobbjaink is
meginganának s elvonnák karukat az igazságos
ügytől". Ott áll a hadparancs végén, a kiáltvány tartalmának indokolásául, hogy e lépés a
hadtestnek „a legnyomorultabb sorstól, a teljes
feloszlástól" való megmenekülését célozta, s tiltakozást akart jelenteni minden gyanú ellen,
„mintha arról a magasságról, mely bennünket,
mint Magyarország alkotmányos szabadságának
védőit megillet, azon mélységbe aláztattunk
volna le, melyben önző magánérdekek sikeres
elérésére az eizközöket rendesen keresni szokták". E szavak etikai értelméhez valóban nem
fér kétség.
Egy ember volt, ki Görgeyt akkor félreérté,
s azt Ausztriára kedvező szellemben magyarázta: ez Windischgrätz hg tábornagy volt. 0
azt olvasta ki a nyilatkozatból, hogy a Görgeyhadtest elveszté hadakozási kedvét és a kiáltvány bevezető zene egy mielőbbi fegyverletételhez. Küldött is hadi hírnököt titkon Görgeyhez
később Liptó megyébe ajánlatokkal, de ezek a
VII. hadtest parancsnokának tisztességérzetét
úgy felháborították, hogy az indulattól ideglázba esett s napokig megsínylette. A hírnöknek
válaszul egy példányt adott a kiáltványból a
tábornagy számára: olvassa el jobban. Tavaszszal máskép is megfelelt neki : a hatalmas
offenzív hadjárattal, mely az országot az osztrák
inváziótól megtisztítá és Windischgriitznek állásába, vezéri reputációjába került.
A váczi hadparancsot és nyilatkozványt főkép a katonai helyzet okolja meg, melyben
Görgey hadteste 1849 január elején volt. Feladatához híven, az ellenséges fősereg mögött
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kellett működnie, izolált állapotban a többi
magyar csapatoktól. Odahagyván eddigi hadműködési alapját : Budapestet, új alapot kellett
azokhoz a felvidéken keresnie, s feladva eddigi
visszavonulási útját a középső Tiszához, a Kárpátok közt kellett új vonalak nyitásáról gondoskodnia, melyek a felső Tiszához vezetnek.
S mentül messzebb nyomult nyugat felé vagy
északra, annál messzebb távozott korábbi segélyforrásaitól, ezek pótlására most a Duna
balpartján új forrásokat kellett magának nyitnia. A haditanács Pesten nem adott neki kötött marstutát: szabadjára hagyta, hogy akár
Windischgrätzet fárassza tüntető mozdulatokkal,
akár a Vágig húzódjék s Lipótvár fölmentésével, vagy Komárom megsegítésével ártson az
ellenségnek. Szorongattatás esetén bezárkózhatott a bányavárosok közé is, egérutat keresve
a Szepesség vagy Gömör irányában elvonulásra. De mindeme manővereknél fegyveres
támogatást sehonnét sem remélhetett: alig l(j
ezer emberével magára volt hagyatva hetekig.
Veszély környezte mindenfelől : Budapestről az
osztrák fősereg üldözése, a Vágvonalon a Lipótvárt ostromló s a Komáromot figyelő dandárok
támadása, északnyugatról a morvaszorosoknál
betört ellenség, északkeletről a Kassát megszálló
Schlick hada. igaz, hogy mindezekkel szemben
övé volt a „benső vonal", s ameddig az elég
tág maradt, távol tarthatá egymástól az ellent
s egyenként mérhetett reá csapásokat. De ha a
„benső vonal" megszűkül, s az ellenséges oszlopok közel járnak egymáshoz, a stratégiai
előny taktikai hátránnyá válhat, és a több oldalról megtámadott hadtestet a körülzárás, az
elfogatás veszedelme érheti. Gondolni kellett
arra is, mi történjék akkor, ha Görgey megoldja ugyan feladatát, de más csatatereken a
magyar fegyverek szerencsétlenül jámak, s a
V1J. hadtest szomorú tiszte lesz a hadjáratot
befejezni. A váczi kiáltvány le akart számolni
minden eshetőséggel, s előre be akarta írni a
történet könyvébe, mily elvek irányozták a hadtestet, midőn elszigetelten indult a válságos
küzdelembe és nézett a nem lehetetlen katasztrófák szeméhe.
Görgey hadjárata ettől fogva egy túlmerész
diverzió jellegével bírt, melynek a komoly hadviselés tantételei, hagyományai és formái ellentmondanak s más ellenféllel szemközt, vagy más
vezér alatt alig is lett volna megkockáztatható.
De a sematikus hadmozdulatok közt megkövesedett osztrák fővezényletet zavarba hozták és
teljesen tanácstalanná tették Görgey szokatlan
s jól kiszámított sakkhúzásai.
(Befejező közlemény következik.)
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Könyvesház.
* A ielki élet ismertetése tekintettel a
nevelés feladataira. (A tanító- és tanítónőképző-intézetek számára írta Székely György dr.
A Franklin-Társulat kiadása.)
Tankönyvirodalmunk az utóbbi években szokatlan lendületet vett. Sokan vannak, kik kedvetlenül vesznek már tudomást egy-egy új tankönyv
megjelenéséről. Mi azonban örömmel üdvözöljük
mindnyáját, mert még a kevésbé sikerültek is
hozzájárulnak valamivel, hogy növendékeink és
tanítóink munkáját megkönnyítsék. Fokozatos
fejlődés van ezen a téren s a tapasztalat és
elmélet fejlődése visszatükröződik az újabban
megjelent könyvekben.
Székely György munkájára pedig egyenesen
szükség volt. Nem azért, mintha nem lettek
volna eddig is lélektani munkáink, hanem a tankönyvirodalom ez ága meglehetősen el volt
hanyagolva. Pedig épen ez a tudomány az, hol
igazán modern könyvekre van szükség. Modernekre és világosakra. A lélektan és rokontudományai erősen haladnak, elméletek, melyek évszázadokig keményen tartották magukat, s szinte
axiómákká szilárdultak, meggyöngültek ; rokontudományok, melyek alig pár évtizedes múltra
tekinthetnek vissza, rohamosan fejlődnek és kínálják eredményeiket a lélektan íróinak. Ez a tudomány végre az, melynek elvont tárgya a legnagyobb nehézségeket okozhatja, ha a tankönyvíró nem tud világosan és egyszerűen írni.
Terünk nem engedi, hogy Székely György
munkájáról részletesen nyilatkozzunk. Meg kell
elégednünk annak megállapításával, hogy a régiekhez képest haladást látunk. Székely György fölhasználta munkájában a lélektant és a lélektannal szoros kapcsolatban álló tudományok újabb
eredményeit, a lélektani kérdéseket kapcsolatba
hozza az elméleti és gyakorlati pedagógiával,
megérint olyan elméleteket és kérdéseket is,
melyek megérintése alkalmat ad a tanárnak,
hogy előadásait elmélyítse, kiszélesítse, a diákoknak pedig, hogy elgondolkozzanak és a lélektan
labirintusnak látszó, de szakértő magyarázó vezetésével világos útait bejárják.
A könyvnek az az előnye is megvan, hogy
nyelve érthető, világos. Példákkal, képekkel
világítja meg a közölt ismeretek egy részét.
Példáinak, hasonlatainak nagyon örültünk és azt
kívánjuk, hogy a könyv második kiadásában
növelje számukat.
Székely munkája ellen egy kifogást lehet
emelni. A rövidre fogott könyvben igen sok
kérdést tárgyal, igen sok dolgot érint. De ez is
elesik, ha meggondoljuk, hogy az ilyen lélektani
kézikönyvek inkább rendszerezésre, tájékozásra,
kalauzolásra, gondolatok keltésére valók. Szóbeli
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magyarázata és gondolkozásra
volt és szükség lesz.

mindig

szükség
(—s.)

* Bergengócia csillaga és több más elb e s z é l é s . ( í r t a : Gara Illés [Garas]. Budapest.
Singer és W o l f n e r kiadása. Á r a 2 kor. 50 fill.)
A novellás-kötetek csaknem garmadával l á t n a k
napvilágot. A l i g van két, m e l y n e hozna ú j a b b
elbeszélés-kötetet. Még el sem olvashattuk az
egyiket, máris egy újabb k í n á l j a magát. Kellemes hangulatokat kelt az egyik, egy másik m á r
gondolatokat és meggyőződéseket igyekszik benn ü n k megérlelni, s — t a g a d h a t a t l a n — olvastunk
olyan elbeszéléseket is, a m e l y e k mélyen beleszántottak a lelkünkbe s n e m c s a k szórakoztattak,
hanem m a r a d a n d ó kincsekkel is megajándékoztak
minket. Több volt azonban az olyan kötet, m e l y
írójának gyenge önkritikájáról tanúskodott. Valaki
í r t féltucat elbeszélést, rögtön csokorba f ű z t e s
kiadatta, m i e l ő t t lelkiismeretesen lemérte volna
írásainak igazi értékét, igazi becsét. Semmit sem
hibáztatunk j o b b a n , mint az ilyen elhamarkodást,
azt a babérokra mohón áhítozó sietséget, m e l y
legtöbbször csak hiúságot, t ú l t e n g ő ambíciót s
bizonyos irodalmi stréberkedést, de k o r á n t s e m
költői é r t é k e t takar.
Nem állítjuk, hogy Gara Illést (Garast) ily
alsóbbrendű motívumok b í r t á k volna rá ú j a b b
novellás-könyvének kiadására. Mindenkiről s így
róla is feltételezzük azt a korrektséget, amellyel
mi is akarunk rendelkezni a mi cselekedeteinkben. Könyvét érdeklődéssel v e t t ü k a kezünkbe.
De m i n d j á r t az első novellánál, amelyet belőle
elolvastunk s amelyből k ö n y v e a főcímet is
nyerte, a Bergengócia
csillaga
címűnél csalódást éreztünk. A témája : e g y rögzített szellemlénynek földi odisszeája, elég érdekes volna. I l y e n
és ehhez hasonló tárgyú m e s é k e t , igazán zseniális és ötletes feldolgozásban, m á r sokat o l v a s t u n k
a híres K u r d Lasswitztól. G a r a Illés azonban
erőltetett fantáziával és ócska ötletességgel csak
gyenge dolgot t u d o t t az é r t é k e s anyagból kifaragni. Azt h i t t ü k , A telefon című elbeszélésben kárpótlást nyerünk. De ez is kielégítetlenül
hagyott, m i n t h a friss forrásvíz h e l y e t t állott szódavizet ittunk volna. Lesznek mindazonáltal, akiknek ez a novella tetszeni fog, m e r t van b e n n e
frivol íz is. D e ez a frivolitás csak azoknak az
ízlését elégítheti ki, akik a frivolitást a frivo-

litásért szeretik. Jeremiás úr siralmá ban s a
Sztrájk című elbeszélésekben régi témák ú j feldolgozását kísérli meg. Az előbbiben a m e n n y ország s a p o k o l unalmait sok bőbeszédűséggel
mondja el. A sok szótól alig érezzük ki a mesének azt a csattanóját, hogy a mennyország s a
pokol mellett legtűrhetőbb m é g i s ez a földi élet.
De nem részletezhetjük a k ö t e t minden e g y e s
novelláját. Összbenyomásunk : hogy Gara Illés
szereti a b i z a r r témákat s t u d n a is elég elfogad-
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hatót adni, ha nem hajszolná témáinak túlbizarr
feldolgozását. E túlbizarrság folytán csak szertelenségekbe, egy olyan régióba téved, ahol szatírája, cinizmusa s a mindenséget, az emberiséget
s az e m b e r t érő gúnyolódó mosolya elvesztik a
hatás közvetlenségét. Dolgaival minket is mosolygásra akar bírni, de mi n e m t u d u n k mosolyogni
s vele gúnyolódni. Csak f a n y a r u l összehúzzuk a
szánkat. N a r a n c s helyett n e m citromba haraptunk, h a n e m csak éretlen narancsba. Gara novellái
n e m bírtak magukkal ragadni. A megcsináltság,
az elképzeltség merevségét éreztük ki csaknem
valamennyiből. Mintha n e m költői ihlet alkotta
volna ezeket a novellákat. I h l e t hiányában Gara
stílusa sem szárnyaló. Azt m o n d h a t n á m : conferencier-stílusban ír.
L e g s i k e r ü l t e b b novellája Pegazus,
az a vén
gebe. E b b e n van egy csöppnyi igazi élet, van
benne fordulatosság s meleg, egészséges szatíra,
mely őszinte költői meglátásból fakadt.
(Félix.)

* Ein Büchlein für gute und schlechte
P a t r i o t e n . (Könyvecske j ó és rossz hazafiaknak.)
Egy rendkívül hasznos n é m e t könyvecskét
küldött be szerkesztőségünkbe Póscli Károly grinádi tanító. Kérdés és felelet formájában van
írva. Föl v a n n a k vetve b e n n e mindazok a kérdések, melyek leggyakrabban és legjobban izgatják hazánk idegen nyelven beszélő magyarjait.
A feleletekben világosan és tömören megmagyarázza a szerző, hogy ők a magyar államnak a
m a g y a r n y e l v ű lakosokkal egyenlő j o g ú és kötelességű t a g j a i ; megérteti olvasóival, hogy jogosak,
szükségszerűek és az ő é r d e k ü k b e n fontosak
azok a kívánalmak, m e l y e k n e k teljesítését az
állam az ország egységének és jövőjének biztosítása v é g e t t tőlük elvárja. H a ez a kis n é m e t
munka olyan vidékeken t e r j e d el, ahol a nemzetiségi izgatók szavai m é g n e m mérgezték meg
a lakosságot, remélni lehet, hogy igazságai annyira
meggyökereznek, hogy a később jövő izgatók
már n e m találnak álkalmas talajra.
Á m b á r m e g vagyunk róla győződve, hogy elsősorban igazságos és gyors közigazgatás, a megélhetési viszonyok javulása, a helyes kultúrpolitika, a közös jelen és a közös gazdasági célok
hozzák egymáshoz közel az országban élő, különböző nyelveken beszélő magyarokat, de mégis
hasznosnak t a r t j u k a nép számára í r o t t felvilágosító m u n k á k a t . Hasznosnak m á r csak azért is,
m e r t a b e n n ü k levő igazságok az olvasók lelkében fölveszik a küzdelmet a nemzetiségi sajtóban
olvasott gyűlölködő tanításokkal és képtelen ábrándokkal szemben. N é p ü n k gondolkozni fog az
olvasottakon és hallottakon ; nekünk pedig ez
elég, m e r t a mi törekvéseink fognak diadalmaskodni, ha a gondolkozás m e g b é n í t j a és ártalmatlanná teszi a szenvedélyt.
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Ezért olvastuk örömmel
és még nagyobb örömmel
nemzetiségek számái'a is
könnyen érthető, egyszerű
gosító művek.

NÉPTANÍTÓK

e kis német munkát
adnánk hírül, ha más
jelennének meg ily
nyelven í r o t t felvilá-

Irodalom és művészet.
* A magyar zeneművészet érdekében. A
Magyar Zenepedagógiai Társaság vezetősége a
következő felhívást intézte a tanítókhoz: „A magyar zeneművészet föllendítése céljából alakult
meg Budapesten a Magyar Zenepedagógiai Társaság, mely a modern tanítási elvek érvényesítésével, a hazai zeneoktatás összes ágainak bevonásával elhagyatott zeneművészeti állapotaink javítását, a zenepedagógiának és a zeneművészet tudományainak magyar nyelven és magyar szellemben
való művelését, a hazai zeneoktatásügy egész
körében fölmerülő elvi kérdéseknek tudományos
jellegű tárgyalását, a magyar zene múltjának
kutatását, a zeneoktatási elvek népszerűsítését és
a zeneműveltség terjesztését, az összes iskolák zenes énekoktatásának reformálását tűzte ki célul.
Ennek elérésére a társaság a zenetanítás egységesítése céljából a zenetanítóképzés újjászervezését szorgalmazza. A székesfővárosban s a vidék
nevesebb városaiban továbbképző s szünidei kurzusokat tart. Felolvasásokat és vitatkozásokat
rendez a zenei nevelés s oktatás köréből merített
pedagógiai kérdésekről. Anyagi erejéhez mérten
zenepedagógiai szakkönyvtárt létesít, pedagógiai
müvek kiadásáról gondoskodik, ilyenekre pályázatot hirdet, esetleg a kiváló zenepedagógiai műveket jutalmazza. Időszakonként országos kongresszust tart, amelyen a szakemberek s művészek előadásaival a zenepedagógia
haladását
m u t a t j a be. A zeneművészet népszerűsítése céljából a székesfővárosban s a vidéki nevesebb
városokban zeneművészeti előadásokat rendez a
haza s a külföld nevesebb mestereinek műveiből.
Az előadásokat magyarázó-értekezés előzné meg.
A társaság még a zenetanítással foglalkozók erkölcsi és anyagi helyzetének javítását is szorgalmazza. Mély tisztelettel fordulunk igen tisztelt
kartársainkhoz, mint a magyar zeneművészet és
zenepedagógia lelkes művelőihez, lépjenek be
közénk, támogassák ügyünket, hogy így karöltve
az egész vonalon megteremthessük a magyar zeneművészet időtlen időkig tartó alapját. A Magyar
Zenepedagógiai Társaság élén oly kiváló művészeink s szakférfiaink állanak, akiknek eddigi munkássága s művészi hírneve elég biztosítékot nyújt
kitűzött céljaink megvalósítására. í m e : díszelnök :
Mihálovics Ödön min. tan., az orsz. m. kir. Zeneakadémia igazgatója ; alelnökök : E r n e y József, a
Nemzeti Zenede igazgatója, Szentgály Gyula, a
kecskeméti zeneiskola igazgatója ; t i t k á r : Molnár
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Géza dr., orsz. zeneakadémiai tanár, egyetemi
m.-tanár ; jegyző : Anisz Aladár, oki. hegedűtanár,
hegedűművész ; pénztárnok : Erődi Ernő, fővárosi
é n e k t a n á r ; ellenőr: Göll János, az Apolló szerkesztője ; könyvtárnok : Oszvald János, orsz. zeneakadémiai tanár. A Magyar Zenepedagógiai Társaság tagja lehet minden hazai zene-, énektanár,
ének-, zenetanító, -tanítónő s különösen a magyar
zenepedagógiai irodalom munkásai, mindennemű
iskola, zenetanintézet és a közoktatásügyi adminisztráció minden ágának képviselői, társadalmi
állás és nem különbsége nélkül, aki a társaság
pénztárába évenként 8 koronát befizet. Pártoló
tagsági díj évente 12 korona. K é r j ü k az érdeklődőket, szíveskedjenek belépésüket a Magyar
Zenepedagógiai Társaság titkári hivatalával (IX.,
Knezics-utca 17.) közölni. Hazafias tisztelettel:
Hubay Jenő, elnök. HaeM N. Lajos, titkár.

* Férfiak. A Nemzeti Színház, egy héttel a
Bunda

után, bemutatta Bíró

Lajosnak

Férfiak

című háromfelvonásos drámáját. A szerzőnek ez
az első színpadi műve, eddig csak mint novellaírót ismertük. A téma, amit választott, merész
és veszedelmes. E g y felvilágosodott, modern, de
belsőleg romantikus hajlamú, gazdag leány sokáig
válogat a kérői között, sőt néhány vőlegényével
is szakít, mert egyre az igazi férfit keresi. A darab
kezdetén épen egy szakításának vagyunk tanúi.
Most három ember kezd szerepet játszani a sorsában. Egyik egy gyönge, félénk, komoly elhatározásra képtelen férfi, a másik ennek a társa, a
tudományos céljaiért bűnre is képes, hatalmas
energiájú ember, aki készakarva engedi át neki
a dicsőséget és a szerelmet. Harmadik a kikosarazott vőlegény, a cinikus, érzéki világfi típusa.
Ez még akkor is ráerőszakolja barátságát, mikor
a leány már felesége lett annak, akiben — hite
szerint — feltalálta az igazi férfit. A csalódás
természetesen elkerülhetetlen. És itt válik a darab
t é m á j a veszedelmessé, tudniillik itt fenyegeti
hősnőjét a nevetségesség veszélye. Férjéből kiábrándul, mikor megtudja, hogy csak játékszere
volt társának. Azonnal tudatára ébred annak,
amitől már régen félt, hogy ő voltaképen a
másikat szereti. Be is vallja neki, de a férfi,
bár nem közönyös iránta, nem akar lemondani
érte tudományos munkájáról. A kétségbeesett,
megalázott asszony volt vőlegénye állhatatos
csábításainak áldozata lesz. Mindez megtörténik
egy felvonás ós egy felvonáskoz alatt . . . A
többi, a botrány, a f é r j öngyilkossága már mellékes
dolog. A fő a három erősen megrajzolt férfitipusnak az asszony körül folyó küzdelme lenne,
de, hogy ezt megtehesse és drámai formába önthesse, a szerző kénytelen volt hősnőjével a leghallatlanabb gyorsaságú lélektani ugrásokat végeztetni. Azt hisszük, ez a darab, bár kétségtelen j e l é t
m u t a t j a Bíró Lajos tehetségének, sok hatásos rész-
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lete ellenére is inkább a novellaíróra vall, m i n t a
hivatott drámaíróra. A novellában, regényben van
hely az ilyen fordulatok lassrí előkészítésére ; a
drámában oly gyorsan következnek egymásután,
hogy érthetetlenek és hatástalanok maradnak.
(b. m.)

Egyesületi élet.
-f A székesfőváros

VIII.

kerületének

t a n í t ó s á g a Gergely István igazgató elnöklete
alatt, Trajtler
Károly szakfelügyelő jelenlétében
május hó 22-én tartotta tavaszi közgyűlését. Jóleső érzéssel töltötte el a tanítóságot azon körülmény, hogy a főváros oktatásügyének jelenlegi
vezetője Festetics
Géza gróf, a tanításügyet
érintő javaslatait a tanítóság elé utalja megvitatás végett. E javaslatok közé tartozik az is,
melyet BardÓCZ Pál szakfelügyelő-igazgató dolgozott ki a fővárosi népiskolák heti óraszámának leszállítására vonatkozólag. Az óraszám leszállítását különösen az a körülmén}' teszi szükségessé, hogy a legújabb népoktatási tanterv a
fővárosi iskolákat teljesen figyelmen kívül hagyta,
pedig itt a növendékek száma, azoknak testi és
lelki fejlődöttsége, szóval a fővárosnak különleges helyzete szinte paranesolólag követelik
némely dolgokban az állami tantervtől való eltérést. A fővárosban néhány kültelki iskolát leszámítva, a gazdaságtan tanításához megfelelő
terület nem áll rendelkezésre. Ennek hiányában
pedig ezt a t á r g y a t egész terjedelmében sikeresen
tanítani nem lehet, hanem az elvégezhető részét
a természetrajz, természettan, földrajz és olvasás
alapján lehet feldolgozni.
Az elemi iskolai óratervnek a polgári iskolák
óratervével való összehasonlításából kitűnik, hogy
a népiskolai növendék nagyobb
óraszámban
tanulja a közismereti tárgyakat, mint a polgári
iskolás s ez a körülmény a fejletlen gyermekek
túlterhelését eredményezi. A kézügyességi oktatás
a népiskolában nem foglalja el azt a helyet,
amely fontosságánál fogva jogosan
megilleti.
Ezekből önként következik, hogy a gazdaságtani
órákat törölni, a magyarnyelvi és számolási
órákat pedig a már redukált és helyesebben beosztott tanítási anyaghoz mérten csökkenteni kell
és helyette 2 órát hetenként a kézügyességi
oktatásra kel] fordítani.
Ennek a tervezetnek előadója Jetiinek
József
volt, aki formás és tartalmas előadásban k é r t e a
tanítóság hozzájárulását azzal a változtatással
azonban, hogy a fővárosi népiskola III. és IV.
osztályában a földrajz órák száma eggyel emelkedjék az éneklés, illetőleg a rajzolás rovására.

Horváth Lajos a Csobánc-utcai tanítótestület
megbízásából indítványt nyújtott be aziránt, hogy
a budapesti Tanítótestület a népiskolának nyolc
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osztályúvá való fejlesztését szorgalmazza. Indokolásában felemlíti, hogy az óracsökkentéstől csak az
időbeli túlterhelés megszűnését ; de az általános
népműveltség fokozását nem várhatjuk, pedig a
megnehezült életviszonyok szükségessé teszik a
legegyszerűbb sorsban élő emberre nézve is a
magasabb szellemi képzettséget, súlyosbítja a
helyzetét az a körülmény is, hogy az elemi népiskolát végzett növendék 14 éves kora előtt
iparostanonccá nem lehetvén, az utcára kerül,
aminek testileg-lelkileg kárát vallja. A polgári
iskola ezidőszerint nem képzett kereskedő és
iparostanoncokat nevel, hanem a tudományos
pályára törekvők nagy számát szaporítja. Szükségesnek látja továbbá a fejlesztést azért is,
mert a közeljövőben a népnek szélesebb rétegei
is részt vesznek az állami élet intézésében,
a mihez okvetlenül kívánatos, hogy népiskolát
végzett egyének érzésben magyarok, a gondolkodásban pedig járatosak legyenek. Ezt úgy
érhetjük el legbiztosabban, lia a népiskolai anyagot
8 évfolyamra felosztjuk, sőt a szükséghez képest
bővítjük is.
A tanítótestület Jelűnek
József módosításával
egyhangúlag elfogadta a népiskolák heti óraszámának leszállítására vonatkozó tételt, a népiskolák fejlesztésére vonatkozó indítványt ez
alkalommal azonban nem kívánta tárgyalni.
A 9 órakor kezdődő tanítás kérdését
Koltai
Ferenc ismertette. A napilapok egy részének
állításaival szemben statisztikai adatokkal igazolta,
hogy a szülők nagy többsége (egy VIEL kerületi
belterületi iskolánál 7 0 % ) nem kívánja a 9
órakor kezdődő tanítást, sőt amint a kibocsátott
kérdőívekből meggyőződni lehetett, sokan a családra
terhesnek, a növendékekre károsnak t a r t j á k leginkább abból az okból, hogy a munkásszülők
ebédidejére a népiskolai tanulók az érvényben
levő heti órabeosztás miatt haza nem érhetnek
s így nagy részüknek táplálkozása a kívánalmaknak meg nem felelhet. Az iskolának, mint szociális intézménynek a lehetőségig a társadalmi
berendezkedéshez kell alkalmazkodnia s ebből
folyólag a főváros összes iskoláiban a 9 órakor
kezdődő tanítást megfelelőnek nem t a r t j a , hanem
kívánja, hogy a helyi viszonyok
figyelembevételével a tanács állapítsa meg a tanítótestületek
előterjesztésére a tanítás kezdetét. A jól megszerkesztett előadást a közgyűlés azzal honorálta,
hogy ezt egyhangúlag magáévá tette.
Mint követésre méltő példát emlííjük még, hogy
a VIII. ker. Erdélyi-utcai iskolának összes ablakaiban pompás virágok illatoznak, amiért sokan
dicsérték az iskola derék vezetőjót és tanitótestületét.

X A ZalaYárniesryei Ált. Tanítótestület
nagykanizsai járásköre f. évi május 13-án tartotta

ezévi

rendes

közgyűlését

Molnáriban,

az
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áll. iskola tantermében. Ez alkalommal megjelent
a vármegye tanfelügyelője, dr. Buzsicska
Kálmán
kir. tanácsos is, ki meleg szavak kíséretében
adta át özv. 31>írkusné, Körmendy Emma molnári-i áll. tanítónőnek a miniszter kinevezési
okmányát, mely szerint igazgató-tanítónővé léptettetett elő. Az egész járáskör tanítósága ovációban részesítette az ünnepeltet s a járáskör részeiről a kör jegyzője, Banekovich János, nagykanizsai áll. tanító adott kifejezést a kitüntetés feletti
örömüknek s kiemelte, hogy a miniszter oly
egyénnek juttatott jutalmat, ki arra 35 évi
működés után igazán rászolgált, annál is inkább,
mert majdnem 30 év óta magyarosítja Molnári
község horvátajkú lakosságát. Végül Nagy Lajos,
nagykanizsai áll. tanító szavalta el ez alkalomra
írt ódáját, mellyel nagy tetszést aratott. Ezek
után Hevesi Jenő molnári i áll. tanító mintatanítást tartott a horvátajkó gyermekekkel a
beszédgyakorlatok köréből. Farkas
Béla nagykanizsai postatiszt a postatakarékpénztári intézményről tartott magvas és ügyes szabadelőadást.
Hcckenászt
Károly semjénházai (erdősfai) tanító
meggyőző érvekkel értekezett az „Egyhuzamú
tanítás falun" című tételről. A kör mind a háromnak jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. Pénztári jelentés és indítványok után a kör tagjai
társasebéden vettek részt.
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Mindkét felolvasás után élénk vita indult meg,
melynek befejeztevel a felolvasók határozati javaslatai elfogadtattak és fáradozásukért jegyzőkönyvi
köszönetben részesültek.

-j- A Kolozsmegyei Tankerületi Tanítótestület Bánlfyliuiiyad-almásnienti Köre f.
évi május hó 22-én tartotta meg évi rendes
gyűlését Gsucsán, az állami iskolában. A gyűlést
megelőzően Gönczy János, csúcsai áll. tanító a
III-ik osztátyban gyakorlati mintatanítást tartott
nyelvtanból. Ezután Koltai
Lajos elnök, szép
beszéddel nyitja meg a gyűlést, melynek során
kiemelendő Gerencsér István kolozsvári tanitóképző-intézeti tanár szabadelőadása, ki a „földrajzi oktatás szociális jelentőségéről" szólva, kitűnő előadásával teljesen lekötötte a nagyszámban megjelent vendégek és tagok figyelmét. Majd
Varga János, nagypetri-i áll. tanító „A nep
iparra való nevelése és a tanító közgazdasági
munkálkodása" címmel tartotta meg gondos készültségre valló értekezését. Még Bács György,
bánffyhunyadi áll. tanító és köri alelnök n y ú j t o t t
alapos ismertetést „a tanítói nyugdíjügy rendezéséről", mely után a gyűlés a kisebb folyó
ügyek elintézésével véget ért.

Hivatalos rész.
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter :

végvári fiókköre máj. 15-én tartotta meg tavaszi

Kinevezte: Halubán János oki. tanítót 1909.

közgyűlését Máriaföldön, mely alkaJommal igen
szép számmal gyűlt össze a tanítóság. Jeney
Ferenc elnök a gyűlést megnyitván, üdvözli a
megjelenteket, köztük necpáli Justh József csász.
és kir. kamarást és nejét, valamint Molnár József kir. tanfelügyelőt. Gyakorlati tanítást Niederkom Fülöp t a r t o t t a történelemből az V-ik
osztályban, mely alkalommal azon örvendetes
meggyőződést szereztük, hogy e tiszta németajkú
községben, Kolb Miklós igazgató kezében az iskola
szellemi vezetése igen jó kezekben van. Hajós
Sándor móricföldi áll. tanító „A magyar nyelv
tanításáról és hazafias nevelésről" tartott felolvasást. Alapos készültséggel fejtegette, mily kevés
még az, amit a törvény a nemzetiségi iskolától
és annak tanítójától kíván, és még e keveset
sem ' teljesítik merő gyűlöletből édes hazánk
zengzetes nyelve : a magyar nyelv iránt. A második felolvasó Bittó
Oszkár ötvösfalvi tanító
volt, aki „A gyermek dohányzása és korcsmázásáról" értekezett. A gyakorlati életből fejtegette, mily káros hatással van a gyermekek testi
és szellemi fejlődésére az oly nagy mértékben
elterjedt dohányzás és korcsmázás, mely előbbutóbb a teljes erkölcsi züllésbe rántja a fejletten
gyermekeket. Szigorú rendszabályokat követel a
korcsmárosok és dohánytőzsdések ellen, hogy e
mindinkább tovaterjedő bajnak ú t j á t állhassuk.

évi szeptember 1-iki hatállyal a krasznahorváti
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Lukács József oki.
tanítót 1909. évi szeptember 1-iki hatállyal a
mezőtúri külterületi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Balogh János oki. tanítót 1909. évi szeptember
hó 1-iki hatállyal a mindszent-külterületi áll. el.
Antal oki. tanítót
isk.-hoz r. tanítóvá ; Blick'ing
1909. évi szeptember 1-iki hatállyal a magyarcsanádi ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kőszegiá
Márton dettai róm. kath. fel. isk. tanítót a kúnágotai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
Milialovics
Eugen oki. tanítót a bethleni áll. el. isk.-hoz . r.
tanítóvá; Bád László oki. tanítót a tiszaújhelyi
áll. el. isk.-boz r. tanítóvá; Áug&berger József,

Bíischbacher Pál, FJnnann Ferenc, Grüner
Gyula, Gurka Márton, Horn Ádám, Kleiner
József, Kohler Antal, MiUa Antal, Bozovits
György, Schaff er Jakab. Trillsam
Ignác,

Witzmann

Kirschner

József,

Anna, Payerle

Márton, Wähl

Fricbeisz

Margit,

Józsa és

Wetschl

Irma oki. tanítókat, ill. tanítónőket 1909. evi
szeptember 1-iki hatállyal az apitini ú j áll. el. isk.hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké ;
Boromisza
Izabella oki. tanítónőt 1909. évi szeptember
1-iki hatállyal a szászczegői áll. el. isk.-hoz r.
tanítónővé ; Nagy Irén oki. óvónőt a magyardécsei áll. óvóhoz óvónővé ; Schick Valéria bezcláni közs. óvónőt a bezdáni áll. óvóhoz óvónővé ;
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özv. Ballay
Jenőné oki. óvónőt a vaskóin áll.
óvóhoz óvónővé ; Velker Margit oki. óvónőt az
abaújszinai áll. óvóhoz óvónővé ; özv.
Stuller
Istvánné sz. Dittrick Mária oki. óvónőt a szinérváraljai IE. sz. áll. óvóhoz óvónővé ;
Barkas
Ilona oki. óvónőt a felőri áll. óvóhoz óvónővé ;
Gyenes Flóra bezcláni közs. óvónőt a bezdáni
áll. óvóhoz óvónővé ; Ujfalussy Jolán nagykárolyi
városi óvónőt a nagykárolyi áll. óvóhoz óvónővé ;
özv. Szily Dénesné oki. óvónőt az ipolynyéki
áll. óvóhoz óvónővé ; Bévay Istvánná szül. J á r m y
Ilona oki. óvónőt a nagylucskai áll. óvóhoz
óvónővé.

Jelen

minőségében

áthelyezte :

kívül

helyezte:

a

,.Budapest

Józsefvárosi Kisdedóvó - E g y e s ü l e t "
módosított
alapszabályainak 1907. évi november hó 15-én
120.537. sz. a. kelt rendeletével történt kormányhatóságijóváhagyását; folyó évi 2 3 . 3 9 7 / 9 0 9 .
sz. a. kelt azon rendeletét, amellyel
Udicki
Szvetozár oki. tanítót a sajkásgyörgyei (volt
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá nevezte ki, 4 5 . 1 5 0 / 9 0 9 . sz. alatt.

Jóváhagyólag tudomásul vette : a Tamásividéki róm. kath. néptanítói egylet feloszlását és
vagyonának az alapszabályok VII. 22. §-ának
rendelkezéséhez képest a pécsi egyházmegyei
kántortanítói nyugdijalap javára történt fordítását.

Szolgálattételre rendelte: Lévay

Nándor

pancsovai áll. el. isk. tanítót a pancsovai kir.
tanfelügyelőségi kirendeltséghez.

Jelen állásában végleg

megerősítette :

Badoi György rujén-turnuli (volt
közs. isk. r. tanítót.

határőrvidék!)

Nyugdíjat utalványozott: Nemann
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évi 1 2 2 0 K - t ; Tóth Lipót kékkői róm. kath. el.
isk. tanítónak évi 1460 K-t.

Gyám-, ill. segélypénzt

engedélyezett;

néh. Hausladen
Miklós ivándai közs. el. isk.
tanító özv., szül. Szoboszlay Rózának évi 640
K - t ; néh. Czáp László felegregyi gör. kath. el.
isk. tanító özv., szül. Bezsán Annának évi 300
K-t ; néh. Bádu
Mátyás nyug. gör. kel. tanító
özv., szül. Szuciu Máriának évi 4 2 0 K-t, Paulina
nevű kiskorú árvájának pedig 70 K-t.

Végkielégítést engedélyezett: Kovács Nándorné szül. Andrej Draghina temesmiklósi munkaképtelen közs. el. isk. tanítónőnek 4 4 2 K-t.

Istrate

József szolnokdobokavármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot a székesfővárosi kir. tanfelügyelőséghez ; Wimmer
Vince stószi áll. el. isk. tanítót
1909. évi szeptember l i k i hatállyal a bazini
áll. el. isk.-hoz ; Gart Tivadar bethleni áll. el.
isk. tanítót 1909. évi szeptember 1-iki hatállyal
a fogarasi áll. .el. isk.-hoz; Kulcsár Ferenc tiszaújhelvi áll. el. isk. taoítót 1 9 0 9 . évi szeptember 1-iki hatállyal a miskolczi áll. el. isk.-hoz;
Zámbúné
Hägen Frida fülöpszállás- kerekegyházai tanyai áll. el. isk. tanítónőt 1909. évi szeptember 1-iki hatállyal a huszti áll. el. isk.-hoz ;
Nagy
Vilma vaskohi áll. óvónőt a magyarnemegyei áll. óvóhoz ; Dobay
Miklósné szül.
Nyakas Mária
felőri áll. óvónőt az alsóilosvai áll. óvóhoz ; Kerekes
Szidónia nagylucskai áll. óvónőt a torontál-ozorai áll. óvóhoz.

Hatályon

LAPJA.

Lajos

nagyszalatnai elaggott ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 1 1 4 0 K - t : Kun László kúnágotai áll.
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1300 K - t ;
Lederer
József soroksári munkaképtelen izr. el.
isk. tanítónak évi 1 1 2 0 K - t ; Iszákovies
Dusán
szviniczai munkaképtelen közs. el. isk. tanítónak

Az iskolai szolgálat megszakítása.
Tanítóknál az 1875. évi XXXII.
t.-c. 8
§-ából és az 1907. évi XXVI.
t.-c. .V. §-ából
lciletszőleg, a szolgálat megszakításának a szolgálatból ered i jogigényekre nincsen feltétlenül
megszüntető hatálya.
Ha úgy az illető nyugdíjintézeti jogosultságának, mint korpótlékainak megállapításánál
a lemondása előtt töltptt szolgálati idő már beszámíttatott s ez által elismertetett, hogy ezen
igények szempontjából a lemondásnak nincsen
megszüntető hatálya: a lemondásnak az 1907.
évi XXVI. t.-c. alapján igényelhető magasabb
fizetés megállapításánál sem lehet megszüntető
hatályt tulajdonítani.
A m. kir. közigazgatási bíróság 1908. évi
3626. sz. határozata. A közigazgatási bíróság
özvegy 1b Gáborné állami elemi iskolai tanítónőnek magasabb fizetésre irányuló igénye tárgyában az 1907. évi november 23-án 119.107. sz.
a. kelt vallás- és közoktatásügyi miniszteri határozat ellen b e n y ú j t o t t panaszát az 1!»07. évi
XXVI. t. c. 11. S-a alapján tárgyalás alá vévén,
következőleg itélt : A m. kir. közigazgatási bíróság a panasznak helyt adva, a panaszló tanítónőnek fizetés jellegű illetményét az 1907. évi
XXVI. t.-c. alapján évi 2 2 0 0 K-ban állapítja
meg. I n d o k o k : Panaszló 1878. évi j ú l i u s 28-án
neveztetett ki a b — i állami elemi iskolához
rendes tanítónővé és ebben a minőségben 1892.
évi július végéig működött, majd ugyanezen évi
augusztus 23-án egy évre
szabadságoltatván,
ennek letelése után állásáról lemondott. Később,
1896. évi j ú n i u s 26-án a 1—i állami elemi
iskolához rendes tanítónővé újból kineveztetett,
1896. évi szeptember 1-én a hivatalos esküt
letette, és 1S98. évi január 1 - é t ő l a sz—i állami
elemi iskolához helyeztetett át, hol azóta megszakítás nélkül működik. Az 1907. évi XXVI.
* Benedek Sándor közigazgatási bíró úr szívességéből
ezentúl időnként közöljük a tanítókat érdeklő legfelsőbb, kúriai és közigazgatási bírósági, tehát megfelebbezlietetlen határozatokat.
fizerk.
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állapításánál a lemondása előtt töltött szolgálati
t.-c. életbelépte után a vallás- és közoktatásügyi
miniszter a panaszló fizetés jellegű illetményét időt a miniszter a panaszló javára már régebben
beszámította és ez által elismerte, hogy ezen
1896. évi szeptember 1-étől kezdődő újabb
szolgálatának beszámításával, vagyis az idézett igények szempontjából a lemondásnak nincs megszüntető hatálya. Ezekből következik, bogy a
törvény 2. S-a szerint 10 évet meghaladó szolgálati idő u t á n évi 1 6 0 0 K-ban állapította meg. panaszló lemondásának az 1907. évi XXVI. t.-c.
alapján igényelhető magasabb fizetés megállapítáAzon igényével pedig, hogy 1893. évben történt
sánál sem lehet más, illetve megszüntető hatályt
lemondása előtt eltöltött 15 évi szolgálati ideje
tulajdonítani, mihez képest az Ítélet értelmében
is az illetmények megállapításánál beszámíttassék,
kellett határozni.
arra való figyelemmel, bogy b — i állami elemi
népiskolai tanítónői állásáról önként lemondott
és ennek folytán szolgálati viszonya és az ebből
eredő jogigények megszűntek, a miniszter a
panaszlót elutasította. Az 1907. évi XXVI. t.-c.
— Czukrász Róza üuueplése. A közokt.
4. S-a kimondja, hogy az ezen törvény hatályba- miniszter Tomcsányiné,
Czukrász
Róza mátyásléptéig állami iskoláknál rendes tanítónői minő- földi áll. isk. tanítónőt a tanügy terén szerzett
ségben eltöltött szolgálati idő, amennyiben az
érdemei jutalmazásául igazgatónővé nevezte ki.
ezen törvény határozatai szerint magasabb fize- P e s t vármegye kir. tanfelügyelője, dr. Petri Mór
tésre ad igényt, az igényeknek egyenként való nagy közönség jelenlétében adta át a kinevezési
megállapításánál olykép veendő számba, mintha
okiratot. Szép beszédben méltatta az ünnepelt
az ezen törvény hatályának tartama alatt telt
érdemeit, az oktatás terén t e t t újítását. Perjátl
volna el. Arról, hogy a magasabb fizetésre igényt Márton gondnoksági elnök a gondnokság, Zagyra
adó szolgálati időnek csak a megszakítás nélküli József igazgató a Czinkota t e r ü l e t é n lévő állami
szolgálati idő számítandó be, sem az idézett, sem
népiskolák tanítótestülete nevében adtak kifejea törvény más szakasza kifejezetten nem rendel- zést őszinte tiszteletüknek. Földes
Gábor t a n á r
kezik. Ezen kérdés mérlegelésénél és eldöntésé- a mátyásföldi birtokosok nevében mondott szép
nél is tehát csak azok a szabályok jöhetnek
üdvözlőbeszédet, kiemelvén az ünnepeltnek, orszáfigyelembe, melyek a szolgálati megszakítás jogi
gos érdemein kívül, mátyásföldi buzgó működékövetkezményeire a tanítóknál irányadók. Igaz,
sét. A rákosszentmihályi tanítótestület nevében
hogy a szolgálatról való lemondás rendszerint
Eodomszky
Mihály, a czínkotai iskolák nevében
megszakítja a szolgálat folytonosságát és követAdiímft'y Pál üdvözölték. Dr. Petri Mór ismékezményeiben nemcsak a szolgálati viszonyt, de
telten üdvözölvén az ünnepeltet, köszönetét nyilaz ebből eredő jogigényeket is megszünteti. vánította a vidék tanítótestületeinek és intelligens
Azonban már az 1875. évi XXXII. t.-c. 8. S-a közönségének, hogy oly szép számban jelent m e g
megengedi, hogy a tanítói pályáról lelépettek, ha
hazánk egyik legkiválóbb tanügyi munkásának
oda ismét visszatértek, indokolt esetekben nyugünneplésére.
díjazásuknál a lelépésük előtt eltöltött szolgálati
— Pályázat szobaalapítványi helyre. A
idejüket is érvényesíthessék. Hasonlóképen az
„Borsodmegyei Általános Tanítóegylet"
által
1907. évi XXVI. t.-c. 3. S-a a községi és hitBudapesten, a „Ferenc József Tanítók Házá"-ban
felekezeti elemi népiskoláknál alkalmazott tanílétesített s Hídvégi Benő kir. tanfelügyelő n e v e t
tóknál a korpótlékra igényt adó szolgálati idő
viselő szobaalapítványi helyre az 1909 — 1 9 1 0 .
beszámításánál a szolgálat igazolt megszakításának
iskolai évre az egyesület pályázatot hirdet.
kívánja tekinteni azt a körülményt, ha a tanító
Pályázhatnak a tudomány- és műegyetemen, vagy
betegség, vagy egyéb tőle nem függő körülegyéb fő- és szakiskolákon tanuló azon tanítók,
mények miatt volt kénytelen tanítói működését i
tanítónők, óvók, óvónők és tanfelügyelőségi hivaabbahagyni és ezt a körülményt távozása alkaltalnokok szorgalmas és jó magaviseletű fiai, akik
mával a kir. tanfelügyelő igazolta. Vagyis ezekből
az általános tanítóegyesületnek rendes tagjai. A
kitetszőleg a szolgálat megszakításának a szolgáfelvételre folyamodók pályázati
kérvényükhöz
latból eredő jogigényekre nincsen feltétlenül
mellékelni t a r t o z n a k : 1. Születési bizonyítvámegszüntető hatálya. A bíróság tehát az esetben
nyukat. 2. Végzett tanulmányaikról és erkölcsi
is és a magasabb fizetési igény szempontjából
magaviseletükről
szóló bizonyítványaikat.
3.
önállóan is vizsgálat tárgyává tehetné panaszlónak
Vagyoni és családi viszonyaikról szóló hiteles és
1893. évben történt lemondása körülményeit, ha
kimerítő bizonyítványt. 4. Legújabb keletű orvosi
máskülönben a panaszló egyéb igényei tekintetébizonyítványukat. 5. Igazoló okmányt
bármi
ből a lemondásnak jogi következménye még el
oldalról és bármi csekély összegű segély, vagy
nem döntetett volna. Azonban a tárgyalási iratokösztöndíj élvezetéről vagy ellenkezőjéről. 6. Az
ból megállapítható, hogy úgy a panaszló nyugdíjillető tanuló szülőjének az Eötvös-alaphoz való
intézeti jogosultságának, mint korpótlékainak megviszonyát feltüntető okmányt, nyugtát, vagy
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részesjegyet. A hiánytalanul felszerelt kérvények az
Eötvös-alap elnökségéhez címezve, f. é. j ú n i u s 27-ig
C'síky Béla egvl. elnökhöz (Miskolcz) n y ú j t a n d ó k he.

— A bicskei róm. kath. el.

népiskola

folyó évi m á j u s hó 23-án tartotta meg a Madarak és fák
napját.
A gyermekek lobogósan,
ének- és zeneszóval kivonultak a község végére,
ahol 20-nál több kocsi várta őket és kivitte az
1 órányira fekvő erdőbe. Ott minden tanító
növendékeivel az erdőnek szebb részébe vonult
s megtartotta az ünnepélyt. Délelőtt az erdőben
járkálva szemléltették a természetet ; a délutánt
játékkal és tánccal töltötték el. A lélekemelő
ünnep betetőzést nyert az este előadott színdarabbal. A gyermeki színészgárda nagy sikerrel előadta az összes tanulók és azok hozzátartozók jelenlétében Loveczky E r n ő : „A madarak és fák n a p j V című 2 felvonásos énekes
gyermekszínművet. Az érdeklődés akkora volt,
hogy a nagy terem zsúfolásig megtelt közönséggel és dacára a csekély 60 fillérnyi belépődíjnak,
mégis 90 korona jövedelem volt. A színdarabnak és az egész ünnepélynek rendezője
Prockl
Gyula tanító volt.

— Felvétel a selmeczbányai ev. tanítók é p z ő b e . A selmeczbányai ág. hitv. ev. tanítóképző
már a mult tanévvel fokozatosan önállósíttatván,
az önállósult évfolyamokba a kormányzó-testület
az eddiginél nagyobb számban vesz fel növendékeket. Az 1 9 0 9 / 9 1 0 . évre az I. évfolyamba való
felvétel céljából jelentkezhetnek oly ág. hitv. ev.,
réf., unitárius tanulók, kik a gimnázium, reál,
avagy polgári iskola IV. osztályát kielégítő eredménnyel végezték. A felvétetni kívánkozók szeptember első napjain jelentkezhetnek beíratás céljából a selmeczbányai líceum
igazgatóságánál.
Fizetendők az önállósított tanítóképző évfolyamaiban a következők : beíratási díj 6 kor., tandíj 24
kor., élelmezési díj 160 kor. A két utóbbinál a jó
tanulók a díj negyedének, felének, esetleg az
egész összegnek az elengedésében részesülhetnek.

— Magyarosítási

jutalmak.

Tolna

vár-

megye magyarosítási alapjának 4 5 0 0 kor. kamatjából a f. tanévben a következő tanitók s tanító-

nők részesültek: 150

kor. I. fokú

jutalmat

kaptak: Gyomlál József Kurd, rk. ; Máy Erzsébet
Hőgyész, rk. ; Máté József Báttaszék, községi ;
Pileger Nándor Szálka, rk. ; Fires István Tevel,
rk. ; Bischof
János Majos, ág. hitv. ;
Schröder
Rezső Lengyel, rk. : Becht Sarolta Bonyhád, ág.
hitv. ; Lindauer
Ádám Grabócz, rk. ;
Fander
János Varsád, ág. hitv. : 100 kor. II
fokú

jutalmat

kaptak:

Parti

Ferenc Tolna,

rk. ;

Hätz
Sámuel Győré, ág. hitv. ;
FLochsteiger
József Zomba, rk. : Steindl
Mária Hőgyész, rk. ;
Kardos Ferenc Mucsi, rk. ; Vágó József Báttaapáti, ág. hitv. ; Boross Teréz Pári, rk. ; Kiss
Sándor Bonyhád, ág. hitv. ; Keller Róza Pári,
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rk. : Griessháber
Henrik Mucsfa, ág. hitv. : Bátor
Bálint Báttaszék. községi : Spannenberger
József
Csibrák, rk. : Pápay
Ödön Mözs, rk. : Scheuer
János Dunakömlőd, rk. : Torna József Mucsi rk. ;
Bauer
Henrik Murga, ág. hitv. ; Szám
József
Báttaszék, községi : Kciszdorf Károly Nagvvejke ;
Lipót Alsónána, ág. hitv. :
Molnár
rk. : Fritz
Lajos Bonyhád, ág. hitv. ; 50 kor. I I I . fokit
jutalmat
kaptak:
Plauvits Istvánné Tolna, közs.
menház-vezetőnő, Szász
Lajos Mórágy, ref. ;
Brnnner
András Pári, rk. : Rott József Dunakömlőd, r k . R o t t l e r Katalin Bonyhád, közs.

menház-vezetőnő. 1910 re előjegyzésbe vétetett:
Dubniczky Irma Hőgyész, rk. : Skertics Lajosné
Tolna, közs. óvónő, Wikkert Lajos Bonyhád, ág.
hitv. ; Búsz Henrik Felsőnána, ág. hitv : Weil
András Kétv, ág. hitv. egyenként 1 5 0 koronát
folyamodás nélkül kapnak.
— H í r e k F o g a r a s b ó l . Fogaras vármegye közigazgatási bizottságának május havi rendes ülésén
a kir. tanfelügyelő jelentette, hogy április hóban
5 tanító részére összesen 3775 kor. államsegély
utalványoztatott ; Buka György zubkori gör. kel.
el. isk. tanítót kitiltott tankönyvek használatáért
a brassói kir. törvényszék 20 koronára büntette.
Április folyamán meglátogatott 6 iskolát 15 tanteremmel s résztvett a vármegyei ált. tanítóegyesület felső körének Kucsulátán t a r t o t t gyűlésén, amely gyűlésen az áll. és közs. tanítókon
kívül a körzetben működő összes felekezeti tanítók is megjelentek. Örömmel tapasztalja, hogy
az államsegélyes gör. kath. és gör. kel. el. isk.
tanítók mindjobban törekszenek a követelményeknek megfelelni és az egységes magyar tanítóság
kebelében helyet foglalni, mert mindnagyobb
számmal lépnek he az ált. tanítóegyesület és az
Eötvös-alap kötelékébe ; a hivatalos tanítóegyesületi gyűléseken a hazafias és magyar szellemű
gyakorlati tanításokat és értekezleteket megfigyelik, a vitatkozásokban részt vesznek, s a
szerzett tapasztalatokat saját iskoláikban is érvényesíteni törekszenek. Végül dicsérettel emlékezett meg Csókán György kucsulátai áll. el.
isk. igazgatóról, aki a tanítói gyűlés napján az
Eötvös-alap javára igen jól sikerült gyermekszínielöadást rendezett, s ezzel is a hazafias
nevelés erősbítésére a nemzetiségi iskoláknál
működő, s a színelőadáson nagyobb számban
jelen volt felekezeti tanítóknak követésre méltó
példát mutatott. A tanfelügyelői jelentés után a
közigazgatási bizottság az ósinkai gör. kath. és
az újsinkai gör. kel. el. tanítók ellen, a magyar
nyelv sikertelen tanítása miatt, a fegyelmi eljárást elrendelte ; a vármegyei ált. tanítóegyesületnek a tanítói nyugdíjtörvény módosítása iránt
b e n y ú j t o t t kérvényét a közokt. m. kir. miniszterhez a legmelegebb pártolással felterjeszteni
határozta. Hasonlóképen pártolólag terjesztette
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föl a bizottság a vármegyei ált. tanítóegyesületnek a vasúti félárújegynek a községi és a felekezeti tanítók részére való engedélyezése iránt
a keresk. miniszterhez intézett kérvényét.

— A tanítói állás megbecsülése. Thegze
Sándor gör. kath. é.-tanítót Keselymezőn (Máramaros) községi képviseleti tagnak egyhangúlag
megválasztották. — Tasnád nagyközség képv.
testülete tagjai sorába beválasztották László József ref. és Katvász
György r. kath. tanítót. —
Krsák József főtanítót Püspökhatvan nagyközsége
m á j u s 14-én már hetedszer egyhangúlag közgyámnak választotta.

— Iskolatársak találkozója. Gereőffy Csanád gyergyószentmiklósi tanító felhívja mindazokat, akik vele 1904 június 15-én Csíksomlvón végeztek, hogy a június 28-án megtartandó
találkozó érdekében címüket t u d a t n i szíveskedjenek. — Porubctz
Győző felkéri volt osztátytársait, kikkel 1 8 9 9 június 25-én a lévai tanítóképző-intézetben képesítőt tett, hogy a 10 éves
találkozó előkészítése céljából pontos címűket
közöljék. (Szenese, u. p. Barsfüss.) —
Mészáros
Mór (Vágújhely) felkéri tanulótársait, kik vele
1899-ben Budapesten az orsz. izr. tanítóképzőintézetben képesítőt tettek és részt óhajtanak
venni a július 1-én a tanítóképző-intézet helyiségében tartandó tízéves találkozón, ebbeli szándékukat vele mielőbb tudassák.
— H a l á l o z á s o k . Kovács István nyug. tiszaszirmai gör. kath. kántortanító 62 éves korában
elhunyt. 36 éven át volt tanító. Elhunytát 3
leánygyermeke, valamint Kovács János alsókoroszlói gör. kath. tanító és Kovács Mihály
I. éves tanítójelölt fiai siratják. —
Pammer
Rezső battyándi ág. hitv. ev. egyház 35 éven át
volt tanítója folyó hó 24-én elhunyt. —- Kimálc
Mihály drugetházai kincstári tanító életének 28-ik
évében váratlanul elhunyt. Áldás és béke hamvaikra !

Szerkesztői üzenetek.
Lefkovits Vilmos. (Boly.) A legújabb nemzedék
zömének jellemző vonása az önhittség s a kultúra
régibb munkásainak lekicsinylése. Erről tanúskodnak
az ön levelei is, melyekre — tanulság okáért — e
helyen is válaszolunk, ön, a 22 éves ifjú, cikket küldött hozzánk tavaly s mi azt közlésre elfogadtuk. Most
került volna rá sor, de a már kiszedett cikket kénytelenek voltunk visszaküldeni, mert épp akkor fenyegetett meg, hogy majd valahol elmondja véleményét
a lap szerkesztéséről és az „messze fog hangzani".
Válaszunkban felvilágosítottuk, hogy a szerkesztő egyáltalán nem kereste ezt az állást : azelőtt is volt valaki,
s azután is lesz valaki, ha már nem szerkesztő. S hogy
egyáltalán : nem ijedős természetű ember. Erre ön
újabb levélben kellemetlenkedik s bár tagadja, hogy
megfenyegetett, újra megfenyeget, hogy talál ön lapot
arra, ahol megkérdi : „hogyan került Saul a próféták
közé ?" Már t. i. hogyan, mi jogon lett Benedek Elek
a Néptanítók Lapja szerkesztője, ki — az ön kegyes
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és igen megtisztelő elismerése szerint — mint szépíró
valaki, de mint tanügyi író nem valaki, tehát senki.
Ebbe a súlyos ítéletbe, természetesen, a szerkesztőnek
bele kell nyugodnia, minthogy ezt Lefkovits Vilmos
mondja az ő 22 esztendejével és megfölebbezhetetlen
ítélőképességével, aminthogy — elismerjük — megfölebbezhetetlen önnek, ifjú ember, saját magáról
„önhittség nélkül" mondott véleménye is : „a 22 évemmel is vagyok, főképen pedig leszek valaki én is".
Elvünk lévén kenyérrel dobni vissza azt, ki kővel
(ezúttal sárral) dobott, igaz szívvel kívánjuk önnek,
hogy legyen valaki s hogy ezt necsak ön higyje, de
higyjék mások is. — H. (Jászapáti.) Kívánsága szerint lesz. — II. S. (Budapest.) Nem feledkeztünk meg,
de a közölnivalók nagy összetorlódása állandóan zavarja
számításunkat. — Egy állami tanítónő. Amit a nyaralásról ír, annak nehéz, de fölösleges is a megvalósítása.
Abban teljességgel nem tudunk egyetérteni, liogy
tanítónőnek gardedámra lenne szüksége. Különféle tanfolyamokat illetően tessék figyelemmel kísérni lapunkat. Itt minden, a tanítókat érdeklő tanfolyam híre
megjelenik. — E. (A természetrajz gazdasági vonatkozásai.) A júliusi mellékleten. — M. (Balatonfüred.)
Szíveskedjék beküldeni s akkor majd ismertetjük. Az
előzetes figyelmeztetésnek az esetben, hajúnius elejére
megjelenik a könyv, nem volna értelme. A kiállításról
szívesen veszünk tudomást, ha valaki, hozzáértő ember,
ír róla. — A. (Állatvédelem.) Sorra kerül. — F . (A
tanítónő.) Túlságosan eső után köpenyeg — most írni
a Tanítónőről. Kár, hogy legalább akkor nem írta e
cikket, mikor Berlinbe készülődött. Megakadályozni
ugyan nem akadályozta volna meg a magyar élet
kipellengérezéséfc a külföldön, de legalább aktuális lett
volna a cikk. Egyébként akkoriban, röviden bár, de
elég magyarán megmondottuk véleményünket Bródy
e művéről. A külföldi sajtó igazolta véleményünket,
ellenben itthon megtörtént, hogy egyik város színháza
azzal csődített közönséget, hogy valóságos tanítónővel
játszatta el a címszerepet ! Sajnálattal, de félre kell
tennünk különben talpraesett cikkét. — Gy. J . (Tiszafüred.) Igen, közöljük. — M. (Szilágyballa.) A megnevezett szánr megnevezett oldalán nyoma sincs a
nevének. Egyébként majd kitűnik, hogy ön kapta-e
a jutalmat, ha ugyan már ki nem tűnt. — E. fOsztályismétlés az elemi iskolában.) Sorra kerül. — Sz. 1'.
(Nagytapőlcsány.) A -15 f-t átadtuk az Eötvös-alapnak.—
Visolyi Máriát kéljük, közölje velünk a címét. —;
Május. Kedvünkre való. Jön. — Itt. Teljesen formátlan. — D; M. (Jaj béh jó lesz .. • stb.) Naiv, gyenge
dolgok. — Öreg- R. .1. Sorra kerül. — T. K. Z. Mindegyik versben van valami, de nem ütik meg a mi mértékünket. — Sz. II. Pongyolán megírt, hosszadalmas
történet. — G. Nem rossz vers, de nem is jó. Se íze,
se színe. — B. M. (11 vers.) Kettőt, némi simítással,
besoroztunk. Még mindig sok kifejezésén látszik, hogy
csak hangzásával, nem értelmével törődik. Kérdésére
a tanácsadóban kap választ. — I). L. (A mi vakációnk.)
Gyönge vers. — Eljegyzés után. Szép érzés, de nincs
költői erő a kifejezésében.

T a r t a l o m : Társadalmi betegségek. Kuthy Zsigmond. — A tanítói gyűlésekről. Tamás Károly. —
Nyolc vagy kilenc órakor? Juba Adolf dr. — Nevelés
a finn iskolákban. Herrmann Irén. — Tanítók tanácsadója. — S z é p i r o d a l o m : Szeressük egymást. Vértesy
Gyula. — Majális. Kuthy Sándor. — Egy liolnapos
emlékkönyvébe. Kardos Antal. — Napló-levelek. Harsányi László. — Görgey téli hadjárata 1848/ben. Balogh
Pál. — Könyvesház. — Irodalom és művészet. —
Egyesületi élet. — Hivatalos rész. — Az iskolai szolgálat megszakítása. — Különfélék. — Szerkesztői
üzenetek. — Menetrend.
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A ni. kir. államvasutak.
ni.
A m. kir. államvasútakon és az általa kezelt
magánvasútakon f. évi m á j u s hó 1-én az ú j
nyári menetrend lép eletbe, melynek lényegesebb
eltérései a jelenlegi menetrendtől a következőkben közöltetnek :

A piispökladány—kőrösmezői vonalon.
Szatmári Gőzfűrész állomáson az összes személyvonatok rendesen megállíttatnak.
A Püspökladányból d. e. 11 óra 18 p.-kor
Maramarossziget felé induló gyorsvonat Halmi
állomáson rendesen meg fog állani.
A jelenleg Máramarosszigetről d. u. 2 óra 24
p.-kor Kőrösmezőre induló tehervonatnal a személyszállítás megszüntettetik, ellenben ehelyett
Máramarosszigetről reggel 4 óra 4 8 p.-kor egy
gyorstehervonat fog személyszállítással közlekedni,
mely Kőrösmezőre cl. e. 8 óra 12 p.-kor érkezik.

A Budapest nyugati p. u.—orsovai vonalon.
A jelenleg Budapest keleti p. u.-ról reggel 7
óra 20 p.-kor, d. u. 2 óra 25 p.-kor és este 9
óra 15 perckor induló predeáli, illetve aradtövisi gyorsvonatok, valamint az ezen irányokból
reggel 7 óra 50 p.-kor, d. u. 1 óra 40 p.-kor
és este 9 óra 40 p.-kor jelenleg Budapest keleti

p. u.-ra érkező gyorsvonatok new, Budapest

keleti

p. u. Szolnok, hanem Budapest nyugati p. u.
Czegléd-Szolnokon át fognak közlekedni.
E gyorsvonatoknak indulási ideje B u d a p e s t
nyugati p. u.-ról, illetve érkezési ideje Budapest
nyugati p. u.-ra a predeáli és arad-tövisi vonal
líj menetrendének ismertetésénél fel van sorolva.
A Verciorováról Budapest nyugati p. u.-ra
este 6 óra 35 p.-kor érkező gyorsvonat Szeged
rendező p. u.-on rendesen megállíttatik.
A Budapestről d. e. 9 óra 40 p.-kor és d. u.
2 óra 40 p.-kor Verciorovára induló gyorsvonatoknál a megállás Porta orientális állomáson
megszüntettetik és ehelyett e vonatok Domasnia-Kornya állomáson fognak megállani.
A jelenleg Budapestről d. u. 12 óra 5 p.-kor
Czeglédre induló és a jelenleg Czeglédről d. u.
4 óra 5 p.-kor Budapestre érkező személyvonat
forgalma a czegléd-kiskúnfélegyházai vonalrészre
is kiterjesztetik, minélfogva e vonatok Budapest
nyugati p. u. és Szeged között a kiskúnfélegyháza-szegedi vonalrészen jelenleg is közlekedő
délelőtti, illetve délutáni személyvonatok közvetítésével ú j összeköttetést létesítenek.
A Szeged felől jelenleg este 7 óra 35 p.-kor
érkező személyvonat Budai-út megállóhelyen feltételesen meg fog állani.
A mult nyáron Budapest és Czegléd között a
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nyári idény alatt vasár- és ünnepnapokon közlekedett helyi személyvonatok az idén is ugyanazon napokon forgalomba helyeztetnek.
Kiskúnfélegyháza és Szeged között a m u l t
nyáron közlekedett helyi személyvonatok az idén
is naponta forgalomba helyeztetnek.
A jelenleg Yalkányról déli 12 órakor Nagykikindára induló tehervonat már Szegedtől kiindulólag fog személyszállítással közlekedni és
Szegedről d. e. .10 óra 5 p.-kor indulni.
A jelenleg Nagykikindáról Temesvár felé d. e.
11 óra 19 p.-kor induló személyszállító tehervonat későbben, vagyis d. u. 12 óra 50 p.-kor
fog indulni.
E két tehervonat Xagykikindán egymással csatlakozásban fog állani, minélfogva Szeged és Temesvár* Józsefváros között egy ú j összeköttetés
létesíttetik.
Valkányból este 6 óra 52 p.-kor egy ú j tehervonat fog személyszállítással Szegedre indulni,
mely Szegedre este 8 óra 15 p.-kor érkezik.

A Budapest keleti p. u.—zimony-belgrádi
vonalon.
A jelenleg Budapest és Kiskőrös között közlekedő reggeli, illetve esti helyi vonat forgalma
a kiskörös-szabadkai vonalrészre is kiterjesztetik
és Szabadkáról éjjel 3 óra 1 p.-kor fog indulni,
illetve Szabadkára éjjel 10 óra 46 p.-kor fog
érkezni.
Budapest és Kiskőrös között egy ú j személyvonatpár helyeztetik forgalomba, mely Budapestről d. u. 12 óra 10 p.-kor indul és Kiskőrösre
d. u. 2 óra 57 p.-kor érkezik, Kiskőrösről vissza
pedig este 7 órakor indul és Budapestre este
9 óra 4 5 p.-kor érkezik.
A jelenleg Budapestről d. e. 11 óra 15 p.-kor
Kiskőrösre induló tehervonatnál a személyszállítás
megszüntettetik.
A Belgrádból éjjel 10 órakor Budapestre érkező gyorsvonatnál a megállás Kiskúnlaczháza
állomáson megszüntettetik.

A Budapest keleti p. u.—fiumei vonalon.
A Budapestről d. u. 4 óra 10 p.-kor és este
9 órakor Fiúméba induló, valamint a Fiúméból
reggel 7 óra 50 p.-kor Budapestre érkező gyorsvonatok Dugoselo állomáson rendesen megállíttatnak ; utóbbi vonat azonkívül Kőrös állomáson
nem mint eddig feltételesen, hanem rendesen
meg fog állani.
A jelenleg Budapestről d. u. 3 óra 25 p.-kor
Paksra induló vegyesvonat már d. u. 3 óra
5 p.-kor fog indulni. Fiume és Delnice között a
mult nyáron is forgalomban volt helyi személyvonatok j ú n i u s 6-tól vasár- és ünnepnapokon
ismét közlekedni fognak.
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S o v a t v e z o t ó : KüttOI^OIPIP A J L H t É D .

Leszerelés.
(A madarak védelme.)
írta : 3Iáday

Izidor.

Most, liogy az ország békés fejlődésének
javára elég nagy zajjal és költséggel leszereltettük a közelszomszédból reánk agyarkodó
ellenséget, mondhatni zajtalanul és szerencsére
minden költség nélkül folyik egy másik leszerelés, merem mondani, szintén az ország fejlődése javára.
Évről évre a káros rovarok és hernyók
milliárdjai lepik el és pusztítják szántóföldeink, kerteink, gyümölcsöseink, szőlőink termését, erdeink szálfáit és évről évre milliónyi
kiadásokkal egybekötött hatósági intézkedések,
szerek, gépek és eljárások vétetnek alkalmazásba a mező- és erdőgazdaságot sújtó rovarkárok ellen, lehet mondani, minden számbavehető eredmény nélkül.
A káros rovarok milliárdnyi seregeivel eredményesen csak az erdő- és mezőgazdaságra
nézve olyannyira hasznos rovarevő madarak
küzdhetnek meg. Ahol ezek a madarak honosak, ott nincs maradása a káros rovarnak,
melynek csapásától a földmívelőt és a kertészt semmiféle más hatalom, eszköz, vagy
mód meg nem mentheti, mint a rovarevő
madár áldásos működése. A rovarevő madarak
a mi legigazibb, legbecsesebb, mondhatni nélkülözhetleu szövetségeseink.
Hála Darányi Ignác földm. miniszternek a
hasznos madarak védelme érdekében évek
hosszú során át vaskövetkezetességgel folytatott intézkedéseinek, intézményeinek, ismeretterjesztéseinek, telepeinek és propagandájának,
ma már úgyszólván az egész ország vérébe
átment az' az igazság, hogy a madarat védeni kell, és hogy a hasznos madarak védelme országos, sőt nemzetközi érdekű ügy.
Ennek a madárvédelemnek a szolgálatába
állott a földmívelésügyi miniszter bíztatására
a magyar társadalom is, és ennek szervei
közül az Országos állatvédő-egyesület néhány
év óta egész rendszeresen és céltudatosan
fejti ki ez irányban tevékenységét.
Annak, hogy nemcsak hogy hasznos madaraink nem szaporodnak, hanem inkább fogynak, igen sok oka van. A mező- és erdőgazdasági kultúra fel nem tartóztatható haladása fokozatosan kevesbíti a madarak termé-

szetes fészkelőhelyeit. De rendkívül nagy a
madarakat üldöző ellenségek száma is. Igen
sajnálatraméltó tény az, hogy a madarak ellenségei közül a legfélelmetesebb a gyermeksereg, mely a legmagasabb fákról is leveri a
madárfészkeket, elszedi a tojásokat, kivégzi a
fiókákat; mely gummipuskával, parittyával,
Flaubert-fegyverrel, lépvesszővel, csapdával,
hálóval, hurokkal stb. úgyszólván egész éven
át kíméletlen és kegyetlen irtóháborút visel
a mi kedves barátaink, a madarak ellen.
Ennek a kegyetlen, évről évre friss erőkkel
gyarapodó apró, de veszélyes ellenségnek leszerelését készíti elő az ország lelkes néptanítóinak hathatós támogatásával az Országos
állatvédő-egyesület. Hogy minő eredménnyel,
azt néhány számadattal óhajtom megvilágítani.
Az Országos állatvédő-egyesület 10 fillérért
egy Gyermeknaptárt terjeszt a népiskolákban,
mely erkölcsös és állatvédő olvasmányaival
már az iskolai év elején igyekszik a gyermekek közt hangulatot kelteni. Ennek a naptárnak 1908/909. évi folyamából közel 90.000
példány kelt el a népiskolákban, majdnem
kétszerese a mult évi eredménynek. Az egyesület által kezdeményezett és gróf Apponyi
Albert közokt. miniszter által rendszeresített
szép iskolai ünnep, a Madarak és Fák Napja
mindjobban gyökeresedik meg országszerte.
Az Országos állatvédő-egyesület a mai napig
4000 néptanítót látott el oly pályaművekkel,
melyek a madarak és fák napjának mikénti
ünneplésére útbaigazítást nyújtanak. Ha e néptanítók megtartják Apponyi szép intencióinak
megfelelően a Madarak és Fák Napját, annak
hatása alatt évenként több százezer apró madárpusztító inog meg botor, ellenséges indulatában.
De az Országos állatvédő - egyesület gróf
Apponyi Albert valóban liberális és mély
belátású helyeslésével ugyancsak a népiskolák
keretében egy oly intézményt létesített, mely
a hasznos madarak félelmetes kis ellenségeinek seregét a végképen leendő leszerelés elé
állítja. És ez az intézmény az Országos ifjúsági madárvédő liga. Ez tisztán a mi viszonyainknak megfelelő, gyakorlati, egyszerű, de
hatásában nagyarányú, magyar eredetű intézmény. A ligának nincsenek alapszabályai,
nincsen sehol sem elnöke, sem titkára, sem
bevétele, sem kiadása, sem ülései, sem jegyzőkönyvei, egyszóval semmi, ami egyesületi
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szervezetre vall, tehát ami pedagógiai szempontból nem igen való az iskolába. A ligának
csakis egyenlő kötelességekkel bíró tagjai
vannak. A ligának tagja minden iskolásgyermek, aki fogadalmat tesz, bogy a háziállatokat és madarakat szereti, hogy a háziállatokat
kíméli, a madarakat s azok fészkeit, tojásait
és fiókáit nem bántja stb.
Az öt bekezdésből álló és az állat- és
madárvédelemnek úgyszólván teljes kódexét
dióhéjban magában foglaló fogadalmat a kis
orvvadászok ünnepélyes alakban a tanító előtt
leteszik, egy külön, nyomtatott lapon aláírják
és ugyanilyen szöveggel ellátott tagsági jegyet
kapnak, mely az egész országban egyformán
a liga megalkotójának, az Országos állatvédőegyesületnek nevében van kiállítva.
Ezeket az alakiságokat kedvező módon
egészíti ki az Országos ifjúsági madárvédő
liga csinos kiállítású jelvénye, mely szintén
az egész országra nézve ugyanegy. Ez a jelvény azonban, miután 10 fillérnyi kiadást
igényel, nem kötelező, míg a többi, a liga
szervezésével járó kiadásokat az Országos
állatvédő - egyesület fedezi, a nyomtatványokat
díj- és portómentesen szállítja a népiskoláknak.
Eddig (1909 április hó) 140.000 iskolás gyermek tette le a fogadalmat és lett a liga tagjává.
Mindenünnen esak azt halljuk, hogy ahol
a liga megalakult, ott a kis madárpusztítókból a madarak barátjai, a madarakat üldöző
kis- és nagyembereket fürge szemmel ellenőrző őrsereg keletkezik.
Gróf Apponyi ennek a ligának terjesztését
az összes tanfelügyelőségek kötelességévé tette.
Ha e nagyértékü rendelet alapján, előreláthatóan rövid idő múlva, minden iskolásgyermek a madárvédő liga tagja lesz, — ha
derék tanítóinknak sikerülni fog ez intézmény
jelentőségét a gyermekekkel jóakaróan megértetni, — ha minden évben a fogadalmat a
gyermekek ünnepélyesen megújítják és az
iskolába újonnan belépők során évről évre
új osztályok válnak a liga csapataivá: akkor
bátran mondhatjuk, hogy az Országos állatvédő-egyesület leszerelte a hasznos madarak
legveszedelmesebb ellenségeinek seregeit, nemcsak, de szövetségeseket teremtett belőlük.

Egy külföldi szövetkezet.
Irta:

Balásy

Dénes.

Tudjuk, az árúházak a napkeleti bazárokból
fejlődtek ki. Ösi maradványa annak még a
máig meglévő úgynevezett : Leipziger Messe
Londonban az amerikaiak, amerikai pénzen
egy óriási árúházat épen most nyitottak meg,
hogy legyen az a nemzeti erő szimbóluma —
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amint ők élelmesen mondják. Van ott ilyen
árúház sok még, így Whiteley, Harrod. Maple
stb. Tavaly nyílt meg Berlinben a PassageKaufhaus, a berlini hires A. Wertheim-árúház
mellé versenytársul, mely utóbbinak évi forgalma 70 millió. Budapesten is vannak bőven
árúraktárak, szövetkezetek és árúházak. Ilyen
a Haris-bazár kicsinyben, a Párisi és a Magyar
nagy árúbáz, a Magyar tisztviselők és vasutasok
szövetkezete és főleg a központi szervezetű
Hangya. Vannak vasúti árúbódék is nálunk.
Bécsben is találkozik efféle, nevezetes a
müncheimi Tietze-féle friss árúház, egy négyemeletes, liftes nagyszabású bazárfele. Ott
van végül a nápolyi nagy árúház. De a mi
sajátságos viszonyaink között, szemben Ausztriával és tekintettel a mi individuális hajlamainkra, szükségleteinkre és nemzetiségeinkre,
hát én látás után, berendezés szerint a legpraktikusabbnak és utánzandónak hazánk nagyobb városaiban a milánói Unione cooperativát
ítélem. Kisebb szabású Genovában is vagyon.
Figyelemre méltó ennek a cooperativa,
magyarúl : együttműködő szövetkezetnek a
berendezése és históriája. Az épület földszintjén az élelmi és fűszeráruk találhatók s
a járó-kelő közönség részére hirtelen szükséges : esernyő, kalap, nyakkendő, papír s
könnyebb kézműáruk vannak elhelyezve. Azután
az emeleten osztályonként a ruházkodási,
szobaberendezési, gyári és kézműipari tárgyak
vannak felhalmozva, különös tekintettel a
milánói belvárosi lakosság szükségleteire. A
szövetkezetnek vannak fiókjai is a külvárosokban, az odavaló munkásnép szükségleteihez
illesztett élelmezési és más egyéb árukkal.
Lehet-e mondani, hogy mindebben nincs praktikus előrelátás? Az egész cooperativa-szövetkezet csak szűkebb területre való munkakörrel dolgozik, amint ez szemmellátható,
vagyis nem centralizál, nem központosít, hogy
így az árukat olcsón adhassa s ekként az
intézményt a szállítás és az ellenőrző hivatalnokok sok költségeitől megkímélve, egyszersmind a helyi és környékbeli kézi és gyári
ipar termékeit a távoli és a külföldi árúk
versenyével szemben megvédelmezhesse. Ugy-e
bár praktikus és hazafias berendezése ez?
Ami a történetét illeti, az Unione cooperative 1886-ban, 24 év előtt alakult meg;
134 magán- és közhivatalnok alapította, de
egyéb állású személyek is részt vehettek abban,
ha egy 25 lírás vagy koronás részvényt legalább három év alatt befizettek. Mily piciny
volt a kezdemény ! Az alaptőke eleinte csak
1712 líra volt, " de az már 1907-ben 5V2
milliót tett ki, hozzá közel 2 millió tartaléktőkével. A tagok száma jelenleg 13.500, ebből
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5l50nö. A 25 lírás részvények értéke ma 32*32 n
áll. Az alapítás első évében az árúforgalom
csak 7000 lírát tett ki, ma több a l l milliónál.
A szövetkezet nem csupán a tagjainak (!),
de a közönségnek is szolgáltat árút, amely:
tápszerből, bor, fa- és kőszén, ruházati cikkek,
bútorok és házi eszközökből áll.
A szövetkezet központi raktára Európa legnagyobb fővárosi lakosainak számarányához
viszonyítva (Milánó lakossága most 491 ezer
lélekszám), jelenleg a legnagyobb raktár, a
legtetemesebb aránylag, azzal a különbséggel,
hogy a szövetkezeti raktár a milánói polgároké, míg másutt egy-két tőketulajdonosé
az ily árúház rendesen. így van ez Bécsben,
Nápolyban, Münchenben, Berlinben s ilyenek
a nálunk lévő bazárházak és árútelepek is.
A főraktáron kívül, amint mondám, még
25 fiókárúháza van a lakosságnak élelmiszerekkel, melyek a legnépesebb városrészekbe
helyezvék el, sőt némely kerületben van egyegy fiók a munkásoknak szükséges ruházati és
házieszközökkel is.
A részvények után az osztalék maximuma
5%. A nyereségnek másnemű előnye, legyenek
a vásárlók akár tagok, akár nem, visszatérül.
Ennek az az oka, hogy a nyereség a mérlegben
10% jövedelmi adóval van az olasz törvények
szerint megterhelve s így kénytelenek olcsón adni
az árút. Ez a kényszerűség az új adótörvények
szerint nálunk is el fog következni a kereskedőkre, az árúházakra és a szövetkezetekre vonatkozólag. Mert a pénzügyi tisztviselők az új törvényünk szerint a jövedelem megállapítása
végett nálunk a könyveket át fogják nézni.
Az olasz szövetkezet saját tagjai részére
lakóházakat is szándékozik építeni. Megalapította már az úgynevezett Albergo Popularet
(népotthont). Ebben 540 szobácska van, a
szükséges étkező-, szórakozó-, olvasó-, fürdőés borbély-helyiségekkel. Hat év óta az Albergo Populäre nagy szolgálatot tesz a népnek. Vau éjjeli menedékhelye is (dormitorio)
400 ággyal, hol a szegény ember 20 fillérért
elhelyezést talál, a modern egészségügyi berendezéssel ellátott termekben.
A cooperativa saját személyzete részére
könyvtárt, iskolát, takarékpénztárt alapított s
e célra az évi mérlegből 11%-t ír le, mely
összeg évenként már most kitesz 75—90 ezer
lírát. Ezenkívül a cooperativa Olaszországban
az önvédelem és szövetkezet érdekeit védelmezi gazdaságilag. A saját hírlapjaival támogatja a szövetkezeti ügyet, ingyenes közhasznú
könyveket, hirdetéseket, reklámokat terjeszt.
A legforgalmasabb központokban közgyűléseket tart és rendez, úgy. hogy javaslataival
a szövetkezeti ügy élén áll Európában. Oly
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tények és tömör adatok röviden ezek, melyekről
célszerű gondolkozni és megemlékezni, mint
Ausztriával való viszonyunk folytán, a nemzeti
önsegély igen hathatós és célszerű formájáról.
Hazánkban a különféle szövetkezetek célját, rendeltetését, célszerűségét s a bennük
rejlő gazdasági, nemzetítő és központosító
erőt céltalan dolog és fölösleges hangsúlyozni.
Ismerjük, látjuk, annálfogva azokat gyakorolnunk és szerveznünk kell. Mindenütt el kell
ültetnünk az alma- és diófát, ha más szedi
is le a gyümölcsöt róla. Hazánkban ugyanis
azt vesszük észre, hogy a kereskedelem a
nagytőke és a nagybirtok uralkodása felé vergál. Egyedül a nagytőke és a nagybirtok
akar uralkodni, holott sem állami önállóságunk, sem szilárd irányzatú piacunk, sem jó
közlekedési eszközeink nincsenek, sem egységes nemzeti társadalmunk nincsen, hogy a
nagytőke és a nagybirtok eme nemzet-boldogító vállalkozásának kedvezzen, hogy tehát a
magyarosítást előmozdítsa és hogy önmunkásságra serkentse a kisembert. Annálfogva teljes
erővel a szövetkezeti ügy, a kisemberek összeállásának vállvetett eszközeihez fordulva, annak formáihoz kell tűzzel-vassal ragaszkodnuk, össze kell fognunk, egy kézre dolgozni,
hogy a magunk és gyermekeink jövőjét biztosíthassuk és gazdag idegenek anyagi és szellemi rabszolgái ne legyünk.
A társulási, az üzleti, az erkölcsi energiát
annak okáért fölébreszteni, ápolni és fenntartani kötelességünk, ha élni és gyarapodni
akarunk. Ahol az országban bárminő irányú
szövetkezetek vannak, azoknak részére autonómiailag, megyénként és városonként, központi raktárokat, helyi raktárokat kell létesíteni és állítani. Az árúkra nézve időnként
egységes árjegyzékeket kell kibocsátani és
pontos súly- és mértékmennyiséget kell rajtuk jelezni. Ez főleg a Hangya dolga volna,
melynek az országban 840 tagszáma van. A
szövetkezetek adóját pontos mérleg és időnkénti kivetés és ellenőrzés által kell nyilván
tartani. Es végül a szövetkezetek kezelésére,
az eljárásokra és főleg a mérlegkészítésre
nézve utasításokat, nyomtatványokat kellene
kiadni s azok megtanításával vándortanítók
képében egyeseket megbízni. Továbbá, a szövetkezetek fejlődése érdekében arra alkalmas
közegek által a vasúti és postai összeköttetések nehézségeit valami módon enyhíteni és
eltávolítani volna szükséges. Külföldiektől,
idegenektől tanulni kell, de mindig a saját
helyzetünket, viszonyainkat és érdekeinket
tartsuk szem előtt, ha erkölcsileg és anyagilag élni és boldogulni akarunk.
22*
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A debreczeni mnnkáskertek.
írta: Lakatos

Lajos.

Igaz öröm minden hazafiasan érző szívnek,
hogy a népjóléti intézmények hazánkban is
egyre gyarapodnak s mind nagyobb arányt
öltenek. Wekerle miniszterelnök kispesti munkásházai és dr. Bárczy István fővárosi polgármester nagyarányú építés-programmja mellé a
debreczeni munkáskertek szerényebb igényű,
de mindenesetre nagyjelentőségű intézménye
sorakozik.
Szántó Győző debreczeni gyáros, a Magyar
Gyáriparosok Országos Szövetség debreczeni
fiókjának elnöke, külföldi utazásaiban egy évtized óta figyelgeti a belga, francia, de főleg
a német kis kertek intézményét s hatásukat,
s végre két évi mindenféle sikertelen próbálás
és agitálás után röviden, magyarosan, a saját
kezdéséből valósította meg azt, amit külföldön
városi hatóságok és különféle célú közhasznú
egyesületek oly eredményesen müveinek.
Szántó Győző a mult ősszel bérelt Debreczen
városa két végében összesen tizenhét hold
földet és négy—hatszáz négyzetméteres parcellákra osztotta, s az ekként nyert száznegyvenhat kerthelyet úttal, kúttal, kerítéssel,
fásítással fölszerelve, négyzetméterenként két
fillér évi bérért bérbeadta munkásoknak és
más jelentkezőknek. Az érdeklődés oly nagy
volt, hogy szükségessé vált még az idén további húsz hold föld kibérlése, amelyen e
tavaszon újabb száz kert rendeztetett be, s
további száz kert létesítése 1910. évben történik. A gyáriparos-szövetség igazgatósága a
maga részéről is szívesen karolta fel az eszmét és erkölcsi, valamint anyagi támogatásával
az ügy továbbfejlesztésének szolgálatába állott,
úgy, hogy e célra már maga a szövetség debreczeni fiókja alakítja meg a közhasznú munkáskert-telepek egyesületét.
Ha látjuk az eddigi telepítések bajait ás
kudarcait, ha halljuk a parcellázással űzött
visszaélés áldozatainak panaszát ; ha tudjuk,
hogy miképp foglalják el idegenek hazánk
legszebb részeit, s mint ragadják el egymásután a birtokokat a haza ellen gyűlölséggel
eltelt elemek: be kell látnunk, hogy a cselekvésre elérkezett a tizenkettedik óra.
Tekintve a mély perspektívát, melyet Szántó
Győző munkáskertjei előttünk megnyitnak, a
magyar néptanítóság szíve legmelegebb érzetével üdvözli a nagyjelentőségű nemes intézményt s lelke mélyéből propagálja.
Le Play óta már sokszor fölmerült az eszme, de különösen szociális vajúdásokkal küzdő
napjainkban nagyon időszerű hangoztatni, hogy
a nemzeti állam egyik legbiztosabb alapja az
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a fölbonthatatlan egység a család és tűzhelye
közt, mely az egymást követő nemzedékeket
és utódokat századokon át hozzáköti az ősi
röghöz s a családalapító által épített tűzhelyhez. Ez a kapcsolat az, mely hajdan fönntartotta a család fogalmának méltóságát s
megóvta a nemzetek szabadságát úgy a felülről jövő, mint az idegen és a tömeg zsarnoksága ellen. S amidőn látjuk napjainkban a
haza fogalmának homályosodását és érezzük
a nemzetköziség kórjának terjedését, a népjóléti intézményeknek legmaradandóbb hatása
akkor lesz a nemzet jövő életére, ha a család
és tűzhely félbonthatatlan egységének ez elveit
be tudja illeszteni a modern viszonyok közé.
A munkáskertek intézménye Franciaországban is kiváló szerepet játszik s ama kevés
szervezetek közül való, melyekbe a politika
eddig nem hatolhatott. A munkáskert teljesen
polgári, azaz bourgeois emberbaráti intézmény
és az a célja, hogy egy darab földet bocsásson
a munkások rendelkezésére díjtalanul, vagy
szerény föltételekkel. A szűkölködő munkáscsaládok e réven maguk gondoskodhatnak az
élelmezésükhöz szükséges termékekről. Azt
akarják, hogy a legszegényebbek is hozzájussanak egy-egy földdarabhoz, ahol csak rendelkezésre álló föld van francia földön. Ma
már háromszáz ily emberbaráti intézmény van
Franciaországban, mely mintegy tizenötezer
kertet (hatszáz vagy hétszáz hektár) engedett
át szerény feltételekkel vagy adományozott.
Körülbelül nyolcvanezer munkás, illetve munkásnő rendelkezik e kis földdarabokkal és élvezi hasznát. A francia képviselőház nemrég
foglalkozott a munkáskertek intézményével és
törvényjavaslatot szavazott meg, mely megkönnyíti a munkáskertek megszerzését. Egy
szedáni jótékony asszony: Hervieu Felicia,
1891-ben vetette meg a munkáskertek intézményének alapját. Szedánban 1400 négyszögméternyi földterületet vásárolt egy magaalapította emberbaráti intézmény segítségével,
s ezt a földterületet huszonegy munkás-család,
száznegyvenöt családtaggal élvezi. Négy évvel
később Lémire plébános-képviselő szülőföldjén
hasonló emberbaráti intézményt alapított, mely
után mindenütt elterjedt a francia földön és
egyre fejlődik. Az intézmény vezetőségei a
községekhez és földbirtokosokhoz fordulnak, kiknek oly földjük van, mely nincs használatban,
hogy bocsássák rendelkezésére a szűkölködő
munkás-családoknak. Nancy város jótékonysági
ügyosztálya adott elsőbben erre példát. Öt
hektárnyi földjét kétszáztizenkét felé osztotta
és ugyanennyi család tulajdonába engedte át.
Több városban egyes nyilvános intézmények
vagy bőkezű magánosok ajánlanak fel földet.
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Morgaud francia belügyminisztériumi főhivatalnok a mnnkáskertekről megjelent legutóbbi
tanulmányában megemlíti, hogy nemcsak a
politika, de minden legcsekélyebb vallási vagy
társadalmi ellentét is ki van küszöbölve belőlük.
„Protestáns lelkészek, vallásos katholikusok,
szabadgondolkozók testvéries kezet fognak a közös
munkában".
Igen jellemző, s a népoktatóra nem csekély
fontosság az, hogy a külföldi népiskolák miként
nevelik növendékeiket a munkáskertek megkedvelésére s azok szakszerű művelésére. S e
tekintetben csupán az angol „Rooper-féle
ifjúsági mintakertek "-re óhajtanék utalni. Megteremtőjük Rooper János, a southamptoni iskolák
tanfelügyelője. A községek közelében meglehetősen sovány darab szántó van az ifjúsági
mintakert számára bekerítve. A körülményekhez képest kisebb vagy nagyobb. A legkisebb
darab földet tizenkét parcellára, vagy jobban
mondva tizenkét nagy ágyásra osztják és megművelésre tizenkét tanulónak átadják. Hogy
miért épen sovány földet választanak, azt azzal
indokolják, hogy a fiúk és leányok tanulják
meg a természet okozta akadályokat leküzdeni
és kísérletezésekkel iparkodjanak a talajt
termékennyé tenni. Lássák és tapasztalják,
mily fáradságba kerül a növényeket korlátolt
viszonyok között tenyészteni, fölnevelni és
terjeszteni, s tanulják meg a hasznos növények
értékelését. E kertek útján a tanulóknak alkalom
nyílik fáradságuk eredményét rövid időn belül
észlelni és munkásságuk gyümölcsét élvezni.
Megerősödik bennük a természet iránti szeretet
és felköltetik bennük az érdeklődés a természeti
tünemények, természeti alakulások és emlékek
iránt. A kert bejáratánál deszkákból rótt
sátor van, amelyben nagy íróasztal és tizenkét
teljes kertművelési készlet van, mindegyik
készlet 1—1 hollandi kapát, 1—1 ásót, 1—1
gereblyét, 1 — 1 vasvillát és 1—1 lapátot tartalmaz ; közös használatra szolgálnak : talyigák,
öntözőkannák, kosarak, seprők és mérőzsinegek.
A tizenkét ágyás a tizenkét szerszámkészletnek megfelelő számával van jelezve s a beosztott tizenkét tanuló közül mindegyik köteles
a maga szerszámait tisztán, rendben tartani s
a maga számával ellátott fogason megőrizni.
Hetenként háromszor tartanak kerti kultúrelőadást s minden tanuló köteles egy ilyen 12
hónapi tanfolyamon résztvenni. Minden gyakorlati oktatás után, amelyet kertész vezet, elméleti
oktatás következik, ahol a tanulók jegyzeteket
készítenek kertészeti eredménytáraikban.
Mindegyik ágyás 15 sorra van osztva, a sorok
minden ágyásban egyazon főzelékfélével lesznek
beültetve, a tanulók közötti versenykeltés céljából. A 15 sor Anglia legkedveltebb konyha-
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veteményeit tartalmazza, ú. m. : fehérrépa,
burgonya, bab, borsó, sárgarépa, káposzta,
karfiol, broccoli, különféle salátafajok, spanyolhagyma és tök-félék. A tanulók saját termésüket
eladhatják; a kapott összeget a tanító kezéhez
juttatják, ki azt elkönyveli. Az év végével
minden tanuló keresményének felét kezéhez
kapja, a másik fele kerti eszközök és magvak
vásárlására fordíttatik. Mult évben egy tanuló
termését 24 sillingért adta el, egy másik egyedül
burgonyáért öt sillinget kapott. A tanulók így
becsülni tanulják az anyaföldet, megtanulják az
időt hasznosan tölteni ; de emellett erkölcsi,
szellemi és fizikai erejük is üdvösen fejlődik.
A tizenkét megszámozott ágyáson kívül három
közös kísérleti és melegágya van a mintakertnek. Ezekben gyengédebb növényeket, mint
spárgát, ugorkát stb. termesztenek s itt ültetik
el a tavaszi veteményezésre szükséges magvakat.
A kert keleti részében vannak a gyümölcs- és
virágágyak s ottan tanulják meg a növendékek a gyümölcs- és rózsaoltás mesterségét.
Rooper kezdése fényesen bevált s nagy elterjedtségnek örvend ma már. A tények eklatánsán igazolják, hogy növendékek, kik a
tanulásban csak silány eredményt tudtak felmutatni, a kertben nagy tevékenységet fejtenek
ki és a legserényebb kertművelők közé tartoznak.
Jóleső érzéssel és az elismerés őszinte hangján kell e helyen hazánk székesfőváros tanácsának ama bölcs elhatározásáról is megemlékeznünk, hogy iskolai növénykerteket létesít.
Ez az intézkedése a kultúrális téren olyan
örvendetes haladást jelent, mely dicséretére
válik nemcsak a fővárosnak, hanem az egész
országnak. így van ez jól! Ebben az irányban haladva majd kivirítanak a házak ablakai
is nemsokára. M é g pedig nem parancsszóra,
hanem önként, a dolog természetéből kifolyóan.
Mert ha az a kis gyermek, a nagy természetben, az Isten szabad ege alatt megismerkedik a virággal: megszereti a növényt is.
Es mikor már fölserdült, férfivá, vagy nővé lett,
akkor is vissza fog emlékezni gyermekkori ismerőseire és azt fogja óhajtani, hogy régi kedveltjei, a virágok, állandóan közelében legyenek.
Visszatérve a debreczeni munkáskertekre,
jellemzőnek és az idők intőjelének tekinthetjük azt, hogy a gyáripar talajából akad, és
munkásjóléti célzatoknak köszöni születését
Magyarországon az az intézmény, melynek a
mult század elején Németországban nemzetnevelési szempontokból szegődött apostolává
egy orvos. A „mens sana in corpore sano"
bölcseség zászlajával üzent hadat a német
Schreber orvos annak a német-római szellemből fakadó fölfogásnak, hogy csak a tudomány az igazi hatalom. A tornázás, a test-
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edzés e fölfogás alapján a német nevelés eszközei között nem kapott helyet, sőt üldözték.
Schreber doktor, ki maga is beteges gyermek volt, de torna és testedzés által erőteljes
férfiúvá fejlődött, s angolországi utazásaiban
a nagy angol játszótereket is megismerte,
követelni kezdette, hogy a német nevelésben
is fordíttassák a szellemi kiképzés mellett a
testi kiképzésre gond. Evégből azt javasolta,
hogy egyesületek, társulatok, béreljenek nagy
játszótereket a gyermekek számára. E kezdeményezésből kifolyóan Németországban az
egyes városok közül ma már virágzó kertparadicsomok terülnek el, s a legkülönbözőbb
célú közhasznú egyesületek a kerttelepek létesítését is belevonták ama cél szolgálatába,
melyért létesültek.
Pontos tanulság nekünk mindebből az, hogy
míg a munkásmozgalmak elmérgesedése Németországban a kis kert intézményét már készen
találta, s így a kis kertek szociálpolitikai fontossága azokhoz egyszerűen hozzákapcsolódott,
addig nálunk a közelmúlt bérharcainak s a
kivándorlás pusztításainak most kell fölébreszteniük a társadalmat. A kerttelepek intézményének hazai talajba ültetése amily szép,
oly eredményesnek Ígérkező társadalmi feladat. A magyar ember földszeretet« közmondásos és az uzsora-parcellákat maga az érte
versengő magyar veri föl néhol a kétezer
koronát is meghaladó ára holdanként. És az,
ami abban a főldmívélőben mozog olyankor,
amikor megajánlja azt a kibírhatatlan árat,
mozog abban a munkásban is, akit hazátlanná
stigmatizál a saját nyomora. Ez is szereti a
földet, a hazai rögöt bármilyen formában, de
kizárt dolog volt eddig az, hogy része legyen benne.
Erre való és ezért nagy dolog a kis kert.
Oly szép az, s nálunk csak fokozottabb
mértékben következnék el, amit a tudatos
német közfelfogás a kerttelepeknek a néplélekre gyakorolt hatásaiként következményül
levon, a kertmívelés: 1. szórakozó pihenés a
munkásra és családjára; 2. öregeknek, betegeknek, mellbajosoknak üdülés ; 3. elvonja a
munkást a korcsma gyönyörűségei elől, takarékosságra szoktatja, önmegelégedettségét mozdítja elő; 4. családi érzését erősíti, gyermekeit, az utcánélés veszedelmétől mentesíti, ezzel
lakásviszonyait enyhíti ; 5. a birtoklás gyönyörében részesíti, s fölkelti azt a tudást, hogy
van valamije ; 6. látókörét tágítja és lelkületét finomítja a valamivé kevés megfigyelése;
7. hatásos és önsegítségszerü támogatása a
sokgyermekű családnak, amennyiben jövedelmét
a saját termelésű élelemcikkek révén emeli.
Debreezen nemes példát adott, követni kell!
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Háztartási iskolák létesítése.
írta:

Makayné

Fel tó

Valéria.

Hazánk népesebb községeiben a. gazdasági
ismétlő - iskola leánynövendékeinek oktatása
szaktanítónők kezébe van letéve, kiknek egyebek mellett kötelességük, hogy a növendékeket
a háztartási teendők minden ágában kiképezzék. A magam részéről az ország három
különböző pontján, ahol rendszeres leányiskola
vau, ezeket vélem egybekapcsolni felsőbb női
háztartási iskolával, mely utóbbi teljesen berendezve, kifejlesztve, nemcsak a 12—14 éves
tanköteles leányoknak nyújtana teljes kiképzést e téren, hanem itt volnának kiképezhetök
olyan felnőtt nők, — 16 éves kortól 40 éves
korig — akik a háztartás vezetését életpályául,
kenyérkeresetül tűzik ki. Értem ezalatt a szegényebb hivatalnokok, iparosok leányait, özvegy
nőket, akik 10—11 havi tanfolyam sikeres
végzése után képesítést nyernének arra, hogy
bármely nagyobbigényű házban, intézetben
betöltenék a főzőnői tisztet, avagy elmehetnének bármely igényesebb családhoz házvezetőnőnek. Hiszen ilyeneket képző intézet nincsen
még — tudtommal — szép hazánkban. Hogy
pedig mindenhez értő, képzett, erkölcsös nőre
sok száz családnak szüksége van, közismert
dolog.
E tárgynál maradva, felemlítem, hogy ezeknek kiképzésére — aug. havát kivéve — egy
évet számítok. Egy-egy kurzusra 15 bennlakó
növendéket vélek felvehetőnek, kik közül 4—5
államköltségen tanulna és végezne, a többi évi
400 K-t fizetne, ellátás címén. Avagy itt is
lehetne a földmíves-iskolákéhoz hasonlóan a
megye, községek vagy magánosok által alapít ványcs-helyeket létesíteni.
E nők szigorúan iskolai, illetve intézeti fegyelem alatt lennének. Minden házi- és kerti munkában, valamint az állatnevelési teendőkben részt
vennének. Megtanulnák az egészségtan főbb
szabályait ; gyakorlatban a gyermek erkölcsi
és egészséges testi nevelését ; a betegekkel való
bánásmódot; a rendszeres házvezetést: főzést,
sütést, mindennemű kerti munkát, tehén- és
sertésgondozást, tejkezelést, baromfinevelést, szóval : egy ideális gazdasszonynak belső és külső
munkakörét. Ezenkívül elsajátítanák a nőnél
elengedhetlen kézimunkát: foltozás, szabás és
varrást, női ruha- és fehérneműkészítést ; különböző háziipari munkákat, a fonást, szövést stb.
Ilyen képességű, megbízható nőt azután bármely igényesebb család, iskola vagy más intézet szép fizetéssel alkalmazna, mert képzett,
erkölcsös, ügyes nőt kapna.
Lehetne még ezenkívül 6 hónapos tanfolyamot tartani olyan nők részére, akik szerzett
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tudásukat saját otthonukban akarják érvényesíteni, avagy kevésbé igényes családhoz mennek főzőnő- vagy házvezetőnőnek. Emellett,
aki a tanfolyamot 1—2 hónapig rendesen
látogatja, mint ügyes szobaleány, vagy mint
képzett nőcseléd ajánltatnék. Mindezek bejárónövendékek lennének s kisebb keretben ugyanazon dolgokat tanulnák, mint amiket fentebb
említettem.
Talán különösen hangzik, hogy nőcselédeket is nevelnénk, illetve kioktatnánk. Pedig,
tapasztalatom szerint, erre is égető szükség
van. Sőt tovább megyek. E háztartási iskolát
egybekötni szeretném női cseléd-otthonnal.
Hány szegény elhagyatott özvegy nő vagy leány
van, aki ki van téve az úgynevezett „cselédelhelyezők" önkényének. Kiszipolyozzák a hozzájuk forduló helynélküli nőcselédet, avagy ők
maguk beszélik rá a cselédeket a hely gyakori
megváltoztatására, hogy nekik minél több helyszerződíj jusson. Igen sok jobb sorsra érdemes
nőcselédet tudnánk megmenteni a céda élettől,
a könnyelműségtől, ha ezek otthont lelhetnének a háztartási iskola telepén s rendszeres
elhelyezésükről is az iskola gondoskodnék.
Már csak azért is nagyon indokolt a háztartási iskola létesítése, mivel közismert dolog,
hogy legtöbb árvaházban, így a tanítók árvaházában is, csak 16 éves korig nevelik a
leányokat, azután szélnek eresztik, épen ama
korban, amikor a leánynak legnagyobb szüksége van az anyai gondos, éber felügyeletre,
a házi teendők elsajátítására. Ezek számára is
lenne egy intézet, ahol kenyérkereső-pályához
jutnának.
Az általam tervezett felsőbb háztartási iskola,
összekötve a gazdasági leányiskolával, teljesen
megfelelő és kielégítő lenne ama tanítónők
részére is, kik a gazdasági ismétlő-leányiskola
tanítására igényt tartanak. Itt lehetne részükre
nagy szünidőben tanfolyamot rendezni. A háztartástan és kertészet tanítása az újabb tanterv szerint kötelező az elemi népiskola V—VI.
osztályában is. Milyen szívesen vennék e tanítónők is, ha alkalom adatnék nekik egy rendszeres háztartási iskolánál rendezendő tanfolyamon részt venni !
Ugyancsak a háztartási iskola lenne legmegfelelőbb arra, hogy ide helyezne a kormány
3—4 olyan végzett tanítónőt, akit gazdasági
szaktanítónői állásra óhajt kinevezni. Ezek itt
egész éven át mindent eltanulnának s egyúttal
tanítanának is a gazlasági leányiskolában és a
házvezető-tanítónőnek mindenben segítenének,
így, csakis ily módon várhatjuk, hogy tanítónőink is teljes jártasságot szerezzenek minden
oly dologban, melyeknek oktatását joggal várja
tőlük a nép.
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Ha köznépünk érdekében rendszeresítjük a
gazdasági leányiskolát s összekötjük jól berendezett, gyakorlati irányú háztartási iskolával : megkedveli népünk ez intézetet és önként
kínálkozik az alkalom a leányegyesületek, női
társaskörök megalakítására. Az intézet tágas
termeiben vasár- és ünnepnapokon tartott
gazdasági előadások, a háztartás körébe vágó dolgok bemutatása, szórakoztató játékok és ártatlan
mulatságok nemesítő hatással lennének serdülő
leányainkra és asszonyainkra.
Sok családanyának talán módja is lenne
gyermekeinek egészséges nevelésére, helyes
táplálására, de hiányzik nála a tudás. E nemtudás okára vezethető vissza gyakran a sok
beteg, vézna gyermek, az elégedetlen, iszákos
férj, a szociálista eszmék lábrakapása stb. A
szelídebb lelkületű, képzettebb nő, értelmesebb
családanya egészséges és jó gyermekeket nevel.
A család békéje, boldogulása, megelégedése
leginkább a nő kezébe van letéve. „Boldog
csak úgy lehet férfipálya, ha méltó hölgy
annak a koronája!"
Ma már, midőn a nők számára megnyílt az
egyetem, a tudományos pálya, a kereskedői
tanfolyam, pósta, vasút stb., sőt már — Uram
bocsáss! — még szavazati jogot is kivívni akarnak, hogy törvényhozói tisztet töltsenek be,
mindenre tér és alkalom nyílik a nőknek, csak
eredeti rendeltetésük: a háztűzhely rendbentartása, a „főzőkanál" helyes használatának
eltanulására nincs terük és módjuk. Azért
bukott meg legtöbb helyen a „közös konyha"
is, mert nem tudtak a vezetőnők helyesen
számítani, nem tanulták a „házvezetést".
Fájdalom, ma már odajutunk, hogy fiatalembereink félnek a házasságtól, mert igazi
gazdasszonynak beváló leányt ritkaság találni.
Női nevelésünket sürgősen reformálni kell.
Hiszen látjuk, sajnosan tapasztaljuk, hogy
serdülő leányaink irtóznak a munkától, tehát
erre is szoktatni, nevelni kell őket. Ez lenne
főfeladata a háztartási iskolának.
Erős abbeli meggyőződésem, hogy, ha a nők
belátják, hogy a helyes irányú háztartási iskola
nemcsak módot, alkalmat nyújt a kiképzésre,
hanem megélhetést is biztosít, épen úgy, mint
a pósta, vasút, varrás stb., örömmel fogják azt
felkeresni.
Tudjuk jól, hogy egy intézet, egy vendéglő,
vagy egy nagyobbigényű ház szívesen ad egy
megbízható, ügyes főzőnő- vagy házvezetőnőnek teljes ellátás mellett 50—60 koronát, sőt,
ha gyermekeinek is gondozója az illető nő:
havi 70—80 K-t is kap. Míg pl. egy óvónőnek, egy vasúti vagy póstakezelőnőnek nincs
ellátása, mégis alig több a fizetése, mint az
I ügyes házvezetőnőnek.
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A kisebb házaknál alkalmazott házvezetőnők
is igényelnek és kapnak is 20—40 koronát,
teljes ellátás mellett, míg pl. az egyéves tejgazdasági tanfolyamot végzett nők ellátás nélkül 40—50 K havi fizetést húznak. Avagy pl.
egy varróleány, aki 2—3 évig tanul, ingyen
varr mesternőjének, később is alig kap többet
napi 12 órai fáradságos munkájáért 12—20
K-nál. Kitűnik e példákból, mily sok nőnek
adhatnánk kenyeret, tisztességes megélhető módot a háztartási iskolában nyert kiképzés által.

A ló racgvakulásáiiak okai.
Feltűnő jelenség, míg egyéb háziállatainknál — az elaggot kutyákat leszámítva — oly
ritka a különféle okból keletkező szemhiba és
vakság, addig lovaknál ez oly gyakori, hogy
pl. nagyvárosok bérkocsis és egyéb fuvarozó
lovainak minden 4—5-ödike ilyen.
Nem mondhatjuk, hogy hasonló, de kisebb
mértékben mutatkozó jelenség más államok
emporiumainak lovain nem konstatálható, de
ez nem tarthat vissza bennünket annak kinyilatkoztatásától, hogy szégyenletes ez reánk,
világhírű lótenyésztőállamra s óriási kár is
lovaink különbeni értékében.
Afelett nem lehet ugyanis kétségben senki,
hogy a hibás, a rossz szem, de természetesen
a merő vakság is, igen tetemes összeget von
le valamely ló értékéből akkor is, ha használati állat, de akkor is, ha tenyészindividuum.
Mert ez utóbbinak, a tenyészállatnak, értékét
abban csökkenti, hogy indokolttá teszi azt a
félelmet, hogy fogékonyságot örökít át a szembajhoz ivadékaira, a munkáslónál pedig jelentékenyen csökkenti az értéket a merővakság
már mint szépséghiba, de mint használati hiba
is, a hibás, a hiányos látás pedig veszedelmessé
teszi a lovat a lovasra, a kocsisra, a járműben ülőkre, de a járókelőkre is, mert az ilyen
hibásan látó ló, kivált az, amely jól tájékozódni nem tudván, megijed minden csekélységtől s féktelenkedésben tör ki és elragad.
Egyebektől eltekintve s csak a gyakorlati
tapasztalásból ítélve, négy főoka van a ló megvakulásának.
Az egyik az, hogy majdnem általánosan hibásan nyújtják a lónak a szálas takarmányokat túlmagasan elhelyezett rácsból vagy szénás
kosárból, űgy, hogy majdnem minden falat kihúzásánál teleszóródik a szem takarmánytörmelékkel, melyben mindenféle por, szenny,
sőt fertőző természetű anyag is van, vagy
legalább is lehet. Ez a szenny folytonosan,
heteken, hónapokon keresztül izgatja a látókészülék felette érzékeny, kényes hártyáit,
azokat gyulladásba hozza, súlyosan megsérti.
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Mert a ló szabadjában különben is a földről s nem a magasból szedi táplálékát, természetellenes is az ilyen etetés, azért is fel kell
hát avval hagyni s alacsonyabban elhelyezett
edényből kell etetni.
A második ok, hogy az istállókban, kivált
télvíz idején, igen sokszor tüdőt és szemet
rontó a levegő is, különösen amiatt, mert tele
van csípős, izgató ammóniák-gázzal, ami az
istállóban megtűrt mocsokból, vizeletből, bélsárból kerül abba. Ez és az előbbi ok már
most ha közösen hatnak, még inkább felidézhetnek súlyos szembajokat, melyek vakságra
is vezethetnek.
Önként érthető, hogy az istálló tisztántartásával, megfelelő szellőztetéssel e káros hatást
mérsékelhetjük, sőt be is szüntethetjük.
A harmadik ok a ló megvakulására a rossz
szerszám és túlterhelés. A túlszűk kuinet, a
rosszul elhelyezett szügyelős hám, de sőt a
túlságosan szoros kantár is elnyomja a felületesebben fekvő ereket s így akadályozza a
vérnek a fejtől való elfolyását, vagyis vérbőséget idéz elő a fej összes szerveiben, a
szemben is s ez még fokozódik, ha a munkás
állat túl is van terhelve, mert ez a végletekig
vitt erőfeszítés meg vért hajt a mélyebben
fekvő, el nem nyomható verőereken át az
agyba s az avval összefüggő szembe is, ekként
még erősebbé tevén a szemre káros, betegítő
hatást.
Nagy ügyelettel szerszámozzunk hát s tartózkodjunk a túlterheléstől, mert nemcsak
szem, hanem egyéb betegségeket is felidézhetünk e gondatlanságunkkal.
Negyedik oka a ló megvakulásának a kantár
szemellenzője. Nézze meg bárki is egy szeles,
poros áprilisi napon, — de máskor is — pl.
a fuvaros- és bérkocsis-lovak szemeit s látni
fogja, hogy tele vannak azok az utca porával,
mely beléjük verődött épen a szemellenzők következtében, melyek a nekiütődött, felkavart
szemetet egyenesen odaszórták. Nap nap után
történik ez is folytonosan s mégis csudálkozik
némely ember, hogy annyi a vak bérkocsis,
meg más hasonló ló, de nem veszi észre, hogy
milyen kevés a vak azon lovak között, amelyek kantárján ez a szemrontó ellenző hiányzik. Százezrei között pl. a szemellenzőt nem
viselő katona-, csendőr-, rendőr- és egyéb nyerges lovaknak, alig akad vakja.
Le hát avval a szemgyilkoló ellenzővel,
mely el is rútítja a ló fejét, eltakarván annak
kifejezésteljes szép szemeit s ijedőssé, elragadóvá is tevén az állatot épen avval, hogy a
szabad látástól, teljes tájékozódástól megfosztja.
M. K.
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P I H E N Ő .
Gergely.
(Egy készülő elbeszélő vers első éneke.)
írta : Havas

István.

Az iskolaszéknek örökös elnöke,
Es választmányi tag körben, kaszinóban.
Tekintély, tudós ; bár oly szűk látóköre,
Hogy orránál messzebb alig lát, valóban.

Az én hősöm, kiről szólandó ez ének,
Nem született fényben, puha selyemágyon,
Nem dörgött ágyúszó világra jöttének —
Fecske csicsergett csak a kis zsellér-házon.
Nem tette címeres pólyára a bába,
Nem öltött zászlódíszt tornya ódon várnak ;
Bár első fiú volt egy szegény családba',
Akit ott még legtöbb szeretettel várnak.

De akit szerettem szivemből, igazán,
Bevallom még most is, minek a tagadás,
(Oh, csak jönne a rím csengően, szaporán !)
A Liboky úr volt, a zengő trombitás.
Soha szebb szakállat, hullámosb fürtöket,
Tűzben égőbb szemet nem látott a világ,
Mint mikor szélvészként jelezte a tüzet,
S futva az utcákon, fújta a trombitát.

így bizony elesem sok hangzatos tárgytól,
Szép polgár-olvasóm, s téged is megfosztlak
Ama környezetek kedvtelő rajzától,
Melyben a főrangú hősök élni szoktak.
Nem lesz itt várkastély, szellem, (ki mogorva
Kriptát elhagy éjjel) ; nem lesz park, randevú,
Sáppadt gróflány, lovag ; vadászat, tivornya ;
Selyemfüggöny, pamlag, melyben rág moly és szú.

Látszott rajt', hogy lelke maga is tűzbe' van,
S átérzi a vészt, mit hoz a tűzbestia.
Megbámulni való, mily délcegen rohan,
Mintha vón bizony a szárnyas Merkúr fia.
Hogyha naplót vezet : ott fel van jegyezve
Diadalbetűkkel, tudom, mind az a nap,
Midőn tettre hívta pályája, szerelme,
Midőn nem volt senki nálánál boldogabb.

Daliás időket se támaszt föl lantom,
Hősöm él, apja is, ki kalaposmester,
Ihácson kezdődik e dal csendes hangon,
Ott született hősöm a szép Kósa Gergely.
. . . Ihács, te kis város, te rejtett kis fészek,
Szelíd szőlőhegyek alján meghúzódva,
Ahol virágzik a . . . tudomány, művészet? . . .
Oh nem ! Csak a pletyka ősi idők óta.

Bár azért az alvég vagy felvég leégett,
A parádé jól ment, de gyarlón a munka.
A díszparancsnokot ette „buta" méreg,
Rossz volt a fecskendő, vagy a cső volt kurta.
. . . Oh jöjjetek elő ti kedves alakok,
Kiket megaranyoz derűs emlékezet !
Hibátokért aki ím kacag rajtatok :
Egyben engesztelőn nyújt felétek kezet.

Terólad írom én e rímes sorokat,
S Lóltosröl, (patakod ez a kis kanális,)
Várromodról, melyen álmodoztam sokat,
Míg egyszer csak el nem vitt a vicinális.
Hallom változtál ; a megszólás virulóbb,
Szentesített helye nálatok is a zsúr ;
Templomtokra tornyot emelt pár hosszú tót,
S cilinderben jár már sok hivatalnok úr.

Legnagyobb erényünk nekünk a gyarlóság,
'Sz tudja kend Gunyics bá', a rendnek nagy őre,
Eltölté kendet is a hivatal-kórság,
Ha fennen szólott: „Csitt, lódulj csak előre!"
És az apró tolvaj, ki csak almát lopott
A szemes kofától : meglakolt keményen.
És futott a nagyja, mint ez már megszokott,
Vagy pedig élt köztünk tisztelet mezében.

A jó polgármester ! Sohasem felejtem.
Méltóságos pózzá intő példa nékem,
Ha valami leszek, hogyan viselkedjem,
Hogy álljak, hogy lépjek, kivált a köztéren.
Volt is tiszteietje ; nem versenyzett véle
Csak a tűzoltóknak derék parancsnoka,
Aki, ha vasárnap kiöltözött fénybe' :
A polgármester is elhomályosoda.

Itt van Gabos úr is, aki mindent tudott,
Az élő hírharang, a foltozó varga !
Már kora hajnalban az utcákon futott,
A kivancsiság kis lelkét mindig marta.
Tudta : mi hol történt, tilosba ki lépett,
Ki küzd adóssággal, mely asszony csapodár . . .
S mikor felesége megszökött : elképedt,
Óh sors gúnyja, ép ezt nem sejté a szamár !

S ott a jó patikus, ez a művelt személy,
Járása, mozgása : csupa ritmus, ideg ;
Ki a felsőbbekkel olvadóan beszél,
De lefelé gőgös, méltóságos, hideg.

Köszöntlek téged is, városunk nagy fia,
Ügyvéd, lapszerkesztő és egyben fő-svihák!
Kit naggyá tett a szó, a sok csizmadia,
A sok nyűtt frázis, a színlelt hazafiság.
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Te szónokolsz nekünk faj- s honszeretetről,
Es a viszálykodót jó pénzért megvéded.
Képviselőnk lész, (ki fosztna meg itt ettől,)
Nagy ember, s majdan érc hirdeti emléked.
I t t nőttem fel . . . azaz nem én, hanem Gergely,
S mint kitűnő diák végezte a latint.
Tanúit késő estig, délben kora reggel,
Télen szűk szobában, nyáron szabadba kint.
Derdidasz keservét, hideg holt nyelveket,
Német észjárású mértant, mely ábrázol . . .
A matematikát, a rémes X-eket.
Ha említik neked : tőlük most is fázol.
Oh Homérosz, Horác, meggyűlöl titeket
Zsenge i f j ú szíve sok kicsi diáknak !
Sok szenvedést hoz rá magasztos művetek,
Nem értvén lelkét e fönséges világnak.
S nem megy majd hozzátok megtisztulni lelke,
Amikor e zagyva életben elfáradt,
S nem száll a ragyogó klasszikus vizekre,
Mikből az újhodás levegője árad.
Azt hisszük az ifjú lelke zsák, tarisznya,
Amit meg kell tömni sok-sok tudománnyal . . .
A hajós a tengert ugy-e meg nem issza,
Hanem evez rajta okos, bölcs kormánnyal !
Egyszerű iskolánk, kit Kossuth és Deák
Elvégzett egykor, és más magyar jelesek :
Visszahívó szívvel gondolok én reád,
Zsenge szívhez mérted a hasznost, nemeset !
Akit te tanítáJ : várunk volt e lélek,
Alkotmányunk őre, magasan hevülő.
El nem görbítette a nyelvét a német,
Nem savanykodott már ifjan, mint a hüllő . . .
— Volt-e ifjúságod, szorgalmas Gergelyem,
Elűzte d e r ű j é t igazgatód szava ;
„Ez a sok szegény itt, tolakvó, r e n d e t l e n ! " . . .
Te küzdtél, hogy első légy, osztályod java.
Essék itt néhány szó a jó direktorról,
Szigorú szeméről, gömbölyű hasáról;
Ha szegény szülő j ö n : zsémbelődik, mormol,
De t u d sok jót, szépet az „ u r a k " fiáról.
Gergelyt sem szerette a derék Lábady,
Elve volt : menjen, ki tandíjat nem fizet ;
Nem akarta róla a j ó t sem hallani . . .
Bocsánat, hogy versben említem e szivet !
Jómódú fiúkat, uri tökfilkókat
Tanított Gergelyünk, míg maga is tanult.
E kényes bábuk rá még több t e r h e t róttak,
S míg álmodott : esze nehéz munkába fult.
Mert már itt sarjadztak lelkében nagy álmok.
Oh mely kéz ülteti a szívbe ezeket !
Mért nem ölik meg a nyomorgattatások,
Mikor még fogannak csendes orcák megett.
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Alacsony szobájuk műhely is volt egyben.
Apja itt gyúrt, formált sok kerek kalapot.
Dolgozott békében, élt elégedetten,
Nevelve négy fiút, kit neki ég adott.
Gergely a legidősb, komoly fiú, szelíd,
A n y j a szemefénye, akit már kis korban
Gondolat ösztönöz, és tudnivágy hevít.
Könyveket lapozgat gyakran a sarokban.
Nagy fekete szeme szelíd fényben ragyog,
S m u t a t j a mily élénk a lélek odabent.
A miért-et mondja, még alig hogy gagyog,
S megsejti már korán, mi a szép, jó s a szent.
A kis Ábécés könyv csodás világ neki,
Szürke betűivel köt mély barátságot ;
Tarka formájukat míg papírra veti :
Kis lelke szövöget tündérszép világot.
Muzsikál a betű, vagy tár elé képet,
Most harsog, mint az ég, susog mint a csermely ;
Ú j földre viszi, mely csupa fény, igézet,
Hősöket fest, kikkel parolázik Gergely.
í g y tán nagyon is a felhőkben j á r t volna
S kiesik alóla ez a szép sárteke ;
De a nyomorúság kebelére vonta,
Szólván: „Hová mégy, hisz az enyém vagy! Gyere!"
Tizenöt éves volt, mikor meghalt anyja,
Gergely volt utolsó szava, pillantása.
Sejtette, hogy álmát e fiú folytatja,
Almát, melyet egykor ő szövött magába'.
Nemes szív volt e nő, vágyakról lemondva :
Minden szabad percét fiának szentelte.
Korán tanította magasztos dolgokra,
í g y tanult repülni a Gergely szép lelke.
Kivitték már. S vele a rendet a házból,
Fehér vakolatját a négy fal hullatta :
Felhányt fészek lett a gondozott szobából,
Az elhagyatottság bús képét mutatta.
P o r lepte a b ú t o r t . A kisebb gyermekek
Cikk-cakkos figurát rajzolgattak bele.
Az özvegy embernek a könnye megeredt :
Mily' elhagyott háza, mily' hideg tűzhelye !
Szennyes lett a fiúk fehér ingecskéje,
Rongyos a r u h á j a , a kis harisnyája.
Óh, be szebben van az a kedves mesébe',
Melyben sír magában három kicsiny árva.
De kilép a sírból édesanyjuk éjjel,
S valamennyit rendbe hozza, elaltatja,
Letörli könnyüket anyai kezével . . .
Óh, mért nem tehet így minden árva anyja !
Virágot ü l t e t e t t Gergely az ű j sírra,
Es kijárt hullatni reája könnyeket.
Az alant alvónak panaszolta sírva,
Hogy kis házuk rendje felbomlott, oda lett.

31. SZÁM.

27
NÉPTANÍTÓK

„Mily' nehéz nélküled, gondozó jó anyám,
Hányszor rebegem itt sóhajtva nevedet!" . . .
Epen így zokogott egy kicsiny árva lány
A ciprusfákon túl, egy friss sírdomb felett.
Összehozta őket a közös mély bánat.
A fiatal szívek oly hamar fogannak !
Míg szemeik méla könnyei folyának,
Ok egymásnak örök hűséget fogadtak.
Az alkonyi napnak ragyogott sugára,
Az ifjú virágnak szálló illata kelt ;
Kéz-kézben, úgy néztek a messzi határra.
A ciprusfákon egy kis madár énekelt.
A messzi határ a jövőt jelentette,
A madárdal tisztán fogant szerelmüket . . .
El, el, ifjú álmok, oszoljatok csendbe',
Az én szekerem már csendes ú t j á n üget !
Kigúnyolsz, ne nevess, téged is meghat még
Az első szerelem hófehér regéje,
A tavaszfuvalom, ábrándos kék menny-ég,
S emlékezet szárnyán száll lelked feléje !
. . . É r e t t lett Gergelyünk. í m ' róla a levél !
De most mit tegyen a tömérdek jelessel.
Indul Budapestre, valahogy csak megél,
— Bár semmije sincs — hisz' dolgozni nem restel.
A jogot hallgatja. Ez a legjobb pálya
Mostanában nálunk szép Magyarországon,
Szegénye, gazdagja egyként tolul rája . . .
Hogy én is nem mentem, immár szánom-bánom.
L e h e t n é k . . . De hagyjuk. Nem volna rossz pedig
í r n i itt magamról egy kis ismertetőt,
Mily' tehetség az, mely bennem rejtezkedik,
Szerényen, rejtve, mint palackban a befőtt.
S mondhatnám ezt mind a méltatlanság hangján,
Hisz' ilyen önhimnusz manapság már divat,
Prózában épen úgy, mint a költők lantján . . .
„Nagyjaink", példátok ily' gyönyörűen k i h a t !
Búcsúzzunk Ihácstól. Ragyogó vidéke,
Északról a hegység, délre a nyilt róna :
Szebb, mint rövidlátó, ü r e s f e j ű népe.
Szép föld, kiről eddig dalom nem is szóla,
Akit megkoszorúz dúslevelű borág :
Képed hűn megőrzi távozó Gergelyed !
Te láttad eltűnni zsenge gyermekkorát,
S serkedni szép állán az első pelyheket.
A mezőt, az erdőt még egyszer bejárja,
S fölballag a várra. Az ósdi romokon
Lebever a f ű b e s megered könnyárja.
Hallja búcsúszavát jóbarát és rokon ;
De keveset beszél, merengő, meghatott.
Utolsónak marad hü szerelme tárgya :
Juliska, akitől ígéretet kapott,
Hogy ott lesz kertjükben s magányosan várja.
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A kertek felül megy ; a várromok alatt.
Tál a Lókos vize csillog a napfényen ;
A szénarendekből dús illatár fakad ;
Peng a kasza, vágják a f ü v e t a réten.
Szerelmes muzsikát a bogarak zengnek.
O a kertbe fordul, Juliskát köszönti . . .
S egyszerre férfivá változik a gyermek,
S amit szíve érez : azt szóba így önti :
„Elmegyek, Juliskám, e l ; tanulni jogot.
Még semmi sem vagyok, de nagy cél előttem.
Itt hagylak, gondolj rám, én csak rád gondolok,
S az édes álmokra, kiket rólad szőttem.
Te lebegsz előttem, ha reggel ébredek,
Te tartsz vissza bajtól, te őrzöl meg tisztán,
Te vezetsz előre, mikor elcsüggedek,
Te mindenek fölött való szent talizmán !
Nem ismerem még a nagyváros életét.
Tudom, hogy nagy gond vár reám ott s küzdelem ;
De én hősen szerzem meg jövőnk édenét,
Amíg egy biztató angyalarc küzd velem.
Vársz-e rám, Juliska, ha késni találok,
Ne sajnáld az időt, mely hűtlen f u t tovább,
S eltűn, mint kertedben a hervadt virágok,
Mert hűségét épen hozza meg katonád !
Diadalmenete a győző Cézárnak,
Meg sem közelíti, ahogy jövök érted,
Pedig csak szótlanul karjaimba zárlak,
És észre sem veszed, mikor ide térek.
Kis k e r t e t e k felől fogok jönni csendben,
Tán a kerítést is átugrom, úgy lehet,
Tán ép i t t fogsz ülni, e virágos kertben
S én hátulról lopva befogom szép szemed.
Holnap kora reggel megyek már, virágom ;
Búcsúzzunk, de ne sírj, ne hullasd könnyedet !
Hisz' minden órában, percben viszontlátom
A képzelet szárnyán ragyogó képedet.
Szakíts egy virágot s könny nélkül tűzd ide,
Ide szívem fölé, amely érted dobog !
Csókolj meg, hisz' enyém vagy, nem lát senki se',
Csak a nap, ki ránk süt, az ég, ki mosolyog!"
í g y búcsúzott Gergely T a r j á n Juliskától.
A szelíd leányka némán csak remegett,
Egyetlen szó se' szállt el ajakáról
S küzködött, hogy visszafojtsa a könnyeket.
Kék szemei mégis úsztak a könnyárban,
S ő egyre csak nézett, csak nézett Gergelyre.
De nem bírt soká így nézni fájdalmában,
Ráborult hősünkre, mint egy élő szentre.
Korán indult másnap a szerelmes fiú,
Aludt még a nap is bíborpiros ágyán.
Csend ült a városon, mint szívén méla bú,
Csak a vonat sípolt a pályaház táján.
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Egy-két alak látszott itt-ott az utcákon,
Akik épúgy mint ő, a vonathoz mentek.
Meg a gazdag bérlő robogott batáron,
Száguldó lovai porfelleget vertek.
Jobbra néz Gergely : a Juliskáék háza !
Nézi, hogy mit láthat vájjon az ablakban !
Alszik-e Juliska, van-e édes álma ? . . .
Jól lát ? . . . í m ' a kapu előtt egy alak van !
Megismeri : ő az. Szeme kigyúl fényben,
Sietve f u t hozzá, de szava elakad.
A lány egy kis pakkot szorongat kezében :
„Én sütöttem, Gergely, odaadhatom, s z a b a d ? " . . .
Virág volt kívül, bent sütemény, pogácsa.
„Költse el az úton, messze van Pest n a g y o n ! "
Föl-fölszakad Gergely forró sóhajtása :
„Oh, mint hagyjalak el, ón édes angyalom!"
Elválnak, ez sorsuk ; mit írjam a többit . . .
Egyszer én is váltam, én is messze mentem.
Rég' volt, szemem mégis a könnyek eltöltik,
Búmat néhány csengő rímben már elzengtem.
Testvérei, apja a vonatnál voltak,
Szótlanul, szomorúan állt ottan mind ahány.
Apja, míg szemei könnyben fuldokoltak,
Pálinkát v e t t e l ő : „Nem iszol,
fiacskám?"
Nem ivott s apját is kérte, hogy ne igyon.
Rászokott, mióta felesége sírba' . . .
A kisebb fiúk is rendetlenek nagyon . . .
Ment a vonat, Gergely fölugrott rá sírva.
Isten veled, Ihács, szólt később magában,
Mikor visszanézett még egyszer Gergelyünk.
Átölel, visszahúz szerető karjával
A drága szülőföld, ha onnan elmegyünk.
Emlékszel-e reá, olvasó, te kedves,
(Ki tán néma gúnnyal mosolygod versemet !)
Volt tán idő, mikor te néked is nedves
Szemedben gyöngyöző fájdalom reszketett.
Csakhogy elfeledted. Ez volna szerencsénk,
Feledünk s felednek minket is aközben.
Újabb fájdalmainkkal, jaj, hová is lennénk,
Ha egyik nyomán a másik el nem röppen.
Gergely ezt nem hitte, i f j ú volt, nem t u d t a ;
Úgy vélte, hogy szíve megszakad a búban.
Magát a szűk kupé egy sarkába dugta,
S maga elé nézett, egyre szomorúan.
A jegye n e m volt zöld, sem haloványsárga,
A felséges népnek kocsiján utazott.
Paraszti emberek szálltak be hozzája.
„Hová, i f j ú u r a m ? " — így kérdték oszt azok.
Nem esett terhére, hogy feleljen nekik,
Elmondta őszintén : mi vágya, mi célja,
Bizonytalan sorsnak érezi a szélit,
De erős a kedve, izmának acélja.
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Tisztelettel nézték az egyszerű népek,
Míg ő ablakhoz állt s kifelé tekintett.
Méla szeme elé tárultak ú j képek,
E l t ű n t Ihács régen, már tornya se intett.
Isten veled, édes szülőföld határa,
Óvjad meg Juliskát, hogy szellő se érje ;
Ne engedj porszemet szűz lelke havára,
Óh, vezesd, vigasztald, míg eljövök érte !
í g y beszélt ott belül keblében a lélek.
De künn a töltésen a tarka virágok
Megértették, meg, meg a néma beszédet,
S fejecskéjük intett szép Istenhozzádot.
E r e d j csak, susogták, a férfi sorsa ez,
Harc, küzdés : eszköze magasztos munkának.
Ha mindez fejedre büszke babért szerez,
Rakhatod lábához egykor Juliskának.

Gazdasági Tanácsadó.
P . Po Sasány. Oly segélyző-egyesület, amelyről
említést tesz, 'udomásunk szerint nem létezik ; azonban már több ízben volt illetékes helyen szó egy
ilyennek létesítéséről. Tervezetet ennélfogva nem
küldhetünk, hanem legcélszerűbbnek tartjuk, ha az
illető vármegyei gazd. egyesülettel lép érintkezésbe
és terveibe beavatja az illető kerületi gazd. felügyelőt. — R. J . Budapest. Méltóztassék Zabik
László háziipari helyi megbízotthoz fordulni, aki
Zomborban ily szövetkezetek élén áll. Gyékényfonatokat is az ő révén szerezhet be. — D. A. Bedenike.
1. Egykoronás bélyeggel ellátott kérvény alakjában
forduljon a földmív. minisztériumhoz, ahonnan kedvezményes áron kaphat az iskola részére fajnyulakat.
2. A házinyúltenyésztésről több munkát talál a
könyvpiacon. így pl. Andrássovich Géza, kir. intéző
(címe : Budapest, Földmív. miniszt.), továbbá Hreblay
Emil gazd. felügyelő (lakik Kolozsvárott, Ferenc
József tér 8. sz.) és Monostori Károly állatorvosi főiskolai tanár is írtak ily tárgyú szakkönyveket. E
könyvek bármely könyvkereskedés útján beszerezhetők. — M. Gy. Munkács. Ön azt mondja beküldött cikke végén : „És te gyarló tollam pihenj egy
kicsit". Nohát kérem pihentesse csak egész nyugodtan tollát, s ne árasszon el minket hasznavehetetlen,
gyarló cikkekkel. — Sz. M. Bihar-Piskolt. 1. A
gyógynövényeket nem tenyészti, hanem termeli a
gazda. '2. A fejéregyházi birtokkezelőség Segesvár
mellett van (Erdély). 3. A termelésre igen jó útmutatást ad Pater Béla dr. gazd. akad. tanár (Kolozsvár) könyve. Azonban a mi lapunk is foglalkozott 2
évvel ezelőtt hosszabb folytatólagos cikksorozatban a
gyógynövények termelésének és értékesítésének leírásával. 4. Kísérelje meg és adjon be egy kérvényt annak idején a tanfolyamra leendő felvételre. Hátha kivételt tesznek. — B. J . Sóskút. Gyógynövény-palántákat részben
a fejéregyházi állami birtokkezelőségnél, részben pedig
Laib Rezső, gyógyszerésznél (Böős, Pozsony m.) szerezhet be. — \ . B. Gyula. Csakis az illető kerületi
kir. gazd. felügyelő útján kaphat. Esetleg, ha az
iskola részére kéri, így 1 koronás bélyeggel ellátott
kérvényt kell a földmívelésügyi miniszterhez intéznie. — L. J . Melivágása. (Szepes m.) Forduljon egyelőre egyszerű levélben az orsz. halászati felügyelőséghez, Budapest, V., Földmívelésügyi minisztérium. Ha
erre választ nem kapna, ami nem valószínű, úgy
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kérvényt kell a felügyelőséghez benyújtani. A pisztrángikrákat ingyen fogja megkapni, sőt, ha a telepítése jól sikerül, még jutalomra is számíthat. —
Özv. P . P . J . A napilapokban és a Földmívelési
Értesítőben (amely a földmívelésügyi minisztérium
hivatalos lapja) annak idején közzé lesznek téve.
Levelében elfelejtette megírni, hogy hol, mely községben lakik, s így magánlevélben nem válaszolhatunk. — Cz. A. Döbrönte. A gyakorlati gazdatiszti
vizsgát ma már letenni nem lehet. Az erre vonatkozó
törvény eleinte csak egy évi terminust adott, majd
ez meghosszabbíttatott még 2 évvel, de ma már vége
az ily vizsgálatnak. A napilapokban és szaklapokban
és annak idején számos L.ben figyelmeztettek a gyakorlati gazdatisztek az ily vizsga letételére, s aki a
figyelmeztetést megszívlelni elmulasztotta, az vessen
magára ; — ma már késő ! — F . M. Göinörrépás.
Igen hasznosnak bizonyulna a fehérneművarrás, a
fehér és színes hímzés, s nevezetesen a kalotaszegi
varrottasok készítése. — M. R. Rakamaz. Olvassa
el a gazdasági népoktatás című lapunk folyó évi
gazd. tanácsadó rovatokat, azokban kérdésére a pontos választ meg fogja találni. Folytonos ismétlésekbe
nem bocsátkozunk. — B. F. Kanizsa. 1. A községek
tulajdonát képező területeken a birtokosok a vadászatot 6 évi tartamra bérbe kötelesek adni. 2. A fővadak .(szarvas, dámvad) által okozott mezei és erdei
károkért a vadászat birtokosa kártérítéssel tartozik.
Evégből azonban szükséges, hogy a kár, elkövetésétől számított 8 nap alatt, a hatóságnak bejelentessék.
— A. P . Arad. A borok derítésére használt különböző szerekből egy-egy hektoliterre a következő menynyiséget kell venni: tojásfehérjéből l'/s tojásból, közönséges zselatinból 12—15 grammot, vizahólyagból
1—5 grammot, csersavból 10—30 grammot, kaolinból (porcellánföld) pedig 1 kilogrammot. A felsoroltakon kívül még más, de ritkábban alkalmazott borderítőszerek is léteznek. — T. S. Kótaj. 1. A kérdéses műtrágyák közül a superfoszfátot a chilisalétrommal bármikor összekeverheti s így szórhatja el,
ellenben a szuperfoszfátot a mésszel egyáltalában nem
szabad összekeverni, sem pedig a meszet a chilisalétrommal, mert különben a tiágya hatását veszti. 2.
Egy ló után évente 90, egy istállózott fejőstehén
utan pedig 125, végre egy hízósertés után 17'/s métermázsa istállótrágyára számíthat. — L. M. Szabadhegy. A köménymag vethető áprilistól júliusig. Vetőmagszükséglete soros vetéssel, kat. holdanként 4—6
kilogramm. A vetés sortávola 45—60 centiméter.
Várható termés átlagban 12—15 kg. szem. Értékesíthető kisebb mértékben a fűszerkereskedésekben és
drogériákban.

Vegyesek.
— Felvételi

értesítés. A halmi i állami

gazd. felső népiskola (három éves tanfolyamu)
I. osztályába a következő 1 9 0 9 — 1 0 . tanévre
újonnan 10 olyan szegény tanuló vétetik fel, ki
tankönyvön és ruházaton kívül az intézetben
bentlakást és teljes ellátást nyer. Felvételi kellékek: 1. Legalább 12 éves, legfeljebb 14 éves
életkor, mely keresztlevéllel igazolandó. 2. Iskolai bizonyítvány a népiskola VI. osztályáról.
Akik ezzel nem rendelkeznek, azok 1909
július

3-án a VI. osztály tárgyaiból felvételi

vizsgálatot

tartoznak tenni. 3. Orvosi bizonyítvány arról,
hogy a pályázónak ép, erős testalkata van és
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védhimlő utóoltásban részesült. 4. Szegénységi
bizonyítvány. 5. Hiteles szülői vagy gyámi nyilatkozat arról, hogy, ha a fiú felvétetik, a szükséges ruházattal és taneszközökkel a tanfolyam
egész tartamára saját költségén ellátja, vele a
bárom éves tanfolyamot bevégezteti s ha időközben kivenné kötelezi magát az évenként kiszab o t t 120 kor. konviktusi díj megfizetésére. Az
ezen okmányokkal felszerelt s a közokt. minisztériumhoz címzett folyamodvány f. évi július hó
2-ig az intézet igazgatóságához Halmiba küldendő. Az ingyenesen felvett 10 tanulón kívül
még 3 0 — 4 0 növendék felvétetik az iskola konviktusába évi 120 kor. fizetés mellett. Akik e
helyekre folyamodnak, azoknak szegénységi bizonyítványt nem szükséges csatolni, e helyett
azonban csatolandó egy kötelezvény arról, hogy
az évi 120 kor.-nyi tartásdíjat szabályszerű időben és részletekben megfizetik. A folyamodvány
és mellékletei szegénységi bizonyítvány melléklése mellett bélyegmentesek. Elkésett, vagy kellően fel nem szereit folyamodványok figyelembe
nem vétetnek. A folyamodók fel vagy fel nem
vételükről, a beíratásokról s egyéb szükséges
tudnivalókról szeptember l - i g levélben értesíttetnek.

— Ruházati ipari tanítói tanfolyam. A
keresk. miniszter 1909. évi 4 1 4 6 . sz. a. kelt
rendeletével megengedte, hogy a Technológiai
Iparmúzeum igazgatósága által rendezett mestertanfolyamokra és ipar-vándortanfolyamokra
a
rendszerint behívott 20 iparoson kívül tanfolyamonként a közokt. miniszter iparoktatási főigazgatója által esetenként ajánlott egy-egy iparostanonc-iskolai (általános rajztanfolyamot végzett)
rajztanító is felvétessék, aki azonban semmiféle anyagi segélyre igényt nem tarthat. Ez
engedély alapján a f. év nyarán a Technológiai
Iparmúzeum igazgatója által szervezett ruházati
mestertanfolyamra Szegedről Gróf Győző tanító
vétetett fel. A ruházati és rokon iparágak szakrajzában való kiképzésre igen n a g y számban jelentkeztek az iparostanonc-iskolák rajztanítói. A
n a g y érdeklődésre való tekintettel az iparoktatási főigazgató értesítette az iskolák igazgatóit,
hogy a jövő évben a közokt. miniszternek a
ruházati és rokon ipari szakrajz-tanfolyam szervezését fogja javasolni.

— Méhészeti tanfolyam. Az „Erdélyrészi
Méhész-Egyesület" Kolozsvárt bázsongárdi mébtelepén méhészeti tanfolyamot fog tartani július

8—25-ig és augusztus

5—22-ig a néptanítók

számára. Minden egyes vidéki tanfolyamhallgató
annak tartama alatt napi három korona segélyben részesül. Minden egyes tanfolyamra 20 — 20
hallgató vétetik fel, kik kötelesek úgy a delelőtti, mint délutáni előadásokon pontosan megjelenni. A pályázni szándékozók folyamodványu-
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kat az „Erdélyrészi Méhész-Egyesület" Elnökségéhez Kolozsvárra címezve, a tanfolyam megkezdése előtt legalább egy fél hónappal n y ú j t sák be.

— Jutalom az inasközvetítésuél közreműködő tanítóknak. A budapesti ipari és kereskedelmi munkaközvetítő intézet (VIII., Józsefk ő r ú t 36.) m á r két esztendeje az egész országra
kiterjedőleg szervezte az inasközvetítést. Egyrészt
felhívta az ipartestületeket, hogy utasítsák az
intézethez az olyan mestereket, akiknek inas
kellene s hajlandók volnának azt 4 évre szerződtetni ellátás, ruházás és a tanoncviszonyból
kifolyó költségek viselése mellett. Másrészről felkérte az összes népiskolák tanítóit, hogy jelentsék be az intézetnél az ipari pályára kívánkozó
növendékeket és segítsék elő azok elhelyezésének lebonyolítását. A tanítói kar, kihez a közokt.
miniszter is hasonló felhívást intézett, kézséggel
karolta fel az ügyet és szíves közreműködésük
mellett eddig is több száz olyan szegénysoreú
földmíves és napszámos gyermekét s i k e r ü l t elhelyezni, akik másként n e m tudtak volna hozzáj u t n i a mesterség tanuláshoz. A keresk. miniszter a maga részéről is méltányolni k í v á n v á n a
tanítók ebbeli önzetlen és eléggé fáradságos
munkáját, közülök : Vaszilesin Györgynek (Hegysur, Pozsony vm.), Kánzli
Gyulának (Nemesvid,
Somogy vm.), Kovács Jánosnak (Zenta, BácsBodrog vm.), Riiez Andrásnak (Keszteg, Bihar
vm.), Atanászkovich
Vlajkónak (Bavaniste, Ternes vm.), Turza Jánosnak (Dobronok, Zala vm.),
Bozsga
Hilárnak (Borgóprund, Besztercze-Naszód vm.), Pongor Lászlónak (Erdengeleg, Szatmár vm.), Barkó
Áronnak (Zalán, Háromszék
vm.) és Balogh Gyulának Apácza, Csanád vm.)
mint akiknek közreműködésével az elmúlt 1908.
év folyamán a legtöbb fiút sikerült elhelyezni,
egyenként 5 0 — 5 0 korona jutalomdíjat engedélyezett.

— Tanoncelhelyezés. Szülőknek iskolai év
végével sok gondot okoz gyermekeik pályaválasztása. A budapesti lakatosmesterek szövetsége
felhívja a szülők figyelmét VIL, Dohány-u. 58.
szám alatti tanoncelhelyező irodájára, ahol a
jelentkező tanoncokat ingyen közvetítik, akár
teljes ellátással, akár fizetéssel. A lakatosiparospálya aránylag gyors előmenetellel kecsegtet.
Az intelligens, ügyes és törekvő
fiatalember
nagy keresetre tehet szert.
— A Házinyúltenyésztök Országos Szövetsége a mult héten t a r t o t t a a Köztelek nagytermében alakuló közgyűlését. Az ország minden
részéből tekintélyes számban sereglettek egybe a
házinyúltenyésztők. Ezenfelül 200-an írásban jelentették belépésüket. A szövetség elnökévé egyhangúlag Lipthay Erigyesné bárónőt választották.
A tisztikar a következőkből alakult: Másodelnö-
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kök : Hajós Emil, Kubinyi Béla és rábabogyoszlai V a j d a Viktor. Ügyvezető másodelnök : AufFenberg János (Csillaghegy, Budapest). Alelnök :
Potchen Jakab. Titkár : Tóth Ferenc. Jegyző :
Derner Aurél. E l l e n ő r : Száva János. P é n z t á r o s :
F ü r c h t János. Szertáros : Kiiment József. A szövetség megalakításának az a eélja, hogy a házinyúltenyésztést nagy közgazdasági és szociális
fontosságához méltóan, országosan szervezze és
elterjessze. Ezt a célt előadások tartásával, kiállítások rendezésével, vásárok rendezésével, a
házinyúlhús és gerezna értékesítésének vezetésével, telepek, egyesületek segélyezésével, tenyésztőtelepek létesítésével, tenyésztőállatok beszerzésével, ingyenes fedezőállomások fölállításával
és a házinyúlkereskedelem szabályozásával kívánja
szolgálni. Tagjainak ingyen tenyésztőállatokat és
vérfelfrissítésre tenyészbakokat oszt. A tagsági
díj évenként csak 6 korona, amely összegért a
szövetség havonta kétszer megjelenő hivatalos
közlönye, a „Házinyúltenyésztés és Értékesítés"
című, (Budapest) Csillaghegyen megjelenő szaklap is ingyen jár, amelynek előfizető-díja különben évenként 4 korona. A tagok fölvételét Auőenberg János ügyvezető másodelnök (Budapest,
Csillaghegy) eszközli.

— Nyúlólak. Házinyulaink az ólazás tekintetében is igénytelenek, de jobban tenyésznek,
ha olyan tartózkodási helyükről gondoskodunk,
amely fagy és légvonat ellen védelmet n y ú j t ,
száraz fekvőhelyet és tiszta levegőt biztosít. Minden tenyésztőnek tehát a célnak megfelelő ólakról kell gondoskodnia. Külső és belső ólakat
különböztetünk meg. Az egyes külső ólakat,
ketreceket védett helyen állítjuk föl és valamennyit egy közös kátrányos tetőlemezzel bevont
tetővel látjuk el. A belső ólakat világos, szellős,
kőből, téglából épült helyiségekbe állítjuk. A
külső ólakat a belsőkkel szemben előnyben kell
részesítenünk, mert a szabadban nevelt állatok
tapasztalatunk szerint sokkal egészségesebbek,
p r é m j ü k jóval sűrűbb, tehát értékesebb is, mint
a belső ólakban elhelyezett állatoké. Azért a
belső ólakat is meg kell becsülnünk, ha a tiszta
levegő járását valamikép biztosítani t u d j u k bennük. Aki a házinyúltenyésztésről bővebbet kíván
olvasni, hozassa meg a Csillaghegyen, Budapest mellett megjelenő „Házinyúltenyésztés és
Értékesítés" című szaklap egy mutatványszámát
ingyen.
T a r t a l o m . Leszerelés. Máday Izidor. — Egy külföldi szövetkezet. Balásy Dénes. — A debreczeni
munkáskertek. Lakatos Lajos. — Háztartási iskolák
létesítése. Makayné Pekó Valéria. — A ló megvakulásának okai. M. K. — Gergely. (Pihenő.) Havas
István — Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek.

Felelős szerkesztő: Benedek
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Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Új olvasókönyvek.
Nemzeti olvasókönyv a népiskolák II. és III. osztályai számára. Az új Tanterv szerint szerkesztették Radnai Rezső, vallás- és közoktatásügyi miniszteri osztálytanácsos ; Gyulai Ágost, pedagógiumi
tanár ; Tliótt Rezső, leánygimnáziumi tanár, a Népisk. Könyvt. int. Biz. előadója. A II. osztály számára
szolgáló kötet bolti ára 61 f, nettó-ára 4S f. A III. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 72 f, nettó-ára
54 f. Engedélyezve a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1909. évi 47.107. sz. rendeletével.
E könyveket minden megrendelőnek nettó-áron szolgáltatjuk k i .

Hivatalos bírálat
a következő című tankönyvekről :
1. Nemzeti Olvasóköuyv a népiskolák II. osztálya
számára. Szerkesztették : Gyulai Ágost, Radnai Rezső
és Thótt Rezső. Rakssányi Dezső rajzai után Morel li
Gusztáv fametszeteivel. Bolti ára 64 fillér. Budapest,a M.
kir. tudományegyetemi nyomda tulajdona. 1909. 152.1.
2. Nemzeti Olvasókönyv a népiskolák III. osztálya
számára. Szerkesztették : Gyulai Ágost, Radnai Rezső
és Thótt Rezső. Rakssányi Dezső rajzai után Moreili
Gusztáv fametszeteivel. Bolti ára 72 fillér. Budapest,
a M. kir. tudományegyetemi nyomda tulajdona. 1909.
192. 1.
Manap már majdnem axiómává alakult ki a pedagógiai köztudatban az az igazság, hogy a népiskolai olvasókönyv a nemzeti nevelésnek egyik fő-fő eszköze.
Ezért megkövetelik tőle, hogy anyagát a nemzeti irodalomnak olyan termékeiből kerítse, amelyek a gyermeki szellemmel hasonivásúak, kongeniálisak. Megkövetelik tőle, hogy olyan nemzeti biblia-féle legyen.
Az eszménykép olyan olvasókönyv volna, amely egészen
irodalmunk remekeiből volna összeállítva. Csakhogy az
ilyet egy csapással előteremteni nem lehet. Az ilyen
olvasókönyv apránként keletkezik, évtizedek során, oly
módon, hogy minden olvasókönyv kerít legalább egy
pár ilyen mintaszerű olvasmányt; ezeket az utána
következők nemcsak hogy örökbe veszik, hanem a
maguk részéről is megtoldják egynéhánnyal. így jön
létre a klasszikus olvasmányoknak valóságos hitbizománya. Az időrendben legutolsó olvasókönyv játssza
a majoreszkó szerepét. Ilyen a címben megnevezett
két kötet. Ami irodalmilag és pedagógiailag abszolút
érdekű olvasmány az eddig megjelent olvasókönyvekben
összegyülemlett, azt szerzők majdnem kivétel nélkül
átvették. Át kellett venniök, mert olvasókönyveinknek
épúgy közkincse ez, mint a költeményeknek az a kánonja, amelyet minden osztály számára kötelezőleg
megállapított az Utasítás. Ez magában véve nem érdem, de meg nem tenni mulasztás, hiba volna. Az átvételnél legföljebb az a biztos ítélet érdemel említést,
amellyel az ilyen becses olvasmányokat a kevésbé
értékesek sokaságából ki tudták választani.
De m á r az igazán nagy érdeme a szerzőknek, hogy
régi irodalmunk porlepte thékáiból, de különösen
újabb irodalmunkból egész jelentékeny mennyiségben kivettek olyan olvasmányokat, amelyekkel az értékes olvasmányoknak elébb említett állókincsét
gyarapították. Ha az ezután megjelenő olvasókönyvek
is hasonló mértékben fogják ezt a tőkét szaporítani,
akkor biztosan számíthatunk rá, hogy a népiskolai
olvasókönyvről alkotott eszményképünk rövid időn belül
meg fog valósulni. Már ez a körülmény is jogosulttá
teszi, hogy a szerzők nemzetinek nevezik az ő olvasókönyveiket. De ezenkívül van rá más jogcímük is.
Nemcsak a történeti, a néprajzi, a földrajzi olvasmányokkal, nemcsak a hazafias lírai költeményekkel
törekszenek a tanulókban nemzeti érzelmeket és gondolkodásmódot nevelni, hanem még a természettudományok köréből vett olvasmányokkal is. Sikerült
ezekbe is nemzeti szellemet lehelniük oly módon, hogy
néprajzi elemeket vegyítettek közéjük. Bemutatják
például a diófát, a hársfát, a szilfát, mint a magyar
nép kedvelt fáit ; bemutatják a háziállatokat úgy,

amint a magyar nép veszi hasznukat, amint a magyar
ember bánik velük.
Részben szintén a magyar momentumot érinti, dc
főként esztétikai és stiláris szempontból érdemel
dicsérő említést az az igazi műgond, amellyel a szerzők az olvasmányokat átdolgozták. Ama helyes elvük
mellett, hogy az olvasókönyvet nem írni, hanem
szerkeszteni kell, a szerzők minden erejüket és képességüket — az új olvasmányok kerítésén és a meglevők
közt való választáson kívül — az anyag művészi átalakítására fordították. Mondhatom, e két kötet olvasókönyv keletkezésének ez a legfőbb és legszebb jogcíme.
A nemzeti jelzőn kívül megérdemlik az
irodalmi
jelzőt is, nemcsak azért, miv 1 olvasmányaik legnagyobb részét irodalmunk becses termékei teszik,
hanem azért is, mivel miudeii soruk irodalmi színvonalon áll.
Van azonban egynémely olvasmány átdolgozásában
kivetni való is, amit említetlen már csak azért sem
hagyhatok, mert a szerzők komoly munkájához illő
komoly értéklés megköveteli, hogy a fogyatkozások
épúgy szóvá tétessenek, mint a jelességek. Vonatkozik
ez a kifogásom a néprajz és a természettudományok
köréből vett egynehány olvasmányra, melyeket a
szerzők eredeti formájukból kivetkőztettek, hogy
amint a szakjelentésben maguk mondják, a gyermekhez közelebb vigyék. Az átdolgozás vagy úgy történik, hogy a leírásból mese lesz, amelynek középpontja egy gyermek, vagy pedig úgy, hogy az anyagot az áradozó bőkezűség levével hígítják és az érzelgősség mézével édesítik. Ilyen olvasmányok a II. osztály olvasókönyvében : A tehén (15. 1.), A tavasz
(73. 1.), A kis libapásztorok (79. 1.), Az árva kacsák
(81. 1.); a III. osztály olvasókönyvében: Krumpli
pajtás (7. 1.), Az országút (10. L), A kovács (89. 1.),
Világnak vándora (115. 1.), Az erdő (165. 1.), Az
ökörszem elbeszélése (174. 1.), A selyemhernyó (178.
1.) és mások. Ezeknek az olvasmányoknak egy részét,
az igaz, a szerzők már ilyen átdolgozásban vették át ;
de az átvétellel elvállalták értük a felelősséget. Az
én nézetem pedig az, hogy a térbeli világ művészi
ecsetelésének, az átszellemített és átérzett természet
leírásának magából a tárgyból eredő esztétikai törvényei vannak, amelyek nem változhatnak aszerint,
hogy a leírást felnőtt ember fogja-e olvasni, avagy
gyermek. Megengedem, hogy a legtöbb ilynemű
leírás azon módon népiskolai olvasókönyvbe fel nem
vehető; megengedem, hogy in usum Delphini kell
is, szabad is rajtuk némely változtatásokat tenni. De
tagadom a fentjelzett gyökeres átalakítás jogosultságát, esztétikai és pedagógiai szempontból egyaránt.
Az iiyen stílhamisításokkal megrontjuk a gyermek
ízlését ; pedig arra kellene kapatni, hogy az igazi
leírások szépségében is tudjon gyönyörködni.
Kifogásom van ezenkívül a könyvek menete ellen.
Régebben (kivételesen talán még ma is) a változatosság volt az egyedüli elv, amely szerint az olvasmányokat elrendezték, ha ugyan szabad itt az elrendezés kifejezést használni. A legvadabb átabotában
következtek az olvasmányok egymásután, mint pl. :
Lehel kürtje, Közmondások ós példabeszédek, A buigonya, Szülőföldem szép határa, A tisztaság, A hazug
pásztorfiú, A drótostót, A harangozó, s ilyen bájos
egymásutánban mindvégig. Szerzők szintén a váltó-
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zatosság elvének hódolnak, de ezenkívül a kalendáriumot is Bzem előtt tartották, vagyis az évszakok szerint állapították meg az olvasmányok sorrendjét. A
variációval a tanulókat akarták detektálni, az időszerűséggel pedig a tanítónak a dolgát megkönnyíteni. Ámde logikai rendet az időszerűség elve nem
hozott könyveikbe. Mutatják ezt p l . a III. osztály
olvasókönyvében a 20—29. számú olvasmányok, amelyeknek címei a következők : Isten áldd meg a magyart, Tűzvész a faluban, Ima, Attila kardja, Szántásvetés, Dal a királyra, A láp, Az új harang, Vándormadár, Csörsz árka. De kérdem : mire való a rendetlenséget követni elvül az elrendezésben ? Ma minden
tanítótól megkövetelik, hogy részletes tanmenetet
készítsen magának, azaz, hogy előre állapítsa meg,
mit fog tanítani minden egyes tantárgyból az év
minden hónapján, sőt minden hetén. ISI kell tehát
az olvasmányokat is rendeznie részint az időszerűség
elve szerint, részint pedig más tantárgyakhoz való
vonatkozásuk szerint. Ilyen egymásutánban, amint a
könyvben vannak, a tanító sehogy sem fogja az olvasmányokat olvastatni. Elesik tehát a szerzők által az elrendezésnél szem előtt tartott mind a két tekintet és
marad öncélnak a káosz. íme, ez az oka, hogy manap a
legtöbbolvasókönyv ezzel a menettel végképen szakított
•) az olvasmányokat műfajok és tartalmi rokonság szerint rendezi el. Szerzőik belátták, hogy az elrendezésnek ez utóbbi módja a tanulóban, akinek az olvasókönyv a legkedvesebb s ezért legtöbbet forgatott
Könyve, segíti fejleszteni a rend érzését s az osztályozásra is ád neki ösztönző példát.
Ámde ez a két kifogásom alig von le valamit e
könyvek érdeméből. Az első úgyis csak egypár olvasmány ellen fordul és főképen elvi jelentőségű, a második pedig épen nem életbevágó momentumra vonatkozik. Majdnem elenyésznek azokkal a jelességekkel
szemben,amelyeket föntebb kifejtettem s amelyekhez

LAPJA.
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j á r u l még az is,liogy szerzők azUtasításnak idevonatkozó részét minden izében átértették és megvalósították. Hogy az iskolai helyesírást az utolsó ékezetig
érvényesítették, fölösleges mondanom. Csak épen egypár következetlenséget vettem észre továbbá egynehány lapsus calami-t, amelyeket .de írok, hogy
szerzők az utolsó revízióban kiigazíthassák. Sokhelyütt
épen, tulajdonképen — máskor pedig éppen, képpen
és éppenséggel ; némelykor ép oly és épp oly — máskor meg époly és éppoly ; a legtöbb helyen éjtszaka
— máskor meg (pl. a III. oszt. 168. 1.) éjszaka; legtöbbször helyesen mérföld — máskor meg (pl. a 111.
oszt. 135. 1.) mértföld ; legtöbbször helyesen — -stulstül — máskor pedig (pl. III. oszt. 170. 1.) mindenestől és (III. oszt. 170. 1.) gyermekestől, feleségestől ;
a legtöbbször helyesen — évvel ezelőtt — máskor
meg (pl. III. oszt. 23. 1.) száz év előtt ; ne higyj (III.
oszt. 22. 1.) — helyesen : higgy ; e miatt (III. oszt.
73.1.) — helyesen: e m i a t t ; „kiugrós" ereszű (II. oszt.
122. 1.) németes kifejezés (vorspringend), helyesen:
kiszögellő ; „meghál a fák árnyékában" (III. oszt.
136. 1.) helytelen, mert meghálni csak éjtszaka szoktak, akkor pedig nincs a fának árnyéka.
Last not least említem a könyvek nyomdai kiállítását és a képeket. A büszkeség egy nemével állítom,
hogy e tekintetben nemcsak minden eddigi olvasókönyvünket messze felülmúlnak, hanem hogy méltán
sorakoznak az angol ós az a m e r i k a i olvasókönyvekhez.
Mindezek alapján a Gyulai-Radnai-Thótt-féle olvasókönyveket föltétlenül ajánlom az engedélyezésre.
Kelt Budapest, 1909. évi április 16-án.
Radó
Vilmos,
nyug. áll. tanítóuőképzőintézeti igazgató.

Ezen olvasókönyvből a IV. oszt. számára szolgáló kötet még a folyó évben, az V—VI. oszt. számára szolgáló kötet pedig- a jövő év elején fog megjelenni. Mutatvány példányokkal a t . tanító a r a k n a k
készséggel szolgálunk. Budapest, 1909.
Az egyetemi nyomda
iyazyatósáya.

A fülöpszállás-kerekegyházi tanyai iskolai
tanítónői állásra — a Néptanítók Lapja f. évi
21. száma mellékletén közölt pályázat folytán —
a kérvények nem a becskereki, hanem a kecskeméti kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez
nyujtandók be.

PÁLYÁZATOK.
A d u n a b ö k é n y i (Bács m ) róm. kath. elemi népiskolánál megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: Dunabökény község pénztárából
évi ÍOUO korona készpénz és szabad lakás. Kötelessége a megválasztott tanítónak az iskolaszék által
kijelölt osztályt vezetni s az ismétlő-iskolát is — külön díjazás nélkül — a többi tanítóval felváltva tanítani. À gyermekeket vasár-, ünnep- s hétköznapokon
szentmisére vezetni, ott rájuk felügyelni s az újvidékpalánkai néptanítók egyletének tagjává lenni. Tannyelv : magyar-német. Pályázati határidő : 1909 június
hó 2. Csak magyar és német tanképesítéssel bíró
férfiak pályázhatnak, orgonálásban jártasak előnyben
részesülnek s az egyházi zenében közreműködni tartoznak. Az állás választás után azonnal elfoglalandó.
A kellően felszerelt kérvények a dunabökényi iskolaszékre címezve, főtisztelendő Vidákovics Miklós esperes úrnak Bácstóvárosra küldendők. Róm. kath. iskolaszék
(604 - H - 2 )

A t i s z a b e c s i ref. egyház pályázatot hirdet a
Gecző-alapítványból újonnan létesített másodtanítőnői
állásra. Fizetés : 1000 korona készpénz az alapítvány
pénztárából, havi előleges részletekben, ötödéves korpótlék és lakás. Kötelesség : az egyháztanács által
kijelölt leány- és esetleg fiúosztályok, továbbá ismétlősok tanítása a tiszántúli ref. egyházkerület tanterve,
tankönyvei és rendtartása szerint, szükség esetén
hétköznapokon, a kántor helyett, a templomi éneklés
vezetése. A megválasztott tanítónő a szatmári ref.
egyházmegye tanítói gyámintézetébe belépni köteles.
Pályázhatnak ref. vallású, okleveles tanítónők 1909
május 30-án esti 6 óráig Tiszabecsre, G. Szabó Mihály lelkészhez, mint iskolaszéki elnökhöz beadandó
és kellően felszerelt kéivényiikkel.
(6U3—II—2)
Pályázat az í r t v á n y o s i ág. hitv. ev. orgonista-kántortanítói állásra. Állami kiegészítés 1000 koronáig 662
korona. Lakás, a megfelelő helyiségekkel és kerttel.
A pályázók kérvényeiket, miután az anyaegyház
(Hodrusbánya) papi állása ezidőszerint üresedésben
van, kérem f. évi június 20-ig az alulírott címére
beküldeni. Selmeczbánya, 1909 május 11. Händel
Vilmos, ev. főesperes.
(577—III—2)
Pályázati hirdetmény. A s z e g e d i m. kir. állami
gyermekmenhelynél lemondás folytán megüresedett
tanítói állásra pályázatot hirdetek. Azon nőtlen, oki.
tanítók, akiknek a gazdasági és kézügyességi gyakorlati tanításhoz képesítésük van, kérvényüket f. évi
június hó 5-ig alulírtnál nyújtsák be. Javadalmazás :
teljes ellátás s havi 40 korona fizetés. Szeged, 1909
május hó 20-án. Turcsányi Imre dr., igazgató-főorvos.
(633-1—1)
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Figyelmeztetés !
A „Néptanítók Lapja" elmaradt számainak pótlólag leendő megküldése végett nem ezen igazgatósághoz, hanem, a P. T. Sz. Gy. III. r.
485. $-a 3. pontja értelmében, azon pósta- és távirdahivatalhoz kell
mindenkinek fordulni, amelynek az elmaradt számot kézbesíteni
kellett volna.

Egyetemi
Okleveles óvónő-tanítónő, hat éve végzett, állást
keres. Szíves megkeresések kéretnek „Okleveles tanítónőnek" F e k e t e b a l o g r a (Zólyom m.). (585—III—3)
A magyar szent korona országai Vöröskereszt-egyletének m i s k o l c z i városi választmánya által a borsodvármegyei Erzsébet-közkórházban legközelebb rendezendő ápolónői tanfolyam 1909. évi július hó elején veszi kezdetét. A teljesen díjtalan tanfolyamra
felvétetni óhajtók forduljanak minél előbb dr. Köllner
Károlyhoz, a miskolczi városi választmány ügyvivő
alelnökéhez (Miskolcz, Erzsébet-közkórház), aki az
érdeklődőknek akár szóbeli, akár levélbeli megkeresésre szívesen ad részletes felvilágosítást.
(586-IV-2)
Az a l s ó s z a b a d i i (Zólyom m.) róm. kath. iskolánál
szervezett II. tanítói állásra pályázatot hirdet az iskolaszék. Jövedelem : 1000 korona készpénz, 2 szobás lakás,
konyhával, élés- és fáskamrával. Pályázó róm kath.
vallású, magyar és tót nyelvben jártas legyen. Hiteles
másolatokkal okmányolt kérvények az iskolaszék elnökéhez, Lopér (u. p. Garampéteri), június 20-ig küldendők.
(616-1—1)
Az országos tanítói nyugdíj- és gyámalapból fenntartott és hatóságom alá tartozó debreczeni, k e c s k e m é t i és k o l o z s v á r i tanítói árvaházakban a f.
tanév végével a nevezett alapból árvagyámpénzre jogosult szegény fiúárvák és leányárvák számára mintegy
40—40 hely üresedik meg, amelyeknek betöltése iránt
július hó elején határozok. A felveendő árvák, akik
rendszerint 16. életévük betöltéséig maradhatnak az
árvaházak kötelékében, a gyámpénzük megszüntetése
mellett teljesen ingyenes ellátásban és gondos, családias neveltetésben részesülnek. Az elemi iskola elvégzése után a jobb tanulók középiskolába járnak, azok
pedig, akik kellő tanulási eredményt felmutatni nem
képesek, az árvaház felügyelete alatt, hajlamaiknak
és képességeiknek megfelelő ipari pályára képeztetnek, illetőleg a leánynövendékek megélhetést biztosító kézimunkákra (főként ruhavarrásra, csipkekészítésre stb.) és különféle háztartási teendőkre taníttatnak. A vármegye kir. tanfelügyelőjéhez június hó
15-ig benyújtandó, hozzám címzett kérvényekhez csatolandók : aj az árva születési anyakönyi kivonata ;
bj családi értesítő ; cj a szülők elhalálozását igazoló
halotti anyakönyvi kivonat; dj szegénységi, illetve
vagyontalansági bizonyítvány ; e) az árva előző évi
iskolai bizonyítványa, valamint a legutolsó időközi
értesítő ; f j az árva testi és szellemi egészségét igazoló hatósági orvosi bizonyítvány. Budapest, 1909. évi
május hó 19-én. A miniszter helyett: Tóth, államtitkár.
(38/h—I—1)
F e l s ö k e m e n e c z l (Bars megye) róm. kath. kántortanítói állomás megüresedett. Jövedelme : kényelmes
2 szobás lakáson, 2 holdas kerten kívül nagyobbrészt
készpénzben és terményekben (343 korona államsegély)
kitesz 1000 koronán felül. Okleveles kántortanítók
június 17-ig pályázhatnak. Zányi János, iskolaszéki
elnök.
(637- 1 - 1 )

nyomda

igazgatósága.

A k a p o s v á r i izr. hitközség az elemi iskolájánál
1909 szeptember hó 1-én betöltendő tanítói állásra
ezennel pályázatot hirdet. Javadalmazás: évi 1360 korona törzsfizetés, 420 korona lakbér és 20 korona
kertilletmény. Pályázhatnak oly férfitanítók, kik tanulmányaikat az Országos Izr. Tanítóképzőben végezték. Pályázati határidő: 1909 június 6. Kellő okmányokkal felszerelt pályázati folyamodványok a kaposvári izr. hitközség iskolaszékéhez címzendők. Kaposvár,
1909 május hó 18-án. Kemény Samu, hitk. elnök,
Fábián Miksa, hitk. jegyző.
(617-11 — 1)
Pályázat a s z a j k i róm. kath. kántortanítói állásra.
Javadalmazása : lakás, melléképületeken kívül 20 0 " ö l
kert, készpénz 1320*35 korona, havi előleges részletekben, 20 méter fa 240 korona, földek haszonbérértéke 369'33 korona, stóla 131'05 korona. Ebből
•kántori 315'72 korona. Kötelességei: III—VI. osztály és a gazdasági ismétlő-iskola vezetése, utóbbiért
100 korona tiszteletdíj a községi pénztárból, mindennap a templomban orgonálni és mindennemű kántori
teendőt elvégezni. Köteles a pécsegyházmegyei tanítóegyesületbe mint tag belépni. A kérvények június
27-ig az iskolaszéki elnökhöz, Szajkra (pósta Versend)
küldendők. A választás június 28-án lesz. Szvetics
Gábor, iskolaszéki elnök.
(646—1—1)
Mra.norák (Ternes megye, volt határőrvidék) községi elemi iskolájánál két újonnan szervezett férfitanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. Javadalom : évi 1000 korona törzsfizetés és 200 korona
lakbér. Csak ág. ev. hitv. tanítók pályázhatnak, a
német nyelv tudása okvetlen megkívántatik. Az állás
szeptember hó 15-én foglalandó el. Pályázók vallásés közoktatásügyi miniszter úrhoz címzett és okmányokkal kellően felszerelt és bélyegeit kérvényeiket
f. évi július hó 10-ig a verseczi kir. tanfelügyelőségi
kirendeltséghez küldjék be. A magyar honosság okmányilag igazolandó. Versecz, 19u9. évi május hó
23-án. Molnár József, kir. segédtanfelügyelő.
(652-1-1)
Ú j s z e n t p é t e r község iskolaszéke folyó évi július
és augusztus hónapokra egy menházvezetőnői állásra
pályázatot hirdet. Javadalmazás : negyven korona
készpénzfizetés és tíz korona lakáspénz havonként.
Német nyelv ismerete és róm. kath. vallás megkívántatik. Pályázati határidő : június 19.
(640-1—1)
E lap 19. számában megjelent anti tanítónői
állásra a pályázat beadásának határidejét f. évi július
10-ig meghosszabbítom. Gossler Pál, iskolaszéki elnök.
(635—1—1)
Segédem mellé egy jóhangú kántorgyakornokot
keresek ; jó zenei érzék és jó hang kívántatik. Mosás
és ágyneműn kívül teljes ellátás. Havonta gyertyajövedelem. Ha használható, kisebb fizetésre is számíthat. K i s k i i n f é l e g y h á z á n , május hó. Ulrich Antal,
főkántor.
(639—II—1)
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HIRDETESEK.
A z

mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít :

fertőtlenítése és portalanítása

PAJKR R E Z S Ő é s T Á R S A

kötelező

BUDAPEST,
X., Oelej-u. II. (Tisztviselőtelep.)

Dustless"-szel

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.

a tüdövéaz terjedésének meggátlására
miniszteri rendeletek alapján

40. SZÁM.

HARMONIUMOKAT

i s k o l á k

„Fónagy-féle

LAPJA.

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Dustless"-gyár :

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-22-18)
Budapesttől villamoson 16 percnyire fekvő
nagyközségből áll. tanítónő. Lehetőleg felvidéki megyeszékhelyre. Cím : Tahyné Budapest,
(041—1—1)
Kisfaludy-utca 13., I. em.

Cserél

E r 7 e p l i { » t f a J v á r f > l (Budapesttől 10 perc) c s e r é l
C l i û C U C l l d i V t t l U1 áll. tanítónő (férfival is) egészséges, jólevegőjű vidékre. Levélcím : Havass Győző
Budapest, főposta restante.
(662—I—1)
E szelvény és 70 fillér levélbélyeg beküldése ellen minden tanítónak joga van az
1 korona 20 hllér bolti árú

SZEM

Zsebatlasz egy példányára,
amely 15 különféle színnyomású térképet és számos közérdekű földrajzi és csillagászati tudnivalót
tartalmaz. M tgyar F ö l d r a j z i Intézet. Budapest,
Rudolf-rakpart 8.
(572—Vl-4)

Sérvben szenvedőknek !
Keleti-féle legújabb cs. és kir. szab.
sérvkötő pneumatikus gummipelottával, a legtökéletesebb a maga
nemében ! Nem csúszik, nem okoz
kellemetlen nyomást és rendkívül
kitűnő fekvése által felülmúl minden más gyártmányt. Arak : Egyoldalas 12 K. Kétoldalas 24 K.
Gummi görcsérharisnyák, egyenestartók, orthopédiai fűzők, testegyenesítő-gépek, műlábak, műkfzek valamint a betegápolás és
betegkényelemhez való összes cikkek saját gyáramban legpontosabban készülnek. Nagy, képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
K E L E T I
I.,
orvosi müszergyáros,Budapest,!V.,
KorounhercegMitca 17. A főtisztelendő szervita-rend zárdapalotájában. Alapíttatott 1878. évben.
(657—XII —1)

Részletfizetésre 8 koronától feljebb.
Tanerőknek külön százalékengedmény.

(63—26—21)

Tanítók segítsége!
Minden állami, községi és áll.-aegélyes iskolánál meg
kell lenni és májusban küldendő föl a kir. tanf.-hez
jóváhagyás végett a jövő évre szóló tananyagbeosztás
(részletes tantervezet) és órarend. Az egytanítós iskolák kidolgozott, falra függeszthető, hónapokra és hetekre felosztott Hoffmann-féle részi, tantervezete 1 K,
órarenddel 1 K 20 f. A III—VI. oszt. egy teremben
80 f, órarenddel 1 K. Két oszt. egy teremben 60 f,
órarenddel 70 f. Egy oszt. külön 30 f, órarenddel 40 f.
A külön osztályok egyszerre rendelve 1 K 50 f, órarendekkel 2 K. Póstaportó 10 f. Az összeg előre küldendő be ! Huszár A., S z a t m á r .
(437—VII—7)

SCHUNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. ÜDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(658)
BUDAPEST.
(52-1)
Föilzlet: IV., Magyar-utca 1G. és 18. Gyár: IV.,
Magyar-utca 2(5. és VIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország legnagyobb és villamos erőre berendezett hangszergyára.

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyBzintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
lskolahegedük 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

ANGSTER JÓZSEF ÉS F i i
orgona-

és harmónium - gyára
PÉCSETT.
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szerkezetű légnyomatú (pneumatikai)
orgonáinkat jutányos árak mellett,
művészies kivitelben. Baktáron
kitiinö hangú harmóniumok minden nagyságban (170 koronától 1000 koronáig). Mindennemű
javításokat, hangolásokat és átépítéseket olcsón vállalunk. Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
Alapíttatott : 18G7. (055 - 26—1)
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P c P r Á l SZ®P> vadregényes vidékről áll. tanítónő
l / ù C l Cl nagyközségbe vagy városba bárhová. Cím :
Draskovics V., bőrszövetkezet, Kassa. (593 ill—2)

Iskolai jelmondat-táblák

da
2 0 Sg

osztály számára 3 darab 60 f, egész gyűjt. 15-féle,
3 K. Takáts tanszerműintézetében, Győr. (632-II-2J

O r ç o il a- Il a r m ó n i n inok,
elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban
szállít :
Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár,

STOWASSER J.
caász. és kir. udvari szállító, a
hangfokozó-gerenda, az Ocskaiés szabadalmazott Rákóczi-tárogató feltalálója.

BUDAPEST.
Főiizlet : II., Lánchíd-u. 5.
G y á r : II., Öntőház-u. 2.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű vonósés fúvóhangszereit.
Magyarorgz.legnagyobb TOnóg
és fnvóliangfizerck gjúru.

Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bérmentve.
(35—52—22)
Tanerőknek külön kedvezmény.

LAPJA.

POLGÁR SÁNDOR
orv. mű- és kötszerésznél
(Bpest, VII., Erzsébet-küriít 50.)
legjutányosabban beszerezhetők
a legjobb találmányú s é r v kötök, összes b e t e g á p o l á s i
e s z k ö z ö k és kötszerek, h a s kötök, e g y enestartók, o r t h o pédlai f ű z ő k és j á r ó g é p e k ,
valamint m ű l á b és m ü k é z
saját műhelyében a legpontosabban készül. Képes árjegyzék
ingyen ós bérmentve, csak megadandó, mily tárgy szükségeltetik.
(449—20—5)

Az elemi népiskolákat kötelező
tanszerbeli fölszerelések
legjobb beszerzési forrása:

ERDÉLY

és S Z A B Ó

laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára,

BUDAPEST, VUL, Baross-utca 21.
(a Tanszermúzeum mellett).
Müszerészeti gyár!
Üvegfúvó-intézet!
Árjegyzék ingyen és bérmentve !

Használati utasítás megrendelőinknek ingyeu !
Telefon 42—05.

(17-16-12)

VIZSGÁLATI AJÁNDÉKUL
iskolai könyvtárak számára a legolcsóbb, legjobb és legalkalmasabb a

FILLÉRES KÖNYVTÁR
magyar fiúk, magyar leányok számára.

Szerkeszti : PÓSA LAJOS.

E l b e s z é l é s e k , r e g é k , t ö r t é n e l m i e l b e s z é l é s e k , v e r s e k , s z í n d a r a b o k és ú t l e í r á s o k

gyűjteménye.

Egyes szám ára 60 f, kettős szám ára 1 K, hármas
szám ára 1 K 50 f, színes borítékú bekötésben.
AZ ÚJABBAN MEGJELENT KÖTETEK:
265. L ő r i n c z y György : Kis d i á k j a i m

266—267.
268.
269.
270—272.

Jávor Anna: A tárnoki csodakút. Képekkel
Egri György: Igaz is, nem is. Mesék, történetkék. Hatodik gyűjtemény
Dingha Béla: Szívenincs királyfi
.'
Havas István : A várkúti fiúk. Történet a mai időből. Képekkel

273. L ő r i n c z y György : T ú l a sövényen

274—275. Sas Ede : Gyárfás vitéz. Történeti elbeszélés. Képekkel
276. Egri György : Igaz is, nem is. Mesék, történetkék. Hetedik gyűjtemény
277. D i n g h a Béla : A kis t ü z é r

— K 60 f

1 „
—„
—„
1 „

—„
60 „
60 „
50 „

— „ 60 „

1 „ —„
— „ 60 „
— „ 60 „

Megrendelésnél minden címért külön 4 fillér portóra való küldendő be, hogy bérmentve küldhessük meg a rendelt köteteket. Iskoláknak, tanítóknak szívesen küldünk egy mintakötetet, valamint teljes jegyzéket a Filléres Könyvtár köteteiről.

SINGEIl ÉS WOLFNER K Ö N Y V K E R E S K E D É S E ,
BUDAPEST, VI., Andrássy-út 10. szám.

(593-111-2)
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Tanamra o-hí>nc7tá<!

az

és kéttanítós is

"

1 d l l d l l j d g U C U ö / i l d b kólák számára, falinaptáralakban. Tanfelügyelő által láttamoztatható. Bármily
jellegű iskolánál használható. Ára, előleges beküldéssel,
1 korona. Makkai Samu tanító, Koronka (u. p. Marosvásárhely).
(638—IV—1)
23 méter 82 cm.
széles 12 korona.
Lepedővászon 14
méter 150 cm. széles 14 korona. Kész lepedő darabja
2 korona. 10 méteres vászoninaradék méterje 50 1111.
SZABADI

vászonvállalata,

LENGYELTÓTI.
(649-II-1)

1 í f n r í n t p r t r e m e ^ szabásban, elegáns kivitell í l IUI 1LLLel l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férilöltönyt, felöltöt vagy télikabátot
K r a u s z

F .

é s

T á r s a

óriszabó-ilzlete, VIII. ker., Rákóczi-iít 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20-52-22)
gyönyörű, új Mária-ének, díszes orgonakísérettel (II. rész) 3 K; 24 csinos és dallamos előjáték (II. rész) 1'20 K. Záinbé Károly, Szeged-Rókus.
(602-V-2)
Hazafias, jellemképzö irányú

Vizsgái jutalomkönyvek
Vaday József müvei díszkötésben, képekkel. Tanulók
hazafias vezérkönyve 1 K, 1-30 K és 1'80 K. Rákóczi és a kuruc világ 150 K, 2 K és 3 K. Rákóczieinlékfiizet, fűzve 1 K. Megrendelhetők a szerzőnél,
Nagyváradon.
(569-IV-4)

W

d a r a l i hófehér orpington - törzsből származó
U d l d l ! tyúktojást 4 koronáért bérmentve küld
Kontor Jánosné, Sajószentpéter.
(621—I—1)

Mielőtt hegedűt vesz,
kérje a magy. kir. zeneakadémia házi
hangszerkészítőjének legújabb képes árjegyzékét, melyet ezen lapra hivatkozva
ingyen és bérmentve küld :

REMÉNYI MIHÁLY,
a

hangfokozó - gerenda

feltalálója,

42. SZÁM.

LAPJA.

Tananyagbeosztási nyomtatványfüzetek az állami róm. kath. vagy bármelyik tanterv szerint összeállítva 1 oszt. 1 K, 2 együttes o.
1-40, 3 o. 1-60, I o. 1-80, 5 v. C o. 2 K. Államsegély-kérvény és Mellékletei 2 Iv előleges beküldése mellett kaphatók: Gyerkes Mihály ig.-tanítónál,
Székelyudvarhely.
(565—V—4)

Á Vaday-Szász-féle

Részletes Tananyagbeosztás
mindenféle iskola részére. Egy vaskos kötet 3 K 50 f.
Kapható,csakis VADAY JÓZSEF ig.-tanító címén,
NAGYVÁRADON. (Heti és havi beosztás.) (628-IV-2)

Tanítók

figyelmébe!

Egy magyar lap magyarlakta vidékeken tudósítókat
keres. Levélcím : Vilcsek Sándor, Budapest, VI. ker.,
Kerekes-utca 28.
(G29—II—2)
Alapíttatott 1863. évben.

Első leánykiházasítási egylet
m. sz. Leány- és fiúbiztosító-intézet Budapesten, VI.
ker., Teréz-köriít 40. sz. Az intézet saját házában.
Legelőnyösebb és legolcsóbb díjtételek gyermekek
biztosítására. Változatlanul megállapított havi díjtételek. Azonnali haláleseti biztosítás. Kötvény- és
bélyegilleték nem fizetendő. Prospektussal és felvilágosítással szolgál az intézet.
(488—V—4)
Iskolapadok,
iskolaberendezések, tornakészülékek és
óvodaberendezések gyára.
Kívánatra
megküldi
újonnan
kiadott árjegyzékét, ingyen
és bérmentve.
(9—6'2—22)

FEIWEL LIPÓT utóda
BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7.

CIMBALMOK

legújabb szabadalmazott
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangJavítások szakszerűen, a legolcsóbb
tartását más gyártmány
I árak mellett.
REMÉNYT hangfokozó-gerendája által megsem közeütheti. Teljes jótállással, részletbármely gyengehangú hegedű vagy
fizetésre is kaphatók.
gordonka sokkal szebb, erősebb hangot kap. Kezesség
Harmóniumok, beszéminden egyes hangszerért.
(64—30—21)
lőgépek, gramofonok,
fonográfok bámulatos
szép hanggal.Hegedűk,
készpénzért vagy részletfizetésre
harmónikák, fuvolák,
legjutányosabb áron
citerák, kitűnő húrok stb.
EHRENTREU ÉS FUCHS Tanítóknak és tanítónőknek 10% enged_
testvéreknél
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra iugyen
BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8 / k .
küld: MOGYORÓSSY GYULA in. kir. szab. hangszergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-dt 71.
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Telefon 88—59.
(208—40—IC)
(7-26-21)
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
Budapest, Király-utca 58.

X L n . évfolyam. 23. Bzám.

Budapest, 1909 június 10.

NÉPTANÍTÓK LAPJA.
K I A D J A A VALLÁS- É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I K .

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az ut'olsó pósta világosan kiírandó.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési àr : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG :
KIADÓHIVATAL :
BUDAPEST, VIII. KER., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.
MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3.
K é z i r a t o k a t n e m aciu.nk: viasszá..

A nemzeti gondolat.
(H.) Legyen egységes a tanítóság
egyeteme külsőleg, belsőleg egyaránt,
így szólt Bein dr. professzor tavaly a
jénai tanfolyamon és mi érdeklődéssel
vártuk további fejtegetéseit. Aki a
tanítói pályára lép, az olvadjon be a
tanítói pálya eszményébe. Eszményünk
közösségét kockáztatjuk, ha kicsinyeskedünk. Az pedig kicsinyeskedés, ha azon
járatjuk eszünket, hogy alárendelt az
állásunk. Nem az a fő, hogy mely fokon,
milyen viszonyok között működünk,
hanem az, hogy mily mértékben felelünk meg nevelő feladatunknak. A nevelés feladata lelkesítsen, hevítsen bennünket és legyen közös mindnyájunkkal,
bármely iskolai jelleget szolgáljunk is,
bármely ismeretség fejlesztésére szereztünk is képesítést.
Az abszolút tanítói szabadság mellett
tör lándzsát tudósunk. Hangsúlyozza,
hogy a tanfelügyelőnek nem az a feladata, hogy a tanító Isten ostora legyen,
hanem, hogy gondozza, fejlessze, emelje
az iskolát. Nem dobhatjuk oda az egyesek felfogásának martalékául a tanítás
anyagát. Hatalmi szóval semmiféle erő
sem varázsolhatja művészivé a végzett
munkát. A szakavatottságnak meggyőző
argumentumai előtt szívesen meghajol
minden okos ember. Sajnos, hogy világszerte olyan férfiakra bízzák az iskola-

ügy kormányzását, kik nem értenek a
nevelő oktatáshoz. így Weimarban is
jogász fejéből került ki a tanítás terve.
A jogászok egyetemes tudósok, övék a
világ. Rendelkezésük kiterjed a legparányibb aprólékosságra is. Mire való leszögezni a hajszálat? Igen ám, csakhogy
a nagyfejű jogász urak nem tételeznek
fel annyi józan belátást a tanítóról,
hogy bármely parányi részben is tudjanak a szög fejére ütni. Szemükben
csak bőrkötényes munkásszámba megy
a tanító. Eszükbe sem jut, hogy^ a
tanító nem iparos, hanem művész. Állhatatosan vonakodnak tudományul elismerni a pedagógiát. Messze állunk
tehát attól, hogy a neveléstudomány
mint tudomány irányítsa a nevelés
szellemét és intézményeit. Pedig egyedül a neveléstudománynak van joga
hozzá. A jogászok kezére játszik az a
szomorú állapot, hogy a tanítóság nem
egységes. Ha egységes volna, hatalom
gyanánt tisztelné mindenki. Jobbrabalra kacsintgat ma a tanítóság. Nem
központosul a figyelme, érdeklődése. Mulhatlanul oda kell fejlődnie, hogy mindenkor és mindenben pedagógiai szellemben gondolkozzék.
Hogy milyen legyen a tanítóság külső
kapcsolata, ez nem életkérdés. Annál
nagyobb jelentőségű nevelő eljárása. A
nevelése módjának első föltétele a rend
U-L. POLGÁRI ISK. TANÍTÓKÉPZŐ INT. KÖNYVTÁRA
irtcezatt:l9^év^Öfc^

hi

/jp
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Szellemünk hatalmába kell kerítenünk
növendékeinket. Ezt csak az esetben
érhetjük el, ha kormányozni tudjuk őket.
Természetesen nem nyers erővel, hanem
a lélekismeret fegyvereivel. Nem igazi
tanító tehát az, ki járatlan a pszichológia tudományában. Ha ebben otthonos,
képes lesz kitűzni tevékenységének célját. Enélkül minden igyekezet kapkodás.
A cél kitűzése épen nem könnyű, sőt
nagy probléma. Mert nagyon elütnek
egymástól az emberek fölfogásai s felette
távolesnek az egységes célponttól. De
meg korszakonként változik az emberiség célgondolata. Egyszer egyfelé törekszünk, máskor másfelé, tán épen ellentétes irányban. Szóval, a világnézetek
váltakoznak. A világnézethez kell simulnia a nevelés céljának. A nevelés történelme fölvilágosít bennünket arra nézve,
hogy mikor, mennyiben és mily módon
sikerült a nevelésnek a világnézethez
alkalmazkodnia. Ebből megismerhetjük
azon eszközöket és módokat, melyek
elősegíthetik és biztosíthatják a világnézet értelmében való nevelést. Vázolja
tanárunk a kiváló filozófusoknak pedagógiai elveit és arra a konklúzióra jut,
hogy a nemzedék változik, de a nemzet
maradjon örök, a maga eredeti egyéniségével. A nemzet egyéniségét ne forgassa ki a maga valójából a módosuló
világnézet.
íme, a nemzeti nevelés nagy gondolata, Állandó eszmény az eszmék forgatagában. A tanítói tevékenységnek rendületlen és közös célja a nemzeti gondolat.
— Iskolatársak találkozója. Sárospatakon
1899-ben k é p e s í t e t t t a n u l ó t á r s a i m a t
felkérem,
hogy címüket velem azonnal t u d a t n i szíveskedjenek. Oláh Béla ref. tanító, Boly (Zemplén m.). —
Krénusz
J á n o s kántortanító, Beleznán (Somogy
m.), fölkéri osztálytársait, kik vele Csurgón, 1 9 0 4 b e n képesítőztek, hogy az 5 éyes találkozón
Csurgón, 1 9 0 9 j ú l i u s 3-án (a „Korona"-vendéglőben) megjelenni szíveskedjenek. Az esetleg elmaradók e l m a r a d á s u k okát azonnal tudassák.

792. SZÁM.
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Alkoholizmus és felvilágosítás.
(L. 154.201/1908. V. K. M. r.)
írta:

Körösi/

György

dr.

Megvallom, hogy amikor postára tettem a
szexuáhs felvilágosítás tárgyában hevenyében
megírt cikkecskémet (Három kis könyv stb.,
N. L. 52. sz.), azonnal éreztem az önvádat,
hogy a cikk épen Kemény F. igazgató úrnak
e tárgyban kifejtett kezdeményező s amellett
mélyreható munkásságát nem említi, azt a munkásságot, amely a kérdést nálunk bevezette s
fontosságát páratlan szaktudással kifejtette, s
amelynek hatása alatt állottam magam is, amikor a vezetésemre bízott ifjúság érdekében a
tettek mezejére lépni, alább bővebben kifejtendő
külső hatásokra, elhatároztam. Midőn e mulasztást készséggel ismerem be, kérem Kemény F.
igazgató urat, tulajdonítsa azt azoknak a körülményeknek, amelyek cikkemet létrehozták s
amelyeket mentségemül, de leginkább a bennük
rejlő, a kérdésre értékes mozzanatokért is, el
kell mondanom, abban a biztos tudatban, hogy
mulasztásom nemcsak igazolást nyer általuk, de
Kemény F. igazgató urat is meggyőzi arról,
hogy talán itt az ideje azt a fonalat újra fölvenni s egyesített erővel az ország minden részére kiterjedő akciót kezdeményezni.
A folyó iskolai év elején egy komoly, sokat
olvasó, sokat gondolkodó tanítványom keresett
fel, egyúttal 3 kis könyvet nyújtván át, azzal
a kéréssel, hogy adjam meg neki az engedélyt
e könyvek nagyobb körben való terjesztésére s
a bennük kifejtett célok érdekében való propaganda szervezésére. A könyveket átvettem s a
választ másnapra ígértem. A könyvek nem voltak
teljesen ismeretlenek előttem, de behatóbban nem
foglalkozva velük, csak mostani, figyelmes elolvasásuk után világosodott meg előttem mindaz,
amit az utolsó 8 —10 év alatt a felvilágosításról olvastam. Egyszerre elevenedett meg előttem
20 éves tanári működésem minden erre vonatkozó tapasztalata, az iskolai élet sok, rejtett
jelensége, igazgatói működésemben sok, előttem
lefolyó fegyelmi ügye, a tanulók lelki életében
tapasztalt, sokszor megmagyarázhatatlan zavar
oka, stb. Tanítványom másnap eljött a válaszért,
amely — mint mondá — hite szerint nem is
lehetett más, mint helyeslő s buzdító. Visszaadva a könyveket, kifejtettem álláspontomat:
Mindenben egyetértek a könyvek tartalmával,
helyeslem s fölötte nemesnek tartom az ő célzatait, minden erőmmel támogatni is fogom a
propagandát, de — tekintettel a kérdés kényes
voltára s mindenekfölött arra, hogy a szülők
legbensőbb jogkörébe vág — arra kértem, várja
be, míg ez ügyben megkérdem a tanárkart is.
Az e tárgyban egybehívott értekezleten behatóan

22.
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megbeszéltük a kérdést, a könyveket, a teendőket. Ám a tanárkar sem volt hajlandó a tettek
terére lépni: szülői értekezlet elé kívánta terjeszteni a dolgot. Meghívtam a város összes
intelligens szülőit s eléjük terjesztettem a kérdést, előzetesen behatóan ismertetve a kérdés
mibenlétét, mai állását s a megoldás lehető
módjait. A szülők teljes számban megjelentek,
2 óráig tartó, komoly tanácskozás fejlődött ki
s ebből a következő pozitívumok szűrődtek le :
1. a felvilágosítás szükségét mindenki elismerte;
eszközlésére, annak módjára, idejére nézve pedig
egyhangúan abban állapodott meg, 2. hogy
annak a családban kell kezdődnie, az iskolában
a tanítással kapcsolatban folytatódnia, s 3. felnőtt, fejlett gyermekeknél (Y. oszt. felül) a feladat az iskolára háramlik, a tanárkar valamelyik
idősebb, közszeretetben álló tanárára, aki a bemutatott könyvek alapján kiegészíti, betetőzi,
amit addig kellő diszkrécióval épített a család,
a tanítás és iskolai nevelés.
Ezekben az előzményekben sok fölötte fontos
mozzanat rejlik : az, hogy immár maguk a tanulók
jönnek rá e kérdésre, helyesen fogják fel a benne
rejlő erkölcsi (s talán mondani lehetne : nemzetgazdászati) érdekeket s készek a védekezés szervezésére is ! Magamra nézve lehetetlen nem
látnom benne a néma szemrehányást, hogy egy
ily fontos dolgot nem én (t. i. az igazgató)
vettem észre, akinek feladata mindent észrevenni,
ami az ifjúság létérdekeit érinti, hanem figyelmeztetniük épp azoknak kellett, akiket a veszedelmek elsősorban környékeztek.
Ez az egyik tanulság, amelynek azon kevés
adat alapján is, amely a tanulók szexuális életéről a jelen rendszer mellett kezeink közé juthat,
nem lehet más következménye, mint keresni a
módokat a lappangva fenyegető veszedelmekkel
való sikeres megküzdésre s amelynek, természetesen, egy csomó mentőgondolathoz kellett
vezetnie. Van azonban a dologban mélyebben
rejlő, fontosabb tanulság is. Ez a tanuló karaktere s benne rejlő energiája első-, a szülők nagyfokú tájékozatlansága másodsorban. Vegyük
rendre a két tényezőt. Idején való is e kérdésekkel foglalkozni, amikor a tanulók erkölcsi és
jellembeli kiképzése legfelsőbb helyről a jövő
nevelésének alapvető elveként jelentetett ki.
I.
Melyik tanár nem tapasztalta, hogy a tanulók
a reájuk bízott apróbb megbízatásokat a legnagyobb energiával hajtják végre? Hogy buzgalmuk határt nem ismer, ha egy-egy ilyen
megbízatásban energiájukra, becsvágyukra hivatkozunk és főképp ha sikerül vele azt a gondolatot is egybekapcsolnunk, hogy a dologban
elsősorban az ő érdekük a főszempont? Ki ne
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tapasztalta volna, hogy ilyenkor megmozdul az
iskola egész kis társadalma, hogy kialakítsa az
üggyel szemben a közvéleményt s biztosítsa
ebben a feladat teljes sikerét? Hogy biztos az
eredmény, ha sikerül egy-egy ilyen dologban
előtérbe helyezni azt, hogy az ő érdekükről van
szó s a siker minden erkölcsi jutalma az övék ?
S vájjon kihasználja-e eléggé az iskola e megbecsülhetetlen energia-halmazt a jövő nemzedéke
érdekében, amelynek pedig értékét épp az határozza meg, mily mértékben tudja az energiát
latba vetni valamely cél érdekében s mennyi
nemes becsvágy ösztönzi a célok mellett való
kitartó munkálkodásra? Nem az-e az általános
panasz, hogy a fiatalság az életbe lépve, nem
tud helytállani, könnyen enged a káros befolyásoknak, kevés erkölcsi erővel rendelkezik s hihetetlen nagy számban bukik?
Ennek okát hajlandó vagyok abban találni
meg, hogy az iskola mindinkább távolodott
nevelésbeli feladataitól s mindinkább arra az
álláspontra helyezkedik, hogy az ő feladata a
tanítás, az erkölcsi feladatokkal csupán annyiban törődvén, amennyiben az szorosan összefügg
az iskolai tanítással. Azaz, hogy munkásságunk
súlypontja az intellektuális kiképzésre szorítkozik
elsősorban, s keveset törődik a kedélyi élettel,
amely az erkölcsi ember fölépítésének legfőbb
fundamentuma. Munkánk 95%-a tanítás, alig
5%-a nevelés, ami azt jelenti, hogy elsősorban
a tanuló befogadóképességét s készségét műveljük, s alig marad időnk és alkalmunk az ezzel
kapcsolatos aktív nevelésre, vagyis a tanítás
folyamán esetleg szerzett erkölcsi mozzanatok
gyakorlati megvalósítás útján való rögzítésére.
Az önképzőkörök, amelyek az ifjúság tehetségei
szerinti megnyilatkozásának szabad terei voltak,
ma már a sok reform következtében a tanítási
órák szürke egyhangúságát öltötték magukra,
s kiveszett belőlük az önállóság, élénkség, az
egyéni érvényesülés, eszményekért való küzdelem
alkalma stb. Tanítunk mindenütt s mert ezzel
elvesztettük az érzéket a tanuló egyéni megnyilatkozásaiban jelentkező erkölcsi iránt, minden
alkalommal nyesegetjük a még itt-ott kinövő
szárny tollakat, mint károst, mert elütő a megszokott formáktól. Fel-feljajdulunk a tapasztalt
erkölcsi depressziók láttára s nem gondolkodunk
az okokon, miért termelt értékesebbet a régibb
iskola kevesebb tanítással, de talán a tanultak
feldolgozására engedett több alkalommal ? Értékesebbet tudásban, erkölcsi erőkben. Vádoljuk
a kor szellemét, pedig alighanem a retrográd
irányban fejlődött oktatási rendszernek van legtöbb része e korszellem ilyenné alakításában.
A régi tanár kevesebb tudással nagyobb erkölcsi
erőt párosított, a ma tanára tudásának tömegébe
fiülaszt minden emberit. Ezért hozta az közelebb
22*
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a tanárt és tanítványt s ezért szakít áthidalhatatlan űrt a kettő közé emez. Ezért volt a
régi fegyelmezés fejlesztő, s ezért a mai legtöbbször bénító hatású. A tudásnak igen nagy
tömege az, amely ennélfogva erkölcsi tartalmat
is bír nyújtani, s épp ezért csak igen kevés ember
jut el a tudás útján az erkölcsiekhez, s mert a
tudásnak ezt a mértékét, bármily sokan eszközöljük is s bármily nagy tömegben igyekezzünk
is nyújtani, az iskolai életben nem adhatjuk:
lesznek a nevelésünkre bízottak blazírtak, erkölcsiekben fejletlenek, tudásukban fogyatékosak,
meggyőződésükben ingadozók s szkeptikusak.
A régibb iskola növendékei telve voltak naiv
lelkesedéssel az élet iránt, a maiak az iskolai
élet megszűntével csak a teljes szabadságot látják s megfontolás nélkül vetik magukat az élet
forgatagaiba, amely legtöbbjüket a teljes elmerülés fertőjébe ragadja.
Mindennek okát abban látom, hogy túlságosan
műveljük az értelmet s elhanyagoljuk az érzelmi
világot. A tanuló tanul, s ha e feladatait jól
végzi, az iskola fegyelmi rendszerébe beleilleszkedik : megvan a jó fokozat erkölcsi szempontból is. Egyénisége erkölcsi tőkéjét kevéssé fejlesztheti, a cselekvő energiát, mint az iskola
falai között kétes értékűt, elnyomva tartja, minek
folytán az vagy helytelen irányban fejlődik, vagy
berozsdásodik; tanulóink közt csakis ez a két
típus található meg: a helytelen és a közönyös.
E bajok orvoslására, véleményem szerint, épen
nem az az út vezet, amelyet egy pedagógiai
szaklapban nem régen olvastam s amely a
Rendtartás fegyelmi fokozatainak szigorú alkalmazását, a negyedik fokon a csendes eltávolítás
hathatós alkalmazását javasolja a megrendült
tekintély elvének újra való megerősítése szempontjából. A tekintély — amennyire szükséges —
ma is megvan, ha oly tulajdonokban gyökeredzik, amelyek a tanárban nélkülözhetetlenek ;
azaz szolid, mély, erkölcsi alapokon nyugvó
tudásban, kifogástalan magánéletben, férfias,
komoly, a gyermeki — egyénenként különböző —
jellemet latbavető, igazságos eljárásban. Nincs
az a rakoncátlan iskolai karakter, amelyet a
tulajdonok le ne fegyvereznének, a jó ügynek
meg ne nyernének. Viszont nincs az a mesterségesen fejlesztett és fenntartott tekintély, amelyet a vasszigorúsággal leszorított, félelemmel
kormányzott ifjúság ki ne tudna kezdeni s ki
ne kezdene, ha nem az iskola falai között, félve
a 4 §-tól, hát azonnal, ahogy e rendszer vaskorlátaiból kilép. 20 éves tanítói gyakorlatomból számtalan példát tudnék erre felsorolni, ha
nem volna mindenkinél raktáron a példák egész
nagy halmaza. Ehelyett hát csak konstatálom,
hogy a jelenben a nevelés-oktatás nem támaszkodhatik hathatósabb eszközökre, mint a huma-
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nizmus elvére, azaz a gyermeki lélek szabad
fejlesztésére, amiben az iskola eszközei a gyermeki egyének teljes megismerése, a helyes
irányba terelés jóakarata s a kölcsönös megértésen alapuló baráti érzelem. Le kell szállani
a kothurnusról : igaz, hogy ennek áldozatul esik
a hatalom nimbusza, de azáltal, hogy így emberibbé lettünk, megnyertük a hatás közvetlenségével annak biztosságát is, s vele azt a kapcsot,
amely a társadalmat elszakíthatatlanul köti az
iskolához — egész életen át. Ily módon a gyermekből kivész az az érzelem, amely a lenyomottságból fejlődött s az iskolából kilépve ellenséges hangulattá tömörül; nem kellemetlenül
gondol az iskolára, s bizonyára érezni fogja az
erkölcsi szükséget, annak céljait mint férfi, szabad elhatározásból támogatni.
Az eltanácsolás ma már csak a szegény gyermeket sújtja. A vagyonosabb megtalálja az új,
neki megfelelő intézetet s tapasztalatom szerint
boldogul is. 6 év alatt 3 ily tanuló kereste fel
a vezetésemre bízott intézetet, s mindhárom jó
magaviselettel, jó érett lett. Nem egyszer volt
ügyem alkoholista, sőt már szexuális életet élő
tanulóval: elintéztem jóakarattal, meggyőzéssel,
az erkölcsi erők hathatós fölkeltésével és — mint
a következmények mutatják — az illetők megtérésével. Alig hiszem azonban, hogyha velük
szemben a §-okat alkalmazom, ily kielégítő és
megnyugtató eredményhez jutok, de hogy egy
pár exisztenciát örökre széttörök — lévén az
illetők igen szegény gyermekek — a szigorra],
az igen valószínű. Nem járt az igazgatói irodában igazgatói megrovásra tanuló, aki ne könynyezett volna s akinél a tartós javulás ne lett
volna észlelhető. Volt rá eset, hogy a már egyszer figyelmeztetett alkoholista tanuló visszaesett: nyomban ő maga jelentkezett s feltárva
visszaesése körülményeit, együttesen állapítottuk
meg a teendőket, ami abból állott, hogy elősegítettem egy szigorú internátusba való fölvételét. Ugv hallottam, megjavult. Vájjon, ha
§-szerüen eltávolítom, fölveszik-e oda, ahol sikerült megjavulnia?
A tanulók nagy átlaga jó, vagy hajlamos a
jóra. Könnyen meggyőzhető, a jóra könnyen
vezethető, ha atyai indulattal bánunk velük, ha
bukásaiban atyailag igyekszünk fölemelni, s nem
veszítjük türelmünket gyakori és gyakran jelentkező gyarlóságaival szemben. A szigor és ridegség ellenben zárkózottá teszi, később pedig
ellenséges indulatúvá. Olyannak képzelem az ily
vezetés alatt álló tanulót, mint az állatszelidítő
állatait. Hajlanak a vasvessző hatása alatt, de
fogaikat vicsorítják s kínosan ordítanak. Mert
a szigor állati tulajdonokat vált ki : a félelmet,
alattomosságot, bosszúállást. Ezekből fakadnak
aztán az úgynevezett diák-bűnök, diák-stiklik.
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N e m f o l y t a t o m . Minden p e d a g ó g u s n a k alkalma van a m o n d o t t a k r ó l meggyőződnie. F i gyeljen m e g egy úgynevezett szigorú t a n á r t
(tanítót) s egy atyai érzelműt, s tapasztalni f o g j a
a m o t t a romboló, emitt az építő hatást.
(Folytatása következik.)

Lapszemle.
(A lakás. A játék. Tanítói egyenruha. Egészségügyi
szabályok. Ifjúsági irodalom. Gyermektanulmányozás.
Nemzetiségi iskolák.)
Adjon Isten erőt, egészséget ! ezt kívánja a
magyar néplélek bölcsessége. De h a j ! sok mindenen fordul kívánságának teljesülése. Érdekes,
hogy két elemi föltétele egy magyar szólamban
olvad össze. Jól kell laknunk! A táplálkozást is
jelenti, a hajlékot is. Manapság talán még több
szó esik az utóbbiról, mint az előbbiről. A közműveltség haladása eredményezi. Nem szedhetjük
fel többé sátorfánkat, hogy odább álljunk, mint
ahogy réges-régen csinálták. A napilapok szerint
ép a napokban nyilatkozott meg e fontos kérdésben a nemzeti kormány két minisztere. Weierle dr. miniszterelnök az iskolai, Andrássy
gróf
belügyminiszter a családi hajlék fontosságát hansúlyozta. Nagy fővárosi küldöttség előtt nyilatkoztak, amely megsürgette náluk Bárczy
dr.
polgármester nagyszabású tervének, melyet a főváros közönsége magáévá tett, mielőbb való jóváhagyását. Áhítattal várják e jóváhagyást a főváros alkalmazottjai, mint valaha várták a kiéhezettek a pusztában a mannát. Hiszen 1 0 0 0 — 1 2 0 0
korona az ára egy-egy kétszobás lakásnak. A
fővárosi alkalmazottak között méltán a legtürelmetlenebbek a fővárosi tanítók. Ugyanők voltak
az elsők, kik sürgették lakbérük rendezését. „Ok
áldoznak legtöbbet a fizetésből lakbéreiknek kiegészítésére". (Magyar Népiskola, 15. sz.) Edesörömest mondanának le lakbérükről, ha természetben kapnának lakást. Es kapni fognak, mihelyt
megvalósul a Bárczy dr. nemes törekvése. „Bizony
egy cseppet sem csodálkoznánk azon, ha a fővárosi bizottsági tagoknak ama népszerűtlen kis
csoportjában, mely megmozgat minden követ,
hogy ne építsen a főváros, a kávéháztulajdonosok
járnának elől. Nagyon valószínű ugyanis, hogy
meggyérülnek törzsvendégeik, ha meleg, puha
fészkük, édes otthonuk lesz. A tuberkulózisnak
és a katarusoknak főforrása az utcák és közhelyek, valamint mindazon helyek tisztátlansága,
ahol sok ember gyülekezik össze". (Uránia, 4. sz.
Sajó Károly cikke.) Talán azért is erősebbek és
egészségesebbek az emberek falun, mert nincs
kávéházuk ! De azért ők sem egészen ártatlanok.
Ott van a tánchelyük, mely buzgón igyekszik
pótolni a kávéház káros voltát. Hihetetlen sok
ember zsúfolódik egy-egy szellőzhetetlen zugba
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és táncol, táncol, fáradhatlanul táncol. Tanítói
szem az, mely felismeri veszedelmes voltát. „Ezek
a kis zughelyek, földes padlójukkal, az összes
fertőző betegségek raktárai, honnan minden héten
széthurcoltatnak a családokhoz, megtámadják a
legerősebb embert is, de meg az ártatlan gyermekeket. S m e r e m állítani, hogy a köznép közt
elterjedt tüdővész mind ezen szűk tánchelyekből
t e r j e d t el." 3 0 — 4 0 m 2 területen 1 0 0 — 2 0 0 ember szorong. „ I t t az ideje, hogy gondoskodjék
hazánk minden községe arról, hogy legyen, hol
népünk mulathasson, olvashasson, hova a népkönyvtárak, községi hitelszövetkezetek is elhelyezhetők lennének". (Tordai „Tanítótestületi Értesítő", 4. sz. Kovács Sámuel cikke.) De hát,
ugyan mi köze van a népháznak a tanítóhoz,
kérdezte magától a Tordaaranyosvármegyei tanítóegyesület többsége és leszavazta Kovács-nak
a
népházakra vonatkozó indítványát. Aligha teszi,
ha elolvassa és jól meghányja-veti azt az igazságot, amire Geőcze Sarolta m u t a t reá a „Magyar
Tanítóképző" negyedik füzetében, mondván : „Kiképzésen dolgozunk akkor is, mikor a test és
egészségtanban a hiányos táplálkozás s a rossz
lakás következményeit, s az ipari és nyomorbetegségeket, vagy a gyermekhalandóságot s a
munkásnép korai vénülését és megrokkanását
tárgyaljuk". Mert korai vénülést és rokkantságot
termel a mai falusi tánchelyiség. Kevésbé volna
szükség az egészséges népházra, ha nyár derekára
esnék a farsang. Ekkor ott folynék a vigasság
az Isten szabad ege alatt. Pompás volna, ha
nemcsak a vigasság, hanem a tanítás is o t t
folyhatnék Isten szabad ege alatt. Ez azonban
nem lehet. Legalább nem lehet mindig. De sajna,
akkor sem történik, mikor n e m akadályozza az
időjárás, mert nincs hol. Ritka iskolának van
reá alkalmas k e r t j e vagy udvara. A „Magyar
Népiskola" (19. sz.) megemlíti, hogy Budapesten,
a Krisztinavárosban, a Mozdony-utcában a közs.
el. népiskola növendékei jó időben a tágas udvarban részesülnek oktatásban. Az iskola tizenegy
osztálya a kertben két helyen is tanul. Akkora
az udvara, hogy felállíthatják a padokat, amely
padokban minden órában más osztály foglal helyet. „A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyermekek sokkal jobb kedvvel tanulnak és n e m
szórakozottak. Eleinte, 1 — 2 órán át, míg szokatlan volt előttük a dolog, kissé
figyelmetlenek
voltak, de most már öröm nézni őket, amint a
friss levegővel szívják magukba a tudás elemeit".
J ó volna, ha az ú j iskolaépületek tervezői számot
vetnének a szabadban való oktatás szükségével.
Nem könnyű dolog, az igaz, m e r t felette drágán
mérik a földet Budapesten. E z é r t ritkaságszámba
megy Budapesten az iskolai j á t é k t é r is. Székely
Eugénia ugyancsak a „Magyar Népiskola " b a n
ismerteti azt a módot, mellyel a helyszűkében

28
NÉPTANÍTÓK

szenvedő londoni iskolák gondoskodnak a játszótérről. Felviszik a ház tetejére. Budapesten is
van már ilyen iskola három év óta. Egyetlen-egy.
De még egyetlen-egyszer sem használták. Úgy
látszik, idegenkednek tőle a gyermekek. Ennek
az iskolának fürdője is van Sőt, még m á s két
iskolának is van fürdője. Leginkább használaton
kívül. Nagyon helyesen egy cikk ajánlotta, hogy a
napközi otthonnal kapesoljákössze az iskolai fürdést.
Nem vitás többé a j á t é k fontossága. Kétségkívül sok helyt gyakorolják nemcsak nyáron,
hanem télen is. Télen a tornateremben. De tornaterem hiányában a tanteremben is gyakorolhatnák.
Erre irányítja a kartársak figyelmét Mihály
Gábor (Család és Iskola, 7. sz.). 0 maga játszik és
tornázik a tanteremben. Megírja, hogy mikép.
A tornatanítás anyaga, nézete szerint: „1. Játékmondókák. 2. Játékok. 3. Szabadgyakorlatok.
4. Tornadalok. 5. Tornaséták". Ilyen tornatanítás
lebegett a „Testi nevelés "-ről írott cikk szerzője
szeme előtt, midőn az „Állami N é p o k t a t á s "
10. számában a többek között így nyilatkozik:
„ . . . viduljon fel a gyermeki lélek, h o g y csapongjon a jókedv és hallatszék az ü g y e s e n beillesztett j á t é k alkalmával a tanulóknak egészséges, vidám kacagása. Az így nevelt gyermekek
idegeit nem egykönnyen őrli majd meg az élet
fárasztó munkássága". A mi felfogásunk szerint
ez a helyes és nem az, amire a londoni erkölcsnevelési kongresszuson következtetett n é h á n y angol felszólaló. Azt állítják, hogy : a testedzésnek
nem annyira társasjátékok, mint a fegyelmező
testgyakoi lat útján kell történnie. (Magyar Pedagógia, 3. sz. Gaal Jenő dr. tudósítása.) Csodálatos, hogy épen Albion fiai állítják ezt, kiknek
hazájában a vén emberek is szenvedelmes kedvteléssel űzik azt, amit mi ifjúsági játéknak nevezünk.
Itt emHtjük meg azokat az argumentumokat,
melyeket Schlögl Henrik sorakoztat (Népoktatás,
9. sz.) a tanítói egyenruha meghonosítása érdekében. 1. Tekintélyt adna nekünk ; 2. olcsó ;
3. nemzeti jelleget nyerhetne. Nem először vetőargudik fel az egyenruha gondolata. Schlögl
mentumai figyelemreméltók lehetnek, azonban
nem elég nyomatékosak. Több súlyt t u l a j d o n í t u n k
annak, hogy ellene mond a demokratikus szellem.
Magát az eszmét azonban nem ejtenők el. Egészségi szempontból pártolhatnék. Sőt, nemcsak azt,
hogy a tanítók járjanak külön iskolai ruhában,
mint az orvosok a kórházban, hanem a tanulók
is. Akár a tizenegyedik egészségügyi parancsnak
tekinthetnők a külön iskolai viseletet. Svédország
összes iskoláiban kifüggesztették a következő
egészségügyi tízparancsolatot (Izr. Tanügyi Értesítő, 4. sz. Faragó Vilmos közlése) :
1. A friss levegő — nappal és éjjel egyaránt — az egészség nélkülözhetetlen föltétele.
Ez a legjobb óvszer a t ü d ő b a j ellen.
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2. Mozgás az élet. Mozogjunk sokat a szabadban, akár munka, akár séta közben. Az ülőmunkát ez ellensúlyozza a legjobban.
3. É t e l ü n k és italunk mérsékelt és egyszerű
legyen. Aki a szeszes italnál jobb szereti a
vizet, t e j e t és gyümölcsöt, az megtartja egészségét, fokozza munkaerejét és szerencséjét.
4. A bőr gondos ápolása. Naponként hideg
vízzel mosdva, edzzük testünket a hűlés ellen.
F ü r ö d j ü n k egyszer hetenként meleg vízben.
5. Öltözékünk ne legyen nagyon meleg, de
nagyon hideg se.
6. Lakásunk legyen napos, száraz, tágas, tiszta,
világos, kellemes és kényelmes.
7. Alapos tisztaság minden dologban. A levegő,
az étel, a víz, a kenyér, a fehérnemű, a ruha, a
ház m i n d tiszta legyen, miként az erkölcs is. Ez
a legjobb védőszer a kolera, tífusz és minden
ragályos betegség ellen.
8. Rendszeres és beható munka a legjobb
óvszer a testi és szellemi bajok ellen. Örömet
okoz az életben, vígasztal a szerencsétlenségben.
9. Munka után a zajos ünnep nem ad pihenőt és nem szórakoztat. Az éjszaka alvásra való.
A szabad nap és az ünnep a család körében
töltendő és szellemi szükségletek kielégítésére
fordítandó.
10. A jó egészségnek első föltétele a munkás,
jó tettekkel és egészséges örömekkel megnemesített élet. Megbecsülhetlen értéket ad az életnek
az, ha törekszünk hasznos tagja lenni családunknak, ha saját körünkben megtesszük kötelességünket és jó polgárai leszünk hazánknak.
Okos és hasznos dolgok, melyeket az északi
népek meg is tartanak. Kár, hogy az utolsó
pontok kissé hosszúak. E g y egysoros, rövid szabály sokkal jobban megmarad az emlékezetben.
(Manuel général.)
A svéd tízparancs egyaránt szól a testi és
lelki nevelésnek. Ez a rendje. A kettő ugyanis
nem egymás mellé, még kevésbé egymás alá rendelt fogalom. A testi és lelki nevelés az emberképzés egységének egymást föltételező és egymással kölcsönhatásban lévő szükségszerű kelléke.
Ez értelmezés fokozza a j ó nevelés tényezőinek
értékét. Ilyen tényező az ifjúsági irodalom, ha
gondosan megrostálják. Szerencsésen működik is
már nálunk hivatalos intézmény formájában ilyen
rosta. Nem rajta múlik, hogy tovább burjánzik
a gyom. Ez a burjánzás oly arányokat ölt, hogy
a m a g y a r név megszégyenítésével a külföldre is
reáborítja sötét árnyékát. „Egy alkalommal egyik
elterjedt német lap apróhirdetései között nézegetve, budapesti hirdetésen akadt meg a szemçm.
Selejtes pornográf írásokat ajánlott, hamisítatlan
budapesti pikáns történeteket". (Család és Iskola,
9. sz. Kapuvári István vezető cikke.) Ilyen körül-
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mények között n e m sok f o g a n a t j a lesz az ú j p e s t i
gimn. t a n á r i kar felhívásának, melyet a könyvkereskedőkhöz intézett. A r r a kéri őket, ne adjanak el erkölcsrontó könyveket az ifjúságnak. De,
ha meg is hallgatnák ezt a szép szót az üzletemberek, ez sem j e l e n t e n e teljes sikert. Maguk
a szülők j u t t a t j á k gyermekeik kezébe a maszlagot, mert tájékozatlanok. Még aimyi fáradságot
sem vesznek, hogy átforgassák a N. I. K. I. B.
könyvjegyzékét. N e m sokat r e m é l h e t ü n k t e h á t ú j
kritikai laptól, mint amilyet Divényi
Gyula
szeretne (Család és Iskola, 9. sz.). Emlékezni fog
Benedek
E l e k „Magyar Kritiká"-jára. L e t ö r t .
Maga Divényi
nevezi m e g a szegedi kísérletet,
mely szintén megbukott. Igaza van, m ű v e l t társadalmunk és tudományos köreink érzéketlenek.
Pedig megszívlelhetnek a f r a n c i a akadémia példáját. „A francia akadémia évről évre k i t ü n t e t é s b e n
részesíti a kiválóbb i f j ú s á g i műveket és mondhatni, pazar bőkezűséggel osztja adományait az
ifjúsági irodalom művelői között". Méltán hangsúlyozza Divényi, hogy a napilapok nem a gyermekek kezébe valók. Talán kevesebbet is forgatnák, ha nagyobb e l t e r j e d é s n e k örvendenének
körükben a nekik szánt lapok, a gyermeklapok.
Székely E u g é n i a (Magyar Népiskola, 6. sz.) m é g
azt is szívesen venné, ha, a kézikönyvek kiküszöbölésével, a g y e r m e k u j s á g o k a t használnék az oktatás céljára. Ez azonban csak a rendszeresség
rovására t ö r t é n h e t n é k . E l é g áldásos volna, ha
alkalmat a d n á n k az iskolásgyermekeknek újságjaik olvasására. E z t célozza természetesen
Festetich gróf, fővárosi tanácsnok üdvös intézkedése,
melyet lelkesen méltat Verner
Jenő „Az u t c a
az iskolában" cím alatt a „Nemzeti Iskola" 20.
számában. A gyermekkaszinó képébe öltözött
napközi otthonnak vezetője nemes befolyást gyakorolhatna apró olvasóira olvasmányaik segítségével. Kivált az esetben, ha lélektani megfigyelésekre is kiterjesztené g o n d j á t . Hogy mit érhet ü n k el ilyszerű megfigyeléssel, erre nézve igen
becses ú t m u t a t á s t n y ú j t Nógrádi
László „ A
G y e r m e k " 4. számában. N a p l ó t íratott 8 — 1 4 éves
g y e r m e k e k k e l a nagy szünidőben. Ezekből visszatükröződnek a gyermeki lelkek. De visszatükröződik egyéb is. A természeti szépségek iránt közömbösek. A szülei háztól, az iskolától távol kevesen
törődnek édesapjukkal, édesanyjukkal, tanáraikkal.
A hazára m e g egyetlen-egy sem gondolt. H a így
állunk a j ó m a g y a r iskola hatásával, mit v á r j u n k az
úgynevezett nemzetiségi iskoláktól ? Ezek m é g a
törvényesen megállapított helységneveket is kif o r g a t j á k szabályos mivoltukból, csak azért, m e r t
magyarok. (Nemzeti Iskola, 16. sz. Háromszéki
J á n o s ismertetése.) P e d i g milyen szép és á l d o t t
dolog lenne, ha közös erővel és akarattal munkálnék u t ó v é g r e is kétségtelenül közös erkölcsi
ideáljainkat!
ma.

LAPJA.

27

A tanítói működés állandósítása.
Irta : Szabó

Elemér.

A mai életpályák között egyik sem összpontosít magában olyan sok munkássági ágat,
mint a tanítói. Az iskolai tanításon kívül még
sok egyéb szellemi és testi munkakört kell a
tanítónak vállalnia, ha hivatását minél eredményesebben betölteni s az elismerést és becsülést minél nagyobb mértékben elnyerni és megtartani óhajtja. Nehezíti a tanító helyzetét még
az is, hogy működésének munkaköre az egyes
vidékek szerint lényegesen változik. A tanításon
kívül el kell látnia: a gazdasági és kézügyességi dolgok közül a helyi viszonyoknak megfelelő ágakat, a zenekar vagy daloskör vezetését,
különféle szövetkezet vagy egyesület ügyeit stb.
Ilyen sokoldalú elfoglaltság nemcsak a szellemi,
hanem a testi erőket is nagyobb arányban igénybe
veszi, szükséges tehát, hogy a tanítói állások a
lehetőségig olyan erőkkel töltessenek be, akik
a szokásos tanításon kívül a helyi viszonyok
mellékteendőinek ellátására is képesek. A tanítói
állások betöltésénél ezidőszerint azonban e mérlegelés csak akkor és csak annyiban szokott
megtörténni, amikor és amennyiben az illetőnek
a kántori teendőket is el kell majd látnia.
A tanítói munkakör mikénti betöltése szoros
összefüggésben áll a munkakedvvel és a lelkesítő ililettséggel is. Aki, miként a napszámos,
megszokott egyhangúsággal morzsolja le a napi
teendőket, az a jövőre kiható s a figyelmet fölkeltő és lekötő munkát nem végezhet. Ellenben
az, aki, miként a szobrász, festő vagy más művész, ihlettségtől megszállva, időt és fáradságot
nem kímélve addig dolgozik müvén, amíg keze
alatt az a tökéletesség mintaképévé alakul át,
munkájával az elismerés és a hála koszorúját
szerezheti meg. Sajnos, az elismerés és hála
koszorújára érdemes tanítók száma nincsen arányban a tanítóság magas létszámával. Nem azért,
mintha talán aránylag kevés tanítónál volna
tapasztalható a képesség, a munkakedv ós a
lelkesítő ihlettség; hanem azért, mert a kívánt
munkásságot a legtöbben megkezdik ugyan, de
helyváltoztatás folytán azt be nem fejezhetik.
Szétforgácsolt munkássággal pedig nagyot, hatalmasat és hosszú időre kihatót alkotni nem lehet.
Az a folytonos és hova-tovább mindig nagyobbnagyobb mértékben tapasztalható tanítói változkodás úgy a helyi, mint az országos népoktatásnak, sőt az állami érdeknek is pótolhatatlan
kárára van. Az emberek természete, felfogása,
képessége és munkássága egymástól annyira
elütő, hogy egyenlő karakterű és kaliberű egyént
nem is találhatunk, amiből önként következik,
hogy az egymást felváltó tanítók egymás munkáját tökéletesen át sem vehetik, be sem fejez-
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hetik. Az utód az előd munkáját vagy újból
kezdi, vagy a saját felfogása szerint átalakítja,
ami az időveszteségen kívül az intézmény kifejlődését és megerősödését is hátráltatja, sőt
gyakoribb személyváltozás esetén a megkezdett
munka beszüntetését is okozhatja. Legnagyobb
a baj azonban akkor, amikor egyesek a nyert
állomáshelyet csak ideiglenesnek tekintik, s miután már azzal az elhatározással foglalták el
helyüket, hogy onnan a legelső alkalommal majd
továbbállanak, nem érdeklődnek a helyi viszonyok és szükségletek iránt, s azok javára nem
is törekszenek közremunkálni.
Csaknem két évtizedes működésem alatt szerzett tapasztalatok alapján arra a meggyőződésre
jutottam, hogy népoktatásunk egyenletes fejlődésének, a magyar nemzeti érdekek kiterjesztésének és megvédésének, valamint közgazdasági
életünk föllendítésének és megizmosodásának
egyik sarkalatos biztosítéka a tanítói működésnek egy helyben való állandósítása. Ennek szükségét más cikkeimbep is már mellékesen érintettem, most azonban, amidőn épen a tanév
végéhez közeledünk, amikor is a tanítói személyváltozások tömegesen szoktak megtörténni, kívánatosnak tartom e folytonos és nagyarányú
tanítói helyváltoztatás káros hatásaira az intéző
körök figyelmét felhívni s egyúttal rámutatni
a változásokat megszüntető, vagy legalább is
hatékonyan korlátozó módozatokra, amelyeknek
megvalósításával a mai hátrányos helyzet gyökeresen volna megjavítható. A tanítóknak egy
helyen való hosszabbidejű működésének eléggé
nem értékelhető előnyeit különben kormányunk
is már mindjobban átérzi s az igazgatói előléptetést, valamint a 200 koronás személyi pótlékot
elsősorban is az egy helyben legalább 12 év
óta működő s érdemeket szerzett tanítóknak
adományozza. Hiszem azonban, hogy az egy
helyen való működés előnyeinek behatóbb megismerése után eljön az idő, hogy a tanítók túlnyomó részben ottan fejezik be működésüket, ahol
megkezdették. Hogy pedig a helyi és az országos
érdekeknek leginkább megfelelő ez az állapot
a megvalósulás jegyébe juthasson, a tanítók
részére mindenekelőtt olyan helyzetet kell teremtenünk, amelyben a tanítók mindenütt megelégedéssel és ambícióval tölthessék be nemes
hivatásukat. E helyzetet pedig a következő
föltételek teljesítése biztosítaná:
1. A lakás és kert — a nagyobb városokat
kivéve — mindenütt természetben adassék s e
természetbeni járandóság megfeleljen az igényeknek. Falusi és tanyai helyeken a lakás mellett
sütőkemence és istálló is legyen. E szükséglet
kielégítése az alapkelléke annak, hogy a tanító
nyugodalmas és állandó otthont alapíthasson.
Hogy mit jelent faluhelyen a rendes lakás, kert,
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baromfiudvar, sütőkemence és istálló, azt csak
az értékelheti igazán, aki — miként én is —
közvetlen tapasztalatokból ismeri e kellékek
hiányának kellemetlen oldalait. Kicsi dolgoknak
látszanak ezek, mégis a maguk valóságában nélkülözhetetlenek a falusi életben s azoknak hiánya
nyomorúságossá teszi a családos tanító helyzetét,
aki — természetesen — iparkodik is kedvezőbb
állomáshelyre jutni.
2. A tanítói fizetést az egy helyen eltöltött
időhöz és a kifogástalan működéshez mérten
helyi pótlék nyújtásával kell javítani. Jelenleg
a tanítók és tanítónők egyenlő javadalmazásban
részesülnek, s miután a tanítótól az iskolai belső
munkásságon kívül külső munkásságot is kívánnak, méltányos, hogy a helyi pótlék nyújtásával
e külső munkásságot fokozzuk, s így a családot
fenntartó tanító helyzetét javítsuk, ami a tanítónőre mellőzést nem jelenthet, miután családfenntartásról csak nagyon kivételes esetben kell
önmagának gondoskodnia. Aki önként vagy
büntetésből távozik el helyéről, az előző helyén
élvezett helyi pótlékát veszítse el s a helyi pótlék elnyerése tekintetéből új helyén mint kezdő
tanító tekintessék. Ha a helyben s kifogástalanul
eltöltött működés után ötévenként 200—200
korona helyi működési pótlék adatik a tanító
részére, akkor, míg egyrészt a helyhezkötést
hathatósan előmozdítjuk, másrészt a tanító is
nagyobb munkakedvvel és lelkesedéssel fog olyan
alkotások keresztülviteléhez, amelyeknek megvalósítása hosszabb időt és kitartóbb munkát
igényel.
3. Az üresedésbe jövő állás a helyi kívánalmakat kielégíteni s a környezettel megelégedni
tudó egyénnel töltessék be. Az alföldi a felföldön s viszont a felföldi az alföldön, valamint
a városi az eldugott falucskában vagy félreeső
tanyán rendszerint nem találja jól magát s a
legelső alkalomra kész onnan továbbállani. Az
állás betöltésénél azért a pályázók származási
és igényviszonyai is a lehetőségig mindenkor
figyelembe volnának veendők. Az üresedésbe jövő
állások rendszerint kezdő vagy olyan tanítókkal
volnának betöltendők, akiknél az alkalmaztatás
első évében már kitűnik, hogy azon a helyen
nem lesznek képesek a helyi követelményeknek
idővél sem megfelelhetni, s így az illetőt mindjárt
a pálya kezdetén kell az ő hajlamának és tehetségének megfelelőbb helyre átjuttatni, kivéve az
állami szempontból fontos vezető helyeket, amelyekre mindenkor kipróbált erők állítandók, s
akiknek az előző helyen eltöltött idejük is beszámíttatnék a helyi pótlék megállapításánál.
Saját kérésre csak egészségi, avagy fölötte fontos
okokból, s csakis az illetékes kir. tanfelügyelő
pártoló előterjesztésére volna az áthelyezés eszközlendő.
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4. A középiskolás nagyobb vidéki városokban
állami támogatással elegendő internátus állíttassák a nem középiskolás helyeken működő tanítók
gyermekei részére, amelyekben a legalább 10 év
óta egg helyben működő tanítók összes jó tanuló
gyermekei lehetőleg ingyenes elhelyezést nyerhessenek. Mindenik vármegye általános tanítóegyesülete bizonyára készséggel állítana fel ilyen
internátusokat, ha ahhoz a szükséges állami
támogatást megnyerheti. A gyermeknevelésnek
ilyképen való biztosítása a leghatékonyabb eszköze lenne a tanítók helyi állandósításának, mert
a tanítói személyváltozás leghatalmasabb indító
oka a gyermeknevelés biztosítása, minek folytán
mindenik családos tanító törekszik olyan helyre
jutni, ahol gyermekeit házból s így kevés költséggel iskoláztathatja.
E módozatok ugyan ezidőszerint csak az
állami iskoláknál volnának keresztülvihetők egész
terjedelmükben, de a helyi szolgálati pótléknak
és a gyermeknevelés biztosításának a másjellegü
iskolák tanítóira való kiterjesztése által a másjellegü iskoláknál tapasztalható folytonos helyváltozás is rövidesen a minimumra csökkenne.

Tanítók tanácsadója.
N. K. (it (lu. A törvény a községi és az ugyanily adónak minősített 5°/o-os iskolai s a 3°o-os
óvodai adó fizetésétől kifejezetten csupán a tanítói hivatal után járó jövedelmeket mentesíti és
sehol sincs kimondva az, hogy ezen adózástól mentesek
volnának a kántori jövedelmek is, amely foglalkozás
egyébként a tanító mellékfoglalkozásának tekinthető.
Ha valamely állami tisztviselőnek mellékfoglalkozásából eredő jövedelme van, élvezze bár ezt is az államtól,
ez után épúgy kivetik a községi pótadót, mint önnél
a kántori jövedelem után. A megyei útadó alól csak
az állami tanítók vannak mentesítve. — K. |{. Kkös.
Nagyon sokszor tudattuk már e helyen, hogy az oly
tanító megelőző szolgálati ideje, ki saját kérésére
neveztetik ki állami tanítóvá^ a magasabb fizetésre
való igény szempontjából be nem számíttatik. Ha tehát
mostani négy évi szolgálata után kineveznék, nem egy,
hanem öt év múlva lépne elő a magasabb fizetési
fokozatba. Azért, hogy egy év múlva a felekezeti szolgálatban korpótlékot kapott volna, az állam mivel
sem kárpótolja. — M. í . Ha díjlevelében erre vonatkozóan semmiféle kikötés nincs, az egyház tanítói
járandóságát képező kei-tjében faiskola berendezésére
nem kényszerítheti. Ez különben is a község törvényes
feladata. — >1. K. A tanítói illetmények kiszolgáltatását szorgalmazó és a járási főszolgabíróhoz, a tanfelügyelőhöz vagy a közig, bizottsághoz intézett beadványoknak bélyegmentessége a m. kir. pénzügyminiszter 50.742/1882. sz. a. kiadott rendeletével
mondatott ki. — Szerdahely. A vallás- és közokt.
minisztérium Hivatalos Közlönye havonként kétszer
jelenik meg s előfizetési ára egész évre 6 K. A kiadóhivatal VI. kerület, Andrássy-út 21. sz. a. van. —
15. Prkány. A minisztérium nem adott ki általánosságban kötelező rendeletet abban a kérdésben, hogy
államsegélyes tanítót a törvény szerint megillető lakáspénz az államsegély esedékességének idejétől megilleti ;
hanem megerősített oly határozatokat, melyek íolebbezés útján fölterjesztettek. Ha ön ugyanoly helyzetben
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van, hogy iskolafenntartója nem akarja kiszolgáltatni
szabályszerű lakáspénzét, nem szükséges okvetetlenül
rendeletre vagy analóg esetekre hivatkoznia, hanem
kérje a közigazgatási bizottság döntését, és ha ez önre
nézve esetleg kedvezőtlen volna, fölebbezze meg a
minisztériumhoz. — M. 1. Pur. Internátussal kapcsolatos elemi iskola a fővárosban, tudtunkkal, nincs. Az
állam fenntart a romániai határszélen két ily intézetet,
ebbe azonban elsősorban oly tankötelesek vétetnek
fel, kiknek szülei állami alkalmazottak és magyar
tannyelvű iskola hiánya miatt nem gondoskodhatnának kellőképp gyermekeik neveltetéséről. — G. I.
Kláng. Kérdései kizáróan magánjellegüek, melyekre
csak levelezőlap vagy bélyeg csatolása esetén felelünk.—
B. E. Soraiból határozottan meg nem állapítható, hogy
felső ipariskolai, avagy iparostanonc-iskolai oktatáshoz
szükséges képesítés után tudakozódik-e ? Az előbbi
iskoláknál egyetemet és pedig többnyire műegyetemet
végzett tanárok alkalmaztatnak, kik a IX. fizetési osztálynak megfelelő illetményekkel neveztetnek ki. A
felső ipariskolák a kereskedelmi minisztérium hatásköre alá tartoznak. Iparostanonc-iskolához elemi iskolai
oklevele alapján is megválasztható. Hogy azonban
állásában megerősíttessék, szükséges, hogy az iparostanonc-iskolai tanítók számára rendezett tanfolyamon
megfelelő képesítést nyerjen ; hogy mint tanító iparostanonc-iskolánál négy éven át megszakítás nélkül
tanítson ; hogy az iparostanonc-iskolai bizottság és a
szakfelügyelő megerősítésre ajánlják. Az alkalmazott
tanítók az általuk adott heti órák arányában évi tiszteletdíjat kapnak, mely azonban a nyugdíjigény alapjául be nem számítható. — Sz. I. Tksztgyörgy. 1. A
tanítói fizetésnek jóváhagyott díj levélben megállapított
mennyisége magasabb államsegély igénybevétele céljából le nem szállítható. A felhozott körülmény nem
tekinthető olyannak, melynek alapján az államsegély
fölemelése kérhető. 2. A faátalány az alapfizetésbe
beszámítható, aminthogy ennek
figyelembevételével
állapították meg az államsegély összegét. 3. Kérhet. —
K. S. ltkve. Az illető lap, nem tudjuk minő alapon,
tévesen informálta olvasóit, mert az 1907. évi XXVII.
t.-c. 3. §-ában világosan ki van mondva, hogy a korpótlék a fizetésbe be nem számítható. Az a körülmény,
hogy az önök javadalmi jegyzőkönyvei a törvényszerűnél valamivel magasabb fizetést biztosítanak, a be nem
számíthatás kérdését egyáltalában nem érintik. Ha az
iskolafenntartó a lap útbaigazítása alapján a törvényes
korpótléknál kevesebbet állapít meg önök számára,
a vonatkozó határozatot, a törvény érintett szakaszában foglaltakra való hivatkozással, a közig, bizottsághoz
fölebbezzék meg. — Muraközi. Miután a törvény
megadja az iskolafenntartónak azt a jogot, hogy a
tanító és tanítónő házastársak lakásügyét az 1907.
évi XXVII. t.-c. 2. §-ában foglaltaktól eltérően is
rendezheti, a törvényes lakáspénz kiszolgáltatására
irányuló törekvése — nézetünk szerint — eredményre
nem vezetne. A kertátalányt kérhetik. - P. V. Mvsliely. Az állam nem fogja kinevezni felek, iskolájuk
egyik, bizonnyal magasabb illetményekkel javadalmazott tanítóját — jelenlegi állomáshelyére — csupán
azért, hogy a felszabadult illetmények terhére, kezdő
fizetéssel, új állomást szervezzenek. Erre előző eset
még nem volt és valószínűleg nem is lesz soha. Ha
új állást akarnak szervezni, akkor tessék az 1907. évi
XXVII. t.-c. 12. §-a és az Utasítás erre vonatkozó
fejezete értelmében eljárni. — R. Gy. Iharos. Amenynyiben kántori javadalma az alapfizetés kiegészítésére
szolgál, a hitközség. — Sz. L. Szakcs. Tudomásunkkal
kell s a pénzügyőrök foganatosíthatják az ellenőrzést.—
P. E. Bcsahn. Jelentse be a dolgot a kir. tanf.-nek. —
Garam. 1. A közig, bíróság már több esetből kifolyólag a beszámítás mellett, döntött. 2 A javítóvizsgálatra
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senki sem kényszeríthető. Megismétli az osztályt. 3.
Hogyan szerezzen tudomást a tanító, ha az igazgató
nem közli vele a tanfelügyelőnek reá vonatkozó átiratát ? A testületet érdeklő átiratok szintén közlendők
a testülettel. Hogy lehet ilyent még csak kérdezni is ?
4. A 69.933,1908. sz. a. — K. F . Szbka. A közszolgálatban lévő tisztviselők illetményei az ú j törvény
értelmében (1909. évi X. t.-c.) jövedelemadó alá esnek.
Adózási alapul vétetik nemcsak a fizetés, korpótlék,
működési pótlék vagy egyéb címen járó, állandó természetű illetmény, hanem a lakpénz (lakpénzpótlék)
és a természetben való lakás is, és pedig ez utóbbi
az illető községre nézve fennálló lakbérosztálynak megfelelő értékelés szerint. Ha tehát önnek ezidőszerint
2200 K fizetése van és természetben való lakása 300
K-ra értékeltetik, összesen 2500 K után évi 30 K jövedelemadót fog fizetni. A külön jövedelemadó-pótlékot
csak azok fizetik, kik 7000 K-n felüli illetményt húznak. Az új törvény 1911. évi január 1-én lép életbe.—
N. M. Amint már sokszor mondottuk, úgy a tanfolyamokat illetően most sem közölhetünk más egyebet,
minthogy tessék a pályázatokra ügyelni, mert azok
megtartásának idejéről és föltételeiről mi is csak a
pályázatok alapján szerzünk tudomást. — K. L. Ktyflva.
A hitközségek nem kötelezhetők a hitfel. tanítók gyűlési költségeinek viselésére. Erre nézve a közokt. miniszter 41.009/1891. sz. a. kimondotta, hogy miután
az 1868. évi XXXVIII. t.-c. nem ad hatalmat arra,
hogy a hitközségeket törvényben rájuk nem rótt költségek viselésére kötelezze, ezt a tanítóegyesületi gyűések költségeire nézve sem teheti. A polg. községek a
közs. isk. tanítók fuvarköltségeiről tartoznak gondoskodni, de napidíjakat csak saját elhatározásukból szavazhatnak meg, ha azt vagyoni viszonyaik megengedik. —
X. P . Skád. Miután eddig csak
fizetéskiegészítési
államsegélyt élvez, első évötödös korpótlékának engedélyezése iránt fölterjeaztendő kérvényhez szolgálati
bizonyítványai csatolandók. A 79.336 1908. sz. a. kiadott rendelet, amely szerint csupán az iskolaszéknek
az államsegélyt kérő oly folyamodványa terjesztendő
fel a közig, bizottság útján, amelyben az igényjogosultnak a kérdéses iskolánál való működése igazolandó,
csakis azon tanítókra vonatkozik, kik korpótlék címén
államsegélyt már élveznek. — T . I. Az ifjúsági és
tanítói könyvtár gyarapítására szedendő 50 f-es beíratási díjakra nézve eddig az volt az általános gyakorlat, hogy azt minden tanuló köteles volt fizetni,
oly megszorítással azonban, hogy e díj fizetésétől az
állami iskolába való fölvételt nem volt szabad függővé
tenni. Ha önök e díjat mégis csak a IV. osztálytól
kezdve szedték, akkor meglehet, hogy iskolájukat
illetően felsőbb hatósági jóváhagyás alapján jártak el
ekképen ; valószínűbb azonban, hogy nem alkalmazkodtak szorosan a gondnoksági Utasítás e tekintetben
fennálló rendelkezéseihez. Amint tehát a fennállott gyakorlat alapján a szegény tanulókat fel lehetett menteni
a beíratási díj alól, akképen kimondja az új törvény is,
hogyha a szülő szegénység címén kéri e díj elengedését, úgy annak fizetése alól fölmentendő, ö n a törvény ezen rendelkezését úgy értelmezi, hogy ezáltal
az eddigieknél több teher háramlik a szülőkre ; engedelmet kérünk, de ez a föltevés már a legnagyobbíókú tájékozatlanságra vall. — Tanítónő. Lapunk az
iskolának j á r ; névre szólóan csak akkor kaphatja
meg, ha a kiadóhivatalnál előfizet. — I. Gy. Hivatkozott üzenetünk korántsem alapul tévedésen. Ugyanezen rovatban már sokszor adtunk kifejezést a törvény
azon kétféle rendelkezésének, amely szerint más az
állami szolgálatba átvett és más a saját kérésükre
kinevezett tanítók fizetési igénye. Az előbbieknél számításba jön az 1893. évi október hó 1-től megszakítás
nélkül, rendes tanítói minőségben töltött szolgálati
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idő ; az utóbbiak pedig a kezdőfizetésnél csak akkor
kapnak többet, ha előzően fizetés és korpótlék címén
magasabb illetményt élveztek. A többletet fizetésemelkedés esetén megszűnő személyi pótlék gyanánt
kapják. Ahelyett tehát, hogy üzenetünket tévedésen
alapulónak minősítette, jobb lett volna, ha a törvény
4. §-át végig figyelemmel elolvassa s akkor önmagától
is rájön arra, hogy felfogása ellentétben áll a törvény
rendelkezéseivel. — Cs. 1. Nkroly. Miniszteri rendeleteket senkinek meg nem küldhetünk. De elvégre is
annak a rendeletnek nincs általánosságban kötelező
ereje. Ha ön ugyanabban a helyzetben van, hogy az
iskolafenntartó nem adja meg lakáspénzét az államsegély esedékességének idejétől, akkor tessék a közig,
bizottsághoz fordulni panaszával s ennek önre nézve
esetleg kedvezőtlen határozatát felebbezze meg a minisztériumhoz. — 137.767. 1. Hogy a felek, tanítók
vasúti kedvezménye ügyében miféle tárgyalások folynak a kormánynál, arról a valóságnak megfelelő felvilágosítást nem adhatunk. Tessék bevárni az eredményt, amiről majd hírt adunk mi is. 2. E kérdéséi-e
csak levelezőlap csatolása esetén felelünk. — R. M.
Hvkut. 1. Ugyanez szól önnek is. 2. A Julián-Egyesület által hirdetett pályázati kérvények sorsa felől
nem tudakozódhatunk. — S. Gy. Az iskolaszéknek joga van hozzá. — Xy. I. Szlacs. A póttartalékba
való helyezés kedvezménye csak a tanítókra és a
tanítójelöltekre terjed ki. De ha, mint kántornak, van
tanítói oklevele, folyamodhatik egyéves önkéntesség
elnyerése iránt. — P . T. Szplak. Ön azt kérdi, hogy
a gör. kath. felek, tanító lemondhat-e állásáról a közokt.
miniszter beleegyezése nélkül és hogy van-e erre törvény ? Törvény erre vonatkozóan nem létezik, de
megnyugtatására kijelenthetjük, hogy állásáról akkor
moudhat le teljesen önszántából, amikor az jól esik. —

Irodalom és művészet.
A l i l i o m . A Nemzeti Színház legújabb bemutatója P i e r r e Wolff és Gaston Leroux
négyfelvonásos színműve, A liliom volt. A darab alig
két esztendővel ezelőtt íródott, de azért egy hajszálnyit sem különbözik az utolsó negyven esztendő többi francia drámájától, melyek tekintélyes részben az ifjabbik Dumas
recipéje szerint
készültek. Vagyis van egy elég érdekes mese,
amely azonban ú g y és abból a célból csinálódott,
hogy egy, az írónak kedves igazságot le lehessen
vezetni belőle. Van továbbá egy alak, aki m é g
az igazság észrevevésének m u n k á j á t is elvégzi a
közönség h e l y e t t és egy szenvedélyes felvonásvégi dikcióban elmondja a szerző véleményét.
Az az igazság, ami ebből a darabból kitűnik, az,
hogy a férfiaknak nagyon kényelmes ugyan a
saját becsületük nevében lemondást és önfeláldozást követelni leányaiktól és húgaiktól, de
ezeknek is j o g u k van arra, hogy a maguk életét
éljék és megkeressék a boldogságukat még akkor
is, ha ez a családjuk* j ó hírnevét tönkreteszi. A
Liliom szerzői ki i s találtak egy mesét, mely ezt
a tételt elfogadhatóvá teszi — arra az egy
esetre nézve. A b a j az — és ez közös baja valamennyi i l y e n f a j t a darabnak — hogy az ilyen
rendkívüli, egyes esetekből n e m volna szabad
általános tanulságokat levonni.
(b. m.)
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SZÉPIRODALOM.
HTelani.
írta : Bodonyi

És a leányka szepegve tekint szét ;
Kérdem látszik : a sorsa mi lesz ?
Iskola belseje : csend, fegyelem, rend
S mind, amit itt lát, új dolog ez !

Nándor.

Hol, ki az apja? Merre az anyja?
Senki se tudja, úgy vélem ;
A koeabandának „karvezető"-je
Szedte fel őt az útfélen . . .
Bár kaja boglyas, nyűtt a ruhája
S szurtos egyébként a bőre :
Ha kikupál, még szemrevaló lány
Válik idővel belőle.
Rejtve varázstűz ég a szemében
S villan elő pillái alól ;
Mozdulatában városi illem.
S válogatott a beszédje, ha szól:
„Csókolom a kezeit . . . ne izéljen . . .
Ah, gyönyörű darab a Madarász !
Küry . . . Fedák Zsazsa . . . ismerem őket"
S könnyű ledér nótát dudorász.
Kisdada a primás fia mellett ;
Enni ezért ott kap s födelet ;
Szűk kegyelemkenyéren töltött tíz
Kurta nyarat s tíz hosszú telet.
Hű a családhoz : tűrik ezért hát.
A fiaprimás, az szereti :
Cukrot a boltban, sárga narancsot
A piacon csen lopva neki . . .

,

Mert a lopást, azt érti. Ha bűn-e?
Tudja is ő ; kétkedem én !
Más a szalon, meg az utca morálja :
Bűn lehet ott, ami itten — erény !
Oh az az utca . . . végzete az lesz !
Rója egész nap gondtalanul :
Nem siet akkor sem haza, bárha
Rája az alkonyat árnya borul.
Egyszer, amúgy . . . valamely panasz útján,
Hogy-hogy nem : törvénybe került ;
Csent valahol ; de tagadta keményen.
Sírt, zokogott, szeme könnybemerült . . .
Hát ím a bírónk zord szeme rajt' vesz't.
Fölfedezé a tankötelest:
„Hisz teneked, lány, iskola kell még!"
S hozta le hozzám őt egyenest.
„Mestram, ihol hozom ezt a dezentort;
írja be, — szólt, — csavarogva lelém ;
Lop, hazudik, tagad ; egy kis mórest
Tán tanul itt" . . . s oda tolja elém.

Én szelíden, gyöngéd szeretettel
Kérdem a kislánytól : neve mi ?
„Hát . . . szeme villan s vállvonogatva
Hetyke negéddel szól: „Melani".
„Csak Melani?" „Csak!" „S a vezetéknév?"
„Nincs vezetéknevem : árva vagyok" . . .
S hosszú selyempilláin a könnye,
Harmat a fűn, reszketve ragyog.
Nos, röviden : tanítója, levék s így
Szedve elő sok tarka mesét,
(Mind, amiből csepegett a tanulság!)
S szíve felé útat keresék :
Hátha csak alszik az isteni képmás ?
Büszke sikert kínál a remény :
Tán, ha szítom, föllángol a szikra :
Hit, szeretet, erkölcs s az erény?
Egyszer emígy szólottam a lányhoz :
„ Oly szomorú vagy, szólj, Melani !
Két szemed a távolba mereng el :
Bántja a szíved tán valami?"
Tűrte szavam szomorú megadással,
Pillanatán fásult nyugalom :
Végre sóhajtva szólt: „Tanító úr
Itt megöl engemet az unalom ..."
Halk kacagás röppent ajakamról :
„Hát no, biz ez fejedelmi siker!"
Önmagamat gúnyolta beszédem ;
Ámde követ rám vetni ki mer ?
Majd a tűnődés árnya lepett meg :
„Ki a hibás itt? Én, vagy a lány?
Avagy a soçs könyvén a pecsét már
Rá vagyon ütve előre talán?"
Egy darabig megvolt becsülettel,
Nem lehetett rá semmi panasz ;
Ámde amint a tél tova tűntén,
Bontogatá szárnyát a tavasz :
Nyomtalanul eltűnt ; hova ? arról
Senki se tud, még hír se beszél ;
Vitte, sodorta magával az utca;
Lába nyomát betakarta a szél . . .
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Görgey téli hadjárata 1848/49-ben.
írta : Balogh

Pál.

— Negyedik és befejező közlemény. —

Windischgrätz azt hitte, hogy a nagystílű
offenzív-művelettel, a magyar seregek visszaszorításával s a főváros megszállásával a hadjáratot máris eldöntötte, s nincs egyéb dolga,
mint az utolsó ellentállási kísérleteket a Tiszához küldendő repülő hadoszlopokkal leverni,
a debreczeni kormányt szétugrasztani s az országot vaskézzel pacifikálni. E hitében megerősítő Schlick jelentése, ki épp most aratott
egy nagy győzelmet Kassánál, a magyar északi
sereg, s az élén álló Mészáros hadügyminiszter
fölött. Annál nagyobb volt ámulása, mikor megtudta, hogy Görgey hadteste az osztrák fősereg
hátát, etappe-vonalait és visszavonulási útját
fenyegeti. Nyomban négy hadosztályt küldött
Görgey nyomába, hogy mielőbb beérjék, feltartóztassák vagy legalább hollétét megtudják
és szándékait eltalálják. Utasítást küldött Komárom alá Ramberg, Lipót vár alá Simunich,
a morvaszorosokhoz Götz tábornokoknak, hogy
kellő haderővel az alsó Vághoz siessenek és
Görgey 'fogadtatására készen legyenek. Ugyanekkor megbízta Kassán Schlicket is, hogy egy
nélkülözhető csapatot Nógrád felé Görgey oldalába indítson. Az osztrák offenzíva a tiszai
homlokzaton ezalatt részint szünetelt, részint
gyengült. A hadjárat súlypontja Görgey vállalatára tolódott át.
A magyar VII. hadtest három mozdulattal
negyedfél hét alatt elvégezte a rája bízottakat.
Első mozdulata a Léváig és Verebélyig való
előnyomulás volt. Ez egy hétig tartott s két
ütközettel járt : élhada Aulich alatt Verebélynél magára vonta Simunich dandárait, hátvéde
Guyon alatt pedig a honti halmok alatt Windischgrätz seregéből a Csorich-hadosztállyal
folytatott halogató harcot. Míg Görgey eközben
a környéken újoncokat toborzott s a hadtest
létszámát a Beniczky-féle szabad csapat újjászervezésével is, mintegy 20 ezer főre emelé.
A második mozdulat a két ellenség közül
kisiklás volt a bányavárosok felé. Ebben telt
el másfél hét. Görgey álhada Körmöczbányát,
hátvéde Selmeczet tartá megszállva s a zöm
Zólyomba, Beszterczebányára húzódott. Windischgrätz Selmecz elfoglalására most már az
egész Wrbna-hadtestet fölrendelte. Körmöczbánya ellen nemcsak Simunich csapatai nyomultak, hanem a Götz-hadosztály is közeledett
Turócz felől, Görgey most a gyors kisiklás
manőverét másodszor is, de több akadály leküzdése után, újból megismételteté. Guyon hátvédi csatát állt Selmecznél s lassan hátrált a
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zólyomi Garamvölgy felé, Aulichnak a Szalkahely meredek hágóin át és egy elhagyott alagút
felhasználásával kellett az osztrák átkarolásból
kimenekülnie. Eközben Görgey mobillá tette és
biztosságba helyezte a bányavárosok arany- és
ezüstkészletét, a pénzverde fölszerelését, a környéken található hadi szereket. Ügy indult meg
hadtestje élén, két oszlopban a Szepességnek.
Ez volt a harmadik mozdulat, mely egy
újabb hetet vőn igénybe. Egyik oszlopa két
dandárral a felső Vágvölgyben, a másik két
dandárnyi oszlop a felső Garamfolyás mentén
nyomult, amaz Lőcsét, emez a Sztratenavölgvön
át Iglót tűzve ki célpontul. Ellenség ez utun
már nem igen háborgatta. Windischgrätz az
üldöző hadtestet visszaszólítá Budapestre ; Görgey nyomába a Götz hadosztályt küldte, mely
oly óvatosan nyomult előre s oly sokáig késedelmeskedett az egyes állomásokon, hogy nyolc
napi távolságban maradt el Görgey hadtestje
mögött. Az utóbbi febr. 2-án beérte a Szepességet, az előbbi csak 10-én jutott el odáig. Az
alatt pedig nagy dolgok történtek.
Görgey közeledésének híre megzavarta Schlick
terveit. Szeretett volna a felső Tiszánál Klapka
ellen is helyt állni, a szepes-sárosi hegyek közt
Görgevvel is mérkőzni. Hadát megosztá s két
ponton is vereséget szenvedett : Tokajnál Klapkától, a Branyiszkó-szorosnál Görgey élhadától.
Schlicknek ezek után tanácsos volt Kassát elkerülni, mert a két győztes magyar vezér ott
csakhamar kezet nyújtott egymásnak, s ha
Schlick dandárait ott érik, aligha el nem fogják. így is dolgot adott neki, amíg bántatlanul
Nógrádba húzódhatott, hogy az osztrák fősereghez közeledve, Windischgrätz közvetlen rendelkezésére bocsássa magát.
Görgey és Klapka most egyesült erővel szándékoztak Schlick után nyomulni, őt utolérni s
csatára kényszerítni. Tervükbe azonban egy új
tényező avatkozott: szabadságharcunk legvégzetesb alakja, Dembinszky tábornok, a honvédelmi bizottmánytól épp e napokban kinevezett
fővezér. Ez emigrált öreg lengyel katonára
bízták a magyar haderő s a hadjárat sorsát,
mert magyar tehetség iránt nem volt a bizottmány elnökének elég bizodalma. Ha minden
más tévedés bőséges ellensúlyt talál is a történeti kritika Kossuth Lajos fényes tulajdonságaiban s korszakos érdemeiben, ezt a szerencsétlen választását kénytelen szigorúan megítélni, mert nincs rá egyéb mentsége, mint a
Görgey ellen táplált elfogultság, gyanakvás,
féltékenység és ellenszenv, mely az őszi táborozáskor Pozsonyban fogamzott meg nála s a
télen át meggyökeresedett benne. Talán más
folyást vesz egész szabadságharcunk, gyorsabban vetődnek föl benne a nagy hullámok és
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elhatározóbb eredménnyel csillapulhat meg a
vihar, ha e két hatalmas egyéniség: Kossuth
és Görgey egyetértően összefoghat s egymás
lényét kiegészítheti, Kossuth fantáziáját Görgey
judiciuma, Kossuth ideálizmusát Görgey reálizmusa, Kossuth politikai lendületét Görgey katonai szigorúsága. De a vég?et máskép rendelkezett, s ezzel mindkettejük sorsát megpecsételte.
Az új fővezérről csakhamar bebizonyult, hogy
balkézzel rendelkezik. Tekintélyt akart a csapatok és parancsnokok fölött tartani, de annál
hamarabb kellett éreznie hogy egyáltalán nincs
tekintélye. Uj hadrendet írt elő, hogy hajlékonyabbá tegye a hadsereget, és csaknem sikerült
azt teljesen felforgatnia. Szakított a tavaszig
való előkészület eddigi rendszerével s gyors
összpontosításhoz látott, hogy a döntő eseményeket siettesse, de a kápolnai kétnapos csatával csupán eredménytelen vajúdást idézett elő
mindkét seregnél. Ekkor aztán elveszté hitét,
önbizalmát s az összes magyar hadakat a Tisza
mögé készült visszarendelni. Szerencsére, ennek
ellentálltak március elején a tiszafüredi főhadiszállásra gyűlt összes tábornokok. A honvédelmi
bizottmány kénytelen volt Dembinszkyt szolgálaton kívüli állapotba hèlyezni. Kossuth a fővezéri állásba ekkor a beteg Vettert ülteté, de
helyettesítésével végre azt bízta meg, kit a hadsereg is óhajtott S kinek szellemi felsőbbségében valamennyi tábornok megnyugodott : Görgey Artúrt.
Téli hadjárata mindenkitől elismert mestermüvelet volt, amelyhez csupán Bem erdélyi
manőverei mérhetők. A nagy különbség az közöttük, hogy Bem a hadmozdulatokat taktikai
muló sikerekhez rendezte be s oly könnyen el
is veszté Erdélyt, amily gyorsan megszerezte,
míg Görgeynél a hadmüvelet stratégiai gondolaton épült föl és tartósan realizálható győzelmekre vezetett.
Téli hadjáratában ütközet mentül kevesebb
volt. De puszta jelenlétével és nvugtalanításaival fel tudta forgatni az osztrák fővezér minden kombinációját, elforgácsolni készteté túlerejét, tétlenségre kárhoztatá segédcsapatait és
tartalékát, mindenekfölött pedig lélekzethez
juttatá a többi szervezkedő magyar csapatokat.
A téli hadjárattal Görgey tette lehetővé, hogy
a nemzet hadilábra álljon s tavasszal döntő
csapásokat mérjen az ellenségre.
Amit a VII. hadtest élén így vetett, azt márciustól májusig mint fővezér dicsőségesen
aratta le.
®£X$íO

LAPJA.

K ö n y v e s h á z .

* Farkas Imre: Tűnő évek. 1 9 0 5 — 1 9 0 8 .
Magyart a magyarnak. (Budapest, 1909. Singer és Wolfner kiadása.)
E kötetben, ha jól t u d j u k , Farkas Imre harmadik verskötetében, van egy igazán átérzett,
szép költemény : Lantom. A költő elsiratja porbelepte, ócska lantját, melynek ütött-kopott húrjairól hiába szól a csendes nóta, túlharsogják
zajos, merész, vadidegen, ú j énekek. Valóban, mi
is úgy érezzük, hogy Farkas Imrének tűnőben
van a népszerűsége. Érzékeny történetei süldő
kislányokról és pelybedző állú tisztecskékről megmegindítottak, hazafiság-sugallta, érzelmes jelenetei szövegükkel, zenéjükkel együtt el-ellágyítottak, de ha most ezt a hatást sem éri el
költeményeivel, annak okát ne csak a külső
körülményekben, a dekadens irány hódításában
keresse, hanem magában is. Először is fogytán
a ríme, akarom mondani — a leleménye. Az
i f j ú s á g derűs, bohó életéből, kedves, apró élményeiből alig tud ú j tárgyat keríteni, amilyen

A bimbós majoránna,

amelyben egy jóízű ado-

mát beszél el a híres füvész Diószeghiről és a
szerelmes szívű debreezeni diákokról.
A hazafiság h ú r j a is megereszkedett a lantján ;
a magyar történetben talál még költői mozzanatokat, így egy öreg lantos ajakára dallamos
dicsőítést ad a híres egri lányokról és asszonyokról, de a régi költészet hangját nem mindig találja el benne. A szebeni
wóíá-nak j ó
a gondolata, t. i. azok a magyarok, akik egy-

mást vesztik, lövik holnap, ma még egy nótát
dalolnak,
de a történeti háttere nincs híven
megfestve, már csak azért sem, mert Kemény
János soha sem ostromolta Barcsayt Szebenben.
Másodszor, és még inkább azért hatástalanabb
F a r k a s Imre, mert jelen kötetével letévedt a
maga biztos útjáról. Hiába korholja a szilaj,
vadidegen dalokat, hiába nyomatta rá könyve
címlapjára e t ü n t e t ő jelszót : Magyart
a magyarnak,
akarva, nem akarva, tudatosan vagy
öntudatlanul, ő is meghódolt az ú j divatnak, a
dekadensek irányának. Mmdjárt az első költem é n y elárulja ezt a változást, a
Nászindidó,
amely bizarr ötletével, vad, érzéki hangjával
inkább illenék Ady ajkára, és amelynek utolsó
versszaka bántóan ízléstelen. Az átalakulást mut a t j a néhány erőszakosan szaggatott, mesterkélten
homályos vers, milyenek A kéz, Fénysugár
az

éjben, Csipkerózsa, A morguéban, amelyek második fele érthetetlen, de még inkább bizonyítja
az a folyton erősbülő hajlam, amellyel Farkas
I m r e a perditák megénekléséhez fordul. Jól
t u d j u k , hogy e kényes tárgyhoz a legnagyobb
költők is hozzányúltak, és akár a világ-, akár a
magyar irodalomból nem kívánjuk kidobni Göthe
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Bajadér-ját,

Arany Szőke

Panni-ját,

de még

Vajda J á n o s Giná-j&t sem, azonban a
perditaköltészet elhatalmasodása ellen mégis tiltakoznunk
kell, nemcsak az erkölcs, h a n e m a művészet
nevében is. S1 hogy épen F a r k a s I m r e is művelőjének szegődött, azon n e m győzünk eléggé
csodálkozni. A felsőbb leányiskolák tiszta t e r meiből az éjjeli mulatók fullasztó helyiségéig, a
bakíi.sleányok á r t a t l a n álmaitól a p r o s t i t u á l t nők
bűnös vágyáig egy kissé merész az ugrás. Az
irányváltoztatás annál bántóbb, m e r t effajta költeményeiben nein elégszik m e g a n y o m o r u l t a k
iránti emberi szánalom fölkeltéséve], hanem rokonszenvet érez velük, védeni látszik őket, legalább
egyetlen elítélő szót sem hallat r ó l u k . Úgy,
hogy t.ermészetellenességben alig m a r a d a t ö b b i
dekadensek mögött, akik közül az egyiknek vérét
hatja n e m idegen szüzek, hanem
testvérhúga
árnya-fordíttatja,
a másik anyát és fiút szer e t t e t egymásba, és bizonyára akadni f o g harmadik, ha m é g nem akadt, aki Wilde-féle szerelemért fog áhítozni.
Farkas I m r e vagy tíz költeményben foglalkozik
e kényes tárggyal, és mondhatni, r i t k á n t a k a r j a
be hősnőit valami enyhítő fátyollal, megbánással
vagy magu'.baszállással, sőt többször kihívó szemérmetlenségükben rajzolja m e g őket. í g y a
Vörös Anna
reggelig t a r t ó dorbézolás u t á n
bebotlik a t e m p l o m b a és o t t részegen konfidenskedik Szűz Máriával, egy másik bűnös asszony
valósággal c s ú f o t űz a gyónásból (Gyónás),
midőn nem bűnbocsánatot kér, hanem a pappal
azért imádkoztat, hogy remegő válla, forró keble
tovább is vakítsa, bódítsa a p á r j á t . A M i m i
levelé-ben oly csodás naívsággal beszél egy utcai
leány az édesanyjának a m a g a életéről, m i n t h a
csak iskolai tanulmányairól számolna be. C s u p á n
művészi szempontból is értéktelen : Laila
táncol
az erdőn, m e r t ennek a bizarr tárgyához m é g
hozzájárul a homályos előadás. Mint életkép,
mint — m o n d j u k — költői a k t legjobban siker ü l t Az éjszaka
leánya, melyben, a rokon- és
ellenérzés belevegyítése nélkül, objektív hűséggel, mintegy a maga meztelenségében f e s t m e g
egy ilyen veszendő t e r e m t é s t .
Pedig k á r volt Farkas I m r é n e k ez ingoványos
talajra tévednie ; az ő egész költői egyéniségének, nőies lágyságának, eddigi érzelmi nemességének tilalomfát kellett volna elébe állítani.
Ebból az eredeti, ebből a tisztább költői eréből még m o s t is több szép költeménye f a k a d t ;
nemcsak n é h á n y hol szelíden bánatos, hol hévvel
sóvárgó szerelmi dala t a n ú s k o d i k emellett, hanem egy-két derűs, avagy idilli életképe, minő

a Zsófi kisasszony,

Szereiiád, Egy

szálán. Ez

utóbbiban találóan, sőt megható vonásokkal m u t a t
be egy régi divatú, egyszerű kávézó társaságot,
amelyben a férfiaknak m é g Kisfaludy a költőjük,
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a hölgyeknek is elég gyönyörűség a zongorán
eljátszott nagy mazurka.
Mi a m a g u n k részéről k é r j ü k F a r k a s I m r é t ,
csak m a r a d j o n tovább is a m a g a t a p o s t a ú t j á n ,
a maga szűkebb körében. Csodálatot n e m fog kelteni, lelkes magasztalok és e l k e s e r e d e t t óesárlók
p á r t j á t n e m fogja támasztani, de amivel maga
vigasztalja magát, azzal mi is b í z t a t h a t j u k : egy-

egy könnyet fakaszt még és mosolygást is fog
még látni olvasói szemében és arcán.
Kardos

Albert.

* Torquato Tasso. (Goethe színműve. Fordít o t t a : Marczali
Erzsi. Az A t h e n a e u m kiadása.
A r a 2 korona.) Goethe színpadi műveit, F a u s t ,
Götz és Iphigénia kivételével n e m igen ismeri a
m a g y a r közönség. Tisztességes f o r d í t á s u k egyre
késik, némelyiknek semmiféle fordítása nincs még.
E p e n ezért kétszeres örömmel kell üdvözölnünk
egy fiatal írónőnek, Marczali Erzsinek azt a szép
és merész vállalkozását, hogy a költő legbensőségesebb, legfinomabb vallomásait r e j t ő Torquato
Tassot lefordította. E z t a darabot n e m szabad a
színpadi hatás szemüvegén keresztül nézni. Olvasnunk kell, el kell m e l y e d n ü n k benne, n e m
azért, hogy m e g é r t s ü k , hanem hogy átérezzük.
K é t főalakja, Tasso és Antonio, k é t egymással
soha m e g n e m békélő fele u g y a n a n n a k a nagy
léleknek : Goethe lelkének. Tasso, a költő, örök
gyermek, elkényeztetett, gyönge, félénk. A Faustban is megpendíti ezt a gondolatot Goethe :
„ g y e r m e k a költő, bárha agg". Ellenfele, Antonio,
a gyakorlati élet embere, komoly, férfias politikus,
aki atyáskodó fölénnyel és eltitkolhatatlan kicsinylő sajnálkozással szól a költőhöz. Ez a k é t
ember, a gyermeklelkű költő és a gyakorlati államférfi k ü z d ö t t Goethében is egymással. De m é g
más t e k i n t e t b e n is lírai va lomás ez a dráma :
Tasso tiszta, földöntúli szerelme Eleonora hercegnő iránt, az a kedves, gyöngéd, szinte anya
és g y e r m e k e között lévő viszony, m e l y őt a hercegnővel összefűzi — Goethének v o n Stein aszszonyhoz való viszonyáról beszél n e k ü n k . A költészetnek, az emberfölötti finomságú érzéseknek
tárháza az egész darab. Nem szabad durva kézzel hozzányúlni. Csak egy hanggal, egy árnyalattal elhibázott előadását kín volna végighallgatni, s a fordítónak is vigyáznia kell, hogy
egyetlen rosszul megválasztott szavával minden
illúziónkat tönkre ne tegye. Marczali Erzsi fordításáról el kell ismernünk, h o g y gyöngéden
folyó, természetesen hangzó, költői és magyarság
t e k i n t e t é b e n is kifogástalan versei egy pillanatra
sem zökkentenek ki bennünket a hangulatból.
Teljesen m e g é r t e t t e , s ami több : átérezte a költ ő t és v e l ü n k is á t t u d j a éreztetni. Ezzel a
könyvvel — melynek egyébiránt külső kiállítása
is m e g é r d e m l i a dicséretet — n a g y szolgálatot
t e t t a m a g y a r közönségnek.
Cm.)

27
23.

SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

Hivatalos

rész.

A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter :

Előléptette: Tiszovszky

Dániel nagyszebeni

áll. el. isk. tanítót a népnevelés terén szerzett
erdemei elismeréseül — mostani állomáshelyén
— az 1907. évi XXVI. t.-c. 9. szakasza alapján
igazgató-tanítóvá ; Elefánty
Irén erzsébetfalvi
áll. el. isk. tanítónőt a népnevelés terén szerzett
érdemeinek elismeréseül — mostani állomáshelyén — az 1907. évi XXVI. t.-c. 9. szakasza
alapján igazgató-tanítónővé.

Jutalomdíjat engedélyezett: Havas Antal
szerencsi,

Guti

németbogsáni,

István

hosdáti,

Auer

Kóczián

Elemér

és

Mihály

LAPJA.

ványai munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak évi
1500 K-t; Mihájlovies Hável Lőrinc leszkoviczai
közs. el. munkaképtelen tanítónak évi 8 0 0 K-t.

Gyám-, ill.

segélypénzt

engedélyezett:

néh. Sárkány
Gábor munkácsi áll. el. isk. tanító
özv., szül. Lőrinczy Zsuzsannának évi 940 K-t ;
néh. Keresztury
János nyug. felsőkázsmárki ref.
el. isk. tanító özv., szül. Sárkány Zsuzsannának
évi 660 K-t és kiskorú árvájának évi ILO K - t ;
néh. Baumhorn
Edo szolnoki izr. el. isk. tanító
özv., szül. Krausz Linának évi 712 K-t.

Különfélék.

Sebestyén

— Űj napközi gyermekotthon. Pozsonyban

Lajos gyöngyösi, Seitz Miksa magyaróvári ifjúsági daloskör-vezetőnek egyenként 100 K-t.
K i n e v e z t e : Prunár
Mihály érendrédi gör.
kath. fel. isk. tanítót 1909 szept. 1-i hatállyal
az érendrédi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Mácsay
Ferenc oki. tanítót 1909 szept. 1-i hatállyal a
kövegyi ú j áll. isk.-hoz r. tanítóvá.

e hó 2-án a király jelenlétében nyitották meg
az árpádházi Szent Erzsébet emlékére létesített
napközi Gyermekotthont, amelyet az
Izabella
főhercegnő és a pozsonyi hölgyek által Szent
Erzsébet születésének 700 éves jubileuma alkalmából g y ű j t ö t t alapból tartanak fenn. A
Gyermekotthon elhelyezésére a város átengedte
a várhegyen fekvő úgynevezett Pálfly-kastélyt,
ahol mintegy 60 gyermeket fognak ellátni. A
király délelőtt Va 11-kor érkezett a feldíszített
pályaudvarra s' ott Frigyes főherceg, a kormány
képviseletében Apponyi
Albert gróf és
Zichy
Aladár gróf miniszterek, továbbá a városi és a
megyei méltóságok fogadták. A polgármester
üdvözlő szavai után a király a Gyermekotthonhoz
hajtatott, ahol Pongrácz Frigyes gróf, a Gyermekotthon-Egyesület elnöke fogadta s köszönetet
mondott a királynak ama legmagasabb kegyéért,
hogy az ünnepélyen személyesen megjelent és
hogy az .Otthonnak dicsőült felséges Erzsébet
királynénk arcképét ajándékozta. A király az
üdvözlő szavakra ekkép válaszolt:

Kitiltotta: „Hie Erde zum Gebrauch in
Schulen. Verlag von C. Abel Klinger in Nürnberg. Construirt und in Stahl gestochen von
J. A. Büchler."

című földgömböt és a „Schul-

Wandkarte von Europa nach dem Entwürfe
und unter der Leitung des Vinzenz v. Haardt
ausgeführt in Ed. Holzels Geograf. Institut
fali térképet
in Wien, 1883. 2. Auflagecímű
az 1909. évi 36.363. sz. a. rendeletével, mert
a magyar közjogba ütköző hibákat tartalmaznak,
továbbá, mert figyelmen kívül hagyják az 1898.
évi IV. t.-c. rendelkezéseit, végül, mert fogyatékos és elavult tartalmúak, a hazai összes elemi,
polgári, valamint kereskedő- és iparostanonciskolákból, a gimnáziumokból és reáliskolákból, a
felsőbb leányiskolákból és a kereskedelmi iskolákból, a tanító-, tanítónő- és óvónőképző-intézetekből és egyéb közép- és felsőfokú tanintézetekből f. évi április hó 29-én 36.363. sz. a.
kelt rendeletével.

János

„Szívesen jöttem, a pozsonyi Szent Erzsébet
Gyermekotthon-Egyesület kérelmét teljesítve, a
mai ünnepre. Elénk megelégedésemre szolgál,
hogy Szent Erzsébet születésének hétszázados évfordulója tiszteletére rendezett kegyeletes ünnep
maradandó és méltó emlékeül egy, a gyermekek
szeretete és a jótékonvság gyakorlatának szentelt
intézet létesíttetett. Örömmel fejezem ki mindazoknak, kik ezen magasztos célú mű megalkotását áldozatkészség és buzgó tevékenység által
lehetővé tették, elsősorban Izabella főhercegnő
ő császári és királyi fenségének legmelegebb
elismerésemet. Óhajtva, hogy emberbaráti működésüket az ég áldása kísérje, megengedem, hogy
a pozsonyi Szent Erzsébet Gyermekottlon felavattassék és rendeltetésének átadassék."

gyöngyöspatai munkaképtelen róm. kath. k.-tanítónak évi 740 K-t; Moussong Pál munkaképtelen
váczi siketnéma-int. tanítónak évi 2580 K - t ;
Marschal
György berkesdi róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 1460 K-t; Ivány András déva-

Ezután Kohl Medárd püspök fényes segédlettel
beszentelte a Gyermekotthont, mialatt az uralkodó a Gyermekotthon-Egyesület választmánya
tagjainak egyenként köszönte meg a közreműködést. Innen a király Frigyes főherceg palotájába

Szolgálattételre kirendelte: Niesz Ferenc
pancsovai kir. tanfelügyelőséghez szolgálattételre
berendelt áll. el. isk. tanítót a pancsovai áll. el.
isk.-hoz.

Jelen minőségében áthelyezte : Horváth
János csohaji és Orosz Gábor harangmezői áll.
el. isk. tanítókat kölcsönösen ; dr.
Kisgyörgy
Lajosné szül. Hitter Etelka segesvári áll. óvónőt
az ürmösi áll. óvóhoz ; Kivács
Stefánia nagykapu si áll. óvónőt a zombori II. sz. áll. óvóhoz.

Nyugdíjat

utalványozott:

Lelolia
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hajtatott, ahonnan délután 1 óra 45 perckor
visszautazott Bécsbe.
— P á l y á z a t . Az országos Eötvös-alap
kebelében, a szepesi tanítók fiai j a v á r a általam 1 9 0 5 ben, 25 éves igazgatói működésem emlékére
létesített 4 0 0 0 koronás szobaalapítványom kedvezményi helye a következő 1 9 0 9 / 1 0 . tanévre
megüresedvén, annak élvezetére ezennel pályázatot hirdetek. Ezen kedvezmény elnyeréseért folyamodhatik bármely
szepesvármegyei népoktatási
tanító vagy tanítónő, tanár vagy tanárnő kiváló
fia, aki főiskolai tanulmányait Budapesten v a g y
Kolozsvárott akarja megkezdeni vagy folytatni.
A folyamodvány mellékletei a következők : főiskolai, kezdő ifjaknál érettségi bizonyítvány,
keresztlevél (születési bizonyítvány), a szepesmegyei valamelyik tanítóegyesületből ajánlólevél
és igazolvány arról, hogy az illető folyamodónak
szülője valóban szepesmegyei népoktató, és v é g ü l
igazolása annak, hogy az országos Eötvös-alapnak
rendes tagja és fizetési kötelezettségének az alappal szemben teljesen eleget t e t t . A főiskolát
folytatólag látogató ifjak az u t ó b b említett k é t
igazolvány m e l l e t t csupán az indexet kötelesek
csatolni. Ezen fentérintett alapítványi szobakedvezményre elsősorban szepesvármegyei népoktatási szülők fiai illetékesek. H a azonban ilyenek
a következő 1 9 0 9 / 1 0 - i k évre n e m jelentkeznének,
vagy a felsorolt feltételeknek n e m teljesen megfelelő ifjak pályáznának, arra az esetre a pályázatot kiterjesztem Abaúj-Torna
vármegye
területén működő olyan népoktatási szülőkre is, akik
az előbb jelzett pályázati feltételeknek megfelelnek. Alapítólevelem értelmében az általam kijelölendő ifjú vagy a „Ferenc József Tanítók
Há-

záu-\rà Budapesten, vagy a „Hunyadi

János

Tanítók
Házáu-ba
Kolozsváron helyeztetik el,
ahol az egész tanéven át havi 22 korona t a r tásdíj mellett lakást, fűtést, világítást, reggelit, ebédet, vacsorát, mosást, orvosi kezelést és
— ami különösen a szülőkre megnyugtató —
gondos felügyeletet élvez. A szobakedvezmény
élvezete csak egy tanévre t e r j e d , azonban megfelelő tanulmány és magaviselet igazolása mellett
a következő években is elnyerhető. A folyamodványok ez évi j ú n i u s 30-ig közvetlenül
hozzám
(Kassa, Fehér-utca 2. sz.) terjesztendők. Kassa,
1 9 0 9 május 2 5 . Arányi
Antal, nyug. tanítóképző-igazgató.
— Z á s z l ó a v a t á s Yerbón. Hazafias ünnepséget
rendezett a verbói polgári fiú- és leányiskola, mely
alkalommal V e r b ó és környéke nagyszámú és előkelő
közönsége jelenlétében avatta fel intézeti zászlóját.
Az ünnepség a kaszinó nagytermében folyt le s
mindvégig a legnagyobb érdeklődés kísérte a tartalmas műsort. A Himnusz eléneklése után Daday
Dezső tanár i s m e r t e t t e a zászló történetét és jelenlőségét. A zászlót Deák Istvánné zászlóanya a d t a
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át szép szavak kíséretében az ifjúságnak, melynek
nevében a Kossuth Lajos önképzőkör elnöke vette
át és t e t t az egész ifjúság nevében fogadalmat,
hogy e zászlóhoz egész életén át hű marad. Majd
Deák István igazgató köszönte meg szép beszédében
a közönség szíves áldozatkészségét, mellyel az iskolát nemes törekvéseiben gyámolította. Megköszönte
a tanári t e s t ü l e t igazán önzetlen és buzgó működését, melynek gyümölcse volt az iskolának minden téren elért és felettes hatóságai által is
méltányolt szép eredménye. Elismerését fejezi ki
az ifjúság kitartó és buzgó munkásságáért és
továbbra is erőt és kitartást kívánt. Az ünnepséget a polgári leányiskola II. oszt. növendékeinek szép sikerű színielőadása fejezte be, melynek
sikerét Blau Etelka tanárnő igazán ügyes rendezése biztosította.

— Siketnémák

fölvétele. A siketnémák

budapesti áll. orsz. intézetének I. osztályaiban a
jövő tanévre 30 ú j növendék számára van üresedés. Fölvételt nyernek elsősorban a székesfővárosban és a szomszéd falvakban élő teljes
siketnéma, részleges hallással és némi beszédmaradvánnyal bíró előrehaladottabb korban megsiketült gyermekek. A szegénysorsúak a képzés
idejére eltartási es útisegélyt kaphatnak az intézettől. Másodsorban az ország távolabbi részeiből is fölvétetnek oly hasonló fogyatékos érzékű
gyermekek, akiknek eltartási díjait egészben vagy
részben biztosítják a hozzátartozók, vagy akik
segélydíjra érdemesek. Felsőbb osztályokba való
fölvételért is lehet folyamodni. Érdeklődőknek
díjtalanul küld fölvételi nyomtatványokat az intézet VIII. ker., Mosonyi-u. 8. sz. alatt működő
igazgatósága. — A siketnémák hevesv ár megyei
(egri) intézetébe a jövő 1 9 0 9 / 1 0 . tanévre több
ingyenes, félfizetéses és egészfizetéses siketnéma
gyermeket vesznek fel. A kérvények j ú n i u s 30-ig
adandók be az intézet igazgatóságához, mely
bővebb felvilágosítást készséggel ad.

— A Magyarországi Munkások Rokkanté s N y u g d í j e g y l e t é n e k ú j o n n a n választott központi választmánya m á j u s hóban tartotta első
alakuló ülését József-utca 23. számú saját házában, pákai Kölber
Alajos, udvari kocsigyáros
elnöklésével. A választmány jegyzőivé Lázár Sándor és W e r t h László, az ellenőrző-bizottság elnökévé Krausz József választattak meg.
Katits
Antal jelentése szerint újabban Sopron és Somogy
vármegyék és a Társadalmi Múzeum léptek be
2 0 0 — 2 0 0 koronával az alapító tagok sorába.
Több vármegye hathatós erkölcsi támogatását
helyezte kilátásba. A pénztári jelentés szerint az
egylet vagyona 62 ezer koronával növekedett s
most már a négymillóháromszázezer
koronát
fölülhaladta. Az egylet rokkant tagjainak száma
536, az árvák száma 1 4 2 ; ezek állandó segítésére 1 9 0 3 március óta több mint négyszáz-
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nyolcvanezer koronát fizettek ki, ami az egylet
kiváló humanitását dicséri. Pethő Sándor főtitkár
jelentéséből örvendetes tudomásul vették, hogy
az idén belépett 13 ezer új taggal a rendes
fizető tagok száma a nyolcvanötezret elérte. Újabban az ország minden részében a tanítóság buzgólkodik ezen munkásjóléti intézménynek terjesztése
és fiókpénztárak alakítása érdekében, melyeknek
száma 258.
— Felhívás ! A Gömör-Kishontvármegyei általános tanítóegyesület f. évi közgyűlését Nagyrőcze városának szíves meghívása folytán Nagyrőczén július hó 7—8-án tartja meg. Ez úton
is felkérem egyesületünk ama tagjait, akik akár
elszállásolásra tartanak igényt, akár a közebéden,
akár a köegyűlés után szervezett kirándulásban
részt óhajtanak venni, hogy ebbeli szándékukat
Lechniczky István nagyrőczei áll. isk. igazgató
úrnál július l-ig bejelenteni szíveskedjenek. Dobsina, 1909. évi június hó. Szombathy László,
egyesületi elnök.
— Köszönetnyilvánítás. A vall. és közokt.
minisztérium körrendeletbeli felhatalmazása és
utasítása folytán elismerő köszönetet mondok a
Mezőtúri Takarékpénztár B.-t.-nak azért a hazafias adományáért, amellyel a Mezőtúron f. év
nyarán rendezendő kézügyesítő-oktatási szaktanfolyam létesítéséhez 200 korona segéllyel járult.
Eötvös K. Lajos, kir. tanfelügyelő.
— Pályázati hirdetés. A Nógrádvármegyei
Tanítóegyesület a Tanítók Országos Árvaházában
létesített alapítványos helyére pályázatot hirdet.
Pályázhatnak a Nógrád vármegyei Tanítóegyesület
volt tagjainak hátramaradt — tanköteles korban
lévő — fiúárvái. A pályázati kérvények a Nógrádvármegyei Tanítóegyesülethez címezve, legkésőbb
június hó 25-ig alulírotthoz küldendők. Hábor
Sándor, I. alelnök.
— Halálozások. Hollós Jenő németszernyai
kántortanító életének 33-ik évében elhunyt. —
Solymossy Endre ref. kollégiumi tanár, országgyűlési képviselő, életének 54-ik évében Búziásfürdőn, május 27-én hirtelen elhunyt. — Bitter
Péter nyug. kántortanító, a Bonyhádvidéki Tak.
és Gazd. Bank aligazgatója, életének 66-ik évében
elhunyt. — Szabó István, a törökszentmiklósi ref.
tanítótestület elnöke, rektor, segédlelkész, városi
és vármegyei képviselő tanítóskodásának 26-ik
évében, május 28-án elhunyt. — Mátyás Lajos
nyug. igazgató-tanító május 30-án, életének 60-ik
évében elhunyt. — Gémessy Jenő kismányai
állami tanító május 14-én 22 éves korában elhunyt. — Áldás emlékükre !
— A tanítói állás megbecsülése. Marton
László, a kápolnásnyéki ref. egyházközség kántortanítója 1885-től kezdve úgy a község képviselőtestületének, mint a régi — 45 éves — segélyegyletnek megszakítás nélkül, egyhangúlag meg-
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választott igazgatósági tagja és számvizsgálója. —
Pécsy Béla dióskáli róm. kath. kántortanítót
községi képviselőtestületi taggá választották.

Egyesületi élet.
X A Pest - P i l i s - Soit, - Kiskúnvármegyei
Általános Tanítóegyesület
kúnszentmiklósdunavecsei járásköre
évi rendes közgyűlését
Tasson tartotta meg, Sárközy Kálmán tassi
áll. isk. igazgató elnöklete alatt. A gyűlésen
megjelent: dr. Petri Mór, Pest vármegye kir.
tanfelügyelője, Tóth József nyug. kir. tanfelügyelő,
Ónodi Gusztáv, az ált. egyesület elnöke, a járás
vezetőtisztviselői és nagyszámú intelligens közönsége. Sárközy Kálmán elnöki megnyitóbeszéde
után dr. Petri Mór kir. tanfelügyelő örömmel
üdvözli a nagyszámban megjelent tanítóságot és
tanügybarátokat. Hangsúlyozza, hogy a gyűlés
díszes keretéből arra következtet, hogy a vidéken
a közönség és tanítóság kölcsönösen megértik és
megbecsülik egymást. Ezután Széli István fülöpszállási áll. isk. igazgató-tanító, egyesületi jegyző
részletes kidolgozásban ismertette az elmúlt év
tanügyi eseményeit. Felolvastak : PetJieő Mária
áll. tanítónő Az iskolásgyermekei: erkölcsi neveléséről, továbbá Fodor Ignác solti községi tanító
A család és iskola közötti kapcsolatról. Mindkét
felolvasó figyelemreméltó eszméket fejtegetett.
Balogh Dénes kecskeméti igazgató-tanító az iskolai zászlóaljak felállításáról tartott kimerítő, lelkes
hangú felolvasást. Csete Etelka áll. tanítónő a
kör kerületének kiszámításáról t a r t e t mintatanítást. A gyűlést V. Écsy Etel és Ecsédy Zoltán
ügyes szavalatokkal szórakoztatták. Több indítvány és házi ügyek elintézése után a tassi kaszinóban 100 terítékes bankett volt, mely végig
lelkes hangulatban folyt le. Felköszöntőket mondtak : dr. Petri Mór, Tóth József, Ónodi Gusztáv stb., mindannyian további munkásságra és
összetartásra buzdítván a megjelenteket.
+ Polgári iskolai tanítók gyűlése. Pünkösd mindkét napján tartotta meg az Országos
Polgári Iskolai Egyesület XIV. rendes évi közgyűlését a Wesselényi-utcai polg. iskola tornatermében. A közgyűlésen nemcsak a budapesti,
hanem a vidéki polg. iskolai tanítók és tanítónők
nagyszámban jelentek meg. Sághy Gyula udv.
tanácsos, egyetemi tanár, az egyesület elnöke
nyitotta meg a közgyűlést és melegen üdvözölte
a megjelent nagyszámú tagokat. Üdvözölte továbbá
a megjelenteket Mosdóssy Imre dr. kir. tanfelügyelő, aki mint a közoktatásügyi miniszter képviselője vett részt a közgyűlésen. Az elnöki megnyitó után Vángel Jenő dr. pedagógiumi igazgató idézte föl megható szép beszédben néhai dr.
Kiss Áron udv. tanácsos pedagógiumi igazgató
emlékét. Az első napon utoljára Székely György
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dr. Erzsébet nőiskolái tanár adott elő, aki „A
valláserkölcsi oktatásról" értekezett. Határozati
javaslatában indítványozza, hogy tekintettel a mai
kor viszonyaira és az erkölcsi nevelés nagy fontosságára, az etika, mint tantárgy a polg. iskolai
tanítóképző intézetek tantervébe is fölvétessenek.
Javasolja, hogy erliölcsmívelő egyesületeket alakítsanak. Zigány Zoltán azt indítványozta, bogy
a kérdés kellő előkészítés végett, tárgyalás nélkül az igazgatótanácshoz utasíttassék. A közgyűlés ezt a javaslatot egyhangúan magáévá tette.
A második napon Nagy Lajos helyettes elnök
vezette a tárgyalást. ELőnek Horváth József a
modern rajzoktatásról tartott érdekes szabad előadást. Néhány jelentéktelen alapszabály módosítása után a választásra került a sor, amelynek
során alelnöknek Kozma Gyulát, a folyóirat szerkesztőjének pedig Volenszky Gyulát választották
meg.
=
A Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület palánkai fiókja megtartotta évi rendes közgyűlését. Marton István
állami gazdasági intéző elnöki megnyitója után
megemlékezett arról a szép elismerésről, amelyben a központi elnökség részéről a fiók munkásságáért részesült. Kardos
Pál polg. isk.
tanár titkári jelentése szerint a fióknak van 6
alapító és 150 rendes tagja. A mult évben 7
közművelődési estét rendezett, melyeken szavalatok, zeneszámok s népszerű formában tudományos felolvasások voltak, többnyire vetített képek
bemutatása mellett. Ilyen közművelődési estéket
nemcsak helyben, hanem a vidék nemzetiségi
községeiben is tartott és tart a jövőben is a
„Palánkai Dalárda" közreműködésével. Felnőttek
részére analfabéták oktatása és reálismeretek,
építőipari szakrajz tanítása céljából továbbképző
tanfolyamot nyitott. Könyvtárát a többnyire nemzetiségi lakosság szívesen használja. Szerémmegyei
szegény, de arra érdemes magyar fiúkat a tagok
élelmezési és pénzbeli hozzájárulásával iskoláztatott a helybeli polgári iskolában. A tanulók
nyelvismerete érdekében a cseregyermekek elhelyezését közvetíti, szóval a rendelkezésére álló
minden alkalmas eszközt felhasznált arra, hogy a
magyarság és közművelődés érdekét e nemzetiségi városban és vidéken hűségesen szolgálja.
= A Győrvidéki Tanítóegyesület gyárvárosi köre tavaszi ülésén búcsúztatta Holzmann
Ferenc áll. tanítóképző-intézeti tanárt, lelépő elnökét. Erdemeit dr. Téli Anasztáz méltatta. Helyébe Újlaki Géza áll. isk. igazgatót, az egyesület
főjegyzőjét, a Tanügyi Értesítő szerkesztőjét
választották meg egyhangúlag. Megnyitójában kifejezte, hogy aggódva foglalja el helyét, mivel
a pedagógia mai fejlettségével jelentékeny követeléseket állít mindenki elé, aki e téren vezetőszerepre vállalkozik. Langer Józseftől, a győri
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kir. kath. tanítóképző megboldogult igaagatójától
hallotta, hogy a pedagógiának s a tanítóságnak
milyen képe volt a mult század végén s a XIX.
száaad elején. A kép szomorú volt. Az akkori
állapotok sovány, kiaszott képe még ma is közöttünk van. A pedagógia és pedagógu? ai-culatán
a régi nyomok még ma is észrevehetők. S ez
árt mindkettő hitelének. Nem is volt más az
akkori pedagógia, mint gyakorlati mesterkedések
(mester, tanítómester), erkölcsi elmélkedések, tág
körben forgó tanácsok emlékezetbe vésése. Ehhez
nem is volt másra szükség, mint ráncos homlokú,
szigorú tekintetű emberre, aki Langer József
szerint „kapa-kaszakerülő" is lehetett, akit más
egyébre már nem tudtak használni. így volt
nálunk s így volt régebben másutt is. Pestalozziról bővebben szól, mint aki műveivel átmenetet
készített a pedagógiának, mint tudománynak műveléséhez. Részletesen szól a lélektan és logika
rohamos fejlődéséről, amelyek mint két erős láb
tartják és viszik a pedagógiát a tudomány csarnokába.
-j- Jász-Nagykún-Szolnok vármegye tantestületének tiszai alsó járásköre
Czibakházán tartott gyűlést. Veress János elnök
a megnyitójában a járáskörök működésének
hasznos voltát fejtegette, hangsúlyozván, hogy
egyedüli alkalom csak az ily gyűléseken nyílik
arra, hogy a helyi körülményeknek megfelelő
tanítási és nevelési eljárás egyöntetűsége megteremtessék. Mohács István igazgató-tanító a
kottajegy ismertetésének módszerét mutatta be
és hangjegyek szerint Sztankó Béla énektáblájáról
leénekeltette az V—VI. oszt. tanulókkal a Himnuszt. Duma Béla segédtitkár a magy. kir. postatakarékpénztárak fejlődéséről, azoknak működése
és a zárt betétkönyvecskékről értekezett. A nagyszabású felolvasás arról győzte meg a járáskör
tagjait, hogy a zárt betétkönyvecskék útján elérhető takarékosságra nagy szükség van a nép
életében, tehát ezen intézményt községenként
meghonosítani törekszenek a kör tagjai. Gedai
Sándor kecskeméti közs. tanító népiskolai zászlóaljak szervezését ismertette. A kör azáltal méltatta a jeles ismertetést, hogy a zászlóalj szervezését már a jövő tanév elején meg fogja
honosítani. Nagy Károly kúnszentmártoni gazd.
szaktanító a mezőgazdasági népiskolák szervezéséről és azok tananyagáról tartott felolvasást.
Miután az ily iskolák szervezése az alföldi tanyai
iskolázás rendszerének legmegfelelőbb, és miután
ezen iskolák szervezésének eszméjét Eötvös K.
Lajos, e vármegyének kir. tanfelügyelője vette
fel, s hogy a megye összes tanítói előtt ezen
iskolai kérdés ismertté legyen, a kör az értekező
tanítót felkérte, hogy dolgozatát némi kibővítéssel a vármegyei tantestületi gyűlésen is olvassa
fel. Özv. Werknerné, Longhy Irma czibakházi
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áll. tanítónő a feminizmus és nőnevelésről értekezett. Úgy a nagyszámban jelenlévő tanügybarát, mint a kör élénk érdeklődéssel hallgatta
végig felolvasását A jövő gyűlés tárgysorozatának megállapítását a kör az elnökre bízta, lígy
őt, mint a többi eddigi tisztviselőket újra egyhangúlag megválasztottá. Stark
Béla indítványozta, hogy a gyűlésre menő tanítók a községek
részéről méltányos napidíjban és utazási ellátásban részesíttessenek. E tárgyban az orsz. tanítói
egyesület elnöksége fog megkerestetni. Gyűlés
után a helybeli népiskolai növendékek kézügyességi és női kézimunkakiállítása tekintetett meg,
melyre nézve az volt az általános hangulat, hogy
dicséretre nem szorul a kiállítás^
M. Gy.
X A Szilágy vármegyei Ált. Tanítótest ü l e t szilágysomlyói járáskörének
tanítói, Magyari
Lajos elnöklésével, Szilágysomlyón, a
földmívesiskolában tartották meg évi rendes
gyűlésüket. A majdnem teljes számban megjelent rendes tagok s a nagyszámú férfi- és
nővendég élénk figyelme közepett a földmívesiskolai növendékek énekkara elénekelte a Himnuszt, mély érzéssel s lendülettel Majd az elnök
nagyszabású megnyitóbeszéde következett, mely
után Pap Ferenc a kézügyesség köréből gyakorlati tanítást tartott, sikerrel bemutatván az agyagmunka könnyű kezelhetését. Zsigmond
Albert
As énektanítás módszere, Dési Gergely A fel-

nőttek oktatása, Sonea Flórián A kisgazdák
nyári és téli munkája c. tételekről olvasták fel
értekezéseiket. A pénz- és könyvtári jelentés,
a bírálóbizottság jelentése, a költségvetés, a
szilágymegyei szegényebb sorsú tanítók tanuló
fiúgyermekeinek segélyalapja, illetve az erre vonatkozó alapszabálytervezetének tárgyalása : bő
anyagot szolgáltattak az eszmecserére, melynek
nyomán napirendi sikeres elintézést nyert. Bene
Ambrus indítványának elfogadásával a testület a
jövő évi közgyűlésen kézimunkakiállítást fog rendezni. A gyűlés befejezésével közebéd volt, hol
szeretettel emlékeztek meg Nagy Károly kir.
tanfelügyelőről, főleg azon érdeméből kifolyólag,
hogy a régebben húzódó román felekezeti tanítókat rövid ittműködése alatt a magyar tantestület kebelébe oly szépen beolvasztotta. Köeebéd
végeztével a jelenvoltak megtekintették a földmívesiskola mintagazdaságát.
(K.J
• A Liptóvármegyei általános tanítóe g y e s ü l e t Fenyőházán tartotta köri gyűlését.
A tagok majdnem teljes számban vettek részt
s mint vendég : Sándor
Lajos kir. tanfelügyelő, ki most is magvas, tartalmas beszédjével adott bizonyságot arról, hogy igazi barátja a tanítóságnak és a tanítók közös ügyeinek. A gyűlést mintatanítás előzte meg, melyet
Wolfinau
Irma fenyőházai kincstári tanítónő
tartott az „állam fogalmáról." Utána
Jung
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Miklós liptószentmiklósi áll. el. iskolai igazgatótanító — egyesületi elnök — tartotta meg
székfoglaló-beszédjét, melyet általános tetszéssel
fogadtak. A jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése után Pavélla Gyula benedekfalvai tanító
„Az ú j törvény szellemében miként vigyük keresztül a hazafias szellem ápolását és mely tárgyak keretében" címen tartott felolvasást. „Kérdések az alkohol kérdés körül" címen értekezett
Iiajduk József vichodnai tanító. Végül Takács
József liptószentmiklósi áll. tanító indítványozta,
hogy minden egyesületi tag napi- és útiátalányának 10%-át a Nemzeti Iskola által felvetett
közös alap gazdagítására tegye le. Az indítványt
egyhangúlag elfogadták. A gyűlést az elnök
záróbeszéde fejezte be.
= Az alsózempléni ref. egyházmegyébe
tartozó Tállyai refc tanítói kör ezévi rendes gyűlését Órás Kálmán lelkész s dr. Kovács
Gábor kir. közjegyző kettős elnöklete alatt
május hó 18-án tartotta meg Szerencsen, a ref.
iskola tantermében. A gyűlést megelőzőleg Dómján József golopi ref. tanító tartott mintatanítást a IV. osztályban. Tárgya a törtek ismertetése volt. A sikeres tanításért köszönet szavaztatott. Tárgyaltatott a nyugdíjtörvény-tervezet,
mely teljességében elfogadtatott. „A kirándulás
fontossága a népiskolában" című, pályatételül kitűzött mű a bírálók, valamint a gyűlés tagjainak
egyhangú véleménye alapján „Szeresd a természetet" jeligéjű mű szerzőjének kiadatott. Szerzője
Ilomoky György, tállyai ref. tanító. Több apró,
helyiérdekű dolog elintézése után a gyűlés
Vsl órakor véget ért s a szerencsi társaskör
helyiségében jól sikerült bankettet rendezett,
amelyen, valamint a gyűlésen is részt vett a
járás főszolgabírója is.

Szerkesztői üzenetek.
G. M. (Emlékezet, stb.) Nem üti meg a mértékünket, de bíztatni merjük, hogy folytassa. — B. J .
(Sírversek.) Ez a műfaj nem igen szokott lapok hasábjain szerepelni. De az ön versei különben sem valók
a nyilvánosság elé. — B. Gy. (Felséges kikelet.) Nem
üti meg a mi mértékünket. — Mm. A Hárs alatt
címűt besoroztuk. A másik kettőt nem tartjuk olyan
sikerültnek. — Gy. T. J . Sok szépséghibája van. Láttuk már, hogy telik öntől különb is. — A. / . (Két
barátom.) Az elfogadott (versek sorra fognak kerülni.
A most küldöttet nem találjuk olyan jónak.
Tartalom : A nemzeti gondolat. (H.) — Alkoholizmus és felvilágosítás. Kőrösy György dr. — Lapszemle. —ma. — A tanítói működés állandósítása.
Szabó Elemér. — Tanítók tanácsadója- — Irodalom
és művészet, (b. m.) — Szépirodalom : Melani.
Bodonyi Nándor. — Görgey téli hadjárata 1848/49ben. Balogh Pál. — Könyvesház. — Hivatalos rész. —
Különfélék. — Egyesületi élet. — Szerkesztői üzenetek. — Menetrend.
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A in. kir. államvasutak
1909 máj. 1-töl érvényes nyári menetrendje.
V.
A Budapest nyugati p. u.—esztergomi és
bud a- császárfürdő— óbudai vonalakon.
A mult év nyarán vasár- és ünnepnapokon
Budapestről d. e. 9 óra 5 p.-kor Piliscsabára
induló személyvonat forgalma Esztergomig kiterjesztetik és naponta fog közlekedni.
Esztergomból d. e. 11 óra 50 p.-kor egy új
vonat fog Budapestre indíttatni, abová az d. u.
2 órakor érkezik.
A Budapest nyugati p. u., illetve Buda-Császárfürdő és Piliscsaba között a mult év nyarán
közlekedett többi vasár- és ünnepnapi vonat
ugyanazon időtartamra és napokon az idén is
forgalomba helyeztetik.
A pozsony—újváros—szombathelyi vonalon.
A jelenleg Pozsony—Újvárosból d. e. 8 órakor
induló és Ligetfaluig személyszállítással közlekedő
tekervonatoknál a személyszállítás megszüntettetik.
A felsőőr—felsőlövői vonalon.
A mult évben közlekedett esti személyvonatok
június hó 1-től szeptember hó 15-ig ismét forgalomba helyeztetnek.
A jutás—veszprémi vonalon.
A mult nyáron Veszprémtől Jutásig június
hó 7-től szeptember hó 15-ig vasár- és ünnepnapokon közlekedett vegyesvonat már május 1-től
naponta fog közlekedni és Jutáson csatlakozni fog
Székesfehérvár felé.
A

Székesfehérvár—czelldömölki vonalon.
Székesfehérvár és Jutás között, csatlakozással
Jutáson Veszprém felé, illetve felől, egy-egy új
személyvonat helyeztetik naponta forgalomba, mely
Székesfehérvárról indul reggel 5 óra 40 p.-kor,
illetve Székesfehérvárra érkezik este 8 óra 11
p.-kor.
A czelldömölk—csáktornyai vonalon.
Ukktól Czelldömölkig egy új vegyesvonat helyeztetik forgalomba, mely Ukkról d. u. 4 órakor
indul és Czelldömölkre d. u. 5 óra 16 p.-kor érkezik.
A Zágráb máv.—csáktornyai vonalon.
Varasd és Varasd—Teplicz között az előző
évben közlekedett vasár- és ünnepnapi vonatok
ugyanazon napokon az idén is június 6-tól szeptember 12-ig közlekedni fognak.
Az érsekújvár—privigyei vonalon.
Érsekújvár és Nyitra között — e vonalrész
elsőrangúsítása folytán — az összes személyvonatok menetsebessége fokoztatott.
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A jelenleg Nagytapolcsánytól Nyitráig személyszállítással közlekedő délutáni tehervonat ismét
Nagybélicztől kiindulólag helyeztetik forgalomba.
A nagytapolcsány—trencséni vonalon.
A jelenleg Nagytapolcsányról este 8 óra 7 p.kor, az új menetrendnél pedig este 7 óra 27 p.kor induló személyvonat Trencsén állomáson csatlakozni fog a Zsolna felé menő gyorsvonathoz.
A pöstyén—verbói vonalon.
A mult nyáron június 1-től vasár- és ünnepnapokon közlekedett esti vegyesvonatok ugyanazon időtől és napokon az idén is forgalomba
helyeztetnek.
A zólyom—zólyombrezói vonalon.
A mult nyáron vasár- és ünnepnapokat megelőző hétköznapokon Beszterczebányától Zólyombrezóig közlekedett személyvonat az idén július
3-tól augusztus 28-ig bezárólag ismét forgalomba
helyeztetik.
Szliács-fürdőtől Zólyomig és vissza, Zólyomtól
Beszterczebányáig és Zólyombrezótól Zólyomig a
mult nyáron vasár- és ünnepnapokon közlekedett
személyszállító tehervonatok június 6-tól bezárólag
augusztus hó 29-ig az idén is személyszállítással
fognak közlekedni.
A luzesabony—eger—putnoki vonalon.
Királdról reggel 7 óra 6 p.-kor Putnokra és
Putnokról d. u. 12 óra 30 p.-kor vissza Koráidra
egy-egy tehervonat személyszállítással fog indulni,
mely Putnokon csatlakozni fog Miskolcz és Bánréve felé, illetve felől.
A miskolcz—fuleki vonalon.
Fülektől Bánrévéig egy tehervonat fog naponta
személyszállítással közlekedni, mely Fülekről éjjel
12 óra 33 p.-kor indul és Bánrévére éjjel 3 óra
44 p.-kor érkezik.
Felektől Balogfalvára és vissza a mult évben
közlekedett személyszállító tehervonat június 1-től
szeptember 15-ig az idén is személyszállítással
fog közlekedni.
A bátyú—királyházai vonalon.
Bátyú és Királyháza között egy-egy új személyvonat helyeztetik forgalomba. Az új vonat Királyházáról éjjel 2 óra 20 p.-kor indul és Bátyúra
reggel 4 óra 21 p.-kor érkezik. Bátyúról vissza
pedig éjjel 10 óra 50 p.-kor indul és Királyházára éjjel I óra 55 p.-kor érkezik.
Mindkét vonat Bátyún csatlakozni fog Budapest és Munkács felé, illetve felől.
A Bátyúról éjjei 10 óra 50 p.-kor induló
vonat április 30-án már mint különvonat fog
bevezettetni.
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK.
Rovat-vezető: FABKLAJ-í S Á N D O R

Kazinczy Ferenc.
A magyar irodalomtörténet napjainkban nagy
változáson megy át. Sokáig mondvacsinált tudomány volt; megalapítói a nemzet önérzetét
akarták szolgálni azzal, bogy irodalmi életet,
művészi értékeket fedeztek fel ott is, ahol
igazán csak nagy elfogultsággal és hiúsággal
lehetett ilyesmit látni. Ma, mikor tisztán áll
előttünk az a fejlődés, mely a XIX. század
folyamán a semmitől egy hatalmas irodalomig
vezet s néhány igazi lángelme mellett sok
tiszteletreméltó, komoly tehetséget is megszólaltatott: nem szorulunk többé arra, hogy
korokat, embereket a nemzeti hiúság hamis
világításában, nagyítóüvegen keresztül nézegessünk. Az új értékelések árthatnak néhány
„irodalomtörténeti nagyság" iskolakönyvekben
élő hírnevének. Azok, akik működésükkel és
hatásukkal igazán kiérdemelték az utókor
nagyrabecsülését, csak nyernek vele, ha értéküket újólag, elfogulatlanul állapítjuk meg.
Kazinczy Ferenc, kinek emlékezetét nemrégiben ünnepelték meg irodalmi társaságaink
születési évének 150-ik fordulója alkalmából,
kiállta ez új értékelés próbáját, ha nem is
íróművészi mivoltával. Alkotó erejéről ő maga
sem tartott sokat és szerepének fontosságát
egészen másban látta. Az ő izgató, erjesztő,
alvókat felrázó munkája az, amely nemcsak
eredményeiben nagy — hiszen egy ember
sohasem idézhet elő nagy irodalmi változásokat egymagában, ha alapja nincs a nemzet
lelkében — hanem magában tekintve is, pusztán mint munka, mint törekvés, művészileg
szép és bámulatot érdemlő valami.
Az irodalom és művészet fejlettebb korszakaiban minden újság csak forradalom útján
foglalhatja el a régi helyét. Kazinczy pályája
nem kezdődhetett forradalmi törekvésekkel,
egyszerűen azért, mert nem volt, ami ellenforradalmat csináljon. Az ő fiatalkorában a
magyar irodalmat a testőr-írók képviselték,
akik tiszteletreméltó lelkesedéssel, közönség
nélkül, jóformán a maguk számára írtak. Alkotótehetség közöttük sem igen volt ; célul
főképen idegen irodalmak remekeinek átültetését tűzték ki s ezekkel egyszersmind a
magyar nyelv hajlékonyabbá, költőibbé válását is elő akarták segíteni. A fiatal Kazinczynak Báróczi, a testőr-író lett az ideálja. Az ő

regényfordítása keltette föl benne a magyar
próza újjáalakításának vágyát. Baróti Szabó
Dávid klasszikus formájú versei ennek az
újításnak is hívéül hódították. Bécsi útja, a
művészet remekei rendkívüli hatást tettek a
különben is sokat olvasó, minden szép befogadására hajlandó lélekre. Összeköttetésbe került
irodalmi bálványaival is s ezeknek bíztatása
fölkeltette benne a reményt, hogy a külföld
remekeinek átültetésével, lelkes munkával itthon is teremthet irodalmi életet.
És teljes erejéből nekifogott annak a munkának, amelyet, mint mondottuk az előbb, a
maga egészében, mint munkát végig tekinteni
tiszta művészi élvezet.
Gyakran látjuk az életben, hogy olyan vállalkozás (legyen az újság, jótékonyegyesület
vagy akármi), melynek a való életben, a közszükségletben gyökere nincs, csak úgy állhat
meg ideig-óráig, ha valaki — akár lelkesedésből, akár naiv reménykedésből, akár egyszerűen hiúságból — személyes ügyévé teszi.
Vagyis úgy küzd, fut, fárad, bíztat, lelkesít,
levelez, szónokol az érdekében, mintha a saját
élete, legbecsesebb java forogna kockán. Akadhatnak sokan, akik lelkesednek valamely ügyért, de rendesen csak egy ember van, aki erre
az önfeláldozásra képes. Nos, a magyar irodalomnak is voltak lelkes, szorgalmas hívei,
de Kazinczy volt az, aki az irodalmat személyes ügyévé tette. Valóságos titáni erőlködéssel dolgozott azon, hogy egyszerre irodalmat,
nyelvet, stílust, írókat, az írók között kapcsolatot, munkáik számára közönséget teremtsen — vagyis egy egész, élő, forrongó szervezetet — semmiből. Lehet, sőt bizonyos, hogy
a vezérség, a megtámadhatatlan — legalább
élete végéig nyíltan meg nem támadott —
tekintély örömet szerzett hiúságának is. De
még bizonyosabb, hogy ezt az emberfölötti
munkával megszerzett elsőséget nem irigyelte,
nem próbálta és nem is tudta volna tőle elvitatni senki.
Kazinczy érezte azt, hogy izoláltan, az általános fejlődéstől elvágva semmiféle irodalom
nem élhet meg. Ez az egyik oka annak a
rendkívüli fordítói tevékenységnek, melyet élete
végéig kifejtett. Szerette volna íróknak és közönségnek kezébe adni mindazt, amit a külföld irodalmában irányadónak talált. A másik
oka a nyelv, a stílus megújítására, fejlesztésére
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való törekvés volt. Azzal, hogy drámát, vígjátékot, regényt, filozófiai elmélkedést és idilleket egyaránt fordított, egyszerre ugyanennyi
irányban akarta feltörni a magyar stílus ugarját. Eredetinek írására nem volt képes, nem
is bántották ilyen ambíciók. E s a sokféle fordítás az eredeti alkotásnál is inkább szolgált
arra a célra, hogy a magyar nyelv hiányait
lépten-nyomon észrevegye az író és rögtön
meg is kísérelje a hiányok pótlását. Nemcsak
szavak hiányoztak, de kifejezések is, melyek
nélkül a stílusnak lehetetlen volt lágyságot,
fordulatosságot s amire ez az idő legjobban
törekedett, bájt adni. Kazinczy nem is annyira
szavak, mint stílus tekintetében újító. A stílusbeli finomságokat pedig onnan veszi, ahol
épen találja, idegen nyelvekből, franciából, de
főképen németből, néha egészen szolgai túlzásokig ragadtatván magát. A magyar nyelv
sajátos szellemével, logikájával nem törődött;
azt hitte, mindezt el kell rontani, hogy újat,
szépet alkothassunk. Azt a hatalmas kincset,
mely a nép nyelvében, szavaiban és kifejezéseiben szunnyadt, észrevette, de nem akarta
használni. Éles ellentétbe helyezkedett a magyaros iskola irányával. Durvának tartotta
nyelvüket, költészetüket. Csokonai tehetségét
nagyrabecsülte, de stílusát szerette volna mindattól megfosztani, amit mi ma nagyrabecsülünk benne.
A nyelvújítás korának küzdelmei eléggé
ismeretesek. Maga az a tény, hogy akadtak,
akiknek volt kedvük küzdeni efajta kérdésekért, nagy és fontos valami. Ez elsősorban
Kazinczy érdeme és büszke is volt rá. Mellékes dolog, hogy mi maradt meg a nyelvújítás
szavaiból és kifejezéseiből. Kevés maradt és
talán ezek helyett is jó népies szavaink, fordulataink volnának ma, ha annak idején meg
nem gyökeresednek. De a küzdelem, amit
keltett, már ëlet volt s e küzdelem reakciója
a népies irány nem várt erősödése lett.
Megható látni ezt a kicsiny, gerjedező életet,
a magyar irodalom életét. Eddig csak íróink
voltak, Kazinczy irodalmat akar, kapcsolatot,
központot. Ez a kapcsolat, ez a központ ő.
Azzá kezd lenni már politikai fogsága előtt
is, teljesen azzá lesz később. Koronázatlan
kira ; a a magyar íróknak és Széphalom a
király székhelye. Könyvespolcot megtöltő kötetekbe van összegyűjtve levelezése, melynek a
val'ságos irodalmi központot: fővárost, folyóira okat, kiadókat, színházat, nyilvánosságot,
kritikát, nagyközönséget, mindent pótolni kell
az írókra nézve. És pótolja; minden levele
irodalmi élet „egy csepp vízben". Megadja
az írónak mindazt, amit abban az időben író
ker sett. Dicsőséget, mert Kazinczy dicsérete
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dicsőség ; nyilvánosságot — már az akkori
szűk fogalmak szerint — mert Kazinczy levelei az „értők" közös kincsei; más tapsokra
az író amúgy sem vágyhatott. Bíztatást, lelkesít ést kapott a legcsekélyebb tehetség is;
a mester szerető gonddal foglalkozott a legjelentéktelenebb szó vagy kifejezés bírálatával
is. Senkit szigorral vagy gúnnyal el nem riasztott a költészet forrásaitól; produktív tehetségnek maga sem érezte magát és másokban
is csak lelkességet, buzgalmat akart fölkelteni, ébrentartani. A gyöngédségre, apró
hiúságok legyezgetésére azért is szükség volt,
mert, mint említettük, az irodalom Kazinczy
személyes ügyének tekintődött — akit ő megsértett volna költői hiúságában, az vele együtt
az irodalomnak is hátat fordít vala. Ma persze
joggal kérdezhetnők, nagy kár lett volna-e
egyesekért — de ezt annak az időnek a szemüvegén át kell nézni.
Kazinczy vezérségének, dicsőségének teljességében halt meg, de ez a vezérség az utolsó
esztendőkben inkább — tiszteletbeli volt már.
Még vezérnek nevezték, hódolattal fogadták
véleményeit, de közben megcsinálta az új és
igazi irodalmi központot egy új irányokat
követő, új eszmékért lelkesülő fiatalember :
Kisfaludy Károly. A Kazinczy költői irányát,
mely annyira megfelelt az ő egyéniségének,
az inkább észre-, mint szívreható német-görög
klasszicizmust diadallal váltotta fel a fiatal,
erős, melegérzésü, tüzes lelkesedésű romantika. Ennek nem volt szüksége Kazinczyék
túlságosan finomkodó nyelvére, erőteljesebb
kifejezéseket, színesebb szókat keresett és
mind erősebben fordult a nép felé, előfutárként szolgálván a negyvenes évek nagy, népies
költőinek. Kazinczy iránya nem élhette túl öt
magát, mert mesterséges volt és nem nőtt ki
természetszerűleg a magyar faj szükségleteiből.
De megbecsülhetetlen szolgálatot tett azzal,
bogv belehelyezte a magyar írókat a kor
áramlatába, melyben aztán hamarosan megtalálták helyüket. Ha, Arany János szavaival
élve, „benn vagyunk a fősodorban . . . vásznunk dagad, hajónk előre megy" — ez nem
kis részben az ő érdeme. Erre kell gondolnunk,
ha munkái nagy tömegéből kezünkbe kerül
az a kevés, amit a nagyközönség ma is érdeklődéssel, sőt helyenként igazi élvezettel olvash a t : a Töviseit és Virágok versei, a Pályám

Emlékezete és az Erdélyi levélek. Azt az észt
látjuk ezekben csillogni, annak a szívnek a
melege árad ki ezekből, amelynek egyéb gondolata, egyéb érzése nem volt, mint a magyar
nyelv újjáteremtése és a magyar irodalom
megteremtése.
(Ji. 31.)
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Az ethika főbb kérdései.
írta:

Molnár

Oszkár.

Azon nevelői és tanítói hatásokat, melyek
életünk folyamán lelkünket érik, nagy általánosságban két csoportba oszthatjuk, az elsőbe
tartoznak azok, melyek alkalomszerűek és
rendszertelenek, a másodikba azok, melyek
rendszeresek, melyeknek egymásutánjában bizonyos törvényszerűség van. Az első csoportba
tartozók forrása a természet, a másodikba
tartozóké az ember. A hatások ilyetén felosztásával egyszersmind adva van azok leglényegesebb különbsége ; a természet nyújtotta
hatások öntudatlanok, az embertől eredők tudatosak. Minden magasabbrendű emberi munkának legfontosabb jellemző vonása az, hogy
tudatos. Ezalatt pedig két nevezetes dolgot
kell érteni, azt, hogy tisztában van azzal, hogy
mire irányul, azaz van célja és másodszor, oly
eszközöket és módokat használ, melyek segítségével ezen cél elérhető. Tudatos munka
tehát az, melynek van célja és vannak eszközei,
módjai. A kettő közül a cél a fontosabb, mert
ez dönti el az eszközöket. A cél e fontosságát
hangsúlyozva, a tudatos munkát úgy is definiálhatjuk, hogy az teleologikus jellegű.
Ha tehát valamely munkának elméletét és
rendszerét, más szóval tudományát meg akarjuk
formálni, az első feladat, melyet tisztáznunk
kell, a cél kérdése. A pedagógia is mint tudomány azon feladat előtt áll, hogy megfeleljen
arra a kérdésre, hogy mi a nevelés célja? A
nevelésnek bizonyára az a célja, hogy a legértékesebb emberi tulajdonokat kifejleszteni törekedjék. Ebből látszik, hogy a pedagógia első és
legfontosabb kérdésének megoldásánál a normatív tudományokra szorul. A kérdés most már
csak az, hogy az értéktudományok közül melyik
fogja megtenni a pedagógiának ezt a kiváló
szolgálatot, a logika, az esthetika vagy az
ethika? Nem követünk el logikai hibát, ha a
kérdést így formulázzuk : melyik érték értékesebb, az igaz, a szép-e, avagy a jó ? Elméletileg
a kérdés el nem dönthető. Ez értékek az emberi
szellem teljesen különböző területeit képviselik, önmagukban értékek, tehát közöttük
értékbeli fokozat meg nem állapítható. A praktikus élet szempontjából azonban az emberiség
az erkölcs (a jó) mellett foglalt állást, mint
legértékesebb tulajdonság mellett. Bizonyítja
ezt azon körülmény, hogy a nevelésben mindenkor az ethikai célzat domborodott ki a legjobban. Nem volt kor és nem volt nép, mely
az emberi természet ezen oldalának kifejlesztésére ne törekedett volna. A pedagógia tehát
mindenkor a legszorosabb viszonyban volt az
erkölcstannal. Az ethika adja meg a peda-
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gógiának a célt. Ez nyer kifejezést a legklasszikusabb pedagógiai rendszerben, a Herbarté-ban, midőn azt mondja, hogy a pedagógia, mint tudomány, a gyakorlati filozófiától
és a pszichológiától függ. Amaz mutatja a
nevelés célját, emez az útat, az eszközöket és
a veszélyeket. * A nevelés célja tehát ethikus
jellegű, az erkölcs kifejlesztése, vagy amint
Herbart mondta, az erkölcsös jellem kifejlesztése. Csakhogy, ha az erkölcsiséget fejleszteni
és ápolni akarjuk, bizonyára tudnunk kell,
hogy mi az erkölcsiség ? Erre a kérdésre
feleletet az ethikától kapunk. Ebből is látszik, hogy a nevelő, aki tudatosan akarja
végezni munkáját, nem lehet el ethikai ismeretek nélkül. Az erkölcsi nevelés nem is egyéb,
mint az ethika eredményeinek gyakorlati alkalmazása. Az erkölcsi tanításnak és nevelésnek
elméleti alapot, tartalmat a,z ethika van hivatva
adni — mondja Pauler Ákos. **
Az ethikának még nincsen olyan kidolgozott
rendszere, mint a logikának, pedig egyforma
múltra tekinthetnek vissza. Az ethika kezdetét
is a görög filozófia azon időszakában kell
keresnünk, melynek megindítói a szofisták
voltak. Sőt, volt idő a görög filozófia történetében, midőn az egész filozófiai tevékenység
tisztán erkölcsi kérdések körül mozgott. Ilyen
volt az Aristoteles utáni időszak. A középkor,
mint más tudományban, úgy az ethikában is
visszafejlődést mutat. Mind a filozófia, az ethika
is a teológia járma alá került. Aki nem vallásos,
erkölcsös sem lehet — ez volt a közfelfogás.
Az ethika függetlenítése és fölszabadulása a
vallás alól csak az újkor elején történt. Azóta
sok kiváló filozófus foglalkozott ethikai kérdésekkel, de azért az ethika legfontosabb problémái még ma sincsenek tisztázva.
Minden tudománynak az a feladata, hogy a
körébe tartozó jelenségek törvényeit megállapítsa. Az ethika feladata tehát az erkölcsi
élet törvényeinek a kiderítése. Sokan ennek
lehetőségét kétségbevonják. Maga Schopenhauer is azt állítja Die beiden Grundprobleme
der Ethik c. munkájában, hogy a törvény fogalmának az ethikában nincs létjogosultsága.
Bizonyos, hogy ha a törvény fogalmát természettudományi értelemben vesszük, akkor erkölcsi törvényekről nem lehet szó. Ámde az
ethika nem tényekkel foglalkozik, mint a
természettudományok, hanem értékekkel. Az
ethikai törvény értéktörvény, norma. Az ethika
a valóban értékes, tehát erkölcsös cselekvésszabályait iparkodik megállapítani. A logika
* Herbart : Umriss päd.
Vorlesungen. Leipzig.
Reclam. 7. 1.
** Pauler Ákos : Az ethikai megismerés természete.
Budapest, Franklin-Társulat. 1907., 46. 1.
23*
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területe a gondolkozás, az ethikáé az akarat,
s míg a logikai normák tudományos kifejtésének lehetőségét ma már senki sem vonja kétségbe, mi jogon tagadnók tehát, hogy a valóban helyes cselekvés principiumai is hasonlóképen ne volnának megállapíthatók. Abból,
hogy különböző korok és népek másféleképen
ítélkeznek erkölcsi kérdésekben, még nem következik, hogy nincsenek egyetemes értékű
erkölcsi szabályok. Kopernikus előtt például az
egész emberiség évezredeken keresztül úgy
vélekedett, hogy a Nap forog a Föld körül s
azért ez még sem volt így. Kopernikus tétele
Kopernikus előtt is igaz volt. Az igazság öröktől fogva van és örökké lesz, függetlenül attól,
ismerjük-e vagy sem. így vagyunk az erkölcsi
törvényekkel is. Azért, mert nem ismerjük
őket, létüket tagadni még nincs jogunk, mert
az értékek függetlenek a léttől. Különben is,
ily törvények, vagy határozottabban, értékek kimutathatók az emberi szellem alaptermészetéből. Ezen értékek összegéből alakul ki az a
fogalom, melyet erkölcsiségnek nevezünk.
Az ethikának két alapproblémája van, az
egyik az erkölcsiség, a másik az akarat. E
kettő a legszorosabban összefügg. Az erkölcsiség adja a mértéket, melynél fogva az akaratot erkölcsösnek vagy erkölcstelennek minősítjük. Ámde, maga a mérték nem elegendő.
Még egy másik tényező is keh, az t. i.,
amelyre a mértéket alkalmazzuk. Ha bármelyik a kettő közül hiányzik, eredményt nem
konstatálhatunk. Egyik a másikat feltételezi.
Az erkölcsiség és az akarat az ethika szempontjából korrelát fogalmak.
Ez a kérdés, hogy mi az erkölcsös cselekvés, egyenlő ezzel: mi az értékes cselekvés.
Pauler Ákos A? ethika megismerés
természete
c. munkájában az erkölcsi értékeket vizsgálva, a következő eredményre jut. É r t é k e k :
először is a szeretet. A szereteten azon készséget értjük, melynél fogva hajlandók vagyunk
másokon segíteni, esetleg a magunk érdekeinek feláldozása árán is. A szeretetet másképen
jóságnak is nevezhetjük. De a szeretet maga
nem elegendő. Lehet valaki alapjában jó, de
amellett igazságtalan, hazug, mértéktelen. A
szeretetnek párosulnia kell az erővel. Számos
sikkasztó, tolvaj alapjában jó ember, de
gyönge s nem képes ellentállani a kísértéseknek. Az ethikai erőnek főbb formái : az őszinteség, a bátorság, a becsületesség, a mértékletesség és az igazságosság. De ezekkel az
erkölcsiség fogalma még nincs kimerítve. Az
erkölcsiség fogalmának további jegyei : a szerénység, az alázatosság, tisztaság a nemi életben és a komolyság. Az erkölcsös, az igazi
ember jó, erélyes, őszinte, bátor, becsületes,
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önérzetes, nemileg tiszta életű, józan, szerény
és igazságos. Kérdéses, vájjon ezen értékek
egyformán eredetiek-e, vagyis nem lehetne-e
ezeket bizonyos számú alapértékekre visszavezetni. A közelebbi analízis azt bizonyítja,
hogy lehet. Valammnyit e háromra vezethetjük vissza : szeretet, erő és tisztelet. Ezek
egymásból már le nem vezethetők, mert tartalmilag lényegesen különböznek. Az erkölcsiség tehát nem egyszerű fogalom, nem egy
értéknek a kifejezője, mint ezt a görög ethikusok gondolták, hanem összetett fogalom.
Hibás mindazoknak az eljárása, akik az erkölcsiség fogalmát pusztán az önzetlenségből
akarják levezetni. Az erő és a tisztelet az
önzetlenségből le nem vezethetők. Sőt maga
az önzetlenség sem kritériuma az erkölcsös
cselekedetnek. Ha valaki pl. oly merényletet
követ el, melyben ő maga is biztosan belepusztul, önzetlenül cselekszik, jóllehet gonosz
és erkölcstelen dolgot követ el. Az erkölcsiség
fogalmának lényeges jegyei tehát: a szeretet,
erő és a tisztelet. E három alapérték alkotja
valószínűleg minden kor és nép konkrét erkölcsi ítélkezésének is alapját. Nem volt nép,
amely a jóságot, erőt és tiszteletet valamiképen ne becsülte volna, csak abban van a
különbség — és ez okozza az erkölcsök nagyfokú különbözőségét — hogy melyik nép és
kor mit tart jónak, erősnek és tiszteletreméltónak. Az értékekben nincs tehát eltérés,
csak az értékek konkrét alkalmazásában. Az
ethikának vannak már tehát biztos eredményei, vannak eredményei, melyek egyetemesek és általánosak, mert ez eredmények
nem puszta dialektikai elmejáték termékei,
hanem mélyen az emberi szellem természetében gyökereznek. Pauler Ákos kimutatja,
hogy e három alapérték tudatnak apriori
eleme, nem kívülről, nem a tapasztalásból
kapjuk tehát azokat, hanem szellemünk alapműködéseivel függenek össze.*
Térjünk át ezek után az ethika másik alapproblémájára, az akarat kérdésére. Az erkölcsiség fogalmának tisztázásából azt a hasznot
meríti a pedagógia, hogy céljai felől tisztultabb,
világosabb képet nyer. Az akarat kérdésének
a megvilágítása másféle tanulságokat rejt magában : a nevelés hatalma és lehetősége felől
nyújt felvilágosítást.
Az akarat tulajdonképen lélektani probléma.
Ámde az ethika az akarat kérdését más szempontból tárgyalja, viszont igaz, hogy theóriáinak szövésében lépten-nyomon a lélektan útbaigazításaira szorul. Az akaratról az ethikában
* Pauler Á. : Az ethikai megismerés természete.
6 3 - 8 9 . 1.
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több elmélet van forgalomban. A legrégibb
és sokat támadott elmélet, a szabadakarat
elmélete, melyet indeterminizmusnak vagy pdlagianizmusnak neveznek. Ez elmélet szerint az
akarat szabad ; mindenki azt teheti, amit akar.
A szabadakarat teóriája azonban tarthatatlan.
Ha az akarat szabad, akkor nem lehet nemhogy a tudományos vizsgálódásnak, de még a
megértétnek "sem a tárgya. Ha az akarat szabad, akkor megismerhetetlen. Mert hogy értsük
meg az oljan akaratot, mely mindentől független, önmagában álló, amely egy. Az ismerésnek
legelemibb formája két elemi ténynek a viszonyítása. A megismerés nem a tényekben rejlik,
de a vonatkozásokban. A vonatkozás, a viszony
pedig kapcsolatot, függést jelent, nem pedig
szabadságot. Természettudományi kifejezéssel
ezt úgy mondhatjuk, hogy mindennek van oka.
Ha pedig mindennek oka van, akkor semmi
sem szabad. Ránk nézve csak az létezik, ami
megismerhető. Megismerni pedig képesek csak
azt vagyunk, ami nem szabad és ennélfogva
szabadakarat nincs. Es valóban semmi sem
oly ellentétes, mint a tudomány és a szabadság.
Az emberi gondolkozást a megkötöttség, a
determináltság jellemzi. Ami szabad, annak
nincsenek törvényei, minden tudomány pedig
törvények foglalata. Ahol nincs törvényszerűség, rend, tehát megkötöttség, onnan a megismerés, tehát a tudomány is száműzve van.
A tudományban nincs szabadság. A szabadság
csak metafizikai fogalom. Kimondhatjuk tehát,
hogy logikai szempontból a szabadakarat elmélete tarthatatlan.

egyik a fizikai, a másik az ethikai determinizmus. Ez utóbbinak irodalmunkban legfőbb
képviselője Pauer Imre. Az ethikai determinizmus elmelete című munkájával. A fizikai determinizmus az akaratot a természeti tünemények
módjára akarja magyarázni. A természetben
föltétlenül és szükségképen minden okra csak
a neki megfelelő okozat következik. Ámde a
szellemi élet nem pusztán mechanikus berendezésű. Az akarat minden esetre determinált,
de nem fizikai értelemben. A fizikai világban
levő ok állandó és változatlan, a szellemi, a
tudatos világban levő okok pedig változók.
E különbség különben már az elnevezésben
is kifejezést nyer, mert a természeti ok : causa,
az ethikai ok neve pedig motivum.
Feladatunk ezek után kideríteni, mik az
akarat motívumai, mert az eddigiekből világosan látszik, hogy az akarat okok vagyis
motívumok nélkül létre nem jöhet. E kérdés
megoldása a nevelés szempontjából elsőrendű
fontosságú, mert ha tudjuk, hogy mik az ilyen
vagy amolyan akarat okai, csak az okokat
kell megteremtenünk, hogy az akaratot a kellő
erkölcsi irányba tereljük.
Mi az akarat o k a ? Az akarat egyik oka
az ismeret. A logikailag legcsekélyebben iskolázott értelem előtt is nyilvánvaló, hogy nem
akarhatok, ha legalább azt nem tudom, hogy
mit akarok. Tehát az akarat létrejötte elsősorban ismerethez van kötve. Amiről semmit
sem tudunk, azt nem akarhatjuk. De azért az
akarat nem pusztán az ismerettől függ. Socrates ugyan azt hitte, hogy a jó tudása eleDe a legszebb elméleti „ bizonyítékoknál is gendő arra, hogy a jót cselekedjük is. Ez az
meggyőzőbben szólanak a tények. Tényekkel ethikai inteUektualizmus, melynek tétele abban
szolgál a statisztika. A statisztikának az ethi- foglalható össze, hogy az erkölcs a tudástól
kában való alkalmazása és ez alkalmazás ered- függ. Ha a dolog a valóságban is így lenne,
ményei világosan bizonyítják a szabadakarat akkor a nevelésnek mindenható ereje volna.
elméletének tarthatatlanságát. A statisztika az Az akarat az ismerettől is f ü g g s így bizoemberi cselekvéseket számokban törekszik ki- nyos, hogy az akarat létrejöttében a tanítónak
mutatni. Adatai azt bizonyítják, hogy az emberi is van szerepe, de ez a szerep, ez a hatás
cselekvésekben állandó törvényszerűség van. nem lehet korlátlan, mert az ismeret nem
Állandó feltételek mellett a szám állandó, vál- egyetlen, sőt nem is a döntő meghatározója
tozók mellett változó. A statisztika kimutatja az akaratnak. Nem mindig azt tesszük, amit
azt is, hogy amint az intézmények szelleme az értelem diktál. Az értelemmel szemben egy
változik, változnak a velük kapcsolatos cselek- másik faktor áll, az egyéni jellem. Az akaratvések is. És ha így a társadalom cselekedetei- nak tehát két motívuma van: az ismeret és
ben törvényszerűség mutatkozik, mivel a tár- a karakter. Ismeret nélkül nincs erkölcsi akasadalom az egyesek cselekvéseiből alakul ki, rat, de a karakter sokszor elnyomja az értelem
bizonyos, hogy az egyesek cselekvéseiben is által szolgáltatott okot; a karakter tehát a
törvényszerűségnek kell lennie. Amint tehát hatalmasabb. A karaktert pedig gyökerében
az okok változnak, változik az okozat : az magunkkal hozzuk a világra. És a karakter,
akarat is. így az akarat is alá van vetve a amint Schopenhauer tanítja, változhatatlan s
kauzalitás törvényének. És ezzel eljutottunk így erkölcsös vagy erkölcstelen voltunk már
az akarat másik elméletéhez, melyet az ethika születésünkkor meg van pecsételve. A nevelés
determinizmusnak nevez. A determinizmusnak akkor az emberiség erkölcsi tökéletesbüléseért
is két árnyalatát szokás megkülönböztetni, az semmit sem tehet, Ámde e nézet tarthatatlan.
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Az organikus életet két törvény uralja : az
öröklés és a fejlődés törvénye. Az átöröklés
nemcsak már volt tulajdonságok ismétlődését,
állandóságát, de újabb és újabb tulajdonságok
állandósulását jelenti és éppen ebben rejlik a
fejlődés. Az átöröklött tulajdonságok mind
ösztönszerűek, arra kell tehát törekednünk,
hogy minél több öntudatos tulajdonságot tudattalanná változtassunk. A fejlődés tehát a
tudatosból a tudattalanba való haladásból áll.
A nevelésnek ezek szerint az a feladata, hogy
szellemünk tudattalan tartalmát gyarapítsa.
Helyesen mondja Gustave le Bon Psychologie
de l'éducation c. munkájában, hogy minden
nevelés abban rejlik, hogy a tudatost tudattalanná változtassa át. A tudattalan kifejlesztése az eleinte tudatos asszociációk gyakori
ismétléséből eredő reflexek alakításából áll.
Elegendően ismételve a tudatos asszociációk
tudattalan reflex-aktusokat, vagyis szokásokat
teremtenek. Több nemzedéken át ismételve,
ezen szokások örökölhetők lesznek és akkor
a fajok jellemét alakíthatják át. Hogy a jellem
ilyen módon alakítható és hogy tehát a jellem
nem változhatatlan, bizonyítja az állatok ösztöneinek a fejlődése. Az ösztönök is oly asszociációk eredményei, melyek eleinte tudatosak
voltak és a generációk hosszú során át folytatott folytonos gyakorlás által tudattalanokká
és örökölhetőkké lettek. Szemünk előtt, a
mindennapi életben, folytonosan alakulnak erre
bizonyító példák és hogy mégis csekély számmal vannak, ennek oka csak az, hogy a
figyelem nem fordul eléggé feléjük. De már
az előadottakból sejthetjük azt a nagy és
fontos szerepet, melyet a nevelés valamely
nép erkölcsi képességeinek kiformálásában
játszik. A nevelés és tanítás, ha szigorú következetességgel irányítjuk, öröklődő reflexeket
teremt és sokban megváltoztathatja egy nép
jellemét. Megvalósulhatnak Leibnitz azon szavai, hogy a neveléssel egy évszázad alatt meg
lehet változtatni egy ország arculatát. Egy
évszázad talán nem elég arra, — mint a kiváló filozófus hitte — hogy öröklődő jellemvonásokat, de arra bizonyára elég, hogy új
diszpozíciókat teremtsen.
El tehát a jellem változhatatlanságának
csüggesztő elméletével ! Láthatjuk, hogy a
jellem alakítható. Nem kell visszatérnünk a
XVIII. század túlzó optimizmusához, de a
nevelés ereje felől pesszimisztikus nézeteket
hangoztatni sincs okunk. Törhetetlenül bízhatunk az emberiség morális fejlődésében. Feltetlenül bizonyos, hogy mindig jobbak és
nemesebbek leszünk. Az emberiség erkölcsi
fejlődése szükségképeni és végtelen!
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Elbeszélő költészetünk fejlődése.
írta:

Lengyel

Mihlós

dr.

(Ötödik közlemény.)

Az idő rémítő pusztítást visz véghez intézményekben, alkotásokban, dicsőségben, hímévben. A korhangulat, a közszükséglet, a közizlés
lassú változásával meghalványodnak, elerőtlenednek, megroskadnak azok az alkotások,
melyekben nemzedékük örökéletű prófétai műveket láttak. Az egymást követő korszakok
virágzó irodalmára gondolva, megjelennek előttem azok a buja szántóföldek, melyek lecsapolt
lápok helyén terülnek el. Szinte duzzad növényzetük az életerőtől, míg egyszer azt veszszük észre, hogy a buja növények sorvadni
kezdenek, levelük elfonnyad, életműködésük
megbénul. A föld gyúlt meg alattuk, a tápláló
föld s számukra nincs menekvés többé. A
mult irodalmára gondolva, temetőt látok magam
előtt, érzések, gondolatok, formák temetőjét.
A kicsinyekkel gyorsan végez az idő, egyetlen
leheletére lehullanak, elpusztulnak, mint a
dércsípte falevelek. Haláluk szomorú, de nem
kétségbeejtő. Pusztulásuk pillanatában már
előttünk áll a jövő, mely belőlük táplálkozik ;
fölszívja mindazt, ami bennük értékes s viszi
tovább a következő nemzedéknek. Ez is halhatatlanság.
A nagy alkotások merészen szembeszállnak
az idővel. Egy részük megszabadulva, erejevesztetten, összetörve túléli a támadást, más
részüknek nem árthat az emésztő idő. Alkotójuk nem a korhangulat ingó és veszedelmes
talajára helyezte őket, vagy formában és tartalomban oly tökéletesen fejezett ki velük
egy-egy emberi érzést vagy gondolatot, hogy
fölvettük azok közé az irodalmi alkotások közé,
melyek minden idők ízlésének és felfogási
formájának mozdíthatatlan és nélkülözhetetlen
alaptényezői. Ez az igazi halhatatlanság. Ez a
dicsőség kevés alkotásnak jutott osztályrészül.
Ha a mult század első évtizedeinek irodalmát vizsgáljuk, szintén azt érezzük, hogy
temetőkertben járunk. Azoknak az érzéseknek,
reményeknek, ábrándoknak, vágyaknak, csalódásoknak egy része, melyek táplálékot, erőt
és dicsőséget juttattak a korszak íróinak,
ma már új eszméknek, gondolatoknak és vágyaknak adtak helyet lelkünkben. És ha egy
részük él is még bennünk, jobbára megváltoztak az előadásbeli formák s a XIX. század
első évtizedeinek költői közül a legtöbben
már nem tudnak közelférkőzni hozzánk.
Ha Vörösmarty Mihálynak alkotásait olvassuk, arra az eredményre jutunk, hogy egy
részük már áldozatul esett a formát, kifejezésmódot gyilkoló időnek, másik részük megvívta
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a nagy harcot, de meghalványodva, elerőtlenedve vagy összetörve került ki a küzdelemből,
csak egy harmadik csoportra mondhatjuk,
hogy diadalmasan megállotta az ostromot s
minden valószínűség szerint ellent fog állni a
még ezután következő támadásoknak is. Bennünket most csak szorosan vett elbeszélő
müvei érdekelnek.
Elbeszélő művei között eposzokat, költői
elbeszéléseket s balladaszerű költeményeket
találunk. Eposzai a korhangulat természetes
következményei. Költőink már évtizedekkel
Vörösmarty müveinek megjelente előtt arra
törekedtek, hogy a régi magyar mondákból
époszt teremtsenek. Mondai anyag volt hozzá
bőven, de ezek a mondák egymáshoz szorosan
nem tapadó epizódtömeget alkottak ; hiányzott
a főhős, aki köré csoportosuljanak, hiányoztak az ősvallás hagyományai, melyeknek az
éposz színét kellett volna megadniok. A sivár
jelenért a múltban kárpótlást kereső közönség
örömmel fordult a történeti tárgyú költemények felé, az egymásután megjelenő történeti
tárgyú müvek mindig jobban fölcsigázták vágyakozását a nemzeti éposz iránt. Vörösmarty
tehát a korszükségletnek engedett, mikor
Zalán futását megteremtette.
A siker fokozta munkakedvét. Eposzai és
éposztöredékei, melyeknek tárgyai részint a
mondák korából, részint a történelemből valók,
elhomályosították mindazokat az alkotásokat,
melyek szintén a korszükséglet hatása alatt a
multat akarták felidézni. Az irodalomtörténetírók sokat foglalkoztak Vörösmarty époszaival. Kimutatták hibáikat és jó-tulajdonságaikat. Mi, az elbeszélő költészet fejlődését
vázlatosan ismertetve, nem foglalkozhatunk
külön-külön eposzaival, csak föltüntetjük alkotásait, mint a korszükséglet természetes következményeit. Annyit azonban mondhatunk róluk,
hogy az irodalomtörténet mindig hozzájuk
fogja kötni a magyar költői nyelv megszületését, époszainak említése mindig magával fog
rántani a mult homályából egy egész korszakot, melynek illúziói, törekvései, reményei és
aggodalmai Vörösmarty nevéhez fűződnek.
Szebben, erősebben, zengzetesebben soha sem
hangzott a magyar nyelv, s ha majd eljönne
egy korszak, mely elvesztené teljesen érdeklődését az éposz iránt, Vörösmartyt úgy ünnepelnék, mint a költői nyelv a fordulatok és
frázisok lángeszű megteremtőjét. Csodálatos
erőt, bájt, hangulatot fejeznek ki szavai. Oly
felköltő erőt tudott nekik adni, milyet előtte
magyar költő sohasem. Száz meg száz kép
vonul el előttünk, mikor Zalán futásának bevezető sorait olvassuk. Mindig szépek lesznek e
sorok:
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Régi dicsőségünk hol késel az éji homályban?
Századok ültenek el s te alattuk mélyen enyésző
Fénnyel jársz egyedül. Rajtad sűrű fellegek és a
Bú, feledékenység koszorútlan alakja lebegnek.
Hol vagyon, aki merész ajakát hadi dalnak eresztvén,
A riadó vak mélységet felverje szavával,
S késő százak után, méltán láttassa vezérlő
Párducos Árpádot s hadrontó népe hatalmát ?
Hol vagyon ? Ah, ezeren némán fordulnak el : álom
Öldösi szíveiket s velük alszik az ősi dicsőség.
A tehetetlen kor jött el, puhaságra serényebb
Gyermekek álltak elő az erősebb, jámbor apáktól.
Engem is, a nyugalom napján, illy év hoza fényre
Már késő unokát, ki előbb a lányka mulandó
Szépségén függtem gondatlan gyermeki szemmel,
S rajta veszett örömem dalait panaszra cserélvén,
Hasztalanul eget és földet kérlelve betölték.
Mégis az ifjúság háborgó napjai múlván,
Biztos erőt érzek : kebelemben nagyra kelendő
Képzeletek villannak meg, diadalmas "Ügekről,
S a deli Almosról s Álmosnak büszke fiáról,
Párducos Árpádról . . . Óh, hon ! meghallasz-e engem,
S nagyratörő, tehetősb fiaid hallgatnak-e szómra ?
Megj ön az éj s a fél föld lesz nyoszolyája ; de engem
Fölver az elmúlt szép tetteknek gondja. Derengő
Lelkem előtt lobogós kopják és kardok acéli
Szegdelik a levegőt : villog, dörög a hadi környék.
Látom, elől buzogányos apák s heves ifjú leventék
Száguldó lovakon mint törnek halni vagy ölni,
Zászlódat látom Bulcsú, s szemem álja megindul.

Uj volt ez a nyelv az olvasó előtt. E r ő és
báj, méltóság és hajlékonyság egyesültek benne.
De e gyönyörű bevezető sorok csak ígéretnek
vehetők az utánuk következő époszhoz s a
később írott művekhez. Kit ne ragadna meg
ma is Eger című epikus művének bevezető
mondata ? Szállóigévé vált e hatalmas mondás :
Megnehezült az idők viharos járása fölötted
Óh, haza !

Mily szomorúan költi föl lelkünkben a Cserhalom olvasásakor szükséges hangulatot a költemény bevezető szavaival.
Néma borongással megy az őskor lelke fölötted
Cserhalom !

Ha költeményeire gondolunk, szinte azt érezzük, hogy megsértjük Vörösmartyt, ha soraiban válogatunk. Minden mondását fölhasználhatnánk annak bizonyítására, hogy szebben
nem szólt nála magyar költő. De nyelve leghajlékonyabb, legzengzetesebb, legerőteljesebb
Szép Ilonkában, abban a magyar lánynak s a
régi magyar világnak leheletszerűen finom
rajzában. Ezt a költeményt nem lehet elemeznünk, át kell adni magunkat a hangulatnak,
amelynek olvasásakor minden kor és minden
életkorú ember lelkében nyilvánul, mert olyan
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érzéseket ébresztget a költő, melyek általános
emberi érzések. Ezt a kis elbeszélő költeményt
örökéletűnek tartjuk, élni fog minden esetre
addig, míg a szétfoszlott illúziók, az elhervadt
remények, a fiatal leány hervadása szomorúságra hangol bennünket, míg szerelem lesz a
földön. Ez a költemény áttörte s át fogja
törni a különböző korok ízlés- és felfogásbeli
formáit.
Vörösmartynak van néhány balladaszerű
költeménye. Ezek a költemények a kor ízlésének és divatjának szüleményei. Vörösmarty ép
oly kevéssé tudja ezen a téren függetleníteni
magát kortársaitól, mint az eposz vagy a dráma
terén. Követője annak az iskolának, mely német
hatás alatt meg akarja teremteni a balladát.
0 is a történelemből vagy a mondából veszi
tárgyát, mint kortársai, ő is beleesik abba a
hibába, hogy részletez, ő is inkább szomorú,
mint tragikus tárgyakat dolgozott fel s nem
tud menekülni attól, hogy balladáiba bizonyos
szónoki hangot vigyen be. Ezeknek a költeményeknek különben az a szerencsétlenségük,
hogy mi Arany balladáinak mértékével mérjük őket.
Ha még egyszer végig pillantunk Vörösmarty
elbeszélő müvein, elmondhatjuk, hogy egy részüket megőrölte az idő, más részük azonban
ma is alkotó eleme műveltségünknek s vannak közöttük olyanok is, melyek örökké azok
lesznek. Már ez magában bizonyíték volna,
hogy nagy költő volt, de még jobban bizonyíthatjuk ezt nyelvével. Ez a költői nyelv,
függetlenül az általa közölt gondolatoktól —
csak nagy költőnek alkotása lehet.
Az irodalomnak minden időben három irányát láthatjuk. A hatalmon lévő irodalmi
irány mellett magunk előtt látjuk a multat,
elöregedve, elfáradva, kigúnyolva. A jelen tulajdonképen belőle táplálkozik, fölszívja, ami
benne értékes volt, eldobja, amit értéktelennek
lát. Hatalmi mámorában nem is gondol az őt
fenyegető sorsra. Pedig már közelednek az
ifjak, eleinte bátortalanul, később megerősödve,
hogy nemsokára halálos támadást intézzenek
az elbizakodott jelen ellen s néhány esztendő
múlva ők is beleessenek a hatalmon lévők
hibáiba s megérjenek a pusztulásra. Mert a
hatalommal bűnök járnak; bűnök, melyek
kikerülhetetlenek s akkor válnak veszedelmessé,
mikor a hatalmon lévők uralmuk biztosítása
végett szélsőségekre ragadtatják magukat. Az
előretörőknek is megvannak a hibáik, — ha
szabad magunkat úgy kifejezni — eredendő
bűnökkel születtek az új eszmék, de ezt a
közönség nem látja, sőt gyakran ezeket a
hibákat veszi erényszámba.
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A Föld megmérése.
írta: Kovács János
dr.
Harmadik közlemény.*

A Föld tömege 6 quadrillió kilogramm.
Ez a szám nem igen tesz okosabbá ; vele
körülbelül annyit tudunk, mint nélküle, azt
t. i., hogy a Föld tömege rengeteg nagy.
Annak a 25 számjeggyel leírható számnak
a papíron leírt alakjával sem tud megbirkózni
a felfogásunk, hát még azzal a mennyiséggel,
amit kifejez ! Hiszen sokkal kisebb számoknak,
amelyeket leírva könnyen felfoghatóknak tartunk, valóságos nagyságáról teljesen bizonytalan képzetünk van. Ha pl. egy közepes
nagyságú fáról azt mondja valaki, hogv
30.000 levél van rajta, vagy azt, hogy
300.000 van, egyformán elhisszük neki ezt
a tízszerannyit is. „Annyi, mint a csillag
az égen", mondjuk, mikor nagyot akarunk
mondani, holott legfeljebb 3000 csillagot
lehet egyszerre látni. A nagy szám felfogásának a nehézsége az oka, hogy a Föld tömegét nem közvetlenül szokták kifejezni, hanem
közvetve a Föld átlagos sűrűségszámával. A
Föld átlagos sűrűsége 572, ennyiszer sűrűbb
a víznél, azaz: köbdeciméterje átlag 5V2 kilogramm. Ez könnyen fölfogható és megjegyezhető szám. Ehhez szükségünk van még a
gömbnek tekintett Föld sugarára (6370 km.)
s e két számmal — amikor tetszik — kiszámíthatjuk az egész tömeget. Csak meg kell
szoroznunk a sugárból kiszámítható térfogattal a sűrűségszámot.
Hogyan mérték meg a Föld tömegét? Az
efféle mérések alapja az általános nehézkedésnek (gravitatio) Newton-tói fölismert törvénye. Eszerint a törvény szerint : ha ugyanazt az egy testet két különböző tömegű (M
és m) test különböző távolságból (R és r)
támadja, akkor a rája kifejtett két vonzóerő
(F és f ) arányos a vonzó testek tömegével
és fordítva arányos távolságaik négyzetével.
Aránylat alakjában fölírva:

Legyen az egyik vonzó tömeg (M) a Föld ;
a másik egy darab ólom, amelynek tömegét
(m) a mérlegen megmérhetjük. Mind a kectő
hasson ugyanarra a testre, pl. 1 cm3 vízre,
azaz : 1 grammnyi tömegre ; még pedig az
ólomdarab mérőszalaggal megmért r távolságból, a Föld pedig a felszínén levő testre
földsugárnyi távolságból, mert a földgömb
súlypontja ennyire van a felszínen levő test* Az I. és II. közleményt lásd a Népt. Lapja
1908. évi 16. és 25. számaiban.
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tői. A Földnek a mondott testre kifejtett
vonzó hatása (F) nem egyéb, mint az illető
test súlya, tehát szintén könnyen megmérhető
mennyiség. A Föld sugara már ismeretes lévén,
a felsorolt mérések megtétele után a fentebbi
aránylatban fölírt minden mennyiség — kettő
kivételével — ismeretes lesz. Ismeretlenek
maradnak még az f és az M. Ha már most még
az f-et is sikerül megmérni, akkor minden adatunk meglesz, amiből az aránylat segítségével
a Föld tömege kiszámítható ; abból t. i.

A Föld tömegének megmérése tehát azon
fordul meg, hogy meg tudjuk mérni azt az
f vonzóerőt, amit egy megmérhető tömegű
(mérlegre tehető) test megmérhető távolságból valamely más testre kifejt. Ez az erő
azonban (amivel pl. egy 50 kg.-os ólomdarab
egy pár grammnyi tömegre néhány deciméter
távolságból hat) rendkívül kicsiny, meg sem
érezhető. Nagyot kellett fejlődnie a mérőműszerek technikájának, amíg olyan érzékeny
mérőszerkezeteket tudtak csinálni, amelyek azt
a kicsiny hatást nemcsak megérzik, hanem
mérhetővé is teszik. Azt lehet mondani, hogy
a fizikusnak akkor kell a legfinomabb mérést
csinálnia, amikor annak a körülbelül 6 quadrillió
kilogrammos tömegnek a megállapításához fog.
Az f megméréséhez eddigelé háromféle
eszközt használtak : a mérleget, az ingát és
a torziós mérleget.
A mérleggél való mérésnek az a lényege,
hogy a mérleg egyik csészéjére helyezett tömeget előbb a másik csészébe tett mérősúlyokkal egyensúlyba kell hozni; azután az
első csésze alá oda kell helyezni az m tömeget, amelynek a vonzása most hozzá fog
adódni a földgömbnek az első egyensúlyozáskor megmért vonzásához. A mutatkozó súlykülönbséget a másik csészére rakott mérősúlyokkal ki kell egyenlíteni. Ez a súlytöbblet
adja meg az első csésze alá helyezett m tömeg
vonzását a csészében lévő tömegre. Természetes, hogy a kísérletet úgy kell berendezni,
hogy az m vonzótömeg ne hasson a második
csészében lévő mérősúlyokra is.
Ilyen módon először Jolly müncheni fizikus
csinált méréseket a mult század 80-as éveiben.
Méréseit egy toronyban végezte. A torony
felső részében állott a mérleg, a rendes két
csészével, de ezekről a csészékről platinadrótokon még egy-egy második csésze is függött
le, 21 méter mélységig. Az egyik alsó csészébe
kénesővel töltött üveggömböt tett s a túlsó
kar felső csészéjébe rakott mérősúlyokkal
egyensúlyba hozta. Azután a kénesős gömböt
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hordozó alsó csésze alá mintegy 1 méter átmérőjű ólomgömböt rakott össze, megfelelő
alakú ólomtéglákból. Ennek az ólomgömbnek
hozzájáruló vonzása folytán a kénesős gömb
csészéje lebillent, amire a túlsó kar felső csészéjébe megint mérősúlyokat kellett tennie az
egyensúly helyreállításához. Kísérleteiben ezt a
kiegyenlítő súlyt 0'5S9 mg.-nak találta, míg
a kénesőnek az ólomgömb ott nem létében
5009'450 mg., azaz 5 kg.-nál valamivel több
volt a Föld vonzásától eredő súlya. Az ólomtéglák darabonként megmért súlyából az összerakott ólomgömb tömegét 5769'55 kg.-nak
találta. Az ólomgömb sugara 0'4975 m., a kénesőgömbé 0'0445 m., felszínük közötti távolság
0'0266 m., tehát a két gömb középpontjának
távolsága (e három érték összege) = 0'5686 m.
Jolly leírt méréseinek az eredménye tehát
az volt, hogy egy 5769 55 kg. tömegű gömb
egy 5*009450 tömegű gömböt súlypontjaiknak
0"5686 m. távolságából 0"589 mg. tömeg súlyával egyenlő erővel vonz. Ezzel meg volt mérve
a képletünkben szereplő f mennyiség s így a
képletből M = a Föld tömege kiszámítható.
Jolly többször ismételt méréseiből a Föld
átlagos sűrűségére 5'624 és 5"760 közötti értékeket talált, amelyeknek középértéke 5'692, az
ezekből a mérésekből megállapítható valószínű
értéke a Föld átlagos sűrűségének. A szélső
értékek 0 068-del térnek el a középértéktől,
ami az egész értéknek Vsi része. Ilyen arányú
pontossággal lehetett megmérni a mérleggel
a Föld átlagos sűrűségét, tehát a Föld tömegét is. Azt jelenti ez, hogy Jolly a maga
mérlegével a Földet körülbelül olyan pontosan
mérte meg, mint a lelkiismeretes kereskedő az
ő közönséges kalmármérlegével méri azt az
egy-két kilogrammnyi cukrot vagy kávét, amit
tőle vásárlunk.
De ehhez a mérsékelt pontosságú eredményhez olyan mérleget kellett használnia, amelyik
5 kg. megterhelés mellett még egy ezredrész
milligrammot megérzett. A legfinomabb kémiai
elemző-mérlegeknek terjed csak ennyire az
érzékenységük, de sokkal kisebb megterhelés
mellett. Rendesen 200 gr. a megengedett legnagyobb megterhelésük. Jollynak a maga céljaira külön mérleget kellett készíttetnie, amely
a legfinomabb elemző-mérlegek érzékenységével azokénál 25-szörte nagyobb szilárdságot
egyesít. A torony szerepe az ő mérlegével
szemben az, ami az elemző-mérlegeken az
üvegszekrényé : meg kell óvnia a mérleget a
légáramlatoktól és a hirtelen hőmérsékletváltozásoktól. Ilyen magas szekrényre pedig azért
van szükség, hogy amikor az ólomtömeg az
alsó csészére tett kénesővel érezteti a vonzását, ugyanakkor ne éreztesse a mérősúlyokkal
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is, amiért ezeknek sokkal távolabb kellett
lenniök az ólomtömegtől. Mert hiszen nyilvánvaló, hogy ha az ólomtömeg a kénesőre és az
egyensúlyozó mérősúlyokra egyformán hatna,
akkor nem zavarná meg egyensúlyukat.
Az ingával tudvalevőleg a nehézségerő okozta
gyorsulást (g) szokták mérni, olyan módon,
hogy az inga észlelt lengésidejéből (T) és megmért hosszából (l) a T = .T I j képlet alap71 2 1\
a
8~ "x?" ).
lengést okozó erő megváltozik, akkor meg
kell változnia a gyorsulásnak is, ami abban
fog nyilvánulni, hogy vagy ugyanannak az
ingának megváltozik a lengésideje vagy pedig,
hogy a lengésidő megmaradjon, az inga hosszát
kell megváltoztatni. Ez az utóbbi a szokottabb
eljárás: azt állapítják meg, hogy milyen hosszú
az az inga, amelyik 1 mp. alatt leng egyet
(másodperc-inga).
Pl., ha egy másodperc-inga alá odatolnók a
Jolly-féle mérésekben szerepelt ólomgömböt,
akkor azt kellene várnunk, hogy az inga most
gyorsabban lengjen ; és hogy megtartsa a
másodperces lengést, akkor a szárát meg kellene valamivel nyujtanunk. Körülbelül mennyivel ? Hozzávetőleg megmondhatjuk a Jollyféle eredmények alapján. Azok szerint az
ólomgömb vonzása az 5 kg. kéneső súlyát
valamivel több, mint V2 milligrammal növelte,
kerekszámban : az egész súlynak egy tízmilliomodrészével. Ilyen arányban kellene az
inga hosszát is megnövelni, hogy a lengés
ideje az ólomgömb hatása folytán meg ne
változzék. A másodperc-inga hossza közel
1 m. (0.993 m.) ; ennek egy tízmilliomodrésze
az ezredrészmilliméternek tizedrésze. Ekkora
volna az egész megnyúlás, aminek még a
századrészét is mérni kellene tudnunk, hogy
a Jolly méréséhez hasonló pontossága legyen
az ingával való mérésnek. Az itt megmérendő
hosszúságkülönbséget létrehozza az ingának
vagy a mérő rúdnak már Vi 00 foknyi hőmérsékletváltozása is, ami jóformán ellenőrizhetetlen.
Azért az ingával a Jolly ólomgömbjének a
vonzása megmérhetetlen volna. Az inga az itt
szükséges finom mérésekre sokkal kevésbé
érzékeny eszköz, mint a mérleg. Hogy az
ingával mérhető legyen, annál az ólomgömbnél sokkal nagyobb tömegek vonzását kell reá
hattatni. Az ingával való méréseknek azért
csak a módját fogjuk röviden ismertetni.

(

Kétféle módon alkalmazták az ingát ilyen
mérésekre. Vagy a tömegtől okozott lengésidőváltozást, vagy pedig a függőleges helyzetből a vonzó tömegtől okozott kitérést mérték meg. Az első dinamikai, a második statikai módszer.
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Említettük már, hogy mérhető különbségek
előidézése végett igen nagy tömegeket kell
az ingára hattatni. így pl. Németországban
felhasználták azt az alkalmat, amikor egy
halastó vizét a gazdája leeresztette és azután
a tavat újra töltötte. A tó közepére állított
állványon észlelték az inga lengésidejét, amikor
a tó üres volt és amikor tele volt. Pl. egy
100 hektár területű, 2 m. mélységű tóba 20
millió kg. víz fér bele. A tó megtöltésével
ilyen nagy tömeg kerül az inga alá; ami
azelőtt nem volt alatta.
Az ebbe a csoportba tartozó mérések közül legnevezetesebb az, amit Airy hajtott
végre egy 383 m. mély akna fenekén. Megmérte az ingával a nehézségerő gyorsító hatását a Föld színén és az akna fenekén. Az
akna fenekén kiesik a Föld vonzásából annak
a résznek a vonzása, amelyik az akna fenekénél magasabban, tehát a mélyben levő ingán
kívülesik ; ebben az esetben tehát a földgömb külső kérgéből egy 383 m. vastag
gömbhéjnak a vonzása. A felszínen megmért
érték tehát = a mélyben megmért érték, meg
ennek a gömbhéjnak a hatásából származó
érték. A mutatkozó különbségből így meg
lehet határozni a gömbhéj tömegének a vonzó
hatását s azt összehasonlítani az egész Földével. Hátra volna még a gömbhéj tömegének
a megállapítása, amit persze még darabonként
sem lehet megmérlegelni, mint a Jolly ólomgömbjét. Csak becslés útján lehet a gömbhéj tömegét megállapítani, olyan módon, hogy
a gömbhéjnak a vastagságából és a sugarából (a földgömb sugara) kiszámítható térfogatát meg kell szorozni anyagának becslés
útján megállapított átlagos sűrűségével. Airy
főleg az akna környékén levő kőzetek sűrűségét vévén figyelembe, a gömbhéj átlagos
sűrűségét 2'75-re becsülte. Ezzel az adattal
számítva, a Föld átlagos sűrűségét 6 57-nek
találta. Egy másik fizikus, azon az alapon,
hogy az illető akna feneke már jóval a tenger színe alatt van, úgy okoskodott, hogy a
gömbhéj átlagos sűrűségének a megbecsülésében már azt is figyelembe kell venni, hogy
azt részben víz tölti ki. Azért ő a gömbhéj
átlagos sűrűségét 2 - 06-ra becsülte s ezzel az
adattal ugyancsak az Airy kísérleteiből 5'48-nak
számította a Föld átlagos sűrűségét. Ennek a
két eredménynek a nagy eltérése eléggé mutatja, hogy mekkora bizonytalanságot visz bele
ebbe a módszerbe az a körülmény, hogy az
ingára már megmérhető hatást kifejtő igen
nagy tömegek nem mérhetők meg közvetlenül,
hanem csak becslés útján állapíthatók meg.
Még kevesebb pontosság várható az ingával való mérés statikai módszerétől, de ezt a

2-3.

SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

módszert az teszi érdekessé, hogy ilyen módon
kísérlették meg legelőször a Föld tömegének
megmérését. 1772-ben Maskelyne mérte meg,
hogy a skóciai Shehallian-hegy mekkora szöggel téríti oldalt maga felé a függő ónt (nyugvó
ingát) a függőleges helyzettől. A hegy nyugatról keletre húzódik, eléggé magányosan emelkedve ki a térségből. Északi és déli lábának
távolsága ismeretes ; ebből e két pont földrajzi
szélességének a különbsége is (41 ívmásodperc). Ha a két ponton felfüggesztett ingák
függőlegesen állanának, akkor a kettő tetőpontjának az égen szintén 41"-nyi elhajlást
kellene mutatnia. Azonban ha a közöttük levő
hegy mind a két ingát magafelé téríti, akkor
kettejük hajlásszöge nagyobb lesz földi-ajzi
szélességük különbségénél, tehát az a két pont
az égen, amelyek felé mutatnak, nagyobb mint
41". Maskelyne ezt a szöget 53"-nek találta,
12"-el nagyobbnak a szélességkülönbségnél,
amiből egyik ingának a hegytől okozott eltérése 6". Ez a szög egy keskeny derékszögű
egyenközénynek átlója melletti szöge, amelynek
hosszabbik ismert oldala a Föld vonzása.
Ebből az oldalból és az átló lemért szögéből
megszerkeszthető a derékszögű egyenközény,
amelynek így megszerkesztett rövidebbik oldala
adja meg a hegy vonzását a függő ónra.
Képletünk f ereje így ismeretes lévén, míg a
hegy tömegét (m) és súlypontjának a függő
óntól való távolságát (r) kell megállapítani.
Ezeket a hegy méreteiből, alakjából és geológiai alkotásából becslés útján állapította meg
Maskelyne, s adatai alapján a Föld átlagos
sűrűségét 4'7-nek találta. Eléggé eltér a fennebb közölt eredményektől, de nem lehet rajta
csodálkozni, ha figyelembe vesszük, hogy az
egész eredmény egy 12' -es szög megmérésén
fordult meg, abban az időben, amikor a szögek
mérésének a pontossága még nem igen haladta
meg az l"-et. De ez volt az első adat, amelyik
ráterelte a figyelmet arra, hogy a Föld átlagos sűrűsége jelentékenyen nagyobb, mint
azoké az ismert kőzeteké, amelyekből a Föld
külső kérge áll, hogy tehát a belső magnak
a nehéz fémek sűrűségével vetekedő anyagokból kell állania.
Legérzékenyebb és legpontosabb eszköz a
szóbanlevő feladatban szereplő kicsiny erők
mérésére a torziós mérleg ; az a készülék, amelyet legelőször Coulomb (1784) használt elektromos és mágneses erők mérésére s amellyel
először Cavendish mérte a tömegvonzást a
mult század elején. Utána ez lett a tömegvonzás mérésének mintegy különleges eszközévé, amit a 19-ik század folyamán sok angol,
német és francia fizikus alkalmazott erre a
célra. De a legnagyobb tökéletességet ez az
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eszköz az Eötvös Loránd báró kezében érte
el, aki mintegy 30 év óta alkalmazza az általa
többféle módosulatban szerkesztett és itthon
(Süss N. mechanikai műhelyében) készíttetett
torziós mérlegeket gravitációs mérésekre.
(Folyt, köv.)

Bevezetés a geológiába.
írta:

Koch

Ferenc

dr.

(Hetedik közlemény.)

A Föld újkora vagy kenozoos-kor. Harmadkor (Tertiär). A földképződés e korának főjellege abban áll, hogy folyamában a Föld
felülete lassanként elérte a mai alakzatát, a
fauna és a flóra pedig odafejlődött, hogy
szorosan csatlakozik a negyed- és jelenkori
viszonyokhoz. A harmadkor rétegei magukban
nem alkotnak magasabb hegységeket, hanem
vagy a régibb hegységekhez támaszkodnak,
vagy azok közt a mélyedéseket, teknőket és
medencéket töltik ki. A harmadkori medencék
közül legelőször tanulmányozták a párisit és a
londonit, utána a mainzit, bécsit stb. Hazánkban három nagy medencét különböztethetünk
meg : a magyar kis medencét, mely Pozsonytól
a visegrád-nagymarosi hegységig terjed; a
nagy magyar medencét, mely a tulajdonképeni
Alföldet foglalja magában és az erdélyi medencét, melyet Erdély belföldje alkot. Ezen
medencék belsejében rendesen egészen fiatal
és jelenkori képződmények vannak a felületen,
azok szélein ellenben a harmadkori képződmények különböző emeletei és rétegei buknak
elő. A harmadkor képződményeinek összességét
szisztémának nevezik.
A tertiar-szisztéma rétegei a következő négy
sorra (series) osztatnak: Eocén, Oligocén, Miocén és Plioeén. Az első kettőt idősebb tertiärnek vagy paláogén-tagnak, az utóbbi kettőt
ifjabb tertiärnek vagy neogén-tagnak nevezik.
A harmadkor réteges kőzetei: tömött és
durvaszövetű, likacsos mészkövek, melyek rendesen puhatestűek kövületeivel bővelkednek. Az
eocénben legnevezetesebb a durva-mész és a
nummulit-mész, a neogénben szintén van durvamész, ikrás-mész, cerithinus-mész stb. A márgák
sokféle változatai is nagyon szerepelnek ; köztük nevezetesek a nummulit-márga és a kongeria-márga, mely utóbbiból a Szerémségben
(Beocsin) kitűnő cementet égetnek. Nevezetes
a kiscelli oligocén-tályog Ó-Budánál, melyből
milliószámra égetnek téglát a főváros számára.
E tályog tele van foraminiferákkal. Homokkövek
és konglomerátok szintén gyakoriak. Az úgynevezett ifjabb kárpáti homokkő is idetartozik s roppant elterjedése van. Barnaszén számos telepen
fordul elő az említett közetrétegek közt, továbbá
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gipsz- és kősótelepek is Wielickán, Máramarosban és Erdélyben.
A harmadkorban Földünk igen nagy változásoknak volt színhelye. Ekkor keletkeztek és
tornyosodtak fel a Földnek legmagasabb hegységei : a Kárpátok, az Alpok, az Apenninek stb.
Ekkor törtek elő a fiatalabb eruptív (kitörési)
kőzetek, melyek roppant mennyiségben szerepelnek ezen korban. Idetartoznak az összes
trachit-fajok és változatok, a fonolit, a doloritek
és bazaltok legnagyobb része és sok idősebb
láva is, melyek részint nagy hegycsoportokat,
részint egyes elszórt szabályos kúpokot, részint
telléreket és folyamokat alkotnak a harmadkori rétegek közt.
Szerves testek maradványaiban gazdag a harmadkor. Az eocénben mindjárt oly nagy számmal és változatos alakban tűnnek fel az emlősök, hogy a kort utánuk nevezték el. Számos
állatcsalád, mely akkor nagy számban élt, ma
már teljesen kihalt, de azért sok, ma is élő
állatfaj már a harmadkor állatvilága között is
szerepel. Uralkodók a vastagbőrüek rendjéből
való nemek és fajok, mint pl. az Anoplotherium, a Paläotherium, a Masztodon és a Dinotherium. A Masztodon az elefánthoz hasonló,
de nálánál jóval nagyobb állat volt, négy
agyarral, két hosszabb a felső, két rövidebb
az alsó állkapocsban. A Dinotherium szintén
ormányos emlős volt, két vastag lefelé álló és
hátrafelé görbült agyarral. Hüllők közül a
krokodilfajok és óriási teknősök gyakoriak,
halak közül pedig különösen a cápafélék fogai
találhatók gyakran, habár más családok is képviselve vannak. A puhatestűek közt a haslábúak (csigák) és kagylók elérik kifejlődésük
tetőpontját, különösen a cerithium-nemnek roppant alakváltozatossága és elterjedése bámulatos, nagyon elterjedt meg a kongéria nevű
kagyló (kecskeköröm) is. A sugárállatok közül
az echinidek helyenként, pl. a kolozsvári eocén
durva-mészben igen gyakoriak. A protozoák
közt a gyökérlábúakhoz tartozó nummulitok
azonban kiváló szerepet játszanak az eocénben, nemcsak egyes rétegek, de egész hegyek
vannak nagy pénzalakú (Szt László pénze),
vagy apróbb lencsealakú (kövült lencse) héjaikból felépítve. A nummulit igen alsórendű
tengeri állatnak mészváza. Nagysága a lencse
nagyságától a tallér-nagyságig változik. Innen
népies elnevezésük. A fiatalabb harmadkori
rétegekben egyéb foraminiferák szerepelnek,
így pl. a Clovulina Szabói nevű faj az oligocén sorban.
A növények közt különösen pálmafélék és
tűlevelűek, később pedig kétszikű fák is nagy
szerepet játszanak. Hogy klímája jóval melegebb lehetett a mainál, az kitűnik onnan, hogy
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a jelenleg csakis melegebb éghajlat alatt élő
növények közül számos (pálma, füge, babér
stb.) együtt tenyészett a tölgyfával, bükkfával stb.
A harmadkor réteges kőzetei, amint már
említve volt, főleg egyes medencéket töltenek
ki. Minket elsősorban a magyar medencék
érdekelnek. A bécsi medencét csak azért
említjük, mert számos rétegsorozata a mienkkel egyező.
A harmadkor palaogén - tagjai közül az
eoce'nbeli nummulitos-rétegek főleg Esztergom
vidékén fordulnak elő, bár az erdélyi medencében is eléggé szépen vannak képviselve
(Szt-László vidéke). Esztergom vidékén a
különböző nummulitos - rétegek váltakoznak
cerithium-rétegekkel és különösen a legelső
cerithium-rétegek alatt barnaszén-telepek találhatók. A nummulitos-rétegek részben feltalálhatók az oligocén legalsóbb szakaszában
is, de az oligocén felsőbb szakaszaiban, főleg
Budapest vidékére különösen jellemzők: az
orbitoid-inész, amelyet a budai hegység számos mészkőbányáiban fejtenek, azután a budai
márga, amely Budának legjellemzőbb és legelterjedtebb kőzete és végre a kiscelli tályog,
amelyből a főváros budai részén levő téglagyárakban kitűnő téglát égetnek. Az oligocén
legfelsőbb emelete szintén képviselve van,
Buda táján a pectunculus-homokkő által, de
különösen nevezetes Erdélyben az idetartozó
zsilvölgyi széntelep.
A harmadkor neogén-tagjai közül az úgynevezett alsó miocén vagy mediterran I. szakaszra jellemző Magyarország és Ausztria
medencéiben a kagylótartalmú homok és
kékesszürke márga és bogy több helyen só-,
gipsz- és kéntelepek vannak. A parajdi sószikla pl. ezen emeletből való. A közép miocén
vagy mediterran II. szakasz jellemezve van
lajta-, korál-, lithothamnium- és bryozoa-mész
valamint homok- és márgarétegek által. Erősen vannak kifejlődve a magyarországi és
bécsi medencében. Kövületeket felette nagy
mennyiségben tartalmaznak s azok gyakran
kitűnő állapotban találtatnak. Budapest környékén is érdekesen találjuk kifejlődve a
Duna mindkét parti vidékén. Szépen tanulmányozható a m. kir. államvasút kőbányai és
rákosi állomásai között, továbbá Budafok magaslatától nyugatra. Erdélyben különösen
Lapugy vidéke emelendő ki, ahonnan több
mint 600 faj kövület került ki. A miocén
legfelsőbb emeletét szarmát-emeletnek nevezik.
A magyarországi és bécsi medencében főleg
homok, márga és oolithos (ikraköves) mészrétegek alkotják ezen emeletet. Nevezetes ezen
emeletről, hogy az nyugatra a magyarországi
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és bécsi medencétől egyebütt, de déli Európában sem fordul elő, ellenben a Fekete-tenger
mélyedményeinek környékén igen el van terjedve. Budapesten a Duna mindkét parti
vidékén található ezen emelet, különösen Budafokon, Tétény vidékén és a Berki-pusztán.
A kövületek közül különösen a cerithiumfajok jellemzők ezen emeletre.
A neogén-tag pliocén-szakaszának szintén
három emelete van. Az alsó a pontosi emeletet, amelyet kongeria-rétegek néven is említenek, az egész magyar Alföldön valamint
a bécsi medence középtáján a diluviál- és
alluviál-rétegek alatt mindenütt találni és
fölületi elterjedésre nézve a harmadkori képződményeket mind fölülmúlja. A kőzet főleg
homok és márga és csak helyenként márgáspala. A legjellemzőbb kövülete a kongeriakagyló (kecskeköröm). Kongeria-rétegek Kőbányán és Rákoson szépen észlelhetők. A
pliocén középső emeletét levantei emeletnek
nevezik. Ez csak gyéren van képviselve egyes
vidékeken, főleg agyag- és homokrétegek által.
A felső vagy thráciai emelet főleg a bécsi medencében fordul elő és pedig mint folyami homok
és kavics. Bécs mellett a belvederi kavicsban
harmadkori emlősök csontjai is fordulnak elő.
Hasznosítható anyagokban a harmadkori
képződmények gazdagok. A trachitok nemesés közönséges ércek teléreiben olyan gazdagok,
hogy hazánknak virágzó bányászata azokon
alapszik. Barnaszén-telepek az eocénben (Tokod, Dorog, Kovácsi, Szt-Iván stb.), az oligocénben (Zsil-völgye, Fruska-Góra, Kolozsvár
vidéke) és a neogénben (Salgótarján, Diósgyőr,
Brenneberg, Baróth stb.) vannak. A beocsini
neogén-márga kitűnő cementet szolgáltat. A
neogén számos tályog- és agyagrétegei jó
anyagot szolgáltatnak cserépedény és téglakészítéshez (Budán, Kőbányán). Az alunitos
trachitból Beregmegyében timsót, a kvarcitos
likacsos trachitból pedig Sárospatakon, Hliniken
és a Csicsóhegyen kitűnő malomköveket készítenek. Az erdélyi eocén-mészkövek gazdag
gipsztelepeket tartalmaznak, melyeket bányásznak és helyenként (Zsobókon) márvány gyanánt
is feldolgoznak. Máramarosmegyében és E r délyben a neogén-rétegek hatalmas sótömzsöket
zárnak magukba, melyeket régóta bányásznak.
A Fold jelenlcora vagy
antliropozoos-kor.
Negyedkor. A negyedkori képződmények a
harmadkori és régibb üledékek közti mélyedésekben, rendesen a medencék mélyebb helyein
és a folyóvölgyekben vannak leülepedve, de
nem ritkán magasabbra is emelkedve, lepelszerüen beborítják a harmadkori és idősebb
hegyeket. A negyedkori képződmények vagy
olyanok, amelyek szemünkláttára egyre kelet-
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keznek, tehát fiatalabbak és ezeket az alluviumrétegcsoport elnevezése alá foglaljuk össze,
vagy olyanok, amelyeknek keletkezése a történelemelőtti ember idejébe esett, tehát régiebbek és ezek a diluvium-rétegcsoportot alkotják.
A negyedkor kőzetei többnyire lazák vagy
legalább igen porhanyók, u. m. : vándorkövek, kavics, homok, agyag, iszapos-márga
(lősz), mésztuffa és gyeptőzeg, csak kitörési
kőzetei szilárdak, minők a bazalt, dolorit,
ezeknek lávái, brecciái és konglomerátjai ; a
tuffák, vulkáni hamu és lapilli ellenben szintén porhanyók vagy lazák. A közetek közt
leginkább el van terjedve a lősz. Ez egy meszes, agyagos föld, amit a nép sárgaföldnek
nevez. Nagy számmal találhatók benne apró
szárazföldi csigák, az úgynevezett lőszcsigák,
valamint jóval nagyobb keménységgel bíró, de
egyszersmind mészdúsabb, gömbölyű vagy lioszszúkás, néha egészen hengerded csontra emlékeztető képződmények (concretio), az úgynevezett lőszbabák. A lősz az egész közép- és
déli Európát borítja, s végigvonulva Ázsián is,
Kínában roppant terjedelemben és vastagságban lép föl.
Szerves testek maradványai közül legfontosabbak a kihalt roppant ősemlősök csontjai,
melyek löszben, mésztuffában, gyeptőzegben stb.
el vannak temetve. A negyedkorban élt állatok
számos faja még ma is él, sok azonban közülük tökéletesen kihalt és a földbe temetett
maradványaik a diluviumnak fontos vezérkövületei. A kihaltak közül legnevezetesebbek
az őselefánt vagy mammut, az ősszarvas, az
őstulok és a ragadozó állatok közül a barlangi medve, a barlangi hiéna, a barlangi
oroszlán, a barlangi farkas stb. A mammut
az elefántnál jóval nagyobb volt és az erősen
fölfelé görbült agyarai három méternél nagyobbra is nőttek. Testét sűrű gyapjas szőr
fedte. Szibéria fagyos földjében találtak
mammut-tetemeket szőröstül-bőröstül. A negyedkorban egész Európában, tehát hazánkban
is élt. Egyes csontjai, különösen pedig zápfogait hazánk diluviális rétegeiben elég gyakran
találhatók. A barlangi medve jóval nagyobb volt
a mai medvénél. Hazánk barlangjaiban, különösen az igriczi (Bihar megye) és az oncsászai
barlangban egyéb ragadozók csontjaival nagy
mennyiségben találják a barlangi medve csontI jait, úgy, hogy a talált csontokból több teljes
barlangi medve csontvázát állították össze
(nemzeti múzeum, m. kir. földtani intézet stb.).
Mindezen állatok, valamint a löszben és a
mésztuffában nagy mennyiségben eltemetett
apró, fehér, szárazföldi és édesvízi csigahéjak
azt mutatják, hogy a negyedkori üledékek
legnagyobbrészt még szárazföldi, illetőleg
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édesvízi képződmények, habár tengeri képződések sincsenek kizárva. Ezekkel az állatokkal
együtt az ember együttlétezésének nyomait is
feltalálták már Európának csaknem minden
országában. Ilyen nyomok : emberi csontváznak
részei a légritkábbak, durván vágott, csiszolatlan kőeszközök kemény kőzetekből, ásványokból és úgynevezett konyhahulladékok. A
műveltség nagyon alacsony fokán álló ősember
fémet még nem ismert, állandó lakás építéséhez, háziállatok megszelídítéséhez nem értett,
barlangokban lakott; fából, csontból meg kőből készített fegyverekkel vadászott a nagyobb
állatokra és ezeknek csontvelője volt legkedvesebb tápláléka. Az ősembernek ezt a korát
csiszolatlan kőeszközei után őskőkornak (paleolit) is hívjuk.
Ami a negyedkornak éghajlatát illeti, be
van bizonyítva, hogy az északi félgömbön általában sokkal hidegebb volt mint ma, minek
következtében a jégárak több száz méterrel
mélyebbra nyúlván, Észak-Európa legnagyobb
részét jégárak borították és oly hegységeket
is örökös hó és jég fedett, melyekben ma
glecserek nincsenek. A magasabb hegyek
hazánkban, a Tátra egészen bizonyosan, vastagon voltak borítva jéggel, melynek elolvadása jóval több folyóvizet szolgáltatott, mint
a mai hegyek. Németország északi részét is
elborította a jégár, magával hordva földjéről
a homokot, kavicsot és vándorköveket. Az
Alpok jégárjai délfelé egészen a Pó völgyéig,
északfelé a Duna völgyéig terjedtek. Magyarország Alföldje egy nagyrészt édesvízzel borított puszta vidék lehetett, melyen a jégárakban dús Alpokból és Kárpátokból lefolyó
zavaros vizek leraktak kavicsot, homokot és
iszapot, míg a lőszleplet a szél ereje hordta
össze. Ezért jégkorszaknak is nevezik a negyedkort vagy diluviumnak (özönvíz) ; a szorosan
vett jelenkort pedig alluviumnak (áradmány).
A jelenkort és a negyedkort együttvéve pedig,
mivel képződményeiben az ember nyomai biztosan kimutatva vannak, az ember időszakának is nevezhetjük.

Az elektromos rezgések
és az elektromos hullámokkal való távírás.
írta: Miklós
Gergely.
(Második közlemény.)

2. Marconi drótnélküli telegráfja. A vezetődrót nélkül való telegrafálás gondolata már
régibb keletű. Popov katonaakadémiai tanár
Kronsfcadtban, vette először gyakorlati hasznát
a kohérernek, amennyiben 1895 ben azt a légköri elektromos hullámok felfogására használta,
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és pedig úgy, hogy a kohérerből kinyúló elektródok egyikét fémdróttal a földdel kötötte
össze, a másik elektródot pedig hosszú fémdrótból készült árbochoz kötötte. Mihelyt elektromos hullám érte a kohérert, megindult a
battéria árama, átment a relaison, miáltal a
helyi telep árama bekapcsolódott s a csengetyű megszólalt, mely kalapácsával ugyanekkor gyengén ráütött a kohérerre s így az
áram újabb elektromos hullám érkezéséig megszakadt. Popov eszközében két új alkotórészt
használ, az egyik a csengő kalapácsának oly
módon való elhelyezése, hogy az ütésével
automatikusan megrázza a kohérert s annak
ellenállását visszaállítja eredeti állapotába ;
második a függőleges, hosszú árbocszerű rúd,
mely a levegőben terjedő elektromos hullámoknak a kohérerbe való vezetésére szolgált. Ez
később az antenna nevet kapta. Popov kifejezte
azt a reményét, hogy energikusabb hullámindítóval a rendes jelváltás elektromos hullámokkal
sikerülni fog. Ezt elérhette volna azzal, ha nemcsak a jeleket felvevő, hanem a jeleket küldő
állomást, is fölszerelte volna az említett antennával. Ez a fontos újítás Marconi érdeme.
Marconi G. tanítványa volt Righinek. A
találmányához szükséges eszközöket: az oszcillátort, a kohérert, a relais-t és az automatikusan működő kalapácsot, sőt az antennát
is a jelfogó-készüléken mind készen találta.
Az ő rendszerének érdeme, hogy az ismert
eszközöket zseniális módon tudta fölhasználni
és hogy öntudatosan kitűzte gyakorlati célúi :
telegrafálni az elektromos hullámok segítségével.
Ezt a célt a meglévő eszközök javításával,
érzékenységük fokozásával és sok apró, de a
gyakorlatban mégis fölötte fontosnak bizonyult
berendezés bevonásával el is érte. Rendszerében alkalmazott fontos találmánya a Marconiféle hullám-indikátor, mely egy elektromágnesből s az alatta forgó acélmágnes-patkóból áll ;
az elektromágnes tekerccsel van körülvéve, a
tekercs egyik vége a felfogó antenna által a
levegőbe nyúlik, a másik vége pedig fémdróttal a földdel van összekötve. Ezt a tekercset hosszabb és vékonyabb drótból álló szekundér-tekercs veszi körül, melynek végei a
jelzőkészülékkel állanak összeköttetésben.
Ha az elektromágnes alatt az acélmágnespatkót forgatjuk, az előbbi végei váltakozó
mágnessarkokká alakulnak, de mivel a lágyvas
nem veszíti el rögtön a mágnességet, hanem
a mágneses tehetetlenség következtében remanens mágnesség marad hátra, ezért az elektromágnes váltakozó mágnessége is gyenge lesz,
mivel a sarkai akkor, mikor ellenkező mágnessé változnak át, előbbi mágnességüket sem
veszítették el. De ha az elektromágnest elek-
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tromos hullámok érik, a remanens mágnesség nek páratlan többszörösével. így pl. a 2 m.
(mágneses histeresis) megszűnik s így a forgó hosszú drótárboc megszólal és az alaphangot,
acélmágnes mágnesező erejét egészen kifejt- az egynegyed hullámot adja, ha a létrehozott
heti, minek következtében az elektromágnes elektromos hullám 8 m. hosszú, mert ennek
tekercsében erős, váltakozó áramok keletkez- egynegyede egyenlő a drótárboc hosszúságával.
nek, melyek a körülötte lévő szekundér-tekercs- Ezen tünemény alapján az oszcillátor által
ben szintén erősebb
indított rezgések és
váltakozó áramokat
hullámok hosszával
indikálnak ; ez utóbössze lehet hangolni
biak megjelenése egyúgy a küldő-, mint
úttal az elektromos
a felfogó állomás
hullámok megérkezédrótárbocait,
valasét is jelenti.
mint a kohérert is.
Ezáltal érhető el az,
Marconi első kíhogy a távolba külsérletei alkalmával a
dött elektromos huldrótárboc megnyújlámokat mindenféle
tásával, magasbításákohérerrel nem lehet
val vélte elérhetni a
felfogni, hanem csak
telegrafálás távolsáaz oszcillátorral tökégának
nagyobbítáletesen összehangolt
5 ábra. A Marconi-féle drótnélküli telegrafáló-készülék
sát. így azt találta,
vázlata.
kohérerrel.
hogy 1600 m. távolságra való telegrafálásra 6 m. magas árboc kell,
Ennek az utóbbi elvnek felismerése Braun,
később az árboc magasságát 34 m.-ig fokozta, straszburgi fizikus érdeme. 0 látta be először,
amellyel néha még 10 km. távolságra is tu- hogy a drótnélküli távíráshoz pusztán a nagydott jeleket adni. Marconi első kísérleteiben mennyiségű elektromos energia nem elégséges,
azonban egy fontos körülményt, a drótárbo- hanem szükséges ehhez az oszcillátor és a
coknak az elektromos hullámok iránt tanu- drótárbocok rezonánciájának mennél tökélete-

6. ábra. Marconi-féle telegráf. A telep, az induktor és az oszcillátor.

sított rezonanciáját figyelmen kívül hagyta.
Ugyanis a drótárboc, a hangtani rezonancia
törvénye szerint, mindannyiszor rezonál, vagyis
az oszcillátorral keltett elektromos hullámoknak megfelelő rezgésbe jő, valahányszor hosszúsága egyenlő a létrehozott hullám egynegyedé-

sebb elérése is, és hogy a hullámfelfogó-állomás
készüléke csupán azokra a hullámokra rezonáljon, melyek a kohérer feladóállomásáról
indultak el.
A feladóállomás készülékének hangolása egyrészt az energia megtakarításának szempont-
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jából fontos, mert teljesen hangolt készülék
már a gyengébb hullámokra is megszólal, de
szükséges másrészt a távírás titoktartásának
szempontjából is, mert ha a különböző állomások felfogókészülékeit más és más hullámokra hangoljuk, akkor a feladóállomás készülékének megfelelő hangolásával elérhető
az, hogy épen az a felfogókészülék szólaljon
meg, amelyiket megszólaltatni akarunk, a többiek pedig némák maradjanak.
Braunnal egyidőben hasonló elvek alapján
foglalkoztak az elektromos energia felhalmozásának módjával és a rezonancia megteremtésével Slaby és Arco elektrotechnikusok is.
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Kísérleteiből megállapította, hogy:
1. az elektromos hullámok terjedési távolsága korlátlan s csak a hullámokat keltő
elektromos energia-mennyiségtől f ü g g ;
2. a feladó- és felvevő-állomás között levő
szárazföld a hullámok terjedése elé akadályt
nem gördít;
3. napfényben nagyobb energiakészlet szükséges, mint éjjel, ha ugyanazon távolságra
akarunk telegrafálni ;
4. a légköri elektromos töltések befolyásától úgy lehet a készüléket biztosítani, ha
érzékenységét csökkentjük, de ennek következtében több energiát kell felhalmozni;

7. ábra. Marconi-féle készülék : a kohérer és a csengetyü.

Marconi megismerte A. Rutherford (montreali
fizikus) kutatásai alapján az elektromos hullámoknak a remánens mágnességre való hatását s ennek alapján megteremtette a fentebb
leírt mágneses hullámindikátort, mellyel aztán
annyira tökéletesítette a Braun-féle rendszert,
hogy kísérletének eredményeivel a többi kutatók sikereit messze túlszárnyalta s így szabadalmazott rendszerével a drótnélküli távírást
megalapította. Az 5., 6. és 7. ábrában a Marconiféle csengetyüvel ellátott telegrafáló-ke'szüléknek iskolai célra szolgáló mintája látható.
A drótnélküli távírásnak nagy hasznát veszik a hajók s általában a tengerészet. Ma
már Európa Amerikával is érintkezhetik a
drótnélküli telegrafálás útján.
Marconi első nagyobb kísérleteit az ő angolországi állomása, Podhu és a Genuából Angliába s innen Szent-Pétervárra utazó „Carlo
Alberto" nevú hadihajóval végezte, amellyel
egész
2000 km.-re menő távolságokban
is
O
O
világos és érthető jeleket váltott.

5. az elektromágneses hullámindikátor valamennyi között a legérzékenyebb, semmi szabályozásra nem szorul és feltétlen állandóságot mutat.
A drótnélküli telegrafálásnak ott van meg
a maga tere, ahol vezetődrót nincs, vagy azt
egyáltalában nem lehet alkalmazni; ellenben
a szárazföldön, ahol drótvezeték van, s a
tengeralatti kábeleknél is a dróttal való telegrafálás előnyösebb a drótnélküli telegrafálásnál, mert az előbbi gyorsabban dolgozik,
mint az utóbbi, s így a drótnélküli telegrafálás a dróttal valót egyelőre nem szorítja ki
a használatból.
Tartalom. Kazinczy Ferenc. (B. M.) — Az ethika
főbb kérdései. Molnár Oszkár. — Elbeszélő költészetünk fejlődése. Lengyel Miklós dr. — A Föld megmérése. Kovács János dr. — Bevezetés a geológiába.
Koch Ferme dr. — Az elektromos rezgések és az
elektromos hullámokkal való távírás. Miklós Gergely.
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Társadalom és iskola.
Modern társadalmi életünk követelményei szerint az iskolai tanításnak
egyik célja kétségtelenül az, hogy a
tanítvány művelt emberré váljon. Korunk jelszava: a műveltség. Magát a
korszellemet jellemzi a legtalálóbban ez
a jelszó. TJjkeletű név, a XIX. század
találmánya. Történelmi időrendben megelőzte egy másik, melyet nyelvünk a
felvilágosodottság szóval jelez. Ennek
viszont egy más, a bölcseség név az őse.
A „bölcs ember" az antik világ
különböző népeinek az ideálja. Kultúrájukban a bölcs szónak pontosan meghatározott tartalma van. Nem a száraz
tudományosságot jelenti, hanem magában foglalja az ember és világismeretet,
a belátást, a liberális gondolkodást.
A „felvilágosodott" szó modern korunk ébredező kultúr-törekvéseinek a
jelszava. A „műveltség" napjainké. Kultúránk nem kevésbé határozott fogalmakkal tölti meg körét. A művelt ember ideáljának felfogása gyors, ítélőképessége biztos, érzelmei nemesek. Megérti korát s annak óriási haladását,
tudja az optika, az elektromosság, a
mechanika törvényeit, érti és bámulni
tudja korunk nagy találmányait és vállalatait. Nem kevésbé tudja azonban azt
is, hogy a modern világ mit köszönhet
a régmúlt idők embereinek, hogy mit

alkottak, m hői gondolkoztak a világtörténelem nagy emberei. Ethikai tudása
teszi nemessé, látja el önuralommal,
igazságossággal, kedélynemességgel.
Ennek az ideálnak a megvalósítását
első helyen, legfőképen az iskolától
várja a modern társadalom. Elsőrendű
feladata ez az iskolának egyéb, a főcélnak alárendelteket szolgáló feladatok
mellett.
A művelt nemzetek versenye az iskolát teszi a közélet legtökéletesebb szervévé. Ezért, bár a helyi követelmények
szerint organizmusa a legkülönfélébb,
Európa-szerte egységes vonásokat mutat.
Fundamentális alakjai az egyetem és a
népiskola.
A középiskolák, melyeknek évszázadok tradíciója, tapasztalata, tökéletes
nevelőeszközöket adott, bevált tanítási
módszereket biztosított, fényesen teljesítik, eredményesen végzik feladatukat.
Korunk követelményei alkották meg a
gimnázium mellé a reáliskolát. Versenyük, a létért való küzdelmük még
előttünk zajlik, bár a kettő egyenjogúsítása s vele az egységes középiskola
kérdése eldöntöttnek tekinthető. Kétségtelenül igaz, hogy a gimnázium és a
reáliskola egyenlő értékű műveltséget
adnak. Nem is lehet más az iskola feladata, mint arra segíteni növendékeit,
hogy azokat a nagy ellentéteket, melyek
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korunk és az óvilág, a hit és tudás a
reális kötelességek és ideális erők közt
fennállanak, korán felismerni, megérteni
és értékelni tudják s az iskolából az
életbe kerülve szilárd értelemmel és
tetterővel, kiművelt érzéssel állják meg
helyüket.
Elénk világot vet a történelem arra
az elhatározó befolyásra, melyet a kötelező népnevelés gyakorolt a modern
kultúr-államok kialakulására. Az egyetemes népoktatással a köznép a társadalom számottevő tagjává, a nyilvános
élet irányítójává lett. Törekvéseiben nem
támaszkodhatott saját gyarló erőire
vagy puszta bizalmára, hanem kizárólag
csak a jog szilárd alapjaira. Ezáltal
arra is kényszerült, hogy az állami
életben tevékenyen is részt vegyen.
Sok minden hiányzik még ahhoz, hogy
ezirányú részvétele áldásos eredményekkel járjon. Szociális jogait értelemmel,
az egyetemes jó érdekében kell használnia. Az államnak viszont a legfontosabb érdeke az, hogy a köznépben
megtalálja szándékainak legerősebb támogatóját.
Súlyos feladatot ró ez a népiskolára,
melytől elsősorban tetterős, széles látókörű tanítói kart kíván. Ezzel együtt
azonban mindazt a kultúrális eszközt
is, melyek az egyetemes művelődés előmozdítására alkalmasak.
A legújabb-keletűek egyike ezek között
Európa-szerte a felsőbb népiskolai tanfolyamok, melyekben az egyetemek és
főiskolák tanárai munkálkodnak a köznép, főleg a munkásosztály továbbképzésén. E szabad líceumok egyelőre még
csupán a nagyvárosok orgánumai. De
mindenesetre feltételezik a különböző
rangú és rendszerű iskolák egyesített
munkásságát. Megkívánják elsősorban
azt, hogy az iskolák bocsássák eszközeiket egy tökéletesen rendszeresített, a
népiskolai nevelést kiegészítő köztanítás
szolgálatába, hogy a gimnáziumok, reáliskolák és egyetemek nyissák meg a

LAPJA.

828. SZÁM.

nép előtt természettani gyűjteményeiket, múzeumaikat, népszerű magyarázatokkal értessék meg azok tartalmát, a
közművelés céljaira tartsanak népies
előadásokat. A művelt nagy nemzetek
mindenikénél találunk olyan intézkedéseket, melyek újabban ennek az iránynak szolgálnak; hasonló szellemű intézkedések, reformok nem csekély számmal indultak útjukra nálunk is.
A folytonosan haladó, fejlődő modern
társadalommal együtt fog tökéletesedni
legfontosabb szerve, az iskola is. Újulásában jelenleg kétirányú törekvés mutatkozik. Az egyik az arra érdemes tehetségek támogatása. A kultúr-államok ereje,
nagysága a benne levő tehetségek, talentumok mennyiségétől függ, melyeknek
az intelligens munkásságban való részvételét, illetőleg az abba juthatását
akarja megkönnyíteni az ingyenes oktatás. A másik a köznép továbbképzésére
szolgáló felső iskola, a népakadémia
kifejlesztése.
A közelmúlt eseményei azt bizonyítják, hogy épen az utóbbi törekvés a
lehető legteljesebb érdeklődést már a
köznépben is felkeltette. Elég, ha a
külföldet illetőleg csak a berlini népakadémiát említjük, mely évenként mintegy tízezer munkást oktat. Nálunk,
Magyarországon, a budapesti józsefvárosi
munkásgimnázium a mult iskolai évben
nyolcvan rendes tanulót oktatott a rendkívüli hallgatók nagy száma mellett. A
közel jövő tanügyi törekvései bizonnyal
fel fogják állítani a hasonló rendeltetésű
intézeteket a vidéken is. A már meglévő iskoláknak, főleg a középiskoláknak
jut talán a legfontosabb szerep az idetartozó reformok megvalósításában. A
jövő társadalmának az alapja kétségtelenül a minél tökéletesebb közművelődés, mely valósulhatása eszközeként
viszont az iskolát fogja tekinteni. Egyöntetű, erős kultúr-államot csak egyöntetű felsőfokú népnevelés teremthet.
' Kosa

István.
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Alkoholizmus és felvilágosítás.
írta : Kőrösy

György

dr.

(Második közlemény.)

n.
A nevelő munka eredményességének föltételei,
tapasztalatom szerint, a bizalom, amivel elérjük
a gyermek teljes megismerését, s az irányítás,
amelyben a vezető a tanulóval egyetértően igyekszik az erkölcsi ember megalapozására. Csakis
ezekkel az eszközökkel érhetők el azok a célok,
amelyeket az erkölcsi nevelés az iskola elé szab,
s amelyeket a legutóbbi miniszteri rendeletek
oly mélyreható gondoskodás tárgyaivá igyekszenek tenni. Természetes, hogy ez az út sok
és .nagy terhet ró az iskolára. A tanulónak egész
miliőjét kell megismernie a tanárnak, s ez a
mihő igen gyakran változik, mert a tanulók
nagy része vidéki, szegény s szerény viszonyokat
keres. Pedig e megismerés nélkül nincs eredmény. Hiszen az iskolában tapasztalt (tanulmányi
és erkölcsi) jelenségek legtöbbször annak a környezetnek a függvényei, amelyet a tanuló otthonául vall : hogyan lehessen megoldani egy
jelenséget, ha okait nem ismerjük ? Szigorral,
fenyegetéssel, a §-oknak fokozatos alkalmazásával s végre kitanácsolással ? Vájjon meg van-e
mentve így egy egzisztencia ? Pedig nekünk ma
százszor inkább van szükségünk minden egzisztenciára, mint a Széchenyi korának volt, aki az
apagyilkosnak is kész volt megkegyelmezni.
Azokban a kérdésekben pedig, amelyekre a
legutóbbi miniszteri rendeletek vonatkoznak,
szigorral épen semmit sem lehet tenni. A szigor
bizalmatlanságot kelt, a tanuló veszélyt sejt s
a maga módja szerint védekezik. Támogatják
ebben diák-tradíciói is. Mivel nincs bizalom:
lehetetlen a felvilágosítás, mert a megfélemlített
diáklélek elzárkózik s minden szót ellene irányított rosszakaratnak fog fel. S vájjon ki nem
tapasztalta, hogy a környezet ma még a diák
mellett foglal állást, őt akarja védelmezni, szintén azért, mert nem hisz az iskola jóindulatában
s önzetlen célzataiban. Egy tanulónkról jelentették, hogy egy özvegy asszonnyal közös háztartásban él. Megbíztam az osztályfőt, hogy
látogassa meg s iparkodjék megállapítani, miben
áll a dolog. Ahogy észrevették, hogy tanár jár
a ház tájékán, a ház örökké zárva volt, vagy
ha a tanár bemehetett, sohasem találta otthon
a feleket. Senki felvilágosítást nem adott semmire
nézve sem. A dolgot ily úton orvosolni nem
lehetett. Egy másikról hasonlót jelentettek. Mielőtt valamely lépésre határoztam volna magam,
tanulmányoztam családi viszonyait. Megtudtam,
hogy napokig nem megy haza, egész éjjeleket
távol tölt. Felhívtam szüleit s akkor kitűnt,
hogy viszonya miatt harag van köztük. Most
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már hozzáfogtam az ügy lebonyolításához. A
tanuló nem tagadott. Mentségeül azt hozta fel,
hogy anyja halála után atyja egy más asszonyt
vitt a házhoz, ezért kellett neki távoznia. Beismerte viszonyát is. Értesítettem, hogy csak
azon föltétel alatt maradhat az intézetben, ha
ezzel föltétlenül szakít s szülőivel kibékül. Előttem történt meg a békülés s a szülők előtt a
komoly fogadalom és egyéb megállapodások.
Miután figyelmeztettem a tanulót, hogy fogadalmában komoly elhatározásnak kell lennie s
visszaesés esetén azonnal távoznia kell: az ügy
el volt intézve. A béke apa és fiú közt teljes
lett, a fiú bűnös és könnyelmű életével végkép
szakított. Két év multán, érettségi után, szükségét érezte annak, hogy köszönetet mondjon,
s akkor kijelentette, hogy más bánásmód őt
föltétlenül a züllés útjára tereli, míg emez megsokszorozta erejét a küzdelemre, hogy a becsület
és munka útján maradjon.
A szexuális vonatkozású kérdésekben semmi
szigor sem vezet célhoz. Itt bizalomra van szükség, ami lassanként megnyitja a szívet s fölkelti a tanuló jobb érzéseit. Szövetséges társsá
válik, ha önmagáról van szó, segítő társsá, ha
mások megóvása a cél. Említettem az ezirányban intézetünkben megindított mozgalmat. Újra
visszatérek rá. A kérdéssel már foglalkoznak a
tanulók a VII. osztályban. Bő alkalom van
foglalkozni a VIII. osztály pszichológiájánál is,
ha az illető tanár valamennyire ismeri a kérdést
s bír a kellő tapintattal a kérdést úgy érinteni,
hogy az necsak megerősítse az iskolaorvostól
hallottakat, de a pszichológiai vonatkozások
révén mélyítse is a már megszerzett ismereteket.
Ismeretes tény, hogy e kérdés iránt minden
serdülő korú gyermek (fiú, leány) érdeklődik,
hogy sokat foglalkozik vele s épen mert kevés
ismerete van róla, állandó ingerhatásként hat
reá a kérdést övező miszticizmus. Ezt a ködöt
kell oszlatnia a felvilágosításnak, mert mentől
tisztábban áll valami előttünk, annál kisebb lesz
az inger ereje a teljes megismerésre. A titokzatos állandó ingerforrás; fokozza ezt még az,
ha megokolatlanul a tilalom álláspontjára helyezkedünk. Minden tilalomnak a belátásra, beláttatásra kell támaszkodnia. Ebben pedig első
mozzanatul a tanuló saját (testi, lelki) érdeke
domboríttassék ki. Szinte hihetetlennek látszik,
de tény, hogy a rossz útra térő tanulót saját
tanulótársai igyekszenek menteni. A tél folyamán jelentették, hogy néhány magasabb osztályú
tanuló bordélyházat látogat. Hogy kik, nem
foglaltatott a jelentésben. Előadom a dolgot a
már ezirányban kellőleg felvilágosított s megerősített VIII. osztálynak. Utalok az általuk
megindított mozgalomra, komolyságukra, s feladatukká teszem a dolognak kellő tapintattal
24*
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való megoldását s az eredmény teljes : kikutatják a bűnösöket, elolvastatják velük Good Pál
kis könyvecskéjét (Erkölcs és erő) s ígéretet
nyernek a jó ügy érdekében.
A tanulók belevonása azon erkölcsi feladatok
megoldásába, amelyeket a . legutóbbi e tárgyban
kiadott miniszteri rendelet* feladatul tűz k i :
az egyetlen célravezető eszköz. De ez maga még
nem elég. A tanuló nem állhat ellent szülői
intézkedéseinek, sőt a vidéki tanuló maga is
segíti szülőit azokban a törekvésekben, amelyekre
a szűkös anyagi viszonyok kényszerítik. Keresi
az olcsó ellátást, ez pedig a iegtöbb esetben
kizárja azokat a körülményeket, amelyek a
tanulók erkölcsi épségének megőrzésében a főtényezők. A tanulóellátás mindenütt keresetforráskép űzetik. Az ellátást adó arra törekszik,
hogy sokat megtakarítson, tehát a gondjaira
bízott tanulónak legfontosabb életföltételeit szorítja meg: rosszul táplálja, egészségtelen környezetben tartja. Egy-egy szobában 8—10-en
laknak, gyakran e szoba műhely is s egyúttal
a tanuló nappali munkálkodásának helye. Fészke
az erkölcsromboló hatásoknak. Színtere az alkoholista kicsapongásainak. Nem nyújt alkalmat
a komoly munkára, pedig a gyermek az év legfontosabb részében (október—április) szobai tartózkodásra van utalva. El kell tehát züllenie,
mert ezekbe a magánjogi ügyekbe az iskola bele
nem avatkozhatik. Rossz szemmel nézik a látogató tanárt. Rosszakaratot látnak vagy keresnek
az iskola óvóintézkedéseiben. Erre nézve álljanak
itt a tanulók önkéntes bevallása alapján, kérdezőlapok útján, beszerzett adatok.** Lakás tekintetében a következő elhelyeződés volt ámult 1907/8.
iskolai évben : 1 szobában laknak 1 —3 tanuló :
168-an, az összes 56'3 % - a ; ez elhelyezés ^ónak
mondható; 1 szobában 4—5 tanuló: 80-an, az
összes 32" 13%-a, tűrhető; 1 szobában 6—10
és több: 47-en, az összes 15'92%-a. Külön ágya
volt 214 tanulónak (72'53%), ketten és többen
háltak együtt 81-en (27"44°/o). Bizonyos, hogy
iskolai feladatainak csak 168 tanuló felelhetett
meg, míg 80 küzdött, 47 pedig a züllés útjára
került. Ezt az adatsorozatot támogatja az elért
eredményekről szóló statisztika: megfelelt 222
tanuló, nem felelt meg 57. Táplálkozás tekintetében 224 tanulóé tűrhető vagy jó, 71 tanulóé
rossz, azaz vagy csak szárazat eszik (tarisznyások 54), vagy rendetlenül, ami akad (17 tanuló). Az így három szempontból feltüntetett
adatok összevágása arra enged következtetni,
hogy köztük összefüggés van, nevezetesen, hogy
a lakás- és táplálkozási viszonyok erős befolyással
vannak a tanulmányi és erkölcsi állapotokra.
* 154.201/1908. Vkm. r.
** Dési áll. főg. 1907/8. évi Értesítője, 33. oldal.
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Még szembetűnőbb az összefüggés, ha a tanulók
otthoni elfoglaltságát is latba vetjük. Eszerint
otthon állandó foglalkozása van 155 tanulónak,
súlyosabb természetű 68-nak (vízhordás, favágás, fahordás stb.). Az így megterhelt, amellett rosszul elhelyezett és rosszul táplált tanulótól nem lehet semmit sem várni. Ezek erkölcsileg
eltompultak, szellemi munkára fáradtak. Ezek
közt vannak az alkoholista gyermekek, mert ez
a környezet már kivétel nélkül alkoholista egyénekből áll.

in.
A tanulók alkoholizmusa a környezet magatartásával függ össze. Rendszeres fogyasztó ritkán
van köztük, annál gyakoribb a kivételes alkalmakkor (vasárnap, ünnepnapok) fogyasztó. De
mindenik állandó hatása alatt áll alkoholt rendszeresen fogyasztó környezetének, ami nem lehet
rá hatástalan s kifejleszti benne azt a törekvést,
hogy ő is rendes fogyasztóvá váljék. Az alkoholellenes mozgalom sikerének ez a legfőbb akadálya. Az a tanuló, aki atyját, szállásadóját,
ismerőseit állandóan a fogyasztók között látja,
nem lehet absztinenssé. Nem tud elképzelni étkezést borosüveg nélkül, mert hiszen a bor oly
elmaradhatatlan a terített asztalról, mint a só,
meg a paprika. Emellett a következő pozitív
adatok sorolhatók fel : A dési áll. főgimnázium
294 rendes tanulója közül absztinensnek vallotta
magát 142 (48"3%), de ez is csak úgy értendő,
hogy a legritkább alkalmakkor fogyasztanak,
rendszeres fogyasztó 21 (7'14%), kivételesen
126 (44"46°/o). Természetes is. A gyermeknek
szokás mindenből adni, ami az asztalra kerül
s amit jónak tartanak. Bor s hasonló pedig a
legszegényebb asztalán is van ünnepi alkalmakkor vagy vasárnapon. Mintegy ez adja meg az
alkalomnak kivételes s ünnepi jellegét. Igazi
absztinenciáról tehát nem lehet szó. Ezt élénken
megvilágítja a dési áll. főgimnázium Y—VIII.
osztályainak az alkoholellenes mozgalom érdekében való állásfoglalása s ennek miként je. Arról
van szó, hogy a teljes absztinenciát mondják
ki a mozgalomhoz csatlakozók. 108 tanuló közül
csatlakozik 32. A többi azért nem, mert kivihetetlennek tartja, amint a kérdés tárgyalásánál
kitűnt, épen azért, amiket e fejezet elején elmondottam. A mozgalom tehát az V—VIII.
osztályoknak e tárgyban tartott 2 vitaülésén a
leteendő fogadalmat a következő formulában foglalta össze : Absztinencia, azzal a megszorítással,
hogy kivételes alkalmakkor (lakodalom, keresztelő, névnap, más hasonló ünneplések) a kocintás
nem jár a letett fogadalom megszegésével. Ily
alkalmakkor is kötelező azonban a legnagyobb
mértékletesség. Az illető csak az általános szokásnak hódol, de elveit nem függeszti fel.
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A középiskolák igazgatói évről évre kötelesek előkészítve következett be a vitaülés. Az előadó
jelenteni az alkoholellenes mozgalom érdekében tervezetéhez hatan szólottak hozzá, két ülésben
kifejtett tevékenységüket. Azt hiszem, e jelen- ("VII—VIII. oszt. t.). A hozzászólások komoly
tések július hó végén mind fenn is vannak a tudományon alapultak s azt a kérdést vitatták:
minisztériumban; de azt is hiszem, hogy ott minő értéke lehet ma a teljes absztinenciára
ad akta tétetnek, anélkül, hogy átnézetnének. letett fogadalomnak ? A hozzászólók (mind koMert, ha átnézetnének, ki kellene tűnnie annak, moly, morális alapon álló ifjak) egyhangúlag
hogy a jelentések legnagyobb része semmit- amellett foglaltak állást, hogy a mai társadalmi
mondó általánosság, vagy üres theoretizálás. En viszonyok mérlegelésénél a teljes absztinencia
— részemről — megvallom, hogy nagy zavar- kivihetetlen, az ily szellemben tett fogadalom
ban voltam, amikor az első jelentést meg kellett megtarthatatlan, mert igen gyakran éles ellenírnom. Mit is tettünk az alkoholellenes moz- téteket teremt, minélfogva csak az előbbiekben
galom érdekében ? Yalóban, nem sokat. (Semmit.) vázolt megszorításokkal vihető keresztül. Ily
Mit jelentsek h á t ? Megvan. Néhány tanuló csak- értelemben szövegeztetett meg a határozat s
ugyan volt abban a gyanúban, hogy korcsmázik. ' indíttatott meg a propaganda, azzal, hogy a
Egy-két tanár megpróbálta a perifériákon levő fogadalmat letevők egyúttal szövetséget alkotkurtakorcsmákat 5—9 óra közt meglátogatni. nak, mint az önképzőkör egyik osztálya, a követDe a tanulók igen nagy területen vannak szét- kező feladatok teljesítésére: 1. igyekezzenek a
szórva, ellenőrzésük ezért, meg nagy szegény- propagandát tovább terjeszteni ; 2. a nem csatlaségükért, lehetetlen. Sokszor az apa alkohohsta : kozókat az alkohol élvezetétől visszatartani ;
a gyermek azonban e környezetből ki nem tilt- 3. évenként a cél érdekében az alkoholizmussal
ható. íme, a jelentés anyaga. Eközben beállít- foglalkozó üléseket rendezni, főkép azok részére,
tatott az iskolaorvos. Előadásokat tarttattam akik a kérdés felfogására képesek s a csatlavele az alkohol hatásáról az összes ifjúságnak. kozásra kellőleg előkészíttettek.
Ez is adat. És így létesült a jelentés évről évre
Azt hiszem, az elmondottak többet tettek az
a meglevő s az újabban gyűlt adatokból. A elérendő célok érdekében, mint a tanárkar rentanulók érdekében azonban a legutolsó évig nem dőri szolgálata tehetne, amelyet az előbb idétörténhetett semmi pozitívum. Mert tehetetlenek zett min. rendelet céloz, s ami azért kivihetetvoltunk, mert a tanulók belevonása nélkül akar- len, mert internátusok híján a tanulók igen
tunk tenni s mert az bizonyos, hogy a tanuló nagy területen laknak, lakásukat a szülők anyagi
minden kezdeményezéssel szemben a védelem érdekeikhez mérten választják, legtöbbször az
álláspontjára helyezkedik, tehát nem támogatja olcsóságra való szempontok szerint, s mert a
a kezdeményezést, hanem most már igyekszik tanári ellenőrzés rendőri jellegénél fogva, ha kiazt fenntartani,
ami ellen a kezdeményezés vihető volna is, visszahatást kelt, a tanuló elirányul.
zárkózik s a bűn pártolásával a bűn terjedését
Ezekből a megfigyelésekből szűrhető le köve- biztosítja. A vázolt szervezettel a dolog végletendő elvként, mint a siker föltétele, az, hogy ges megoldást látszik nyerni, mert ugyanannyi
minden a tanuló érdekét érintő kérdésien első őrszem áll rendelkezésre, ahányan a fogadalmat
teendő az ügynek a tanulók körében híveket letették, ez őrszemek pedig természetesen ékekeresni s az ügyet ezek útján áltáluk tanulmány lődnek bele a szétszórtan élő tanulók lakástárgyává tétetni s amikor e kevesekben meggyő- viszonyai közé; a tanulók egymásiránti bizalződéssé ért, általuk és velük a cselekvés terére mas viszonyában semmi sem maradhat rejtve
s az esetleges bukások azoktól nyernek orvoslépni.
A felvilágosítás érdekében az eszközökben lást, akik iránt, mint társak iránt, nagyobb a
vázolt eljárás vonta maga után az intézet ko- bizalom. Ezzel a szervezettel könnyen s önként
molyabb elemeinek akcióját az alkoholizmus kapcsolódik a szexuális élet tisztaságának megkérdésében. Egynéhányan már foglalkoztak a őrzése is.
kérdéssel az alkoholellenes mozgalom kapcsán
Ne gondoljuk azonban, hogy ezzel a kérdés
megjelent könyvtár füzetei alapján. Egyikük meg van oldva s a tanárkar fel van mentve
ívet is indított, híveket toborzandó az absztinen- | enemű feladataitól. Sőt! Az ifjúság könnyen s
ciának. Aztán beadta az ívet 32 aláírással és hamar belefáradhat e feladatok teljesítésébe.
egy kész felolvasást az absztinencia érdekében. Az ügy elalhatik, ha felülről folytonos gondosA felolvasás alkalmas volt önképzőköri előter- kodás tárgyát nem képezi s erősítést nem nyer.
jesztésre, tehát kitűztem, mint előadói tervezetet, ; Erre való a szövetség egyrészt s néhány tanár
megvitatásra. Előzőleg pedig felolvastattam az j komoly munkája másrészt. Pontosan megállaösszes tanulóifjúság előtt Stein Fülöp felolvasá- pítandó mindenekelőtt a tanulók lakásbeli elsát (Uránia, 20. sz.) vetített képekkel s 50 helyeződése, a lakásváltoztatások szoros figyefüzetet kiosztottam a felső osztályokban. így lemben részesítendők, az okok kikérdezendők,
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egy erre a célra nyitott törzskönyvbe följegyzendők, s ezek alapján lassan megállapítandó,
kiknél leket tanulókat elhelyezni, kiknél nem.
A lakások ellenőrzése az osztályfők feladata;
nekik kell az adatokat összegyüjteniök, a gyanúsakra az igazgató figyelmét fölhívniok, aki
aztán az iskolaorvos belevonásával intézkedhetik s a lakásadást megvonhatja túlzsúfoltság
esetén, vagy ha a környezet alkalmas a vázolt
bűnök terjedésére és nem segíti elő a tanulót
iskolai feladatai teljesítésében stb. E tekintetben
kiindulásul szolgálhat a tanulók lakás- és táplálkozási viszonyainak kérdezőlapok útján való
kikérdezése, amely lapokból megállapíthatók az
összes tudnivalók s megállapítható az eljárás
terve s a legszükségesebb teendők. A kérdezőlapok rendszerét két ízben alkalmaztam s ezek
alapján állapítottam meg a dési áll. főg. tanulóinak lakás- és táplálkozási viszonyait (1. 1904/5.
és 1907/8. évi Értesítőket). A módszer teljesen
bevált, a bevallott adatok a valóságnak megfelelők voltak. A rendszert ismertettem az 1908.
évi igazgatói értekezleten s ott az egybegyűlt
igazgatók próbakép magukkal is vittek ily kérdezőlapokat.

Az Eötvös-alap gyarapításáról.
írta:

Rákosi

Ferenc.

A kicsiny magocska, melyet Péterfy Sándor
ezelőtt 33 évvel elvetett, immár hatalmas élőfává növekedett. Évről-évre meghozza gyümölcsét. De még mindig nem annyit, hogy az
egész tanítóságot kielégíthetné. Tovább kell a
talajt porhanyítanunk, hogy a gyümölcsfát
termékenyebbé tegyük.
Tagadhatatlan, hogy e munkából az állam
is, a társadalom is kivette a maga részét a
múltban s kiveszi a jelenben is. A tanítóság
— szűkös anyagi erejéhez mérten — szintén
meghozta a maga áldozatát s ma büszkén
tekinthetünk budapesti és kolozsvári házainkra.
Ámde az Eötvös-alappal szemben újabban mind
nagyobb és nagyobb igényeket támasztunk s
az alapnak megfelelő arányban való növeléséről nem gondoskodunk. A magyar tanítóságnak nagy része még mindig közömbös az
Eötvös-alap iránt. Félre kell tennünk ezt a
közömbösséget s gondoskodnunk kell újabb
bevételi forrásokról.
Ilyen újabb bevételi forrást ajánlok az
Eötvös-alap vezetőségének, illetve az egész
magyar tanítóságnak a figyelmébe.
A jövő iskolai év szeptember elsejével az
állami iskolákban életbe lép az ingyenes népoktatásról szóló törvény és ahhoz egy évre az
összes elemi népiskolákban. Fölmentetnek a
szülők a csekély 50 fillérés könyvtári járulékon
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kívül minden iskolai díj fizetése alul. Elhozzák
gyermekeiket, beíratják, reánk bízzák figyelmünkbe, pártfogásunkba ajánlják. Mi pedig
vállunkra vesszük a nevelés gondjainak nagy
nagy részét. S mindezekért a díj csekély 50
fillér.
Ezt az alkalmat kívánom én megragadni s
felhasználni az Eötvös-alap gyarapítására. Minden iskolában a beíratási idő alatt — mondjuk, szeptember 1—5. napjain — tegyünk ki
egy-egy gyűjtőperselyt s hívjuk fel a szülőket
az Eötvös-alap részére való önkéntes adakozásra. Készséggel megteszi ezt minden szülő,
különösen most, midőn megszokta már, hogy
a beíratás fizetséggel jár.
Hogy e ténykedésünk a közönséget ne találja
készületlenül, előzetesen tájékoztassuk az Eötvösalap működéséről, céljáról s hívjak fel az adakozásra. Oltsuk bele a társadalom érzületébe,
hogy amidőn legdrágább kincsüket, féltő gonddal őrzött gyermeküket a tanítóság gondjaira
bízzák, ugyanakkor a tanítósággal szemben
kötelezettségeik is vannak. E kötelességet legméltóbban, legnemesebben úgy róhatják le, ha
a tanítók nehéz gondján : gyermekeik neveltetésén könnyíteni segítenek.
Minden vidéknek megvan a maga helyi
lapja. Mindeniknek van egy-két tanító munkatársa. Szí ,-esen nyitják meg hasábjaikat a tanítói
érdekek szolgálatára. Lap hiányában ott vannak a gondnokságok, iskolaszékek, olvasóegyesületek, gazdakörök stb. Mindenütt kedvező
alkalom kínálkozik céljaink ismertetésére. Az
Eötvös-alap vezetősége pedig gondoskodjék,
hogy a napi sajtó útján az egész társadalom
szerezzen erről tudomást.
Ha a gyűjtés megtörtént, a begyűlt összegnek további kezelése a másik kérdés. Ennek
legegyszerűbb módja az, hogy a gyűjtés befejezése után az összeget az iskola tanítója, illetőleg igazgatója, vagy ahol több iskola is van,
a tanítók összessége által megbízott tanító
beküldi a megyei kir. tanfelügyelőhöz, ki azt
az Eötvös-alap vezetőségéhez juttatja.
Ezekben kívántam a tanítóság figyelmét az
Eötvös-alapra irányítani. Szeretettel kérem, karolják föl ezt az eszmét. Gondoljanak az „Orsz.
Gyermekvédő-Liga" működésére, mely pár év
óta folytatott gyűjtése által tekintélyes összeget
szerzett humánus céljaira. A mi célunk hasonló
ehhez. Egy kis jóakarattal, az ügy iránti meleg
szeretettel, a legcsekélyebb anyagi áldozat nélkül, rövid idő alatt tetemes összeget hozhatnánk össze. Itt kivehetné minden néptanító a
maga részét az Eötvös-alap gyarapításából s
nem illetne a jogos panasz, hogy „a tanítóságnak több, mint kétharmada még mindig
közönnyel nézi az Eötvös-alap működését."
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Különösen az alap vezetőségének ajánlom
szíves figyelmébe a felvetett eszmének megvalósítását. Gyönge a tollam. Egyszerű szavakban mondhattam el gondolataimat, talán nem
is a legrészletesebben s meggyőző erővel.
Fűzze ezt tovább, készítsen alapos tervet a
megvalósításról, hogy mielőbb munkához foghassunk s szeptember elsejével már álljanak a
gyűjtőszekrények az állami iskolákban.
Egyesült erővel, erős akarattal, tántoríthatatlan kitartással előre ! Rövid idő alatt együtt
lesz az alap harmadik házunk : a „Tanítók
Péterfy-Háza" felépítésére. S akkor a jó öreg
Sándor bátyánk hálás szívvel tekint az ő lelkes
gárdájára ; nyugodtan, megelégedetten hajthatja le fejét az örök álomra. Es álmodik
szépeket. Látja, hogy a tanító-fiúk mint emelkednek fel a magasabb hivatali polcokra. Es
mint emelik maguk után a tanítóságot. Es
akkor pihenése boldog lesz. Célja megvalósult.

Könyvesház.
* Kant prolegomenái minden leendő
metafizikához, mely tudományként fog szerepelhetni. (Fordította és bevezetéssel ellátta
Alexander Bernát. A Franklin-Társulat kiadása.
Ára 2 K 80 f.)
Aggódva indították meg a Filozófiai írók
tára című vállalatot Alexander Bernát és Bánóczi
József. Filozófiai irodalmunk nem volt, az emberiség nagy gondolkodóinak művei megközelíthetetlenek voltak a művelt olvasóközönség számára,
sőt jóidéig úgy látszott, mintha nem is lenne
lefordításukra szükség, mert a magyar közönség
nem mutat érdeklődést a filozófia iránt.
A Filozófiai írók tárában megjelent köteteknek nagy részük van abban, hogy a magyar közönség megszerette a bölcseletet, megszerette és
örömmel olvassa a nagy gondolkodók műveit.
Legfényesebben bizonyítja ezt az, hogy az egyes
munkákból újabb kiadások készülnek.
Most adta ki Alexander Bernát második kiadásban Kant Prolegomenáit. Ez a munka tulajdonképen előkészíti az olvasót az emberiség legmélyebben gondolkodó tudósának nagy alkotására,
a Tiszta ész kritikájára. A Prolegomenák Kant
főműve után jelentek meg, de ő is arra szánta
e kis terjedelmű munkáját, hogy előkészítse a
Tiszta ész kritikájának
olvasására azokat, akik
vele behatóan akarnak foglalkozni. A Prolegomenákban közölt terv alapján — mondja Kant —
„áttekinthetjük az egészet, megvizsgálhatjuk a
főpontokat, melyeken minden megfordul s az
előadást egyben-másban jobban berendezhetjük,
mint a mű első kidolgozása alkalmával lehetett".
Ez a munka mintegy felelet azoknak, kik a Tiszta
ész kritikáját homályossága miatt támadták.
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Kant nem avult el s nem avul el soha. Hatalmas alkotásai szembeszállnak az idővel s diadalmasan kerülnek ki a harcból. Az újabb kutatások nagy léptekkel vihetik előre a tudományt,
de bármekkorát halad is az emberiség, Kant
műveit nem nélkülözheti, ott' lesznek azok fegyvertárul, világító fáklyául, kiinduló pontokul.
* Hanusz István emlékezete. (írta Szántó
Kálmán. Ára a Hanusz-alap gyarapítására 1 K.
Kiadták Kecskeméten.)
A kecskeméti főreáliskola elhunyt igazgatójáról eleven és színes életrajzot írt Szántó Kálmán.
Az életrajz keretében erősen domborodik ki nemcsak Hanusz István alakja, hanem az a kör is,
melyből kiemelkedett, melynek jellemvonásai ki- .
alakulását köszönhette s melynek életét szentelte.
A kiváló tudós, az élvezetes író, a buzgó pedagógus emlékezetének megörökítésére alapot gyűjtenek a kecskemétiek ; ennek az alapnak a növelésére szánta Szántó Kálmán a füzetkéből befolyó
jövedelmet. Nemcsak Hanusz volt tanítványai,
nemcsak a kecskemétiek érdeklődésére számíthat
ez a könyvecske, hanem mindazokéra, kik valaha
gyönyörűséggel olvasták az elhunytnak műveit.
* Bazsalikom. (Nádasdy-díjat nyert költői
elbeszélés. írta : Erdélyi Zoltán. A FranklinTársulat kiadása. Ara 3 korona.) A költői elbeszélések termelését már csak az akadémia teszi
lehetővé. Az olvasóközönség kereslete a születendő irodalmi termékek jellegét már eleve meghatározza. A költött formában írt elbeszéléseket
nagyon kevesen keresik. Hivatásos költőknek,
kik munkájuk árán élni is akarnak, számítaniok
kell az olvasók keresletére, s ennek a műfajnak
aligha akadnának ma éltetői, ha az akadémia
egyik legtekintélyesebb alapítványa nem szolgálna
a jutalmazására. Erdélyi Zoltán már másodízben
volt szerencsés az akadémia Nádasdy-féle százaranyas jutalmát elnyerni. Ezzel nemcsak Erdélyi,
de a magyar irodalom is nyert, mert a pályázat
sikeres eredményének reménye nélkül aligha
gondolt volna arra, hogy a „Bazsalikom"-mai
megajándékozza az irodalmat.
Bazsalikom : neve a falusi magyar asszonyok
egy kedvelt virágjának, melynek illata megérttette
az újvilágban megvagyonosodott kivándorlóval,
hogy „legjobb otthon". A kivándorló úri, nemes
család sarja. Végigjárja a dolgozni akaró magyar
ember kálváriáját. Apja közéleti s politikai szereplései közt megterhelte az ősi vagyont. 0
maga találmányaival szerzett tudásának nem tud
érvényesítő teret találni, hogy megélhessen. A
vármegyénél talál ugyan hivatalt, de lelkiismeretességével s a közérdek szolgálatával elveszti
választói bizalmát. Visszavonul a közélettől, kereskedelmi célszerűséggel gazdáskodni kezd, de
a mezőgazdasági ipar fontosságát nem értik meg,
csak kigúnyolják kortársai és az anyagi tönk
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szélére juttatják. Az utolsó kapocs, mi szülőföldjéhez köti : a szerető női szív, meghal. Ekkor
erős kozmopolita érzelmekkel, a hálátlan és rosszakaratú honfitársak iránt érzett gyűlölettel, a
hazai föld iránt érzett undorral költözik át Amerikába, hol hosszas küzködés után észszerű és
kitartó munkássága nagy vagyonhoz juttatja s
magyarságát, a hazafiság érzéseit feledi. De egyetlen hűséges földijének, régi dadájának ajándéka
egy évtized multán nagy változást okoz életrendjében. Egy cserép bazsalikom illata felkelti
lelkében a honvágyat s nincs többé elég erős
akarata azt elfojtani : hazautazik.
Egy virágtő illata fel tud ébreszteni ilyen
erős lelki érzelmet s egy „Bazsalikom" meg
tudja kedveltetni az olvasóval a költői elbeszélések műfaját. A művészi technikájú verselés,
a vonzó előadás érdekessé teszi. Az önszámkivetésbe vonulás körülményeinek költői előadása, a
jellemfestés mesteri ügyessége rokonszenvet kelt
a hős iránt, s az éles és igaz szatíra, mivel a
magyar társadalom ferdeségeit, a közélet visszásságait rajzolja meg, sok jóra tanít. Az akadémia
méltán helyezte az irodalmi értékű költői művek
közé, de érdemes arra is, hogy az olvasóközönség
szeretete bőven kijusson részére.
(Z.)
* Zörgő harasztok. (Elbeszélések az ifjúság '
számára. írta Farkasfcdvi Mauks Kornélia. A
Franklin-Társulat kiadása. Ara 6 K.)
Tizenöt mesét, történetet foglal a Zörgő Harasztok című díszes táblába • szerző. Hogy miért
választja épen ezt a címet, a könyv elolvasása
után sem tudjuk. Azt azonban határozottan látjuk, hogy gyönge ifjúsághoz mérte. Csodálatosan
okos állatok hőstetteinek elbeszélése, tündérmesék
és a való életből vett kis történetek váltakoznak.
Jó szándék vezeti az író tollát. Érdekességre,
eredetiségre, magyarosságra törekszik. Sajnos,
hogy igyekezetét nem koronázza mindenkor siker.
Az érdekességért idegen országok meserengetegébe zarándokol. Artus királyt, Ariádne fonalát,
stb. hozza onnét. Eredetisége néha csak kacskaringós furcsaság alakjában nyilatkozik. Pl. a sárkányok helyét nála háromfejű fekete kutyák foglalják el. „Csak úgy túrták a tüzes lángot
szörnyű szájukból." (25. 1.) Hogy magyar ízt
adjon könyvének, bevonja a Balaton tündérét;
jóhangzású magyar nevet ad hőseinek, Kelevéz,
Buzogány király, Hattyú vitéz. De ezzel aztán
készen is van. Legföljebb a forinthoz, krajcárhoz
való ragaszkodása mutatja a csökönyös magyart.
Mondatszerkesztése, kifejezései azt a benyomást
teszik, mintha idegen nyelvből ültette volna át
az öles mondatokat valaki, aki jól beszélheti azt
«z idegen nyelvet. Csak úgy hemzseg a sok fölösleges „egy", a tulajdonnevek elé biggyesztett
„a" és „az". VárjáZ, egyew, igyow, öltözhessew.
„Mulatom magam", „Megbátorítom magam", „Én
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nem tovább bírok egy lépést sem tenni." (149.
1.) Stb. stb.
Bizony ideje lenne már valami nyelvőrséget
fölállítani a kiadók dolgozószobájában.
A tizenöt elbeszélés között akad két-három
csinos, érdekes is. Mintha ezeknek a nyelvezete
is szelídebb, simulékonyabb volna. Az ékeskiállítású könyvet Muhlbeck Károly rajzai díszítik.
(II.

I.)

* A fényképezés vezérfonala kezdő amatőrök számára. (írta : Reichenhaller Petheő
Jenő. Megjelent a Magyar Könyvtárban. Ára 60 f.)
A Magyar Könyvtár, ez a fürge és olcsó vállalat, mindig jobban és jobban közeledik a közönséghez. Kezdte irodalmi munkákkal, ma már
helyet ad mindazoknak a műveknek is, melyeknek az a hivatásuk, hogy a legszükségesebb, leggyakorlatibb kérdésekben fölvilágosítsák a magyar társadalmat, vagy annak egy töredékét.
Egyik legújabb számában Beichenhaller Petheő
Jenő amatőr-fotográfus megírja és ábrákkal kíséri
mindazokat a tudnivalókat, melyek nélkül kezdő
fotográfus sokat kínlódnék s munkájában jó ideig
nem gyönyörködhetnénk. Mi örvendünk a fotografálás terjedésének, mert fejleszti a művészi
érzéket, s reméljük, hogy e legújabban megjelent
kis könyvecske még jobban el fogja terjeszteni
e nemes, kedves és hálás szórakozást.

Tanítók tanácsadója.
M. E. Ntrmi. 1. A VI. osztály beállítása kötelező. 2.
Erre nézve a tanfelügyelő úrhoz szíveskedjék fordulni. —
Kocsi. Kár az efféle dolgokat hatalmi kérdésekként
feszegetni. Meg vagyunk győződve arról, hogy békés
úton elérheti azt, hogy a nagy szünidőt másutt is eltöltheti. Ellenben, ha azon felfogását igyekszik érvényre
juttatni, hogy díjlevele az ottmaradást illetően megszorító rendelkezést nem tartalmaz, — holott pedig
tartalmaz — könnyen kárát vallhatja. —• Szepes. 1. A
nyugdíjtörvényeknek főbb rendelkezéseit minden tanítónak ismernie kell. Ezeket a rendelkezéseket megtudhatja nyugdíjkönyvecskéjéből is. A beszámítható
szolgálat arányában és figyelemmel arra, hogy mióta
nyugdíjintézeti tag, könnyen megállapítható a nyugdíj
összege. Okmányok hiányában mi erre nem vállalkozhatunk. 2. Még mielőtt folyamodtak volna, máris foglalkozik azzal a lehetőséggel, hogy az állam nem fog
adni fizetéskiegészítési államsegélyt. Tessék beadni
kérvényüket, m a j d a minisztérium el fogja bírálni,
megfelel-e az iskola a törvényes kellékeknek, vagy sem ?
Ha 1910 június 31-ig nem folyamodnak és az iskolafenntartó sem biztosítja a megállapított fizetést és
korpótlékokat, akkor az iskolafenntartó elveszíti iskolafenntartási jogát. Miután pedig az iskolafenntartó ön
szerint is szegény, legkisebb reménye sem lehet arra,
hogy magasabb illetményeit 1907 július 1-től kezdve
kapja meg. — Állami. A most érvényben levő gyakorlat szerint korpótlékáért kárpótolni nem fogják.
Csak öt évi állami szolgálat után léptetik elő. —
Tanítónő. Ahhoz, hogy a nyugdíjalapból végkielégítést
kapjon, legalább is öt évi szolgálat szükséges és hogy
önhibáján kívül végleg képtelenné vált a tanítói szolgálatra. Ha állásáról lemond és másutt szolgálatot
nem vállal, lemondott egyúttal a végkielégítésre való
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igényéről is. — P. Gy. Az állam aligha fog adni magasabb segélyt, mert arra nincs jogi alapjuk. Önnek
azonban meg lehet kísérelnie, hogy igényét — a közig,
bizottság útján — az egyházzal szemben érvényesítse. —
Béla. Az 1907. évi XXVI. t.-c. 4. §-ának utolsó pontja
ekképp szól : „Ha valamely községi vagy felekezeti
tanító a jelen törvény hatályba lépte után saját kérésére neveztetik ki állami tanítóvá és ha előbb fizetés
és korpótlék címén magasabb illetményt élvezett, mint
amilyen kezdőfizetés a jelen törvény második szakasza
szerint az állami tanítókat megilleti, ezen alapfizetésen
kívül előbbi illetményeinek többletét személyi pótlék
címén nyeri, amely személyi pótlók állami tanítói
fizetésének emelkedése esetén a fizetési többlet erejéig
szintén megszüntetendő. — F. I. Mtlegd. Olyan intézetet nem ismerünk. — P. Gy. Krszó. Ha megválasztják és képesítése van magyar tannyelvű iskolákra,
miért nem működhetnék közs. jellegű iskoláknál is ? —
B. E. Tény, hogy egy belügyminiszteri rendelet értelmében a községnek módjában áll még az 1868. év
előtti gyakorlat alapján adott segélyt is megvonni a
hitfelekezeti iskoláktól abban az esetben, ha községi
jellegű iskolát állít fel. Önöknél a községi iskolát
pótolni fogja az állami. Csakhogy az állami iskola
felállítása korántsem vonhatja maga után a felekezeti
iskolák megszüntetését oly képen, ahogyan azt állítólag
a város tervezi. Hogy szerényen fejezzük ki magunkat :
ily burkolt célzattal tetemesen jelentékenyebb kiadást
az államra áthárítani nem lehet. Önök különben (illetőleg a fenntartó hitközség) érdekeik megvédelmezése
szempontjából csak akkor léphetnek fel, ha a város
az eddig nyújtott segélyezés megvonását határozza el.
Föltevések ellen itt védekezni nem lehet, be kell tehát
várniok a megvonás esetleges megtörténtét. —•
B. E. Zkpány. A kérdéses alapítványt nem ismerjük ;
nekünk sem lehet mindegyikről tudomásunk. így tehát,
sajnálatunkra, a tekintetben sem tájékoztathatjuk, hogy
az alapítvány kamatainak elnyeréséhez miképp juthatna. Önnek, mint érdekelt családtagnak, elsősorban
kellene ismerni az alapító által kitűzött föltételeket. —
M. K. Kbnyó. Erre nézve útbaigazítást nem adhatunk. Kár volt előzetes eDgedély nélkül építeni. —
B. I. Hkurt. A korpótlékra való igéi.y az 5-ik szolgálati év leteltét követő hó 1-én áll be.

Községi és egyéb helynevek.
Komárom vármegye.
I. Csallóközi járás: Aranyos = Csallóközaranyos. — Duna-Ujfalu = Örsújfalu. — Füss = Komáromfüss. — Guta = Gúta. — Kamocsa községhez tartozó Magyartanya (eddig Rácztanya néven),
Székesitanya (eddig Lelkestanya néven). — Keszegfalva községhez tartozó Vágbalpartitanyák
(eddig Nagyszigeti házcsoport néven). — Lak =
Lakszakállas. — Nagy-Tany = Tany. — Turi-Szakállas = Túriszakállas.
II. Gesztesi járás : Ácshoz tartozó Ernőmajor
(eddig Pálmajor és Szabadhegy neveken is),
Homokmajor (eddig Czonczómajor néven is). —
Bana községhez tartozó Zámorymajor (eddig Milkovicstag néven), Lászlómajor (eddig Zámorytag
néven). — Csép = Csép. — Kethely = Vérteskethely. — Kocshoz tartozó Kocsi major (eddig
Eszterházymajor néven), Móriczpuszta (eddig Paradicsompuszta néven). — Kömlődhöz tartozó
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Bellatanya (eddig Prokoppuszta néven). — Mocsa
községhez tartozó Csémpuszta (eddig Öregcsémpuszta, Kiscsémpuszta és Újmajor külön neveken). — Nagyigmándhoz tartozó Fáczánmajor
(eddig Belsőmajor néven), Kiscsanak (eddig Csanakimajor néven). — O-Szőny = Szőny községhez
tartozó Nagyharkály (eddig Nagyherkálypuszta
néven), Kisharkály (eddig Kisherkálypuszta néven), Kisszőnytelep (eddig Csorna, Csurgó, Győri
és Kistanya, továbbá Veszely téglatelep külön
neveken).
III. Tatai járás: Felsőgalla községhez tartozó
Keselőbánya (eddig Felsőgallai mésztelep néven),
Mutahegybánya (eddig Tatabányai újtelep néven). — Környe községhez tartozó Irtásmajor
(eddig Erdőmajor néven). — Oroszlányhoz tartozó Mindszentpuszta (eddig Vértesmindszentpuszta néven). — Szomorhoz tartozó Kistelep (eddig
Rongyosmajor és Fehérmajor külön neveken). —
Szőllős = Vértesszőllős. — Tarján községhez tartozó Somlyómajor (eddig Eszterházytanya néven).—
Tolna = Vértestolna.
IV. Udvardi járás: Bagota községhez tartozó
Margitpuszta (eddig Udvarnokypuszta néven). —
Baromlak = Kisbaromlak. — Csehi = Komáromcsehi. — Csúzhoz tartozó Leányháza (eddig Weiszbergermajor néven), Mihálymajor (eddig Szilleypuszta néven), Pusztacsúz (eddig Kis-Szent-Miklóspuszta néven). — Dunaradványhoz tartozó Vértpuszta (eddig Virtpuszta néven is), Reviczkypuszta (eddig Földvárypuszta néven). — Imelyhez tartozó Betyárpuszta (eddig Udvarnokypuszta
néven). — Jászfaluhoz tartozó Agyagospuszta
(eddig Rosos Gusztáv puszta néven), Battyányipuszta (eddig Schwarcz Ármin puszta néven is),
Füzespuszta (eddig Weisz Adolf puszta néven),
Gergyepuszta (eddig Steinerpuszta néven is), Kisáldáspuszta (eddig Kecskeméthy Béla puszta néven), Mogyoróspuszta (eddig Kaszás és Kovácspuszta neveken is), Üzbékpuszta (eddig Pálpuszta
néven is), Zákányospuszta (eddig Barta Béla puszta
néven). — Kolta községhez tartozó Betlehempuszta (eddig Hyrosspuszta néven), Emmapuszta
(eddig Lucskó I. és Balogpuszta neveken is),
Gyükipuszta (eddig Halászpuszta néven), Károlyhalom (eddig Jarosspuszta néven), Szigetipuszta
(eddig Kleinpuszta néven). — Martoshoz tartozó Kingyespuszta (eddig Kingespuszta néven
is). — Ogyalla községhez tartozó Balázstag (eddig Szentmarjapuszta néven is). — Szemere =
Komáromszemere községhez tartozó Harasztipuszta
(eddig Emánuelpuszta néven), Nagypuszta (eddig
Szemereharasztpuszta néven), Pálpuszta (eddig
Középpuszta néven is), Szemereharasztpuszta (eddig Szombathelypuszta néven). — Szent-Péter =
Komáromszentpéterhez tartozó Gábormajor (eddig
Uraságimajor néven), Miklósmajor (eddig Erdei,
Alsóerdő és Felsőerdőpuszta neveken is).
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SZÉPIRODALOM.
Versek.
írta : Gály

Camilla.

Keresek valakit.
Keresek valakit nap-nap után egyre,
Keresem titokban, hogy senki se sejtse,
Kit csak egyszer láttam, nem is olyan régen,
Kinek néhány percig a szemébe néztem.
Keresem, kutatom az utca zajában,
Keresem hosszasan templom magányában,
Ha felkél a hajnal s ha leszáll az éjjel,
A találkozásnak édes reményével.
Nem tudom a nevét, mégis szólítgatom,
Tudom : meg nem hallja s egyre hívogatom.
A egek Urához imádkozom érte,
Hogy minden lépését megáldja, megvédje.
Tudom : hogy céltalan, hogy dőre az álmom,
Mégis rágondolok, mégis egyre várom.
Tudom : mindhasztalan ; nem lelem fel többé
És mégis kutatom, keresem örökké !
Te más vagy.
Más az én világom, más a tied,
Neked nincs Istened, nincsen hited ;
Engem vígasztal, boldogít a hit.
Te más vagy, álmod nem volt soha tán,
Mért is szaladna az álmok után
Az ész, a jelen rideg embere ?
A te életed csupa küzdelem,
Harcolsz a jogért, harcolsz szüntelen ;
En mindenben a békét szeretem.
Vélem is kiizdesz, ész a fegyvered,
De hitem romba még sem döntheted,
Azon nem győzhetsz soha semmivel.
Utunk másfelé vezet, de tudom,
Hogy egykor véled még találkozom,
A sok csalódás hozzám hoz megint.
Eljössz te akkor s hit-, szeretetre,
Álmokat szövő, nyugodt életre
Szerető szívvel megtanítlak én.

Távolból.
Messze estem tőled, nagyvárosi lárma,
Erdő közelébe, csendes falucskába.
Béke, csend mindenütt — ez az én világom —
Vadvirágos rétet, zúgó erdőt járom,
Álmodozva járom.
Nem jut ide semmi, nem hat el a lárma,
Csak a zöld berekből gerlice bugása.
Ragyogó napfényben nyílnak a virágok,
Közöttük bolyongva valakire várok,
Valakit úgy várok.
*

Ügy-e eljössz hozzám, ha majd fáradt leszel,
Ha résztvevő szívet hiába keresel?
Hogyha majd az élet megtanított rája :
Mindennél többet ér a szív boldogsága,
Csendes boldogsága ? !
Kicsinyke falumban akkor ünnep lészen,
Kis szobám tele lesz virággal egészen.
Megbocsátó szívvel két karomba zárlak,
Ki a nagy világba többé nem bocsátlak,
Soha nem bocsátlak.

Az új cipőtalp.
írta : Jeszenszky né T.

Irén.

Az ebédlőasztal díszes takaróján, talpával
égnek fordítva áll egy ócska cipő. Foszladozó,
rossz már r a j t a a bőr, de sima, vadonat ú j a
talpa.
Az egész háznépe ott áll az asztal körül és
a gyermekek boldogan simogatják a cipő fényes talpát.
— Laci ! Te csináltad, igazán te ?
Laci büszke önérzettel üt a mellére:
— Hát persze, hogy én !
— Hol tanultad, kitől tanultad? — faggatják a többiek.
— Egy iskolatársamnak suszter az apja. É n
tanítottam a fiút algebrára, az apja meg engemet a suszterségre. Ez a talpalás az én első,
önálló munkám.
Laci apja műértő szemmel vizsgálja a cipőt,
mond is rá egy-két megjegyzést — csak hogy
épen szóljon — mert arca elárulja, hogy igen
meg van elégedve a fia munkájával. S hogy
megelégedésének nyomatékot is adjon, kivesz
zsebéből egy ragyogó koronát és ez ünnepélyes
órában, átnyújtja Lacinak.
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A gyermekek összenéznek. Micsoda nagy
dolgot művelhetett most Laci, hogy egy egész
korona üti a markát? Mikor lesz nekik ennyi
pénzük ?
Laci megköszöni a pénzt és siet a boltba,
hogy a mesterséghez való legszükségesebb eszközöket beszerezze rajta. A gyermekek is szétszaladnak, ki erre, ki arra ócska cipőt keresni.
A padláson találtak legtöbbet. Összehordtak
mind egy rakásra.
Jaj, micsoda örömet szereznek ők ezzel Lacinak! Alig várták, hogy hazajöjjön.
— Nézd, nézd, Laci, mennyi cipő ! — kiáltanak feléje — s ha ezt mind megfoltoztad,
akkor arra kerül sor, ami a lábunkon van.
No fiam, kevés mesterember dicsekedhetik
azzal, hogy első munkája után annyi megrendelést kapjon, mint te!
— De meg is foltozom mind, édesapám, csak
a magyar gyakorlatommal legyek készen.
Míg Laci tanulni ment, azalatt a többi gyermekek ottmaradtak édesapjuk mellett és azon
tanakodtak, hogy belőlük már most mi is legyen ?
— Én varrni fogok, — kiált Irénke — még
mamának is én varrom meg a ruháját.
— Én meg valami olyan munkát szeretnék,
ahol állatokkal lehetne foglalkozni, — szólt
Árpád.
— Légy sintér — tanácsolja neki Pisti,
amiért Árpád nyomban nyakon is ütötte, de a
tanácskozás azért zavartalanul folyt tovább.
— Megvan ! Nyulakat fogok tenyészteni.
Lesz pepsenye, nem kell majd annyi húst venni.
— Ugy lesz ! Árpád kap tavaszra három
házinyulat. Ha sok nyula lesz, el is adhat belőle.
— A pénzen majd olajfestéshez való eszközöket veszek és festeni is fogok.
— Még pedig szép ezüstnyulakat.
Erre már tapsban tört ki a hallgatóság.
— Én asztalos leszek, — mondja Pisti —
de festeni is fogok, meg számolni is.
— Úgy van az jól, gyermekek, ha az ember
mindenhez ért. Nincs nyomorultabb ember, mint
aki mindig másra szorul.
— Apa! én varrni is tudok. Ha a fán elszakad a nadrágom, mindig magam varrom
meg, hogy ki ne kapjak, — vallja be dicsekedve Árpád.
— Pedig hány ember van, aki gomb nélkül
hordja a ruháját, ha nincs aki rávarrja, telt
kamránál is koplal, mert nem tud egy tojást
megfőzni és teh tálnál is éhen marad, ha nincs
aki tányérjára tegye a falatot.
Jót nevettek ezen a gyermekek. Hogyne nevetnének, mikor ők minden étkezésnél azért
kapnak ki, mert egymás ellen kapkodják ki az
ételt a tálból. Bizony ők nem lesznek élhetetlenek. Ez ellen még Géza baba is tiltakozik.
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Én sem leszek élhetetlen. Én ló leszek és
rúgni fogok.
Spárgát akasztott a nyakába és nyomban
elkezdte űzni nemes foglalkozását. Az egész
gyermeksereg nevet, ujjong, csak Lilla hallgatja,
látszólag érdektelenül, végig a tanácskozást.
Nem szól a beszédbe, nagy fekete szemében
ott rezeg a jövő állomképe. Neki is vannak
vágyai, tervei, de azokat nem árulja el senkinek. Gyakran megesik aztán, hogy bár ő is
jelen van, nélküle szövik, bonyolítják azokat
a terveket, melyekben neki is van része. Most
is a tanácskozás eredményeként Árpád jelenti ki :
— Lillából tanítónő lesz, de amellett főzni
is fog. Ha nagyra nő, nem kell majd a mamának szakácsnőt tartani.
— Helyes, úgy lesz — mondják rá a többiek és mert Lilla nem tiltakozik ez ellen, bizonyosra vehetjük, hogy eltalálták gondolatját.
Mindenki meg volt magával elégedve, mindenki boldog volt, de legboldogabbak a gyermekek szülei.
Egy napon azonban nagyot fordult a világ.
Laci könnyes szemmel jött haza az iskolából
és kijelentette édesanyjának, hogy ő nem fog
többé cipőt foltozni.
— De miért, gyermekem?
•— Az egész város rajtam nevet, anyám !
— Ostoba ember az, aki téged ezért kinevet.
— Akkor az egész világ ostoba, még én is,
mert magam is belátom, hogy nem úri fiúnak
való az ilyen foglalkozás.
— Ki mondta ezt neked ?
— Hallottam. Egy barátom még azt is
mondta, hogy Veressék azért nem hívtak meg
a zsúrjukra, mert nem szoktak csirizeskezűvel
egy asztalnál ülni és igen megszólták mamáékat is, azért, hogy megengedik nekem az ilyen
munkát. Iskolatársaim is egyre bántanak. Pali
volt az első, aki elbeszélte, hogy az ő apjától
tanultam a suszterséget, hogy a ruhám is tele
van már csirizszaggal. Az osztályban csak suszter a nevem.
így panaszkodott a szegény fiú és szemében
ismét két könnycsepp jelent meg.
Vájjon a sértések fájtak-e úgy neki, vagy
félbenhagyott mesterségét siratta.
— Hát mivelünk mi lesz akkor, édes fiam ? !
Te nem akarsz dolgozni, Lilla nem fog főzni,
Irénke nem fog varrni, Árpád nem tenyészt
nyulat, a többi sem dolgozik majd semmit,
szüleitek pedig véres verítékkel fognak rátok
dolgozni, hogy nektek mindent megszerezzenek,
amire szükségetek van.
A gyermek sokáig elgondolkozott a szavak
fölött, s aztán így szólt:
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— Jól van, mamám, dolgozni fogok, de
ígérje meg, hogy soha senkinek sem szól erről...
Mi pedig esak hirdessük fennszóval, hogy a
munka nem szégyen . . . A munka nemesít . . .

Hivatalos rész.
Rendelet.
A magy. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter f. évi május hó 27-én 54.055. szám alatt
kelt rendeletével a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárákat Intéző Bizottság felelős ajánlatára a
népiskolai ifjúsági könyvtárak hivatalos könyvjegyzékébe iktatta az Athenaeum könyvkiadótársulat kiadásában megjelent következő műveket :
I. Az első fokozatra, elsősorban _ a mindennapos elemi népiskolai növendékek
számára
ajánlva :
1. Mendelényi Béla: A csodaduda. Ára
könyvtári kötésben 4 korona.
2. Mendelényi Béla : Katóka tündérországban. Ára kötve 2 korona 40 fillér.
II. A második fokozatra, elsősorban az ismétlőiskolás növendékek s az ifjúsági egyesületek
tagjai számára ajánlva:
1. Benedek Elek: Nagy Magyarok
élete.
I—X. kötet. Ára kötetenként kötve 1 korona
50 fillér. (Kötetek szerint I. kötet : Attila, Árpád,
Szent István, Szent László, Könyves Kálmán,
IV. Béla. II. kötet: Nagy Lajos, Hunyadi János,
Mátyás király. III. kötet : Verbőczi, Zrínyi Miklós, Tinódi, Balassa, Báthory. IV. kötet: Bocskay, Bethlen, Pázmány, Szenczi Molnár, Apáczai
Cseri. V. kötet: Zrínyi a költő, Thököly. VI.
kötet: II. Rákóczi Ferenc, Mikes. VIL
kötet:
Bessenyei, Révai, Kazinczy, Gvadányi.
VIII.
kötet: Csokonai, Kisfaludy S., Körösi Csorna.
IX. kötet : Berzsenyi, Kölcsey, Kisfaludy K.,
Katona. X. kötet: Széchenyi.)
2. Tóth Rezső: Budapesti Séták. Ára 5
korona.
3. Hock János: Rákóczi Ferencné. Ára 3
korona.
4. Goda Géza: János generális. Ára könyvtári kötésben 4 korona.
5. Gaál Mózes: Nótás Katica.
Rongyos
Miska. Ára kötve 2 korona 40 fillér.
6. Böngérfi János: Harc a szabadságért.
Ára könyvtári kötésben 5 korona.
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter :

Kinevezte : Vidacz Aladár árvavármegyei
kir. tanfelügyelőségi tollnokot a X. fizetési oszt.
3-ik fokozatába, az 1904. évi I. t.-c. értelmében
megillető személyi pótlékkal kir. segédtanfelügyelővé ós szolgálattételre Baranya vármegye
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kir. tanfelügyelőségéhez rendelte ; Csikós József
jásznagykúnszolnokmegyei kir. tanfelügyelőséghez
berendelt áll. el. isk. tanítót a XI. fizetési oszt.
3-ik fokozatába, az 1904. évi I. t.-c. értelmében
megillető személyi pótlékkal kir. tanfelügyelőségi tollnokká és szolgálattételre Jásznagykúnszolnok vármegye kir. tanfelügyelőségéhez rendelte ; Mácz Béla oki. tanítót 1909 szeptember 1 i hatállyal a kisgarami áll. el. isk.hoz r. tanítóvá; Csávics Emil és Makra Róza
oki. tanítót, ill. tanítónőt 1909 szeptember l i
hatállyal a dunagárdonyi új áll. el. isk.-hoz r.
tanítóvá, ill. tanítónővé ; Dvorszky Ilona oki.
tanítónőt 1909 szeptember 1 i hatállyal a nagyveszverési áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Ferenezy
Viktória oki. óvónőt a fényi áll. óvóhoz óvónővé ;
özv. Bíró Ádámné szül. Papp Mária oki. óvónőt
a belényesi áll. óvóhoz óvónővé ; Longauer
Auguszta oki. óvónőt a felsőtölgyesi áll. óvóhoz
óvónővé.
Jelen minőségében áthelyezte : Hortobágyi Ágost nógrádmegyei segédtanfelügyelőt
a hontmegyei kir. tanfelügyelőséghez ; Kutka
Gizella fényi áll. óvónőt a nagykaposi áll. óvóhoz ; Mihályi Erzsébet berzeviczei áll. óvónőt
a tolvádiai áll. óvóhoz ; Zachariás Mária tolvádiai áll. óvónőt a nagybecskereki V. sz. áll.
óvóhoz ; Münster Emma bányavölgyi áll. óvónőt
a felsővisói III. sz. áll. óvóhoz ; Czeglédy Istvánné szül. Pap Jolán nagybecskereki áll. óvónőt
a lugosi áll. óvóhoz.
Jelen állásában végleg megerősítette :
Dénes Szilárd központi szolgálattételre berendelt
ideiglenes minőségű tanfelügyelőségi tollnokot.
Nyugdíjat utalványozott : Barancsék János
radványi munkaképtelen ág. hitv. ev. isk. tanítónak évi 1340 K-t; Sasvári Béla pécsi munkaképtelen izr. el. isk. tanítónak évi 1880 K-t;
Nóvák Mátyás kölpényi munkaképtelen áll. el.
isk. tanítónak évi 920 K-t ; Krámer Gyula
békéscsabai munkaképtelen áll. polg. isk. tanítónak évi 2460 K-t; Laub Sándor hidasi munkaképtelen ág. hitv. ev. tanítónak évi 720 K-t;
Buthy Márton felpéczi elaggott ág. hitv. ev.
tanítónak évi 1460 K-t; Sisák Gyula kisjenői
munkaképtelen róm. kath. tanítónak évi 1240
K-t ; Demes Péterné szül. Albu Mária hosszúfalu-alszegi munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek
évi 1200 K-t; Krémer Aranka kőhalmi munkaképtelen áll. óvónőnek évi 600 K-t.
Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett :
néh. Taczák Péter turjasebesi nyug. gör. kath.
el. isk. tanító özv., szül. Haszara Juliannának
évi 300 K-t; néh. Dobos Ábel sergesi áll. tanító
özv., szül. Fibik Irmának évi 800 K-t, József,
Gusztáv, Lujza, Rozália nevű 4 kiskorú árvájának egyenként 133 K 33 f-t, együtt 533 K
32 f-t, mindössze 1333 K 32 f-t; néh. Ferenczi
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Ignác csíktusnádi nyug. róm. kath. el. isk. tanító
özv., szül. Poszler Teréznek évi 444 K-t ; néh.
Schmidt Antal nyug. magán el. isk. tanító özv.,
szül. Szekrényi Róza Alojziának évi 500 K-t, 3
kiskorú árvájának pedig összesen 249 K 99 f-t ;
néh. Molnár Imre rábacsanaki róm. kath. tanító
özv., szül. Györkös Annának évi 660 K-t, Margit
nevű kiskorú árvájának 110 K-t, együtt 770
K-t; néh. Benedek Gábor csíkménasági áll. el.
isk. ig.-tanító özv., szül. Benedek Borbálának évi
760 K-t; néh. Pongrácz Lajos szárszói ref. el.
isk. tanító özv., szül. Vajda Emiliának évi 600
K-t ; néh. Fekete Pál nyug. ilki ref. tanító özv., szül.
Tóth Juliannának évi 391 K-t ; néh. Bády Jánosné,
szül. Tóth Mária Erzsébet volt miszlokai áll. óvónő
Valéria Margit nevű kiskorú árvájának 133 K 33 f-t.

Egyesületi élet.
-(- A Krassószörényvármegyei TanítóEgyesiilet moldovai járásköre Langenfelden tartotta gyűlését, melyen a község két vezetőembere
több vendéggel egyetemben jelen volt. A gyűlést
Sándor József elnök nyitotta meg. Olteán közs.
tanító a III. oszt.-ban a moldovai járást ismertette. A tanítás eredménye a szép, értelmes, magyar kiejtésű feleletekben az összes jelenlevők
tetszését megnyerte. Tapasztalható volt, mennyivel könnyebb már egy olyan iskolában is a haladás, hol kettő között oszlik meg a 6 osztály
vezetése. Blázs az alkohol hatásáról érdekes
felolvasást tartott. A gyűlés beható eszmecsere
után arra az eredményre jutott, hogy szabályrendelet alkotására kell a vármegye közigazgatási
bizottságát felkérni, mely szerint a vasárnapi és
ünnepnapi kocsmabezárást rendelje el, azon hozzáadással, hogy mindenkit, aki embertársainak leitatását előmozdítja, 100 koronáig terjedőleg
büntessék. Matyasovszky Endre az osztatlan népiskola mai állapotáról értekezve, határozati javaslatában a következőket ajánlja elfogadásra: 1. Az
osztatlan népiskola megosztandó, mert egy ember
egészségét a 6 osztály vezetése veszélyezteti.
Amíg ez megtörténik, addig ott, ahol egy tanító
van, 4 osztály legyen ; azok a tanulók, kik a
4 osztályt befejezték, továbbtanulás végett olyan
községbe küldendők, hol több tanerő vezetése
alatt 6 osztály van. 2. Azon a helyen, hol 1 km.nél nagyobb távolságból járnak a gyermekek, a
tanköteles kor a 7. évtől kezdődjék, mert a 6
éves gyermek nem elég erős, edzett az éghajlati
viszontagságok ellenállására, s ennek következtében csak a mulasztásokat szaporítja. 3. A szorgalmi idő szeptember első hetében kezdődjék.
A beíratásnál a gondnokság vagy iskolaszék és az
orvos jelen legyenek, hogy az iskoláztatás alól,
elkerülhetetlen esetekben, rögtön fölmentést adjanak. 4. Föltétlen szükséges minden iskolában
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az értesítőkönyvecske. Ezt minden tanuló tartozik megőrizni. Lakóhely változtatáskor ezzel jelentkezzék az iskolában. Erre a községi elöljáróság
a letelepüléskor haladéktalanul kötelezze a szülőt.
Minden iskola, de különösen az osztatlan nagyon
megérzi az 1—2 napi vagy heti késedelmezést.
A munkaadók, iparosmesterek követeljék az értesítőkönyvecskét. 5. A munkaadó különböztesse
meg azt, aki rendesen elvégezte az elemi iskolát
az analfabétától valamivel jobb díjazással. Érezze
az iskolakerülő hanyagságának hátrányait azzal
szemben, ki rendesen járt iskolába. Bzzel megszűnnék a kényszeriskolázás, a kötelezettség ; önként járnának iskolába, nem volna iskolamulasztás, az eredmény még az osztatlan iskolában is
jobb lenne. 6. A mulasztási kimutatást a tanító
átvételi könyvecske mellett nyújtsa be a községi
elöljáróságnak, ki azt érdemlegesen azonnal intézze el. Ha a katona- és adóügy elsőrendűek,
úgy a közoktatásügy mindenek elején kell hogy
álljon, s nemcsak a községi, hanem a járási vezetőségnek is kiváló gondja legyen. 7. A képzőből
kikerült emberek többtanerős iskolához hivatalból
osztandók be, 5 évig tartson a gyakorlati idő.
így gyakorlatilag a tanításban és a társadalmi
életben megerősödve, könnyebb és üdvösebb volna
a helyzete, ha ki is kerül valami félreeső községbe, míg a mai 20—21 éves ember merész
helyzetbe kerül a falun, hol önállóság szükséges.
8. A felügyelet gyakoribb és behatóbb legyen ;
a nép annál fontosabbnak tartja az iskolát, ha
látja, hogy mások is utána néznek. 9. Az osztatlan népiskolának protekció és reklám útján ajánlott könyvek helyett a legkiválóbb tankönyvekre
van szüksége. 10. A tanító fizetése ne a lakásbér alapján állapíttassék meg, hanem a magyar
anyanyelvű osztatlan népiskola vezetője 400, az
idegen anyanyelvűé 600 koronával kapjon több
fizetést, mert nehezebb, idegölőbb munkát végez
és csakis a legkiválóbbak alkalmaztassanak oda. —
A gyűlés a javaslatot elfogadta s illetékes helyre
fölterjeszteni határozta. Moldován azt indítványozta, kéressék meg a központ, tenne valamit
az iránt, ne tekintsék olyan nagy, még a lapban
való megdicsérésre is méltó dolognak, hogyha valamely tanító községében képviselőtestületi taggá
is megválasztatik. Ezt nem tekinthetjük az érdem
megjutalmazásának, ilyen kitüntetésben részesül
a faluban bármely paraszt, minden érdem nélkül.
A tanító intelligenciája által a községben vezetőszerepre van hivatva és emberalkotó munkálkodásával szó nélkül rászolgál az ilyen kitüntetésre, amelyből viszont a községnek van haszna.
A gyűlés határozatilag kimondja, hogy Moldován
indítványát elfogadja s megkéri a központot,
járjon el ez irányban. A régi tisztviselőket a kör
újból jelöli s még több kebli ügy elintézése
után a jól végzett munka érzetével szétoszlott.
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sikerült felolvasást. Bámutatott arra, hogy mint
ápolhatja a tanító a szülőföldhöz való ragaszkodás, a hazaszeretet érzetét. „A szociálizmus
és a tanító" címmel magvas és érdekes értekezést olvasott fel még Pusztay Miklós, megjelölvén a középútat, melyen a tanítónak egyrészről
a hazafiatlan szociálizmus, másrészről a vagyonos
osztály túlkapásai ellen küzdeni kell. A közgyűlést bankett követte.
-f- A Csongrád-hódmezővásárhelyi kath.
tanítóegyesület május hó 27-én tartotta
meg Hódmezővásárhelyen évi rendes közgyűlését, amely reggel 1 /í9 órakor „Veni
sancte"-val kezdődött. A gyűlés megnyitása
előtt Gravátz Erzsébet tanítónő tartott gyakorlati tanítást „az erdőről" — a II. osztályban.
A szép tanításért elismeréssel adóztak. Ezután
Korpáss Pál szegvári esperes-plébános elnök
megnyitotta a gyűlést s beszédében buzdította
a tanítókat a növendékek hazafias szellemben és
isteni félelemben és szelídségben való nevelésére.
A megnyitás után Ében Mihály dr., nagykőrösi
plébános tartott szabadelőadást, ki az általa
feltalált új számolási módszerét mutatta be,
melyet a közgyűlés nagy tetszéssel fogadott.
Több püspöki rendelet felolvasása és tudomásul
vétele után Dohy Mihály, mint kiküldött, számolt be az orsz. tanítóegyesület mult évi gyűléséről. Marschall Endre szentesi tanító, a „regényX A Heveskúnsági ref. egyházmegyei olvasásról" tartott felolvasást, erősen kárhoztattanítóegylet máj. 15-én Kúnhegyesen tartott ván, hogy a leányok mindjobban olvassák a
közgyűlése Kecskeméthy László mezőtúri igaz- regényeket. Szüvássy József hódmezővásárhelyi
gató-tanítót, a Mezőtúri Hírlap szerkesztőjét tanító felolvasásában a tanító és nép közötti
választotta meg elnökének. Kecskeméthy már viszonyt vázolta, kifejtvén, hogy miképen férhet
évekkel ezelőtt 9 évig viselte az egyleti elnöki a tanító a nép lelkéhez, miképen döntheti le a
tisztet s most, a Farkas Imre polg. isk. igazgató közöttük levő válaszfalat. Mindkét felolvasót
lemondásával, régi bizalmát újította meg az egy- lelkesen megéljenezték. A hódmezővásárhelyi
kath. tanítótestület nevében Hönig László azon
leti közgyűlés.
= A Zempléflmegyei ált. tanítóegye- indítványt terjesztette ele, hogy a gyűlés fogsület szinnai járásköre május 28-án tartotta laljon állást és indítson akciót a felekezeti tanímeg első rendes gyűlését Horváthy Gyula elnök tók fizetésének, az államiakéval való egyenlővé
megnyitó - beszédében vázolta a hazafias magyar tétele mellett. Az indítvány egyhangúlag elfogadtanítóság hivatását; majd áttért a tanítók társa- tatván, a központi gyűléshez felterjesztetik. Ugyandalmi helyzetére : „Neveljék a szülők gyermekei- ily elintézést nyert Dohy Mihálynak, a vasúti
ket tanítójuk megbecsülésére, mert fáradozásai- kedvezmény tárgyában beadott indítványa. A
nak csak akkor lesz eredménye, ha személye a pénztári jelentés jóváhagyó tudomásul vétele
gyermekek előtt kellő tiszteletben és becsülés- után Dohy Mihály egy évre ismét pénztárnokben részesül. Hosszasabban fejtegette végül a nak választatott. A gyűlés kimondotta, hogy ez
járáskörök céljait, kijelölte az irányt, melyet évben Váczon, a központi gyűlés megtartását
követve, az idegen nyelvű járás, magyaros érzésű óhajtja s arra képviselőül Vajdovics György
lakóit egyesületünk közreműködésével nyelvében derekegyházi és Szüvássy József hódmezővásáris magyarrá tehetjük. Űgy a tagok, mint a helyi tanítókat választotta meg. Az országos
nagyszámú érdeklődők zajos helyesléseivel több- tanítói gyűlésre Körösi Sándor tanító küldeször megszakított beszéd után Azary
Anna tett ki. A jövő évi közgyűlés Szentesen tartatik
tanítónő tartott sikerült mintatanítást olvasásból meg.
a II. osztályban. Fotul Miron a vallásos nevelésII A váczi egyházmegyéhez tartozó fóthről olvasott fel tartalmas értekezést. Schmidt gödöllői esperesi kerület egyesített tanítói
János a földrajz tanítás módszeréről tartott köre május hó 27-én Dunakeszin tartotta

-f- A Délmagyarországi Tanító-Egylet bánlaki fiókköre tavaszi rendes gyűlését Bánlakon tartotta. A gyűlésen egy-két tag kivételével megjelent
az egész járás tanítósága és a helybeli összes intelligencia. Délelőtt 9 órakor ünnepélyes szentmise volt,
amelyen a helybeli tanítói kar az iskolásgyermekekkel igen szépen énekelt. Ezután átpientek valamennyien az áll. óvodába, ahol Gitta Lenke,
helybeli áll. óvónő igen ügyes óvodai foglalkoztatást mutatott be. Ennek végeztével következett
Urdarean Anna gör. kel. felekezeti tanítónő
gyakorlati tanítása. A legújabb módszert mutatta
be a tiszta románajkií tanítványaival, a magyar
nyelv elsajátítását illetően, társalgás útján. (Benedek-, Körösi-, Tomcsányi-féle vezérkönyv alapján.) Az igen jónak bizonyult és sikerült előadás igeii nagy tetszést aratott a nagyszámú
nemzetiségi vidéken működő tanítók körében. Bövid szünet után Spatár Yalér áll. isk.
igazgató-tanító, fiókköri elnök tartalmas beszéddel
nyitotta meg a gyűlést. Egyben üdvözölte a szép
számban megjelent tagokat és vendégeket. A
jegyzőkönyvhitelesítők, laptudósítók és számvizsgálók kijelölése után következett dr. Hernády,
járási orvos tanulságos értekezése a, tüdővészről.
Feszült figyelem kísérte mindvégig a szép értekezést, melyért jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott. Pólen Ádám ürményházai áll. tanító az
alkoholizmusról tartott érdekes felolvasást.
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meg évi rendes közgyűlését. A nagy számban
egybesereglett tanítóság mindvégig tartalmas,
élénk és érdekes vitát folytatott a népiskolai
rajzoktatásnak az új miniszteri tanterv és utasításban lefektetett modern elveiről, a tanítói
nyugdíjtörvény revíziójáról és a felekezeti tanítók
kedvezményes vasúti jegyéről s ez utóbbi tárgyban arra az álláspontra helyezkedett, hogy mivel
a kereskedelmi kormány a községi jegyzőknek
és törvényhatósági tisztviselőknek megadott félárú vasúti jegy kedvezményével feladta ama
régebben vallott elvet, hogy az állam csak saját
alkalmazottjainak adja meg e kedvezményt : az
egész egyházmegyére kiterjedő mozgalmat indít
azon célból, hogy az egyházmegyei főhatóság
közbenjöttével kérje a tanítóság a közoktatásügyi kormányt, hogy ez ügyben minisztertanácsi
döntést provokáljon. A háromévenként megtartani szokott tisztújításon a tanítóegyesület
világi elnökévé Adámffy V. Pál cinkotai, jegyzőjévé Sándor József 'turai kántortanító, pénztárossá pedig Szvoboda Dénes gödöllői tanító
választatott meg. A gyűlésen és az utána megtartott közös ebéden lelkesen ünnepelték a jelenlevő egyházi tagok és kartársak Bazsanth Vince
dunakeszi kántor és főtanítót, mint, aki Dunakesz községnek több mint 40 éve kántortanítója
és az egyesületnek hosszú időn át ügybuzgó
elnöke volt.
$ A Gömörmegyei helv. hitv. tanítóegylet pelsőczi szakasza értekezletét ez évben
május 26-án Vígtelkén tartotta meg. (A szakaszokban gyakorlati cél : megismerni egymásnak,
de különösen azon kartársak tanítási eljárását,
kiknél az értekezletet tartják.) Gyakorlati mintatanítást Borza Pál, helybeli tanító tartott számtanból az I., III—IV. osztályban ; ki is az ő
több mint félszázados működése alatt kipróbált
módszerével meglepő sikert ért el. Dicséretes
eredménnyel tanítottak még Fűző József, vallástanból, Farkas János az írva-olvasásból. Voltak
többen olyanok is, kik életre való indítványokkal hozakodtak elő, melyek közül elég legyen
megemlíteni a szakasz, de egyúttal a vármegyei
tanítóság egyik legagilisabb tagjának Csízi Bélának indítványát, mely szerint : mondja ki az
értekezlet, hogy az 1907-iki népoktatási törvény
életbe lépése óta az egyházmegyei gyámolda
kötelékébe való tartozásukat fölöslegesnek tartja,
mivel a rendes nyugdíjjárulékok befizetése már
magában is nyomasztó súllyal nehezedik az orsz.
nyugdíjintézet kötelékébe tartozókra. Továbbá a
gyámolda különben is aránylag magas %-ot
számít fel járulék címen, az utána járó haszon
pedig aránytalanul kevés.
^ A Kisküküllöviü-megyei ált. tanítóegyesület dicsőszentmártoni járásköre május
hó 22-én tartotta tavaszi köri gyűlését Maros-
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csapon, az áll. el. isk. helyiségében. E gyűlésre
meg voltak híva a járáskör összes tanítói
nyelv- és felekezeti különbség nélkül, hogy
együttesen beszéljék meg az egy táborba való
egyesülés módozatait. Az elnökség, eléggé nem
dicsérhető tapintattal és buzgósággal készítette
elő az egyesülés lehetőségét s ennek köszönhető,
hogy a járáskör róm. kath. és románajkú tanítói közül sokan jelentek meg e gyűlésen. Akik
nem jöhettek el, azok is levélben mentették ki
távolmaradásukat s egyben belépésüket az egyesületbe. A gyűlést megelőzőleg gyakorlati tanítást tartott a testgyakorlásból Borbély Lajos
maroscsapói áll. isk. igazgató, mellyel a kör
osztatlan tetszését vívta ki. A tartalmas elnöki
megnyitó után Makkay János vámosgálfalvai
áll. isk. igazgató fejtegette az egy táborba való
tömörülés fontosságát és szükségességét, kiemelve
nagynevű miniszterünk dicső alkotásának — az
1907. évi XXVII. t.-c.-nek — fontosságát s
azon célzatát, mely nem tesz különbséget tanító
és tanító között. Hasoló értelemben szólalt föl
Gráczy Ferenc kir. s.-tanfelügyelő, az általános
tanítóegyesület elnöke s lelkes beszéddel buzdította idegenajkú kartársainkat az egyesületbe
való belépésre. Szép és megható jelenet következett ezután. Egymásután állottak fel a megjelent róm. kath. és román tanítók s jelentették
az egyesületbe való belépésüket. A román tanítók nevében Makaria Sándor maroscsapói román
tanító, a radnóthi gör. kath. esperességi tanítói
kör elnöke beszélt s fejezte ki örömüket az
egyesülés fölött. Bejelentette, hogy az ő elnöksége alatt levő radnóthi kör minden tagja belép
a „Kisküküllővármegyei ált. tanítóegyesület "-be.
Előadást tartottak még Csinády István és Sipos
Zsigmond dicsőszentmártoni áll. isk. tanítók.
Gyűlés után 42 terítékes közebéd volt, melyen
lelkes köszöntőkben ünnepelték a testvéries
együttérzést.
— Tanítók gyűlése. A fertőszéplaki tankerületi tanítók Fertőendréden tartották tavaszi
közgyűlésüket. A gyűlést Veni Sancte és szentmise előzte meg, mely alatt a Tertőendrédi
énekkar gregorián és magyar ritmusú énekeket
adott elő. A gyűlés megnyitását előzőleg Szabó
János, Polgárdy Jenő fertőendrédi néptanítók
szép sikerrel gyakorlati előadást tartottak. Aztán Kotsis István elnök a tanítókat összetartásra és hazafias erkölcsös nevelésre buzdítva a
gyűlést megnyitotta, melynek tárgyai voltak : a
mult gyűlésről fölvett jegyzőkönyv s az erre
vonatkozó egyházmegyei leirat felolvasása. A kántortanítók kérelmei a nyugdíjilleték kivetésénél,
a nyugdíjügy rendezése, a szolgálati szabályzat
megvitatása élénk eszmecsere mellett történt.
Megjelent a gyűlésen a tanítókon kívül Nemess
Sándor püspöki biztos, Pogátsa János győri ta-
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nár, Szűcs Géza lozsi káplán s a helybeli plébános : Lukáts József.
-(- Az Aradvidéki Tanítóegyesület Marosmenti köre mult hóban tartotta meg tavaszi
ülését a „Soborsin és Vidéke Kaszinó-Egyesülete"
helyiségében, hol a kör tanítótagjain kívül a
község értelmisége is több mint 100 egyénnel,
többnyire hölgyek által, volt képviselve. A gyűlést a Himnusszal vezették be, melyet Arnold
János köri elnök tartalmas megnyitója követett.
Ugyancsak Arnold János értekezett „A család
és társadalom a népnevelés szolgálatában" cím
alatt. Elénk képekben mutatta be a szülői ház, az
iskola s a társadalomnak a nevelésügy iránti közönyét, mulasztásait, elítéli az iskola új bürokratikus
rendszerét, mellyel a szülőt elzárja az iskolától,
s amely az órarend keretében hivatását befejezve
látja; vázolja egyúttal a jövő népnevelő iskoláját.
Majd megdöbbentő képét festi a társadalom erkölcsi züllésének, az alkohol pusztításainak, a szociálizmus s feminizmus szertelenségeinek, a túlzott társadalmi igényekből származott anyagi és
erkölcsi pusztulásnak. Végül a társadalmat népnevelési egyesületek alakítására hívja föl. liubenesku Auguszta, aradvárosi tanítónő magas irodalmi színvonalon álló értekezése az „Anyák
iskolájáról" jegyzőkönyvi köszönettel honoráltatott. Cziráky Márton, aradvárosi ig.-tanító gyakorlati tanítása „A modern rajzoktatásról" nagy
érdeklődést keltett a közönség soraiban. A gyűlés
berekesztése után az „Erzsébet szobor" megkoszorúzásának ünnepélye következett.
Andrón
Sándor petrisi áll. tanító szavalta Várady Antal
gyönyörű költeményét; majd Dávid Katalin, gyoroki áll. tanítónő mondott mély érzéssel imát s
helyezte el a Marosmenti Tanítók Körének díszes
koszorúját. Befejezésül az ifjúsági dalkör alkalmi
dalt énekelt. 12 órakor a több mint 100 tagból
álló társaság a Seidner Bernát és Fia cég
előzékenyen felajánlott iparvasútján a temesesti
völgybe rándult ki.
X A Magyar Zenepedagógiai Társaság f.
hó 6-án tartotta rendes évi közgyűlését az országos m. kir. zeneakadémia termében, Hubay elnöklete alatt. Az évi jelentést Hackl titkár terjesztette elő. Elsősorban a társaság elhunyt tagját,
Göll Jánost búcsúztatta el. A vallás- és közoktatásügyi miniszter évi 1000 korona államsegélyben
részesítette a társaságot. A társaság feliratára
vonatkozólag ugyancsak a miniszter kilátásba helyezte, hogy az ének- s zenetanítók elméleti s
gyakorlati kiképzésének előmozdítása végett a
közelben továbbképző-tanfolyamot létesít. A közgyűlés elfogadta az 1911-ben, Liszt Ferenc születésnapjának 100-ik évfordulója alkalmából rendezendő zeneünnepély s országos zeneműkiállításra
vonatkozó javaslatokat. Erődi Ernő pénztárnok
évi jelentését a közgyűlés köszönettel fogadta.
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A közgyűlés határozata értelmében a társaság a
középiskolai énektanítás ügyében feliratot intéz a
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, melyben
az éneknek a modern pedagógiai elveknek megfelelő rendszeresítését kéri. Hacld titkár javaslatára a közgyűlés egyhangúlag tiszteletbeli tagoknak választotta Eszterházy Miklós herceget
s Goldmark Károlyt, a világhírű zeneszerzőt.
Közgyűlés után az akadémia nagytermében a
Haydn-emlékünnepély következett, melynek egyes
számait Hubay Jenő elnök művészi vezetése alatt
adták elő, a műsor utolsó száma Haydn Hungarischer Nationalmarsch volt, Kruyswyk Valter
vezetése alatt, mely eredeti mivoltával érdekes
benyomást keltett. A zsúfolt teremben egybegyűlt közönség nagy lelkesedéssel ünnepelte Hubay Jenő elnököt s a közreműködő művészeket.
= A Veszprémvármegyei Általános Tanítóegyesület mult hóban Zirczen, a róm. kath.
iskolaépületben közgyűlést tartott. Ligárt Mihály
elnök szép beszédben üdvözölte az egybegyűlt
tagokat és vendégeket. Utána Kránitz József,
egyesületi főjegyző felolvasta titkári jelentését,
mit a közgyűlés tetszéssel vett tudomásul. Általános tetszéssel találkozó előadást tartott Molnár
István dr., a Magyar Gazdaszövetség titkára,
Juhász Imre, Kraft József és Kirchmajer Győző
tanítóképző-intézeti tanárok. Ugyancsak Kránitz
főjegyző „A tanítók nyugdíj re víziójá"-ról értekezett s a beterjesztett határozati javaslatait a közgyűlés egyhangúlag elfogadta és azt illetékes
helyre felterjeszteni rendelte. Ozuczay Gyula,
áll. isk. igazgató indítványára kimondotta a közgyűlés, hogy lehetőleg oly tankönyveket vezessenek be a tanítók iskoláikba, miket elemi iskolai
tanítók írtak, mert — szerinte — csak a tanító
ismerheti a népiskolának minden mozzanatát. Végül az egyesület megtekintette a zirczi apátság
gyönyörű könyvtárát és templomát.
X A Tolna-baranya-somogyi ág. h. ev.
egyházmegye mecsekvidéki tanítói köre
e hóban tartotta rendes tavaszi közgyűlését
Bonyhádon, az ev. templomban, Kracher György
és Péter Sándor kettős elnöklete alatt. Kracher
elnök szívélyes megnyitó szavai után Kiss Sándor
tartott gyakorlati tanítást a számtan köréből s
ügyes módszerrel vezettette le a gyermekekkel az
egész számokból a törtek képzését egy saját
találmányú, könnyen szétszedhető méterrúd segélyével ; e praktikus taneszközt Tihanyi Domokos
kir. tanácsos, tanfelügyelő felhívására a minisztériumnak is be fogja mutatni. A tanítás befejeztével a tanítóság anyagi és társadalmi helyzetének emelését célzó ügyek tárgyaltattak élénk
vita kíséretében. A gyűlés kiemelkedőbb pontja
Mühl János nyugalomba vonult tanító önéletrajzának fölolvasása volt. Az érdemekben megőszült öreg pedagógus 55 súlyos, küzdelemteljes
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éven keresztül teljesítette lankadatlan szorgalommal és vasigyekezettel gyönyörű hivatását. Mekényesen, ahol működésének legnagyobb idejét töltötte, sok nemes tette hirdeti maradandó emlékét.
Az egylet tagjai mély meghatottsággal hallgatták
a tanulságos felolvasást s meleg ovációban részesítették a búcsúzó kartársat. Még Wikkert Lajos
bonyhádi igazgató-tanító olvasta föl a teljesen
osztott népiskola számára készített részletes tananyagfelosztását a számtanból. A nagy szakismerettel készített, gondos munkálat méltó elismeréssel honoráltatott. A közgyűlést társasebéd követte, amelyen hangoztatták a tanítói
közérzület ápolását és együttműködés szükségességét, mert csak így érhető el ama nagy cél,
hogy e haza lakossága nyelvben és érzelemben
eggyé legyen.

Különfélék.
A családi nevelés világértekezlete.
A belgák fővárosában készülnek rá. A jövő
esztendő augusztusában tartják meg. De aki részt
akar venni valami értekezésével, ezt még ez év
utolsó hónapja előtt kell Brüsszelbe küldenie.
A jelentéseket a kérdés kifejtésére és az alkalmazandó gyakorlati eszközök vizsgálatára kell
korlátozni és a levont következtetések vagy a
kongresszusnak elfogadásra ajánlott óhajok előadásával kell végezni. Ezek a jelentések nem
terjedhetnek túl öt nyolcadrét lapon és nem
lehetnek bővebbek kb. 2000 szónál. Az ismertetések, amelyek nem tárgyai a megbeszélésnek,
1000 szónál többre nem terjedhetnek.
A kiadott szabályzat meghatározza, hogy mely
nyelven juthat szóhoz az ember a kongresszuson,
a francián kívül. Oroszország nagy ország, de azért
mellőzik nyelvét. Emiatt nem fáj a mi fejünk.
Azt azonban élénken sajnáljuk, hogy a magyart
sem veszik számba. Spanyolul tanácskozhatnak,
magyarul nem. Pedig Európában a piréneusi félszigeten kívül aligha nagyon járatos a spanyol nyelv.
Nem kevesebb, mint 63 tételt szándékoznak
letárgyalni a nemzetközi gyűlésen. Ez talán mégis
sok egy kicsit. Az összes kérdések öt főszakosztályban fordulnak meg. Ezek : 1. Gyermektanulmányozás. 2. Családi nevelés. 3. Abnormális
gyermekek. 4. Különböző gyermekvédelmi tevékenység. 5. Iratok. A családi nevelés felosztásából kiemeljük azokat a pontokat, melyek a
„Nevelés az iskolaköteles korban" c. fejezetbe
tartoznak. Mily korban küldhető a gyermek iskolába. Mely esetekben alkalmazzák a szülők otthon
a Fröbel-elveket ? Mely esetekben jogosultak a
Eröbel-féle elvek az iskolában? A szülők kívánságai a Fröbel-iskolákkal szemben. Az iskolát
terhelő irányai a nevelésnek. Hogy segíthet ezen
a család. A szülők kívánságai a leányiskolák
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programmjával szemben. A gyermek testi nevelésének, a higiénanak, a családi gazdálkodásnak
és más hasznos és szükséges ismeretek tanításának fontossága. A leányinternátusok mikor szükségesek? Hogyan szerveztessenek azok, hogy
nevelésük családiassá és gyakorlatiassá váljék ?
A nevelők és nevelőnők nevelésére vonatkozó
kívánságok. A vizsgálatok és szünetek ideje,
ugyanegy ország különböző vidékei szerint. Orvosi
vélemények. Hogy kellene az iskolákban több
gondot fordítani a jellem módszeres fejlesztésére.
Kézügyesség nevelése. Esztétikai nevelés.
A harmadik Nemzetközi családi nevelésügyi
kongresszus központi bizottsága a dolog természete szerint abban fáradozik, hogy minden országban legyen külön országos bizottsága. Nálunk
is szerveztek ilyet. Ez Giesswein Sándor dr.
apátkanonok, orsz. képviselőt választotta elnökéül
és Eródi Tihamér dr. felső kereskedelmi iskolai
tanárt előadó-titkárává. Szakosztályait is megalakította június 9-én tartott és élénken látogatott
ülésén. Ez ülésen a brüsszeli főbizottság egyik
elnöke, a belga földmívelésügyi minisztérium
államtitkára is megjelent. A tanácskozáson résztvettek a többek között: Sebestyénné Stetina
Hona, Rosenberg Auguszta, Eró'di Béla dr. tankerületi főigazgató, Kármán Mór dr. egyetemi
tanár, Rottenbiller dr. táblai bíró, Nagy László
képzőintézeti igazgató, Havas Gyula dr. nyug.
tanfelügyelő, Vőlenseky Gyula lapszerkesztő, Éltes Mátyás iskolaigazgató stb.
Egyhangúlag elfogadták Kármán azon indítványát, hogy az egyes főkérdésekről rövid összefoglaló munkát készíttetnek, hogy a magyar kultúrának a családi nevelést érintő ágait bemutassák
Belgium fővárosában. Örömmel vették tudomásul
Vőlenseky bejelentését, hogy a polg. isk. tanárok
orsz. egyesülete a maga költségén küldi ki négy
tagját a kongresszusra.
A bizottság egyhangú lelkesedéssel tiszteleti
elnökévé választotta : Apponyi Albert, Andrássy
Gyula, Günther Antal és Darányi Ignác minisztert, Mailáth Gusztáv gróf, Proháseka Ottokár dr., Antal Gábor és Schölte Gusztáv püspököt, Apponyi Albertné és Csáky Albinné grófnét,
továbbá még egynéhányat.
— Szünidei tanfolyam. Kaiserslauternben
(Pfalz) két tanfolyamot rendeznek az idén külföldiek számára. Az első augusztus 2-től augusztus 28-ig, a második augusztus 30-tól szeptember 11-ig tart. A főgondot a német nyelv
tanítására, a német irodalomnak és viszonyoknak
ismertetésére fordítják. A pedagógusokat két
előadássorozat érdekelheti. A tanulásról tartott

és a kultúrideálóknak és nevelésnek kapcsolatát
magyarázó előadások. A tanítás című sorozat
foglalkozni akar a gyermek tevékeny részvételével a tanításban. Megvilágítja a tanulás külön-
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böző oldalait. Kiterjeszkedik a tanulás pszichológiájára is. A kultúrideálok és nevelés kapcsolatáról szóló, vagyis a nevelés erkölcsi alapelveit
boncoló tanítások fejtegetik az emberi gondolkodás végső alapfogalmait (Isten, természet, ember), a legfontosabb kultúreszményeket. Méltatják
e közműveltségi ideálokat és ezek alapján tárgyalják a nevelés különböző célját és formáját.
Az érdeklődőket szívesen felvilágosítja a tanfolyam rendező-bizottsága (Ferienkurse für Ausländer, Kaiserslautern (Pfalz). Érdemes volna
nekünk magyaroknak is foglalkozni olyan tanfolyam eszméjével, mely a művelt külföldieket
vonzaná hozzánk.
(h.)
— A belényesi kirendeltség népoktatási
Ügye. Érdekes, de egyszersmint elszomorító az a
tanfelügyelői jelentés, melyet Erődi János, a
belényesi kir. tanfelügyelőségi kirendeltség vezetője, Bihar megye közigazgatási bizottságának
június hó 2-án tartott gyűlése elé terjesztett.
E szerint a tantestülethez 213 község tartozik,
melyekben 243 elemi népiskolának kellene lenni,
de 55 községben iskola egyáltalában nincsen,
47 iskolánál pedig a tanítói állás betöltetlen,
míg 9 községben az iskola hatóságilag bezáratott.
Ezenkívül a törvény követelményeinek meg nem
felel 59 iskola és így a 243 iskola közül csupán
73 azon elemi népiskolák száma, melyek a törvény követelményeinek megfelelően elhelyezve,
kielégítően, vagy jobban felszerelve vannak és
melyekben a tanítási eredmény megfelelő. Ezen
számadatok azonban még nem mutatják a szomorú
állapot teljes képét, mert ehhez járul még az is,
hogy a rendetlen beiskolázás ós iskolalátogatás
miatt a mindennapi tanköteleseknek alig 10%-a
végezheti a teljes VI osztályt. Ismétlő-iskola pedig
alig egy pár helyen van. Ezen állapotnak szomorú
következménye az, hogy a tanítói fizetést e kerület
több községében még ma is csak a múzeumokban
feltalálható „rováson" vetik ki és szedik be.
— Szünidei Fürdőkouviktus. Az idei nyári
szünidőben Siófokon a középfokú tanintézeteknek
üdülésre szoruló ifjúsága részére tanári felügyelet
alatt álló konviktus fog szerveztetni, m. p. két
négyheti turnusban: július 1-től 28-ig és július
31-től augusztus 27-ig. E konviktusokat egy, az
Országos Középiskolai Tanáregyesület kebelében
fennálló külön bizottság szervezi és vezeti, tisztán
emberbaráti és hazafias szándékkal, minden üzleti
érdek kizárásával, a Balatoni Szövetséggel karöltve. Már érettségizett tanulók rendszerint nem
vehetők fel. A napi ellátásban a lakáson kívül
bennfoglaltatok : a reggeli, ebéd, vacsora és két
uzsonna. Az elnökség gondoskodott arról, hogy
az élelmezés mennyiség és minőség dolgában teljesen megfelelő legyen. A lakás egy a fürdőteleptől 3 percnyire fekvő, egészséges bérházban
van. A kisebb szobákban 2, a nagyokban 5 tanuló
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nyer elhelyezést. A napi teljes ellátásért (lakás
és ötszöri élelmezés) minden tanuló 3 K-t fizet;
ezenkívül a ruha- és cipőtisztításért egy-egy tur
nusra 2 K 60 f-t és a fürdői bérletjegyért 5 K-t
(napjában egyszeri fürdés, az orvossal megállapított időben és tartamban). Minden tanuló hoz
magával : 2 lepedőt, 2 törülközőt, 1 ágytakarót,
1 pár teljes evőkészletet, 1 nagy vánkoshuzatot,
teljes úszóruhát (lepedő, külön blúz és külön
nadrág). Az utazás III. osztályú személyvonaton
történik Budapestről, csoportosan, a felügyelő
tanár vezetésével. A júliusi csoport július 1-én
reggel 6 óra 50 perckor indul a déli vasút pályaudvarából és 10 óra 41 perckor érkezik Siófokra;
az augusztusi csoport július 31-én indul, ugyancsak reggel 6 óra 50 perckor. Gyülekezés egy
órával az indulás előtt a déli vasút III. osztályú
várótermének hátsó bal fülkéjében (konviktusi
tábla kifüggesztve !). Azok, akik tartózkodási helyükről egyenesen és egyedül utaznak a konviktusba, ezt az elnöknek bejelenteni tartoznak és
megérkezésükkor a fölvételi jeggyel nyomban
jelentkeznek a felügyelő tanárnál. Aki valamelyik
konviktusba fölvétetni óhajt, a bizottság jegyzőjétől (Kallós Ernő, Budapest, IV., Váci-utca 45,
ETI. em. 22. ajtó) Jelentkezési lapot kér és azt
pontosan kitöltve neki visszaküldi. A 10 K fölvételi díjat és 30 K előleget pedig a pénztárosnak
(Bados Ignác főreáliskolai tanár, Budapest, VI.,
Bulvovszky-utca 26.) küldi be, aki ennek fejében
kiszolgáltatja a Fölvételi jegyet, mely egyúttal
nyugtául és a személyazonosság igazolásául szolgál. Az előkészítés terhes munkájára és a tanulók
korlátozott létszámára való tekintettel a jelentkezéseknek sürgős beküldését kéri a bizottság.
— Pályázat. A trencsénvármegyei tanítók
„Kosztka Mihály" házába való felvétel iránti
kérvények az utolsó évi iskolai bizonyítvány csatolásával, f. é. július hó 15-ig Kosztka Mihály kir.
tanácsos, tanfelügyelő és segítőegyesületi elnök
címére annál is inkább beküldendők, miután a
később érkező kérvények figyelembevétetni nem
fognak. Az ugyanezen év július hó 20-án Trencsénben tartandó segítőegyesületi választmányi
gyűlés dönteni fog a növendékek felvétele s a
fizetendő havi tartásdíj nagysága tárgyában, miről az összes kérvényezők prospektus és ruhajegyzék csatolásával értesítve lesznek.
— A Mária Dorothea-Egyesület fürdökedvezményei 1909-re. Zajzon-fürdőben fél
zene- és gyógydíj. — Gyertyánligeten
2 tag
részére a lakás, ásványfürdők, hidegvízintézeti
árakból, gyógy- és zenedíjakból 5 0 % az egész
idényben. — Élőpatakon május 15-től július
l-ig és aug. 20-tól szept. végéig a gyógy- és
zenedíj fele, a lakás árából 50 Vo. — Zálnokon
az egész idényben a fürdő- ós szobaárakból 25%.
— Csorbatón az egész idényben a szoba-, fürdő-
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és penzióárakból 15% engedmény. — Óvárifiirdőben (vasas), Szatmár mellett, több tagnak
a szoba- és fürdőárakból 30%. — jSíoÓs^-fürdőben az egész idényben a lakás- és fürdőknél 2 0 %
több tagnak. — Balatonfüreden
2 tagnak, ba
az apátsági vendégházakban laknak, június 15-től
aug. 20-ig ingyenes fürdők és a szobaárakból
30% ; május 15-től június 15-ig és aug. 20-tól
szept. 15-ig ingyenes fürdők és a szobaárból
50%. — FeJcetehegy-iaráöben május 1-től június
30-ig és aug. 20-tól szept. 30-ig ingyenes lakás,
a gyógydíj elengedése és a fürdők árából 50%.
A főidényben a gyógydíj elengedése. — Bajeczfürdőben az elő- és utóidényben az I. oszt. tükörfürdők és a lakások árából 50%, az étkezésnél
10% kedvezmény. A főidényben, jún. 30-tól
aug. 20-ig az L oszt. tükörfürdőnél 50%, a lakásból 15% és az étkezésből 10% engedmény. —
Tárcsán az egyesület tagjai a gyógyfürdők árából, továbbá a gyógy- és zenedíjból 25% engedményt kapnak. — Csízi jód-bróm forrás fürdőben
az elő- és utóidényben (aug. 15. előtt) a gyógyhely-illeték és fürdők árából 50% engedmény.
— Balf kénes iszapfürdőben az egész idényben
a fürdők árából és a gyógydíjból is 50%. —
Pösfa/éw-fürdőben az egyesület négy tagja kap a
kád- és medencefürdők árából 25% kedvezményt.
— MarosujvároU több tag részére 30 db, egyszerre váltandó bérletjegy 11 kor. helyett 10
kor. — K szegen a dr. Dreiszker-féle vízgyógyintézetben a bentlakóknak 15%, bejáró betegeknek 10% kedvezmény. — Bártfa-iürdőben az
igazgatósági épület és villákban az elő- és utóidényben, azaz jún. 20-ig és aug. 1-től 30%
engedmény. — iyíjjifc-fürdőben az egész idényben a fürdők-, gyógy- és zenedíjból 5 0 % kedvezmény ; az elő- és utóidényben a lakás árából
is jelentékeny kedvezmény. — Stubnya-íiirdöben
egy tagnak aug. hóban 4 hétre ingyen fürdő és
lakás, több tagnak aug. 1-től szept. 15-ig ingyen
fürdő. — Szobránczon az egyesület két tagja az
egész idényben a lakás árából 50%, ingyen
fürdő- és idénydíjmentesség.
— A néptanítói munkásság elismerése.
Meghatóan szép és a tanítói munkásság érdekes
elismerésének adta jelét Siménfalva község székely
lakossága Szász Ferenc áll. isk. ig.-tanító iránt,
ki 19 évi folytonos ottmüködése alatt e községet a vidék legértelmesebb és intelligensebb
községévé nevelte. A nép kultúrális és gazdasági
életének fejlesztését szolgáló újabb intézményeket
legelőször e községben láttuk meghonosítva anynyira, hogy ma már hitel-, fogyasztási-, tej-,
állatbiztosító-szövetkezetek állanak a népjólét
szolgálatában. De kiváló tevékenységet fejtett ki
19 év alatt az „Ifjúsági egylet" vezetésében,
melynek 1903. évben szilárd és kitartó buzgóságával ifjúsági „Otthon"-t épített s azóta az
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egyesület saját tulajdonát képező épületében
tartja tanulási és táncestéigeit. E kiváló tevékenységének elismeréseül az ifjúság akkép rótta
le háláját Szász Ferenc iránt, hogy megfestette
életnagyságú mellképét és azt az „Ifjúsági-Otthon" nagytermébe helyezte el. E kép leleplezési
ünnepélyét tartották meg f. évi május hó 20-án.
A községnek apraja-nagyja zsúfoltságig megtöltötte a nagy termet. Darkó Lajos székelyszentmiklósi tanító vezetése mellett az ifjúsági
dalkör alkalmi énekkel nyitotta meg az ünnepélyt, Szász Károly ref. lelkész hosszabb beszédben méltatta az ünnepelt érdemeit, majd Vári
Kálmán az ifjúság háláját tolmácsolta ; Györké
Róza az unitárius, Marosi Eszter a református
vallású leányok nevében nyújtott át díszes csokrot, mire Szász Ferenc meghatottan mondott
köszönetet az ifjúságnak és a községnek e kitüntető figyelemért. Az ünnepélyt a Himnusz eléneklésével zárták be.
— Felvétel a Tanítók Házába. A Békésvármegyei Általános Tanító-egyesület a Tanítók
Házában létesített két szobaalapítványi helyre
pályázatot hirdet. Ezen helyekre elsősorban
békésvármegyei tanítók Budapesten vagy Kolozsvárt tanuló fiai pályázhatnak. Fölhívom a pályázni
kívánókat, hogy az „Eötvös-alap" elnökségéhez
címzett kérvényeiket, a szükséges okmányokkal
együtt f. évi június hó 28-ig hozzám küldjék be.
Láng Gusztáv, egyesületi elnök, Békéscsaba.
— Halálozások. Kálmán Márton áll. tanító,
oki. polg. isk. tanár folyó évi június hó 1-én
életének 39-ik és tanítói működésének 18-ik
évében elhunyt. — Galambos Lajos kiskoszmályi
ref. tanító folyó évi június hó 5-én életének 52.
és tanítói működésének 33. évében elhunyt. —
Tulipán János nyug. r. k. kántortanító, életének
66. évében, hosszas szenvedés után elhunyt. A
tanítói pályán ^3 évet töltött. — Medeséri
Miklóú János nyug. ev. ref. tanító, Kisgalambfalván, életének 93-ik évében, f. évi június hó
5-én elhunyt. Áldás emlékükre.

Szerkesztői üzenetek.
B. I. (Madárkák a tanulókhoz.) A nagy nyilvánosságot nem bírja meg. — K. F. (Csali mese.) Gyönge
versek. — V. M. (Egy kollégám halálára.) Vannak
sikerült sorai, de egészében nagyon alatta marad a
mi mértékünknek. — H. E, (Ciliké búcsúzik.) A tárgy
kedves, de megírása sablonos. — H. L. (Annuskadalők.) Jönnek.
T a r t a l o m : Társadalom és iskola. Kósa István. —
Alkoholizmus és felvilágosítás. Kőrösy György dr. —
Az Eötvös-alap gyarapításáról. Rákosi Ferenc. —
Könyvesház. — Tanítók tanácsadója. — KözBégi és
egyéb helynevek. — S z é p i r o d a l o m : Versek. Gály
Camilla. — Az új cipőtalp. Jeszenszkyné T. Irén. —
Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Különfélék. —
Szerkesztői üzenetek. — Menetrend.
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A in. kir. államvasutak
1909 máj. 1-től érvényes nyári menetrendje.
VI.
A m. kir. államvasútakon és az általa kezelt
magánvasútakon f. évi május hó 1-én az új
nyári menetrend lép életbe, melynek lényegesebb
eltérései a jelenlegi menetrendtől a következőkben közöltetnek :
A debreczen—tiszalöki vanalon.
A jelenleg Hajdúböszörményről d. u. 1 óra
10 p.-kor Debreczenbe induló motoros-vonat Tiszalöktől kiindulólag, és pedig d. e. 11 óra 25 p.kor fog indulni, ellenben a jelenleg Tiszalökről
d. u. 1 óra 3 p.-kor Debreczenbe induló mótorosvonat Tiszalök és Hajdúböszörmény között nem
fog közlekedni.
A debreczen—nagyléta—vértesi és sáránd—
derecskei vonalon.
Derecskéről Sárándon át Debreczenig a mult
nyáron vasár- és ünnepnapokon közlekedett esti
vonat az idén is máj 16-tól, bezárólag szeptember 12-ig, ugyanazon napokon közlekedni fog.
A

debreczen—nyíregyháza—csap—sianki-i
vonalon.
Debreczen—Nyíregyháza—Csap—Sianki között
a személyszállító-vonatok közvetlenül átszállás nélkül egy szám alatt fognak közlekedni.
A Debreczen és Hajdúhadház között megnyílt
Bocskay-kert új állomáson az összes személyszálHtó-vonatok részben rendesen, részben feltételesen meg fognak állani.
A nagykároly—zilahi vonalon.
A jelenleg Nagykárolyról d. e. 10 óra 5 p.kor Tusnádszántóra induló és a Tusnádszántóról
d. u. 1 óra 21 p.-kor Nagykárolyba érkező vegyesvonatok egyidejű megszüntetése mellett Nagykároly és Zilah között egy-egy új vegyesvonat
helyeztetik forgalomba.
Az új vonat Zilaliról indul reggel 7 óra 38 p.kor és Nagykárolyba érkezik d. u. 12 óra 24 p.kor, ahol Máramarossziget és Budapest felé csatlakozni fog ; az ellenirányban pedig Nagykárolyról
— csatlakozással Budapest és Debreczen felől —
d. u. 2 órakor indul és Zilahra este 6 óra
55 p.-kor érkezik.
A Nagykárolyról jelenleg d. u. 4 óra 5 p.-kor
Zilahra induló személyvonat este 6 óra 22 p.kor fog indulni és Nagykárolyban csatlakozást
nyer Budapest és Debreczen felől.
A sarmaság—szilágysomlói vonalon.
Szilágysomlyóról este 8 órakor Sarmaságra és
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Sarmaságról este 9 óra 20 p.-kor vissza Szilágysomlyóra egy-egy ú j vegyesvonat fog indíttatni.
Ezen új vonat Sarmaságon csatlakozni fog Nagykároly felől, illetve Zilah felé.
A

szatmár-kossuthkert—bikszádi

vonalon.

Szatmár-Kossuthkert és Bikszád között a mult
nyáron közlekedett fürdővonatok május 1-től, bezárólag szeptember 15-ig, ismét forgalomba helyeztetnek.
Szatmár-Kossuthkerttől Bikszádig és vissza vasár- és ünnepnapokon július 1-től, bezárólag
augusztus 31-ig, egy-egy tehervonat fog személyszállítással közlekedni, mely Szatmár-Kossuthkertről Bikszádra reggel 6 óra 6 p.-kor indul, Bikszádról vissza Szatmár-Kossuthkertre éjjel 10 óra
5 p.-kor érkezik.
A máramarossziget—aknaszlatinai vonalon.
Mindkét irányban egy-egy új vegyesvonat a
nyári évad tartamára, azonkívül június 1-től
szeptember l-ig egy-egy tehervonat személyszállítással helyeztetik forgalomba a délutáni órákban.
A püspökladány—szeghalomi vonalon.
Püspökladányból éjjel 2 óra 50 p.-kor Bihar-;
nagybajomig minden hétfőn és csütörtökön, valamint a püspökladányi országos vásárok napjain
egy tehervonat személyszállítással indíttatik.
A nagyvárad—vaskóit—baresti vonalon.
A jelenleg Nagyváradról reggel 5 óra 30 p.kor Vaskóh—Barestre induló személyszállító tehervonat Nagyváradról közvetlen csatlakozással a
Budapest és Predeál felőli gyorsvonatokhoz és a
Budapest felőli személyvonathoz, már éjjel 2 óra
50 p.-kor fog indulni.
A nagyvárad—püspökíiirdői és nagyvárad—
félixfiirdői vonalon.
Nagyvárad és Püspökfürdő, valamint Nagyvárad ós Félixfürdő között a mult nyáron forgalomban volt fürdővonatok az idén is ugyanazon
időtartamban közlekedni fognak.
A szombatság—rogoz—dobresti vonalon.
A jelenleg Szombatság—Rogozról d. e. 9 óra
30 p.-kor Dobrestre induló vegyesvonat korábban,
és pedig reggel 7 óra 6 p.-kor indíttatik.
Szombatság—Bogoz és Dobrest között irányonként 2—2 új vegyesvonat helyeztetik forgalomba.
Az ú j vonatok Szombatság—Rogozról Dobrestre
indulnak d. e. 11 óra 40 és d. u. 3 óra 20 p.kor, az ellenkező irányban pedig Dobrestről Szombatság—Rogozra érkeznek d. e. 11 órakor és
d. u. 2 óra 37 p.-kor.
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ISKOLÁN KÍYÜLI KÖZOKTATÁS.
Rovatvezető: J A N C S Ó

A .szociáldemokrata szabadoktatás.
(Vége.)
II. Munkás-mellékkollégiumok.

1. Bíró Lajos: „Szemelvények a régi és modern irodalomból." 6 óra.
Az előadás célja a társadalmi élet és irodalmi termékek között való kölcsönös hatás
bemutatása. I. Beaumarchais. II. Flaubert.
III. Dickens. IV. Kipling. V. Shaw. VI. Dosztojevszky.
2. Bresztovszky
Ernő : „ A néphalandóság
Magyarországon." 4 óra.
I. Az emberi élet hosszát a születés és a
megélhetés körülménjei határozzák meg; a
szervezet ellenállóképessége s a megélhetés
viszonyai. Olyan országok, melyekben a népesség átlagjövedelme nagyobb, hosszabb az
átlag-életkor. A közegészségügyi intézmények
javulásával is javul a halandóság. II. A gyermekhalandóság Magyarországon. A születés és
halandóság viszonya egymáshoz s az országos
gazdasági helyzethez. Halvaszületések. A felnőttek halandóságai, viszonyai: nem, kor, foglalkozás, anyagi helyzet szerint. III. Lakásviszonyok. Fertőző betegségek: különös tekintettel a nemi bajokra s a tüdővészre. Halandóság
megyék és országok szerint. IV. Közegészségügyi
viszonyok. Az állam és a község szerepe a
közegészségügyben. Az orvosok száma és helyzete. Betegsegítő-pénztárak. A városok, főként
Budapest közegészségügyi helyzete. Összefoglalás : ezer ember élettörténete Magyarországon
a statisztika alapján.
3. Bród Miksa orvos : „ A gümőkór ellen
való védekezés." 5 óra.
1. A fertőző betegségekről általában, különösen pedig a gümőkórról. Mi okozza a gümők ó r t ? A gümőkór bacillusairól. II. A gümőkór elterjedése és elterjedésének módjai általában, különösen pedig Magyarországon az ipari
munkások között. III. A gümőkór, mint lakásbetegség. Az otthon-munka. A munkáslakások
egészségügye általában, különösen pedig: milyen legyen az egészséges munkáslakás. IV.
Szanatóriumok, erdei üdülőtelepek és dispensairek. V. A tüdővész gyógyításáról. VI. Védekezés a tüdővész ellen. (A munkások életviszonyai, táplálkozásuk, ruházkodásuk, a nemi
betegségek, az alkohol stb.)
4. Bácz Gyula : „Földbirtok reformtörek-

BENEDEK.

vések Nagybritanniában." 4 óra. Az előadás
célja az ipar és földmívelés viszonyának szemléltetése.
1. Miért aktuális a földbirtok reformja a
nagyiparos Angolországban? A brit népesség
megoszlása foglalkozás szerint az utolsó pár
évtizedben. A földbirtok megoszlása. Mezőgazdasági proletárok. II. A brit mezőgazdaság
termelése 1860 és 1900 között. A mezőgazdasági népesség s vele a mezőgazdaság
hanyatlása. III. és IV. A falusi parasztság
fenntartására való társadalmi és állami törekvések. Telepítési kísérletek. Az 1907. évi földkisajátítási törvény. E törvénynek várható
hatása a brit mezőgazdasági és ipari népességre.
Nagybritánnia példája Európaszerte intenzívebbé teszi és sietteti a földbirtoknak állami
törvények segítségével való reformálását. Befejezésül összehasonlító utalás a magyar földbirtokviszonyokra.
5. Szende P á l : „Magyar közjog a történelmi
materiálizmns megvilágításában." I. rész. (Ez
előadások a II. félévben is folytatódnak.) 8 óra.
Az alapfogalmak kifejtése. A mai közjogi
tudomány és a történelmi materiálisztikus irány
alapfogalmainak és módszereinek szembeállítása. Közjogi babonák és> alkotmánytörténeti
hazugságok. Az ezeréves magyar alkotmány és
a vagyontalan osztályok. A gazdasági viszonyok befolyása a közjogi intézményekre. Állampolgári jogok és kötelességek a magyar osztályállamban. A király közjogi helyzete és a
felségjogok. A király és az uralkodó osztály. Osztályérdekek érvényesülése a magyar
törvényhozásban. Főrendiház. Képviselőház és
választói jog.
133. Felsőbb tanfolyamok.

1. Dániel Arnold: „Az agrárszociálizmus
problémái." 3 óra. Az előadás célja mindama
problémák ismertetése, melyeket a mezőgazdasági kérdés a tudományos szociálizmus elé állít.
1. A mezőgazdaság fejlődése. A mezőgazdasági termelés állapotának hatása az iparra és
a munkabérekre. II. A földjáradék és csökkenő
földhozadék törvénye. 111. A mezőgazdaság
szervezete. E szervezet társadalmi és politikai hatása.
2. Dienes Valéria: „Az emberi tudat szerkezetéről." Az előadás célja a lelki élet mechanikájának leírás a.
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I. A tudat szerkezetére utaló tények közül
a spontán esetek. Egymástól elszigetelt emlékezetláncok, eszmefelbomlások. II. Hasonló
tények mesterséges kihívása. Hipnózis, szomnambulizmus. A tudat térfogata ; a tudatküszöb
eltolódásai. III. A normális egyén tudatrétegei.
„Tudattalan" érzés, ítélet, okoskodás stb. IV.
Az emberi tudat réteges szerkezete. A „tudattalan" értelme. A tudattalan, mint a lelki élet
alapépítménye. A tudat felszíne. A személyiség.
3. Dienes Pál: „A felsőbb mathematika
alapfogalmai." (Bevezetésül a fizikai alapismeretekhez.) Az előadás célja a természettudományi módszerek használásához szükséges
alapfogalmak ismertetése.
I. Első- és másodfokú egyenletek, szögfüggvények. II. A határérték (limes). III. Az irracionális számok, az egyenes, a sík. I V . A
függvény (funkció). V. A differenciálhányados,
derivált függvény. VI. Magasabbrendű és
parciális differenciálhányados. VII. Határozott
integrál. VIII. Határozatlan integrál. IX. Végtelen sorok, egyszerűbb függvények, Taylor
sora. X. Differenciál és görbemeneti integrál.
XI. Közönséges differenciálegyenletek. XII. Parciális differenciálegyenletek.
4. Fényes Samu: „Magyar jakobinusok."
4 óra.
II. József kora. Az ország állapota, a nemzeti ellenállás. II. József után, az 1790. országgyűlés. II. Lipót. A magyar jakobinusok. A per.
Törekvéseik és viszonyuk a nemzeti eszméhez.
5. Gönczi Jenő.: „A történelmi materializmus elméletéhez." 4 óra.
Ez elemzések célja: megvizsgálni a történelmi materiálisztikus szociológia egyes tételeinek szerepét a társadalomra vonatkozó gondolkozásban, megállapítani e tételek természetét
és fejlődésük irányát s végül megjelölni a társadalmi jelenségek kellő leírását tartalmazó formulázásának előfeltételeit.
6. Harlíányi
Ede: „Osztályközi ethika."
4 óra. Az előadás célja a mindenkori társadalmi alak és uralkodó erkölcsi kánon között
való összefüggés szemléltetése.
I. Az osztálymorálról : Korunk erkölcsének
jellege. A morálparancs rendesen osztályérdeket szolgál. E jelenség oka. A törvényszerűség,
megvilágítási példákkal. Alázatosság erénye.
Közönséges és kereskedelmi
becsületesség.
Nemi morál. Prostitúció intézménye. Hazaszeretet parancsa. II. Az osztálykozi ethika
kezdetei. A fejlődés okai. Az átalakulás lefolyása. Osztályközi erények és bűnök. Tisztaság. Egészség. Műveltség. Szaporaság. Ezek
ellenke7Ője. Proletár-erények. III. Az osztályközi általános ethika várható fejlődése. Társadalmi átalakulás szükséges volta. Ennek
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erkölcsi együtthatója. Osztálymorál alkonya.
Új morál. Emberszeretet. Egyenlőség. IV. Az
osztályközi nemi ethika várható fejlődése. A
tisztátlanság képzetének tünedezése. A nemi
élet alakjai. Jellege. Házasság. Prostitúció
megszűnése. A négy előadás eredményeinek
összefoglalása.
7. Hertzka Tivadar: „A szolgaság keletkezésének története." 6 óra.
8. Maclzsar József: „Modern természettudományi perspektívák." 4 óra.
Az előadások célja az utolsó évek néhány
fontos természettudományi eredményének általánosan érthető összefoglalása és bemutatása
azoknak a perspektíváknak, amelyeket ez a
haladás nyújt, valamint megismertetése azoknak az eszközöknek, amelyek ezt a haladást
lehetővé tették. (Az anyag szerkezetének problémája. Molekulák, atomok, ionok és elektronok. Az atomok bomlása. Sugárzó anyag. Az
elemek átalakulása. Az „ősanyag" kérdése. Az
éter. Thomson elmélete. Az élet problémája.
A fizikális kémia. A kolloidok. Fermentumok stb.
A betegség. Immunizálás, vérsavó-gyógyítás).
9. Dr. Marschau Géza: ,Községi szociálpolitika." 3 óra. Az előadás célja ama feladatok megjelölése, melyek azért hárulnak a községre, mivel a magánvállalatok egyrészt kizsákmányolják a lakosságot, másrészt pedig bizonyos fokozott szükségletek kielégítésére nem
alkalmasak.
I. A modern községi szociálpolitika kialakulásának közvetetlenebb okai. Anglia s a Fabian
Society. Francia törekvések. A német pártok
s egvéb egyesülések községi szociálpolitikai
programmja. Olaszország : gyakorlati eredmények. Ausztria : a keresztény szociálisták.
Magyarország. II. Általános kultúr- és gazdasági politika. Lig/enes népoktatás. Népművelés.
Forgalom, tarifák, szerződések, municipálizálás;
vidéki lakások előnyei s forgalmi előfeltételei.
Lakáskérdés. A község épít- Adópolitika,
Unearned increment. Betterment. A német
ßodei,reformerek. III. Munkáspolitika. Munkástitkárságok. Községi tanácsadó. Munka- és
bérszabályzat. Tisztességes munkabérre, legkisebb munkabérre és sztrájkra vonatkozó záradék.
Munkaközvetítés. Szükségmunka.
Biztosítás
betegség, munkaképtelenség, aggkor és munkanélküliség eseteire. Munkaidő. Szabadságidő.
Munkaberpolitika. IV. A községi szociálpolitika
bölcselete. A községi szociálpolitika és a konzervatív meg a radikális pártok. A községi
szociálpolitika és a szociáldemoki'ata- párt. A
helyes községi szociálpolitika előfeltétele: az
általános, titkos, községi választójog. Kiterjedése. Fajai. Burkolt kijátszások. Gyakorlásának módjai. Az általános választói jog termé-
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s/etes hatásai a községi szociálpolitikára.
Összefoglalás.
10. Rónai Zoltán: „A bűncselekmények gazdasági okairól." G óra.
Bizonyos cselekmények büntetésének a társadalom gazdasági szervezetével való összefüggése.
A büntettek okaira vonatkozó főbb
oo
elméletek ismertetése. Primitív és történelmi
gazdasági
O
O szervezeteknek és a kriminalitásnak
viszonya. A modern kapitalizmusnak és a vele
összefüggő osztálytagozódásnak, nagyváros-alakulásnak és egyéb társadalomgazdasági jelenségnek hatása a különböző bűncselekmények
elkövetésére, a bűntettesek társadalmi organizációjára, a különböző társadalmi osztályoknak,
nemeknek és korosztályoknak a bűncselekmények elkövetésében való részesedésére. Magyarország gazdasági élete és kriminalitása. A
degeneráció társadalomgazdasági feltételei. A
degeneráció és társadalomgazdasági tényezők
bűncselekményeket előidéző hatásának viszonya.
Szociálizmus és kriminalitás.
11. Dr. Székely Aladár : „A szociológia lélektani iskolája." 4 óra. Az előadás célja a lélektan
szociológiai szerepének körülírása.
I. Az ember, mint a szociológia tárgya. A
szociológia helye az emberre vonatkozó tudományok között. A szociológia módszereinek
két abstrakt szélsősége. II. A használatban
levő módszerek : a pszichologikus irány és
ellenzői. A szubjektív elem kiküszöbölésének
kettős módja. A menopszichológikus szociológia
lehetősége és határai. III. A módszer kérdésének tárgyalása a külföldön és minálunk.
IV. A történeti materiálizmus beillesztése az
ellentétes módszerek kereteibe : Marx Kapitaljától Pikler Grundgesetzeig.
12. Vágó József műépítész: „Szociálizmus
és nemzeti művészet." 5 óra.
*

Ezt az anyagot ölelték fel a Társadalomtudományi Társaság szociológiai szabadiskolájának előadásai. Gazdag, változatos, sőt igen
széles mezőre kiterjedő. Ezt a didaktikai hibát
azonban észre vették és már az idei iskolai
évben lefolyt tanfolyamban igyekeztek kiküszöbölni, mint az az iskola jelen 1908/9.
évi működéséről szóló jelentésének következő
bevezető soraiból nyilvánvalóan kitetszik:
„A Társadalomtudományok
Szabad Iskolája
működésének harmadik évében az igazgatóság
egyrészt a múltban bevált tapasztalások nyomán haladt, másrészt újításokkal tett kísérletet. Ez utóbbiak közt legjelentékenyebb a
szemináriumok bevezetése, melyek minden
várakozáson felül hasznosaknak bizonyultak.
A hallgatóság érdeklődése oly nagy volt, hogy
a Kommunista kiáltvány olvasása és magya-
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rázása címűt a tervezett lírákon felül meg
kellett hosszabbítani. A tanárok és a látogató
igazgatósági tagok egybehangzó véleménye
szerint a hallgatóság a rendes tanfolyamoknál
megszokott előmenetelnél nagyobbat tanúsított.
Az előbbi félévek tapasztalásán okulva, az
egymásután következő tanórák halmozásával
is felhagytunk. A hallgatóság figyelme három
órán át, három egymástól különböző tárgyra
nehezen összpontosítható. Erre való tekintettel
egy estére legfeljebb két órát osztottunk be.
A képekkel, grafikai táblákkal és kíserleti
eszközökkel szemléltetett előadások igen hasznos volta szintén bizonyítást nyert. Michels
turini egyetemi tanár előadása az eszmék
nemzetközi forgalmának hasznosságát és azt
igazolta, hogy közönségünk idegennyelvü előadásokat is szívesen meghallgat. Végül azt
tapasztaltuk, hogy a természetüknél fogva élénkebb, a hallgatósághoz inkább alkalmazkodó
szabad előadások a felolvasásoknál sokkalta
jobban válnak be."
Jancsé Benedek.

Szabadtanítás egy altoldi vármegyében.
Békés vármegye törvényhatósága 1908. évi
május hó 25-én tartott rendes ülésén egy
elnökből és 16 tagból álló központi közművelődési bizottságot választott. Az 1908. évi
augusztus hó 8-án tartott törvényhatósági bizottsági ülés a közpo.i.i közművelődési bizottság tagjainak létszámát 16-ról 40-re emelte
fel, illetőleg a középponti bizottságot vidéki
bizottságokkal egészítette ki, úgy, hogy most
minden járásnak meg van a maga külön helyi
bizottsága. Az ily módon kiegészített nagybizottság a vármegye székhelyen több ízben
tette tanácskozás tárgyává, hogy milyen szervezettel és eszközökkel valósítsa meg azt a
nagy és mélyreható kultúrális célt, melyet
maga elé tűzött.
A nagybizottság kitűzött feladatának megoldásában két tényezőre támaszkodott: a vármegye intelligens társadalmára és a városok
s a községek közreműködésére.
A társadalom és a hatóságok együttes munkája nagy részben meg tudta valósítani azt a
nagy kultúrális törekvést, melyet a bizottság
maga elé tűzött. Ha itt-ott mutatkoztak is
hiányok, az nem annyira népünk közömbösségének, mint inkább azoti körülménynek tudható be, hogy az idő rövidsége miatt az előkészítő-munkálatok a vármegye valamennyi
községében nem voltak teljesen végrehajthatók.
A közművelődési bizottság 1908 november
15-én már előlegesen kidolgozott és elfogadott
24*
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tervezet alapján kezdette meg működését. Az
egyes előadások tárgyai úgy állíttattak össze,
hogy azokban társadalmunk minden rétege fellelhesse a maga tudnivalóját. A tisztán földműveléssel foglalkozó falvak és külterületek
lakóinak több gazdasági és közegészségügyi,
mint általános ismereteket nyújtó tárgyú előadások tartattak. A városok és nagyobb községek intelligensebb polgársága részére szakés általános ismereteket nyújtó, valamint a
társadalomtudomány köréből vett tárgyak szolgálnak előadási anyagul.
Az előadás színvonala mindig a hallgatóság
értelmi fokához alkalmazkodott. Az előadások
helyéről, világításáról, fűtéséről, berendezéséről,
kihirdetéséről a hatóságok gondoskodtak, amelyek a bizottság törekvéseit állandóan a legnagyobb készséggel támogatták. Az előadásokat tanulni és haladni vágyó népünk kitartó szorgalommal látogatta és viselkedésével fényesen igazolta a műveltebb életre való
rátermettségét.
Az előadások legtöbbje Uránia-szerű volt,
miből kifolyólag a vetítésben rejlő nagy
vonzóerő előmozdította népszerűségüket. Általában tapasztalható, hogy a szemléltetéssel —
képekkel — élénkített előadások mélyebb nyomokat hagynak hátra a nép lelkében.
Az előadások hatása ott, hol már előzően is
foglalkoztak a néplélek kiművelésével, szinte
szembeötlő. Számos helyről érkezett arra vonatkozóan jelentés, hogy a hallgatók közül többen felkeresték az előadások rendezőit, tanácsot s útbaigazítást kértek arra vonatkozóan,
hogy mit olvassanak és fogyatékos ismereteiket hogyan egészítsék ki ? Áki ismeri népünk
bizalmatlanságát és zárkózottságát, ezt olyan
eredménynek tekinti, amely érdekes tanulságot
rejt magában.
Az előadásokat rendesen vasárnapunkéig
délután 5—6 óra közötti időben tartottál.
Egyes helyeken hétköznapokon is rendeztek
előadásokat, jeléül annak, hogy téli időben
népünk elég szabad idővel rendelkezik az önművelésre.
A bizottság egyik főfeladatának tekintette a
közművelődés munkájába belevonni a társadalom értelmes ifjúságát is, hogy ezt elérhesse,
az előadások komoly tárgya mellé egy-egy
hazafias szép költemény elszavalását, továbbá
ének- és zeneszámokat is fölvett. Ez úton,
egyfelől a fiatalság lelkében a szép és nemes
érzelmeket nagy mértékben ápolta, másfelől
pedig elősegítette azt is, hogy népünk költői
irodalmunk szebb termékeivel is megismerkedhessek.
Az előadások ingyenesek voltak. így mindazok, akiket lelkük szükséglete hajtott, a mű-
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veltség után való vágy vezetett, könnyen hozzáférhettek az ismeretterjesztő előadásokhoz. A
tél folyamán a vármegye huszonnégy községében 131 előadást tartottak,
amelyeket
47.138 felnőtt egyén hallgatott.
A z előadások h e l y é n e k és t á r g y a i n a k j e g y z é k e .

I.

Gyula.

(Tartottak 11 előadást.)

1. Hogyan éljünk? Előadó: dr. Zöldy János,
főorvos (1908 nov. 15-én). 2. A honfoglaló
magyar. Előadó : Kursinszky Kálmán, főgimn.
tanár (1908 nov. 22-én). 3. Az
Árpádházi
királyok méltatása. Előadó: Kursinszky Kálmán,
főgimn. tanár (1908 dec. 6-án). 4. Az elektromosság. Előadó : Mérey Gyula, főgimn. tanár
(1908 dec. 13 án). 5. A könyv. Előadó: Rencsisovszky Ferenc, hírlapíró (1908 dec. 20-án).
6. A magyarok történelméből. Előadó: Kursinszky Kálmán, főgimn. tanár (1908 dec. 27-én).
7. A tüdővész. Előadó : Bacsó Gyula, főgimn.
tanár (1909 jan. 10-én). 8. Az alkohol. Előadó : dr. Décsy Károly, kórházi főorvos (1909
jan. 31-én). 9. Az Anjou-házból
származó
királyaink történelmi méltatása. Előadó : Németi
József, főgimn. tanár (1909 febr. 7-én). 10.
Az igazságszolgáltatás
és nemei. Előadó: dr.
Nuszbeck Sándor, törvényszéki jegyző (1909
febr. 28-án). 11. Gyermekápolás és gyermekvédelem. Előadó : dr. Décsy Károly, kórházi
főorvos (1909 márc. 7-én).
II. Kétegyháza.
(Tartottak 3 előadást.)

1. A madarakról. Előadó: Münch Szilárd,
főgimn. tanár (1908 nov. 15-én). 2. A madárvédelem. Előadó: Münch Szilárd, főgimn. tanár
(1908 dec. 6-án). 3. A tüdővész. Előadó: dr.
Zöldy János, főorvos.
III. Gyulavári.
(Tartottak l előadást.)

1. A madarakról. Előadó: Münch Szilárd,
főgimn. tanár. (1908 nov. 22.)
IV. Doboz.
(Tartottak 2 előadást.)

1. Az alkoholizmus. Előadó: dr. Décsy Károly, kórházi főorvos. (1908. nov. 24.) 2. .1
madarak élete. Előadó : Münch Szilárd, főgimn.
tanár.
V. Békéscsaba.
(Tartottak 9 előadást.)

1. A bolygók. Előadó: dr. Reil Lajos, főgimn.
tanár. (1908 nov. 22.). 2. Petőfi élete és költészete. Előadó: dr. Reil Lajos, főgimn. tanár.
(1908 nov. 30.) 3. A vízről. (1.) Előadó : Groó
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Vilmos, főgimn. tanár (1908 dec. 6.). 4. A vízről. (II.) Előadó: Groó Vilmos, főgimn. tanár.
(1908 dec. 13.). 5. Az allatok színe és alakja.
Előadó: Jéger József, főgimn. tanár (1909
jan. 10.). 6. Balkán-államok. Előadó: Laurovics
Ferenc, főgimn. tanár (1909 jan. 24.). 7. Egészségünk megóvásáról. Előadó: dr. Walfisch Ferenc, községi orvos (1909 jan. 31.). 8. A földrengés. Előadó : dr. Reil Lajos, főgimn. tanár.
(1909 febr. 7.) 9. A fertőző betegségek. Előadó :
dr. Wagner Dániel, főorvos (1909 febr. 14.)
VI. Újkígyós.
(Tartottak 2 előadást.)

1. A legfontosabb táplálószerekről. Előadó :
dr. Reil Lajos, főgimn. tanár (1908 dec. 13.).
2. A csillagok világa. Előadó: dr. Reil Lajos,
főgimn. tanár (1909 jan. 10.).
VII. Mezöberény.
(Tartottak 12 előadást.)

1. Az ősember élete. Előadó: Szabó Árpád,
polg. iskolai igazgató. (1908 nov. 15.) 2. Az
alkohol. Előadó: dr. Strasser Mór, orvos (1908
nov. 22.). 3. Házi állataink egészségéről. Előadó: Szilvássy Bálint, tanító (1908 nov. 29.).
4. A víz és szerepe, alkatrészei, hazai ásványvizek. Előadó : Mayer Károlyné, polg. isk taníkora.
tónő (1908 dec. 6.). 5. A Hunyadiak
Előadó : Szrnka János, polg. isk. tanár (1908
dec. 13.). 6. A Vág völgye. Előadó : Göttl Károly, polg. isk. tanár (1908 dec. 20.). 7. Az
állattenyésztés. Előadó : Zalay József, gazdasági
szaktanító (1909 jan. 10.). 8. Babilon és Biblia.
Előadó: Paulinyi Károly, ref. lelkész (1909
jan. 17.). 9. Az első segítség nyújtásáról. Előadó : Nagy Sándor, polg. isk. tanár (1909 jan.
24.). 10. A vas .bányászata és feldolgozása.
Előadó : Rachl János, polg. isk. tanár. (1909
jan. 31.). 11. A tüdővész és a szellőztetés. Előadó: dr. Berényi Károly, orvos (1909 febr. 7.).
12. A foszfortartalma műtrágyák és a foszfor
vegyületei. Előadó : Szabó Árpád, polg. isk.
tanár (1909 febr. 14.).
VIII. Köröstarcsa.
(Tartottak •"> elődást.)

1. A madarak hasznáról. Előadó: Buday
Bálint, tanító (1909 jan. 10.). 2. Az állatok adás-vételénél való szavatosságról. Előadó :
Hubert Károly állatorvos (1909 jan. 10.).
3. Szociális kérdések. Előadó : Biró László,
ügyvéd (1909 febr. 7.). 4. Adatol; Köröstarcsa
múltjából. Előadó : Szabó János, ref. lelkész
(1,909 febr. 14.). 5. Életmódunk a mult század derekán és ma. Előadó : Buday Bálint,
tanitó (1909 febr. 14.).
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IX. Gyoma.
(Tartottak G előadást.)

1. Magyarország
nagy korszakai. Előadó:
Harsányi Pál, ref. lelkész (1908 nov. 22.).
2. A könyv. Előadó: Kuer Imre, nyomdatulajdonos (1908 dec. 5.). 3. A növénytermelésről. Előadó: Szarvas Béla, uradalmi intéző
(1908 dec. 6.). 4. Miből lesz a termés? Előadó: Pálfy Béla r. kath. plébános. (1908
dec. 13.) 5. Művelődéstörténeti képek. Előadó :
Hajts Bálint ág. ev. lelkész. (1909 jan. 17.)
6. A család. Előadó: Pálfy Béla, r. kath.
plébános (1909 febr. 2.).
X. Szarvas.
(Tartatott 5 előadás.)

1. Az archeológiáról és Békésvármegye régiségeiről. Előadó : Domonkos János, nyug. tanító
(1908 dec. 12.). 2. A levegőről, egészségtani és
természett cini jelentősége szempontjából
tárgyalva. Előadó : Krecsmarik Endre, tanítóképzőintézeti tanár (1909 jan. 6.). 3. A szőlőmívélésről, tekintettel az újabb kezelési módokra s a
betegségek ellen való védekezések ismertetése.
Előadó : Benczúr Mihály, ág. hitv. tanító
(1909 jan. 31.). 4. A növények táplálkozásáról.
Előadó : Krecsmarik Endre, képző int. tanár.
(1909 febr. 28.) 5. A magyar nép jelleméről.
Előadó : Krecsmarik Endre, képőzint. tanár
(1909. márc. 13.).
(Vége köv.)

Egy tanító munkássága az iskolán
kívüli oktatás keretében.
Sajátságos etnográfiai és társadalmi jelenség
Temesváron, a Délvidék e központjában, hogy
a népesség alsó és legfelső rétege magyar. À
közepe : német, oláh, szerb. Ma már kevésbé,
mint azelőtt. E város magyaros lendülete mai
napság az elsők között áll. — De nem-- erről
van szó. — A város népességének legalsóbb
rétege : a napszámosok, favágók, földmunkások
jókora csoportjából áll, kik a külvárosok legvégén éldegélnek. Nagyon megszaporodott
számuk a szegedi árvízkatasztrófa után. Egy
pár lelkes magyar tanítónak, Pánezél Lajosnak
s Mező Dánielnek ez a legalsóbb rendű többnyire írástudatlan népség ragadta meg a figyelmét és csupán önlelkiik sugallatát követve,
vasárnaponként összegyűjtötték őket már az
1896-ik évtől kezdve, tehát több egy évtizedénél s tartották beszéddel, oktatással. Oly időben volt ez, mikor a felnőttek oktatása még
csak jámbor óhajtás volt.
A két derék tanító önzetlen fáradozása pár
év múlva felköltötte a város műveltjeinek
figyelmét és így azoknak buzdítása és némi
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támogatása mellett végezték nemes munkájukat. Sajátságos, hogy a fellendült munkásmozgalom térfoglalása, létében támadta meg
az egyik néplíceumot. Az egyszerű, szórakoztató
s addig sűrűn látogatott esték elvesztették
vonzóerejüket s a látogatók a több előnnyel
biztató szociális táborhoz szállingóztak át. Ez
a néplíceum tehát megszűnt.
Szerencsésebb volt Mező Dániel munkássága
az ú. n. gyárvárosi Népotthonban.
Az a körülmény, hogy ez a gyárvárosi
munkásotthon ma is fennáll és virágzik, egyedül az ő érdeme és valósíggal népapostolinak
mondható munkásságának eredménye.
Kezdetben csupán egyes családokat gyűjtött
maga mellé Mező. Mint igaz népbarát, kikérdezte bajaikat, szenvedéseiket. Aztán egyikmásiknak érdekes olvasni valót nyomott a
markába, melyet az felolvasott s a többiek
hallgatták. Feljárta a várost, urakat, lapszerkesztőket, szerzett könyveket és újságokat,
ebből könyvtárt alakított a saját lakásán s
ellátta a szomjas lelkeket egy kis szellemi
táplálékkal. Sok káros dologtól megmentette
ilyképen őket! Es ez a szerény, de erőslelkü,
becsületes kezdet később erős sudárba szökkent,
— jött a könyvtár részére a város, az állam
segélye éi ma Mező ugyanott, hol szegényes,
de szeretett pár könyvét takargatta, -— egy
télen át 7—8000 kötet könyvet osztogat ki
a népnek, mint megbízott népkönyvtáros.
Mező hatásának titka abban gyökerezik,
hogy törődik ügyes-bajos dolgaikkal. De nem
csupán szóval, hanem úgy, hogy lehetőleg
segít is rajtuk.
Sokszor Ínséges időkben, fölkerekedett velük
és 80—100 munkás élén tisztelgett a polgármesternél, munkát kért és kapott a számukra.
Ez növelte iránta a bizalmat és szeretetet.
Sokszor sürgette a munkásházak építését. Most,
hogy ez az eszme Temesvárt is közel jár a
megvalósuláshoz, a jó nép szentül hiszi, hogy
ebben Mező sürgetésének nagy része van.
Tanakodtak is, mivel hálálják meg Mező jóakaró buzgalmát. S mit sütöttek ki ? Elhatározták, hogy midőn e munkástelkeket előjegyzik, kiki egy négyszögöllel többet kérjen.
Miért? llogy azt közösen szeretett
tanítójuknak
ajándékozzák azért, hogy holtig köztük lakjék
és tanítgassa őket. Nem lehet-e itt ráismerni
az ősi magyar nép becsületes jellemére ? ? !
De még jobban tetszett ennek az elhagyatott s bizony kissé vad erkölcsű népnek az,
hogy Mező az ő gyermekeiket is pártfogás
alá vette. Ezzel nyúlt legjobban szíveikbe !
Késő este, munka után énekre, szavalatokra
oktatta őket; felléptette, szerepeltette, különösen egyes ünnepélyeken, s a nép gyönyörkö-
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dött saját fiai haladásában. Ha egy-egy jó
színdarabot adtak, olcsó jegyeket járt ki számukra; de mivel ez a földhöz ragadt nép az
olcsó jegyet sem tudta megfizetni : sajátjából
vitte őket a színházba. A kedves, okos példát
aztán más mecenások is követték.
De így bánni a néppel nem mindenkinek
van alkalma, kedve, türelme, képessége, dc legkiváltképen : szíve !
Nagyon ügyesen hozta be és fejlesztette ki
Mező ezen igazán egyszerű, népies körben a
szórakoztató és népszerűen tudományos előadásokat.
Ez a minden előképzettség nélküli, nagyrészt analfabéta népség nem fogható az erősebb tudományra. Ide, különösen eleintén, valami más szellemi táplálék kellett! Ez előadások szervezésénél magam is sokszor kezére
jártam neki, sokat tanultam tőle a nép vezetése dolgában s eljárását közvetlenül figyelhettem meg.
Első és legnehezebb feladata Mezőnek az
volt, hogy a népet a korcsmázástól lehetőleg
elvonja. Ezért is könnyű, szórakoztató szellemi
táplálékról gondoskodott vasárnap délutánonként a téli szezon alatt. Érdekes megfigyelni,
hogy ez a nép nem megy az olvasóterembe,
míg ottkint látni lehet. A szabad ég alatt
tanyázni : ehhez van szokva. Ha besötétedett,
bevonulnak, ki-ki a maga szokott helyére ül s
Ininc egy szinházi bérlő várja a „szavalást",
a szép szót. A szép szót adta is nekik Mező,
nem t. hallgatóság stb. megszólítással, hanem :
Jó emberek! S a?zal megkezdte mondókáját,
babonák, népdalok, népszokások, adomák, kis
érdekes történetek, föld, hold, csillagok, tengerek stb. stb.-ről. Mint egy sokat utazó apa
a családjának, úgy tartotta s tartja szóval
mai napig is Mező az ő népét. Az év elején
minden családnak ingyen ád egy családi naptárt, Isten tudja, hol járta ezt ki ! De van s
ez annak a szegény népnek nagy-nagy kincs!
Addig tíz családnak volt egy évtizedes kalendáriuma, most mindenik egy-egy ingyenes,
hasznos olvasmány birtokában van.
Mikor aztán a kis néplíceum hallgatósága
megnőtt, a város egy kis helyiséget bérelt
számára, hol jelenleg is működik s virágzik
ez a kis népművelő intézmény. Ide már előadó urakat is lehet toborozni. Jönnek is pár
év óta minden évben : tanárok, ügyvédek, mérnökök, írók, s a november 1-től március 15-ig
terjedő időben a már nekilendült népet népszerűen oktatják. Láthatunk itt most már vegytani, fizikai kísérleteket bemutatva, olykor vetített képek is szerepelnek.
Mindamellett ritka este, hogy Mező ne csevegjen el az ö népének valamely aktuális
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témáról. Egyszer az új választási törvényt fejtegeti s buzdítja a „jó embereket", tanuljanak
írni, olvasni, mert akkor majd mindnyájan
„voksolhatnak", majd az újabb munkásügyi
törvényeket magyarázza népszerűen, majd az
anyákat arra hívja föl, ne adják gyermekeiket
csoportosan a gyári munkára, hanem inkább
házi cselédnek, hol sokféle házidolgot tanulnak és egészségesebbek maradnak, több emberek
lesznek ; ne csak a pénz legyen a fő vezérelvük.
Ilyen s efféle, a köznapi életbe, a munkásnép viszonyaiba, életébe mélyen benyúló témákat fejteget Mező a nép fiainak. S csak hallgatni kell őt, hogyan adja elő mondanivalóit.
Nem csak a nép fia, kiknek eszejárását, kedélyét, szellemi nívóját ismeri, hanem az intelligens ember is szívesen hallgatja az ő hol
népszerűen bölcselkedő, hol magyarosan, jóízűen humoros szavait. Nem ragadja ki az
egyszerű népet a maga szerény világából s
nem akarja küldeni őket szellemi iránytű nélkül idegen országok, idegen ideálok felé!
Küzdj a jobblétért, érdemeld meg amit óhajtasz, legyenek lelkednek a pénzen és az anyagiakon kívül magasabb eszményképei: művelődés, emberszeretet, haza, család; tudj tűrni,
szenvedni, de becsületben, hinni jobb jövőben ;
nem felfalni a világot égő gyűlöletben, hanem
haladni folyton a tökéletesebb felé. Ezek s
ilyenek azok az elvek, eszmék, miket egy szegény, elhagyott osztály az ő jólelkű barátja ajkáról hall s amely vigasztaló szavak megelégedést
és reményt szítanak fel a kérges szívekben
Nagyon nevezetes és elsőrangú e Nép otthonnak hazafias jellemvonása. A nép fiai itt
a Népotthon keblében földmunkások egyletét
is alapítottak, de egyenként és tömegesen a
függetlenségi táborhoz csatlakoztak. Ennek a
politikai iránynak s elvnek a kialakulása is
egyik oka szerintem annak, hogy ez az egyszerű néposztály tömörülve együtt marad s a
nemzetközi szociálizmus most már nehezen
fogja őket szétbontani. Sőt, amíg Mező velük
van, — addig nincs mód és erő, mely őket a
hazafias iránytól elterelje!
Mező hatása a népszerű előadás terén itt
annyira ismeretes, hogy a megyében szerte
elszórt magyar községekbe nagyon szívesen kiviszik őt, hogy hallják lélekhez szóló, magyaros,
népszerű fejtegetéseit.
A f. évi márciusban lezáru'ó kurzus nagy
örömet hozott a Népotthon mintegy 60 tagjának. Ekkor tettek ugynnis vizsgát Vértessy
Gyula dr. tanfelügyelő jelenlétében az analfabéta atyafiak ; férfiak, nők vegyesen. Mint
érdeklődő magam is jelen voltam a vizsgán
s nagy lelki gyönyörrel hallgattuk őszbecsavarodott, hatvanon felüli öreg emberek gyerme-
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kies olvasását. Akadt ift több német asszony,
tót leány, aki magyarul megtanult írni-olvasni.
A népnek ily tanyáján, művelő otthonában
bizony olykor-olykor ki kell annak is tűnni,
hogy a jobbmodú osztályok készek tenni a nép
jóléteért egyet és mást. Nem elég a szép szó
magában, így okoskodik a nép. Egy mérnök
úr egyszer a földmunkáról beszélt nagyon
szépen és okosan, amikor csak feláll egy
kubikos munkás s illemtudóan kijelenti, hogy
jó és szép az a földmunka és hasznos, de
hát adjon nekik a mérnök űr munkát, mert
többnek közülök nincsen ! A humánus mérnök
menten megígérte, hogy ad nekik munkát,
csak jelentkezzenek nála. Lett erre nagy megelégedés és hálálkodás.
Nagyon okosan tette azért Mező is, hogy
a nép ügyes-bajos dolgain enyhítendő, kijárta,
hogy a temesvári Néphivatal
a Gyárvárosi
Népotthonban is meg-megjelenjen és segítsen
tanácsaival : írás-, folyamodvány-szerkesztéssel
ott. ahol kell és lehet.
így tehát ebben a kicsiny, de meleg, barátságos és szeretetteljes Népotthonban, a következők vannak egyesítve a nép jólétére :
a) népkönyvtár, hetenként kétszer nyitva;
b) néphivatal hetenként;
e) szórakoztató és népszerűen tudományos
téli előadások; nov. 1-től, márc. 15-ig;
d) ifjúsági énekkar, olykor zene is;
e) analfabéták oktatása és háziipari oktatás.
Egy évben kosárfonást tanultak a munkanélküliek az Otthonban.
íme, rövid vázlatban egy tanító bu/gólkodása, milyen valóságos áldása lehet egy oly
néposztálynak, mely enélkül, lelki-testi bajokba
belesodorva tévelyegne.
JLovas Imre.

Az Erzsébet Népakadéinia közgyűlése.
Május hó 21-é.i tartotta meg az Erzsébet
Népakadémia hatodik évi ünnepélyes közgyűlését nagy és előkelő közönség jelenlétében.
A közgyűlést megnyitó beszédet az egyesület
ügyvivő elnöke, Hegedűs István dr. mondotta.
Beszédének bevezető részében meghatottan
emlékezett meg Joannovies Györgyről, a Szabad Lyceum megalapítójáról és az Erzsébet
Népakadémia egyik bőkezű jóakarójáról, ki a
szabadelvüségnek és honszeretetnek mintaképe volt.
E megemlékezés kapcsán a magyar társadalom összeolvadásának, és pedig a Széchenyi
szellemében való összeolvadásának szükségét
hangoztatta. Kiemelte, hogy közjogi küzdelmünk erős és nagy társadalmat követel, ehhez
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minden nemzetiségi és felekezeti meghasonláson diadalmaskodó egységes nemzeti öntudat
ébresztése szükséges. Kimutatta, bogy az Erzsébet Népakadémia a Szabad Lyceummal
egyetértve tartott számos előadásában ép ezt
célozta. Továbbá a természet és szellemi élet
törvényeinek a tudomány álláspontjáról való
megvilágítása is volt az előadások célja. Ezenkívül gondoskodott a gyakorlati tanfolyamokról
is. Végül kifejezte újra azt a reményét, hogy
az 1907. évi XXVIII. t.-c. végrehajtásával az
Erzsébet Népakadémia új korszaka fog megnyílni, mert igazi otthona lesz.
A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitó
után Piilyi Sándor alelnök terjesztette elő
jelentését a Népakadémia ezidei működéséről.
A jelentés megemlékezvén a Népakadémia
fejlődését bénító ama körülményről, hogy a
koronázási jubileum megörökítésére alkotandó
emlékről szóló 1907. évi XXVIII. t.-c. által
adományozott épület, a női ipariskola épülete
még mindig nem vehető birtokba és így az
Erzsébet Népakadémia megfelelő otthona be
nem rendezhető, előadja, hogy a Népakadémia
egyelőre a székesfőváros szívességéből a VIII.
ker. közs. polg. fiúiskola épületében igyekszik
tevékenységét legalább az eddigi keretek között
kifejteni. Mint sajnálatos körülményt kiemeli
a jelentés azt is, hogy a székesfőváros a mult
évben nem részesítette az Erzsébet Népakadémiát évi segélyben, pedig az intézmény elsősorban a székesfővárosnak tesz nagy kulturális
szolgálatokat.
Az Erzsébet Népakadémia kettős működésében a lefolyt évhen is egyrészt gyakorlati
tanfolyamokat rendezett, hogy tagjait a létért
való küzdelmükben lássa el szellemi fegyverekkel, másrészt a „Szabad Líceum" és a Vasárnapi Bizottság közreműködésével népszerű tudományos előadásokat tartott, az általános műveltség fejlesztésére.
A tanfolyamok száma a lefolyt évben 27
volt, amelyekre összesen 1338 hallgató iratkozott be. Magyarnyelv-tanítás, helyes- és szépírás, gyors- és gépírás, rajz, mintázás, könyvvitel, angol-, francia- és olasznyelvek tanítása
képezték a tanfolyamok tárgyait.
Vasár- és ünnepnapokon délután a lud.
egyet, földrajzi intézetének nagytermében volt
összesen 19 általános érdekű vetítéssel illusztrált népszerű előadás. A 19 előadás látogatóinak a száma 4081 volt. Egy előadásra esett
átlag 215 hallgató.
A hétköznapi estéken rendezett népszerű
tudományos kurzusok előadásainak száma 69
volt 2908 hallgatóval. Egy előadásra esett
átlag 42 hallgató. Nagyon meglátszott ezeken
az előadásokon annak a hátránya, hogy a vetí-
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tést, mint érdeklődést keltő szemléltetőeszközt,
nem lehetett alkalmazni.
A Népakadémia könyvtárában van 7700 mii,
5793 kötetben, 17.811 korona értékben. A
könyvtárban olvasott 2962 tag 3163 művet,
kikölcsönzött 425 tag 3315 művet.
Az Erzsébet Népakadém : a tagjainak száma :
38 pártoló, 25 törzstag, 476 működő tag,
61 rendes tag. Ezenkívül a rendes tagokhoz
tartoznak a havi 25 fillér tagdíjat fizetők,
akik azonban a 25 fillért csak abban a hónapban fizetik, amelyben az Erzsébet Népakadémiában megjelennek. Ezeknek a száma az
1908/9 év folyamán 5961-re rúgott s közöttük volt: 338 önálló iparos, 1692 ipari munkás, 507 tanonc, 38 önálló kereskedő, 634
kereskedősegéd, 1055 köz- és magántisztviselő,
138 tanító és tanítónő, 29 katona 431 szak- és
felső iskolai hallgató, 1039 női családtag.
O
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A jelentést tetszéssel fogadták s tudomásul
vették.
Az ünnepi közgyűlés napirendjének főpontja
Beöthy Zsolt előadása volt Széchenyi és Vörösm:irthy címmel. Megragadó párhuzamot vont
a letargiájából ébredő magyarság két tüzeslelkű apostola közt, kiknek munkássága bámulatosan kiegészíti egymást. Széchenyi Ferenc
gróf a legnagyobb magyar atyja, a Nemzeti
Múzeum alapítója, II. József császár és Ferenc
korszakában kétségbeesett népe jövőjén és
fiait azért tanította anyanyelvükre, hogy ők
legyenek az utolsó magyarok. Széchenyi István
azért nevelte gyermekeit költészetünk megbecsülésére és szeretetére, hogy ők legyenek az
első magyarok. Szívós energia, a jövőbe látó lángelme és lángoló honszeretet voltak Széchenyi
István jellemének fővonásai. Működésének mind
a három szakasza, a nemzet fölébresztése, az
alkotás ideje és a kétségbeesés éjszakája nagyszerű költői kifejezésre jutott Vörösmartyban :
az első a Zalán futásá-hoz írt Előhangban, a
második a Szózat-ban, az utolsó a Vén eigány-ban. Mind a két héroszát nemzeti életünk aranykorának egyazon eszme hevítette :
a nemzeti sajátosságát féltékenyen őrző, de
az egyetemes kultúra javaira törekvő ideálizmus. Gondolkodásuk azonosságát személyes
érintkezésük növelte és erősítette meg.
Hegedűs István megköszönte Beöthy értékes közremunkálását és azután az ünnepi közgyűlést berekesztette.
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T a r t a l o m . A szociáldemokrata szabadoktatás.
Jancsó Beneilelc. — Szabadtanítás egy alföldi vármegyében. Omega. — E,sy tanító munkássága az
iskoián kívüli oktatás keretében. Lovas Imre. — Az
Erzsébet Népakadémia közgyűlése. Gorzó Dénes.

Felelős sserhesztő • Benedek

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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olvasókönyvek.

Nemzeti olvasókönyv a népiskolák II. és III. osztályai számára. Az új Tanterv szerint szerkesztették Radnai Rez.sö, vallás- és közoktatásügyi miniszteri osztálytanácsos; Gyulai Ágost, pedagógiumi
tanár ; Thótt Rezső, leánygimnáziumi tanár, a Népisk. Könyvt. Int. Biz. előadója. A II. osztály számára
szolgáló kötet bolti árafitf, nettó-ára 48 f. A III. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 72 f, nettó-ára
5-t f. Engedélyezve a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1909. évi 47.107. sz. rendeletével.
E könyveket minden megrendelőnek nettó-áron szolgáltatjuk ki.

Hivatalos bírálat
a következő című tankönyvekről :
1. Nemzeti Olvasókönyv a népiskolák II. osztálya
számára. Szerkesztették : Gyulai Ágost, Radnai Rezső
és Thótt Rezső. Rakssányi Dezső rajzai után Moreili
Gusztáv fametszeteivel.Bolti ára 64 fillér. Budapest,aM.
kir. tudományegyetemi nyomda tulajdona. 1909.152.1.
2. Nemzeti Olvasókönyv a népiskolák III. osztálya
számára. Szerkesztették : Gyulai Ágost, Radnai Rezső
és Thótt Rezső. Rakssányi Dezső rajzai után Morelli
Gusztáv fametszeteivel. Bolti ára 72 fillér. Budapest,
a M. kir. tudományegyetemi nyomda tulajdona. 1909.
192. 1.
Manap már majdnem axiómává alakult ki a pedagógiai köztudatban az az igazság, hogy a népiskolai olvasókönyv a nemzeti nevelésnek egyik fő-fő eszköze.
Ezért megkövetelik tőle, hogy anyagát a nemzeti irodalomnak olyan termékeiből kerítse, amelyek a gyermeki szellemmel hasonivásúak, kongeniálisak. Megkövetelik tőle, hogy olyan nemzeti biblia-féle legyen.
Az eszménykép olyan olvasókönyv volna, amely egészen
irodalmunk remekeiből volna összeállítva. Csakhogy az
ilyet egy csapással előteremteni nem lehet. Az ilyen
olvasókönyv apránként keletkezik, évtizedek során, oly
módon, hogy minden olvasókönyv kerít legalább egy
pár ilyen mintaszerű olvasmányt; ezeket az utána
következők nemcsak hogy örökbe veszik, hanem a
maguk részéről is megtoldják egynéhánnyal. így jön
létre a klasszikus olvasmányoknak valóságos hitbizománya. Az időrendben legutolsó olvasókönyv játssza
a majoreszkó szerepét. Ilyen a címben megnevezett
két kötet. Ami irodalmilag és pedagógiailag abszolút
érdekű olvasmány az eddig megjelent olvasókönyvekben
összegyülemlett, azt szerzők majdnem kivétel nélkül
átvették. Át kellett venniök, mert olvasókönyveinknek
épúgy közkincse ez, mint a költeményeknek az a kánonja, amelyet minden osztály számára kötelezőleg
megállapított az Utasítás. Ez magában véve nem érdem, de meg nem tenni mulasztás, hiba volna. Az átvételnél legföljebb az a biztos ítélet érdemel említést,
amellyel az ilyen becses olvasmányokat a kevésbé
értékesek sokaságából ki tudták választani.
De már az igazán nagy érdeme a szerzőknek, hogy
régi irodalmunk porlepte thékáiból, de különösen
újabb irodalmunkból egész jelentékeny mennyiségben kivettek olyan olvasmányokat, amelyekkel az értékes olvasmányoknak elébb említett állókincsét
gyarapították. Ha az ezután megjelenő olvasókönyvek
is hasonló mértékben fogják ezt a tökét szaporítani,
akkor biztosan számíthatunk rá, hogy a népiskolai
olvasókönyvről alkotott eszményképünk rövid időn belül
meg fog valósulni. Már ez a körülmény is jogosulttá
teszi, hogy a szerzők nemzetinek nevezik.az ő olvasókönyveiket. De ezenkívül van rá más jogcímük is.
Nemcsak a történeti, a néprajzi, a földrajzi olvasmányokkal, nemcsak a hazafias lírai költeményekkel
törekszenek a tanulókban nemzeti érzelmeket és gondolkodásmódot nevelni, hanem még a természettudományok köréből vett olvasmányokkal is. Sikerült
ezekbe is nemzeti szellemet lehelniök oly módon, hogy
néprajzi elemeket vegyítettek közéjük. Bemutatják
például a diófát, a hársfát, a szilfát, mint a magyar
nép kedvelt fáit; bemutatják a háziállatokat úgy,

amint a magyar nép veszi hasznukat, amint a magyar
ember bánik velük.
Részben szintén a magyar momentumot érinti, de
főként esztétikai és stiláris szempontból érdemel
dicsérő említést az az igazi műgond, amellyel a szerzők az olvasmányokat átdolgozták. Ama helyes elvük
mellett, hogy az olvasókönyvet nem írni, hanem
szerkeszteni kell, a szerzők minden erejüket és képességüket — az új olvasmányok kerítésén és a meglevők
közt való választáson kívül — az anyag művészi átalakítására fordították. Mondhatom, e két kötet olvasókönyv keletkezésének ez a legfőbb és legszebb jogcíme.
A nemzeti jelzőn kívül megérdemlik az irodalmi
jelzőt is, nemcsak azért, mivel olvasmányaik legnagyobb részét irodalmunk becses termékei teszik,
hanem azért is, mivel minden soruk irodalmi színvonalon áll.
Van azonban egynémely olvasmány átdolgozásában
kivetni való is, amit említetlen már csak azért sem
hagyhatok, mert a szerzők komoly munkájához illő
komoly érték lés megköveteli, hogy a fogyatkozások
épúgy szóvá tétessenek, mint a jelességek. Vonatkozik
ez a kifogásom a néprajz és a természettudományok
köréből vett egynehány olvasmányra, melyeket a
szerzők eredeti formájukból kivetkőztettek, hogy
amint a szakjelentósben maguk mondják, a gyermekhez közelebb vigyék. Az átdolgozás vagy úgy történik, hogy a leírásból mese lesz, amelynek középpontja egy gyermek, vagy pedig úgy, hogy az anyagot az áradozó bőkezűség levével hígítják és az érzelgősség mézével édesítik. Ilyen olvasmányok a II. osztály olvasókönyvében: A tehén (15. 1.), A tavasz
(73. 1.), A kis libapásztorok (79. 1.), Az árva kacsák
(81. 1.); a III. osztály olvasókönyvében: Krumpli
pajtás (7. 1.), Az országút (10. 1.), A kovács (89. 1.),
Világnak vándora (115. 1.), Az erdő (165. 1.), Az
ökörszem elbeszélése (174. 1.), A selyemhernyó (178.
1.) és mások. Ezeknek az olvasmányoknak egy részét,
az igaz, a szerzők már ilyen átdolgozásban vették át ;
de az átvétellel elvállalták értük a felelősséget. Az
én nézetem pedig az, hogy a térbeli világ művészi
ecsetelésének, az átszellemített és átérzett természet
leírásának magából a tárgyból eredő esztétikai törvényei vannak, amelyek nem változhatnak aszerint,
hogy a leírást felnőtt ember fogja-e olvasni, avagy
gyermek. Megengedem, hogy a legtöbb ilynemű
leírás azon módon népiskolai olvasókönyvbe fel nem
vehető; megengedem, hogy in usum Delphini kell
is, szabad is rajtuk némely változtatásokat tenni. De
tagadom a fentjelzett gyökeres átalakítás jogosultságát, esztétikai és pedagógiai szempontból egyaránt.
Az ilyen stílhamisításokkal megrontjuk a gyermek
ízlését ; pedig arra kellene kapatni, hogy az igazi
leírások szépségében is tudjon gyönyörködni.
Kifogásom van ezenkívül a könyvek menete ellen.
Régebben (kivételesen talán még ma is) a változatosság volt az egyedüli elv, amely szerint az olvasmányokat elrendezték, ha ugyan szabad itt az elrendezés kifejezést használni. A legvadabb átabotában
következtek az olvasmányok egymásután, mint pl. :
Lehel kürtje, Közmondások és példabeszédek, A burgonya, Szülőföldem szép határa, A tisztaság, A hazug
pásztorfiú, A drótostót, A harangozó, s ilyen bájos
egymásutánban mindvégig. Szerzők szintén a váltó-
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zatosság elvének hódolnak, de ezenkívül a kalendáriumot is szem előtt tartották, vagyis az évszakok szerint állapították meg az olvasmányok sorrendjét. A
variációval a tanulókat akarták delektálni, az időszerűséggel pedig a tanítónak a dolgát megkönnyíteni. Ámde logikai rendet az időszerűség elve nem
hozott könyveikbe. Mutatják ezt pl. a III. osztály
olvasókönyvében a 20—29. számú olvasmányok, amelyeknek címei a következők : Isten áldd meg a magyart, Tűzvész a faluban, Ima, Attila kardja, Szántásvetés, Dal a királyra, A láp, Az új harang, Vándormadár, Csörsz árka. De kérdem : mire való a rendetlenséget követni elvül az elrendezésben ? Ma minden
tanítótól megkövetelik, hogy részletes tanmenetet
készítsen magának, azaz, hogy előre állapítsa meg,
mit fog tanítani minden egyes tantárgyból az év
minden hónapján, sőt minden hetén. El kell tehát
az olvasmányokat is rendeznie részint az időszerűség
elve szerint, részint pedig más tantárgyakhoz való
vonatkozásuk szerint. Ilyen egymásutánban, amint a
könyvben vannak, a tanító sehogy sem fogja az olvasmányokat olvastatni. Elesik tehát a szerzők által az elrendezésnél szem előtt tartott mind a két tekintet és
marad öncélnak a káosz. íme, ez az oka, hogy manap a
legtöbb olvasókönyv ezzel a menettel végképen szakított
s az olvasmányokat műfajok és tartalmi rokonság szerint rendezi el. Szerzőik belátták, hogy az elrendezésnek ez utóbbi módja a tanulóban, akinek az olvasókönyv a legkedvesebb s ezért legtöbbet forgatott
könyve, segíti fejleszteni a rend érzését s az osztályozásra is ád neki ösztönző példát.
Ámde ez a két kifogásom alig von le valamit e
könyvek érdeméből. Az első úgyis csak egypár olvasmány ellen fordul és főképen elvi jelentőségű, a második pedig épen nem életbevágó momentumra vonatkozik. Majdnem elenyésznek azokkal a jelességekkel
szemben, amelyeket föntebb kifejtettem s amelyekhez
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járul még az is,liogy szerzők az Utasításnak idevonatkozó részét minden ízében átértették és megvalósították. Hogy az iskolai helyesírást az utolsó ékezetig
érvényesítették, fölösleges mondanom. Csak épen egypár következetlenséget vettem észre, továbbá egynehány lapsus calami-t, amelyeket ide írok, hogy
szerzők az utolsó revízióban kiigazíthassák. Sokhelyütt
épen, tulajdonképen — máskor pedig éppen, képpen
és éppenséggel ; némelykor ép oly és épp oly — máskor meg époly és éppoly ; a legtöbb helyen éjtszaka
— máskor meg (pl. a III. oszt. 168. 1.) éjszaka ; legtöbbször helyesen mérföld — máskor meg (pl. a III.
oszt. 135. 1.) mértföld ; legtöbbször helyesen — -stulstül — máskor pedig fel. III. oszt. 170. 1.) mindenestől és (III. oszt. 170. 1.) gyermekestől, feleségestől ;
a legtöbbször helyesen — évvel ezelőtt — máskor
meg (pl. III. oszt. 23. 1.) száz év előtt ; ne higyj (III.
oszt. 22. 1.) — helyesen : higgy ; e miatt (III. oszt.
73. 1.) — helyesen : emiatt ; „kiugrós" ereszű (II. oszt.
122. 1.) németes kifejezés (vorspringend), helyesen:
kiszögellő ; „meghál a fák árnyékában" (III. oszt.
136. 1.) helytelen, mert meghálni csak éjtszaka szoktak, akkor pedig nincs a fának árnyéka.
Last not least említem a könyvek nyomdai kiállítását és a képeket. A büszkeség egy nemével állítom,
hogy e tekintetben nemcsak minden eddigi olvasókönyvünket messze felülmúlnak, hanem hogy méltáu
sorakoznak az angol és az amerikai olvasókönyvekhez.
Mindezek alapján a Gyulai-Radnai-Thótt-féle olvasókönyveket föltétlenül ajánlom az engedélyezésre.
Kelt Budapest, 1909. évi április 16-án.
Ra<ló
Vilmos,
nyug. áll. tanítónőképzőintézeti igazgató.

Ezen olvasókönyvből a IV. oszt. számára szolgáló kötet még a folyó évben, az V—VI. oszt. számára szolgáló kötet pedig a jövő év elején fog megjelenni. Mutatványpéldányokkal a t. tanító uraknak
készséggel szolgálunk. Budapest, 1909.
Az egyetemi nyomda
igazgatósága.

PÁLYÁZATOK.
L i k é r t árvaházunkban a gazdasszonyi állás betöltendő. A gazdasszony kötelességei : a főzés vezetése,
az élelmi készletek elhelyezése és gondozása, baromfinevelés, disznó- és tehéngazdaság felügyelete, ruhafölszerelések rendbentartása. Mindezen teendőiben az
árvaházi intézőnek van közvetlenül alárendelve. Járandósága : évi 600 korona fizetés, bútorozott szoba villamvilágítással és gőzfűtéssel, teljes ellátás az intézetben.
Olyan egyének, akik hasonló intézeti állást már sikeresen betöltöttek s a szükséges teendőkben teljes
jártassággal bírnak, folyamodjanak EimamuránySalgótarjáni Vasmű Részv.-Társ., Budapest, V., Nádorutca 36., II. em. cím alatt.
(647—II—2)
Okleveles tanítónő ajánlkozik a nagy szünidőre
nevelőnőnek. A női kézimunkában és a festészetben
teljesen jártas. Cím : W. P., okl. tanítónő S z o l c s á n
Nyitra megye.
(681—III—2)
A g e l s e i (Zala m.) nyári gyermekmenhely vezetésére július és augusztus hónapokra pályázatot hirdet az iskolaszék. Két hónapra fizetés száz korona.
Választás június 20-án. Bősze Jenő, iskolaszéki elnök.
(678-1—1)
Vedrőd plébániához tartozó P á l d fiókközségi (Pozsony megye) róm. kath. kántortanítói állásra július
10-ig pályázat hirdettetik. Javadalma : tanítói 600
korona, kántori 548 korona 80 fillér. Lakás : két
padlózott szoba, konyha, kamara, istálló. Választás
július 18-án. Személyes megjelenés előny. Folyamodványok a kerületi tanfelügyelő esperes úrhoz, Kápolna,
u. p. Báhony, nyújtandók be. Iskolaszék.
(688-1-1)

S i k e t n é m á k f e l v é t e l e . A siketnémák budapesti
állami országos intézetének I. osztályaiban a jövő
tanévre 30 új növendék számára van üresedés. Felvételt nyernek elsősorban a székesfővárosban és a
szomszéd falvakban élő teljesen siketnéma, részleges
hallással és némi beszédmaradvánnyal bíró később
megsiketült gyermekek. A szegénysorsúak a képzés
egész idejére eltartási és úti segélyt kaphatnak az
intézettől. Másodsorban az ország távolabbi részeiből
is felvétetnek olyan, a fentiekhez hasonló fogyatkozásokban szenvedő gyermekek, akiknek eltartási díjait
egészben, vagy részben biztosítják a hozzátartozók,
vagy akik segélydíjra érdemesek. Felsőbb osztályokba
való felvételért is lehet folyamodni. Érdeklődőknek
díjtalanul küld felvételi nyomtatványokat az intézet
VIII. ker., Mosonyi-utca 8. sz. a. működő igazgatósága.
(679—II—2)
A m o r v a m o g y o r ó d i (Trencsén m.) ág. hitv. ev.
egyház két okleveles tanítót vagy tanítónőt keres
irtványban lévő két iskolájához. Fizetése : kérvényezendő államsegéllyel 1000 korona, lakás és elegendő fa.
Tót nyelv ismerete szükségeltetik. Közelebbi felvilágosítást levélben közöl és pályázatokat június hó 26-ig
fogad el a lelkészi hivatal.
(665—II—2)
A c s a l á n y o s l ev. tanítói állásra pályázatot hirdetek. Fizetés : lakás, kert, a hívek által megmunkált
földbirtok haszonélvezete, terményekbeli járandóságok, 100 korona készpénz, kántori stóla és tandíj
mellett 524 kor. államsegély. Kellően felszerelt jelentkezéseket július l-ig elfogad az alulírott. Nógrádszentpéter, 1909 június 2-án. Frenyó Gyula ev. lelkész,
alesperea.
(675—II—2)
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Figyelmeztetés !
A „Néptanítók Lapja" elmaradt számainak pótlólag leendő megküldése végett nem ezen igazgatósághoz, hanem, a P. T. Sz. Gy. III. r.
485. §-a 3. pontja értelmében, azon pósta- és távirdahivatalhoz kell
mindenkinek fordulni, amelynek az elmaradt számot kézbesíteni
kellett volna.

Egyetemi nyomda
64.711/909. számhoz. Pályázat. A Karlitzky Albert
féle alapítványból a ternes-, torontál- és k r a s s ó s z ö r é n y v á r m e g y e i róm. kath. iskolák tanítóit,
valamint ezek özvegyeit és árváit illető kilenc, évi
egyszáz (100) koronás és egy, évi nyolcvan (80) koronás segélydíjra pályázat hirdettetik. Ezen segélydíjra jogosítvák : 1. az említett iskolák tanítói, kik a
tanítói vizsgát letették s illetőleg ennek letétele alól
hatóságilag fölmentettek, erkölcsi magaviseletük, nemkülönben a tanítói pályán kifejtett működésük által
magukat kitüntették, s a tanításra aggkoruk vagy
pedig testi fogyatkozásuk miatt alkalmatlanokká váltak, az országos tanítói nyugdíjalapból azonban ellátást nem élveznek ; 2. a jogosult tanítóknak a) özvegyei,
kik kifogástalan erkölcsi magaviseletet tanúsítottak,
féijükkel életfogytiglan éltek avagy tőlük önhibájukon kívül választattak el, b) árvái, kik tizennegyedik
életévüket még nem érték el. A jelzett segélydíj a
tanítóknak életfogytiglan, a tanítók özvegyeinek szintén életfogytiglan s illetőleg újból való férjhezmenetelükig, az árváknak pedig 14-ik életévük betöltéséig
adományoztatik. A folyamodók minősítését igazoló okiratokkal kellőleg fölszerelt folyamodványok a vallásés közokt. m. kir. minisztériumnál f. évi szept. hó
l-ig bezárólag nyújtandók be. Budapest, 1909 június
hó 1. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertől.
(43/h—III—1)
50.818. szám. Közlemény. M e z ő g a z d a s á g i tanf o l y a m néptanítók é s g a z d a s á g i t a n í t ó n ő k
s z á m á r a . A m. kir. földmívelésügyi miniszter a kisebb fokozatú gazdasági népiskolákon a gazdasági tárgyak tanítására hivatott népiskolai tanítók, illetve
tanítónők gazdasági kiképzése céljából folyó évi július
19-től bezárólag augusztus 14-ig az adai, algyógyi,
békéscsabai, breznóbányai, csíkszeredai, hódmezővásárhelyi, jászberényi, karczagi, komáromi, lugosi,
pápai, rimaszombathelyi, somogyszentimrei, szilágysomlyói és szabadkai földmívesiskolákon 20—20, összesen 300 néptanító, a kecskeméti földmívesiskolán pedig 20 gazdasági tanítónő részére mezőgazdasági tanfolyamot rendez. Ezen tanfolyamra fölveendő minden
egyes néptanító (tanítónő) egyszáz (100) korona átalányban részesül, mely összegből 40 korona ellátási
díj levonásával 30 korona jelentkezéskor, 30 korona
a tanfolyam befejeztével fog kifizettetni. A tanfolyamokra tényleg alkalmaztatásban levő oly néptanítók
(tanítónők) vétetnek föl, kik mezőgazdasági tanfolyamon még nem vettek részt. A tanfolyamokra fölvétetni kívánó egyének eziránt illetékes tanfelügyelőségüknél tartoznak kellő időben jelentkezni. A kir.
tanfelügyelők a folyamodók névsorát a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez terjesztik föl, a fölvétel pedig a nevezett miniszter kijelölése alapján fog történni. Budapest, 1909. évi május hő 26-án.
(44/h—III—1)
Okleveles tanítónő kisebb gyermekekhez a szünidőben állást keres hegyes vidékre. Tanítónő V á g a .
Pozsony megye.
(709—I—1)

igazgatósága.

Pályázati hirdetmény. Az 1909/1910. tanév kezdetével, azaz f. év szept. hó 1-én néhány b o s n y á k h e r c e g o v i n a i általános elemi iskolában több tanítói
és tanítóhelyettesi állás kerül betöltésre. A tanítói
állások javadalmazása az 1908. évi január hó 11-én
3800. sz. a. kelt itteni rendelet értelmében a következő: 1200 korona évi fizetés, természetbeni lakás,
vagy 300—600 korona lakpénz, tűzifa vagy megfelelő
váltságösszeg és többnyire egy iskolai kert haszonélvezete. A tanítóknak továbbá igényük nyílik, végleges szolgálati idejük tartamához képest, hat ötödéves korpótlékra, amelyek közül az első négy egyenként 200 koronára, az ötödik és hatodik pedig egyenként 300 koronára rúg. Ezenkívül az iskola igazgatásával megbízott, valamint az egyosztályú iskolákban
alkalmazott tanítók 100—150 korona működési pótlékban részesülnek. A tanítóhelyettesek javadalma
áll 900 korona évi fizetésből, továbbá az illető állomáshely lakbérosztályának megfelelő lakpénzből 150től 300 koronáig, vagy természetbeni lakásból és tűzifából, vagy megfelelő váltságösszegből. Bosznia-Hercegovinában, illetve Magyarországon vagy Ausztriában
illetőséggel bíró azon férfipályázók, kik a nevezett
állások egyikét elnyerni óhajtják és szerb-horvát
tannyelvű elemi (nép-) iskolákban tanításra törvényesen képesítvék, keresztlevéllel (születési bizonyítványnyal) és illetőségi, továbbá érettségi bizonyítvánnyal,
esetleg tanítói oklevéllel, úgyszinte a tanítói hivatásra testileg alkalmas voltukat igazoló hatósági orvosi bizonyítvánnyal fölszerelt pályázati kérvényeiket,
melyekben a pályázó családi viszonyai és eddigi netáni működése megemlítendők, tartoznak szolgálati
úton vagy a felettes közigazgatási hatóság útján az
országos kormányhoz legkésőbben 1909. évi július hó
15-ig benyújtani. Kifejezetten megemlíttetik, hogy
női pályázók figyelembe nem vétetnek. A Bosznia és
Hercegovinában lakó, s az egyéb pályázók által közvetlenül ezen országos kormánynál benyújtott kérvények ívenként 1 korona bosnyák-hercegovinai bélyeggel látandók el. A Magyarországban vagy Ausztriában
állásban levő pályázók által szolgálati úton beterjesztett
kérvényeket a magyar, illetve osztrák illetéki szabályok
szerint kell felbélyegezni. A Magyarországon, illetve
Ausztriában kiállított s a magyar, illetőleg az osztrák
illetéki szabályok szerint kellően felbélyegzett okmányok, mint mellékletek, további bosnyák-hercegovinai
bélyeilleték alá nem esnek. Oly kérvénymellékletek
tekintetében, melyek nem mint okmányok szerepelnek, (dekrétumok, nem láttamozott másolatok stb.) a
kérvénybélyeg-illetékre vonatkozó fenti szabályok
mérvadók, megjegyeztetvén, hogy a bosnyák-hercegovinai mellékleti bélyegilleték ívenként 20 fillért tesz
ki. Ha ily mellékletek már mellékleti bélyeggel felbélyegezve vannak, az újabbi felbélyegzés nem szükséges. Bosnyák-hercegovinai bélyegjegyek hiányában
a megfelelő pénzösszeg melléklendő a kérvényhez.
Bosznia és Hercegovina országos kormánva. Sarajevo,
1909. évi április hó 9-én.
(42/h—I—1)
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A l e s z k o v l c z a l községi elemi népiskolánál a tanítói állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1.
1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás,
konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar
honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű
bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatási minisztériumhoz címzett folyamodványok f.
évi július hó l-ig Krassószörény vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909. évi
június hó 4-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő.
(41/h-I-l)
A v á r v ö l g y i ref. orgonista - énekvezértanítóságra
pályázatot nyitok. Javadalom : szabályszerű lakás
kerttel, szántó, temető-kaszáló, készpénz 310 korona,
30 hl. elegybűza, tengeri 270 korona értékben fenntartva az ez öBSzegbeni bármikori pénzre megváltás
joga, stóla 20 korona, államsegély 114 korona, összesen 1020'48 korona Kötelesség: a IV osztatlan vegyes
mindennapos, ismétlő növendékek tanítása énekre is ;
orgonÍ8ta-énekvezéri teendők, dalkar tanítása vezetése, akadályoztatáskor lelkész helyettesítése, kánonikus órák végzése, vallásos estélyen közreműködés.
Határidő : június 27. Kérvények K. Nagy Elek esperes úrhoz, Bogdánd (Szilágy megye) küldendők. Iskolaszéki elnök.
(692—1—1)
A p i l i s i evang. egyház pályázatot nyit egyik
megüresedett tanítói állásra. Javadalma : 1000 korona
készpénz, havi előleges részletekben az egyház pénztárából, úgyszintén 200 korona lakpénz. Kötelessége :
egy osztály önálló vezetése B a kántori teendőknek
magyar-tőt nyelven, a többi hat tanítóval felváltva
való végzése. Tannyelv : magyar. A pályázatok július
3-ig küldendők be alulírotthoz. Az állás szeptember
1-én foglalandó el. Pilis (Pest megye), 1909 június
7-én. Jakabfi György, ev. pap.
(698—II—1)
Jóhangú második segédkántort keresek, ki a kántori funkciók végzésében jártassággal bír, különösen
a búcsúztatókat illetve. Fizetése: havi 10—12 forint,
gyertyajövedelem 4—6 forint, ágynemű és mosáson
kívül teljes ellátás. Az állás lehetőleg hamarosan
elfoglalandó. K i s k u n f é l e g y h á z á n , 1909 június hó.
Ulrich Antal, főkántor.
(700—III—1)
A s z a m o s ú j l a k i ref. el. isk. kántortanítói állomására. Javadalom : lakáson, kerten kívül ezer koronáig kiegészített fizetés, melyből 608 korona államsegély, a többi termény, földhaszonélvezet és tandíj.
A földek használatára nézve iskolaszék az 1905. évi
április 22-én kelt 3. sz. határozatát a folyó évi május
31-én hozott 3. sz. határozatával továbbra is érvényesnek mondotta ki. Kötelesség : a hatosztályú vegyes
népiskola és az ismétlő-iskola növendékeinek tanítása
és az énekvezérség teljesítése. Csak felekezetünk
képezdéjében képesített tanítók pályázhatnak. Megválasztandó a szatmári egyházmegye tanítói gyámintézetének kötelezett tagja. Törvény szerint fölszerelt
pályázatok folyó évi június 25-ig iskolaszéki elnökhöz
küldendők. Szamosújlak (u. p. Szamossályi, Szatmár
vármegye), 1909. évi május 31. Iskolaszéki elnökség.
(703—1—1)
A d o l y n a l y u b k o v a i községi elemi népiskolánál
a tanítói állás betöltendő. Az állomás járandóságai :
1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás,
konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagym. vallás- és közokt.
minisztériumhoz címzett folyamodványok folyó évi
június hó 30-ig Krassószörény vármegye közig, bizottságához küldendők be. A szerb nyelv ismerete okmányilag igazolandó. Lúgos, 1909. évi június hó 9-én.
Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő.
(49/h—I—1)
Fiatal tanító vakációban nevelő, vagy uradalmaknál esetleg mint segédkántor alkalmazást keres.
Ajánlatokat „Tarvölgyi tanító" címre kér. C s a c z a .
Trencsén vm.
'
(696—1—1)
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A w e i t z e n r i e d i községi elemi népiskolánál a tanítónői állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 1.
1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás,
konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar
honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű
bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatási minisztériumhoz címzett folyamodványok f.évi
június hó 30-ig Krassószörény vármegye közigazgatási
bizottságához küldendők be. Ezen állásra kizárólag
róm. kath. vallású oki. tanítónők pályázhatnak. Lúgos,
1909. évi június hó 9-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő.
(45/h—I—1)
A s z i k e n i c z a i községi elemi népiskolánál a tanítónői állás betöltendő. Az állomás járandóságai :
1. lOOO korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás,
konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és
közoktatási minisztériumhoz címzett folyamodványok
f. évi június hó 30-ig Krassószörény vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909.
évi június hó 9-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő.
(46/h—I—1)
A b e r z á s z k a i községi elemi népiskolánál egy
tanítói és egy tanítónői állás betöltendő. Mindkét
állomás járandóságai : 1. 1000 korona készpénzfizetés.
2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven
szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagym.
vallás- és közokt. minisztériumhoz címzett folyamodványok folyó évi június hő 30-ig Krassószörény vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be.
Zenében jártasak előnyben részesülnek. Lúgos, 1909.
évi június hó 9-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő.
(47/h-I-l)
A g o r n y a l y u b k o v a i községi elemi népiskolánál
a tanítónői állás betöltendő. Az állomás járandóságai :
1. 1000 korona készpénzfizetés 2. Tisztességes lakás,
konyhakerttel. A magyar nyelven szerkeástett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagym. vallás- és közokt.
minisztériumhoz címzett folyamodványok folyó évi
június hó 30-ig Krassószörény vármegye közig, bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909. évi június hő 9-én.
Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő.
(48/h—I—1)
B i h a r d i ó s z e g i ref. egyház pályázatot hirdet az
árpád-utcai leány tanítóságra. Javadalom : 1. készpénz
és pénztandíj 511 korona; 2. természetbeni járandóságok 651 korona ; 3. egy hold legelő 10 korona ;
4. 3 öl fa 90 korona ; 5. nyugdíjilleték 20 korona. Lakás 719 QJ-öl kerttel. A javadalom értéke
a lakáson kívül 1284 korona. Növendékek száma :
120. Pályázhatnak okleveles református férfitanítók.
A megválasztott köteles állását szeptamber 1-én elfoglalni s az I—IV. oszt. leányiskola tanításán kívül
az egyházi énekkarnál is segédkezni. A felszerelt
pályázatok július 10-ig adandók be Veress István,
lelkészhez.
(707—1—1)
A b á c s f e k e t e h e g y i ref. egyház elemi iskolájánál
1909 szeptember 1-én elfoglalandó 3 (három) tanítói
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás: két állomásnál 1050 korona törzsfizetés, lakás és kert helyett
300 korona. Egy állomásnál 1050 korona törzsfizetés,
továbbá 2 szoba, konyha, kamra s mellékhelyiségből
álló lakás, végre 600 Q-öl faiskola, melynek felét a
tanító kert helyett saját céljaira használhatja. E
faiskolához azonban a tanító csak addig formálhat
jogot, míg arról a polgári hatóság másként nem intézkedik, mely esetben a tanítót csupán kertmegváltás
illeti. Csak ref. vallású és okleveles tanító pályázhat.
A kellően felszerelt pályázati kérvény a ref. lelkészi hivatalhoz címezendő. A pályázati határidő :
1909 július 15-ig tart. Bácsfeketehogy, 1909 júniu*
12-én. Tóth Sándor, ref. lelkész.
(747-11—1)
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Az 1909/10. tanév elején megnyiló új áll. el. népiskoláknál a következő tanítói és tanítónői állásokra
nyittatik pályázat. Betöltendő: 1. Abaújtorna vármegyében : a d e r e n k i áll. el. iskolánál 1 tanítói állás
(róm. kath. kántori képesítés igazolandó). 2. Arad
várraegyében : a d r a u c z i áll. el. iskolánál 1 tanítói
állás, a t e r n o v a i áll. el. iskolánál 1 tanítói állás.
3. Bácsbodrog vármegyében : a s z o n d i áll. el. iskolánál 2 tanítói és 1 tanítónői állás (róm. kath. vallás
igazolandó), a s z a b a d k a i t a n y a i áll. el. iskolánál
7 tanítói és 3 tanítónői állás, a s a j k á s s z e n i v á n i
áll. el. iskolánál 1 tanítónői állás, a p i n c é d ! áll. el.
iskolánál 1 tanítói (ág. ev. kántori képesítés igazozolandó) és 1 tanítónői állás. 4. Békés vármegyében :
a g y u l a i r e m e t e - t a n y a i áll. el. iskolánál 1 tanítói
állás, a t ó t k o m l ó s l áll. el. iskolánál 2 tanítói és
3 tanítónői állás, a v é s z t ő i áll. el. iskolánál 2 tanítói
és 2 tanítónői állás (ezen utóbbi 4 állás közül az egyik
tanítói állásra folyamodók róm. kath. vallást, a második tanítói állásra és a 2 tanítónői állásra folyamodók
pedig ref. vallást tartoznak igazolni). 5. Bereg vármegyében : a b e r e g s z ö l l ö s i áll. el. iskolánál 1 tanítói
állás (gör. kath. vallás igazolandó), a f o r r á s h u t a i
áll. el. iskolánál 1 tanítói állás (gör. kath. vallás igazolandó), a k i s g u t i áll. el. iskolánál 1 tanítói állás
(ref. vallás igazolandó), a s z e r n y e i áll. el. iskolánál
1 tanítói állás (ref. vallás igazolandó), a t i s z a s z a l k a i
áll. el. iskolánál 1 tanítói állás (ref. vallás igazolandó),
ö. Borsod vármegyében : a d ó s g y ö r i áll. el. iskolánál 4 tanítói és 4 tanítónői állás. 7. Csanád vármegyében : a k ö v e g y i áll. el. iskolánál 1 tanítói állás, a
m a g y a r c s a n á d i áll. el. iskolánál 1 tanítónői állás.
8. Csík vármegyében : a b o r s z é k - h o l l ó s a r k i áll. el.
iskolánál 1 tanítói állás, a c s í k r á k o s i áll. el. iskolánál 2 tanítói és 1 tanítónői állás, a m á d é f a l v a i
áll. el. iskolánál 1 tanítónői állás, a s z é p v í z - b e l t3rületi áll. el. iskolánál 1 tanítónői állás, a s z é p v í z k ü l t e r ü l e t i áll. el. iskoláknál 2 tanítói állás, az újt u s n á d i áll. el iskolánál 1 tanítónői állás, a g y í m e s í e l s ö l o k i áll. el. iskolánál 2 tanítónői állás (ezen
vármegyében hirdetett valamennyi állásra csakis róm.
kath. vallásúak tarthatnak igényt). 9. Csongrád vármegyében : a k i s k ú n d o r o z s m a - k ü l t e r i í i e . i áll. el.
i kóláknál 2 tanítói állás (róm. kath. vallás igazolandó),
a h ó á m e z ö v á s á r h e l y - k ü l t e r ü l e t i áll. el. iskolánál
1 tanítói állás (ref. vallás igazolandó), a s z e g e d U i l t e r ü l e t i áll. el. iskoláknál 5 tanítói állás. 10.
llajdú vármegyében: a h a j d ú h a d h á z i áll. el. iskolánál 4 tanítói és 4 tanítónői állás. 11. Krassószörény
vármegyében : a n e v r i n c s a i áll. el. iskolánál 1 tanítói állás. 12. Máramaros vármegyében: az i z a k o n y h a i áll. el. iskolánál 1 tanítói és 1 tanítónői
állás, a k ö z é p a p s a i áll. el. iskolánál 1 tanítói és
1 tanítónői állás, a s z e k l e n c z e i áll. el. iskolánál
1 tanítói és 1 tanítónői állás, a k ö k é n y e s i áll. el.
iskolánál 1 tanítói és 1 tanítónői állás, a b e r e z n a i áll.
el. iskolánál 1 tanítói és 1 tanítónői állás, a k ö z é p v i s ó i
áll. el. iskolánál 1 tanítói és 1 tanítónői állás, a
b u d f a l v i áll. el. iskolánál 1 tanítói és 1 tanítónői
állás, a f e l s ö a p s a i áll. el. iskolánál 1 tanítói és
1 tanítónői állás, a m á r a g y u l a f a l u i áll. el. iskolánál 1 tanítónői állás, a k o v á c s r é t i áll. el. iskolánál
1 tanítói és 1 tanítónői állás, a f a r k a s r é v i áll. el.
iskolánál 1 tanítói és 1 tanítónői állás, a z á r n y a i
áll. el. iskolánál 1 tanítói állás, a p á l o s r e m e t e i
áll. el. iskolánál 1 tanítói állás, a t é c s ö i áll. el. iskolánál 2 tanítói és 2 tanítónői állás. 13. Marostorda
vármegyében : a m e z ö p á n i t i áll. el. iskolánál 1 tanítói és 1 tanítónői állás (mindkét állásra csakis ref.
vallásúak pályázhatnak). 14. Moson vármegyében : a
k ö p c s é n y - ú j m a j o r i áll. el. iskolánál 1 tanítói állás,
a p á n d o r f a l u i áll. el. iskolánál l tanítói állás (mindkét állásra csakis róm. kath. vallásúak folyamodhatnak. 15. Nógrád vármegyeben ; a s a l g ó t a r j á n i
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áll. el. iskolánál 2 tanítói és 4 tanítónői állás, a
m á t r a n o v á k i áll. el. iskolánál 1 tanítói állás,
a h o m o k t e r e n y e i áll. el. iskolánál 1 tanítói (róm.
kath. kántori képesítés igazolandó) és 1 tanítónői
állás, a p ö s t y é n p u s z t a i áll. el. iskolánál 1 tanítói
állás, az i p o l y k é r i áll. el. iskolánál 1 tanítói állás
(róm. kath. vallás igazolandó), a n a g y k ü r t ö s i áll.
el. iskolánál 1 tanítói állás. 16. Sáros vármegyében :
a f e l s ő v í z k ö z i áll. el. iskolánál 1 tanítói és 1 tanítónői állás. 17. Szatmár vármegyében : a b e r e n d i
áll. el. iskolánál 1 tanítói állás (ref. kántori képesítés
igazolandó), a l a j o s v ö l g y i áll. el. iskolánál 1 tanítói
állás (róm. kath. kántori képesítés igazolandó), az
a l s ó f e r n e z e l y i áll. el. iskolánál 2 tanítói és 1 tanítónői állás. 18. Szepes vármegyében : a s z t r a c z e n a i
áll. el. iskolánál 1 tanítónői állás. 19. Szilágy vármegyében : a l e l e i áll. el. iskolánál 1 tanítónői állás
(ref. vallás igazolandó), a k e s z i - i áll. el. iskolánál
1 tanítói állás (ref. vallás igazolandó), a n a g y d e r z s i d a i áll. el. iskolánál 1 tanítói és 1 tanítónői állás.
20. Szolnokdoboka vármegyében : a n a g y i k l ó d i áll.
el. iskolánál 1 tanítói állás, a n o s z o l y i áll. el. iskolánál 1 tanítói állás (ref. kántori képesítés igazolandó),
az c láb. v á s á r h e l y i áll. el. iskolánál 1 tanítói állás,
a s z i n y e i áll. el. iskolánál 1 tanítói állás (ref. kántori képesítés igazolandó), a t ö t ö r i áll. el. iskolánál
1 tanítói/ állás (ref. kántori képesítés igazolandó).
21. A verseczi kir. tanfelügyelőségi kirendeltség területén : a t e m e s s z i g e t i áll. el. iskolánál 1 tanítói
állás. 22. Tordaaranyos vármegyében : a m e z ö t ó h á t i
áll. el. iskolánál 1 tanítói és 1 tanítónői állás, a
b á n y a b ü k k i áll. el. iskolánál 1 tanítói és 1 tanítónői állás. 23. Torontál vármegyében: az ó b é b a i áll.
el. iskolánál 1 tanítói állás. 24. Trencsén vármegyében : az a l s ó s z ú c s i áll. el. iskolánál 1 tanítói és
1 tanítónői állás. 25. Zemplén vármegyében : a l u k a t
áll. el. iskolánál 1 tanítónői állás (ref. vallás igazolandó), az o p á l h e g y i áll. el. iskolánál 2 tanítói állás
(róm. kath. vagy ág. ev. vallás igazolandó). 26. Zólyom
vármegyében : a p a l l ó s i áll. el. iskolánál 1 tanítónői
állás (ág. ev. vallás igazolandó), az e r d ö b á d o n y i áll.
el. iskolánál 1 tanítónői állás (ág. ev. vallás igazolandó), a l u c z a t ö i áll. el. iskolánál 1 tanítónői állás
(ág. ev. vallás igazolandó). Valamennyi állással az
1907. évi XXVI. törvénycikkben biztosított illetmények vannak egybekötve. A tanítói oklevéllel, születési anyakönyvi kivonattal, állampolgársági bizonyítvánnyal felszerelt és a vallás- és közoktatásügyi m.
kir. miniszterhez címzett kérvények — és pedig a
diósgyőri állásokra f. é. szeptember hő l-ig bezárólag,
a szeged-külterületi állásokra f. é. október hő l-ig
bezárólag, valamennyi többi állásra f. é. július hó
10-ig bezárólag — azon vármegye kir. tanfelügyelőségi hivatalához nyújtandók be, amelynek területéhez
az illető iskola tartozik. A kir. tanfelügyelőségek
megkerülésével akár közvetlenül, akár más hatóság
útján beérkezett kérvények figyelembe nem vétetnek.
Végül ez úton értesíttetnek mindazok, kik a Néptanítók Lapja 21-ik számában hirdetett domasineczi
áll. el. iskolai tanítónői állásra folyamodtak, hogy
ezen pályázat hatályon kívül helyeztetett. A miniszter
meghagyásából : Halász Ferenc, min. tan. (50/h-I-l)
G y ö n g y ö s p a t á r a pályázhat róm. kath. kántortanító, július elsején személyesen megjelenve ; keresztlevél, házasságlevél bemutatandó. Javadalom: párbérváltság 1133 korona, deputátum 223"20, stóla 204,
lakás kerttel 140, tíz holdnyi föld 238, tanítói fizetés 300. Kötelesség : kántori teendő pontos elvégzése.
Egy osztály tanítása.
(708—II—1)
P a l á n k a i ág. hitv. ev. egyház kántortanítót keres.
Fizetése: 1100 korona, lakás, kert és stólák. Tanítási
nyelv: tót és magyar. Okleveles tanítók küldjék
folyamodványaikat július 10-ig lelkészi hivatalhoz
Palánkára (Bács megye).
(699—III—1)

24.

34

Jeles oki. tanító elfogad segédtanítói állást. Duldner, Titel.
(697—1—1)
175/1909. iskolaszéki szám. Pályázati hirdetmény.
P é c s szab. kir. város községi polgári leányiskolájánál üresedésben levő mennyiség- és természettudományi tanítónői állásra ezennel pályázatot hirdetek.
Ezen nyugdíjképes állással egybekötött javadalom
áll : 1200 korona évi törzsfizetésből, mely államsegélylyel 1400 koronára fog kiegészíttetni, 300 korona évi
lakpénzből és a szabályok szerint megjáró korpótlékból. A magasabb fizetési osztályba való előlépésre
nézve a városnál érvényben levő szabályzat irányadó. Pályázók okmányilag igazolni tartoznak : aj magyar állampolgárságukat ; bj hatósági orvosi bizonyítvánnyal egészségi állapotukat ; cj képesítésüket és
előtanulmányaikat ; d) születési bizonyítvánnyal életkorukat ; ej feddhetlen előéletüket ; f ) eddigi alkalmaztatásukat és esetleg gj nyelvismeretüket és egyéb
képességüket. A pályázati kérvények folyó évi június
hó 24-ig bezárólag az iskolaszéki elnökségnél nyújtandók be. A pályázati határidő lejárta után érkezendő kérvények figyelembe nem vétetnek. Pályázóknak az iskolaszék tagjainál való személyes bemutatkozása szükségtelen. Pécsett, 1909. évi június hó
4-én. Müjorossy Imre kir. tanácsos, iskolaszéki elnök.
(690-1-1)
N a g y v á r a d város községi polgári iskolájánál egy
rendes és egy segédtanítói állás lesz betöltendő.
Javadalmazás : a rendes tanítói állásé 160U korona
alapfizetés, 500 korona lakbérilletmény, a város szolgálatában ezen iskolánál és állásban eltöltött minden
öt évi működés után öt ízben esedékessé váló 100
koronás korpótlék és az 55.556/1906., illetőleg
76.300/1908. sz. rendelet alapján 400—1000 korona
között remélhető fizetéskiegészítés. A segédtanítói
állásé : 1400 korona alapfizetés, 500 korona lakbérilletmény, a város szolgálatában ezen iskolánál és
állásban eltöltött minden öt évi működés után öt
ízben esedékessé váló 100 koronás korpótlék és az
55.556/1906. sz. rendelet alapján 200-ig terjedhető
fizetéskiegészítés. A rendes tanítói állásra rajztanári,
a segédtanítói állásra a mennyiség- és természettudományokból polgári iskolai képesítéssel bíró férfiak pályázhatnak. Szabályszerűen felszerelt pályázati
kérvények Nagyvárad város községi iskolaszékéhez
intézve, f. hó 26-ig alulírottnál beadandók. Nagyvárad, 1909 június 11. Rimler Károly s. k., polgármester, iskolaszéki elnök.
(746—1—1)
„Szandrik" magyar ezüst- és fémárúgyár r.-t. alsóhámori (Bars megye) telepén megüresedett gyári
tanítói állásra. Javadalmazás : Kezdőfizetés 1700 korona, az első 5 évi szolgálat után 200 korona, a
további 5 év után, azaz 10 évi szolgálat után további
200 korona, minden további 5 év után 100 korona
pótlék. Szabad lakás, fűtés és világítás státus szerint.
Az előírt tanterv sikeres eredménye után, záróvizsgák
alkalmával 100 korona jutalomdíj. Kötelessége a tanítónak a gyári 6 osztályú népiskolában ezidőszerint
összesen körülbelül 60 tankötelest, a leányiskolában
és a gyári tanonciskolában tanítani. A 6 osztályú
népiskolában a tanítást teljesen az állami iskolákra
előírt tanterv szerint vezetni. A tanonciskolában a
tanítást teljesen az állaini iskolában előírt tanterv
szerint vezetni, különös tekintettel a gyár speciális
szakmáira. A tanítási nyelv magyar. Szükséges azonban, hogy a magyar nyelven kívül a tót, esetleg a
német nyelvet is bírja. Az állás azonnal elfoglalható.
Csakis tapasztalt, kötelességtudó erőkre reflektálunk.
Nős ajánlkozóknál a nő a kézimunkát is taníthatja,
mely teendőért évi 200 korona javadalmazás jár. Bizonyítványmásolatokkal felszerelt ajánlatok az eddigi
működés felsorolása mellett és cur. v. a gyári igazgatósághoz Alsóhámor (Bars megye) címzendők.
(706-1-1)

SZÁM.

K o r i t n ó í r t v á n y i államilag segélyzett ág. ev.
iskola tanítói állomásra okleveles, tót nyelvet bíró
tanítók, illetőleg tanítónők június 25-ig nyitrakrajnai
ág. ev. lelkészi hivatalnál jelentkezzenek. Fizetés:
államsegéllyel 1000 korona.
(693—1—1)
A s z ű c s i róm. kath. kántortanítói állásra újra
pályázat hirdettetik. Javadalmazása : lakás, készpénzben 698'50 korona, 6 kat. hold föld, melyet a hitközség munkál, 16 mérő rozs, 8 mérő búza, 28 m. hasábés dorongfa, legeltetési jog díjlevél szerinti értéke 468'80
korona. A faiskola kezelését is megkaphatja. Istentisztelet nyelve német és magyar. Pályázati határidő
június 24-ike, mikor a választás is megtartatik. Plébániahivatal Szűcs, u. p. Francziavágás, Veszprém m.
(750-1-1)

HIRDETESEK.
Az

iskolák

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

Dustless"-szel

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Dustless"-gyár :

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171—22—20)

Iskolapadok,
iskolaberendezések,
tornakészülékek és
óvodaberendezések gyára.
Kí Yárintra
megküldi
kiújon nun
adott árjegyz é k é t , ingyei I
és bérmentYe.f
(9—52—24)

FEIWEL LIPÓT utóda
BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7.

CIMBALMOK
legújabb szabadalmazott
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangtartását más gyártmány
meg sem közelítheti. Teljes jótállással, részletfizetésre is kaphatók, j
Harmóniumok, beszé-<
lőgépck, gramofonok, j
fonográfok bámulatos
szép hanggal. Hegedűk,
harmónikák, fuvolák,
citerák, kitűnő húrok stb.
Tanítóknak és tanítónőknek 10% engedmény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen
küld: MOGYORÓSSY GYULA ra. kir. szab. hangszergjára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71.
(7-26-23)
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A Vaday-Szász-féle

Részletes Tananyagbeosztás
mindenféle iskola részére. Egy vaskos kötet 3 K 50 f.
Kapható,csakis VADAY JÓZSEF ig.-tanító címén,
NAGYVÁRADON. (Heti és havi beosztás.) (628-iv-«
Iskolai ós orgonaliarmóniumot ne
vegyen, míg

REMÉNYI MIHÁLY
magyar hangszertelepének h a r m ó n i u m r ó l szóló árjegyzékét át nem
olvasta, mely ingyen és bérmentve
küldetik Budapestről, VI., Király-u58.
Gyakorló pedálos orgonák a legolcsóbb gyári árakon. Régi hangszerek
cserélése, vétele és javítása, kezesség mellett. Telefon 87—84.
(64-30-23)
készpénzért vagy részletfizetésre
legjutányosabb áron

EHRENTREU ÉS FUCHS

LAPJA.

POLGÁR SÁNDOR
orv. mű- és bötszerésznél
(Bpest, VII., Erzsébet-körút 60.)
legjutányosabban beszerezhetők
a legjobb találmányú s é r v k ö t ö k , összes b e t e g á p o l á s i
e s z k ö z ö k és k ö t s z e r e k , h a s k ö t ő k , e g y e n e s t a r t ó k , orthop é d l a l f ű z ő k és j á r ó g é p e k ,
valamint m ű l á b és m ü k é z
saját műhelyében a legpontosabban készül. Képes árjegyzék
ingyen és bérmentve, csak megadandó, mily tárgy szükségeltetik.
(449—20—6)
Alapíttatott 1863. évben.

Első leány kiházasítá si egylet
m. sz. Leány- és fiúbiztosító-intézet Budapesten, VI.
ker., Teréz-körút 40. sz. Az intézet saját házában.
Legelőnyösebb és legolcsóbb díjtételek gyermekek
biztosítására. Változatlanul megállapított havi díjtételek. Azonnali haláleseti biztosítás. Kötvény- és
bélyegilleték nem fizetendő. Prospektussal és felvilágosítással szolgál az intézet.
(488—V—5)

testvéreknél

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k.
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Telefon 8 8 - 5 9 .
(208—40—17)

SZELVENY.

E szelvény és 70 fillér levélbélyeg beküldése ellen minden tanítónak joga van az
1 korona 20 fíllér bolti árú

Zsebatlasz egy példányára,
amely 15 különféle színnyomású térképet és számos közérdekű földrajzi és csillagászati tudnivalót
tartalmaz. Magyar Földrajzi Intézet. Budapest,
Rndolf-rakpart 8.
(572—VI—6)

ANGrSTER JÓZSEF ÉS FIA
orgona-

és harmónium - gyára

PÉCSETT.
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szerkezetű légnyomatú (pneumatikai)
orgonáinkat jutányos árak mellett,
művészies kivitelben. Raktáron
kitiinö hangú liarmóniumok minden nagyságban (170 koronától 1000 koronáig). Mindennemű
javításokat, hangolásokat és átépítéseket olcsón vállalunk. Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
Alapíttatott : 1867. (655-26—2)
l í f n r i n f p r t r e m e k szabásban, elegáns kivitelI l i IUI 111101 L ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot

Orgoiia-Rarmóniumok,
elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban
szállít :
Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár,

STOWASSER J.
csász. és kir. udvari szállító, a
hangfokozó-gerenda, az Ocskaiés szabadalmazottRákóczi-tárogató feltalálója.

BUDAPEST.
Föiizlet : II., Lánchíd-u.5.
Gyár : II., öntőház-u. 2.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legki valóbb minőségű vonósés fúvóhangszereit.
Jlasynrorsz.legnagyobb vonós
és fúvólittngszcrek gjáru.

Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bérmentve.
(35—52—24)

Tanerőknek külön kedvezmény.

Krsiusz

F . és Társa

úriszabó-Mete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentvei
(20-52-24)

Az elemi népiskolákat kötelező
tanszerbeli fölszerelések
legjobb beszerzési f o r r á s a :
E R D É L Y

é s S Z A B Ó

laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára,

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21.
(a Tanszermúzeum mellett).
Müszerészeti gyár!

Üvegfúvó-intézet!

Árjegyzék ingyen és bármentve !

Használati
utasítás megrendelőinknek ingyen I
Telefon 42—05.
(17-16-13)

NÉPTAJNÍTÓK
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Tanítónőt keresek elemi és III. felső osztályokra, kikkel le kell vizsgázni. Megkívántatik :
a német nyelv tökéletes tudása, azonkívül francia
nyelv, zongora, kézimunka és festészet. Fizetés megegyezés szerint. Arcképes ajánlatok Selyeby Endréné,
Pusztataskony-Abádszalők (Szolnok m.), címére küldendők.
(701-1-1)
p n í y o To ni/ÍJ székelyudvarhelyi tanítónő kéri
D U g d . J d l i K d Sepsiszentgyörgyön végzett társnői címét, hogy velük a találkozó ügyében tárgyalhasson.
(687-1-1)
P o p r ó l áll. tanító Zernestről, 3 tanerős iskolától
VAClCl Dunántúl, Alföld vagy Bácskába oly róm.
kath. tanítóval, ki képes a kántori teendőket végezni.
(Külön díjazás.) Vadregényes látogatott kirándulóhely,
Brassótól 1 órányira vonattal (háromszori közlekedés
naponta) ; vasút, pósta, orvos, gyógyszertár, járásbíróság, júliustól adóhivatal, papír- és cellulose-gyár helyben. Mellékjövedelem. Cím: Téglás, Halmágy (p.
Sárkány).
(654-1-1)
T c a r p l csongrádmegyei járási székhelyről, 22 tanUaClOl erős iskolától áll. tanítónő alföldi városba.
(711-1-1)
Cím : Dr. Szabó Jenőné, Gyula.
U ' L k . n l gyékényből 1 K-ért, 50 darab rendelél U O U l l d a l généi béi-mentesen szállít. K é v é s n á d a t
tetőzetre, jót, 100 kévénként 14 K-ért helytt árúsít.
Komoróczy Ferenc, Érkeserűben (Bihar m.).
(683—III—2)
PA

gyönyörű, új Mária-ének, díszes orgonakísérettel (II. rész) 3 K ; 24 csinos és dallamos előjáték (II. rész) 1-20 K. Zámbó Károly, Szeged-Rókns.
(602-V-4)
az egy- és kéttanítós is_0
kólák számára, falinaptáralakban. Tanfelügyelő által láttamoztatható. Bármily
jellegű iskolánál használható. Ára, előleges beküldéssel,
1 korona. Makkai Samu tanító, Koronka (u. p. Marosvásárhely).
(638—IV—3)

Tananyagbeosztás
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Bahéry József, Iíoháriháza (Pohorella, Gömör megye),

T R Ú C H L I V É HLASY-ra
az előfizetést június 30-ig meghosszabbítja. (689-II-1)

gyékényből, kiváló minőségben, szállítok darabonként
1 koronáért. Nagyobb rendelésnél kedvezmény. Matuska István, Nagykároly.
(669—II—1)

Izr., okleveles tanítónő kerestetik
július—augusztus hónapokra, esetleg egész tanévre,
három elemi isk. tanuló mellé. Fizetés : havi 24 korona és teljes ellátás. Ajánlatok fénykép- és okmánymellékletekkel Feldmár Ármin vendéglős, Nagybodak,
pósta Felbár, Pozsony megye küldendők.
(704-1-1)
/

Uj orgona és pedálharmónium.
Egy 9 változatú, csőrendszerű, 6 mellékváltozattal,
kellemes és erőteljes hangú templomorgona és egy
3 sípsoros, 10 változatú pedálharmónium iskola vagy
kápolna részére jutányos áron eladandó. Továbbá
mindennemű orgonahangolás, átalakítás, újjáépítés
bármily Btílusban elfogadtatik Unger Endre és Fia
orgonaépítőnél, B.-Mágocs, vasúti állomás via Dombovár.
(660—II—2)

HARMONITJMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít:

PAJKR REZSŐ ésTÁRSA
BUDAPEST,
X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Részletfizetésre 8 koronától feljebb.
Tanerőknek külön szúzalékengedmény.

(153—26—23}

tanító

tfonpflpb Wíháhf
(Székelykeresztúron)
D c l l ü U c K . 1111 I l d i J kéri barátait, kikkel 1899-ben
tanképesítő-vizsgát tett Székelykeresztúron, hogy a
10 éves találkozóra f. hó 27-én szíveskedjenek megjelenni. Értesítést kér.
(695—1—1)
B W t n c eredmény csakis Fűzi M. I. o. számv. olvasóDlZilUo könyve és utasítása alapján elérhető. Hirdetés 21. számban. Engedélyezve 109.381/906. sz. a.
(694—K—l)
Több tanerős iskolától Temesben, német községből
p c p v p l p l ? felvidéki magyar helyre. Róm. kath. kánbaCI ClOJi torság 600 kor. lí. Lajos, Versecz, p. r.
(710-1-1)

SCHÜNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁELÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(658)
BUDAPEST.
(52-3)
Föilzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV.,
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország

linlliílT!! o T
1901-ben a kúnfélegyházai tanítór U U U V d a ! képzőben képesítőt tett tanítókat fölhívom, hogy címüket találkozás végett velem rögtön
tudassák. Kaip Mátyás tanító, Ráros, u. p. Karátsonyirizstelep, Torontál.
(682—1—1)
p _ . . . X I áll. tanítópár polg. iskola, villamvilágítással
l l o b l v l bíró járási székhelyről, 12 tanerős iskolától
Nyitra, Trencsén, Bars, Pozsony, Túrócz megyékbe.
Föltételek levélileg Bednár áll. tanítónál, Felsővisó
(Máramaros).
(670-1—1)

legnagyobb és villamos e r ő r e
dezett hangszergyára.

beren-

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Budapest, 1909. N/omatott a m. kir. tud. egyetemi könyvnyomdában.
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NÉPTANÍTÓK LAPJA.
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R .

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 üllér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után ti fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egy' asábú sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG :
KIADÓHIVATAL :
BUDAPEST, T i l i . KEß., BÉBKOCS1S-UTCA 10. SZÁM.
MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB 3.
Kéziratoltat n e m aduixlt vissza.
r

A nagy EN kultusza.
A változások, forrongások korát éljük.
Mintha csak földrengés előestéjén volnánk, semmi sem biztos a lábunk alatt.
Nem a mesterséges lázzal gyártott problémákat értjük ez alatt, hanem azokat
a dolgo*kat, melyeket az idők változása
hozott magával.
Hogy szükségképen hozta-e, hogy
helyes, üdvös volt-e ez a változás, azon
most már kár volna vitatkozni. Itt van,
megvan, számolnunk kell vele.
Csak az új nemzedéket kell megnézni,
hogy rögtön észrevegyük, milyen gyakori és túltengő betegség nálunk az
egyénieskedés. Nem tudok jobb nevet találni erre a különös betegségre. Ma
egyéniség a negyedik gimnazista, épúgy, mint a kurtaruhás kis leány.
Még jóformán ki sem szedték őket a
pólyából, még idejük sem volt körülnézni a végtelenül komplikált életben,
már szuverén ítéletet mondanak élőkről
és halottakról, nagyokról és kicsinyekről . . . Tisztában vagyunk azzal, hogy
a nagyotmondás és mindent akarás
mindig gyermekbetegség volt, épúgy,
mint a kanyaró, s az idősebb embernek
mindig kötelessége türelmesen várni,
míg az ifjú lélek magától rájön Hamlet
mondására: „Több dolgok vannak a
földön és égen, Horáció, mintsem bölcselmetek álmodni képes." Ámde ez a

kissé kellemetlen gyermekbetegség kezd
aggasztóan általános lenni és mi legnagyobb baj, kezd átmenni arra a korra
is, mikor már a legliberálisabb és a
legelnézőbb fölfogás szerint is be szokott nőni az ember feje lágya. Az egyéniség, a nagy Én kultusza hihetetlenül
megerősödött. Ma már a terézvárosi
zsúrokon is az egyéniség jogairól beszélnek. Az egyéniség, természetesen mindig
Én vagyok. Az egyéniség természetrajzához tartozik pedig, hogy mindig követelődzik és soha sem gondol tartozásra.
Az egyéniség már tízéves korában azzal
jön haza az iskolából, hogy a tanár
konzervatív, vén szamár, akinek az előadására igazán nem érdemes odafigyelni,
mert annak amit ott hall, úgysem veszi
semmi hasznát az ember . . . A kis egyéniség szülői, — gyakran már maguk is
egyéniségek — bámulják fiuk eredetiségét és ha pár korholó szó el is röppen ajkukról, abban benne van a bámulat a kis csemete nagy intellektuálitásán.
Az egyéniség tanul ugyan, de gúnyosan, lenézéssel s így nincs benne sok
köszönet, egy azonban bizonyos, az, bogy
válogatás nélkül és mohón neki esik a
könyveknek. Ha léha és érzéki természet, az antikvárius sok pornografikus
kiadását vásárolja, ha ellenben csakugyan intelligens és erős benne a szel-
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lemi élet után való vágy, olyan filo- most szóba sem jöhet, mert a hála, a
zófiai vagy szociológiai könyvet vásárol, gyöngédség, a kímélet mind oly érzés,
melyet sem koránál, sem tudásánál melyeket az egyéniség már kicivilizált
fogva meg nem érthet s melynek taní- magából.
tásai zavaros, kaotikus összevisszaságban
Mindig nagyon öregeknek érezzük
forrnak agyában. A sok egyéniség vájjon magunkat, ha a régi jó időket vagy
nem azért szaporodott el olyan ijesztő embereket emlegetjük. De annyi bizomódon, mert pár évvel ezelőtt erősen nyos, hogy soha annyi megtévedt elme,
divat volt Nietzsche olvasása? Kiszed- meghasonlott lélek, száraz szív nem
ték belőle a nekik tetsző frázisokat, volt az ifjúság közt mint ma, mikor
jelszavakat, főként az Übermensch-teóriát, mindnyájan egyéniségek vagyunk. Apák
a részvét és szeretet vallása ellen való és fiúk szinte harcban állnak egymással.
harcot stb. . . . Schopenhauer munkái Hiszen az bizonyos, hogy, ha valaha a
közül legtöbben a szerelem metafiziká- szülő és gyermek elszámolási viszonyba
ját olvasták, mert ez a legátlátszóbb, jut egymással (amitől az Isten őrizzen
legkönnyebben érthető dolga, azonfelül meg minden jó lelket), mindig a szülő
meg nemi kérdéssel foglalkozva, minden- tartozik a gyermeknek, mert mi sohakit érdekelt, főként a serdülő, éretlen sem tudunk neki annyi örömet adni,
lelkeket. Aki komolyabban foglalkozott mint amennyit ő adott nekünk azzal,
a német filozófussal, tudhatja, milyen hogy él, hogy itt van, hogy közénk
mellékes az ő nagy munkái mellett ez jött. Ám én ezt csak mint szülő hirdeta kis ötletszerű tanulmány, melyet maga hetem, mint gyermeknek sohasem szais csak a függelékek közé sorozott. bad ilyesmire gondolnom. A gyermekVégigmenve így még sok más dolgon, nek mindig tudnia kellene, hogy nem
mindenütt látjuk, hogy igen sok, jobb- ő itt a nagy dolog, hanem a nagy, a
sorsra érdemes ifjú- és leányiélek esik végtelen, fölfoghatatlan szülői szeretet,
lelki betegségbe, egy pár tetszetős igaz, melynek ő csak objektuma. Ehelyett
vagy hamis frázisnak áldozataként . . . ma nemcsak azt látjuk, hogy a gyerA sok egyéniség már ott grasszál a mek lelke, gondolkozása teljesen elszagyermekszobában, ott működik az iro- kadt szüleitől, hanem, hogy a gyermek,
dalomban, ott handabandázik az élet- amint nem szorul testi ápolásra, egyénisége jogait hangoztatja s a legéretlenebb
ben. Közös ismertetőjelük: a folytonos
pajtásnak lehet beleszólása lelki fejlődékövetelődzés, a folytonos jogokra való
sébe, csak épen a szüleinek tabu a közehivatkozás, minden más gondolkozású,
ledés.
más ízlésű, más úton haladó embernek
szuverén megvetése. És lábbal tiprása
Mikor ilyen végzetes, nagy dolgokról
mindannak, ami eddig szép vagy jó van szó, akkor hiba volna mindent az
volt szemünkben. A minapában hallot- egyik fél rovására írni. Hogy a gyertam társaságban egy kisasszonyról be- mek lelke kicsúszott a szülői kézből,
szélni, ki csak az any aköny vezetőtől abban épen úgy hibás a modem apa
kijövet tudatta szüleivel, hogy férjhez és anya is. Tartsa azt a lelket erősebment. A kisasszonyról úgy beszéltek, ben ! Főleg tartsa lehetőleg mindig a
mint érdekes, eredeti egyéniségről, aki maga közelében. Szó sincs róla, a régi
tudja, mivel tartozik magának, akinek nevelés sem volt mintaszerű. Kissé zsarnem kell szájtátó vagy síró publikum, nokai voltak a gyermeknek. Erre most
mikor férjhez megy. Hogy ez a kisasz- már képtelenek vagyunk: az energiánk
szony mit fogadott el valaha gond, fáj- kisebb, a szívünk lágyabb lett. Es ez
dalom, szeretet alakjában szüleitől, az jól van így. Gondolkozásmódunk, világ-
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felfogásunk megváltozván, meg kellett
változni a gyermekkel való bánásmódnak is. A gyermek nem rabszolga, nem
engedelmességre nevelt gép. A régi módszer nem nekünk való, az újat nekünk
kell megteremteni. Es egyet nem szabad
elfelejteni, hogy minden perc, mit a
gyermekszobában töltünk, a gyermek
lelkének építésére szolgál. Hogy sehol
sincs reánk olyan nagy szükség, mint
abban a kis szobában, hol a csecsemő
alszik, hol a gyermek játszik, hol az
ifjú fölserdül. Mindenütt nélkülözhetők,
mindenütt pótolhatók vagyunk, társaságban, irodalomban, közügyekben, csak
egy helyütt nem: a gyermekünk szobájában.
Dániel
Miklósné.

A vizsga.
írta : Kóródy

Miklós.

A bacillusok és a vizsgálatok között valami
rokonságféle látszik. A mikrobák is úgy a
XIX-ik század közepe táján jelennek meg és
a vizsgák is. És amilyen óriási számuk van ez
apró parazitáknak, épen olyan nagy arányokat
öltenek az egzámenek, sőt szaporodásuk, nyár
elején való elterjedésük, mindenekfelett pedig
romboló hatásuk körülbelül egyenlő. Május
végétől elkezdve, egész júniuson át folynak a
szakvizsgák, alapvizsgák, pótvizsgák, javítók,
magánvizsgák, különbözeti, felvételi, tanképesítő, nyelvmesternői, operai, színi s a manó
tudná még miféle elemi, ismétlő-iskolai stb.
vizsgálatok.
A tél folyamán egy 25—30 év körüli ember jött hozzám azzal a kéréssel, hogy tájékoztassam, mimódon tehetne ő érettségit.
Mivel tudtam, hogy igen jó állása van, érdekelt, hogy mi a csudának akar ebben a korban tortúrába kerülni s a legnagyobb meglepetésemre kijelentette, hogy egyáltalán semmi
terve sincs vele, csupán abban a tudatban
akar élni, hogy ő érettségit tett. Ismerek akárhány embert, akinek gyönyörű állása, szép
fizetése, sőt egyiknek-másiknak családja is van
s nem tud aludni a gondolattól, hogy mimódon tudna — minderjik az állapota szerint —
doktorátust, államszamviteli, könyvelői vagy
más valami vizsgát letenni. Több közeli ismerősöm van, akik 35 éves koruk után mentek
merőben fölösleges szigorlatok letevésére. Ahhoz
meg épenséggel nem fér kétség, hogy különösen ilyen előrehaladottabb korban letett vizs-
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gálatoktól ugyancsak nem lett senki okosabb,
sőt két hátrányt itt mindjárt meg is említhetünk, nevezetesen: egyrészt az ilyen levizsgázott emberek, mivel megszabott sablonok
után kellett készülniök, nem az önálló munkásság és kutatás terén érvényesítették képességeiket, hanem egészen kitaposott úton s tehát
sem maguk nem lettek önállóbbak, sem valamely új szellemi irányt fel nem kutattak, tehát
senki sem nyert velük semmit; másrészt a
formai jellegű vizsga révén az állammal és
társadalommal szemben, esetleg az önálló irányt
kultiválók hátrányára, jogigényeket támasztanak.
De mindez természetes, hisz nálunk minden
a vizsga s ezzel szemben az egyéni érték vajmi
kevés. És továbbá, ez minálunk egyenesen nevelési irány. A hatéves kisfiú és kisleány
úgy vizsgázik, mint a karikacsapás. A tanító
és tanár pedig kénytelen-kelletlen szüntelenül
a vizsgálatra tanítja, preparálja növendékét,
mert, ha a vizsga nem sikerül, jaj neki. Nem
jó tanító, ügyetlen tanár, hanyag ember, hiszen
ha tanított volna, akkor annyi belesülés nem
történik. Még a jó falusi apák és anyák is
aszerint becsülik a tanító urat, hogy minő
vizsgát tudott tetetni az ő nagyreményű, sőt
legtöbb esetben lángeszű csemetéjükkel.
Ebből a körülményből születik a vizsgasvindli. A nagyközönség a vizsgaféle görögtűznek csak két fajtáját ismeri. Ezek egyike a
magánvizsgálatoknak a legközelebbi időben is
felszínre került óriási botránya, ami azonban
semmi ahhoz képest, minek a mult század
70-es, 80-as évei szemtanúi voltak, mikor egyszerűen szabott ára volt a bizonyítványnak s
voltak esetek, hogy a delikvens meg sem jelent :
a pósta intézte el a kérdést. A másik az írásbeli lopás. Még nem fordultam meg társaságban, akár nőkről, akár férfiakról legyen szó,
ahol a szórakozás egyik témája nem az írásbeli csempészet lett volna. Magam is három
vizsgázó társamnak csináltam meg dolgozatát
s viszont egy másik vizsgán szomszédom adott
mennyiségtani képleteket, amelyekkel megfejtettem az előttem ismeretlen kérdést. És merje
valaki a társaságban elítélni az írásbeli svindlit,
akkor együgyű. Ne beszéljünk annak erkölcsi
jelentőségéről, hogy mi az, ha életpályánk legfontosabb okmányéhoz csalás útján jutunk,
mert ez esetben egész társadalomtudományi
könyvet kellene írni, holott az ilyesmiből már
úgy is kelleténél több van. Hiszen amit a
vizsgakényszer folytán elkövet az ifjúság, csaknem ártatlan dolog. Mi szakemberek tudjuk
igazán, hogy mi az a vizsgái csalás. íme ízleltetőül egy-két példa:
Egyik tanító, ki már azóta a vizsga együgyű25»
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ségéről álmodik földanyánk kebelén, sokszor
mulattatott a következő esettel:
Növendékei, iparostanoncok, nem nagyon bírták a magyar nyelvet. Számuk mindig 2 0 — 2 5
körül volt. A kolléga nem akart röstelkedni
az ipartestület küldöttjei előtt, hogy a fiúk
semmit sem tudnak, hát egész éven át a vizsgára készített a következő módon : könyvvitelezést és számtant tanított. Egész anyagát felosztotta 25 részre. Óráinak száma a tanév
alatt mintegy 100 volt. E g y fiúra esett 4 óra.
Mármost ő e 4 óra alatt egyik fiút mindig és kizárólag a naplókészítésre tanította
s haza is mindig a naplót adta neki leckére.
A másiknak kivétel nélkül mindig a tizedestörtekkel való alapműveleteket. Ezt dresszírozta
óráról órára. Mivel a többi is jelen volt, valamit azok is tanultak belőle, de mivel nekik
más témájuk volt, arra nem nagy súlyt helyeztek. Jött a vizsga. Megkínálta a tanító az
elnököt, volt eset, hogy a kir. tanfelügyelőt is
a kérdezéssel. Az udvariasan visszautalta a
tanítóhoz. Mivel egész éven csinálták a dolgot,
a tanító emlékezetből tudta, hogy ki mit felel.
A vizsga mindig bámulatos volt, a tanító kitüntetést és jutalmat kapott, de a fiúk közül
egyik csak a leltárt, a másik a megrendelési
könyvet tudta csupán, másszóval: nem tudott
egy se semmit. Azt a közismert undorító feljárást, hogy egyenesen megmondják a gyermeknek, hogy te ezt, te azt feleled, ami pedig
nagyon el van terjedve, említeni rosszul esik.
Az írásbeli dolgozatoknak, rajzoknak, kézimunkáknak szakértővel való elkészítése és
fényes kiállítása egyáltalán nem okoz senkinek
lelkiismereti furdalást. De mi szakemberek
többet is tudunk. Ismerjük növendékeinket s
tudjuk, hogy ki milyen ítéletű és emlékezetű
s kérdéseinket mindig az illetőhöz alkalmazzuk,
mert végre is ha vizsga, legyen vizsga s szégyenkezni nem akarunk. Ha tézist húznak?
Istenem, egy tézis olyan tág. Es a tanítónak,
tanárnak olyan jó érzéke van kieszelni, hogy
a tanuló milyen irányba szeretne elindulni?
Az a vicc, hogy egyik fiút a tatárjárásról
kézdezték s ő ekként felelt (nem tanulta meg
ugyanis az ipsze a tatárjárást): „hagyjuk el a
tatárjárás szomorú történetét s térjünk át
Mátyás király dicső korszakára", nem ilyen
túlzottan minden kérdésnél alkalmazható.
Hosszúra nyúlna fejtegetésem, ha e kérdést
minden oldalról meg akarnám világítani. A
vizsgálatok túltengését úgyis már eleget fejtegették s én hiszem, hogy mértékadó helyen is
megfontolás tárgyává teszik, ha nem volna-e
itt az ideje a vizsgálatok körül javító reformokat léptetni életbe.
Igénytelen nézetem, hogy:
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1. A népiskolai vizsgálatok egészen eltörlendők, helyettük
a) a jól szervezett tanévközi ellenőrzés és
b) a tanévvégi jól átgondolt záróünnepélyek
léptetendők életbe;
e) vizsgálatot csupán a hatodik elemi osztály végén kellene követelni, de arra hivatott
szakemberek előtt.
2. Bár a középiskola nem tartozik ide, mivel
vannak középfokú fiú és leány népoktatási
intézetek, erre a fokra nézve is csak azt
mondhatjuk, hogy a vizsgák minden osztályban
törlendők volnának s ezek helyett az igazgatók,
főigazgatók, szakbiztosok, kir. tanfelügyelők és
miniszteri biztosok volnának arra utasítandók,
hogy a tanítást állásuk szerint évenként, évnegyedenként és havonként ellenőrizzék.
3. A végbizonyítványok elnyerése a középfokú iskolákban is vizsgához volna kötendő s e
tekintetben a kereskedelmi iskolai érettségi vizsga
rendszere Ígérkezik a legjobb megoldási módnak.
Általában alapelvül veendőnek tartom, hogy :

I. A vizsgák számát a minimumra kell
redukálni.
II. A vizsga ne tantárgy, hanem embervizsga legyen.
Ne azt vizsgálja a bizottság, hogy az ifjú
mit tud és mit nem tud, hanem azt, hogy
milyen legény a talpán. A tudás ellenőrzése
az évközi látogatók dolga, ellenben az egyén
képzettségének fóka felől már a vizsgálóbizottság tapogatózhatik. Ez utóbbi gondolat hazánkban egészen új. Mi ugyanis azt vizsgáljuk,
hogy tudja-e a történelmet Árpádtól Kossuth
Lajosig? Ismeri-e a falukat és városokat Kárpátoktól Adriáig? Tudja-e a számtant az egyszeregytől a középhatáridő számításig stb.
Milyen külsejű?
Milyen mozgású?
Milyen orgánuma van?
Miként tudja használni érzékeit és idegeit?
Agya mekkora munkát visel el ?
Milyen irányban a legerősebb ?
Milyen az érzelemvilága? Ami kiderül abból,
hogy mik az ő olvasmányai és foglalkozásban
mihez ragaszkodik inkább?
Milyen a jelleme vagy legalább jellemvonásai
miben nyilvánulnak? stb. Mihelyt a vizsgán
ezt kezdenők firtatni, mindjárt más színben
látnók magunk is s az ifjúság is a világot.
Szerény, igénytelen nézetem az, hogy a mai
jellemtelenségre nevelő, s„ amellett, mert utilitaris, tehát értéktelen vizsga helyett a fennebb
eélzott irányú vizsga a jellemek és az önállóság felé vezető nevelési irányt kultiválna.
De ha egyet elérnénk, hogy a vizsga-düh
alább hagyna, akkor is nagy eredménnyel
dicsekedhe tnénk.
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Alkoholizmus és felvilíigosítás.
írta : líörösy

György

dr.

(Harmadik közlemény.)

IV.
Erre az ügyre föltétlenül fontos a szülők
(szállásadók) támogatása. Ezt a szülői értekezletek által vélem keresztülvihetőnek. Igaz, úgy
tetszik, mintha a szülői értekezletek ügyét, mint
be nem válót, maguk a kezdeményezők is elejtették volna. Ép ezért mondom el erre vonatkozólag szerzett tapasztalataimat.
Az első szülői értekezletek azzal a célzattal
hívattak össze, hogy a szülők a tanárokkal
együtt megbeszéljenek a tanulók sorsával szorosan összefüggő kérdéseket, kimondva egyúttal,
hogy ez értekezletek határozatokat nem hozhatnak. Tehát a szóba jött kérdésekben való tájékozottságot az összehívás eleve föltette a szülők
részéről. Itt a hiba, mert az értekezletek azt
konstatálták, hogy a szülők a nevelés legelemibb
kérdéseiben is tájékozatlanok, tehát hogyan
tanácskozhatnak akkor felettük?
E tapasztalatnak nem az értekezletek ügyének
elejtésére kell vala vezetniök, hanem arra, hogy
az értekezletek céljául a szülők felvilágosítása,
kiképzése tűzessék ki. A konzultatív célt a tanítás céljának kell vala felváltania. A szülők
neveléstani kérdésekben járatlanok. Soha sem
tanította őket ilyenekre senki, s a létérti küzdelemben nem is tanulhatott soha. Gyermekei felnőttek s ebben nem pozitív ismeretek támogatták, hanem a köz tapasztalatai : a csecsemőkorban a már tapasztalt anyák, szomszédok,
felnőttebb korban az iskola, amely aztán levette
nyakukról a gondot. A gyermek nő és nevelődik.
Felszív mindent, ami környezetében előfordul,
s rá van bízva a kiválogatás, a hasznos kiválogatásának nehéz kérdése. Ebben pedig önző
énjének tanácsait követi, tehát legtöbbször olyat
rögzít, ami a nevelés céljaival egyenes ellentétben áll. Környezetéhez simul, mert hiszen
ez örök törvénye az állati életnek, s mivel az
iskola ideális, altruista célokat szolgál, megkezdődik a küzdelem a gyermek és iskola között,
annál az ellentétnél fogva is, amely a gyermeknek saját miliőjében szerzett szokásai és az iskola
között föltétlenül van s az iskolába lépéskor
azonnal feltűnik. Ennek a miliőnek egyik fontos
tényezője a család, a legtöbb gyermeki tulajdon főforrása s így természetes, hogyha az
iskola nevelő munkásságában összeütközésbe jő
a gyermekkel, összeütközésbe jött egyúttal a
családdal is. Innen a család és iskola általánosan
tapasztalható antagonizmusa, mert természetes,
hogy a család a gyermek mellett foglal állást,
hiszen a gyermekben a maga képe tükröződik
vissza.
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Ez ellentétek soha el nem fognak enyészni,
ha nem igyekszünk a család — illetve szülő —
nevelésével az iskola és szülők egyetértő munkásságát megteremteni s ezzel a szülőt az iskola
szövetséges-társává tenni. Felfogásom s szerzett
tapasztalataim szerint ez a szülői értekezletek
főfeladata.
íme, pár példa. Hirdetjük a tisztaságot (nemi
értelemben). A gyermek eléri a 16. évet. Az
apának komoly gondot okoz gyermekének nemi
életét szabályozni, — mert neki meggyőződése,
hogy a 16. évvel meg kell kezdődnie a nemi
életnek — hogy ez az egészséges továbbfejlődés nélkülözhetetlen föltétele ! Órákat, félnapokat
vitatkoztam ezzel az apával felfogása helytelensége felől, de eredménytelenül ! A gyermek végre
is súlyos fertőzéssel orvosi kezelés alá került.
Ne mondja senki, hogy ez kivétel. Nagyon is
gyakori eset, mert a saját példáján alapszik, amely
esetleg szerencsésen segítette át a bajon s amit
gyermekére nézve is szeretne látni. Ennyi és
csakis ennyi.
Hirdetjük az antialkoholizmust. A család asztalán azonban állandóan ott van délben és este
a boros üveg. Amíg a gyermek kicsi, atyja tölt
neki. Később maga tölt s a szülő csak arra
ügyel, hogy sokat ne igyék. A teát rummal
issza. Néha délelőtt pálinkázik is. Egy tanuló
pl. iskola után, ebéd előtt mindig megivott egy
pohárka szilvóriumot. Húsvéti öntözéskor ott
vannak a likőrös üvegek. A legintelligensebb
családokban is azzal kínálják a gyermeket. N e m
ritka tehát a spicces ifjú e napon: s akik látják, gyönyörködve néznek reájuk. Lehet-e az
ily gyermeket megóvni? Az ily miliőben élő
(legtöbbször úri) gyermek meghallgatja az antialkoholista beszédeket s nyugodtan tölt magának az ebédnél. Jellemző, hogy a bort, sört
nem tartja alkoholos italnak. Mikor pl. kérdezőlapjaimba fölvettem az alkoholos italokat is,
arra a kérdésre: fogyasztasz-e alkoholos italt?
önérzetesen írja : nem ! De a részletezésnél : bort,
sört, pálinkát ? a bor és sör után odaírja : igen.
Még egy: A pornografikus tartalmú olvasmány
legtöbbször a család útján terjed. Maga a szülő
sem tudja megítélni, mi a jó olvasmány. Ha ő
jónak (érdekesnek) találja, közönyös előtte, h a
gyermeke is olvassa-e ? A hírlapokat a legtöbb
úri családnál olvassák a gyermekek. Aztán a
gyermekek előtti beszélgetések ! A gyermek újabban tanúja mindennek, ami a családban, a szülők
közt történik. Tanúja töprengéseiknek, civódásaiknak, társas összejöveteleiknek s részt vesz
a beszélgetésekben, amelyeknek tárgya nem egyszer az iskola, illetve a tanár. Az apa, az ismerős
kedvteléssel beszélik ifjúkori stiklijüket, amelyeknek alaphangja mindig az iskola kijátszása,
becsapása stb. Képzelhető, mily termékeny talajba
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hullanak az ilyen magvak ! Azt, hogy otthon
legtöbbször a tanuló kap igazat s a tanárt
hordják le, nem is említem, mert ez általános
szokás s emberi önzésből fakad.
íme, mily messze van egymástól az iskola és
a társadalom. Hogyan képzelhető el már most
a tanuló javát célzó, egyöntetű eljárás ? Ily
viszonyok közt nem lehet mást elérni, mint az
ellentétek okozta szakadások folytonos növelését,
aminek az iskola mind nagyobb izoláltsága a
következménye. Az iskola a küzdelemben folyton
veszít, mert céljai ellentéteseknek látszanak a
köz céljaival, s veszít, mert gyakran erkölcsi
fogyatkozásokat is a tanulmányozás megítélésekor s ennek rovására kénytelen büntetni (ami
különben mindenképen hiba) s ami az iskolai
eljárás igazságosságának rovására történik.
A szülői értekezletek intézménye tehát nemcsak, hogy nem elejtendő, de ily irányban fejlesztendő. Legyen az a fogalmak kölcsönös
tisztázásának fóruma. Célozza a szülők felvilágosítását, az iskola és szülői ház közti fogalomzavarokon alapuló ellentétek elsimítását, tisztázását s tegye ezzel a szülőt az iskola második
szövetséges-társává. Ezzel elérhető az a szerfölött
megnyugtató hatás, amelyet a tanulóra a fölötte
álló két hatalom harmóniája kell, hogy okozzon,
s aminek nem lehet más eredménye, mint e
valóban okos, jellemes, öntudatos, energikus,
céljaival tisztában levő jövő — nemzedéke !
(Befejező közlemény következik.)

A nyaralásról.
— Néhány életrevaló ajánlat. —
Közli: Kemény
Ferenc.

Ennek a lapnak 18. számában közölt hasonló című cikkemben jeleztem, hogy a tanítóság nyaralásának kiegészítéséül szóvá fogom
tenni a tanulóifjúságnak nyári üdülését is. Szándékom az volt, hogy felsorolom azokat az intézményeket és módokat, melyek hazánkban és
a külföldön ennek az olyannyira fontos egészségügyi, nevelési és társadalmi feladatnak szolgálatába szegődtek, majd pedig hazai viszonyainkat illetőleg, néhány üdvös újítást óhajtottam
megpendíteni.
Ámde a kedvező véletlen máskép akarja.
Múltkori cikkemnek visszhangjaként máris három konkrét ajánlat érkezett hozzám s ezeknek
sürgős közlésével jóval nagyobb szolgálatot
vélek teljesíteni a köznek, mintha már meglevő
intézményekre vonatkozó puszta adatokat sorolnék föl, avagy bár a legtetszetősebb, de mégis jámbor óhajtásoknak adnék kifejezést.
íme tehát az ajánlatok, amelyek örvendetesen mutatják, hogy felszólalásunk termékeny
talajra talált.

LAPJA.

25.

SZÁM.

Tompos Sándor, a görgényszentimrei áll. el.
iskola igazgató-tanítója az Országos Gyermekvédő Ligához, majd pedig hozzám intézett leveleiben a következőket írja: Az ottani állatni
iskola előszobával ellátott két tágas és egészséges tanterme, melyeknek mindegyike 20 tanulót képes befogadni, a folyó évtől kezdve a
nagy szünidők tartamára, tanuló-üdülőtelep céljaira, a játékhelynek alkalmas, fákkal beültetett
árnyas, nagy tornaudvarral együtt, melyet a
tanító udvarától drótkerítés választ el, teljesen
díjmentesen rendelkezésre áll.
Görgényszentimre községet, mely régebben
a főúri körök kedvelt nyaralóhelyéül szolgált,
közvetlen erdők és hegyek veszik körül. (Annak
idejében Rudolf trónörökös vadászterülete és
nyaralóhelye volt, ma Teleki Samu gróf rendezi ott medve- és szarvasvadászatait.) A vidék
vadregényes, amennyiben a görgényi havasok
közvetlen a községnél emelkednek. Az éghajlat
üde és kellemes. A község teljes közepén egy
gyönyörű park van, a történeti nevezetességű
Rákóczi-hegygyel s szabad fürdővel a Görgény
folyóban, amelynek használatát az erdészeti
szakiskola készséggel megengedi. A község számos kirándulásnak kiinduló pontjául szolgál 4t
Szováta, Korond, Korond, Idées, Görgény-Sóakna
sósfürdőivel (V2 órai séta) ; Szászrégennel személyszállításra berendezett iparvasút köti össze.
Postahivatal, táviró, orvos, gyógyszertár, könyvtár (800 kötet) mind helyben van. A gyermekek
egészségére az ottani körorvos ügyel fel, amiértfejenként és havonként egy-egy koronát fizetnek. A bútorzati fölszerelés az ottani erdészeti
szakiskolából szerezhető be kérelmezés útján és
díjmentesen, mert a szünidő alatt a tanítás ott
is szünetel. Ellenben ágyneműt (párna, takaró,
lepedő) és egy túrista-vállzsákocskát mindenki
magával hoz.
Az élelmezést, melyért, a kiszolgálást és világítást beleértve, naponként és fejenként 1 K
30 f fizetendő, Tompos igazgató felesége hajlandó elvállalni, míg a felügyeletet az öt tagból
álló helybeli tanítói kar végezné éj jel és nappal.
A tanulókon kívül egyes családok (szülők
gyermekeikkel) is részesülhetnének a felsorolt
nyaralási kedvezményekben, közös élelmezés
mellett, de odavaló úricsaládoknál külön szobákban. A helybeli ref. lelkész máris ajánlkozott
4 személy befogadására.
Tompos igazgató, aki a berendezés munkájára és az idő rövidségere való tekintettel, az
idén havonként csak 20—20 gyermek fölvételére gondol, engem kért föl a szép tervnek
keresztülvitelére. Minthogy azonban erre több
komoly okból nem vállalkozhatom s különben
is azt tartom, hogy a tanítóság ügyeinek elintézésére elsősorban maguk a tanítók illetéke-
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26. SZÁM.

sek s hivatottak, az én közvetítő szerepemnek
legjobb tudásommal azzal igyekeztem eleget
tenni, hogy az életrevaló és hazafias vállalkozást a Néptanítók Lapja útján hozom az országban szétszórt sok ezernyi olvasó és érdeklődő tudomására, egyben pedig fölkérem a
tekintélyes és vezető tanítóegyesületeket, hogy
az eszmét ők karolják fel és igyekezzenek még
az idén megvalósítani. Az e téren több éven
át szerzett tapasztalataimmal a legszívesebben
támogatom, az utazási kedvezmények megszerzése körül pedig a Liga hathatós közreműködését helyezhetem kilátásba. Nyomban megjegyzem, hogy az egyik hónapot, teszem júliust,
fiúk részére, augusztust pedig leányok részére
kellene fenntartani. Nehogy azonban addig is,
míg egy testület a kezébe veszi az ügyet, a
mozgalom fennakadjon, azt ajánlom, hogy az
érdeklődők egyenesen Tompos Sándor igazgató
úrnak küldjék be a jelentkezéseket, m. p. lehetőleg gyorsan. Ennek a lapnak szerkesztősége
pedig bizonyára tovább is a legnagyobb jóakarattal és figyelemmel fogja kísérni ezt a mozgalmat. Arra gondolok, vájjon mint a hazai
tanítóság szellemi és anyagi érdekeinek leghatalmasabb és legelterjedtebb orgánuma, évenként ilyen időtájt nem nyithatna-e ingyenrovatot a tanítóság és tanulóság nyaralására érkező
ajánlatoknak és keresleteknek?
*

A másik ajánlatot Feddk István áll. tanító
küldte (Keczerpálvágása, u. p. Tapolyhanusfalva, Sáros megye), aki hajlandó 62"5 m 2
területű modern tantermét 12 tanulóra berendezni, akik az ágyneműt magukkal hoznák. Az
élelmezésről felesége gondoskodnék, az étkezés
saját lakásán történnék, mely az iskolával egy
épületben van. Községünk — írja — pormentes, erdős, vadregényes és öt ásványvíz-forrással
bővelkedik. A nyaralás június 20-tól szept. l-ig
tarthat, a felügyeletet a tanító úr maga végzi
és a jelentkezéseknek sürgős beküldését kéri.
*
A harmadik ajánlatot ifj. Vollay Nétus róm
kath. tanító Iglóhután, küldte, u. p. Iglófüred,
amelytől ötperenyire van, ki hajlandó 30—40
gyermek részére, saját felügyelete mellett és
saját kezelésében nyári konviktust szervezni.
A telep erre a célra igen alkalmas ; tiszta, száraz szobák elegendő számmal állnak rendelkezésre ; az élelmiszerek a közeli Iglófüreden szerezhetők be. Minthogy az Orsz. Gyermekvédő
Liga, melyhez az ajánlkozó fordult, a szervezést
nem vállalhatja el, kéri, hogy tervét oly egyesülettel közöljék, mely ilyen ügyekkel foglalkozik.
*

LAPJA.

Mindezekhez kevés a hozzátennivalóm. Érzem,
hogy itt egy végtelen üdvös dolog csiráira
bukkantam s örül a lelkem, hogy hazánknak
három kies zugától ily életrevaló és hazafias
ajánlattal kerestek fel. A továbbiakra nézve
teljes meggyőződéssel csak ezt vallhatom: Segíts magadon . . .

Irodalom és művészet.
Iskolai dalgyűjtemény.
Azon iskolai dalok között, melyeket a lapunk
mai számához csatolt mellékleten közlünk, az első
(„Reggeli ima", szövege Fúsa Lajostól, zenéje
Zoltai Mátyástól) oly módon van kidolgozva, hogy
az énekszólamhoz csatlakozó harmóniumkíséret
— a technikai kivitel módjának feltüntetése vég e t t — a harmóniumkíséretnél alkalmazandó ujjr e n d , ujj-helyzet (ujj-rakás) jegyeivel is el van
látva.
E p ezért alkalomszerűnek látjuk, hogy ezúttal
a harmóniumkíséret alkalmazásának ez eléggé
fontos technikai keUékéről egy-két szót szóljunk.
A helyes és szabatos ujj-rakás megjelölése s
a jelöléshez szigorúan ragaszkodó kivitel különösen azokra nézve hasznos, kik kisebbfokú technikai készültséggel rendelkeznek ; m é g pedig azért,
m e r t ezen jelölésmód szem előtt tartásával válik
lehetségessé valamely harmóniumra átírt tételnek
egy ós ugyanazon módon való gyakorlása. E r r e
az egyazon módon történő kivitelre pedig aeért
van szükség, m e r t az idegpályáknak a begyakorlottsághoz kellő kiművelése, vagy amint a lélekt a n b a n szokás mondani : bejártsága
csakis így
érhető el. Mint ahogy a hóval borított tiszta
térségen, vagy a f ű v e l benőtt mezőn járt-út csak
akkor képződik, ha a járó-kelők léptei egy vonalon
tapodnak, úgy idegeink is csak akkor tesznek
begyakorlottságra, bejártságra szert, ha valamely
m u n k á t egyazon módon végezünk ; a véső nyomai
is csak úgy válnak mindig mélyebbekké, ha
egyazon vonalon húzzuk meg. Ez az egyforma
cselekvésmód a megszokás pszichológiai alapja.
A kivitelnek ezen egyformaságát, végeredményk é p e n pedig a begyakorlást hivatvák tehát elsősorban biztosítani az ujj-rakásra vonatkozó jelölések.
Másfelől az u j j a k természetszerű elhelyezésének
feltüntetése azt is célozza, hogy a tétel technikai
előadása mentől szabatosabban és
könnyebben
m e n j e n végbe. Alkalmatlan vagy mesterkélt ujjrenddel nemcsak megnehezítenék a tétel szabatos
kivitelét, de esetleg teljesen lehetetlenné is tehetnők azt.
Egyszerűség és természetesség tehát az ujjr e n d megállapításának alapelve. Az ujjak természetes elhelyezkedésének következményeként előálló kényelem teszi könnyeddé a technikát; a
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szabatosságnak pedig a főbiztosítéka a b b a n van,
ba állandóan t e k i n t e t t e l vagyunk a következendő
hangcsoportra
; valamely megelőző h a n g vagy
hangcsoport hangoztatásához alkalmazott billentyű
u j j r e n d j e mindig a következő h a n g h o z vagy
hangcsoporthoz szükséges ujj-rend á l t a l határozódik meg.
Mindenekelőtt j e g y e z z ü k meg, h o g y a jelekül
szolgáló számjegyek az u j j a k s z i m m e t r i k u s elhelyezkedésének s o r r e n d j é t m u t a t j á k ; a jelölés
a hüveiyk-ujjtól indul ki s a következő s o r r e n d e t
mutatja :
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A hanglétranemek ezen begyakorlásával szerezzük meg azt a készséget, mellyel bármely
diatonikus dallamrészlethez a legalkalmasabb ujjrendet meg t u d j u k állapítani.
Gyakran előfordul azonban az is, hogy közelebb eső billentyűkre távolabb eső ujjat kell
helyeznünk, ha ezáltal a következő dallamképletekhez a kéznek kényelmesebb helyzetét biztosíth a t j u k ; pl. :

^4

_1^3 2 I,

4JI 2J^

4 ?. 2

Osszhangzatok u j j rendjét elsősorban szintén
a kéznek természetes helyzete határozza meg ;
5 hang körében t e h á t az ujj-rendet a diatonikus
lépcsők szerint kell megállapítanunk ; pl.
5
5
5
jk.:

— s —
bk. :

.

1

i vagy :

-é

Fordított helyzetű hangzatoknál a
ujj-rend a legtermészetesebb :

bk.:

jk.:
a;

C -0

F
1

bk. :

1 5

m

2

4

5

4

2

1

vagy:
2

bk.: 5

jk.:

3
J

E

j = i — i

bk.:
1 5

Ugyanezen okból néha távolabb eső billentyűkre
szomszédos ujjakat is alkalmazhatunk ; pl. :
1

2

jk.:

következő
i

^

jk.:

jk. :

4

+J
3 2
1
4 3 2
1
2
bk.:
b) vagy pedig úgy, hogy az ujj-csere végrehajtása
közben a hang megszakítás nélkül tovább hangzik (kötött-csere) ; pl. :

vagy :
bk.:
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Szintén elég gyakran van arra is eset, hogy
egyazon billentyűn az ujjakat egymással kicseréljük. Ennek kétféle módja van. A kicserélés a)
vagy úgy történik, hogy a cserélés alkalmával
az illető hangot ú j r a hangoztatjuk (hangos vagy
megszakított csere) ; pl. :

1

V
bk.;

Összhangzatos tételeknél — midőn egy-egy
kézre a legtöbb esetben két vagy három szólam
j u t — különösen nagy szerepe van az ujj-csere
ezen módjának, amennyiben ez biztosítja a hangoztatás simaságát, kötöttségét. Pl. :
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A következő példák ú g y a kötött cserének,
valamint a különböző billentyűkre eső
egyazon
u j j használatának eseteit m u t a t j á k :

1

bV- ' '• 5'
UJ1

1

4

1

5 4

1

5 4

1

5

4

Ugyanazon ujjnak (ínég pedig különösen a
hüvelyk- és a kisujjnak) a szomszédos billentyűkre yaló helyezése által főként a gyakori
ujj-cserét k e r ü l h e t j ü k el. Pl. :
jk-:
L

?

ZJLILZJZ
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J
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1

!
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lik '•

1
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2
5

i5

2
4

1
S

2
4

3

Az újj-rend meghatározásának egyéb feltételeit
ezúttal mellőzve, s egyes kivételes esetek felsorolását más alkalomra t a r t v á n fenn : a j á n l j u k
a fenti példák gyakorlati tanulmányozását.
Ezen s ezekhez hasonló példák tanulmányozása által oly alaki készség birtokába j u t u n k ,
hogy annak segítségével nemcsak a mellékleten
közölt tétel szabatos kivitelét sajátíthatjuk el,
hanem bármely harmoniumtétel ujj-rendjét magunk is biztonsággal megállapíthatjuk.
Sz. Ii.

* A

r Remény."

A Nemzeti

Színház

utolsó

bemutatója Heyermans
Hermann holland drámaírónak négyfelvonásos halász-tragédiája, a „Remény"
volt. A budapesti közönség egy része
ismerte már ezt a darabot. Vagy nyolc évvel
ezelőtt vendégszereplő német színészek játszották egynéhányszor, s az utóbbi években m i n t e g y
tizenötször k e r ü l t színre a Thália-társaság előadásában. A Nemzeti Színház mégis helyesen
tette, hogy felvette műsorába. Sőt kötelességet
teljesített vele, mert a Remény
is fontos helyet foglal el a modern
drámairodalomban.
Heyermans
nagytehetségű ember, bár nem útt ö r ő : H a u p t m a n n t követi a reálizmusban, a kizsákmányolt néposztály nyomorának, gondolkozásának rajzában ; Ibsen utánzója annyiban, hogy
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szimbolikus mélységet próbál adni az elénk
állított eseményeknek. Ibsen egyik korai darabjára, a Társadalom
Támaszai-ra,
emlékeztet a
darab meséje is. Ibsennél Berniek konzul, itt
Jansen
hajótulajdonos bocsát a tengerre egy
korhadt hajót, feláldozván a legénység életét,
hogy a biztosítási díjat megkapja. Ibsennél a
dolog jóra fordul, a hajó az utolsó percben
még sem indul el ; Heyermans darabjában odavész a „Remény" a legénységgel e g y ü t t . Megrázó jelenet persze bőségesen akad. E g y félig
hülye legény, aki szintén elszerződött a hajóra,
ösztönszerű félelmében otthon akar maradni.
Tulajdon anyja kényszeríti, hogy szálljon hajóra
és szégyenli magát a fia gyávasága miatt. A következő felvonásban anyák, feleségek, menyasszonyok ülnek egy lámpa körül és hallgatják
a vihar rettenetes zúgását . . . ez a vihar pusztítja el hozzátartozóikat. S az elárvult, tönkret e t t asszonynépség között még az is alig akad,
aki szemrehányást tegyen a hajósgazdának. Az
anya, aki két fiát vesztette el a hajón, hálásan
megköszöni a gazda alamizsna-levesét és el sem
t u d j a képzelni, hogy a dolgok másképen is lehetnének . . .
A darabot Hevesi Sándor fordította le, természetes és erőteljes nyelven. (Megjelent nyomtatásban is, a Magyar
Könyvtár
legújabb
kettős számában.)
A Nemzeti Színház
szépen zárta le ezt az
é v e t ; esztendők mulasztásait nem pótolhatta
teljesen, de megtette, amit lehetett. Reméljük,

hogy

a

Társadálom

Támaszai,

Nóra,

Vad-

kacsa, A bunda és a „Remény"
előadásaival
megkezdett úton tovább fog haladni.
(b. m.J
* S z í n i e l ő a d á s N a g y b á n y á n . A nagybányai
állami elemi iskolák növendékei egymásután két
este adták elő a Többsincs
királyfi-t,
Benedek
Elek 3 felvonásos meséjét. A helybeli lap
hosszú és lelkes cikkben emlékezik meg az
előadásról, annak nagy sikeréről s nemkülönben
meleg elismeréssel adózik a derék tanítótestületnek, mely nem közönséges m u n k á t végzett,
midőn e technikai okokból műkedvelői színpadon nehezen előadható darabot diadalra vitte,
mint annak idején a Vígszínház, mely legjobb
művészeivel játszatta el. Az előadásnak 406 K
volt a tiszta jövedelme, melyből 2 0 0 K-t a
szatmári tanítói internátus részére s 2 0 6 K-t
az iskola szegény tanulóinak segítésére fordítottak. A nagybányai ú j s á g külön is nagy elismeréssel emlékezik meg Székely Á r p á d igazgató, Benedek József, Budai Etelka, Bányai Ida,
P e t r u s k a Margit, Várady József és Homola
Elvira tanítókról, kik a gyermekeket a szerepekre tanították s általában az egész előadást
rendezték.
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Egyesületi élet.
-(- A Zemplénmegyei Általános Tanítóe g y e s ü l e t alsó hőre ezévi rendes gyűlését Bodrogkeresztúrban tartotta meg Kiss Károly elnöklete mellett. Fekete József, ókeresztúri igazgatótanító „A jövő tornája a népiskolában" cím alatt
értekezett s gyakorlati tanítást m u t a t o t t be az
V — V I . osztályban — fegyverrel felszerelten —
a katonai gyakorlatokból. Értekezésében a szertornázást elveti s helyette a katonai rend- és
tűzoltógyakorlatokat óhajtja felvenni, mivel mindkettő az életre nevel. Víg Farkas szerencsi tanító
„A beszédhibák gyógyításáról" értekezett. Mindkét előadónak jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott.
A gyűlés kimondta, hogy az orsz. bizottságban a
megyei tantestület által magát képviseltetni fogja.
A Tanítók Házában szobaalapítványt t e t t s a
gyűléseket jövőben hangversennyel köti össze.
A tisztújítás egyhangúlag ejtetett meg. Elnök
lett Kiss Károly, mádi áll. isk. igazgató-tanító,
pénztárnok Szourál J., mádi áll. tanító s jegyző
Homoky György, tállyai ref. tanító. A jövő gyűlés Tállyán fog megtartatni.

Az Abaújtornavármegyei Altalános Tanítóegyesület kassai köre Idabukoczon, Vajda
Károly elnöklete mellett tartotta meg évi rendes
köri gyűlését. A folyóügyek és beérkezett ügydarabok elintézése után a magyar nyelvtan oly
módon való tanításáról folyt hosszú és érdekes
vita, hogy az a nyelvtan grammatizáló elhagyása
mellett miként volna tisztán mondatolással tanítható ? Ezen kérdés tisztázására a nagyidai és
abaújszinai tanítótestületek adtak be határozati
javaslatokat. Frincz Ágoston miszlókai igazgatótanító értekezésében a nyelvtan teljes elhagyását
követeli s a célt a tiszta kiejtés és folytonos
írásbeli gyakorlás ú t j á n gondolja elérni. Neveló's
Lajos kir. segédtanfelügyelő hozzászólása u t á n
kimondja a kör, hogy a szorosan vett nyelvtant
teljesen nem lehet mellőzni, de abból csakis
annyi veendő fel, amennyi a helyesírás szempontjából szükséges, a helyes beszédre a mondatolás vezethet egyedül is, tehát nem épen szükséges a szorosan vett nyelvtan, főleg a magyar
tannyelvű iskolában. Majd Vajda Károly, nagyidai igazgató-tanító értekezett azon kérdésről :
hogyan lehetne a nevelést, melyet a mai felfogás
eredeti medréből kiszorított, az emberi és társadalmi kötelességek figyelembevétele mellett a helyes irányba visszaterelni? Alapos megfigyeléssel
m u t a t rá a szülők és társadalom nevelési hibáira
és félszegségeire, ami szigorú követelménnyé teszi,
hogy a gyermeket tényleg vissza kell terelni a
helyes irányba. Azonban a mai népiskola nem bír
a kellő erővel fellépni, mert az főleg csak tanít
s kevés ideje j u t magára a nevelésre. Ez nem a
tanítóság hibája azonban, hanem a hiba a nép-
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iskolák szervezetében van s abban, hogy a társadalom és hatóságok nincsenek az iskola segítségére. Végül rámutat azon követelményekre,
amelyek segítségével nemcsak tanítani tudna a
népiskola, de a nevelést a helyes irányba terelni
is képes volna. Csulák Miklós ismertette Idabukóczot ; kitűzték a jövő évi munkálkodás tételeit ; felvetették vitás kérdéseiket ; számbavették
tagjaikat s végül indítványokat adtak be, melyekből megemlítésreméltó az, amely kimondta azt
az óhajt, hogy az állami tanítóság vétessék ki a
tanítók orsz. nyugdíjalapjából és hogy az áll.
isk. gondnokság kinevezendő tagjaira nézve a
tanítótestületek, illetve a tanítók is meghallgattassanak. Köszönetet mondtak az Áll. Tan. Orsz.
Egyes.-nek a lakbérügyben kitartó küzdelméért
s a további kitartásra kérik, továbbá a vármegyei
Közművelődési Egyesületnek a gyermekek részére
tartott ingyen színházi előadásokért. Kérik, hogy
a gazdasági ismétlő-iskolában a közismereti tárgyak tanítói is tiszteletdíjban részesíttessenek.
Megkeresik a vármegyét, hogy a mulasztási bírság felét engedje át a kassai tanítói internátus
javára, és hogy amely községben ifjúsági egyesület van, a legénység táncmulatságának engedélyezéséhez az ifjúsági egyesület vezetőtanítójának beleegyező aláírása is szükséges legyen.

X Az Abaújtornavármegyei Ált. Tanítóe g y e s ü l e t gönczi járásköre
e hóban Abaújszántón, az áll. iskola helyiségében látogatott gyűlést
tartott. A gyűlésen, a tagokon kívül, jelen voltak :
Zagróczky
Gyula kir. tanfelügyelő, Nemes Lajos
kir. tan., nyug. tanfelügyelő és Nemes Bertalan dr.
orsz. képviselő. A járáskör alelnöke, ifj. Tóth
István vilmányi tanító meleg szavakban emlékezik
meg a járáskör volt elnökéről, Nevetős Lajos volt
abaújszántói áll. isk. igazgatóról, aki segédtanfelügyelővé történt kinevezése folytán távozott a
gönczi tanítói kör éléről. Majd Kovács Lajos
abaújszántói áll. tanító gyakorlati tanítása következett az I. oszt. számtani anyagából, i-mertetvén
a Kecskés E r n ő által feltalált számképes módszert. A gyűlés főbb programmpontjai az abaújtornamegyei ált. tanítótestület által kitűzött vitatételek voltak. E g y i k : „Hogyan lehetne a nevelést, melyet a mai felfogás eredeti medréből
elterelt —: az emberi és társadalmi kötelességek
figyelembevételével
— eredeti medrébe visszaterelni" ; m á s i k : „Minthogy a nyelvtani tanítás
a helyes beszéd és helyes írás elsajátítását célozza,
nem lehetne-e a szorosan v e t t nyelvtan mellőzésével, a célt helyes alapokra fektetett mondatolás mellett elérni". Mindkét tárgyra vonatkozó
vitát Kovács Lajos abaújszántói áll. tanító értekezése előzte meg. A megüresedett elnöki széket
a gyűlés a ciklus hátralévő részére betöltetlen
hagyja s az elnöki teendők ellátásával Tóth István alelnököt bízza meg.
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= À Sopronvármegyei Általános Tanítóegyesület soproni járásköre e hóban tartotta
közgyűlését a vármegyeháza nagytermében, Simkó
Endre elnöklete alatt, aki lelkes szavakban üdvözölte a megjelent tagokat és vendégeket. A jelenlévők egyhangúlag elfogadták azt a határozati
javaslatot, hogy a járáskör valamennyi tagja egyúttal a Sopronban létesítendő „Diákotthon" segélyegyesületébe is belép és ezáltal a Diákotthont
hathatósan viszi megvalósítása felé. Igen szép
pontja volt az ülésnek Káth József tanító gyakorlati előadása az ú j rajzolási módszerről.
Káth
József, aki az ú j módszer tanulmányozása céljából összejárt néhány hazai és külföldi tanfolyamot,
oly közvetlenséggel tárta hallgatói elé tapasztalatait, hogy ott nyomban felkérték eme gazdag
ismereteinek vezérkönyv alakjában való kiadására.
Élénkítette gyakorlati előadását a tanulóinak rajzaiból rögtönzött rajzkiállítással. A gyűlés előtt
a tagok egy óvodai mintatanítást hallgattak meg,
amelyet Poszvék Vilma m u t a t o t t be. Azt a melegséget, amellyel tárgyát kezelte, valamennyien
megcsodálták és hálás szívvel jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak érte. 11 órakor megalakították a
Diákotthont segélyző egyesületet, melynek gyűlésén Pacséri Károly dr., kir. tanfelügyelő elnökölt.
Megnyitó szavaiban örömének adott kifejezést
afölött, hogy a Diákotthon biztos léptekkel közeledik megvalósulása felé, amennyiben a tagok
száma napról napra növekszik, úgy, hogy m á r
most is közel hatszázat számlál. Az alapszabálytervezet elfogadása után megválasztották a Diákotthon tisztikarát, melynek élén Pacséri
Károly dr. kir. tanfelügyelő áll, aki mellett Simkó
Endre ügyvivő elnök munkálkodik a szép eszme
megvalósítása érdekében. A gyűlésen mint vendégek megjelentek Molnár
István, vármegyei
főjegyző, Zehetbauer
Ottó dr., prépost-plébános,
Zergényi
Jenő dr., Krétschy Sándor dr., hitközségi elnökök. A tanítóság jóleső örömmel fogadta
kedves vendégei meleg érdeklődését és reményteljes bizalommal néz kedves eszméjének, a diákotthon életbehívásának a megvalósítása felé.

X A Trencsénvárinegyei ált. tanítótestül e t z s o l n a i j á r á s k ö r e e hóban Rajecz-fürdőn
tartotta rendes évi közgyűlését, amelyen a tagokon kívül Bacla Ignác főszolgabíró,
Hammerschmid
Alajos járási orvos, Blassek Lajos esperes, Bősek
György tantest, elnök és számos vendég v e t t
részt. A Himnusz eléneklése u t á n Nevorál Gusztáv körelnök a vendégek és testületi tagok szívélyes üdvözlését tolmácsoló és az egyesület törekvéseit fejtegető beszéddel megnyitván a gyűlést, indítványára közlelkesedéssel elhatározták,
hogy Smialovszky
Valér dr. főispánt,
Kosztka
Mihály kir. tanácsos, tanfelügyelőt és Bart ősik
Antal dr. kanonok, egyházmegyei tanfelügyelőt,
aki szép levélben köszöntötte a gyűlést, távirati-
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lag üdvözlik. Előadásokat tartottak :
Somogyi
Károlyné, szentistvánpataki tanítónő, Mátrai
Jakab, zsolnai izr. iskolai igazgató és
Matulay
Ferenc, rajeczi tanító. A közgyűlés az érdekes
előadásokért jegyzőkönyvi köszönetét és elismerését fejezte ki. Élénk vitát keltett
Mátrai
igazgató indítványa a hátralékos internátusi díjak
behajtása ügyében, mely Bősek elnök kimerítő
indokolása után egyhangúlag elfogadtatott. A jövő
évi közgyűlés helyéül Terhely tűzetett ki.
— A T i s z a h á t i t a n í t ó i k ö r tavaszi közgyűlését Nagyberegen, az újonnan épült díszes
ref. iskola helyiségében, e hóban tartotta meg.
A közgyűlésen jelen voltak : Bhédei János, Dadits
Miklós és Petrocky Jenő kir. s.-tanfelügyelők is.
A gyűlést Nagy Lajos korelnök nyitotta meg s
melegen üdvözölte a kir. s.-tanfelügyelőket és a
kör tagjait. Gyakorlati tanítást tartott
Vigváry
Ferenc nagyberegi ref. tanító, a mértan köréből,
ismertette a kört és annak kerülete és területének kiszámítását. A helyes szemléltetéssel kezelt
gyakorlati tanítást a közgyűlés sikerültnek vette.
A második gyakorlati tanítást Füsti László nagyberegi ref. tanító tartotta, a magyar nyelvtanból
tanította a birtokos névmást és annak használatát
a gyakorlati életben. Tanítása szintén sikerültnek
vétetett. Ezután korelnök felhívta a közgyűlés
tagjait az elnök és jegyző megválasztására. A közgyűlés egyhangú eljenzéssel Törös Sándor beregszászi áll. el. iskolai igazgató-tanítót választotta
meg a „ K ö r " elnökének, aki elfoglalván az elnöki
széket, megköszönte a személye iránt megnyilvánuló bizalmat s az elnökséget elfogadta. A kör
jegyzőjéül Csoknyay
Bertalan nagyberegi ref.
tanítót választották meg. Arvay
Bonaventura
beregszászi áll. isk. tanító értekezést t a r t o t t az
„osztályozás és záróvizsgákról". A szépen átgondolt értekezésért a közgyűlés jegyzőkönyvileg
köszönetet szavazott. Petruska
Anna beregszászi
áll. el. isk. tanítónő „Mely iparágak volnának az
elemi iskolában meghonosíthatok" címen értekezett. Janiga
Vincéné beregszászi áll. el. isk.
tanítónő felolvasást t a r t o t t a „Vidéki tanítói
internátusokról, különös tekintettel a leánynevelésre". E sikerült felolvasásokért a közgyűlés
jegyzőkönyvi köszönetet mondott. Szalay
Hedvig áll. tanítónő „A rajztanítás ú j módjáról"
tartott sikerült felolvasást, azt gyakorlatban is
bemutatta és kimondta határozatban a közgyűlés, hogy kérni fogja a központi igazgató
választmányt, hogy ezt a fontos tárgyat vegye
föl a legközelebbi körgyűlés tárgysorozatai közé.
A közgyűlés Badics Mihály volt körelnöknek az
elnöki teendők eddigi végzéséért jegyzőkönyvileg
köszönetet szavazott és ezen határozatáról jegyzőkönyvi kivonatban értesíti.
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SZÉPIRODALOM.
Szép Annuska verseiből.
Leány válasz.
„Azt mondja, csókoljam meg e virágot.
Legyen ! s fogadja, magának adom.
Sejtem, — ha nem is mondja — e virágot
Előveszi a csöndes alkonyon ;
Csókolni fogja némán, elfogódva,
Lelkét leheli majd a tiszta csókba . . .
Ne nézzen rám oly égetőn, epedve,
Hisz' már régen szerelem van szivembe'.
Már megtudhatja, hogy magát szerettem.
Megmondhatom, hogy most is szeretem ;
Hogy könnyek égnek mind a k é t szememben,
Ha magára gondolok estfelen.
De csak hangulat, amit szívem érez ;
Örök hangulat, valóság soh'sem lesz !
Mert magát, hallja ! más is szereti ;
Es maga sokkal tartozik néki.
Mi későn, nagyon későn találkoztunk :
Mert szavát másnak adta már maga ;
Miénk csak ez : egymásra mosolyogtunk.
Nem leszek oly boldog soha, soha,
Mint akkor, midőn a szemembe nézett,
Mint akkor, midőn százszor megigézett.
Hanem annak a szép időnek vége ;
Hagyjon el ! magának ez — kötelessége.

Megered a permetező eső.
Kalapomról időnként lecsordul.
Lelkem xítja szürkülő homálynak
Barátságtalan völgyébe fordul.
Permetezik ; a hirtelen eső
Sarat csinál a csillogó porbul.
Kristálygömbök ezre mozgolódik
Virágszirmon, fiatal cserjéken.
Tekintetem ott kószál a földön,
S zárt ajakkal, hangtalanul kérdem :
„Miért jöttél, sötét árnyék,
Rongyosszárnyú, bánatszínú,
Könnyhullajtó, kóbor f e l l e g ? "
. . . Bársonyfű, selyemvirágok közé
A tavaszban gyönyörködni mentem.
A jelennek aggasztó zordságát
Társaságukban már-már feledtem ;
Fakadáson, i f j ú lombú ágon,
Zengő r é t e n szemem p i h e n t e t t e m :
Mindenfelé derű és mosolygás,
Vidám hangok a nagy természetben,
Mikor gyorsan beborult az égbolt ;
S bús lett minden . . . K ü n n is az életben
így t ö r ránk a sötét árnyék,
Rongyosszélű, bánatszínű,
Könnyhullajtó, kóbor felleg !

Multakról.
(Az első leányálom.)

De azért mi gondolhatunk egymásra
Csöndesen síró őszi éjszakán,
Akkor nem látják meg a hervadásba',
Hogy úgy epedünk valaki u t á n ;
Hogy a lelkünknek minden gondolatja
Azt a pillanatot ragyogásba vonja ;
Hogy sokszor megbolygat egy ködalak . . .
De ezt neki sejteni se szabad!"

Tavasz ünnepe.
Bársonygyepen, selyemvirágok közt,
Megfrissülve j á r o m át a rétet.
Hideg tél u t á n az első napfény.
Zsendülő füvek közt víg zenészek,
Gyenge lombbal földíszített bokrok,
Mindenfelé megújhodó élet.
Verőfény • van, de elborul gyorsan.
A borulást bánatosan nézi
Sövényágról egy kicsiny madárka.
Hallgat, de szomorú szeme k é r d i :
„Honnan jössz, te sötét árnyék,
Rongyosszárnyú, bánatszínú,
Könny hullajtó kóbor f e l l e g ? "

Szerettem volna nézni őt ;
(S mégis, amikor erre jött,
Más tárgyra vetettem szemem ;)
Hogyha bolygok az életen,
Árnya ne lehessen velemí
Szemébe nem néztem soha,
(Bár éreztem, hogy lángola,
Mert a homlokom ú g y pirult ;)
Nehogy kísértsen, ha borúi,
Vagy ha a csillag fénye gyúl.
A kezét se fogtam m e g én,
(Örömmel ha n y u j t á felém,
Úgy hagytam észrevétlenül ;)
Ha a jelen megsemmisül,
Ne legyen, mi rám nehezül.
Szavát akartam hallani,
(S mikor megnyíltak ajkai,
Mindig másfelé j á r t eszem ;)
Hogy aztán majd sok estfelen
Ne búgjon úgy a szél nekem.
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Szívni akartam ajakát,
(S ha hívott a lugasba át,
Maradtam, nem m e n t e m vele,)
Féltem, hogy perzsel melege,
Megsemmisít lehelete.
Szóltam : megvallom, szeretem,
(S ha alkalom volt, nyelvemen
Nehéz bilincsek csüngtenek ;)
Féltem, hogy szólnom n e m lehet,
Mert ő gúnyosan kinevet.
Beszélik, könnyek égeték, —(De hát ki volna oly merész,
Hogy elhigyjen ilyes szavat.)
Pedig emlegetem sokat,
_ Lelkem érte szít lángokat.
. . . Te erdő, nyári alkonyon
(Mikor a jövőt álmodom,
Jövőt, mely régen elveszett ;)
Dúdolj szép, titkos éneket,
De bele ne szőjj egy n e v e t !

Könyvesház.
* A Magyar Család Aranykönyve. E l s ő
kötet. Egészség. Lakás. Ruházkodás. (írták :
Bexheft Á r m i n dr, Dalmady
Zoltán dr., Jakabné
Rácz Hanna dr., Bán Ilona dr., Garami Béla dr.,
Kovács Aladár dr., Sárosi Bella és Treitz Péterné. Kiadja az Athenaeum részvénytársulat.)
Az újabb évtizedben a tudomány minden t é r e n
rohamosan halad előre. Évszázados, igazság színében tündöklő elméletek halványodnak el, roskadnak össze, hogy nyomukban ú j igazságok támadjanak. De a régi elméletek szívósak, nem engedik
át könnyen utódaiknak az uralmat. Mikor a tudomány középpontjaiban r á j u k mérik a halálosnak
látszó csapást, elvonulnak a kisebb városokba,
majd mikor ott sincs maradásuk többé, a falvakon tengetik életüket. Az ú j a b b idők legnagyobb
eredményének nem a tudományok haladását tekintjük, hanem azt, hogy a város elindítja katonáit a falvakon meghúzódó régi igazságok, előítéletek, babonák ellen. A nagyváros százával
adja azokat a könyveket, melyeknek az a hivatásuk, hogy a tudományt népszerűsítsék s a
tudomány népszerűsítésével közreműködjenek egy
erősebb, egészségesebb, boldogabb nemzedék fölnevelésében.
A Magyar Család Aranykönyve szintén világosságot fog terjeszteni. Világosságot épen azokban a kérdésekben, hol legtöbb a babona, legerősebb az előítélet, legjobban uralkodnak a hagyományok. Az Aranykönyv elindul útján s m i
embertársaink érdekében reméljük, hogy ez diadalát lesz. Reméljük, mert a könyv írói arra
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törekedtek, hogy olvasóikkal megértessék, hogyan
óvhatják m e g a testi és lelki egészségüket.
Mikor lapozgattuk e könyvet, az a gondolat
merült föl bennünk, hogy az ember a legkevesebbet saját testével és lelkével foglalkozik. Hány
értelmes és művelt ember van, aki teste egyes
részeinek működését nem ismeri ! H á n y a n vannak, kik épen ennek következtében nyugodtan
követnek el olyan dolgokat, melyek megőrlik
szerveiket, aláássák egészségüket. Ezen akar segíteni ez a könyv. De ez csak egy kis része annak
a célnak, m e l y e t szolgálni akar. Nincs a családban olyan fölmerülő kérdés, amelyre a feleletet
benne meg nem találnék. Csak a tartalomjegyzéket nézzük végig, mindjárt észrevehetjük a mű
célját. A megjelent kötetben a következő cikkeket találjuk : Az emberi t e s t és ápolása. Egészség
és betegség. Fertőző betegségek. Betegápolás. A
női élet egészségtana. Gyermekápolás. Szépségápolás. Első segítség. A lakás. Lakás és egészség.
A ruházkodás. A második kötetben a családi
nevelés és családi élet külső vonatkozásait, a
harmadikban pedig a család gazdasági életét fogják részletesen ismertetni.
A m e g j e l e n t első kötetet túlnyomórészben orvosok írták. A könyv néhány fejezete azt a hatást
teszi ránk, mintha orvosi tanácsadó volna. Pedig
nem az és n e m is akar az lenni. Betegség esetén
az orvost senki és semmi sem pótolhatja, de
meghonosíthatunk a könyv hatása alatt olyan
intézkedéseket, melyekkel egészségünket óvhatjuk,
leszokhatunk azokról a dolgokról, melyek szerveinkre bántólag hatnak, s a könyv olvasása után
felismerhetjük azokat az eseteket, mikor gyors
orvosi segítségre van szükségünk, sőt szerencsétlenség esetén, ha orvos nincs jelen, m a g u n k is
részesíthetjük első segítségben a szenvedőt.
A Magyar Család Aranykönyve elindult ú t j á r a
s kergeti m a g a előtt a babonát, a tudatlanságot,
az előítéleteket, a káros hagyományokat.
f-s.)
* M a g y a r O l v a s ó k ö n y v az elemi iskolák III.
osztálya számára. Ugyanaz a IV. osztály számára,
( í r t á k : Benedek
Elek, Körösi
Henrik és Tomcsányi János. Kiadja Lampel R. Kk. könyvkiadóvállalata.)
I s m e r t e t t ü k e helyen a szerzők Vezérkönyvét,
Ábc-jét és II. oszt. Olvasóját. (L. Népt. Lapja
f. évi 16. számát.) Most, hogy a I I I . és
IV.
osztály Olvasói megjelentek, bemutatjuk ezeket
is, e könyvek iránt melegen érdeklődő tanítóságunknak. Mindenekelőtt örömmel konstatáljuk,
hogy a használatba veendő kötetek a hozzájuk
fűzött várakozáson felül fognak beválni a gyakorlatban mindenütt, ahol az iskolák a szerzők Vezérkönyve által kijelölt úton haladnak. E könyvek
elterjedése t e h á t előbb-utóbb mégis csak véget
vet azoknak a sok tekintetben gyarlóknak bizo-
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n y ú l t kísérletezéseknek, amelyek a
nem-magyar
anyanyelvű
gyermekeknek a magyar
beszédre
való képesítését a jó szándéknál gyakran alig
vitték tovább.
Az itt szóbanforgó könyvek első kötetkéiről
írt ismertetésemben bővebben fejtegettem és mélt a t t a m a szerzők által felállított vezérgondolatokat
és azon természetes eszközöket, melyeket céljaik
elérésére használnak. Ismétlésekbe nem bocsátkozom. Kifejezést adtam akkor abbeli kívánságomnak is, bogy művük további kötetei is a helyeseknek bizonyult ösvényeken haladjanak. Ez teljesült. Beteljesült teljes mérvben, sőt az újabb
I I I — I V . osztályú kötetek tüzetes átnézése, vizsgálása a szerzők derék munkája iránti elismerésünket csak fokozza. Sajnos, egy kis keserűség
is vegyül e munkák tanulmányozásánál érzett
örömünkbe, amiről azonban a szerzők nem tehetnek : miért nem jelentek meg e könyvek legalább
csak negyedszázaddal előbb ? Mily fényes, valódi
sikerekről lehetne ma már beszámolni a magyar
beszéd tanítása t e r é n a nem-magyar tannyelvű
iskolákban !
A nem-magyar tannyelvű iskolák számára kiadott magyarnyelvi
ú j tanterv a lehető legrészletesebben írja elő a magyar beszélgetések és
olvasmányok tárgyköreit valamennyi osztálynak.
Ennek figyelembe vételével a III. osztályú kötet
tartalmát szerzők a következőkép állapították meg.
Bevezetésül a család és iskola köréből adnak 9
könnyű stílusú rövid olvasmányt, köztük 5 bájos
kis költeményt, Arany, Petőfi, Benedek, Pósa és
Szabolcskától. E z u t á n következnek az osztály tulajdonképeni tárgykörei. A mesék és
elbeszélések
gyűjtőcímét viselő I. csoportban együttvéve 19
nép- és állatmese és apró elbeszélés van a szeretetet, hűséget, igazmondást, munkát és kötelességérzetet fejlesztő erkölcsi tartalommal. A II. csoportba a nemzeti ősmondák és népmondák köréből 16 olvasmányt vettek fel, ezeket, egy-kettő
kivételével, mind Benedek Elek írta. A III. csoport olvasmányaiban leírják a községet, annak
határát, a szántóföldet, tanyát, a rétet, legelőt,
az erdőt, a forrást, azután a község lakosainak
foglalkozását ; s kivezetik a gyermeket a nagy
természetbe. Az eleven, színes leírásokban s a
megszólalásig hű képekben szinte látni, hallani
vélik a mókus ugrándozását, a v a r j ú károgását,
a gólya kelepelését, a tölgyfa sok száz esztendős
koronáját, melynek ezerágú gallyai közt mászkál
a nagy szarvasbogár. A földleírás csoportja zárja
a kötet tárgyköreit. A költemények a könyvecske
legvégén hozott költeménytöredékeken kívül a
megfelelő tárgykörökbe vannak beillesztve. Az
egész kötet a legújabb tanterv s a szerzők által
vezérkönyvükben felállított vezérelvek nyomán
halad.
A

IV. oszt. kötet öt csoportban

105

olvas-
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m á n y t tartalmaz. A mondák és elbeszélések körében van 23, a Magyar Alföldet 25, hazánk népét
és a nép életét 26 olvasmányban írják le ; a
magyarok törtenetéből 27, a természet és egészség köréből 11 olvasmányt nyújtanak. A nagy
gonddal kiszemelgetett költemények mind a tárgykörökbe vannak beosztva.
Vegyük a csoportokat — ha csak egy-két
szóval is — egyenként szemügyre ! A csodálatos könnyedséggel, szépséggel és a magyar
nyelv bámulatos hajlékonyságával leírt mondák
és elbeszélések bűvköréből, amelyben a kis diákkal magunk is órákig szeretnénk időzni, lépjünk
át a magyar földre. Micsoda friss, eleven, művészi, könnyen felfogható leírások ezek — s
hozzá nem-magyar születésű gyermeknek ! Ezek
olvastatásával a haza földjét megismertetni és
megszerettetni tulajdonképen egy dolog.
A falusi élet nagy eseményei : a búcsú, a
vásár, lakodalom, szüret, kukoricafosztás, disznótor valósággal bele vannak varázsolva a kötet
ethnográfiai részébe. Mindenki egyetérthet vekell
lem abban, hogy csak így, s nem máskép
idegenajkú 9 — 1 0 éves gyermekkel beszélgetni.
Mert ezek az olvasmányok valóban a közvetlen
élő beszélgetés kedves hangján szólnak a gyermekhez. Keresve sem találok bennük untató,
száraz moralizálást s mégis minden sorukból,
egész irányzatukból a legtisztább, legfenségesebb
erkölcsútmutató,
hivogató hangjai szólnak a
gyermekhez. Gyönyörűen festett szép képekben
jelennek meg a kis gyermek lelki szemei előtt
hazánk nagy eseményei, dicsőséges alakjai : Szent
István, Szent László, Nagy Lajos, Hunyadi
János, Mátyás király, Bocskay, Thököly és Rákóczi, Széchenyi, Kossuth, Deák, Erzsébet királyné. Eletük, tetteik, hazaszeretetük, önfeláldozásuk példái bevésődnek az apróság fogékony
lelkébe —• eltörülhetlenül. Mert nagy hatalma
van az írott, elmondott szónak a gyermek fölött, ha megérti. Benedeket pedig igazán megértik gyermekeink. A kötet utolsó csoportjának
olvasmányai, számszerint 11, a természet és
egészség köréből valók. A népességünket rettentően pusztító kórral, a tüdővésszel s az ellene
való védekezéssel e csoportban három olvasmány
is foglalkozik. E kötetek átvizsgálása után szám o t adhatok arról az összképről, melyet e
könyvek bennem keltettek : eredetiség, természetes módszeresség, fokozatosság, színesség, elevenség s ami idegenajkú gyermekekkel szemben elsőrendű kellék, nyelv tekintetében rendkívüli könnyedség, közvetlenség, világosság, egyszerűség jellemzi e köteteket is úgy, mint az
előbbieket. Nagy mestereknek és kertészeknek
tartom a szerzőket, akik szép könyveik által
nemcsak a m a g y a r szó készséges használatára
t u d j á k megtanítani az idegenajkú gyermekeket,
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hanem a magyar beszéd szeretetével e g y ü t t a
haza rendületlen szeretetét is kiolthatatlanul beléjük oltják. Ha ez volt a céljuk, büszkék lehetnek munkáikra.
(—n.J
* E g y s z e r ű e m b e r e k . Rajzok, elbeszélések,
( í r t a : Szokólszhy
Rezső. Megjelent Beszterczebányán.)
A falusi életből akar egy-egy képet kiragadni
Szokolszky Rezső. De míg a kiragadott k é p alig
érdekel bennünket, a háttérben homályban maradó
falu, a sejtett inkább, m i n t látott homályos erdő,
virágos udvar, falusi utca mégis hangulatot ébreszt bennünk. Érdekesen j á r t az író. Amire
fölhívja figyelmünket, amit előtérbe állít, attól
kedvetlenül fordulunk el, hogy azokkal az emlékekkel, illúziókkal és vágyakkal teljék m e g a lelkünk, melyeket a kigondolt képek háttere ébreszt
bennünk.
Ez a melankolikus kísérő hangulat jellemző
Szokolszky Rezső munkájára. Ha elmondanánk
novelláinak tartalmát, senki sem érezné a kísérő
hangulatot s kevesebbre becsülné a könyvet, mint
amennyit ér. Pedig Szokolszky, ha tárgyait jobban
válogatja meg s alakjait egyéniebhé teszi, fog
értékes dolgokat is alkotni.

Tanítók tanácsadója.
Egy pályázó. A belügyminisztérium által szervezendő
„telepfelügyelőnői" állások betöltésének módozatairól
nem vagyunk tájékoztatva. Hogy az ezen kérdéssel
kapcsolatos ügyek felől olvasóinkat nem tájékoztatjuk,
annak egyszerűen az az oka, mert a belügyminisztérium valószínűleg a saját hivatalos lapjában teszi
közzé az erre vonatkozó pályázatokat. Hozzánk ilyet
még be sem küldtek. — K. I. Krvágy. Az 1872. évi
július hó 12-én 57. sz. a. hozott minisztertanácsi határozat az állami hivatalnokokat fizetéseik utáni jövedelmeikre nézve fölmentette az iskolai adó fizetésének
kötelezettsége alól. Ez a fölmentés azonban csakis a
községi és állami iskolák fenntartási céljaira kivetett
iskolai adóra vonatkozik, de nem érinti egyúttal a
hitfelekezeti iskolák fenntartására a hitközségek által
kirótt iskolai adót, amely alól az állami tisztviselők
sem mentesek. Minden autonóm hitközség egyházi és
iskolai adóügyeit illetően önállóan intézkedik, egyházi
és iskolai adóját önállóan vetheti ki és szükség esetén
e célból a közig, közegek közreműködését is igénybe
veheti. Ha tehát önre, mint egyházi tagra, az egyházi
adón kívül még egyházi közmunkát is kivetettek, az
egyház jogosan járt el s annak esetleg pénzértékben
való megváltásától fel nem menthető. — G. M. Hvköz.
Középiskolai érettségi bizonyítvánnyal bíró jelöltek
szabályszerű teljes tanképesítő-vizsgálatra csak akkor
bocsáttatnak, ha egy évi tanítási gyakorlatot igazolnak. A minisztériumhoz címzendő folyamodvány azon
intézet igazgatóságánál adandó be, ahol az illető vizsgálatot tenni szándékozik. A. vizsgálat idejét az igazgatóság állapítja meg. — Sz. E. Bkés. Ezt a kérdést
lapunk utóbbi számaiban kimerítően ismertettük. Egy
és ugyanazon dologra minduntalan nem térhetünk
vissza. — Kezdő 21. Államsegélyes tanító elhalálozása
esetén, ha a tanító özvegyet ós árvát hagy hátra, az
állam csak az alkalmazott segédtanító fizetéséhez járul
hozzá féléven át. Önnek, mint megválasztott rendes
kántortanítónak, arra nincs igénye. Helytelen volt
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elfogadni az érintett kikötést. — M. I. Ofsznicza. Az
épülethez tartozó udvar nemcsak az öné, hanem egyszersmind — és főképp — az iskoláé. A községnek
elvitázhatatlan joga van ahhoz, hogy az udvar területét a szükséghez képest beépítse, vagy kerítéssel
kettéválassza, anélkül, hogy ön az udvarterület bármily
részének elvonásáért kárpótlási igényt támaszthatna.
Az udvar használata közös lóvén az iskoláéval, területe nem tekinthető tanítói javadalomnak. Lakbér
címén az állam nem ad segélyt. — G. R. Endrd.
Állami elemi tanítói és tanítónői állásokat — amint
már sokszor tudattuk — csakis lapunkban hirdetnek.
Okát adtuk annak is, hogy tanév közben miért
nincs minden üres állás pályázatra bocsátva. —
Érdeklődő. Az Eötvös alap tagjai sorába bármikor
beléphet. Bejelentheti ezt a titkárnál (Budapest, ¥111.,
Szentkirályi-utca 47.) vagy azon a pénzutalványon,
amelyen a 3 K tagsági díjat beküldi. Â pénzküldésnél
elég ez a cím : Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. —Érdeklődő. A munkácsi áll. főgimnázium internátusáha
a következő tanévre csupán öt teljes fizetéses növendék vétetik fel. A köztartás díja 10 hónapra 200 K.
Ebben bennfoglaltatik a lakás, élelmezés, fűtés, világítás, gyógykezelés és kiszolgálás. A mosásért 10 hónapra külön 22 K jár. A folyamodványhoz csatolandók :
a születési bizonyítvány, orvosi bizonyítvány, oltási
bizonyítvány, utolsó tanévi iskolai bizonyítvány, a
szülők állását, családi és vagyoni viszonyait feltüntető
hatósági bizonyítvány. — B. 1. Az irodaátalány a
fizetésbe be nem számítható ; ez attól függetlenül jár
a tanítónak, föltéve, hogy az iskolafenntartó nem adja
ki természetben az ennek terhére beszerzendő íróeszközöket, krétát, szivacsot stb. 2. A községnek jogában
áll lakás helyett megfelelő lakáspénzt adni, de arra
senki sem kényszerítheti önt, hogy a község tulajdonát
képező épületeket béreljen. 3. Á javadalmi jegyzőkönyve a segédkezés mértékét bizonnyal megállapítja.
Tessék ehhez alkalmazkodni. — Asper. 1. A polg. isk.
képesítő-vizsgálatra — a szabályzat értelmében —
csak azon elemi iskolai tanítók (tanítónők) bocsáthatók,
kik képesítésük után valamely nyilvános iskolában
mint tanítók (tanítónők) működtek. A vizsgálatot a
szünidei két hónap kivételével — az intézeti igazgatósághoz intézendő folyamodvány útján — bármikor
lehet kérni. 2. A gyógypedagógiai tanítóképzőbe
az 1909/10. iskolai évet illetően 14 ösztöndíjas
hallgatót vesznek fel. Csak tanítók pályázhatnak.

Hivatalos rész.
(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelőségi
kirendeltségnek. — 2803. ein. szám.)

Körrendelet.
Mult évi 4.415. ein. sz. a. kelt rendeletem
kapcsán fölhívom tanfelügyelő urat, intézkedjék haladéktalanul, hogy a vezetése alatt álló
kerületben levő állami elemi iskolák Y—VI.
osztályában az 1909/10. tanévtől kezdve Benedek Élek „A magyar nemzet története" című
tankönyvet minden további kérdezés nélkül kötelezőleg használják.
Budapest, 1909 június 5.
A miniszter helyett:

Tóth,
államtitkár.
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Körrendelet.
(Valamennyi k i r . tanfelügyelőnek és tanfelügyelői
kirendeltségnek. — 58.858/909. szám.)

Az iparos- és kereskedőtanonc-iskolák költségvetéseinek és segélykérvényeinek összeállításánál és fölterjesztésénél követendő eljárásra
nézve a következőket rendelem:
1. A tanonciskolák fenntartói utasítsák az
iskolai bizottságokat, hogy a következő iskolai
évre szóló költségelőirányzatot június hó végéig
szabályszerűen állítsák össze, a tényleges és indokolt szükséglethez képest takarékossággal, s
a budapesti m. kir. tud. egyetemi nyomdában
kapható költségvetési íveken vagy azokkal mindenben megegyező nyomtatványokon, négy példányban szerkesztve, megfelelő indokolás kíséretében, az iskolafenntartónak mutassák be. A
költségelőirányzathoz az iskola osztályairól, rajzcsoportjairól és a heti tanítási órák számáról,
úgyszintén a tanítókról, azok képesítéséről, az
általuk ellátott heti tanításórák számáról és
díjazásukról készített táblázatos kimutatás is
csatolandó.
2. Az esetben, ha az ipartörvény (1884. évi
XVII. t.-cikk) alapján az iskolafenntartó állami
támogatásra igényt tarthat, az évi 2%>-os pótadó mennyiségét hitelesen igazoló irattal és
segélykérvénnyel, továbbá az indokolással, s a
fentemlített kimutatással együtt a költségvetés
négy példányban az illetékes kir. tanfelügyelőhöz küldendő be, aki azt pontosan átvizsgálni
és sajátkezű aláírásával ellátva, javaslata kíséretében minden év szeptember havában közvetlenül iparoktatási főigazgatómhoz átteni köteles.
Ha az iskolafenntartó államsegélyért folyamodik, a költségvetésben fedezet gyanánt a
2°/o-os pótadó összegét is minden évben előirányozni tartozik, mert szükséges, hogy a
tanonciskolák költségeire a község, egyéb jövedelmei mellett elsősorban a 2%-os pótadót
vegye igénybe.
Megjegyzem, hogy az állami segélyt igénybe
vevő iskoláknak sem személyi, sem dologi kiadásai nem emelhetők az államsegély terhére
engedélyem nélkül.
3. Az iskolák számadásainak felülvizsgálására nézve az 1906. évi 54.946. sz. a. kelt
rendelettel kiadott Utasítás (megjelent a Hivatalos közlöny 1906. évi 20. számában) az irányadó.
4. Ha az iskola az előző évben az állampénztárból kapott segélyt, akkor az új segélykérvényhez az előző tanévi hiteles számadási kivonat is csatolandó. Az egyes számadási tételeket igazoló nyugták, elismervények, stb. felterjesztése mellőzendő.
Ha az iskola az országos tanonciskolái alap-
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ból részesült segélyezésben, akkor az elszámolásra vonatkozó iratokat érdemleges felülvizsgálás végett a kir. tanfelügyelőség a vármegye
alispánjához teszi át.
,
5. Minthogy valamennyi iparos- és kereskedőtanonc-iskola szükségleteiről tudomást óhajtok
szerezni, az összes tanonciskolák szabályszerű
költségelőirányzatait, még az esetben is, ha az
illető iskolafenntartó-hatóságok segélyt nem kérnek, a fentjelzett időben a kir. tanfelügyelők
az iparoktatási főigazgatóhoz küldjék be.
Felhívom tanfelügyelő urat, hogy e rendeletemet a tankerületéhez tartozó valamennyi
iparos- és kereskedőianonc-iskola fenntartójával
oly hozzáadással közölje, hogy jövőre a szabálytalan módon, vagy elkésve felterjesztett segélykérvények nem fognak figyelembe vétetni.
A jelen körrendelet életbeléptetése folytán
az 1904. évi május hó 10-én 36.414. sz. körrendeletet hatályon kívül helyezem.
Budapest, 1909 június 10.
A miniszter helyett:

Molnár,
államtitkár.

Körrendelet.
(Valamennyi kir. tanfelügyelő úrnak és tanfelügyelői
kirendeltségnek. — 67.232/90» szám.)

A földmívelésügyi miniszter úr a gazdasági
ismétlő-iskolák vezetésére hivatott s az ezen
iskolákban már tényleg működő néptanítók
mezőgazdasági irányú kiképzése céljából f. évi
július hó 19-től bezárólag augusztus hó 14-ig
az adai, algyógyi, békéscsabai, breznóbányai,
csíkszeredai, hódmezővásárhelyi, jászberényi,
karczagi, komáromi, lugosi, pápai, rimaszombati, somogyszentimrei, szilágysomlvói és szabadkai földmíves-iskolákon 20—20, összesen
300 néptanító, a kecskeméti földmíves-iskolán
pedig 20 gazdasági tanítónő részére mezőgazdasági, illetőleg kertészeti és női háziipari tanfolyamot rendez.
Ezen tanfolyamra fölveendő minden egyes
néptanító (tanítónő) egyszáz (100) korona átalányban részesül, mely összegből 40 korona
ellátási díj levonásával 30 korona jelentkezéskor, 30 korona a tanfolyam befejeztével fog
kifizettetni.
A tanfolyamokra olyan népiskolai tanítók
(tanítónők) vétetnek föl, akik valamely olyan
nyilvános elemi népiskolánál vannak rendes tanítói minőségben alkalmazva, mely népiskolákkal kapcsolatban a gazdasági ismétlő-iskola már
megnyílt, vagy ahol ezen iskola már a jövő
tanév folyamán megnyílik és akik ilyen tanfolyamokon még részt nem vettek.
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Felhívom t e h á t a tanfelügyelő u r a t , h o g y a
tanfolyamok megtartását tankerületében haladéktalanul t e g y e közhírré, a pályázók kérvényeit
táblázatos k i m u t a t á s kíséretében sürgetés m e g várása nélkül legkésőbb j ú n i u s h ó 2 5 - i g hozzám
felelősség t e r h e mellett terjessze fel.
A kérvényezőkről a t a n f e l ü g y e l ő ú r t á b l á z a tos k i m u t a t á s t szerkesszen, amelyben az a j á n l á s
sorrendjében feltüntetendők a következő a d a t o k :
A t a n í t ó (tanítónő) neve, életkora, melyik
községben és milyen jellegű g a z d a s á g i ismétlőiskolánál v a n alkalmazásban ? h á n y t a n u l ó j á r t
az 1908/9. t a n é v b e n a g a z d a s á g i ismétlő iskol á b a ? van-e az iskolánál m á r gazdasági t a n folyamot végzett tanító, névszerint kik azok ? a
tanító a g a z d a s á g i ismétlő-iskola vezetésért élvez-e tiszteletdíjat, mennyit és k i t ő l ? végzett-e
más s z a k t a n f o l y a m o t és h a igen, milyet ? h á nyadszor f o l y a m o d i k t a n f o l y a m r a való f ö l vételért.
Végre f e l h í v o m a tanfelügyelő urat, h o g y a
felekezeti iskolák k á n t o r t a n í t ó i t
figyelmeztesse,
h o g y eltávozásukat illetékes h a t ó s á g u k n á l j e lentsék b e oly célból, h o g y helyettesítésükről
kellő időben gondoskodás történhessék.
Budapest, 1 9 0 9 június 9.
A miniszter m e g h a g y á s á b ó l :
Halász Ferenc,
miniszteri tanácsos.
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter :
K ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t a : Burger
Károly,
Döcker Ferenc, Glück Frigyes, Hámor
József,
Lippert Károly, Städler
Károly, Aczél
Miksa,
Bándl Antal, Bauer
János, Buchinger
János,
Dukász Jakab, Ebner Ferenc, Ehm János, Ecker
Károly, Egyed József, Fejér Gyula,
Fludorovits
István, Förster Konrád, Hack István, Haselbeck
János, Herz B. Rezső, Illits
József,
Jariura
János, Katona
Géza, ifj. Keller János,
Kommer
Ferenc, Kovácsics
István, Közös
konyha
igazgatóságának, Kramer
Miksa, Kubanek
Vencel,
Leikam
Ágost, Mayer
Ferenc, Moritz
József,
Müller Antal, Neusiedler Géza, Petanovits
József,
Pribitzer Sándorné, Pnndl Nándor, Rezső Mihály,
Royal szálló igazgatóságának, özv. Schierer Károlyné, Schuster Ernő, Sziklay
Sándor, Tachtler
Gyula, Talabér Ferenc, Wurglits
Vilmos utóda
székesfővárosi vendéglősöknek, kik az 1 9 0 8 / 0 9 .
iskolai éven át egy-két néptanítónak főiskolai
tanulófiát a szabadasztal jótéteményében részesítették; a Belvárosi szegény gyermekeket felruházó asztaltársaságnak, amely a folyó tanévben 16 tanulót 4 8 0 K értékű ruhával ellátott.
J ó v á h a g y t a : a Budapesti Tanítóegyesületnek
alapszabályait.

LAPJA.

25.

SZÁM.

K i n e v e z t e : Ádám Péter oki. t a n í t ó t a szervestyei (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r.
tanítóvá ; Román Illés oki. tanítót az újborlovényi (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Husztik
Terézt a kiszombori „Emilia"-óvónál működő oki. óvónőt a kiszombori áll. óvóhoz óvónővé ; Szilágyi
Aranka oki. óvónőt a vanyarczi áll. óvóhoz óvónővé.
Jelen minőségében áthelyezte :
Bründl
Károly sopronvármegyei és Szabó István somogyvármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokokat kölcsönösen; Vitális Mártonné erzsébetfalvi és Szász
Ilona kolozsvári áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen; Hangéi
Ottilia felsővisói áll. óvónőt a
zombori I. sz. áll. óvóhoz.
N y u g d í j a t u t a l v á n y o z o t t : Smikli
János
ménfői munkaképtelen ág. hitv. ev. tanítónak évi
1660 K - t ; Szabó Sándor jászkiséri munkaképtelen
ref. tanítónak évi 880 K-t; Hoffmann
Sándor
dérjöldi r. kath. el. isk. tanítónak évi 1040 K-t.
Végkielégítést engedélyezett :
Malbasky
Olga fürjesi munkaképtelen közs. el. isk. tanítónőnek 1 3 2 8 K-t.
Gyám-, ill. segélypénzt
engedélyezett:
néh. Steiler Ignác volt jeczenyei róm. kath. el.
isk. tanító özv., szül. Mastalirz Máriának évi
686 K 20 f-t, Anna és Nándor n e v ű két kiskorú árvájának egyenként 114 K 36 f-t, együtt
228 K 72 f-t, mindössze 914 K 9 2 f - t ; néh.
Kapny
Bálint spinnyei róm. kath. el. isk. tanító
özv., szül. Lobnyiller Krisztinának évi 300 K-t,
négy kiskorú árvájának összesen 2 0 0 K - t ; néh.
Munteán
János kudzsiri közs. el. isk. igazgató-tanító özv., szül. Dimitrievics Annának évi
636 K 80 f-t, 7 kiskorú árvájának együtt 636
K 80 f-t, mindössze 1 2 7 3 K 60 f - t ; néh. Dányi
Károly máriatölgyesi nyug. áll. el. isk. tanító
özv., szül. Liskovicz Melániának évi 8 4 0 K-t, 2
kiskorú árvájának összesen 280 K - t ; néh. Gruia
Pál k9,11 inai nyug. gör. kel. tanító özv., szül.
Duma Katalinnak évi 330 K-t; néh.
Bernhard
Mór trencséni nyug. izr. el. isk. tanító özv.,
szül.Ländler Amáliának évi 812 K-t.

Különfélék.
— Madarak é s f á k napja. A
tiszadadai
összes iskolák f. hó első hetében a „Madarak és
fák napja" megünneplésére tavaszi kirándulást
tartottak. A gyermeksereg zászlók alatt már
kora reggel kivonult a szőke Tisza partjára. Az
ünnepély a Himnusz éneklésével kezdődött, melynek befejezésével rövid megnyitó beszédet tartott
a ref. lelkész. Ezt követte Csete Ambrus ref.
tanítónak a madarakról szóló tanulságos felolvasása s ennek keretében kiemelte hazánk két
legnagyobb madárvédőjét : Apponyi
Albert grófot
és Herman
Ottót. Ezután Cifra József róm.
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kath. tanító megismertette a növendékekkel az
Országos Állatvédő Egyesületet, s az összes tanulókat az egyesület tagjaivá eskette. A záróbeszédet
a róm. kath. plébános tartotta. A délelőtti programmot a Szózat éneklése zárta be. Este a már
befejezéshez közeledő ünnepélyt gyermekszínielőadás koszorúzta. Az előadott mű Loveczky E.
2 felvonásos alkalmi darabja volt. — A fogarasi
áll. el. iskola és a környékbeli iskolák tanítói
mintegy 3 0 0 tanulót nemzeti zászló alatt kivezettek a jászai erdőbe, ahol megtartották a Madarak és fák napját. Az ünnepély Himnusszal
kezdődött, azután Felhő Gyula ubrezsi róm.
kath. plébános megnyitó beszédet mondott. Az
alkalmi beszédet Terebessy József fogarasi áll.
tanító mondta. A szép ünnepély rendezésében
Felhő Gyula plébánosnak, Répay László és Terebessy László tanítóknak van érdemük.

— Borgazdasági tanfolyamok

lelkészek

é s n é p t a n í t ó k r é s z é r e . Borászati szempontból
kiváló fontossággal bíró községekben működő
lelkészek és néptanítók részére a budafoki magy.
kir. pince mesteri tanfolyam helyiségeiben a folyó
év nyarán két hétre terjedő borkezelési tanfolyamok fognak tartatni. A pályázók számához képest
esetleg két tanfolyam tartatik, az első augusztus
2-től 14-ig, a második augusztus 16-tól angusztus
28-ig. E tanfolyamok célja az, hogy az azokon
résztvevő lelkészeknek és néptanítóknak mód
nyujtassék arra, hogy az okszerű borkezelésre
vonatkozó ismereteket elsajátítsák s e téren gyakorlati jártasságot is szerezzenek avégett, hogy
az okszerű borkezelés terjesztése érdekében a maguk részéről is közreműködjenek. A tanfolyamra
csak olyan lelkészek és néptanítók vehetők fel,
akik oly hegyvidéki községekben működnek, ahol
a lakosság kizárólagos vagy főfontosságú kereseti
forrását a szőlőmívelés képezi. Egy egy tanfolyamon húsz-húsz hallgató vehet részt. A tanfolyamra
felvett egyének útiköltségeik s a lakás és élelmezés költségeinek fedezésére az egész tanfolyam
tartamára egyenként 70 korona átalányt kapnak,
amely összeg a tanfolyam első napján fog a
tanfolyam vezetője által kifizettetni. A tanfolyamra
való felvételre pályázók egykoronás bélyeggel
ellátott kérvényeikben kötelesek feltüntetni életkorukat, nyelvismeretüket, tényleges alkalmazásukat, a szőlő- és borgazdaság terén esetleg
kifejtett eddigi működésüket, s ha esetleg négyhetes szőlő- és borgazdasági tanfolyamon résztvettek, csatolják folyamodvànyuï hoz az erről
nyert bizonyítványt is. Az, hogy a folyamodványban a fentiekre vonatkozólag felsorolt adatok
a valóságnak megfelelnek, a tanítók
folyamodványain
az illetékes kir. tanfelügyelő által igazolandó.
Lelkészek pályázati folyamodványaikat
közvetlenül,
a néptanítók pedig az illetékes kir.
tanfelügyelő ú t j á n legkésőbb folyó évi július l - i g
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ahhoz a szőlészeti és borászati felügyelőhöz (illetőleg vincellériskolái igazgatóhoz) nyújtsák be,
akinek kerületében működnek. A kérvényben
világosan feltüntetendő, hogy a folyamodó az
első, vagy második tanfolyamon óhajt-e résztvenni.

— A Csongrádvármegyei tanítóegyesület
Magyarország tanítóegyesületeihez a következő
felhívást intézte : F. évi m á j u s 5-én t a r t o t t közgyűlésünk nagy lelkesedéssel, egyhangúlag fogadta
el Vidonyi Jenő hódmezővásárhelyi áll. igazgatónak a következő határozati javaslatát: 1. Intéztessék felterjesztés a nmélt. vallás- és közokt.
Miniszter úrhoz, hogy a március 15-ét sorozza
a népiskoláinkban megtartandó kötelező iskolai
ünnepek közé s ezen — az amerikai zászlólengetés ünnepéhez hasonlóan — tegyenek a
népiskolai növendékek hűségesküt (fogadást) a
nemzeti lobogóra, ezt mondván : „Hűséget esküszöm
e lobogónak s alkotmányos hazámnak, amelyet
képvisel. É l j e n a szabadság, testvériség, egyenlőség! É l j e n az egységes, oszthatatlan magyar
nemzet!" 2. Rendeltessék el iskoláinkban az okt.
6-ának a megünneplése és amely nemcsak a
szükséges kegyelet érzelmeit kelti fel növendékeink lelkében, hanem megtanulják belőle azt
is, hogy az igazi honfi hazájáért s annak alkotmányos szabadságáért még életét is kész feláldozni. Ilyen példák ismerete erősíti a nemzeti öntudatot. 3. Népiskolai olvasókönyveinkbe
( V — V I . oszt.) a hazánkban működő közművelődési egyesületek ismertetése és célja a nemzeti
érzés erősbítésére való hatásában külön olvasmányként vétessék fel. Ez a hazafias határozat
nem szorul bővebb indokolásra. Reméljük, hogy
hazafias kormányunk teljesíteni is fogja kérelmünket. K é r j ü k azonban az igen tisztelt Társegyesületet, hogy hasonló kérelmet terjesszen
fel a magas kormányhoz, mely így az ország
összes tanítóságának kérése elől nem fog elzárkózni. Szeged, 1909. évi május hó 29-én.
Nemecskay
István egyesületi elnök, Kiss
Gyula
egyesületi jegyző.
— F ö l v é t e l a T a n í t ó k Házába. A Vasvármegyei Altalános Tanítóegyesületnek a budapesti
Ferenc József Tanítók Házában levő szobaalapítványi helyére az 1 9 0 9 / 1 0 . tanévre az alapítóegyesület kebeléből senki sem jelentkezvén, erre
az ország bármely jellegű elemi iskolájánál működő tanítónak a budapesti tudomány- vagy műegyetemen, vagy egyéb fő- és szakiskolákon
tanuló, kiváló előmenetelű, példás magaviseletű
fiai pályázhatnak, megjegyezvén, hogy Vasvármegyében működők előnyben részesülnek. A fölvételre folyamodók a kérvényhez mellékelni
tartoznak : 1. születési bizonyítványukat, 2. végzett tanulmányaikról s erkölcsi magaviseletükről
szóló bizonyítványaikat, 3. igazolványt arról
hogy folyamodó atyja az Eötvös-alapnak s 4'
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mely Tanító-egyesületnek tagja, 5. vagyoni és
családi viszonyaikról szóló hiteles és kimerítő
bizonyítványt, 6. hatósági orvosi bizonyítványt.
A hiánytalanul fölszerelt kérvények az Eötvösalap elnökségéhez címezve, 1 9 0 9 j ú n i u s hó 25-ig
nyújtandók be Csizmadia Pál acsádi ág. ev. tanító,
egyesületi elnökhöz. (A felhívás június
15-én
érkezvén hozzánk, csak a most, 2á én megjelent
számban közölhettük.
(Szerit.)
— J u b i l e u m . Szép ünnepély volt e hó 3-án,
gróf Károlyi László egyik pusztáján levő iskolában. Csapó Kecslceméthy
Gyula tanító t a r t o t t a
30-ik évzáró vizsgáját, amelyen megjelent Scossa
Dezső kir. tanfelügyelő, Korpás P á l ker. esperes,
Mattkovics Sándor plébános, iskola igazgató és
sok jó barátja és tisztelője a jubiláns tanítónak,
kinek a legnagyobb elismeréssel adóztak 30 évi
szorgalmáért és fáradságáért följebbvalói.
— T a n í t ó k a k ö z i g a z g a t á s b a n . Pusztavacs
nagyközsége Kulcsár Endre, Csabai József és
Olejnik Nándor közs. el. isk. tanítókat egyhangúlag községi képviselőtagokká választotta.
— 10 d a r a b a r a n y . A hazafias missziót
teljesítő verbói polg. fiú- és leányiskola f. hó
15-én kezdette meg nagyszámú és előkelő közönség jelenlétében évzáró vizsgálatait. A feltűnően szép eredmény folytán a kerület jelenlévő képviselője, Budnyánszky
György 10 darab
aranyat adott a j ó előmenetelt tanúsított szegénysorsú növendékek jutalmazására.
— I s k o l a t á r s a k t a l á l k o z á s a . Fridrich Dezső,
bükkszenterzsébeti k.-tanító fölhívja mindazokat,
kik vele Egerben, 1899-ben végeztek, hogy a
tízéves találkozó érdekében címüket azonnal t u datni szíveskedjenek. — Győrbíró Ignác (Szentkatolna) fölhívja azon tanulótársait, kik vele
1879-ben a csíksomlyói tanítóképzőben végeztek,
hogy a 30 éves találkozóra összehívhassa, lakcímüket tudassák. — Albert I s t v á n tanító, (Kisvaszar, Baranya m.) mindazon tanulótársait, kik
1884-ben vele végezték a pécsi püspöki tanítóképző III-ik évfolyamát, fölkéri, szíveskedjenek
a huszonötéves találkozóra Pécsett, június hó
30-án, délután 6 órakor a „Vadember - szálló"
éttermében megjelenni. Névreszóló
meghívó
nem küldetik.
— H a l á l o z á s . Király Zsuzsika nyárádtői áll.
el. isk. tanítónő életének 25-ik évében elhunyt.
Áldás emlékére !
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Ügyesen megírt cikkecske, de e kérdésről számtalan
könyvet és cikket olvashattak már a tanítók. Valami
egyebet, újabbat írjon. — Cs. (Tanfolyamok és tanfelügyelők.) Erről a kérdésről van már elfogadott
cikkünk. A versnek mielőbb sorát ejtjük. — F. (A mi
kis templomunk.) Szerény iskolai dolgozat. — B. S.
Sz. Világos, hogy nagyon fontos a szabatos beszédre
való tanítás, de amíg idáig ér cikkecskéjében, mi
szükség van az aránytalanul hosszú elmélkedésre s
többek közt annak a megállapításáru, hogy mi a különbség az ember és az állat között ? — P. (A jövő
iskolája — munkaiskola.) Közöljük. — K. P . Hogy
igaztalan mellőzések a legigazságosabb kormány idejében is előfordulhatnak, azt senki sem tagadja, de ha
pl. 20 segédtanfelüg.yelői állásra kétszázan pályáznak,
ez nem is lehet másként, legalább száz emberrel igazságtalanság történik — látszólag. Az az eset azonban,
amelyről ön megemlékezik — egyszerűen érthetetlen. —
Tanító. Nagyon gyenge versek. — R. (A háziiparról.)
Bizony, a mi tapasztalataink szerint is körülbelül az
a háziipar sorsa országszerte, mint Torontálban. Abban
egyetértünk önnel, hogy szavak helyett tettekre volna
szükség s közölnők is cikkét szívesen, ha elejétől végig
azzal foglalkoznék, hogy s miként lehetne a háziipar
sorsát, jövőjét biztosítani. — l l Jeremiások. Van egykét sikerült strófa ebben is, de látszik, hogy nagyon
hirtelen (hogy ne mondjuk : hirtelen haragban) íródott. Igaz magyarlelkű s okos levelét most is nagy
gyönyörűséggel olvastuk, — K . (A tanító jogi képzettsége.) Sorra kerül. — Cz. Örömmel vesszük tudomásul e helyen, hogy községében népkönyvtárat, ipartársulatot, ifjúsági egyesületet stb. szervezett, továbbá,
hogy növendékeit Budapestre hozta stb. Minderről
részletesebben meg is emlékeznénk, ha más valaki
mondaná el mindezt a szépet, jót önről, s nem ön,
ki hosszú és hebehurgyán, néhol nem olvashatóan írt
cikkét azzal kezdi, hogy „közölt e lap ennél kicsinyesebb dolgot is", továbbat meg a tanítóság egyeteméről elítélően nyilatkozik, azt mondván, hogy manapság a tanító csak a kiszabott órákat végzi el,
egyébbel nem törődik. Természetesen, ön kivétel.
Szabad-e azért, hogy magunkat így kiemeljük s a
fölöttes hatóságok figyelmét magunkra vonjuk, így
nyilatkozni tanítótársainkról, akiknek zöme emberfölötti munkát végez iskolában és iskolán kívül ? S
hogyan tételezheti fel rólunk, hogy ily dolgokra kaphatók vagyunk ? — T. (Nyári védekezés a galagonyaözöndék ellen.) Jön a jövő havi gazd. mellékleten. —
Többeknek. Köszönet a kedves, meleghangú levelekért,
melyeket L. úrnak küldött üzenetünk alkalmából kaptunk. Az egyik levél pláne eszünkbe juttatja, hogy a
szerkesztő körülbelül abban az évben tartotta első
tanügyi beszédét a képviselőházban, amely évben L.
úr született. Huszonkét év ! Mennyivel szerényebbek
voltak akkor a fiatal képviselők, írók, művészek stb.,
mint ma ! Erről igazán érdemes volna elmélkedni. —November. Nagyobbrészt gyöngék, de az első kettőben csillan fel valami nyoma a tehetségnek. —
Sötétlombtí akácsorok a l a t t . „ . Szavai, fordulatai
üresek, sablonosak. A vers vége azonkívül zavaros is. —
Korunk. Erőszakos rímek, képtelen nyelv. — S. K.
(Örök harag stb.) Még a verstechnikával is hadilábon
áll. — Sz. J . (Számtani leckék.) Ebben az alakban
még kevésbé felel meg.

Szerkesztői üzenetek.
B. L. (Eger.) A cikk elő van készítve a közlésre,
csak nagy terjedelme miatt késik. Jövőre figyelembe
vesszük kívánságát, bár akik az ön irodalmi munkásságát ismerik, bizonyára nem gondolnak arra, hogy
önnek szólt az elutasító üzenet. — K. Gy. (A tanyai
iskolák.) Sorra kerül. — K. (A nevelés érdekében.) Jön
ez is, meg a régebben küldöttek is. — E. (A siketnémaság.) Sorra kerül. — O. (Szív- és jellemképzés.)

Tartalom : A nagy ÉN kultusza. Dániel MiUósné. —
A vizsga. Kóródy Miklós. — Alkoholizmus és felvilágosítás. Körösy György dr. — A nyaralásról. Kemény
Ferenc. — Irodalom és művészet. — Egyesületi élet. —
S z é p i r o d a l o m : Szép Annuska verseiből. — Könyvesház. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos rész. —
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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Nemzeti olvasókönyv a népiskolák II. és I I I . osztályai számára. Az új Tanterv szerint szerkesztették Radnai Rezső, vallás- és közoktatásügyi miniszteri osztálytanácsos ; Gyulai Ágost, pedagógiumi
tanár ; Thótt Rezső, leánygimnáziumi tanár, a Népisk. Könyvt. Int. Biz. előadója. A II. osztály számára
szolgáló kötet bolti ára 61 f, nettó-ára 4H f. A III. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 72 f, nettó-ára
54 f. Engedélyezve a vallás- és közoktatásügyi m. k i r . minisztérium 1909. évi 47.107. sz. rendeletével.
E könyveket minden megrendelőnek nettó-áron szolgáltatjuk ki.

Hivatalos bírálat
a következő című tankönyvekről :
1. Nemzeti Olvasókönyv a népiskolák II. osztálya
számára. Szerkesztették : Gyulai Ágost, Radnai Rezső
és Thótt Rezső. Rakssányi Dezső rajzai után Moreili
Gusztáv fametszeteivel. Bolti ára 64 fillér. Budapest,aM.
kir. tudományegyetemi nyomda tulajdona. 1909.152.1.
2. Nemzeti Olvasókönyv a népiskolák III. osztálya
számára. Szerkesztették : Gyulai Ágost, Radnai Rezső
és Thótt Rezső. Rakssányi Dezső rajzai után Morelli
Gusztáv fametszeteivel. Bolti ára 72 fillér. Budapest,
a M. kir. tudományegyetemi nyomda tulajdona. 1909.
192. 1.
Manap már majdnem axiómává alakult ki a pedagógiai köztudatban az az igazság, hogy a népiskolai olvasókönyv a nemzeti nevelésnek egyik fő-fő eszköze.
Ezért megkövetelik tőle, hogy anyagát a nemzeti irodalomnak olyan termékeiből kerítse, amelyek a gyermeki szellemmel hasonivásúak, kongeniálisak. Megkövetelik tőle, hogy olyan nemzeti bibUa-féle legyen.
Az eszménykép olyan olvasókönyv volna, amely egészen
irodalmunk remekeiből volna összeállítva. Csakhogy az
ilyet egy csapással előteremteni nem lehet. Az ilyen
olvasókönyv apránként keletkezik, évtizedek során, oly
módon, hogy minden olvasókönyv kerít legalább egy
pár ilyen mintaszerű olvasmányt ; ezeket az utána
következők nemcsak hogy örökbe veszik, hanem a
maguk részéről is megtoldják egynéhánnyal. így jön
létre a klasszikus olvasmányoknak valóságos hitbizománya. Az időrendben legutolsó olvasókönyv játssza
a majoreszkó szerepét. Ilyen a címben megnevezett
két kötet. Ami irodalmilag és pedagógiailag abszolút
érdekű olvasmányaz eddig megjelent olvasókönyvekben
összegyülemlett, azt szerzők majdnem kivétel nélkül
átvették. Át kellett venniök, mert olvasókönyveinknek
épúgy közkincse ez, mint a költeményeknek az a kánonja, amelyet minden osztály számára kötelezőleg
megállapított az Utasítás. Ez magában véve nem érdem, de meg nem tenni mulasztás, hiba volna. Az átvételnél legföljebb az a biztos ítélet érdemel említést,
amellyel az ilyen becses olvasmányokat a kevésbé
értékesek sokaságából ki tudták választani.
De már az igazán nagy érdeme a szerzőknek, hogy
régi irodalmunk porlepte thékáiból, de különösen
újabb irodalmunkból egész jelentékeny mennyiségben kivettek olyan olvasmányokat, amelyekkel az értékes olvasmányoknak elébb említett állókincsét
gyarapították. Ha az ezután megjelenő olvasókönyvek
is hasonló mértékben fogják ezt a tőkét szaporítani,
akkor biztosan számíthatunk rá, hogy a népiskolai
olvasókönyvről alkotott eszményképünk rövid időn belül
meg fog valósulni. Már ez a körülmény is jogosulttá
teszi, hogy a szerzők nemzetinek nevezik az ő olvasókönyveiket. De ezenkívül van rá más jogcímük is.
Nemcsak a történeti, a néprajzi, a földrajzi olvasmányokkal, nemcsak a hazafias lírai költeményekkel
törekszenek a tanulókban nemzeti érzelmeket és gondolkodásmódot nevelni, hanem még a természettudományok köréből vett olvasmányokkal is. Sikerült
ezekbe is nemzeti szellemet lehelniök oly módon, hogy
néprajzi elemeket vegyítettek közéjük. Bemutatják
például a diófát, a hársfát, a szilfát, mint a magyar
nép kedvelt f á i t ; bemutatják a háziállatokat úgy,

amint a magyar nép veszi hasznukat, amint a magyar
ember bánik velük.
Részben szintén a magyar momentnmot érinti, de
főként esztétikai ós stiláris szempontból érdemel
dicsérő említést az az igazi míigond, amellyel a szerzők az olvasmányokat átdolgozták. Ama helyes elvük
mellett, hogy az olvasókönyvet nem írni, hanem
szerkeszteni kell, a szerzők minden erejüket és képességüket — az új olvasmányok kerítésén és a meglevők
közt való választáson kívül — az anyag művészi átalakítására fordították. Mondhatom, e két kötet olvasókönyv keletkezésének ez a legfőbb és legszebb jogcíme.
A nemzeti jelzőn kívül megérdemlik az irodalmi
jelzőt is, nemcsak azért, mivel olvasmányaik legnagyobb részét irodalmunk becses termékei teszik,
hanem azért is, mivel minden soruk irodalmi színvonalon áll.
Van azonban egynémely olvasmány átdolgozásában
kivetni való is, amit említetlen már csak azért sem
hagyhatok, mert a szerzők komoly munkájához illő
komoly értéklés megköveteli, hogy a fogyatkozások
épúgy szóvá tétessenek, mint a jelességek. Vonatkozik
ez a kifogásom a néprajz és a természettudományok
köréből vett egynehány olvasmányra, melyeket a
szerzők eredeti formájukból kivetkőztettek, hogy
amint a szakjelentésben maguk mondják, a gyermekhez közelebb vigyék. Az átdolgozás vagy úgy történik, hogy a leírásból mese lesz, amelynek középpontja egy gyermek, vagy pedig úgy, hogy az anyagot az áradozó bőkezűség levével hígítják és az érzelgősség mézével édesítik. Ilyen olvasmányok a II. osztály olvasókönyvében : A tehén (15. 1.), A tavasz
(73. 1.), A kis libapásztorok (79. 1.), Az árva kacsák
(81. 1.); a III. osztály olvasókönyvében: Krumpli
pajtás (7. 1.), Az országút (10. 1.), A kovács (89. 1.),
Világnak vándora (115. L), Az erdő (165. 1.), Az
ökörszem elbeszélése (174. 1.), A selyemhernyó (178.
1.) és mások. Ezeknek az olvasmányoknak egy részét,
az igaz, a szerzők már ilyen átdolgozásban vették át ;
de az átvétellel elvállalták értük a felelősséget. Az
én nézetem pedig az, hogy a térbeli világ művészi
ecsetelésének, az átszellemített és átérzett természet
leírásának magából a tárgyból eredő esztétikai törvényei vannak, amelyek nem változhatnak aszerint,
hogy a leírást felnőtt ember fogja-e olvasni, avagy
gyermek. Megengedem, hogy a legtöbb ilynemű
leírás azon módon népiskolai olvasókönyvbe fel nem
vehető; megengedem, hogy in usum Delphini kell
is, szabad is rajtuk némely változtatásokat tenni. De
tagadom a fentjelzett gyökerei átalakítás jogosult
ságát, esztétikai és pedagógiai szempontból egyaránt.
Az ilyen stílhamisításoVkr.l megbontjuk a gyermek
ízlését ; pedig arra kellene kapatni, hogy az igazi
leírások szépségében is tudjon gyönyörködni.
Kifogásom van ezenkívül a könyvek menete ellen.
Régebben (kivételesen talán még ma is) a változatosság volt az egyedüli elv, amely szerint az olvasmányokat elrendezték, ba ugyan szabad itt az elrendezés kifejezést használni. A legvadabb átabotában
következtek az olvasmányok egymásután, mint pl. :
Lehel kürtje, Közmondások és példabeszédek, A burgonya, Szülőföldem szép határa, A tisztaság, A hazug
pásztorfiú, A drótoptót, A. harangozó, s ilyen bájos
egymásutánban mindvégig. Szerzők szintén a váltó-
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zatosság elvének hódolnak, de ezenkívül a kalendáriumot is szem előtt tartották, vagyis az évszakok szerint állapították meg az olvasmányok sorrendjét. A
variációval a tanulókat akarták delektálni, az időszerűséggel pedig a tanítónak a dolgát megkönnyíteni. Ámde logikai rendet az időszerűség elve nem
hozott könyveikbe. Mutatják ezt pl. a III. osztály
olvasókönyvében a 20—29. számú olvasmányok, amelyeknek címei a következők : Isten áldd meg a magyart, Tűzvész a faluban, Ima, Attila kardja, Szántásvetés, Dal a királyra, A láp, Az új harang, Vándormadár, Csörsz árka. De kérdem : mire való a rendetlenséget követni elvül az elrendezésben ? Ma minden
tanítótól megkövetelik, hogy részletes tanmenetet
készítsen magának, azaz, hogy előre állapítsa meg,
mit fog tanítani minden egyes tantárgyból az év
minden hónapján, sőt minden hetén. El kell tehát
az olvasmányokat is rendeznie részint az időszerűség
elve szerint, részint pedig más tantárgyakhoz való
vonatkozásuk szerint. Ilyen egymásutánban, amint a
könyvben vannak, a tanító sehogy sem fogja az olvasmányokat olvastatni. Elesik tehát a szerzők által az elrendezésnél Bza-u előtt tartott mind a két tekintet és
marad öncélnak a káosz. íme, ez az oka, hogy manap a
legtöbbolvasókönyvezzela menettel végképen szakított
s az olvasmáryokat műfajok és tartalmi rokonság szerint rendez el. Szerzőik belátták, hogy az elrendezésnek ez Uüóbbi módja a tanulóban, akinek az olvasókönyv a legkedvesebb s ezért legtöbbet forgatott
könyve, segíti fejleszteni a rend érzését s az osztályozásra is ád neki ösztönző példát.
Ámde ez a két kifogásom alig von le valamit e
könyvek érdeméből. Az első úgyis csak egypár olvasmány ellen fordul és főképen elvi jelentőségű, a második pedig épen nem életbevágó momentumra vonatkozik. Majdnem elenyésznek azokkal a jelességekkel
szemben, amelyeket föntebb kifejtettem s amelyekhez
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j á r n i még az is,hogy szerzők azUtasításnak idevonatkozó részét minden ízében átértették és megvalósították. Hogy az iskolai helyesírást az utolsó ékezetig
érvényesítették, fölösleges mondanom. Csak épen egypár következetlenséget vettem észre, továbbá egynehány lapsus calami-t, amelyeket ide írok, hogy
szerzők az utolsó revízióban kiigazíthassák. Sokhelyütt
épen, tulajdonképen — máskor pedig éppen, képpen
és éppenséggel ; némelykor ép oly és épp oly — máskor meg époly és éppoly ; a legtöbb helyen éjtszaka
— máskor meg (pl. a III. oszt. 168. 1.) éjszaka; legtöbbször helyesen mérföld — máskor meg (pl. a III.
oszt. 135. 1.) mértföld ; legtöbbször helyesen — -stulstül — máskor pedig (pl. III. oszt. 170. 1.) mindenestől és (III. oszt. 170. 1.) gyermekestől, feleségestől ;
a legtöbbször helyesen — évvel ezelőtt — máskor
meg (pl. III. oszt. 23. 1.) száz év előtt ; ne higyj (III.
oszt. 22. 1.) — helyesen : higgy ; e miatt (III. oszt.
73. 1.) — helyesen : emiatt j „kiugrós" ereszű (II. oszt.
122. I.) németes kifejezés (vorspringend), helyesen :
kiszögellő ; „meghál a fák árnyékában" (III. oszt.
136. 1.) helytelen, mert meghálni csak éjtszaka szoktak, akkor pedig nincs a fának árnyéka.
Last not least említem a könyvek nyomdai kiállítását és a képeket. A büszkeség egy nemével állítom,
hogy e tekintetben nemcsak minden eddigi olvasókönyvünket messze felülmúlnak, hanem hogy méltán
sorakoznak az angol és az amerikai olvasókönyvekhez.
Mindezek alapján a Gyulai-Radnai-Thótt-féle olvasókönyveket föltétlenül ajánlom az engedélyezésre.
Kelt Budapest, 1909. évi április 16-án.
Itadó
Vilmos,
nyug. áll. tanítónőképzőintézeti igazgató.

Ezen olvasókönyvből a IV. oszt. számára szolgáló kötet még a folyó évben, az V—VI. oszt. számára szolgáló kötet pedig a jövő év elején fog megjelenni. Mutatványpéldányokkal a t. t a n í t ó uraknak
készséggel szolgálunk. Budapest, 1909.
Az egyetemi nyomda
igazgatósága.

PÁLYÁZATOK.
Okleveles tanítónő ajánlkozik a nagy szünidőre
nevelőnőnek. A női kézimunkában és a festészetben
teljesen jártas. Cím : W. P., oki. tanítónő S z o l c s á n ,
Nyitra megye.
(681—III—3)
A p i l i s i evang. «gyház pályázatot nyit egyik
megüresedett tanítói állásra. Javadalma : 1000 korona
készpénz, havi előleges részletekben az egyház pénztárából, úgyszintén 200 korona lakpénz. Kötelessége :
egy osztály önálló vezetése s a kántori teendőknek
magyar-tót nyelven, a többi hat tanítóval felváltva
való végzése. Tannyelv : magyar. A pályázatok július
3-ig küldendők be alulírotthoz. Az állás szeptember
1-én foglalandó el. Pilis (Pest megye), 1909 június
7-én. Jakabfi György, ev. pap.
(698—II—2)
A b á c s f e k e t e h e g y i ref. egyház elemi iskolájánál
1909 szeptember 1-én elfoglalandó 3 (három) tanítói
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás: két állomásnál 1050 korona törzsfizetés, lakás és kert helyett
300 korona. Egy állomásnál 1050 korona törzsfizetés,
továbbá 2 szoba, konyha, kamra s mellékhelyiségből
álló lakás, végre 600 • - ö l faiskola, melynek felét a
tanító kert helyett saját céljaira használhatja. E
faiskolához azonban a tanító csak addig formálhat
jogot, míg arról a polgári hatóság másként nem intézkedik, mely esetben a tanítót csupán kertmegváltás
illeti. Csak ref. vallású és okleveles tanító pályázhat.
A kellően felszerelt pályázati kérvény a ref. lelkészi hivatalhoz címezendő. A pályázati határidő :
1909 július 15-ig tart. Bácsfeketehegy, 1909 június
12-én. Tóth Sándo-, ref. lelkész.
(747—II—2)

Jóhangú második segédkántort keresek, ki a kántori funkciók végzésében jártassággal bír, különösen
a búcsúztatókat illetve. Fizetése: havi 10—12 forint,
gyertyajövedelem 4—6 forint, ágynemű és mosáson
kívül teljes ellátás. Az állás lehetőleg hamarosan
elfoglalandó. K í s k ú n f é l e g y h á z á n , 1909 június hó.
Ulrich Antal, főkántor.
(700-11—2)
G y ö n g y ö s p a t á r a pályázhat róm. kath. kántortanító, július elsején személyesen megjelenve ; keresztlevél, házasságlevél bemutatandó. Javadalom: párbérváltság 1133 korona, deputátum 223*20, stóla 204,
lakás kerttel 140, tíz holdnyi föld 238, tanítói fizetés 300. Kötelesség : kántori teendő pontos elvégzése.
Egy osztály tanítása.
(708—11—2)
P a l á n k a i ág. hitv. ev. egyház kántortanítót keres.
Fizetése: 1100 korona, lakás, kert és stólák. Tanítási
nyelv : tót és magyar. Okleveles tanítók küldjék
folyamodványaikat július 10-ig lelkészi hivatalhoz
Palánkára (Bács megye).
(699—III—2)
N a g y ő s z község iskolaszéke egy tanítónői állásra
pályázatot hirdet. Ezen tanítónői állás javadalma :
1000 korona készpénz; 200 korona l a k b é r ; 80 korona
a kézimunka tanításáért a mindennapi és ismétlőiskolában, valamint a gazdasági tárgyak tanításáért
az ismétlő-leányiskolában ; '/« hold pótkert és 8 korona
irodaátalány. Felhívatnak azok, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy fölszerelt folyamodványaikat
1909. évi július hó l - i g a községi iskolaszékhez nyújtsák be. Megválasztott állását szeptember hó 1-én
tartozik elfoglalni, mely időtől kezdve fizetése is jár.
Rischar Vilmos, iskolaszéki elnök. Harter József, iskolaszéki jegyző.
(781—1—1)
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Figyelmeztetés !
A „Néptanítók Lapja" elmaradt számainak pótlólag leendő megküldése végett nein ezen igazgatósághoz, hanem, a P. T. Sz. Gy. III. r.
485. §-a 3. pontja értelmében, azon pósta- és távirdaliivatalhoz kell
mindenkinek fordulni, amelynek az elmaradt számot kézbesíteni
kellett volna.

Egyetemi
64.711/909. számhoz. Pályázat. A Karlitzky Albert
féle alapítványból a ternes-, t o r o n t á l - és k r a s s ó s z ö r é n y v á r m e g y e i róm. kath. iskolák tanítóit,
valamint ezek özvegyeit és árváit illető kilenc, évi
egyszáz (100) koronás és egy, évi nyolcvan (80) koronás segélydíjra pályázat hirdettetik. Ezen segélydíjra jogosítvák : 1. az említett iskolák tanítói, kik a
tanítói vizsgát letették s illetőleg ennek letétele alól
hatóságilag fölmentettek, erkölcsi magaviseletük, nemkülönben a tanítói pályán kifejtett működésük által
magukat kitüntették, s a tanításra aggkoruk vagy
pedig testi fogyatkozásuk miatt alkalmatlanokká váltak, az országos tanítói nyugdíjalapból azonban ellátást nem élveznek ; 2. a jogosult tanítóknak a) özvegyei,
kik kifogástalan eikölcsi magaviseletet tanúsítottak,
féijükkel életfogytiglan éltek avagy tőlük önhibájukon kívül választattak el, b) árvái, kik tizennegyedik
életévüket még nem érték el. A jelzett segélydíj a
tanítóknak életfogytiglan, a tanítók özvegyeinek szintén életfogytiglan s illetőleg újból való férjhezmenetelükig, az árváknak pedig 14-ik életévük betöltéséig
adományoztatik. A folyamodók minősítését igazoló okiratokkal kellőleg fölszerelt folyamodványok a vallásés közokt. m. kir. minisztériumnál f. évi szept. hó
l-ig bezárólag nyújtandók be. Budapest, 1909 június
hó 1. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertől.
(43/h—III—2)
50.818. szám. Közlemény. M e z ő g a z d a s á g i tanfolyam néptanítók és gazdasági tanítónők
s z á m á r a . A m. kir. földmívelésügyi miniszter a kisebb fokozatú gazdasági népiskolákon a gazdasági tárgyak tanítására hivatott népiskolai tanítók, illetve
tanítónők gazdasági kiképzése céljából folyó évi július
19-től bezárólag augusztus 14-ig az adai, algyógyi,
békéscsabai, breznóbányai, csíkszeredai, hódmezővásárhelyi, jászberényi, karczagi, komáromi, lugosi,
pápai, rimaszombathelyi, somogyszentimrei, Bzilágysomlyói és szabadkai földmívesiskolákon 20—20, összesen 300 néptanító, a kecskeméti földmívesiskoíán pedig 20 gazdasági tanítónő részére mezőgazdasági tanfolyamot rendez. Ezen tanfolyamra fölveendő minden
egyes néptanító (tanítónő) egyszáz (100) korona átalányban részesül, mely összegből 40 korona ellátási
díj levonásával 30 korona jelentkezéskor, 30 korona
a tanfolyam befejeztével fog kifizettetni. A tanfolyamokra tényleg alkalmaztatásban levő oly néptanítók
(tanítónők) vétetnek föl, kik mezőgazdasági tanfolyamon még nem vettek részt. A tanfolyamokra fölvétetni kívánó egyének eziránt illetékes tanfelügyelőségüknél tartoznak kellő időben jelentkezni. A kir.
tanfelügyelők a folyamodók névsorát a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez terjesztik föl, a fölvétel pedig a nevezett miniszter kijelölése alapján fog történni. Budapest, 1909. évi május hő 26-án.
(44/h—III—2)
Polgári iskolai tanárjelölt a nagy szünidőre nevelőnek üjánlkozik. Cím : „Matematikus", Géberjé'.i (Szatmár megye).
(796—1—1)

nyomda

igazgatósága.

70.984. szám. Iskolai hirdetés. Az Amizoni Károly
által alapított Orsz. M a g y a r N o n e v e l ö - l n t é z e t
az 1909/10. tanévre pályázatot hirdet. E nőnevelőintézet célja és feladata, hogy a növendékek jövő
hivatásukhoz képest derék magyar háziasszonyokká
és értelmes magyar családanyákká készíttessenek elő.
A tanítás elméleti és a gazdaságból és háztartásból
gyakorlati. Elméleti tárgyak : neveléstan, magyar történelem, magyar, német, francia nyelv és irodalom,
természettudományok, számtan, könyvvitel, gazdaságtan, rajzolás, ének, zene. Gyakorlati tárgyak: 1. A
háztartás körébe tartozó összes munkák : takarítás,
főzés, befőzés, mosás, vasalás. 2. Női kézimunka : fehérnemű-, gyermekruha- és női felsőruha-varrás, pipere,
mű-kézimunka és géphímzés, háziipari munkák. 3. Kertészet : konyha-, virág- és gyümölcskertészet, hajtatás.
4. Állattenyésztés : tejgazdaság, sertés- és baromfitenyésztés, nyúl- és seiyemhernyótenyésztés. Az intézet internátu8sal van szervezve és három évfolyamú.
Fölvétetnek: a polgári iskola és felsőbb leányiskola
IV. osztályát végzett, bármely keresztény felekezetű,
magyar honosságú leányok, akik 14. életévüket betöltötték. Az Amizoni Károly által alapított Orsz.
Magyar Nőnevelő-intézet nem tanítóaőképző-intézet és
így oklevelet nem is ad végzett növendékeinek, azonban oly sokoldalú s főként gyakorlati képzést nyújt,
hogy a művelt úrileány vagy asszony szükség esetén
saját háztartásában, vagy gazdasági irányú vállalatoknál, tanulmányai alapján megélhetést biztosíthat magának. Évi tartásdíj : 600 korona, mely összeg évnegyedes részletekben fizetendő. A vallás- és közokt.
miniszter a növendékek egy részét, különös méltánylást
érdemlő esetekben, beigazolt vagyontalanság esetén
évi 500 korona, illetve 400 korona tartásdíjjal is fölveszi. Az 1 koronás bélyeggel ellátott kérvények a
vallás- és közokt. miniszterhez címezve, Mosdóssy Imre
kir. tan., tanfelügyelőhöz (Budapest, Rottenbillerutca 5. sz.) nyújtandók be f. évi július 15-ig. Melléklendő okmányok: a) keresztlevél, bj utolsó iskolai
bizonyítvány, c) orvosi bizonyítvány. Beíratási díj :
10 korona. Kivételesen fölvétetnek a föntebb megjelölt előképzettséggel rendelkező leányok bejáró
növendékekül is. Ezek évi 250 korona tandíjat fizetnek.
Az intézet saját, modern, e célra épített s minden
pedagógiai s higiénikus követelményeknek megfelelő
épületében, Budapest, VI. ker., Amerikai-út 32. sz. a.
fog az 1909/10. iskolai évben megnyílni.
(55/h-III--l)
A v á c z l róm. kath. iskolaszék nyugdíjaztatás folyt á n a IV. férfitanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés : az iskolaszék pénztárából 964 korona, püspökuradalomtól 56 korona, 4 hold föld 80 korona, kertilletmény 20 korona, lakásbér 240 korona, összfizetés
1360 korona. Pályázati határidő : július 25. A kellően
fölszerelt folyamodványok a róm. kath. iskolaszékhez
címzendők. Az állás f. évi augusztus végén elfoglalandó. Schmidt János, kisprépost-kanonok, elnök.
(793 1—1)

24

NÉPTANÍTÓK

A. zeherjei reform, orgonista-kántortanítói állásra
pályázatot hirdetek. Javadalom : föld s terményben
468 korona, államsegéllyel 1000 korona. Illetékeseknek megfelelő korpótlék. Kötelesség : a reform, kántortanítói teendők végzése. Felszerelt kérvények július
10-ig alulírotthoz küldendők. Zeherje, u. p. Rimaszombat. Háger Miklós ref. lelkész, iskolaszéki elnök.
(691—1-1)
A h a j d ú s á m s o n i református egyház újonnan szervezett iskolájához egy férfi- és egy nőtanítói állásra
pályázatot hirdet. Fizetés mindenik állásnál: 1. 1000,
azaz egyezer korona, évnegyedi előleges részletekben,
melyből 100 koronát az egyház pénztára visel, 900
korona pedig államsegély. 2. Tisztességes lakás. Kötelesség : a szathmári-úti I—IV. oszt. fiú-, illetve leányiskola vezetése a tiszántúli ref. egyházkerület tanterve
szerint. Pályázhatnak ref. vallású, okleveles tanítók
és tanítónők. A kellőleg fölszerelt kérvények 1909. évi
július 8-án déli 12 óráig adandók be a hajdúsámsoni
ref. lelkészi hivatalhoz. A megválasztottak állásaikat
f. évi szeptember 1-én tartoznak elfoglalni. Hajdúsámson 1909 június 8. A ref. egyháztanáes.
(714-1—1)
A c s i p k e r e k i róm. kath., újonnan szervezett osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása :
900 korona államsegély, 100 korona hitközségtől, 20
korona kertváltság, továbbá egy bútorozott szoba- és
konyhából álló lakás. Kötelességek a díjlevélben vannak felsorolva. Pályázhatnak tanítók és tanítónők.
Kérvények nagys. Kelemen István t. kanonok, esperesplébános úrhoz, Csehimindszent (Vas megye), június
hó 27-ig küldendők. Később érkezettek figyelembe
nem vétetnek. Választás június 29-én d. u. 3 órakor.
Személyes megjelenés előnyös. Az állás szeptember
1-én elfoglalandó, amely naptól a fizetés esedékes.
Megbízásból: Farkas Pál, tanító.
(751—1—1)
A j a k a b s z á l l á s i uradalom keres nyilvánossági
joggal felruházott pusztai elemi iskolája részére oki.
tanítót vagy tanítónőt. Föltételek: Évi 1100 korona
fizetés, lakás, fűtés és világítás, vagy pedig 600 korona
fizetés és föntieken kívül élelmezés is. Ha oly tanítónő
ajánlkozik, ki az iskolai elfoglaltságon kívül a tiszttartó 2 leánygyermekét a II. és IV. polgári osztályra
előkészíteni tudja, úgy fizetése 1100 koronán kívül a
tiszttartónál volna : lakás, fűtés, világítás és élelmezése. Ez esetben főfeltétel a zongoraképzettség, esetleg
a német nyelv tudása. Ajánlatok, bizonyítványmásolatokkal ellátva, melyek vissza nem küldetnek, 2 héten
belül vétetnek figyelembe. Jakabszállási uradalom
tiszttartósága, Sárosd.
(755—II—1)
A s z a t m á r n é m e t i ! ref. felsőbb leányiskola igazgató-tanácsa pályázatot hirdet egy középiskolai tanári
állásra. Erre oly ref. vallású nők pályázhatnak, kiknek a matematika-fizikából középiskolai tanári oklevelük van. Okleveles pályázó nemlétében szakvizsgázott tanárjelöltet is alkalmazunk. A megválasztott
nőtanár szaktárgyaiból, esetleg más tárgyakból is,
köteles heti 20—22 órát adni s az internátusi felügyeletben mint bentlakó résztvenni. Évi fizetése : 1060
korona, az internátusban lakáB, ellátás és a próbaév
letelte után 1000 korona állami
fizetéskiegészítés.
Pályázati határidő: július 1. A pályázatok az igazgatósághoz küldendők.
(757—I—1)
A s z v i n i c z a i községi elemi népiskolánál a tanítói állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1.
1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes laká*,
konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagym. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok
f. évi július hó l-ig Krassószörény vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be. A szerb nyelv ismerete igazolandó Lúgos, 1909. évi június hó 12-én.
Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő.
(52/h—I—1)
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A k ö r ö s l a d á n y i izr. iskolaszék nyilvános elemi
iskolájánál megüresedett tanítói állásra pályázatot
hirdet. Törzsfizetés : a hitközségtől 700 korona és 300
korona államsegély, esetleg hitközségi jegyzőaégért
100 korona, természetbeni lakás és kert. Kötelessége :
a tantervben kiszabott tantárgyakon kívül vallást és
németet tanítani. Az állás szeptember 1-én töltendő
be. Pályázhatnak okleveles, izraelita tanítók, kik kérvényüket, eddigi működésüket igazoló okmányaikkal
és oklevelükkel, július 15-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz nyújtsák be. Személyesen jelentkezők előnyben
részesülnek, útiköltség csak a megválasztottnak téríttetik meg. Kőrösladány, 1909 június 15. Balassa Gyula,
iskolaszéki elnök.
(758—I—1)
A k i s p a l u g y a i kántortanítói állomásra június hó
30-ára pályázat hirdettetik, összes jövedelme 869
korona, mely azonban 1000 koronára fog kiegészíttetni. Pályázhatnak képesített tanítónők is. Omaisz
Ignác, iskolaszéki elnök. Bodafalva, 1909 június 15-én.
(760—1-1)
P á l y á z a t árvaház! alapítványi helyre. A
Magyarországi Tanítók Árvaházi Egyesületének budapesti árvaházában (I., Alkotás-utca 44. sz.) a jövő
iskolai évre a Pestpilissolt-kiskúnvármegyei általános
tanítóegyesület által, Tóth József kir. tanácsosnak n
Pestpilissolt-Kiskún vármegyében eltöltött 25 éves
tanfelügyelői sikeres működése emlékére létesített
alapítványi hely betöltendő. Ezen alapítványi hely
jótéteményében részesülhet Pestpilissolt-Kiskún vármegye területén működésben levő, illetve működésben volt s mindenesetre az alapítványt tevő tanítóegyesület kötelékéhez tartozó, illetve tartozott állami,
községi, felekezeti, egyesületi és magán, polgári és
elemi népiskolai tanítók, tanítónők, óvók és óvónők
6—16 év közötti teljes vagy félárvája, árvának nyilvánított gyermeke vagy ilyenek hiányában Pest vármegye területén bármely jellegű elemi népiskolánál
tényleges működésben levő és vagyontalan tanító
olyan fia, aki valamely középiskolát vagy polgári
iskolát látogat. A kellően felszerelt pályázati kérvények a Pestvármegyei általános tanítóegyesület elnökségéhez címezve, f. évi augusztus hó l-ig, Ónody
Gusztáv, h. elnöknél Erzsébetfalván nyújtandók be.
A folyamodványhoz melléklendők: 1. a felveendő árva
keresztlevele (születési bizonyítványa), 2. a testi épséget és a megejtett himlőoltást igazoló orvosi bizonyítvány, 3. a mult évi iskolai bizonyítvány és látogatási bizonyítvány a jelen iskolai évről, 4. az atyja,
esetleg az anyja halálát igazoló bizonyítvány, 5. a
testvérek számát és azok korát feltüntető családi
értesítő, 6. szegénységi, illetőleg községi bizonyítvány,
mely tanúskodik arról, hogy az árva teljesen vagyontalan és hogy az özvegy anya minő jövedelmi forrásból t a r t j a fönn magát, 7. hivatalos okirat arról, hogy
az özvegy anya és annak árvái kapnak-e és mennyi
segélypénzt a tanítói nyugdíj- és gyámalapból vagy
bármely más alapból, 8. az atya, esetleg az anya
tanító voltát igazoló bizonyítvány és 9. az anyának,
esetleg a gyámnak két tanú előtt aláírt abbeli nyilatkozata, hogy az árva számára a tanítói nyugdíjalapból járó nevelési pótlékot és az általa esetleg élvezett más ösztöndíjat az árvaháznak szolgáltatja át.
(775—1—1)
A m a c s o v i c s i községi elemi népiskolánál a tanítói állás betöltendő. Az állomás járandóságai : l.
1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás,
konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar
honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű
bélyeggel ellátott és a nagym. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok f. évi
július hó 10-ig Krassószörény vármegye közigazgatási
bizottságához küldendők be. A szerb nyelv ismerete
igazolandó. Lúgos, 1909. évi június hó 11-én. Berecz
Gyula, kir. tanfelügyelő.
(51/h—I—1)
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D o n á n y l (Trencsén megye, Puchó mellett) róm.
kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Tannyelv : magyar-tót. Javadalma : alapítványokból 600
korona, államsegély 400 korona. Kétszobás lakás,
konyha, kamara, istálló csűrrel, kis kert. egy mérő
alá szántóföld, 6 öl tűzifa (a hívektől feltételesen),
melyből a tanterem is fűtendő. Személyes megjelenés
kívánatos. Útiköltség meg nem téríttetik. Választás
július 4-én. Plébános, iskolaszéki elnök.
(772-1-1)
Az i g l ó l ág. hitv. ev. egyház polgári leányiskolájánál egy segédtanítónői vagy segédtanítói állás betöltendő. A folyó évi szeptember elsején elfoglalandó
állásra okleveles, a mennyiség- és természettudományi szakcsoportra vagy rajzra képesített ág. hitv.
evang. vallású polgári iskolai tanítónők vagy tanítók
pályázhatnak, előnyben azok részülnek, akik esetleg
a francia nyelvet is képesek tanítani. A megválasztandó tanítónő csak hajadon lehet. A megválasztott
oktatónak kötelessége leend a reábízott tantárgyakat
heti, legfeljebb 23 órában tanítani. Az állás javadalma : 1. 600 korona az egyházközség pénztárából,
2. 800 korona az 52.303/1909. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel engedélyezett fizetéskiegészítési államsegély, mely által a kezdőfizetés
évi l400 korona s ez a fizetés azon arányban emelkedik, amint azt az 55.556/1906. számú miniszteri
rendelet megállapítja, 3. 100 korona ötödéves korpótlék, 4. 300 korona lakáspénz. Az egyház a segédtanítói állásnak rendes állásá való átszervezését tervezi. A kellőleg felszerelt kérvények folyó évi július
hó 25-ig alulírott egyházi és iskolai felügyelőhöz
Iglóra küldendők be. Münnich Kálmán, egyházi és
isk. felügyelő.
(797—III—1)
A m á r a m a r o s s z i g e t i állami tanítóképző-intézetnél megüresedett mennyiségtani tanszékre ezennel
pályázat hirdettetik. Előnyben részesülnek, akik a
német nyelvet vagy szlöjdöt is tanítani tudják. Ezen
állás vagy valamely más képző-intézeti szolgálatban
lévő tanár áthelyezése útján, vagy pedig új tanerő
kinevezése által fog betöltetni. Pályázhatnak tanítóképző-intézetekre képesített tanerők. Ezen állás,
amennyiben új tanerővel töltetnék be, a X. fizetési
osztály 3. fokozatának megfelelő javadalommal van
egybekötve. Amennyiben magasabb fizetési fokozatban lévő pályázó neveztetnék ki, vagy helyeztetnék
át, úgy eddig élvezett illetményei érintetlenül maradnak. A kellőképen felszerelt pályázati kérvények,
amelyekben a nyelvismeret is feltüntetendő, a vallásés közoktatásügyi m. kir. miniszterhez címezve, Máramaros vármegye kir. tanfelügyelőjéhez küldendők be,
mé:í pedig azon tanfelügyelő útján, kinek tankerületében a pályázó ezidőszerint lakik vagy esetleg
működik. Pályázati határidő : 1909 július hó 8. A
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertől.
(54/h-I-l)
A m á r a m a r o s s z i g e t i áll. tanítóképző-intézetnél
megüresedett magyarnyelvi és történelmi tanszékié
ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állás valamely más
képzőintézeti szolgálatban lévő tanár áthelyezése útján,
vagy új tanerő kinevezése által fog betöltetni. Pályázhatnak tanítóképző-intézetekre képesített tanerők.
Ezen állás amennyiben új tanerővel töltetnék be, a
X. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő javadalommal van egybekötve. Amennyiben pedig magasabb
fizetési fokozatban lévő pályázó neveztetnék ki, vagy
helyeztetnék át, úgy eddig élvezett dletményei érintetlenül maradnak. A kellőképen fölszerelt pályázati
kérvények a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez címezve, Máramaros vármegye kir. tanfelügyelőjéhez küldendők be, még pedig azon tanfelügyelő
útján, kinek tankerületében a pályázó ezidőszerint
lakik vagy működik. Pályázati határidő : 19U9. évi
július hó 8.
(5(j/h—I—1)
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A c s á c s ó i (Nyitra m.), szeptember 1-én elfoglalandó ág. ev. kántortanítói állásra július 15-ig terjedőleg pályázatot hirdetek. Javadalom : lakáson és
kerten kívül 500 korona készpénzben, 500 korona
terményekben. Tannyelv : tót-magyar. Kérvények
Fajnor Dusán, lelkészhez küldendők.
(778—1—1)
Az l g l ó i áll. tanítóképző-intézetnél áthelyezés folytán megüresedett magyarnyelvi, történeti és alkotmánytani tanszékre ezennel pályázat hirdettetik. Ezen
állás vagy valamely más képzőintézeti szolgálatban lévő
tanár áthelyezése útján, vagy ú j tanerő kinevezése
által fog betöltetni. Pályázhatnak tanítóképző-intézetekre képesített tanerők. Ezen állás, amennyiben új
tanerővel töltetnék be, a X. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő javadalommal van egybekötve.
Amennyiben pedig magasabb fizetési fokozatban lévő
pályázó neveztetnék ki, vagy helyeztetnék át, úgy
eddig élvezett illetményei érintetlenül maradnak. A
kellőképen fölszerelt pályázati kérvények a vallásés közoktatásügyi m. kir. miniszterhez címezve, Szepes
vármegye kir. tanfelügyelőjéhez küldendők be, még
pedig azon tanfelügyelő útján, kinek tankeiületében
a pályázó ezidőszerint lakik vagy esetleg működik.
Pályázati határidő : 1909. évi július hó 8. Budapest,
1909. évi június hó 16. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertől.
(53/h—I—1)
A j ó z s e f s z á l l á s i uradalmi iskolához róm. k a t h .
vallású, nőtlen tanító kerestetik. Fizetés : 600 korona
készpénz, utólagos negyedévi részletekben fizetve ;
törvényszerű korpótlék, egy bútorozott szobából álló
lakás, az uradalmi tisztnél élelmezés és 12 köbméter
kemény hasábfa. Kötelessége : az iskola vezetésén
kívül, szabad idejében — beleértve a nagy szünidőt
is — a gazdaságban segédkezni. Az oklevéllel fölszerelt folyamodványok méltóságos gróf Károlyi Mihály
úrra címezve, július hó l-ig tek. Torkos László tiszttartó úrhoz, Nagyszénásra (Békés megye) küldendők.
(782-1-Íj
K o r p o n a szab. kir. város irtványi új kath. iskolájának tanítói állomására július 17-iki határnappal
pályázat hirdettetik. Jövedelem: 1000 korona államsegély, rendes lakás. Tót nyelv ismerete szükséges.
Kellően fölszerelt folyamodványok Hutyán Pál plébános
címére küldendők.
(783—1—1)
A k i s j e n ö i róm. kath. kántortanítói állásra pályázat
hirdettetik. Javadalma a főhercegi uradalomtól: 1.
Készpénz 600 korona. 2. 12 hektoliter tengeri. 3. 7 - 50 q
kenyérliszt. 4. 2 25 q korpa. 5.1 hektoliter óbor. 6. 42 m 3
tűzifa (iskolafütéssel). 7. Tehéntartási váltság 37"2
korona. 8. Iskolaszerekre 16'80 korona. 9. 100 — 150
korona stóla. Háromszobás lakás, mellékhelyiségek,
kert. Ipariskoláért külön díjazás. Köteles : I—VI. vegyes
osztályokat tanítani és kántori teendőket végezni.
Folyamodványok a plébániahivatalhoz, Kisjenő (Arad
vm.), intézendők. Választás : július hó 15-én. Személyes
megjelenés szükséges. Útiköltség nem téríttetik meg.
Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó.
(788—1—1)
A p a l o t a b o z s ó k l róm. kath. férfitanítói állásra
július 18-ára pályázat hirdettetik. Javadalma: a hitközségtől 760 korona s kertváltság 20 korona, államsegély 240 korona, egy rendes szobából álló lakás.
Tannyelv : magyar, de a német nyelv tudása is okvetlenül megkívántatik. Kötelessége : az előírt mindennapi osztályokat vezetni, az általános, vagy a gazdasági
ismétlő-iakolában tanít;ini, a kántoriakban mindenkor
segédkezni és helyettesíteni. A megválasztott köteles
f. évi szeptember hó 1-én állását elfoglalni és a „Pécsegyházmegyei róm. kath. tanítóegyesület"-be mint
rendes tag belépni. Személyes megjelenés, kis ének- s
orgonapróba kívánatos és előnyös. Kérvények plébános
iskolaszéki elnöknel, Palotabozsókon (Baranya in ) benyújtandók.
(794—1—1)
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B e s e n y s z ö g r e (Szolnok megye) széphangú segédkántort keresek. Fizetése : havi 28 korona s teljes
ellátás, mosás- és világításon kívül. Gazdálkodásban
jártas előnyben részesül. Azonnal elfoglalandó. Skopecz.
(792-1—1)
209/1909. isksz. sz. Pályázati hirdetmény. P é c s szab.
kir. város közs. el. iskoláinál újonnan rendszeresített tanítói állásra pályázatot hirdetek. A tanítói állással 1000
korona évi fizetés és 200 korona lakpénz s az 1893. évi
XXVI. i - c . értelmében öt 100 koronás ötödéves korpótlék jár, mely kezdő illetményeknek az 1907. évi XXVII.
t.-c. rendelkezései értelmében államsegéllyel való
kiegészítéséről azonban a város közönsége gondoskodik,
valamint a lakpénz fölemelése iránt is akkor, amikor
a többi tanítónő és tanító lakpénze fölemeltetni fog.
Az ezen állásra megválasztott az országos tanítói nyugdíjalapba fog fölvétetni a vonatkozó nyugdíjtörvények
értelmében, a tanítókat terhelő kötelezettségek fenntartásával. Pályázók okmányilag igazolni tartoznak a
magyar állampolgárságukat, hatósági orvosi bizonyítvánnyal egészségi állapotukat, szabályszerű képesítésüket és előtanulmányaikat, születési bizonyítvánnyal
életkorukat, feddhetetlen előéletüket, eddigi alkalmaztatásukat és esetleg nyelvismeretüket és egyéb
képességüket. A pályázati kérvények 1909. évi július
hó 2-ig bezárólag az iskolaszéki elnökségnél nyújtandók be. A pályázati határidő után érkezett kérvények
figyelembe nem vétetnek. Pályázóknak az iskolaszék
tagjainál való személyes bemutatkozása szükségtelen.
Pécs, 1909. évi június hó 19-én. Majorossy Imre s. k.,
kir. tan., iskolaszéki elnök.
(795—1—1)
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SCHUNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIB. UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kii-, operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(658)
BUDAPEST.
(52-4)
Föüzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV.,
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország

legnagyobb és villamos e r ő r e
dezett hangszergyára.

beren-

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

A d u n a s z e n t g y ö r g y i református elemi iskola
egyik tanítói állására az egyháztanács pályázatot
hirdet. Javadalom : készpénzben, állami kiegészítéssel, 1000 korona, továbbá 8 magyar hold szántóföld, lakás, kert. Kötelessége : az egyháztanács által
kijelölendő osztályok vezetése (4 tanítói állás van) és
szükség esetén a kántortanítónak minden szolgálatban
helyettesítése. Az orgonálásban való jártasság előnyt
biztosít. Pályázatok július 20-ig a lelkészi hivatalhoz
küldendők. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó.
(798—1—1)
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(753—XI-l)
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fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész terjedésének meggátlására
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

"

BUDAPEST, VIII., Nagytemplom-utca 17.

kötelező

KÉZIMUNKA

Dustless"-szel

Gobelinek,

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy féle Dustless"-gyár :

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat k í v á n a t r a
megküldünk.
(171—48—21)

himző-anyagok és szövetek rendkívüli
nagy választékban, szabott gyári árakban. Kérjen képes árjegyzéket.

Telefon 109—06.

Tanítónőknek engedmény !

BÉRCZI D. SÁNDOR
nöi kézimunka-nagyiparos,

Budapest, VI., Dessewffy-utca 5. sz.
M o r v ó o M ó r á i tudományos műszerek gyára
l u d l A Cô m e r c i Budapest, VI., BUICSÚ-U. 7. Telefon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m.
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint.
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok,
közetek stb. Állami és nem állami iskolák legcélszerűbb bevásárlási forrása.
(25—26—12)

(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.)
• Saját árúházában.
•
Madeira-hímzésre TJTTTT A V Á Q 7 f l N n a s y választékban,
alkalmas fehér
u
V -a.oziUl> T e 9 s ^ k m i D t á t kérnL

(16-26—13)
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készpénzért vagy részletfizetésre
legjutányosabb áron

EHRENTREU ÉS FUCHS
testvéreknél

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k.
Képes árjegyzék ingyen éa bérmentve.
Telefon 88—59.
(208—40—18)

1C f n v i n t á r t remek szabásban, elegáns kivitelü l l U l l l l l O l l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
ezerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot

Krausz F . és Társa
úriszabó-üzlete, YIII. k e r . , RAkóczi-út 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20-52-25)

CIMBALMOK "
Mielőtt hegedűt vesz,
kélje a magy. kir. zeneakadémia házi
hangszerkészítőjének legújabb képes árjegyzékét, melyet ezen lapra hivatkozva
ingyen és bérmentve küld :

REMÉNYI MIHÁLY,
a

hangfokozó - gerenda

feltalálója,

Budapest, Király-utca 58.
Javítások szakszerűen, a legolcsóbb
I árak mellett.
REMÉNYI hangfokozó-gerendája által
bármely gyengehangú hegedű vagy
gordonka sokkal szebb, erősebb hangot kap. Kezesség
minden egyes hangszerért.
(64—30—24)

legújabb szabadalmazott
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangtartósát más gyártmány
megsem közelítheti. Teljes jótállással, részletfizetésre is kaphatók '
Harmóniumok, beszélőgépek, gramofonok,
fonográfok bámulatos
szép hanggal. Hegedűk,
harmónikák, fuvolák,
citerák, kitünőhúrok stb.
Tanítóknak és tanítónőknek 1 0 % ensred_
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen
k ü l d : MOGYOUÓSSY GYULA m . k i r . szab. hangszerevára, Budapest, YIII. k e r . , Rákóczi-út 71.
(7-26-24)

Előfizetési felhívás

LAPJÁ-ra.
ELŐFIZETÉSI Á R :

Egész évre
Félévre ....
Negyedévre

1 0 kor. — fill.
5 kor. — fill.
2 kor. 5 0 fill.

Előfizetést naptár szerint k i k e r e k í t e t t e g y é v n e g y e d n é l
kevesebb időre n e m f o g a d u n k el. Az előfizetési és h i r d e t é s i
d í j a k n e m a szerkesztőségbe, lianem a kiadóhivatalba
k ü l d e n d ő k p o s t a u t a l v á n n y a l be, következő e í m a l a t t :

A Néptanítók Lapja tekintetes Kiadóhivatalának
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. szám.
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p„
'I igazgató-tanítópár alföldről,
l/ùCICl helytől 5 kilométerre, vasút
nagyközségből. Cím : „Állami iskola
Gyulavári.

megyei székmellett fekvő
igazgatósága"
(705-1-1)

M p l l t n e t gyékényből 1 K-ért, 50 darab rendelél u c l l a a b l s énél bérmentesen szállít. K é v é s n á d a t
tetőzetre, jót, 100 kévénként 14 K-ért helytt árúsít.
Komoróczy Ferenc, Érkesevűben (Bihar m.).
(683—III—3)
T o o r ó l p l r Zólyom 16 tanerős iskolájától. Róm. kath.
l l S C l C l C i i kántor, áll. tanítóval is. Polg. iskola van.
Cím: „Tanító", Zólyom.
(745-1—1)
" ( V gyönyörű, ú j Mária-ének, díszes orgonakísérettel (II. rész) 3 K; 24 csinos éâ dallamos előjáték (II. rész) 1-20 K. Zámbó Károly, Szeged-Rókus.
(602—V—5)
Pepi*pl tanítónő 4 tanerős iskolától, gyönyörű fenyuoCI Cl yea vidékről. Komoróciné, Nagykanizsa,
Hunyadi-u. 7.
(771-1—1)
é s ké
T a n a n v a o - l i p n c v t á e az
ttanítós ís1 d i l d l l J d g U C U ù Z , I d a kólák számára, falinaptáralakban. Tanfelügyelő által láttamoztatható. Bármily
jellegű iskolánál használható. Ára, előleges beküldéssel,
1 korona. Makkai Samu tanító, h'ovonka (u. p. Marosvásárhely).
(638—IV—4)

tanítónő faluról, bárhova Cím : Ribár
Cserél áll.
M. Arad, Teleky-u. 13. sz.
(773—1—1)
eredmény csakis Fűzi M. I. o. számv. olvasóD l í i l U o könyve és utasítása alapján elérhető. Hirdetés 21. számban. Engedélyezve 109.381/90G. sz. a.
(694—II—2)
Torontálból, járási székhelyről áll. igazg.UoCl Cl tanító hasonló minőségben, bárhová. Dombos
vidék előny. Cím: Saly Endre, Budapest, VII., Rózsautca 35., II. 22. ajtó.
(777-1-1)
„
'1 Szegedtől '/«, Budapesttől 3 órára fekvő,
UdCl CIj szép, magyar, alföldi nagyközségből, bárhová nagyközségbe, járási székhelyre v. városba. Csak
róm. kath. tanítónővel. Cím : „Áll. tanítónő" Bártfa,
Sáros megye, poste restante.
(754 — 1—1)
r

Bártfa
gyógyfürdőn létesített torna- és játszótér felügyeletére és tornatanításra 1909 július hó 1-től augusztus
hó végéig terjedő időre szakképzettséggel bíró tanító
kerestetik. Szabad lakás és fürdőn Kívüli igények
közlése mellett, ajánlatok a bártfai íűrdőigazgatósághoz f. hó 27-ig beküldendők.
(776—1—1)

=

Templomi orgonák. = :

Javításokat, átalakításokat, hangolásokat bármely
vidéken legmérsékeltebb áron lelkiismeretesen elvállal öt évi jótállás mellett Mezey János, m. kir. ájlamilag kedvezményben részesült orgonakészítő Péczel.
(786-1—1)

M é l i k a s o k a t
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HARMONIUMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít :
P A J K R R E Z S Ő ós T Á R S A
BUDAPEST,
X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Részletfizetésre 8 koronától feljebb.
Tanerőknek külön százalékengedmény.

(53—52—24)

Bahéry József, Koháriháza (Pohorella, Gömör megye),

TRÚCHLIVÉ HLASY ra
az előfizetést június 30-ig meghosszabbítja. (689-II-2)

Első magyar vili. erőre berendezett hangszergyár

Stowasser János,
cs. és kir. udvari szállító,
a m. kir. orsz. Zeneakadémia, zenedék és színházak szállítója, a Hangfokozógerenda, az Ocskai
és a szabadalmazott Rákóczi-tárogató feltalálója

BUDAPEST.
FSüzlet : II., Lánozhid-u. 5.
Magyarország

Gyár : Óntőház-u. 2.

l e g n a g y o b b vonós-

hangszerek

és

fuvó-

gyára.

Ajánlja saját gyárában készült hangszereit,
úgyszintén húrokat és hangszer-alkatrészeket.

Specialista :
ronóshangszerek készítésében és
javításában.
Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bérmentve.
Tanerőknek külön kedvezmény. (35-52-25)

Iskolapadok,
zése'k,be tornakészülékek é8
óvodaberendezések gyára.
Kíránatra
megküldi
újonnan
kiadott árjofrj
zékét, inprj'
és bér ment \ .s§j
(9-62—25)

FEIWEL LIPÓT utóda
BUDAPEST, IX., Ipar-ntca. 7.

Alapíttatott 18(53. évben.

Első leánykiházasítási egylet
m. sz. Leány- és fiúbiztosítő-intézet Budapesten, VI.
ker., Teréz-körút 40. sz. Az intézet saját házában.
Legelőnyösebb és legolcsóbb díjtételek gyermekek
biztosítására. Változatlanul megállapított havi díjtételek. Azonnali haláleseti biztosítás. Kötvény- és
bélyegilleték nem fizetendő. Prospektussal és felvilágosítással szolgál az intézet.
(488—VI—6)

gyékényből, kiváló minőségben, szállítok darabonként
1 koronáért. Nagyobb rendelésnél kedvezmény. Matuska István, Nagykároly.
(669—II—2)
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tucb-egyetemi könyvnyomdában.

XLII. évfolyam. 26. szám.

Budapest, 1809 július 1.

NÉPTANÍTOK LAPJA.
K I A D J A A VALTiÁS- É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R .

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e l a p o t minden magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési à r î Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést n e m fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A p á l y á z a t i hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés ntérn 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í j a k is
előre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők.

SZERKESZTŐSÉG î
BUDAPEST, VIII. KEB., BÉBKOCS1S-UTCA 16. SZÁM.

KIADÓHIVATAL :
MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 8.

A t. Olvasóknak.

dot mondjak az én kedves olvasóimnak.

A nemzeti kormány lemondását Ő felsége, a magyar király, legkegyelmesebben elfogadta. Minthogy e pillanatban
(június 29.) nem tudom, vájjon Apponyi
Albert gróf részt vesz-e, illetően részt
vehet-e az új kormányalakulásban, azt
a megtisztelő megbízást, mit e lap szerkesztésére az Apponyi kezéből nyertem,
az ő kezébe adtam vissza. Eszerint
tisztelettel bejelentem e lap olvasóinak,
hogy amennyiben az új kormányalakulás
Apponyi Albert gróf nélkül történik
meg, nevem lekerül e lapról.

Bár hivatalos lap a Néptanítók Lapja ;
jogos büszkeséggel mondhatom, hogy a
tanítóság színe-java (s ez alatt a tanítóság nagy többségét értem), megható
szeretettel, lelkességgel támogatott engem a lapnak fejlesztésében, irodalmi
színvonalra emelésében. Ám hálátlanság volna részemről is, a tanítóság részéről is el nem ismerni, hogy a lap
fejlődése, több irányban való kibővülése
elsősorban Apponyi Albert grófnak és
hű munkatársának, Tótli Jánosnak érdeme.
Minden, a lap fejlesztésére, bővítésére
vonatkozó kérésemet azonnal, a legnagyobb készséggel, a legnagyobb lelkességgel teljesítették s amellett a szerkesztői függetlenséget a legteljesebb mértékben, a legideálisabb módon tiszteletben tartották. Nem mulasztottam el
esetről esetre felhívni figyelmüket, amint
a tanítóság nagy táborából az igazi írói
tehetségek egymásután jelentkeztek s
tanúságot tehetek arról az őszinte örömről, mit a nemzeti kultúra e vezérei
éreztek, látván, miként emelkedik szemlátomást a magyar tanítóság szellemi
színvonala, azé a magyar tanítóságé,

Kéjziratoltat n e m aci viiilt vissza.

Mindazok, kik annak idején olvasták
beköszöntő-cikkemet, ezt természetesnek találják. Már akkor bejelentettem,
hogy a lap szerkesztését Apponyi gróf
miniszterségének idejére vállalom, amit
eléggé megokol az ő személye és politikája iránt való régi, jó és rossz időkben változatlan hűségem. Azoknak, kik
multamat ismerik, mondanom sem kell,
hogy elhatározásom nem változott, nem
változhatott meg s mert e pillanatban
nem tudhatom, vájjon a következő számot ón szerkesztem-e, már most megragadom az alkalmat, hogy Istenhozzá-
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nek működését talán ideig-óráig meg
lehetne bénítani, de tartósan nem uralkodhatnék rajtuk olyan áramlat, mely
ellentétben van a nemzet törekvéseivel.
Az iskola ismerteti meg az új nemzedékkel a nemzet múltját, állít eléje ideálokat, kiknek neve már gondolat s alakjuk összeforrasztja az utódokat. Ha az
élőket legyőzik, feltámadnak sírjukból
a holtak s velük nem tud megbirkózni
földi hatalom, mert testüket nem fogja
a fegyver.
Az iskolai év végén elgondolkozhatunk a magyar tanítóság nehéz és rendkívül fontos hivatásán. Neki nemcsak a
tudományt kell terjesztenie, mint más,
teljesen független és sorsát szabadon
intéző ország tanítóinak ; neki össze
kell forrasztani a nemzetet, összeforrasztani a közös ideálok szeretetében, a közös
célra való törekvésben. Elgondolkozom
a magyar tanítóság nemzeterősítő és
nemzetfenntartó munkáján s felmerülnek előttem azok a mondabeli hősök,
kiket végzetük sebezhetetlenné tett.
Benedek
Elek.
Fölmerülnek előttem a régmúlt idők s
látom, hogy a magyar tanítók hogyan
Az iskolai év végén.
teszik szinte sebezhetetlenné, erőssé, ki(—ó.—) Az idő vén fájáról ismét tartóvá a jövendő nemzedéket azzal,
lepergett egy esztendő. Csendben sora- hogy megtöltik leikeiket nemzeti érzéskozik a lepergettekhez, mintha mi sem sel, ideálokkal, tudománnyal.
történt volna alatta. Csak a jövendő
Ez a csendes munkálkodásban eltöltött
történetírói, kik a nemzetek emelkedé- esztendő nem volt eredménytelen. Aki a
sének és hanyatlásainak okait gazdasági dolgok mélyére lát, érzi, hogyan emelkedés kultúrális viszonyokban találják meg, nek, erősödnek azok a gondolatok és érfogják róla mondani, hogy gyümölcsöző zések, melyeket megölni többé nem lehet.
volt. Egy egész szervezett hadsereg buzFárasztó munkájuk után nyugodtan
gólkodott azon, hogy a tudományt szét- térhetnek pihenőre a magyar tanítók.
ossza, egy békés tábor küzdött azért, Valahányszor energiájukat lankadni, kihogy erősítse azokat a szálakat, melyek tartásukat csökkenni érzik, erőt fog
az országnak polgárait összefűzik. Ez a nekik adni a tanítással járó gyönyörűcsendben dolgozó tábor jobban biztosítja ségen kívül az a tudat, hogy a nemzet
a jövőt, mint a vérrel szerzett diadalok. jövendője az ő kezükbe van letéve. A
Nyugodtan nézhetünk az elkövetkezők félreismerés, a társadalom egy részének
elé, mert ennek a szervezetnek a mun- előítélete csak pillanatnyi kellemetlen
káját már nem teheti tönkre földi ha- érzést okozhat azoknak, kik érzik, hogy
talom. Mi a magyar tanítóságban győz- ők építik fel azokat a szigeteket, melyeken
hetetlen nemzeti sereget látunk, mely- később gazdag virulás lesz.

mely az első sorban dolgozó munkása a
nemzeti állam tökéletes kiépítésének.
Nem tagadom, fájó szívvel válok meg
e laptól, melynek további fejlesztésére
kész terveim voltak. De azzal a reménységgel távozom, hogy Apponyi utódja
is oly embert bíz meg e lap szerkesztésével, aki ezt a hivatalt nem tekinti
szinekurának, lelkességgel folytatja tovább a megkezdett munkát s tökéletesebbé teheti e lapot, mint amilyenné
én e rövid idő alatt tehettem. Lelkes,
erős, nagy írói gárda marad utánam:
ezzel a gárdával dolgozni bárkinek gyönyörűség és dicsőség.
Most pedig búcsúzom a viszontlátásra,
vagy itt, vagy egyebütt. Minden esetre
ott, hol nemzeti szellemű, a nemzet javát
szolgáló munka folyik, a magyar tanítósággal az én utam találkozik.
Budapesten, 1909 június 29.
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Valahányszor a magyar faj jövőjére
gondolok, mindig megnyugvással tölt el,
hogy annyi viharos esztendőt, annyi
külső és belső támadást kiállott ez a
faj anélkül, hogy függetlenségét hoszszabb időre elragadhatták volna. Kiállotta a viharos esztendőket úgy, hogy
alig voltak olyan szervei, melyek a vész
napjaiban erőt adhattak volna az ellenállásra. Pedig ez ellenálló szervezetek
nélkül olyannak tűnik föl előttem minden nép, mint a test csont nélkül. Es
mégsem lehetett a magyart leigázni. Ma
kiépített, erőtadó szervezetei vannak a
magyarságnak, melyek nem engedhetik
elpusztulni. E szervezetek közül talán a
legerősebb, talán a legfontosabb a tanítóság.
A nemzet életében az esztendők csak
perceknek tűnnek fel. Egymásután peregnek le s a magyar tanítók munkája
folytán felnő az új nemzedék, mely
talán már erősebb, összetartóbb, önzetlenebb és okosabb lesz a mainál.

Alkoholizmus és felvilágosítás.
írta: Körösy György dr.
(Negyedik és befejező közlemény.)

V.
Kétségtelen tényékként állapíthatók meg ezek
után a következők:
A középiskolai tanulókat két nagy veszedelem
környezi állandóan: a szexuális veszedelem és
az alkoholizmus. Mindkét veszedelem fölötte
nagy s ép azokat az erőket támadja, amelyeken
az erkölcsiség összes következményei nyugszanak, s következményeikben nemcsak az egyént
rombolják, hanem kihatnak a messze jövendő
nemzedékeire is, minélfogva a veszedelem nem
érheti be a puszta tilalommal, hanem szélesen
megalapozott tanulmányra — a felvilágosításra —
kell helyezkednie. Ebben pedig a tanuló sorsát
intéző hatalmaknak — az iskolának és szülőknek — föltétlenül egyetértve, egymást támogatva
kell eljárniok.
A szexuális veszedelem a baj természeténél
fogva a kényesebb s a legnagyobb tapintatot
kívánja a gyermek sorsát intéző mindkét részről.
A gyermek a serdülés korában maga sincs tisztában azokkal a kellemetlen és gyötrő érzelmi
folyamatokkal, amelyek megrohanják s az önmaga és leendő ivadékai elleni bűnbe ragadják.
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Súlyosabb a fiúgyermek helyzete, akit senki sem
véd s akinél a serdülés kora ügyetlenséget,
otrombaságot, félénkségét, lelki zavarokat vált
ki, amelyek miatt legszűkebb környezete részéről
üldözésnek, gúnynak, zaklatásoknak van kitéve*,
mivel maga a környezet sincs tisztában e jelenségek pszichikai okaival, llyformán a fiúgyermek
ki van taszítva, a sorsra bízva, amely vagy a
természetellenes kielégítés karjaiba ragadja, vagy
a prostitúcióhoz, amannak fejlődő erkölcsi és
fizikai erői esvén áldozatul, emennek a venerikus
betegségek révén ő maga s a jövő nemzedéke
egyaránt !
Nem kell e helyen a következményeket fejtegetnem. Eléggé ismeretes, az orvosi újabb kutatások által kiderített tények, hogy a sok nyomor, mint : szembajok, szervi gyöngeségek, csontképződési zavarok, csontszú, skrofula, bőrbajok,
ideg- és gyomorbajok (tabes, paralisis), rákos
daganatok venerikus fertőzésben szenvedő apák
átkos örökségei ! Az így szerzett és örökölt
fizikai gyöngeség jelentékeny tényezőként foly
be az iskola munkájára, mert az ilyen gyermek
egyúttal hajlamos minden fertőzésre s testi
nyomora örökös gátja szellemi munkájának.
Talán nem volna a 30 év óta tapasztalt túlterhelés kérdése, ha e bajok miatt nem fokoztatnék le a gyermeki munkaképesség. Es hihető,
hogy a túlterhelés végső elemzésben nem is a
tananyag mennyiségében keresendő, hanem a
meggyöngült testi szervezetben, mivel gyönge
szervezet kevesebb munkára képes. A fizikailag
ép gyermek, legalább a tapasztalat szerint,
könnyebben bírja a terheket s nem panaszol
túlterhelésről.
Az alkoholizmus veszedelme még nagyobb,
de egyúttal a védekezésre könnyebben hozzáférhető. Ez a bűn nem foly titokban s nem
burkolódzik a szemérem palástjába. Nyiltan hódolnak neki, a szokás szentesítette az alkoholfogyasztást s csak a mértéktelenséget tartják
szégyennek, ámbár ez is annyira gyakori, hogy
a közmegvetés kevésbé szigorúan sújtja. Beleilleszkedett a rendszeres étkezés kereteibe s állandó alkalomként kísérti a jövő nemzedékét.
A belőle származó nyomort kevésbé tudja a
laikus okozati összefüggésbe hozni az alkoholizmussal s nem igen bírja belátni, hogy a sok
gyarlóság, amely útját állja a gyermek fejlődő
haladásának, az alkohol romboló hatásának leszármazottja. Pedig az alkoholizmus abban, hogy
a jövő nemzedéket is veszélyezteti, a venerikus
betegségeknek társa. Csírarontó (blastothoria)
hatását tömérdek kísérlet igazolta, tehát ténynek
* Lásd erre nézve Harkányi Ede : „A holnap aszszonyai" és „A holnap férfiai" (Bp., 1904. Politzer)
című műveit.
26*
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vehető. Hatása : a szervezet ellenállóképességének is, amelyek a szexuális élet szabályozása szemcsökkentése, tehát hajlamossá teszi a szervezetet pontjából tartatnak.
Ez a társadalmi akció (lásd erre nézve
a fertőzésre, a tüdővész egyik legnagyobb szövetségese; ezek a fizikai következmények. Súlyo- a Vkm.-nak 103.800/1906., 1412/1907. és
sabbak azonban a pszichikaiak. Már az alkoho- 114.175/1908. sz. rendeleteit, amelyek mind a
lista áldozata ennek : erkölesi és akaratereje társadalmi akció létesítését kötik a tanár-tanítómegernyed, elveszti rugalmasságát, ellenálló- világ lelkére). Az iskolában valósítandók meg
képességét, s erkölcsi zülléshez vezet. Mindez a jövő érdekében fontos célok: az előkészítés
pedig átörökíttetik : az alkoholista apa gyer- az alkoholizmus elleni küzdelemre s a szexuális
meke gyönge szervezetű, ideges, erkölcsi érzéke felvilágosítás.
fogyatékos, akaratereje elernyedt, a legenyhébb
Ezekre nézve, mint érintettem, a cselekvés
akadályok lefegyverzik, figyelmét nem bírja le- módja a fontos. Itt a szigor mit sem használ,
kötni, nagymértékben szórakozott. Ilyen ter- annál többet ront. A tanuló a büntetésben rejlő
heltekkel kell küzdenie az iskolának. De még üldözés ellen ösztönszerűleg védekezik. Ha eddig
ha csak egyik oldalról volna a gyermek terhelt ! a gyermeki naivság következtében kevésbé titÁm ismeretes, hogy a kétféle veszedelem szövet- kolódzott, az első jelre elzárkózik. Bűneit titokba
séges társkép működik: Vénusz és Bacchusz burkolja s annál jobban burjánzanak azok,
együtt ássák alá az egyén és ivadékai jóléte föl- mentől inkább sikerül a titkolás. A társaságban
tételeit s nem kicsiny a kettősen terhelt iskolás- vétkezők helyett kifejlődik a magányban vétgyermekek száma. Ezekkel folytatja az iskola kezők veszedelmesebb rendszere. Ha a kocsmázó
a legnehezebb harcot, mert amíg az egyoldalúan megsejti az ott ólálkodó tanárt s mögötte a
terhelt gyermeknél valami még megmaradt 4. §-t, köd előttem, köd utánam, észrevétlenül
azokból a föltételekből, amelyek a boldogulás eltűnik s a tagadás álláspontjára lép. Innen
alapjai, a mindkét oldalról terheltekkel szemben pedig kevés, hamar megszerezhető gyakorlat
a tehetetlenség helyzete áll elő. Hogy mindez után, ki nem veszi a legnagyobb detektív-tehetminő képtelen bonyodalmakat teremt az iskola ségű tanár sem.
és az ily gyermek szülői között, sok s minden
Tehát nem szigor, hanem szeretet kell. Nem
pedagógus előtt ismert példával igazolható.
tilalom, hanem felvilágosítás. A bizalom fölkeltése, amelynek nyomában a szeretettel teljes
Mik volnának a teendők ?
Mint az előzőkben kifejteni igyekeztem, a irányítás járjon. Ezek azok a csodanövények,
tevés módja itt a fontos s nem az iskolában amelyek a bűvös lakatot — a gyermeki lelket —
kell kezdetét vennie, hanem a társadalomban. felnyitják, kincseit feltárják, a rájuk évezredek
Erre nézve 1. meg kellene honosítani min- öröklése folyamán rakódott rozsda tisztogatását
denütt a szülői értekezleteket, 2. azzal a szorosan lehetővé teszik. Ezek s csakis ezek. Az így
körülírt céllal, hogy a szülők (társadalom) a megnyílt gyermeki lélek hihetetlen sokat tár
fönt vázolt veszedelmek s következményeik felől fel : egyszerre látni engedi gyarlóságainak okait,
tehetségeit, kedély- és érzelemvilágát s kezünkbe
felvilágosíttassanak.
A Vkm.-nak régen kitűzött célja ez. Az 1903. adja a módokat, amelyekkel gyarlóságait irtani,
évi 1125. ein. sz. r., az 1905. évi 1841., 3502. tehetségeit művelni tudjuk. Erre pedig mindent
és 3600. sz. rendeletek a tanárkarok köteles- el kell követni, mert a nagy küzdelemben,
ségévé teszik az állandó, kitartó küzdelmet az amelyet ma a művelt emberiség folytat, az
alkoholizmus ellen, sőt az 1125/1903. évi meg- marad győztes, aki testben, lélekben erős, ellenszabja azt is, hogy a tanárkarok a társadalom- álló, s nem roskad össze a mérték fölött megban is szervezzék a mozgalmat s antialkoholista szaporodott terhek alatt !
szövetségeket alkossanak. Megtették-e valahol,
Az akcióban nem kell okvetlenül résztvennie
nem kutatom. Csupán arra mutatok rá, hogy a testületek minden tagjának. Lehetnek miníme, fenn gondoltak erre, ha arra nem is, hogy denütt oly egyének, akik jó tanítók, de kevésbé
mily fontos iskolai érdek is ez egyszersmind, bírnak egyúttal a nevelés művészetével is. Ezek
s hogy az e tárgyban kifejtendő akciónak első- megtették kötelességüket, ha tanítói hivatásukat
sorban a felvilágosítás legyen a célja, mert az jól betöltötték s a többire nézve közönyösek
absztinenciára való rábeszélés csak ezután követ- maradtak, vagy ha erkölcsiekbe vágó tapaszkezhetik. Addig senki absztinenssé nem lehet, talataikat közölték azokkal, akikre ez a tér
amíg meg nem győződött az alkoholizmus rom- művelése különösképen háramlik. A sok tanácsboló hatásáról. Minden cselekvést a belátásnak adó soha sem vezetett a legjobbra. Legyen minkell megelőznie. Aki belátja az alkohol nemzet- den osztálynak egy, de aztán ehhez a legtelrontó hatását, az könnyen válik absztinenssé. jesebb bizalom kössön minden kis egyént s ezt
Aki nem látja be, attól semmit sem lehet várni. viszont a legtürelmesebb szeretet hassa át a
Ez a cél vezesse azokat a szülői értekezleteket ' rábízottak iránt.
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Különben ezúttal fölösleges a miként tárgyalása. Ezt mindenütt tisztázni fogja a megkezdett gyakorlat s az intézetenkénti tapasztalatok további retortákba vihetők a már folyamatba tett igazgatói, főigazgatói értekezleteken.
Csak induljon meg a folyamat s legyen egy
kéz, amely a sokágú mellékfolyókat a megfelelő
folyamok medrébe terelje. A rendelet ki van
adva a 154.201/1908. sz. Vkm. rendeletben:
legyen gondja a minisztériumnak, bogy e rendelet ne tétessék ad acta, s az első lépés meg
van téve. Meggyőződésem szerint a legfontosabb
lépés s a legutolsó órában.

Magyarország felsőiskolái 1907-ben.
írta:

Réthi

Lajos.

Folytatjuk a m. kir. kormány 1907. évi jelentésére alapított ismertetésünket az ország ama
tényezőiről, amelyek a Néptanítók Lap ja olvasóit
elsősorban érdekeibetik. Előrebocsátjuk, hogy
ebben a közleményben csakis az anyaországgal
foglalkozunk, Horvát- Szlavonország nélkül.
Egyetem kettő volt Magyarországon 1907-ben
is, műegyetem pedig egy.
Évek óta elismerik már az irányadó tényezők,
hogy a magyar egyetemek számát szaporítani
kell. A tervezett harmadiknak elnyeréseért versenyre keltek egymással Pozsony, Kassa, Debreczen, Szeged, Temesvár városok. Arról is volt
szó, hogy műegyetemet is állítsanak még egyet,
még pedig a székelyse'gre való tekintettel :
Marosvásárhelyen.
Apponyi gróf miniszter elejétől fogva azt az
álláspontot foglalta el, hogy az egyetemeknek
eggyel való szaporítása nem elég. Legközelebbről úgy nyilatkozott a függetlenségi körben,
hogy az ő felfogása szerint még épen öt egyetemre van szüksége Magyarországnak.
Az új egyetemek felállítása egyszerűen a
pénztől függ: attól, hogy mikor telik ki az
ország költségvetéséből a felállításhoz és fenntartáshoz szükséges összegek biztosítása.
A két egyetem és a műegyetem fenntartása
as 1906/7. tanévben 7 millió 660 ezer koronába
került ; az azelőtti esztendőben 480 ezerrel még
többe. Az előbbi összegből a budapesti egyetemre esett 3 millió 493 ezer korona, a kolozsvárira 1 millió 592 ezer.
A tanulók számát illetőleg a budapesti egyetem a maga 6161 hallgatójával Európa legnépesebb egyetemei közé tartozik, alig egy-kettő
múlja felül ; de a kolozsvári is a népesebbekhez
számítható 2131 hallgatóval. A magyarok az
egyetemek és műegyetemek összes karain, valamint a jogakadémiák hallgatói közt túlnyomó
többségben vannak: 86 és 9 3 % közt, együttesen a felsőiskolai tanulók közt 90'3 arány-
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ban. A németek csak az orvosi karnál haladják
tál a 6%-ot. A románok csak a jogi karon
emelkednek valamivel felül a 4%-on; az orvosin
3'7%-ig viszik; a többin mind alul maradnak
ezen. A tótok csakis az orvosi karon emelkednek 1 % - i g ; a többin alul maradnak azon is.
Összes felsőiskolai tanulóik száma csak 0'8.
Felekezetek szerint a róm. katholikusok csakis
a bölcsészeti karon haladják felül népességük
országos átlagát, 52'3°/o-kal. A többi karnál
mind alul maradnak azon az átlagon. A műegyetemiek közt leszállanak 39"2 és az orvosi
karon 26'8%-ig. Míg az ország lakosságának
49'24%-át teszik, a felsőbb intézeti tanulók közt
csak 41'5 arányban vesznek részt. Ennek magyarázata, hogy híveik közt sok a szegénysorsú,
csekélyműveltségű ember, főként a tótság körében.
A tiszta magyarokból álló reformátusok népességük általános arányában foglalnak helyet a
felső tanintézetek hallgatói közt is, mindenik
szakot együvé véve, 14'2% arányban. A jogi
és böleselmi karokon ennél jóval többen, az
orvosi és műegyetemi hallgatók közt kevesebben.
Az ágostai evangélikusok is megtartják országos arányukat a felsőiskolai tanulók közt.
Nevezetes és minden figyelemreméltó jelenség, .
hogy az izraeliták mily magas arányban vesznek részt a felső tanintézetek hallgatói közt.
Míg az ország népességének csak 5%-át teszik,
a felsőbb tanintézetek tanulóinak közel 30%-a
közülük kerül ki. Az értelmiségi vezetőpályákra
hatszorannyian lépnek, mint amily hányadát
az összes lakosságnak teszik. A műegyetemen
már többen vannak a róm. katholikusoknál is :
491-el szemben 506-an; az orvosi karon pedig
sokkal többen: 403 katholikus és 718 izraelita.
A reformátusokat a jogászi szakmán is messze
felülmúlják: 978-al szemben 1670. Csak a legszegényebbnek tartott bölcsészeti pályákon maradnak valamivel azok mögött.
Még szembetűnőbb a túlsúlyuk a nemzetiségeket magában foglaló gör. katholikusokkal
és gör. keletiekkel szemben. Míg az összes felső
tanintézeteket látogatta 1907-ben 303 gör kath.
és 348 gör. kel., izraelita nem kevesebb, mint
3274.
Az izraeliták túlnyomólag városlakók. Könynyen hozzáférnek a felső tanintézetekhez. Kereskedői, vállalkozói, nagyipari és értelmiségi pályákon foglalkoznak. Belátják, hogy a felsőbbfokú
érvényesülésnek első föltétele a tudás, a magasabb képzettség. Ezokból minden áldozatra
készek gyermekeik kiműveléseért. Egymást buzgón támogatják a közélet küzdelmeiben. Ha
csak általános számarányuknak megfelelőleg
érvényesülnének, 5%-nyi arányukkal alig volnának észrevehetők ; úgyde ők a magasabbfokú
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Gazdaságiak. A selmeezbányai főiskola erdéképzettség arányában veszik ki részüket a közélet intézéséből, vezetéséből. Ez pedig közel egy szeti ága. Az állatorvosi főiskola Budapesten.
harmada az egésznek. A szabad pályákon, minők 5 gazdasági akadémia : Debreezen, Kassa, Kesztaz ügyvédi, orvosi, építészi és művészetiek, máris hely, Kolozsvár és Magyaróvár városokban.
nagyon előrenyomultak. Az oly nagy befolyású Ezeknek 1332 tanulója közül 1204 magyar.
sajtó munkásai közt mindenfelé elhelyezkedtek.
A bányászati iskolák közt felsőfokú a selmeezMindez így van és az általánosan ismert ügyes- bányai bányászakadémia. 85 tanulója közül
ségen, kitartáson, élelmességen kívül mindenek- magyar 66, német 14, román 2, tót 1, egyéb 2.
fölött a magasabb iskolázás kihasználásának
Kereskedelmi iskolák közül főiskolai rangúak :
tulajdonítható.
a keleti kereskedelmi akadémia, a kereskedelmi
Még csak két adatot kell följegyeznünk az akadémiák Budapesten és Kolozsvárt. 202 tanulójuk közt magyar 181. Vallás szerint vezetegyetemek köréből.
Egyik az, hogy a nőhallgatók száma elég nek az izraeliták 85 tanulóval. Következnek a
gyorsan emelkedik. 1907-ben a budapesti egye- róm. katholikusok 65-el, az ág. hitv. evangélitemen 196 volt, a kolozsvárin 24. Túlnyomólag kusok 25-el, a reformátusok 16-al. Gör. kath.
csak 6, gör. kel. 2. Ide tartozik a fiumei tena bölcsészeti karon.
Külföldi egyetemeken is elég sok magyar- gerészeti akadémia 44 hallgatóval, akik közül
országi tanult; az 1906/7. iskolai évben nem magyar 26, olasz 14.
kevesebb, mint 913. Legtöbb ezek közül az
Ipariskolák közül csak a budapesti iparosztrák egyetemeken, elsősorban Bécsben. De művészeti iskola tartozik a felsők közé. 178
jutott közülük a német, francia, helvét, hollandi tanulója közül magyar 163.
egyetemekre is.
A katonai intézetek közt felsőfokozatú a m.
Felső tanintézetek a jogakadémiák és hit- kir. honvéd Ludovika-Akadémia. 281 tanulója
tudományi féiiskolák is. Jogakadémia 10 van az mind magyar. A közös hadsereg felső katonai
országban : 1 állami, 2 kir. kath., 2 püspöki intézetei Ausztriában vannak.
róm. kath., 4 ref. és 1 ág. hitv. ev. Valamennyi
Felsőiskolák a polgári iskolai tanítóképzők is.
magyar tannyelvű. Ezeknek hallgatóiról elszá- Ilyen 1 van, állami jellegű, férfiak számára ;
moltunk az egyetemiekkel együtt.
1 állami és 5 róm. kath. jellegű, nők számára.
A hittudományi főiskolák száma 46. Róm. Tanulóiknak számát és megoszlását más közlekath. felekezeti 27 ; 9 szerzetesrendek vezetése ményben mutatjuk ki az elemi képzőkkel együtt.
alatt. A budapesti egyetem hittudományi kara
Még csak azt jegyezzük föl, hogy a művéis róm. kath. lelkészi pályára készít elő. Utóbbi- szeti iskolák közül íélsőiskolák közé sorozzák:
nál a tanítási nyelv latin, a többinél mind latin az orsz. magyar színművészeti akadémiát, az
és magyar ; a pozsonyi kapucinusokénál a német orsz. ra. kir. zeneakadémiát, a budai zeneakais tanítási nyelv a máskettő mellett.
démiát, az orsz. m. kir. mintarajziskolát és
A gör. katholikusok 5 hittudományi intézete tanárképzőt, továbbá 2 festészeti mesteriskolát
közül latin-magyar tanítási nyelvű 2, magyar- és 1 m. kir. női festőiskolát. Az összes művérutén 1, latin-oláh 1 és tiszta oláh-román- szeti iskolák több ezer főnyi növendékei közt
túlnyomó számban vannak a magyarok. Vallás
nyelvű 1, a balázsfalvi érseki.
A reformátusok mind az 5 hittudományi intéze- tekintetében a róm. katholikusok után az izraetében kizárólag magyar a tanítási nyelv. A tanulók liták következnek.
is mind magyarok. Epen így van az unitáriusok
A felsorolt adatok bő anyagot nyújtanak
1 és az izraeliták 1 papképzőintézetében is.
gondolkozásra és következtetésre. MindenekAz ág. hitv. evangélikusoknak 4 hittudományi fölött megállapítható belőlük az, hogy hazánk
intézetük van ; háromnak tanítási nyelve magyar, magyar nemzeti jellege, mely alapját a törtéegyé (Nagyszeben) német. A tanulók közt leg- nelmi fejlődésben, és a magyarságnak az általános népesség közt levő többségében bírja,
több a német, aztán magyar és tót.
A gör. kél. szerbeknek Magyarországon nincs bőséges biztosítékot nyer abban a körülményben,
hittudományi főiskolájuk. Leendő papjaikat hogy a vezetésre hivatott felsőbb értelmiségnek
Horvát-Szlavonország területén tanítják. A romá- átlag több mint 90%-a vallja magát magyarnak.
noknak van 3 hittudományi intézetük. Tanítási
nyelv mindegyikben a román. A tanulók is
— Tanítói gyűlés elhalasztása. A Zalaahhoz a nemzetiséghez tartoznak mindnyájan. megyei Altalános Tanítótestület ezévi közgyűlését,
Magyarország területén a tárgyalt 1906/7. isk. a központi választmány határozata szerint, július
évben 1349 magyar, 176 német, 146 tót, 368 oláh, 6-án kellene megtartani Keszthelyen.
Most az
26 rutén és 15 szerb ifjú készült a lelkészi pályára. elnökség arról értesíti lapunk ú t j á n a testületi
Felsőiskolák közé tartoznak még a következő j tagokat, hogy elszállásolási akadály miatt a közszakintézetek.
gyűlés csak f. é. augusztus 26-án lesz Keszthelyen.
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Pán germán mozgalom.
(M.) A Dunántúli Közművelődési Egyesület
legutóbbi közgyűlésén beható eszmecsere tárgya
volt a tolnamegyei pángermánizmus s fölemlítették, hogy különösen a völgységi járásban dúl,
pusztít, rombol a pángermán sajtó, mely immár
nem ismer határt a féktelen izgatás munkájában s megmételyezi németajkú honfitársaink
lelkét, kik minden nap olvassák, hogy a magyarság az ő vesztükre, megrontásukra, nyelvük
megsemmisítésére törekszik s az eddigi barátban, jó szomszédban veszedelmes ellenséget vélnek látni.
A néptanítók tehetetlenül állanak ezzel a
szomorú, lesújtó ténnyel szemben. Megvan nagyobb részében a jóakarat, a lelkesedés. Nyugalmukat, egészségüket, életüket áldozzák a magyar kultúra szent ügyéért, mégsem érik el a
kívánatos eredményt, mert ki vannak szolgáltatva a nép, az izgatók szenvedélyeinek. S ha
az iskolaszéki elnök is a nemzetiségekhez húz,
úgy ez nemcsak megakasztja a szegény, védtelen
tanító hazafias irányú munkálkodását, hanem
lépten-nyomon kínozza, gyötri, aki végre is
összetörten, fájdalommal kénytelen megalkudni
a helyzettel, mert van felesége, vannak gyermekei, akiket el kell tartania és hogy hajlékuk
legyen, hízeleg az atyafiaknak, hogy kijavítsák
ósdi, kopott lakóházát s könyörög a tanfelügyelőnek, hogy ne vegye el a kenyeret éhező
családjától. Keserves, megrendítő állapot ez a
tanítóra és káros a szülőre, tanulóra. Itt hiányzik a község és iskola között az a természetes
lelki kapcsolat, mely egyik főbiztosítéka utóbbi
gyümölcsöző működésének.
Pedig Tolna vármegye közigazgatási bizottsága mindent megtesz az egyetértés, együttműködés érdekében. A nemzeti eszme szolgálatában nagyobb eredménnyel működő tanítók és
a magyar nyelv elsajátításában legszebb előmenetelt tanúsító tanulók között évenként 4500
koronát osztat ki előkelő megyebizottsági tagok
által, szép, vonzó ünnepély keretében. A népoktatásügy általában szakavatott, dolgos kezekben van. Tihanyi Domokos kir. tanácsos, tanfelügyelő igazi apostolként járja be a vármegyei
tanintézeteket. Nagy Béla segédtanfelügyelő a
tanügyi irodalom terén fejt ki sikeres munkásságot. E vármegyében nagy gondot fordítanak
az iskolalátogatásra. Emiatt tavaly a tanfelügyelőség személyzetét meg is szaporították. A
tanfelügyelet rendelkezésére áll 500 tanító, ez
a gárda, csekély kivétellel, önfeláldozóan teljesíti magasztos hivatását. A közoktatást elősegíti
még 10 ifjúsági egyesület, 200 olvasókör, gazdakör és vagy 50 egyéb kultúregyesület. A
közokt. miniszter is évről évre szaporítja az

LAPJA.

7

államsegélyt. Jelenleg 150 tanító kap korpótlékot 79.000 korona összegben, 200 tanító
nyer fizetéskiegészítést 82.000 korona összeggel,
egyéb segély 9000 korona. A vármegyebeli tanítók tehát évenként 170.000 korona államsegélyben részesülnek, ami, tekintve Tolnának
szűk arányait, nagy összeg, mintegy háromszorosa annak, amit a D. K. E. az egész Dunántúlra kiterjedő tevékenységére a folyó évben
előirányzott.
Mindemellett terjed, hódít a pángermánizmus.
A D. K. E. meg fogja tenni a magáét, de
nekünk, néptanítóknak is fokozott buzgalommal kell hozzálátnunk a baj orvoslásához. Nézetem szerint, fáradozásunk eddigi sikertelensége az összetartás hiányából származik. Valahány tanító, annyiféle az út, amelyen a cél felé
haladunk. Nagy elv a tanszabadság s megvan
minden vidéknek, községnek a maga sajátossága, amelyre a vérbeli pedagógusnak tekintettel kell lennie. De ha egy egész járásban, vármegyében föllép egy közös veszedelem, azt
csak összetartva, szervezetten, együttes eljárással
lehet ellensúlyozni, elhárítani. Azért szívvellélekkel csatlakozom Tamás Károlynak kedvelt
lapunkban kifejtett üdvös eszméihez s ajánlom
honfiúi szeretettel, hogy valahol két-három tanító van egy helyiségben, vallás-, nemzetiség-,
jellegkülönbség nélkül jöjjenek össze, vitassák
meg közösen a további teendőket és ha egységes megállapodásra jutottak, vonják körükbe
a szomszéd, a környékbeli társakat is. í g y
lehetne fokozatosan az egész vonalon megvalósítani az általános tanítóegyesületnek járásköreit.
Ezzel nagy szolgálatot tennénk a hazának, a
tanügynek s egyenként is nagyobb erőhöz jutván, biztosíthatnánk életünk nyugodt folyását
és tehetetlenségre kárhoztatnánk a nemzetiségi
agitátorokat.
Még csak annyit jegyzek meg, hogy a tolnai
svábság alapjában véve derék, szorgalmas, takarékos faj, fontos tényezője a nemzetgazdászatnak. Másrészt tudnivágyó, értelmes; okos szóval, becsületes szándékkal sok mindenre rávehető. E sorok szerény írója is sváb eredetű,
de büszkén vallja magát magyarnak és küzd a
magyar kultúráért. Közülünk irodalmunknak és
közéletünknek nem egy jelese emelkedett ki,
így megemlítem Váradi Antalt, a költőt és Hegedűs Gyulát, a színművészt. A baj nem itt
gyökerezik, hanem idegenből származik. A pángermán lelkészek és közömbösséget színlelő tanítók máshonnan kerültek ide. Nem tartom hű
magyar honpolgároknak mindazokat, akik nem
tesznek tanúbizonyságot hazafias érzelmeikről és
mint arra hivatott egyének, nem állanak kitartóan, lelkesen, önfeláldozóan a nemzeti gondolat, a nemzeti eszme szolgálatába.
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Községi és egyéb helynevek.
Szabolcs vármegye.
I. Nyírbogdányi
járás : (eddig Bogdányi j á r á s
néven) : Gégényhez tartozó Szántóföldtanya (eddig
Mezőssytanya néven). — I b r o n y = Nyíribrony. —
Kemecse községhez tartozó Fertőtanya (eddig
Haás I. tanya néven), Külsőcseretanya (eddig
Erenreich II. tanya néven), Beezrétitanya (eddig
Erenreich I. t a n y a néven), Kerekmágatanya (eddig
Vitéztanya néven). — Kércs = Nyírkércs. —
Kótajhoz tartozó Hímiiegy (eddig Nagytanya néven is), Miklóstanya (eddig Hodájtanya néven). —
Nagyhalászhoz tartozó Béhalásztanya (eddig Halásztanya néven), Heteiértanya (eddig Simáktanya
néven), Nagyfertőtanya (eddig Haástanya néven),
Somosértanya (eddig (Eggerttanya néven). —
Oroshoz tartozó Kőlápos (eddig Akostanya néven),
Világostanya (eddig Nagyvilágostanya
néven),
Lauratanya (eddig Kisvilágostanya néven). —
Pazony = Nyírpazonyhoz tartozó Kisigricze (eddig
Hibjántanya néven), Nagyigricze (eddig B u r g e r tanya néven), Vadas (eddig Mezőssytanya n é v e n
is). — Rád = Tiszarádhoz tartozó
Szigettanya
(eddig Haastanya néven). — Ramocsaházához tartozó Nagyerdőtanya (eddig Koczoktanya néven). —
Tét = Nyírtéthez tartozó Ú j k e r t t a n y a (eddig Kistanya néven). — Tura = Nyírtura. —Vasmegy erhez
tartozó Nagytanya (eddig Deutschtanya néven),
Kistanya (eddig Deutschkistanya néven).
II. Dadai
alsó járás:
P t h r ü g y = Prügy. —
Szent-Mihály = Bűdszentmihály. — Tardos = Tiszatardos. —r Tiszabűdhöz tartozó Ferencztanya (eddig
Kornissr agy tanya néven). — Tiszadada községhez
tartozó Kollégiumtanya (eddig Erdőhát néven is),
Verebestanya (eddig Edelsheimtanya néven), Kisrázomtanya (eddig Szentimreytanya néven), Közponíitanya (eddig Bekénytanya néven). — Tiszaeszlárhoz tartozó Keménytanya (eddig Altertanya
néven). — Tisza-Polgár = Polgár.
III. Dadai felső járás: Berezel = Tiszaberczel
községhez tartozó Herminatanya (eddig Okolicsáhyitanya néven), Csűrpartitanya (eddig Orosztanya néven), Diófalapositanya (eddig Kövértanya
néven), Kissóstótanya (eddig Zoltántanya néven). —
Bujhoz tartozó Tündérhalom (eddig Horváthtanya
néven), Kisrakottyás (eddig Buchweintanya néven),
Kóborlótanya (eddig Szunyogtag néven), Nádastótanya (eddig Csépánytag néven), Perkedtanya
(eddig Uraytag néven), Szántóhalmitanya (eddig
Laskaitag és Bátoritag külön neveken), Teknőshalom (eddig Darvastanya néven), Zelenáklapostanya (eddig Bárótag néven). — Gáva községhez
tartozó Messzilátótanya (eddig Fränkeltanya néven), Hosszúvölgyibokortanya (eddig Bacskaitanya
néven). — Ibrányhoz tartozó Ibrányi Lajostanya
(eddig Telektanya néven), Nagytanya (eddig
Menyhértmajor néven is). — Kenézlőhöz tartozó

LAPJA.

25.

SZÁM.

Szarvastanya (eddig Nagytanya néven is), Alsótanya (eddig Kistanya néven is). — Nagyfalu =
Tiszanagyfalu. — Paszabhoz tartozó Pósatanya
(eddig Ibrányi Emma t a g néven is). — Rakamazhoz tartozó Konrádtanya (eddig Fábrytag néven),
Őrhegytanya (eddig Gombatanya néven). — Timárhoz tartozó Vadászszállás (eddig Száraztanya
néven is). — Vencsellőhöz tartozó Erzsébettanya
(eddig Erháttanya néven).
IV. Kisvárdai járás: Berencs=Rétközberencs.—
Dombrádhoz tartozó Kistiszahát (eddig Ferenczytanya néven is), Baranyere (eddig Tóthtanya néven), Szerelmes (eddig Orosztanya néven). —
Döge községhez tartozó Hedvigtanya (eddig Verestanya néven is). — Kanyár = Tiszakanyár. —
Karász = Nyírkarászhoz tartozó Márkytanya (eddig
Lángtanya néven is), Nagytanya (eddig Okolicsányitanya néven is). — Kisvárda községhez tartozó Kisdarúszigettanya (eddig Beretvás Várdiszigettanya néven), Kistanya (eddig Reizman
bérestanya néven), Nagytanya (eddig Reizman
nagytanya néven). — Komoróhoz tartozó Szalánczytelep (eddig Rózsatanya néven is). — Laskodhoz
tartozó Szennyestanya (eddig Farkastanya néven
is). — Nyírmada községhez tartozó Fényestanya
(eddig Friedtanya néven), Hunyadykistanya (eddig H u n y a d y Kálmán tanya néven), Hunyadynagytanya (eddig Hunyady István tanya néven),
Közöstanya (eddig Csáktanya néven), Legyestanya
(eddig Zoltántanya néven), U j t a n y a (eddig Szegedytanya néven). — Tass = Nyírtasshoz tartozó Kisszeszgyártanya
(eddig Beretvástanya
néven),
Leiehtmankistanya (eddig Fülöptanya néven), Perlsteinkistanya (eddig Szikszaytanya néven), Perlsteinnagytanya (eddig Szikszaynagytanya néven),
Szikszaytanya (eddig Kovácstanya néven). —
Veresmart = Szabolcsveresmarthoz tartozó Tőgyesszög (eddig Mandeltanya néven).
V. Ligetaljai
járás : Gelse = Nyírgelse községhez tartozó Koplaló (eddig Kistanya néven), Nagytanya (eddig Ujtanya néven). — Mártonfalva =
Nyírmártonfalva. — Mihálydi = Nyírmihálydi. —
Nyírábrányhoz tartozó Bernátpuszta (eddig Kálmánczhelytanya
néven), Tótfalupuszta (eddig
Pusztaábrány néven). — Nyíracsádhoz tartozó
Frídtanya (eddig Jegenyetanya néven). —:- Nyíradonyhoz tartozó Aradványpuszta (eddig Kisaradvány és Nagyaradványpuszta külön neveken). —
Nyírbéltekhez tartozó F r á t e r í a n y a (eddig Gedőrésztanya néven is).
VI. NagyJcállói járás:
Geszterédhez tartozó
Gencsytag (eddig Horváthtanya néven), Gyűrűshegy (eddig Lichtmantanya néven), Nyíritag
(eddig Degenfeldtanya néven), Szőkehegy (eddig
Csillagtanya néven), Fényestag (eddig Lichtinan
II. tanya néven), Kistag (eddig Kövér I. tanya
néven). — Hugyaj = Érpatak. — Kállósemjénhez
tartozó Forrástanya (eddig Kállaytanya néven is),
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Kisbaromlaktanya (eddig Kállaytanya neven is),
Kiscsere (eddig Kállaytanya néven is), Mohostanya
(eddig Veisztanya néven is), Németháza (eddig
Levelekitanya néven is), Péterhalomtanya (eddig
Manditanya neven is). — Nagykálióhoz tartozó
Szomjúhát (eddig Ludastósortanya néven), Görbetanya (eddig Kállaytanya néven), Halomtanya
(eddig Nyíritanya néven). — Napkorhoz tartozó
Czukortanya (eddig Czukornagytanya és Czukorkistanya külön neveken). — Szakolyhoz tartozó
Görbetag (eddig Hegedűstag néven is), Kistanya
(eddig Gottliebtanya néven).
VII. Nyírbátori
járás:
Bogát — Nyírbogáthoz
tartozó Istvántanya (eddig Reviczkytanya néven),
Kornisstanya (eddig Darvastanya néven), Vitketanya (eddig Baksaytanya néven). — Gyulaj =
Nyírgyulaj. — Jákó = Nyírjákó. — Kisléta községhez tartozó Nagyvölgytanya (eddig Barkóczytanya és Bleiertanya neveken is), Vadmeggyestanya (eddig Csendestanya és Hőnigtanya neveken
is). — Ofehértóhoz tartozó Mailáthtelep (eddig
Korhányiszólló néven). — Pilis = Nyírpilishez tartozó Figulatanya (eddig Mandeltanya néven is). —
Piricse községhez tartozó Kacsavár (eddig Nagytanya és Mandeltag neveken is), Otanya (eddig
Károlyitanya néven is), Rózsatanya (eddig Tetőfészektanya és Katztanya neveken is), Jótanya
(eddig Mandeltanya néven is), Verestanya (eddig
Kovácstanya néven is). — Pócspetrihez tartozó
Irinyitanya (eddig Sreibertanya néven). — Vaja
községhez tartozó Rákóczytanya (eddig Hodálytanya néven).
VIII. Tissai járás: Agtelek = Tiszaágtelek. —
Bács-Aranyos = Révaranyos. — Bezdéd = Tiszabezded. — Cserepes-Kenez = Újkenéz. — Eszenyhez tartozó Nagytanya (eddig Egertanya és Horváthtanya néven). — Lövő = Nyírlövő. — Mogyorós = Tiszamogyorós. — Tornyospálcza községhez tartozó Porgáchtanya (eddig Rochlitztanva
néven). — Zsurkhoz tartozó Porgáchtanya (eddig
Majortanya neven).

Tanítók tanácsadója.
Irodai átalány. A gondnoks. Utasítás világosan megjelöli, hogy írószerek, kréta, szivacs beszerzésére átalányösszegként megállapított évi 20 K csak az igazgató-tanítónak jár, aki tehát megbízatását a minisztériumtól nyeri. Megengedjük, hogy ön, mint osztatlan
iskola vezetője, szintén teljesít bizonyos mértékben
igazgatói teendőket, azonban az Utasítás rendelkezéseitől eltérően, a jelzett címen 10 K-nál magasabb
összeget, bármennyire is okolja meg ez iránti kérését,
nem fognak megállapítani. A fölebbezés kárbaveszett
fáradság lenne.
B. S. Hogy az önök által kiállított
reverzálist a közig, hatóság figyelembe fogja-e venni,
vagy sem, arra határozott választ nem adhatunk. Véleményünk szerint az efféle és a törvény intencióival
ellentétben álló okmány dacára is meg kellene állapítani már az alsófokon is a törvényszerű lakáspénzüket. Tereljék az ügyet közigazgatási útra és á bizottságnak önökre nézve esetleg kedvezőtlen határozatát
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fölebbezzék meg a minisztériumhoz. — V. J . K. Az
Utasítás értelmében havonként kétszer kell kimutatni
az igazolatlanul mulasztó gyermekeket. Járjunk el az
Utasítás értelmében.
M. J. 1. Ha rendszeres állásról
rendszeres állásra választják meg a fővárosba tanítónak, akkor vidéki szolgálatából 7 évet beszámítanak
a fizetésbe ; azaz három évnél kevesebb szolgálattal
a III., három évnél több, de hét évnél kevesebb szolgálat után a II., hét évet meghaladó szolgálat után
pedig az I. fizetési fokozatba léptetik elő. A nyugdíjba
beszámíttatik mindazon szolgálati idő, melyet nyugdíjazás esetén az orsz. tanítói nyugdíjintézetnél beszámítottak volna 2. A megbízott tanító fizetése 1000 K.
Ez nem rendszeres állás, és fizetés tekintetében a szolgálat megszakításának minősíttetik. A harmadfokú
tanító javadalmazása 1240 K és 600 K lakáspénz, a
másodfokúé 1800 K fizetés és ugyancsak 600 K lakáspénz, az elsőfokúé 2630 K fizetés és 660 K lakáspénz.
3. A fizetés az eskütételt követő hó 1-től folyósíttatik.
Az eskütétel rendszerint augusztus végén van és az
állást szeptember 1-én kell ^elfoglalni. A választások
még nem voltak meg. — Özv. F . K.-né, Madaras.
1. 1500 K beszámítható fizetés után 660 K az özvegyi
ellátás; egy-egy árvája ennek hatodrészét, vagyis 110
K-t kap. 2. A jegyző nem vonhatja le az ön özvegyi
járandóságaiból a nyugdíjalapnál hátralékos összeget.
Erre nézve nemrég közöltük a közig, bíróság döntvényét. Ha levonnák, emeljen panaszt a közig.biz.-nál.—
M. L. Adony. 1. A kertváltsághoz joga van ; ha tehát
annak megadását az iskolafenntartó megtagadja, a
határozatot fölebbezze meg a közig, bizottsághoz. 2. A
nyugdíjintézetbe való fölvételt kélje akképen, hogy
megelőző szolgálati ideje is beszámíttassák. Hogy ezen
kérelmét teljesítik-e most, avagy oda utasítják, hogy
a múltra szólóan végellátása idején újítsa meg kérését,
azt az ügy természeténél fogva előre meg nem állapíthatjuk. — Sz. K. Kl'egyháza. Amint soraiból kivehetjük, helyettes minőségű szolgálata nem volt
állandó jellegű, hanem csupán valamely okból szabadságolt tanító szabadságának időtartamára bízatott meg
a helyettesítéssel. Ennélfogva a közig, bíróságnak
hivatkozott ítélete az ön esetére nem vonatkozhatik,
mert az oly tanító szolgálati idejének beszámítását
illetően hozatott, aki. mint állandó helyettes, rendszeresített állomást töltött be és nem helyettesített
rendes minőségben alkalmazott tanítót. — Y. I.
Mbrény. Megdöbbenéssel olvastuk levelét, mert abból
sajnálattal kellett konstatálnunk, hogy az 1907. évi
XXVII. t.-c. létezéséről halvány sejtelme sincs. Amit
hallomásra alapítva leír, az is ellenkezik a tényállással.
Mintha csak átaludta volna az utolsó két esztendőt.
Saját érdekében a legkomolyabban ajánljuk, hogy
lapunk 1907. évi azon számait, melyekben a hivatkozott törvény és végrehajtási utasítása megjelent,
figyelemmel olvassa át, különösen pedig a 2. és 32. §-t.
Arra nézve megnyugtathatjuk, hogy 1908 szeptember
2-án olyan törvény, melynek egyik állítólagos szakaszát idézi is, nem lépett életbe. — íí. G. A 28.857/1903.
sz. a. kiadott miniszteri rendelet alapján a vármegyei
törvényhatósági bizottság bizonnyal alkotott oly szabályrendeletet, melynek értelmében a 15 éven aluli
gyermekek a nyilvános mulatóhelyek és korcsmák
látogatásától távoltartandók. Tessék ez után érdeklődni ; a követendő eljárás felől a szabályrendeletből
szerezhet tájékoztatást. — H e r b a r t . 1. Hogy a róm.
kath. el. iskolák magánvizsgálatainak díjaira nézve
van-e egyöntetűen kialakult eljárás, avagy egyházhatósági intézkedés, arról nekünk ezidöszerint nincs tudomásunk. 2. Várjon türelemmel, majd rá kerül a sor. —
H. 0 . Mdka. A kéttanítós iskolánál a gondnokságnak azon tanító a tagja, akit a kir. tanfelügyelő a hivatalos teendők ellátásával megbíz.
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SZÉPIRODALOM.
A játszópajtás.*
(Mutató a Benedek-Kó'röai-Tomcsánvi-féleOlvasókönyvből.)
Irta: Mikszáth

„róka nénit", a labdával egyszerű „puffancsot".
A lányok nem vegyültek a fiúk közé, a fiúk
sem a lányok közé. Külön játszottak.

Kálmán.

I.
Élt régen, nagyon régen, a mi falunkban egy
tanító. Bólyi Mátyás volt a neve. Az öreg emberek ma is szeretettel emlékeznek róla. Bólyi
Mátyás azt tartotta, bogy ami a lónál a zab,
az a gyermeknél a játék. Ha a ló húz, megérdemli a zabot. Ha a gyermekek jól tanulnak,
megérdemlik, hogy utána játszogassanak.
Ezek a játékok egy gyepes téren, a vártemplom baloldalán folytak. Vártemplomnak azért
nevezték, mert a templom valaha egy várkastély tartozéka volt. Később átalakították kolostornak a veres barátok számára. Ezek a most
már omlófélben lévő épület külső falának fülkéjébe a Szűz Mária színes szobrát helyezték
el, amint ölében ül a kis Jézus. Gyermekkoromban sokszor megbámultam aranyszegélyes kék
palástjában, amint szelíd tekintete térdén ülő
fián pihen.
Egyszer aztán a veres barátok is elhagyták
a klastromot, mivelhogy kénytelenek is voltak
vele : elkergették a törökök. Fogta magát erre
a klastrom, ő meg a templomnak mondott istenhozzádot: lassan-lassan leomladozott. A
templomnak is kedve lett volna egynéhányszor
ledőlni, de a parasztok folytonosan javították,
hát kénytelen ott állni. Ugyanez mondható a
kőkerítésről. Minthogy az elhagyott udvar használatát a mindenkori tanítóknak engedték át,
ezek felügyeltek rá, sőt, ahol elromlott, pótolták az omladozó kolostor köveiből. Hiszen a
zárt udvarnak jó hasznát látták a tanítónék.
Igaz, hogy bokrokkal, fákkal volt benőve, mint
egy őserdő. Sok munkába került volna kiirtani,
de azért némi kis zöldséges kert kitelt belőle.
A kis libáknak is volt ott pázsitja. Némely
esztendőben gyümölcs is került a fákról.
A templom nyitott baloldalán vidám élet volt.
A játszadozó gyerekek lármája néha a harangzúgást is elnyomta. Járta a „pige", „tente
bólé", „méta", „kampa", birkózás a fiúk közt,
míg a leányok „búvócskát" játszottak vagy

II.

Csak egy fiú akadt, Oroszi Mihálynak, a
szűcsnek hasonnevű fiacskája, aki eljátszadozott
a lányokkal is, amiért eleget csúfolták a többi
fiúk. Sőt már be sem akarták venni a métákba.
Azt mondták: „Eredj a lányokhoz!" Különösen
a Bólyi ikrek, Gábor és Miklós, a két főszóvivő
(a tanító fiai) üldözték emiatt.
— Mondd meg az anyádnak, adjon rád szoknyát és növessze meg a bajadat!
No azt ugyan nem lett volna érdemes megnöveszteni : csúnya, veres haja volt szegénynek.
Hanem azért igen jó fiú volt. Jó eszű, szorgalmatos, bár cingár, törékeny testű, félénk, pirulós, szelíd. Igazán, jobban illett a lányok közé,
akik azonban maguk is figyelmeztették :
— Ne játsszál velünk, Misiké, mert kicsúfolnak a fiúk.
— De mikor ők nem akarnak bevenni.
— Majd bevesznek, ha látják egy darabig,
hogy nem tartasz velünk.
Miska azonban nagyon szeretett játszani.
Nem tudott ellentállani, mint ahogy nem marad veszteg a csikó, ha az egész ménes ficánkol. Arca kipirult, szeme csillogott, homloka
ragyogott. Szinte szép volt játékközben. A haja
is megsötétedett az izzadságtól.
Egy délután, mikor az iskolába belépett, általánosan feltűnt a különös pohos formája.
Olyan volt lenge gyolcs gatyájában, ki dudorodó
irjgével, mint egy középen átkötött zsák, melynek felső része babhajakkal van megtömve.
Beült a helyére s mialatt a tanító úr az
összeadást magyarázta a táblán, egyszer-kétszer
benyúlt az inge hasíte'kán, kivett valami hosszúkásat, alakra a borotvanyelekhez hasonlót s
jóízűen ropogtatta a szájában.
A kis Bólyi Miklós észrevette s iparkodott
a háta mögé jutni.
— Mi van az inged alatt, Misi ? — kérdezte
nyájasan. — Mi lehet az a gömbölyű?
— A labdám.
— Hát a többi?
* Ezt a bájos madártörténetet Mikszáth Kálmán
— Édesapám hazajött Gyarmatról, jó váApponyi miniszternek azzal a kéréssel küldötte meg,
hogy adja azt valamelyik Olvasókönyv szerkesztőjésárja volt, egy kis szentjánoskenyeret hozott.
nek közlés végett. A miniszter úr nekem adta át s
— Uh te golvhó, hát ott kell azt tartani?
én íme közlöm e lapban is, hogy az ország összes
— Nincs zsebem.
tanítósága megismerkedjék e történettel, mely bizo— Nem szúr?
nyára nagy szolgálatot tesz majd a madárvédelem
ügyének. (B. IS.)
— De, — bólintott Misi mosolyogva.
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— Adj nekem is egy darabot, mindjárt nem
fog úgy szúrni.
Miska benyúlt a hasítékon át, kihúzott egy
darabot, átnyújtotta Miklósnak.
— Jó tettért jót várj, — mondta az iskola
kis zsarnoka megolvadt jóakarattal. — Ma velünk fogsz játszani és beavatlak valamibe.
III.
Nem sokáig kellett várni, csakhamar a mesterné fehér-főkötős feje mutatkozott az ablaknál. Zörgött.
— Mi az? — kérdé a mester.
— Szabó Pál uram van itt Mihóczi Jóskával. Kontraktust akarnak íratni.
A mester, aki a nótáriusságot is vitte, becsukta az ablakot s monda a gyerekeknek :
— Upre, gyerekek, kimehettek játszani.
A nagy csörtetésben, kifelé való tolongásban
megint csak Miska mellé került Bólyi Miklós.
Vele volt Gábor is.
— Tudok valamit, — suttogta rejtélyesen,
fontoskodó arccal, félrevonva őket a tanítólak
eresze alá. Neked is megmondom, Miska, de
adj még egy kis szentjánoskenyeret. Adj Gábornak is.
Miska szót fogadott. Gábornak is adott.
— Hol van ? — kérdezte ezek után Gábor.
Azt, hogy mi, nem is kérdezte. Ha titok s
ha fontos, hiszen nem lehet az akkor más, mint
madárfészek.
— Mindjárt megmutatom, közel van. Megosztozunk és egy-kettőre visszajövünk játszani.
Beszaladt a pitvarba, leakasztotta a szegről
a zárdakerítés ajtajának a kulcsát s ezzel elvezette Gábort és a náluk egy vagy legfeljebb
két évvel fiatalabb Misit az egykori zárda udvarába.
— Ott fenn van a kövek közt egy lyukban,
— mutatta heves taglejtésekkel. — Hip-hop,
mindjárt fent vagyok.
Hirtelen levetette a csizmát. Minthogy a mulandóság nem ollóval nyírja le egyenesre a falakat, hanem a vihart, az esőt, a hulladozó
porszemeket fogja be munkába (egy kő kimozdul, legurul, egy másik megmaradt), egész çikcakos lett a felhőknek meredező fal széle. Ügy
lehetett rajta mezítláb fölmenni, mint akár
egy garádicson. Körülbelül olyan magasan, mint
odább néhány öllel a Mi Asszonyunk csillagos
koronája, Miklós megállt egy szögletkövön.
Megkapaszkodott balkezével egy kiálló falrészletben, a jobbjával pedig benyúlt a kövek közé
egy lyukba, ahová csak gyermekkéz férhetett.
Csakhamar fölkiáltott:
— ^e'gy.

— Nagyok? — hallatszott alulról a Gábor
hangja.
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— Majdnem anyányiak, pehely már van rajtuk, toll még nincs. Kiszedjem ?
— Szedd ki és adogasd le !
Most már Gábor is levetette a csizmáját s
felmászott a feleútra, ahonnan majd elérheti a
Miklós alányujtott kezét. A kis Oroszi Miska
izgatottan várta, mi fog történni. Nagy, kék
szeme tágranyílt s bizonyos tisztelettel csüggött
idősebb társain. Tetszett néki, hogy egy ilyen
fiús kalandban része van, de valahol mélyen a
lelkében megmozdult egy nyugtalanító érzés,
hogy ez kegyetlenség. TJgy tetszett neki, hogy
Szűz Mária nézi a fülkéből és felhő borong a
homlokán. — Jaj. ne haragudj rám, szűzanyácskám, hiszen nem csinálok én semmi rosszat.
Jaj, nem bírom kiállni a tekinteted. Es Oroszi
Misi behunyta a szemét.
Hallotta ezalatt, amint azt mondja Miklós:
„Fogjad Gábor", de csak akkor pillantott fel
újra, mikor Gábor meg rákiáltott :
— Tartsd ide a kalapodat, Miska!
Miska odaszaladt, felágaskodott s két verébfiókot vett át Gábortól. Meleg testük volt, finom,
hamuszínű pehellyel borítva. Kis szívük észrevehetően lüktetett a Miska tenyerében, mire a
Miska szíve is hangosan kezdett verni. Most
újabb kettőt adott át Miklós s azonszinte Gábor
is, ő meg betette a kicsinyeket a kalapjába.
— Biz ezeknek még nem egészen kész az
ünneplőöltözetjük, — sopánkodott Miklós és
lefelé indult.
— Ellenben meglehetősen kövérek, — vigasztalta magát Gábor — pompás nyalánkságok lesznek a tepsiben.
E pillanatban az öreg Bólyi rikácsoló, haragos hívása hangzott fel a tanítóház felől.
— Miklós ! Gábor ! Hol vagytok, gonosz
kölykök !
A fiúk megszeppenve néztek össze. Nyakrafőre kászmálódtak le a romról s húzták fel lóhalálában a csizmájukat, mert az öreggel nem
volt jó tréfálni.
— Mindjárt visszajövünk, — mondották Misinek lelkendezve. — Az apa hivat valamiért,
őrizd addig a fiókákat.
IV.
A kisfiú egyedül maradt az elhagyott helyen.
Leült egy öreg, villámhasított fa árnyékába, de
ott épen szembe volt a Mária szobrával és a
szűzanya folyton nézte. Bánatos és rosszaló
tekintete rajta pihent.
Misi hát más helyet keresett, rézsút odább,
egy félig a földbe süppedő kőre telepedett, mely
valaha ajtóhomlokzat lehetett. A kalapját maga
mellé tette és nézte bent az idétlen, szájukat
tátogató verébcsecsemőket. Ide már nem láthatott a szűzanva s ez némileg megnyugtatta.
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Csakhogy most egyszerre zizegés támad a
levegőben s megjelent egy másik anya. A kis
verebeknek az anyja.
Sietve szállt, mint a nyíl. Mint a kis pirosló
madzag fityegett a csőreben egy parányi féreg,
a kicsinyek kedves eledele. Egyenest a megrabolt fészekbe surrant, majd kijött és riadtan,
nyugtalanul keringett a hely körül, mintha még
nem hinné a legrosszabbat és csak tévedett
volna valamikép. Fölszállt, meg leszállt, mindig
nagyobb kört cikázva át. Hosszan kóválygott a
szobor körül is. Szembe került a két anya.
Az egyiknek korona a fején, a másiknak szárnyak az oldalán. Az egyik egy Istennek adott
életet, a másik néhány igénytelen verébfióknak
és mégis egyformán anya mind a kettő. Vagyis,
dehogy egyformán! Hiszen az egyiknek ott ül
a fia a térdén, a másikéi elvesztek. Most ez volt
a boldogtalanabb.
Tollai fölborzolódtak, mind mind kuszábbak
lettek. Csőréből most már kiejtette a gyermekek
uzsonnáját (oh, hisz már nincsenek gyermekei),
s különös, nyiszogó hangot hallatott, mire a
kicsinyek csipogni kezdtek a Misi kalapjában.
Meghallotta ezt a csipogást az anya (hogyne
hallotta volna), egyszerre odavágódott tekintete
a magasból. Hopp, megvannak, élnek a kicsinyek, de jaj, milyen hatalmas szörnyeteg kezébe
jutottak !
Mindegy. Lesz, ami lesz. Nem hagyhatja úgy.
Ott csapkod szárnyaival Misi körül, a feje felett, fenyegetően, halálos elszánással. Ügy tesz,
mintha arra acélozná liliputi erejét, hogy leszáll
és fölragadja kalapostól a családját. Oh, bárcsak a sassal cserélhetne most, vagy legalább
a héjával !
De anélkül is célt ért. Misi puha szíve
nem bírta tovább. Felugrott, leszakított néhány
tormalevelet, puha fészket csinált nekik bent a
kalapban s megbíztatta a kicsinyeket: „Jó lesz,
mit gondoltok, ha visszaviszlek a fészketekbe?"
A Szűz Mária mintha nevetve integetne a falról a szelíd, kék szemével : jó lesz, jó lesz.
Misi föltette a kalapját s úgy vitte őket a
feje búbján, mert máskép nem lehetett volna.
Kezével fogózkodnia kellett a falban. Vígan,
fürgén, ügyesen hágott följebb-följebb azon az
úton, ahol Miklós járt. Megállt végre a kövön
és gyöngéden, gondosan visszarakta a kicsinyeket a fészkükbe. Az anya mindenütt a nyomukban röpködött.
Csak épen, hogy lejött (ezer szerencse, hogy
már lejött Misi), nagy sebbel-lobbal száguldottak be a Bólyi ikrek. Gábor, mint ló, spárgagyeplőbe volt befogva, Miklós meg hajtotta.
— Nyihihi! — kiáltá a ló, látván, hogy a
kalap a Misi fején van. — Hol vannak a verebeink ?

A kis fiúcska elsápadt, mint a kréta, de csakhamar erőt vett magán és csendesen mondta:
— Megette a macska.
— Hazudsz! Elrejtetted őket valahova, —
pattant fel Miklós ingerülten. — Add elő !
— Igazán mondom, egy macskának adtam,
— felelte a halálra szánt ember bátorságával,
bár egész testében reszketett.
— Mit ? Te szándékosan adtad a macskának
a mi jogos verebeinket ! — ordított fel Miklós.
— Nesze neked macskabarátság !
Pif-paf, verte, püfölte az öklével, fölrántotta
az ingét, megrázta, mire a sok szentjánoskenyér
mind kihullott a földre. Odataszította a csalánok közé. Szegény Misi hangos, fuldokló sírásra
fakadt.
— Most pedig, gyi Gábor, hagyjuk itt a
semmirekellőt !
Az ajtó felé futottak, de volt annyi eszük,
hogy előbb az „abrakot" fölszedték, az ajtónál
aztán megfordult Miklós és megfenyegette:
— Most már nemcsak mi nem veszünk be,
hanem ma a lányokkal sem fogsz játszani,
érted-e ?
A következő pillanatban becsapták az ajtót
s hallatszott kívülről a kulcs csikorgása. Oroszi
Misi be volt zárva.
V.
. . . Késő délutánig mulatoztak az iskolásgyerekek a templom melletti pázsiton. Csak
napszálltakor lett vége a játéknak s ekkor a
Bólyi-fiúknak is eszébe jutott, hogy ki kellene
Misit szabadítani, mert az anyja keresni találja.
Elmentek hát a kulccsal, de szerették volna
előbb észrevétlenül meglesni, mit csinál? Sír-e
vagy, ami valószínű, elaludt? Egy üres hordót
gurítottak a falhoz, hogy arra állva, bekukucskálhassanak. S íme, amint benéztek, a csodálkozás fölszisszene'se lebbent el ajkukról. Hátratántorodva, majdnem leszédültek a látványtól.
Misi sem nem aludt, sem nem sírt, hanem
repeső jókedvvel labdázott egy idegen gyerekkel, aki cinóbervörös palástot viselt, olyant,
mint a kis Jézusé. A szent szűz egyedül állt a
fülkében. Kis fia leszállt öléből. Talán ő maga
küldte le játszani a szűcs jószívű porontyával. . .
Az egyik anya megjutalmazta a másiknak tett
szolgálatot.
— Kitüntetett tanító. A közoktatásügyi
miniszter Vas vármegye kir. tanfelügyelőjének és
közigazgatási bizottságának javaslatára Kurs Sándor újtelepi ág. hitv. ev. tanítónak, a tanügy és
a közügyek terén szerzett érdemei elismeréseül
évi 200 korona fizetés természetével bíró személyi pótlékot engedélyezett, mely a nyugdíjba
is beszámíttatik.
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Könyvesház.
* Szent Ágoston

hitoktatói

működése.

( í r t a : Walter
Gyula dr., p. prelátus, kanonok, a
budapesti középponti papnevelő-intézet kormányzója. A r a 4 0 fillér.)
A szentek népszerűek nálunk. Csakhogy nincs
köszönet benne, ahogy emlegetik őket. F e l l o b b a n t
indulattól megbokrosodott nyelvek emlegetik. A
szentekhez kellene folyamodnunk, hogy megszüntessük, vagy legalább is enyhítsük a r ű t szokást.
Mert mély t u d o m á n y o s s á g o t és nagy e r é n y e k e t
képviselnek. Mindenki okulhat belőlük, valljon
bármely hit szerint is. Különösen a pedagógusok
lelkét világíthatják be és irányíthatják, m e r t
példaképek. Á m tessék elolvasni Szent Á g o s t o n t
és csodálat száll m e g mindenkit. Hiszen m o d e r n
pedagógus. T a n í t á s t a n i és módszertani elveit ű g y
hirdeti egy Hein Yilmos is, mint a l e g ú j a b b
kornak izmos igazságait. P e d i g másfélezer év
előtt élt a hippói püspök. Abban a században,
melynek elején a római birodalomnak csupán
10, a végén pedig m á r 50°/o-a fogadta m a g á b a
a keresztyén szellemet ; a felebaráti szeretet szellemét. E n n e k a szellemnek kell érvényesülnie az
oktatás terén. E z t hangsúlyozza a szent férfiú és
fájdalom, annyi száz év u t á n ma is hangsúlyozásra szorul.
É r d e m e s m u n k á t végzett neveléstörténelmi tan u l m á n y o k b a n gazdag, t u d ó s főpapunk,
Walter
Gyula dr. Kellemesen és érdekesen i s m e r t e t i korrajzi körvonások k e r e t é b e n Szent Ágoston nézet e i t a pogány t u d o m á n y o k r a nézve, melyek forrásából m e r í t e t t nagy lelke ; törekvéseit a kereszt é n y m ű v e l t s é g t e r j e s z t é s e körül ; tanári p á l y á j á t ,
gyakorlati katechétai m u n k á s s á g á t és a h i t o k t a t á s
részletes szabályait. Bizony e szabályok
reáillenek a tanítás egész anyagára. Annyival inkább,
m e r t h a t á r o z o t t szabadelvűség jellemzi elveit.
Elismerte többek között, hogy nem csekély
hasznot m e r í t h e t az i f j ú s á g abból a műveltségből, amelyben a pogány iskolák részesítik. Nevezetes ama meggyőződése, hogy a hitoktatásnak,
főleg a tanítás alsóbb fokozatain, a t ö r t é n e t i eseményekből kell kiindulnia, azok körül kell forognia. Továbbá, hogy n e m kell mindent tanítani,

csak a legszükségesebbeket. InJcább kevesebbet,
mint sókat. Csak a fontosabb részleteket tanítsuk. Olyanokat, amelyek lebilincselik a t a n u l ó k
figyelmét és érdeklődését. A tanító ne haladjon
addig tovább, míg m e g n e m értették azt, amit
tanított. Ma- is megszívlelendő ama tanácsa, hogy
szorgosan figyelembe kell venni a tanulók egyéni
tulajdonságait. íme, az egyéni nevelés szükségérzete ! A tanítás ne legyen száraz, hanem megnyerő társalgás. H a meglankad a tanulók érdeklődése, szőjjünk valami ú j a t tanításunkba, hogy
figyelmet keltő, vonzó, kedvesebb legyen. A ta-
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nító szeresse h i v a t á s á t s őrizze
d e r ű j é t . Szent Á g o s t o n mester
gógus és mester m a r a d maiglan
t u d t a , meggyőződhetik róla, ha
G y u l a tanulmányát.
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m e g kedélyének
v o l t m i n t pedais. A k i ezt n e m
elolvassa
Walter
Havas
Irma.

* Lassalle Ferdinánd élete. (írta Kegel
Miksa. Fordította Zoltán
Vilmos. Megjelent a
M a g y a r Könyvtárban. Á r a 60 f.)
A boroszlói zsidó temetőben e g y kis sírhant
van, m e l y alatt n y u g o d t a n alussza á l m a i t Lassalle
F e r d i n á n d . A sírt a n é m e t szociáldemokrata munkások minden évben egyszer e l b o r í t j á k virággal,
h o g y hálájuknak kifejezést a d j a n a k . H a érezni,
ha gondolkozni t u d n a m é g a p o r r á v á l t Lassalle
F e r d i n á n d , büszkén nézne körül a világon. Megszámlálhatatlan m u n k á s s e r e g e t l á t n a maga körül,
m e l y harci kiáltássá t e t t e nevét, m e l y prófétáján a k t e k i n t i s bizonyára gyönyörűséggel töltené
el az is, hogy a t á r s a d a l o m más csoportjai gyűlölettel gondolnak rá, a n é m e t szociáldemokrácia
m e g t e r e m t ő j é r e . Míg élt, a t á m a d á s a d o t t ú j erőt
n e k i m u n k á j a folytatásához, halála u t á n ú j emb e r e k kerültek h e l y é r e , kik az ő szellemében
f o l y t a t t á k a harcot.
A n é m e t Kegel Miksa megírta é l e t e történetét. Kegel munkája nyomán, főbb vonásokban ism e r t e t j ü k a mult század egyik legérdekesebb
e m b e r é n e k élete folyását. A p j a
kereskedőnek
szánta, de a fiatal Lassalle költő s z e r e t e t t volna
lenni. Bámulatos a k a r a t e r e j e m á r e k k o r megnyilv á n u l t ; rábírta apját, hogy vegye k i a kereskedelmi iskolából. Beiratkozott a boroszlói, m a j d
berlini egyetemre, de i t t sem volt sokáig nyugta.
P á r i s b a ment, hogy t a n u l m á n y a i t befejezze. I t t
i s m e r k e d e t t meg a dicsősége fénykorában levő
H e i n e Henrikkel. H e i n e két találó k é p e t rajzol
az i f j ú Lassalleról ; az egyiket egy hozzáintézett
levélben, a másikat e g y barátjához intézi, kinek
figyelmébe ajánlja Lassallet. Az egyik levéltöredék
így h a n g z i k : „Még senki cselekvésében sem tal á l t a m egyesítve a n n y i szenvedélyt ós éles értelmet. Önnek joga v a n ahhoz, h o g y szemtelen
legyen, mi többiek c s u p á n bitoroljuk ezt az isteni
jogot, ezt a mennyei kiváltságot. Önhöz viszonyítva, én valóban csak szerény legyecske v a g y o k . . .
N a g y o n szeretem ö n t ; hisz m á s k é p n e m is lehetséges, mert ön a d d i g gyötri az embert, míg
v é g r e m e g kell szeretni." A másik levélben pedig
a következőket m o n d j a róla : „Lassalle úr, aki
önnek e levelet á t f o g j a adni, a legkiválóbb szellemi javakkal m e g á l d o t t fiatalember : a legalaposabb tanultsággal, a legszélesebbkörű tudással, a
legnagyobb elmeéllel, mellyel valaha találkoztam ;
az előadás gazdag t e h e t s é g é v e l oly n a g y akaraterőt s a cselekvésben oly biztonságot egyesít,
m e l y engem b á m u l a t b a ejt, és h a irántam való
rokonszenve nem g y e n g ü l , m a g a m is hathatós
t á m o g a t á s t várok tőle. A tudás és képesség, a
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tehetség és jellem ez egyesülése minden esetre asszonya lett egy oláh földbirtokosnak. Lassalle
azt hiszi, hogy H e l é n t családja zsarnoksága kényörvendetes jelenség volt a számomra."
Lassalle ekkor még csak 21 éves s m é g maga szerítette e lépésre, azért eget, földet megmozgat,
is csak sejti, mekkora jövő áll előtte. Sőt, hosszú hogy visszanyerje a leányt. A könnyelmű, értékideig úgy látszott, mintha nem politikával, hanem telen, cinikus leány hallani sem akar többet róla,
a tudománnyal és költészettel kívánna foglalkozni. de Lassalle nem t u d j a felejteni. S é r t e t t hiúsága
Különösen lefoglalta fiatal korát egy kilenc évig oly végtelen fájdalmat okoz a betegsége miatt
tartó per. Hatzfeld grófné nevében indította Hatz- is szenvedő. és ingerlékeny férfinak, hogy a bafeld gróf ellen. Harminchat bíróságot foglalkoz- j o r követet durván megsérti, de megsérti volt
tatott vele, de bámulatos kitartása végre is dia- menyasszonyát is. E r r e következik az a párbaj,
melyben a leány vőlegénye leteríti a férfikora
dalt aratott.
A 48-iki küzdelmeket a szabadelvű demokraták delén levő Lassallet.
A társadalmi érintkezésben Lassalle egyike volt
táborában tölti. Ekkor indul meg ellene a polia világ legelmésebb, legszeretetreméltóbb embetikai pörök áradata, hogy haláláig ne legyen tőlük
nyugalma. Később szociális problémák foglalkoz- reinek. Fiatal korában elragadta Heinét, ki Némettatják s szakítania kell a szabadelvűekkel. Még ország legelmésebb emberének hírében állott,
ekkor egyedül áll. Két hatalmas p á r t van ekkor férfikorában elragadta Bismarckot, Németország
Németországban ; az egyik a konzervatív párt, legnagyobb politikusát. Mikor Bebel, a német
melynek zömét a birtokososztály alkotta, a másik szociáldemokrata p á r t egyik vezére megtámadta
a szabadelvű haladóké. Mindkét p á r t ellenszenv- bizonyos ügyben Bismarckot s Lassallera hivatvel, haraggal, féltékenyen figyelte Lassalle műkö- kozott, a kancellár válaszában nagyon érdekesen
megalapítóját.
dését, ki a munkásosztályra figyelt, m e l y a poli- jellemezte a szociáldemokrácia
tikai mozgalmakban tartózkodóan
viselkedett. Többek között a következőket mondta : „ Egyike
Röpiratai egymást érik ; legnagyobb feltűnést volt a legszellemesebb, szeretetre legméltóbb emkeltette az, melyben a jelenlegi történeti korszak bereknek, kikkel valaha érintkeztem, férfi, akit
s a munkásrend szoros összefüggéséről beszél. nagyszabású becsvágy hevített, épen nem repuEbben fejtegeti, hogy a munkásoknak kell az blikánus, sőt kimondottan a nemzeti és monarchikus
állameszme
híve; törekvéseinek célja a
uralkodó rendet alkotniok. De „a m u n k á s o k " kifejezés alatt érti mindazokat, kiknek működése n é m e t császárság volt, s épen ez alkotta köztünk
embertársaiknak javára szolgál. Ennek a röpirat- az érintkezési pontot. Lassalle nagystílű becsvágy
nak fejtegetései nagy hatással voltak. Német- rabja volt, de hogy a német császárság épen a
országban ugyan elkobozták, -de Svájcban újra- Hohenzollern-dinasztiával, vagy pedig a Lassallenyomatták s áthozták a határon. E r ö p i r a t kö- dinasztiával fog-e zárulni, az talán kétséges volt
vetkezménye lett az általános munkásegyesület előtte. Lassalle erélyes és nagyon szellemes férfi
megalakítása. Az egyesület megalapítása nehézsé- volt, akivel beszélgetni csak tanulságos lehetett ;
gekbe ütközött s Lassalle egész élete alatt nem beszélgetéseink órák hosszat is eltartottak s én
érte meg a fejlődésnek azt a fokát, m e l y e t ala- mindig sajnálkoztam rajta, ha véget értek. Amelpítója tőle várt. De természetesen n a g y segítsé- l e t t n e m való az, hogy én összekülönböztem volna
gére volt küzdelmeiben, hogy a munkások ezrei vele e személyes érintkezés során . . . Sajnálom,
támogatták. Különösen két célért harcol. E l akarja hogy politikai helyzete és az enyém nem engedérni, hogy a munkások állami támogatással ter- ték meg, hogy sokat érintkezzem vele ; annak
melőszövetkezeteket, gyárakat alapíthassanak és azonban nagyon t u d t a m volna örülni, ha az ő
ki akarja vívni az általános választói jogot. Fá- tehetsége- ós szellemebeli férfi lett volna birtokosradtságot nem ismer. Többször b e j á r j a a német szomszédom."
városokat, egyik röpiratát a másik u t á n bocsátja
1
Lassalle egy nagy szellemi áramlatot indított
ki, tárgyal politikusokkal, de az elért eredmény
meg, ezért élete nemcsak elvbarátait és elveinek
csekély. A munkások ezrei ellenkezés nélkül köellenségéit érdekli, hanem minden művelt embert.
vetik már, de alkotni mégsem tud. Akadályozza
Örvendünk, hogy a M. K. a nagyközönségnek
működésót a kormány.
hozzáférhetővé tette. Egy hibája mégis van ennek
Hatalmának tetőpontján szenvedélyes szerelemre a munkának. Kegel az életrajzzal kapcsolatban
gyúladt a bajor követ leánya iránt. E d d i g ismerte nem fejti ki eléggé világosan azokat a körülméegyéniségének azt a bámulatos varázsát, melyet nyeket, amelyek a szabadelvű gondolkozású és
férfiakra ós nőkre egyaránt t e t t s a megszokott kétségtelenül erősen nemzeti érzésű Lassallet a
diadalok majdnem közömbössé t e t t é k az asszo- munkások táborába vezették. Azt sem látjuk
nyok iránt. Dönniges Helén is azonnal belészere- világosan, hogyan egyeztette össze a nemzeti és
t e t t Lassalleba, mihelyt foglalkozni kezdett vele, monarchikus állameszmét a szociáldemokrácia
de alig pár héttel a szerelmi nyilatkozatok, ígé- eszméivel. Igaz, hogy Kegel csak életrajzot ígér,
retek, esküvések u t á n már elhagyja s menny- de Lassalle életrajzától azt várja az olvasóközön-
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ség, hogy benne megismerkedjék az ú j gondolat
születésének körülményeivel, az ú j áramlat céljával, hogy mikor leteszi a könyvet, tisztán láthassa azt az útat, melyet Lassalle föllépése óta a
szociálizmus megtett. A közönség elsősorban nem
Lassalle életére, hanem működésére kíváncsi, s
ez a könyv nem elégítheti ki azokat, kik a szociálizmus születésének körülményeivel, a megalapító elveivel, az ú j gondolat térfoglalásával,
a célok és eszközök átalakulásával szeretnének
megismerkedni.
* B á c s - B o d r o g v á r m e g y e . (Az Országos
Monográfia szerkesztő-bizottságának felügyelete
alatt és a bácsbodrogvármegyei helyi munkatársak közreműködésével szerkesztette
Borovszky
Samu dr. Kiadja az Országos Monográfia.)
Monográfia-irodalmunk ismét gazdagabb lett
egy kötettel. Az Országos Monográfia-Társaság
Bács-Bodrog vármegyének részletes leírását adta
ki. A munka egyes részei érdeklik ugyan a nagyközönséget is, de inkább azok számára készült e
mű, kiknek az a hivatásuk, hogy az illető vármegyét igazgassák, kormányozzák. Azoknak könynyíti meg a munkáját, kik földrajzi, történelmi,
néprajzi, kultúrális vagy más szempontokból meg
akarnak ismerkedni az ország egyik darabjával.
H a a társaság kitűzött feladatát elvégzi, ha az
ország valamennyi vármegyéjének részletes leírását kiadja, olyan segítőforrásokat n y ú j t a tudományok különböző ágainak, olyan segédeszközt
az ország kormányzására hivatottaknak, hogy a mai
munka csak tapogatódzásnak tekinthető a majd
akkor elvégezhető munkához képest. Ebből a
szempontból mindig örülünk, valahányszor az Országos Monográfia ú j a b b kötetet bocsát ki.
A hatalmas kötetről természetesen n e m írhatunk részletes ismertetést. Csak azt említjük meg,
hogy külső kiállítása, az anyag felosztása mindenben hasonló az előbbi kötetekhez. Az előszót
Yárosy Gyula dr. kalocsai érsek írta. A m ű tartalma a következő : 1. Természeti viszonyok. 2.
Bács-Bodrog vármegye községei. 3. Bács-Bodrog
vármegye népe. 4. Közoktatásügy. 5. Törvénykezés.
A kötetet sok melléklet s kép díszíti.

Hivatalos rész.
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter :
Köszönetét nyilvánította: gróf Pappenheirn Szigfridné, szül. Károlyi Erzsébet grófnőnek, aki a Buják község határában levő Henyélpusztán 8 0 0 0 korona költséggel iskolát és tanítói lakot építtetett s emellett a bujáki róm.
kath. felekezeti elemi iskola fejlesztésére 4 7 0 0
K-t adományozott; a „Budapesti Gyermekbarát
Egyesület u -nek, amely a folyó tanévben a tél
folyamán 40 tanulót 386 K 40 f értékű ingyen-
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ebédben részesített ; Nagyvárad város térvényhatósági bizottságának, amely a nagyváradi tanítók részére a f. évben rendezendő szlöjd-tanfolyam költségeire 1 5 0 0 K-t szavazott meg.
K i n e v e z t e : Katina
Miklós okl. tanítót a
soósdi ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
Kurjatkó
Mátyás okl. tanítót a pallósi ú j áll. el. isk.-hoz
r. tanítóvá ; Kuszy Gusztáv okl. tanítót az erdőbádonyi ú j áll. el. isk.-hoz r..tanítóvá;
Andrejczó
Mihály okl. tanítót a vajkóczi ú j áll. el. isk.-hoz
r. tanítóvá ; Danilovits
Elek okl. tanítót az
óbébai ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
Balázs
Sándor okl. tanítót a somlyóújlaki ú j áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá ; Ferencz Márton okl. tanítót
a vaskapui ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Szőcs
Ábrahám okl. tanítót a lukai ú j áll. el. isk.-hoz r.
tanítóvá ; Torbics János okl. tanítót a felső-szlatinai
ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Gyöngyösi Albert okl.
tanítót a lelei ű j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kruppa
Né t u s okl. tanítót 1 9 0 9 szeptember 1-i hatállyal a
helpai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
Tomaskovits
József okl. tanítót 1 9 0 9 szeptember 1-i hatálylyal a sztraczenai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
Munteán
Gyula okl. tanítót 1 9 0 9 szeptember
1-i hatállyal a magyarádi ú j áll. el. isk.-hoz r.
t a n í t ó v á ; Suba Géza okl. tanítót 1 9 0 9 szeptember 1-i hatállyal a botházai áll. el. isk.-hoz r.
tanítóvá ; Bálint
Ödön, Simon
István,
Matrisottó György okl. tanítókat 1909 szeptember 1-i
hatállyal a szőreghi ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítókká ; Bóta István okl. tanítót 1 9 0 9 szeptember 1-i hatállyal a máragyulafalvi ú j áll. el. isk.hoz r. tanítóvá; Lacza József okl. tanítót 1909
szeptember 1-i hatállyal a szerdahely telepi ú j
áll. el. isk.-hoz r. t a n í t ó v á ; László
Péter okl.
tanítót 1 9 0 9 szeptember 1-i hatállyal a csíkdelnei ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Máthé László
okl. tanítót 1909 szeptember 1-i hatállyal a
vacsárcsi ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Éltes
Lajos okl. tanítót 1 9 0 9 szeptember 1-i hatállyal
az ú j t u s n á d i áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Győrpál János és Fodor Gáspár okl. tanítókat 1909
szeptember 1-i hatállyal a mádéfalvi ú j áll. el.
isk.-hoz r. tanítókká ; Brucker János okl. tanítót
1 9 0 9 szeptember 1-i hatállyal a fakerti ú j áll.
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kozár József okl. tanít ó t 1 9 0 9 szeptember 1-i hatállyal a tótkomlósi ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Péli Lajos és Jánosi János okl. tanítókat 1 9 0 9 szeptember 1-i hatállyal a gyimesfelsőloki áll. el.
isk.-hoz r. tanítókká ; Bartha
István,
Becze
Ferenc, Gábor Gyula és Hozó Anna okl. tanítókat, ill. tanítónőt 1 9 0 9 szeptember 1-i hatállyal
a szépvízbelterületi áll. el. isk.-hoz r. tanítókká,
ill. tanítónővé ; Szilágyi
Frigyes, Kiss
Gyula,
Zalánfy
Erzsébet és Tepliczky Margit okl. tanítókat, ill. tanítónőket 1 9 0 9 szeptember 1-i hatállyal a kiskőrösi ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítókká,
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ill. tanítónőkké ; Holcsek

Antal, Omilyák

Flóris,

Eckstein Lipót, Takács Mór, Sztankovics János,
Erdődi
Mihály, Holcsekné
Kluka Ilona, özv.
FÖldesné Láng Riza és Gazdi Gizella oki. tanítókat, ill. tanítónőket 1 9 0 9 szeptember 1-i hatállyal a salgótarjáni ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké ; Láng Vendel és Frantz
Anna oki. tanítót, ill. tanítónőt 1 9 0 9 szeptember 1-i hatállyal a mátraszelei áll. el. isk.-hoz
r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Nickmann
Rezső és
Szentmihályi
Anna oki. tanítót, ill. tanítónőt
1 9 0 9 szeptember 1-i hatállyal a gyulai tanyai
ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ;
Stampay
Miklós és Fejér Borbála oki. tanítót,
ill. tanítónőt 1 9 0 9 szeptember 1-i hatállyal a
nógrádmarczali ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá,
ill. tanítónővé ; Frauenhoffer
Péter, Wéber Ádám
és Wéberné
Mayer Vilma oki. tanítókat, ill.
tanítónőt 1909 szeptember 1-i hatállyal a kisteremiai ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill.
tanítónővé ; Telek Géza és Somogyi
Mária oki.
tanítót, ill. tanítónőt 1 9 0 9 szeptember 1-i hatály lyal a mátranováki áll. eL isk.-hoz r. tanítóvá,
ill. tanítónővé ; Fodor Gyula és SzŐllósi Erzsébet
oki. tanítót, ill. tanítónőt a zoványi ú j áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ;
Maróthy
Margit oki. tanítónőt 1 9 0 9 szeptember 1-i hatállyal a kálnói ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Lengyel
Ilma oki. tanítónőt 1 9 0 9 szeptember
1-i hatállyal a sorostélyi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Viktor Irén oki. tanítónőt 1 9 0 9 szeptember 1-i hatállyal a liptagergei áll. el. isk.hoz r. tanítónővé ; Zalay
Júlia orosházai közs.
óvónőt az orosházai III. sz. áll. óvóhoz óvónővé ;
Lehrer
Anna csanádapáczai közs. óvónőt a csanádapáczai áll. óvóhoz óvónővé ; Pazár
Elza
oki. óvónőt a klenóczi áll. óvóhoz óvónővé ;
Daraghy
Irma oki. óvónőt a tavarnai áll. óvóhoz óvónővé ; Csengey Izabella orosházai közs.
óvónőt az orosházai II. sz. áll. óvóhoz óvónővé.
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tanító özv., szül. Böszörményi Florentinenek évi
6 6 0 K - t ; néh. Sallai
Endre szabadszállási ref.
el. isk. tanító özv., szül. Gellért Máriának évi
.674 K - t ; néh. Bingold János volt olaszi közs.
el. isk. tanító özv., szül. Moósz Franciskának évi
6 4 0 K-t, E m m a nevű kiskorú árvájának 106
K 66 f-t, mindössze 746 K 66 f - t ; néh.
Laffersz Ágoston volt pozsonybeszterczei róm. kath.
el. isk. tanító Margit ós Pál nevű szülőtlen kiskorú árváinak egyenként 150 K-t, együtt 3 0 0
K-t ; néh. Szécsény
Lajos volt dunaszentgyörgyi
ref. el. isk. tanító özv., szül. Tóth Teréznek évi
6 6 0 K - t ; néh. Gold Adolf marczali izr. el. isk.
tanító özv., szül. Honig Saroltának évi 700 K-t,
I r é n és Márton kiskorú árváinak egyenként 116
K 67 f-t, együtt 2 3 3 K 34 f-t, mindössze 9 3 3
K 34 f-t.

Végkielégítést engedélyezett: Cseh Irén
munkaképtelen hajdúdorogi áll. el. isk. tanítónőnek 1 4 0 0 K-t.

Egyesületi élet.
-(- A Bars megyei Alt. Tanítógyesület e
hóban tartotta meg évi rendes közgyűlését Újbányán. Végh István elnöki megnyitójában üdvözölte a megjelenteket s az egyesületi tagok élénk
ovációja mellett fogadta és üdvözölte a tanítóból
l e t t kir. tanfelügyelőt, Tomcsányi Jánost. A kir.
tanfelügyelő remek beszédben köszönte meg a
meleg üdvözlést, kijelentvén, hogy ő, ki minden
jellegű iskolának a kenyerét megízlelte, az iskola
és a tanítók jóakaratú barátja, ü g y ü k támogatója
és előmozdítója lesz. A kir. tanfelügyelő beszédét
követte az egyesületi elnöknek könnyeket fakasztó
emlékbeszéde az egyesület díszelnöke, a korán
elhunyt Hámos
P é t e r kir. tanfelügyelő felett.
Tomcsányi
János kir. tanfelügyelő javaslatára a
közgyűlés elhatározta, hogy a lévai Tanítók
Házáéban „Hámos P é t e r dr. kir. tanfelügyelő" névre

Aradi

szóló 1000 koronás alapítványt tesz. Nagy érdek-

Ái-pád torontálmegyei segédtanfelügyelőt a pancsovai kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez ; Szilágyi Andor helpai áll. eL isk. tanítót 1 9 0 9
szeptember 1-i hatállyal a sajószentkirályi áll.
el. isk.-hoz.

lődés mellett tartotta meg Molnár István dr.,
az orsz. gazdaszövetség kiküldöttje szociológiai
előadását, pompás, zamatos magyarsággal. Élénken
ecsetelte az igazi ideálizmust és az ezen alapuló
reális gazdasági munkálkodást, felvetve azt a kérdést, hogy mit t e h e t a tanító a gazdasági élet
fellendítésére ; mit elsősorban az iskolában, másodsorban a társadalomban ? Az élénk tetszéssel fogadott előadást követte Sós Simon titkárnak évi
jelentése s beszámolója az egyesület működéséről.
Utána Deák Adolf főpénztáros jelentése és a
költségvetés. Ezt követte a közgyűlés legaktuálisabb tárgya : a Tanítók
Háza
ügye, melyről
Missik István értekezett s ennek hatása alatt a
Tanítók
Házá-nak
fenntartását és szervezését
figyelembe
véve, az alapszabályok is módosíttattak. A módosítást illetőleg élénk vita fejlődött

Jelen

minőségében

áthelyezte:

Nyugdíjat utalványozott: Kutalik

István

környéki róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1 4 6 0
K - t ; Sztojka
György veresmarti gör. kath. el.
isk. munkaképtelen tanítónak évi 5 0 0 K - t ;
Varga
János hajdúdorogi munkaképtelen gör.
kath. el. isk. tanítónak évi 1 5 2 0 K - t ; Polsz
Lajos alsóerdőfalvi ág. ev. isk. munkaképtelen
tanítónak évi 1460 K-t.

Gyám-, ill.

segélypénzt

engedélyezett:

néh. Sebestyén
Sándor nyug. nagyenyedi
polg. isk. tanító özv., szül. Tóth Amáliának
1 0 6 4 K-t; néh. Szijj
Elek nyug. rákosdi

áll.
évi
áll.
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ki, melyben többen vettek részt. Mihályi
nagymálasi tanító, neves zenész, felajánlotta, hogy a
Tanítók Háza javára a vármegye összes városaiban hangversenyez. A közgyűlés csattanója volt
Bielck Károly garamkürtösi tanítónak előadása a
tanítói akadémiáról s a modern tanítóképzésről,
mely nagyban és egészben egyezett az elfogadott
határozati javaslatot illetőleg Köveskuti Jenő tanítóképző-intézeti igazgatónak ilynemű s országos
mozgalmat keltett javaslatával.

-j- A Székesfehérvári és móri járás tan í t ó t e s t ü l e t e e hóban tartotta rendes évi közgyűlését Székesfehérvárott, Lanzeritsch
Antal
elnöklete alatt, ki megnyitóbeszédében a társadalom ós az iskola közötti érintkezés fontosságát
fejtegette, melyben hatékony tényező gyanánt a
napisajtó rokonszenves támogatása szerepelne. Különben is nagy szociális feladat vár a tanítóságra
a társadalom szolgálatában. A tartalmas és szépen
átgondolt beszédet a nagyszámban jelen volt
tanítók élénk tetszéssel fogadták. Elnök egyúttal
meleg szavakkal emlékezett meg a közgyűlés előestéjén Salamon Károly székesfehérvári ref. rektor tiszteletére 35 évi áldásos tanítói működése
alkalmából rendezett jubileumi társasvacsoráról,
amelyen nemcsak a város színe-java vett részt,
hanem arra az ünnepelt szülőföldjéről, Nagykőrösről, Bakó József orsz. képviselő vezetésével egy
küldöttség is megjelent. Salamon Károly eme
impozáns ünneplése fényt vet a tanítótestületre
is, amelynek a jubiláns immár 30 éve igen buzgó
tagja. Az elnöki üdvözlet jegyzőkönyvbe vétetett.
Következtek a felolvasások. Csipkés
Gyula a
„tankötelezettség módosításáról" t a r t o t t sikerült
felolvasást s a tankötelezettség határát kiterjeszteni véleményezi 2 — 3 évre is, míg minden tanuló az elemi iskola hat osztályát sikerrel elvégzi.
Utána Velinszky
László értekezett „a nyelvtan
módszeres tanításáról", majd Zavaros István „Iskolaemléklapok "-ról, Teleki Sándor pedig „A zárt
betét- és járadékkönyvecskék "-ről t a r t o t t hatásos
előadást.
—t.

— A Zólyomvármegyei Altalános Tanítóegyesület beszterezebányai járásköre Medriczky
Gyula elnöklete alatt e hóban t a r t o t t a a beszterezebányai róm. kath. elemi iskola egyik tantermében rendes tavaszi gyűlését. O t t voltak
Matavovszky
Béla kir. tanácsos, tanfelügyelő,
Szokolszky
Rezső és Busznyák
Béla kir. segédtanfelügyelők is. Elnök megnyitójában a tanítóság
ügyének s a tanügynek szép haladásáról emlékezvén meg, üdvözölte a tagtársakat s a kir.
tanfelügyelőt, aki áldásos működésének 25 éves
fordulóját csak nemrég ünnepelte, s egyúttal a
kör örömét tolmácsolta, hogy a kormány is helyeslőleg hagyta jóvá az ő buzgó, magyar nemzetfejlesztő munkáját. Üdvözölte a közszeretetnek
örvendő Szokolszky
Rezső kir. segédtanfelügyelőt,
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aki — mint ilyen — először vesz részt a járáskör ülésén. Busznyák
Béla kir. segédtanfelügyelőt meleg „Isten hozott"-al fogadta s m u t a t t a be
a tanítóságnak. Örvendetes szavakkal értesítette
a kör tagjait, hogy Kárpáti
(Kapuszta) Béla
olmányfalvai állami és Fleischner
Lipót beszterezebányai izr. elemi iskolai tanítókat felettes hatóságaik érdemeik elismeréseül igazgató-tanítókká
léptették elő, mely alkalomból a két k i t ü n t e t e t t
kollégának a közgyűlés jókívánatait tolmácsolta.
Majd Apponyi
Albert gróf miniszternek a m u l t
köri gyűlésből hozzá intézett táviratra szóló válaszát olvasta föl, mit a körgyűlés lelkes éljenzéssel honorált. Örvendetes tudomásul vették az elnök ama kijelentését is, hogy e járás m a j d n e m
összes felekezeti tanítói tagjai már az Alt. Tanítóegyesületnek. Majer Irma beszterezebányai óvónő
mintafoglalkozása és Brauner Rezső mosódi róm.
kath. tanító gyak. tanítása oly sikerült volt, hogy
a megejtett bírálatok után, melyekben főleg Figuss Vilmos beszterezebányai ev. tanító talpraesetten vett részt, mindkét tagtársnak jegyzőkönyvi köszönetét fejezte ki a közgyűlés. Hasonló
elismerésben részesítette Holicslta János garamsálfalvai róm. kath. tanítót, aki „a nyugdíjrevízióról" tartotta szép értekezését. Fried Zsigmondnak
a pénztár állapotáról t e t t jelentését tudomásul
vették s a pénztár megvizsgálására Hergott Adolf
elnöklete alatt Béres András és Kárpáti
Béla
tagtársakat küldték ki. Élénk eszmecserét támasztott Medriczky
Gyulánó óvónő indítványa, melyet
a nem állami tanítók és óvónők részére kedvezményes vasúti jegyek válthatására jogosító igazolványok tárgyában tett. Az indítványt egyhangúlag
fogadták el s a központi elnökséghez utasították.

X

A Háromszékmegyei

Altalános Ta-

n í t ó e g y e s ü l e t e hónapban tartotta közgyűlését
Nagyborosnyón. A gyűlés első napján
Vajna
Károly elnök meleg szavakkal üdvözölte M. Székely János kézdivásárhelyi ig.-tanítót, az egyesület tiszteletbeli elnökét, 40 éves tanítói szolgálata alkalmából ; átnyújtotta az egyesület által
felajánlott aranytollat és a tagok arcképeit tartalmazó díszes albumot, melyeket a jubiláns meghatottan köszönt meg. Csánki Gyula, kir. tanfelügyelő Apponyi miniszter táviratát olvasta fel,
melyben miniszterünk örömmel csatlakozik Székely János ünneplőihez. Benkő József gondos
titkári jelentése u t á n Bódi F. „írásbeli házi
dolgozatot adjon-e a t a n í t ó ? " című tételről értekezett. Ezt követőleg Barabás Endre, tanítóképzőintézeti tanár „a tanító szociális munkálkodásáról"
t a r t o t t rendkívül érdekes és tanulságos előadást.
A választmány javaslatára Szöts Albert zágoni
gond. elnököt, Gál Antal nyug. igazgatót és
Nagy Károly árvaházi igazgatót t. tagokká választotta az egyesület. A közgyűlés második napján
Borbáth
B. „A természettudományokat miként

18

NÉPTANÍTÓK

használhatja föl a tanító a valláserkölcsi nevelés
támogatására?", Csutak G. pedig „A pótlással
való kivonás alkalmazandó-e, |helyesebb-e a kivonás eddig gyakorolt módjánál?" címen értekeztek.
A tisztújítás során újból megválasztatott elnökké
Yajna Károly, alelnökökké Kovács Dénes és Nagy
Imre, jegyzőkké Cirmai József és Burián Albert,
pénztárossá N a g y István. A gyűlés alkalmából
rendezett estélyen közreműködött a zágoni dalkör
Nagy Imre vezetésével, Butyka Vilmos, Bene L.
tollnok és Cirmai Árpád.

+ A Pestvármegyei hivatalos tanítóegyesület gödöllői járásköre e hóban Aszódon, az
ág. h. evang. leánynevelő-intézet dísztermében tart o t t a meg évi közgyűlését. A mintaszerűen berendezett leányiskola valamikor Podmaniczky-kastély volt. Művészi freskókkal díszített nagytermében nemcsak a járáskör tagjai, hanem a helyi és
környékbeli érdeklődők is nagy számmal gyűltek
egybe. Petri Mór dr. kir. tanácsos, a vármegye
kir. tanfelügyelőjének nagyhatású beszédén kívül
érdeklődést keltettek még az ifjúsági zászlóaljakról és a számtantanítás köréből vett élénk
előadások, valamint Jenes Zelma aszódi óvónő
„Aszód községről" szóló gondos felolvasása. Elnökké — miután Tomcsányi János eddigi elnök
időközben kir. tanfelügyelővé neveztetett ki —
egyhangúlag B u r g e r Ferenc, a pestvármegyei kir.
tanfelügyelőséghez szolgálattételre rendelt állami
tanító, a járáskör eddigi buzgó jegyzője választ a t o t t meg, aki beköszöntőjében különösen a tanító és tanító közötti régi válaszfalak lerombolását, az ideális, nagy célokért való tömörülés szükségességét, az egymásközötti őszinteség ápolását
hangoztatta, ©lés után az országos hírű javítóintézet, a gimnázium és a kiskartali csillagvizsgáló megtekintése következett. A gimnázium falán
emléktábla hirdeti, hogy Petőfi o t t „frequentálta
iskoláit egykoron", de szekundába bizony n e m
pónáltatott. Az egykorú anyakönyv tanúsága szer i n t ugyanis Alexander Petrovics nagy E b e t ű s
eminens volt minden tantárgyból.

X

Á Pacsa-nagykapornaki

róm.

kath.

t a n í t ó i k ö r ezévi rendes közgyűlését
Zalaszentivánon tartotta, Szita Boldizsár elnöklete alatt.
Főbb pontjai voltak : Groszinger
Géza helybeli
osztálytanító jól sikerült gyakorlati tanítást tart o t t a „könyv"-ről. Málly
Géza silaji kántortanító bemutatta a Novák-féle fonomimikai eljárást, melyet a közgyűlés tetszéssel fogadott. Szita
Boldizsár nagykapornaki kántortanító „a nőnevelésről" értekezett és rámutatott ama visszásságokra, sőt hátrányokra, melyek a nők ferde
neveléséből származnak, s oda konkludált, hogy
a helyes irányú nőnevelésnek vallásos családi
alapon kell nyugodnia, s inkább legyen a nő j ó
gazdasszony, gondos családanya és hű feleség,
mintsem tudományokkal túlterhelt, mindenféle
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„tant" jól-rosszul megtanult emancipált hölgy.
Tamássy Géza kallósdi kántortanító a nyugdíjrevíziót sürgette és alapos indokolás kíséretében
előterjesztette a „M. T. O. B." által elfogadásra
ajánlott memorandumot, melyet a közgyűlés egész
terjedelmében elfogadott. Végül a közgyűlés lelkes hangú táviratban üdvözölte Apponyi
Albert
gróf minisztert és Hornig Károly báró veszprémi
megyés püspököt. Közgyűlés u t á n barátságos társasebéd volt, mely közben szép felköszöntők hangzottak el.
— y.

-f- A Gömörniegyei szárazvölgyi ref. tan í t ó i k ö r e hóban tartotta meg évi körgyűlését,
Pósa János keleméri tanító elnöklete alatt, Imolán. A gyűlés fénypontjai Dóczy Imre imolai és
Fövényessy János alsószuhai tanítók által „A
madarak és fák"-ról bemutatott verseny tanítások
voltak. A tanítások bírálatánál Ablonczy Pál keleméri lelkész t ű n t ki. A gyűlés után ebéd volt,
amely Dóczy Imre helybeli tanító magyaros vendégszeretetét dicsérte. Délután a ref. iskola termében Loveczky E r n ő „A madarak és fák" című
hatásos darabja került színre az iskolásgyermekek
közreműködésével. A színdarab ügyes betanítása
és rendezése Eusznák Adolf és Dóczy Imre helybeli tanítók érdeme volt.

Különfélék.
— Dalosszövetség Torontál vármegyében.
J ú n i u s 13-án Csatádon (Torontál m.) dalárseövetség alakult, melynek célja a torontáli falusi dalköröket egyesíteni, a magyar népdalt németnyelvű hazánkfiai közt terjeszteni és kedveltté
tenni, valamint a társaséletet hazafias szellemben fejleszteni. Ez alkalommal a következő németajkú községi dalkörök : Csatád, Szenthubert, Nagyteremia, Billéd, Ujhely, Nagyjécsa és Gyertyámos gyűlést tartottak, amelyen kimondták a szövetség megalakulását s egyben elfogadták annak
alapszabályait. Elnök Leblanc Lajos, szenthuberti
tanító, alelnökök pedig H u n y á r Károly és Blaszmann Péter lettek. Aznap este sikerült hangversenyt rendeztek, mely egyúttal bizonyságul
szolgált a dalárszövetség életrevalóságának. A
pompásan előadott magyar dalokat a nagyszámú
közönség élvezettel hallgatta s zajos tapsokkal
honorálta.

— Pályázat árvaházi alapítványi helyre.
A Magyarországi Tanítók Árvaházi Egyesületének budapesti árvaházában (I. ker., Alkotás-utca
44. sz.) a jövő iskolai évre a Pestpilissoltkiskúnvármegyei általános tanítóegyesület által, Tóth
József 25 éves tanfelügyelői működése emlékére
létesített alapítványi hely betöltendő. E hely
jótéteményében részesülhet Pest-Pilis-Solt-Kiskún
vármegye területén működő, illetve működött s
mindenesetre az alapítványt tevő tanítóegyesület
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kötelékéhez tartozó, illetve tartozott állami, községi, felekezeti, egyesületi és magán, polgári és
elemi népiskolai tanítók, tanítónők, óvók és óvónők 6 — 1 6 év közötti teljes vagy félárvája,
árvának nyilvánított gyermeke vagy ilyenek hiányában Pest vármegye területén bármely jellegű
elemi népiskolánál tényleg működő és vagyontalan tanító olyan fia, aki valamely középiskolát •
vagy polgári iskolát látogat. A kellően fölszerelt
pályázati kérvények a Pestvármegyei általános
tanítóegyesület elnökségéhez címezve, aug. l-ig,
Onody Gusztáv, h. elnöknél Erzsébetfalván nyújtandók be. A folyamodványhoz melléklendők :
1. a felveendő árva keresztlevele (születési bizonyítványa), 2. a testi épséget és a megejtett
himlőoltást igazoló orvosi bizonyítvány, 3. a mult
évi iskolai bizonyítvány és látogatási bizonyítvány a jelen iskolai évről, 4. az atyja, esetleg
az anyja halálát igazoló bizonyítvány, 5. a testvérek számát és azok korát feltüntető családi
értesítő, 6. szegénységi, illetőleg községi bizonyítvány, mely tanúskodik arról, hogy az árva
teljesen vagyontalan és hogy az özvegy anya
minő jövedelmi forrásból tartja fönn magát, 7.
hivatalos okirat arról, hogy az özvegy anya és
annak árvái kapnak-e és mennyi segélypénzt a
tanítói nyugdíj- és gyámalapból, 8. az atya, esetleg az anya tanító voltát igazoló bizonyítvány
és 9. az anyának, esetleg a gyámnak két tanú
előtt aláírt abbeli nyilatkozata, hogy az árva
számára a tanítói nyugdíjalapból járó nevelési
pótlékot és az általa esetleg élvezett más öszt ö n d í j a t az árvaháznak szolgáltatja át.
— J u b i l e u m . J ú n i u s 20-án ülte meg az adai
izraelita-iskola tanítója, Kállai Izrael, 35, illetve
adai működésének 30 éves jubileumát, tisztelői, ismerősei, volt tanítványai körében. Stein
Adolf dr., iskolaszéki elnök szép beszédben mélt a t t a a jubilánst, felolvasván Bácsbodrog vármegye kir. tanfelügyelőjétől érkezett meleghangú
elismerődevelet s átadván a volt tanítványok
nevében egy értékes sorsjegyet és egy 12 személyre szóló ezüst evőkészletet. A jubiláns könynyekig meghatva, keresetlen szavakkal mondott
köszönetet. A hallgatóság megindulva hallgatta
szívből jövő beszédét. Végül küldöttség adta át
a jubiláns által alapított Adai Magyar Zsidó
Leányegylet gyönyörű ajándékát.
— A Madarak é s F á k n a p j á t az alsóárpádi
állami elemi iskola j ú n i u s 17-én, közvetlen az
évzáró vizsgálat után tartotta meg. A kedvezőtlen
idő miatt az ünnepély a virágokkal díszített iskolateremben folyt le. A programm 22 pontból állott;
voltak benne alkalmi madárénekek, 5 szavalat, 5
tanuló előadása a hasznos madarakról, 2 tanuló a
madarak hangját utánzó mondókákat adta elő. Végül
Szeredi János tanító a Madárvédő-Liga kátéját kérdezte ki s letétette az esküt és kiosztá a Liga
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igazolványait. Mindenki élvezettel hallgatta a környéken első efajta ünnepélyt.

—

Tanítók

a

hitelszövetkezetben.

Az

Aradmácsai Hitelszövetkezet, mint az Országos
Központi Hitelszövetkezet tagja, felügyelő-bizottsági elnökévé Simkovics
Gábor, helybeli állami
tanítót választotta meg az elhalálozás folytán
megüresedett elnöki állásra. Ugyanezen felügyelőbizottságban Vidor
József állami tanító már
régebbi idő óta mint bizottsági tag működik.
— I s k o l a t á r s a k t a l á l k o z ó j a . Matlák József
tanító (Tiszaeszlár, Szabolcs m.) fölkéri az egri képzőben vele végzett volt osztálytársait, hogy a találkozási szerződés értelmében tudassák vele címüket.
— A d a k o z á s . Iváncsó Ödön Jenő szajkófalvi
tanító a j ú n i u s 8-án megtartott gyermeknapon
növendékei közt gyűjtött 1 K 37 f-t 2 K-val
pótolva, beküldötte hozzánk a Gyermekvédő-Liga
részére. Rendeltetése helyére j u t t a t t u k .

Szerkesztői üzenetek.
Többeknek. A Nemzeti gondolat című vezércikket
Havas Irma fővárosi tanítónő írta. — G. (Nyolc vagy
kilenc órakor ?) Helyes a cikk tartalma, de a stílusa
igen gyenge. — Karlova. Mind a két cikk sorra kerül. —
T. (Ki lépjen a tanítói pályára ?) Közöljük. — H.
(Haladjunk.) Az első cikkben még semmit sem mond,
csak jelzi, hogy mit akar a következőben. Esryébként
sem igen üti meg a mi mértékünket. — H. (Bélamajor.) Ranschburg Pál dr., Budapest, Deák Ferenc
utca. — Sz. P . Természetes, hogy ha Apponyi miniszter
megy, a szerkesztő is megválik a laptól. Olvassa
el mai vezércikkünket. — Honfi. Nincs terünk
a Karlsbadi levél közlésére. Elismerjük, hogy egy-két
olvasónak szívességet tennénk azzal, ha megismerkedhetnének az olcsóbban élhetés forrásaival, de viszont
sokan hazafias szempontból kifogásolhatnák, hogy
külföldi fürdőnek reklámot csinálunk. — Fotográfia.
Nagyon sötét fotográfia. Ne búsítsuk el még jobban
az amúgy is bús magyart. — M. Nem ígérhetjük a
felajánlott, több folytatásos cikk közlését. Az elfogadottak sorra kerülnek, de hogy mikor, azt bizonyosan
meg nem mondhatjuk. Fájdalom, a lap kibővítése sem
sokat segít. Az elfogadott kéziratokból kitelnék egy
évfolyam és közbe-közbe aktuális cikkek is jönnek
minden héten. — B. A. Minden cikket maga a felelős
szerkesztő olvas el és készít sajtó alá, még ha falun
van is, csak egy-egy szakcikket ad ki bírálatra, de
stiláris szempontból ezeket is elolvassa. A szerkesztői
üzeneteket is, természetesen, a szerkesztő írja. A Tanácsadót Petróczy István segédszerkesztő, Molnár Lajos dr.
és Székely Károly belső munkatársak írják. — Aradszentmárton. (Égy évi mérleg.) Közöljük. — S. (Természetbarátnak a madárról.) Kissé idegenszerű a stílusa,
de máskülönben sem üti meg a mi mértékünket. —
P . H. (Vizsga előtt.) Ilyenkor tanulni kéne, nem pedig
verseket írni. — Csak egy fűszál. Igen gyenge.
T a r t a l o m : A t. Olvasóknak. Benedek Elek. —
Az iskolai óv végén. (—ó.—) — Alkoholizmus és felvilágosítás. Kőrösy György dr. — Magyarország felsőiskolái 1907-ben. Béthi Lajos. — Pángermán mozgalom. (M.) — Községi és egyéb helynevek. — Tanítók
tanácsadója. — S z é p i r o d a l o m : A játszópajtás.
Mikszáth Kálmán. — Könyvesház. — Hivatalos rész. —
Egyesületi élet. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. — Menetrend.
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GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS.
ÜOTatveasető: K S O L O P P

Takarékosság.
írta : Homliányi

Sándor.

Igazán, unos-untig tele vagyunk azokkal a
panaszokkal, melyek föltárják a megélhetés
nehézségeit ; de míg egyrészt befogjuk a fülünket
a mindenfelöl felénk zúduló desparát panaszok
unalma ellenében, magunk is föltárjuk a magunk
sajgó sebét s a ruházkodás, az élelem, de különösen a lakás drágaságával úgy telekiabálhatjuk
a világot, hogy igazán nem lehet már kétségünk aziránt, hogy minden embernek nehéz a
megélhetés.
Akinek módjában van bepillantani a pénzintézetek, segélyegyesületünk s más jótékony
intézményeink kormányzati gépezetébe, a tanítók gazdasági talentumainak megható részleteivel ismerkedhetik meg, melyek néha a
szánalom, néha azonban a csodálkozó és boszankodás érzelmeit váltják ki szívünkből.
Mert, hát tanítók, vagy mik volnánk, akiket
a sors hivatásszerűleg a népnek elébe állított,
hogy az írás szerint oktassuk : miként nyújtózkodjék mindenki, ameddig a takarója é r ?
És íme kisül, hogy magunk is belefulladunk az
adósságok tengerébe, magunk sem férünk el a
magunk rövid takarója alatt, magunknak is
fölkopik az álla attól a nélkülözéstől, melynek
békés elviselésére kellene oktatnunk azt a tudatlan népet, mely általunk keresi az üdvösséget.
Mit tegyünk hát ? ! A világot sarkaiból kiforgatni nem lehet. Forradalom sem hozza meg
a lelkek békéjét, ha testi vágyaink kielégítést
nem nyernek. A sivatagon hiába sopángunk a
szomjúságtól, ha nincs forrás, melyből meríthetnénk. Avagy az oázis kicsiny vize kielégítheti-e ezrek és ezrek szomját, kik tolonganak
körüle ? Vagy igyunk a skorpiók és kígyók
mérges vizéből, melynek csöppjei pillanatnyira
enyhítik a jólét szomjúságát, de kínos vonaglásba sodornak, ha a szomjúság érzete csillapodott bennünk?
Igazán, nehéz a választás. Es midőn sok-sok
kartársunkat és a népek ezreinek sokaságát
látjuk a könnyelmű adósságok fertőjében
fetrengeni, néha a jogtalan vagyonszerzés
mérges iszapjában is dúskálni, avagy az üdítőforrás vizének szűk cseppjeiért tülekedni, a
távol álló edzett, erős ember szánalomérzetében
egy tanulság alakul ki, mely a lelkiismeret
szavának melegében egy ósdi, de igazán hasznos

A I . F R ^ D .

erénynek csíráját

fakasztja lelkünkben: ez a

takarékosság.
Kezembe veszem hát a dúsan termő fának
magját s beleviszem az iskolába, hogy beültessem abba a jó talajba, amely megpuhítja,
fölrepeszti, megerősíti a beléje kapaszkodó
gyökereit és táplálja majdan azt a törzset,
melynek fakadó gyümölcsétől annyi, de annyi
szomjas embernek kínja megenyhülhetne.
Belépek az osztályomba és a kicsi gyermeknek ártatlan könnyelműsége szemembe ötlik
egy pár filléres irkában, amelyben félbehagyott
sorok ásítanak s félig üres lapok kacagnak a
szemembe, a jólétnek és jómódnak hamis látszatával, jóllehet szegény szülők keserves munkájának kuporgatott ára kiált föl belőle hozzám
elégtételért. É s én a pár fillérke egy hányadának piciny értéke miatt egy társadalmi probléma vetőmagján barbár módon átgázoljak, jóllehet könnyen elültethetném a nevelésnek
parlagi földjébe ? Ezt a tanítónak népnevelői
lelkiismeretével nem tehetem.
Manapság divat a nyomorúság és szükség
okait másban keresni. Pedig ez olyan társadalmi nyavalya, melynek jajszava csak ideigóráig igér enyhülést. Mit ér az orvosok minden csodacseppje, ha nem ismerjük használati
utasítását? Nem egészségesebb-e vájjon az az
ember, ki egy szerény és rendes életmód megszokásával önmagának öntudatos orvosa ?
Ennek az igazságnak az ifjú nemzedékbe
való belecsöpögtetése volna az a szép és nemes
feladat, mely a tanítóra vár. Ez azonban az a
gordiusi csomó, melynek megoldására oly
nehéz vállalkozni. Mert mivel oly nehe'z_ vizet
prédikálni, mikor a borra szomjazunk. És ha
nógatnak is, féltjük a fejszénket, mely beletörhet a hiábavaló munkába ; vagy hivatkozunk a mindenható tantervre, mely nem
rendelkezik a nevelés fonákságainak külön
széthatogatására, hanem időbe, formába szabja
a tanítás és nevelés anyagát, melynek megmásításáért állandó vetőként lebeg a tanító
előtt a szak- és tanfelügyelői látogatás mumusa.
Erre pedig én csak azt mondhatom, hogy a
tanítás terve, órarendje és mindenféle szabálya
oly elasztikus keretekbe vannak foglalva, melyek
szűkíthetők és tágíthatok, ha munkánkban
lelkesít az a komoly céltudat, melynek szolgálatába szegődtünk. Jöhet ellenőrzésünkre a
hatalomnak toronymagassága, lelkiismeretünk
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parancsszavával a Csimborasszó magaslatáról
beszélhetünk, ha a nép javát munkáljuk épen.
Micsoda törpeség egy számtani, nyelvtani, földrajzi órának pozitív eredménye egy röpke
szónvi példázathoz képest, melynek erejével
meggyőztem a kicsi elméket és érző szíveket
valamely erény szépségéről, hasznáról ! Ki merne
felelősségre vonni, ha példázatom tán egy
órácska terjedelmére is elnyúlna épen ?
Ha végigtekintünk tanítványaink hosszú
során, a könnyelműségnek, a prédálásnak és
pazarlásnak oly különböző válfajával találkozunk, hogy eziránt való nevelési tevékenységünk állandóan ébren lehet. A könyvek, az
írószerek, a x-uha, a bútorzat, az épület, otthon
pedig a gyermeki játék kímélése, rendbentartása,
óvása és gondozása a takarékosságra való szoktatás, nevelés feladatában oly fontos kérdések,
melyek a lelkiismeretes és hivatásának magaslatán álló tanító figyelmét el nem kerülhetik.
A jó tanító, a takarékos ember számító
körültekintésével, a jó gazda éles látásával
jár-kel növendékei között és kutatva keresi
minden nap, minden órában s a tanításnak
minden részletében a módot és alkalmat a
gvomlálásra, hogy kiirtsa a népművelés talajából a gazt s elvesse a takarékosságnak elméjébe szívébe s így munkálja meg a boldogságnak és megelégedettségnek nemzeti alapját.
Méltóztassék eziránt kérdést intézni a gyermekhez és arra a meggyőződésre fognak jutni,
hogy a takarékosság fogalma a gyermek gondolatvilágában egy persely alakjában kimerül.
Hogy például időnk helyes beosztása is a
takarékosság elvén alapszik, arról nincs fogalma.
Arra sem gondol a gyermek soha, hogy a
hebehurgyán összetákolt feladat pazarlás a
munkaidővel. Arról pláne, hogy élvezetekkel is
lehet takarékoskodnunk, — teszem azt, hogy két
alma közül előbb a csúnyábbat együk meg —
arról néha felnőtt embernek is nehéz beszélni,
nem lehetetlen azonban a gyermeknek. Egy
fölöslegesen meggyújtott gyufaszál, egy könynyelmüen otthagyott kenyérfalat, egy vigyázatlanul leejtett ceruzának letört hegye, egy
befűtött szobának nyitva felejtett ajtaja, egy
eldobott papírlap, melynek tiszta oldalára írhatnánk, rajzolhatnánk, mind oly epizódok
mindennapi tanításunk keretében, melyekre
érdemes egy-egy szót vesztegetni a takarékosság erényének ápolására.
Látom azonban egynémely kartársamnak
szkeptikus főbólintását azon tanácsomra, hogy
a gyermeket az idő, az egészség, a munkaerő
és anyagi javak fölösleges pazarlásától óvni
kell ! A kétkedő mosoly azon föltevésből származik, hogy a takarékosságra való szoktatás,
nevelés és az arra való példázgatás az egész
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vonalon társadalmunknak oly irányú átalakulására vezetne, mely karakteréből kiforgatná.
Ez azonban nem egészen van így. Amennyiben
nemzeti jellemvonásunkból a megóvandó gavallériát a takarékosság nem zárja ki.
Az emberek azonban rosszul disztingválnak
a takarékosság és fösvénység, a pazarlás és
bőkezűség fogalmában. A takarékos embert
könnyelműen keverik manapság a fukarság és
fösvénység rossz hírébe, ellenben a bőkezűség
elismerésével hódolnak a pazarlónak. Pedig ez
igen-igen nagy hiba a nemzeti gazdagodás
nagy kérdésében. Rökk Szilárd, gelléri Szabó
János ugyebár takarékos emberek voltak, mégsem tagadhatja le róluk senki sem, hogy bőkezűek is voltak. Ellenben ismerek olyan
uzsorás háziurat s önök is hallottak smucig
földesúrról, bérlőről, aki a krajcároskodás fukarságával stájgerolta ki lakóit, vagy alkuszik
zselléreivel, ellenben a pazarlás könnyelműségével nem sajnál magától semmi költséget, ha
az becses énjének dédelgetésére és gyönyörködtetésére szolgál. Az ember föliiletes kritikával könnyen tévedésbe eshetik a gavalléria
megállapításában, pedig ez igen fontos dolog,
ha dícsérőleg méltányoljuk a magyar ember
jellemvonásában a gavallérságot.
A magyar ember gavallérsága ezernyi ezer
embernek kenyérkereseti forrása. Nem szenved
kétséget az, hogy a takarékosságot nem szabad
azzal a szándékkal venni pedagógiai bonckésünk
alá, hogy abból kenyérkereseti pályák halva
kerüljenek ki. De csupán ezen pályák megkíméléseért gavallérságot elnézni s pazarlást
tűrni ott, ahonnan másrészt a szükség nyögé- '
seit halljuk, ez tanítói könnyelműség volna.
A józan takarékosság nemzetgazdasági szükséglet, amelyet az iskolában s így kell beoltani a nemzet egyedeibe, mint a himlőoltást,
kicsi korában, hogy átmenjen a vérbe és immunizálja az elszegényedés veszélye ellenében.
Mai napság mindenfelől ránk vicsorgatja méregfogát ez a ragály: akár a falusi, vagy külvárosi ember vasárnapi tivornyáját vizsgáljuk
a bevert fejek mérlegével, akár a nagyváros
úri dözsöléseiben a földön folyó pezsgőt, konzekvenciánk oda lyukad ki, hogy a nép nincs
beoltva a takarékosság józanságával.
Honnan ez a nagy hejje-hujja, honnan ez a
léhaság a nyomorúság és szegénységnek ezen
nyomasztó idejében ? Attól a lábtól, mely a
takarón túl nyújtózkodik. Kezdődik ez a nyújtózkodás az iskolában a hebehurgyázott iskolalapon, folytatódik a detektív-regényekre és a
Fidibuszra pazarolt uzsonnapénzen, azután az
anyában, a hitelbe vásárolt vásznon és liszten
s tetőfokát éri el a klubban ferbliző, vagy a
korcsmában szónokló apában, aki nem ér rá
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züllő gyermekét az eltévelyedés veszélyétől
visszarántani, vagy elég tág lelkiismeretű ahhoz,
hogy porontyait a Gyermekvédő-Liga gondos
szárnyai alatt melengesse . . .
Kissé sötét ez a háttér, de pedagógiai lelkiismeretünk lámpásának világában keresztüllátunk rajta és a távol ködéből kidereng egy
szebb jövőnek hajnala, amikor már a kicsiny
csemetébe féltő gonddal beleoltogatjuk a takarékosságnak előnyeit és egy öntudatos, megelégedett, boldog nemzetnek reménye fejlődik
munkánk nyomában, amely nemzet fia-leánya
tudni fogja igényeit mérsékelni, a helyzet
nehézségeivel megalkudni, béketűréssel elszenvedni a sors csapásait, avagy megosztani a bőséget a szenvedőkkel, kiket megrövidített a sors.

A természetrajz
gazdaságtani vonatkozásai.*
írta : Eber Messö.
Állatok.

A kutya. (Canis familiaris.) A gazdát a
házőrző és nvájőrző kutyák érdeklik főleg.
Az Alföldön ház- és tanyaőrzésre, valamint
sokszor a gulya és a juhnyáj mellett a magyar komondort használják. A veszett kutyától
nemcsak az ember, de más állatok is megveszhetnek: macskák, lovak, marhák, kecskék,
juhok. A kutyáról sokszor az emberre és más
állatra terjedhet más betegség is, pl. a tarlósömör a szarvasmarhára megy át könnyen.
A kutyát hizlalják is, eszik is (Kelet-Ázsia,
Németország) s mir nálunk is gondolnak erre.
A macska. (Felis domestica L.) Amennyire
hasznos lehet a micska a házi és sokszor a
mezei rágesálók pusztításával, annyira káros
a kóbor macska, mely a gazda legjobb segítőtársait, az éneklő madarakat pusztítja. A kóbor
macskát el kell pusztítani s a házi macskát
le kell szoktatni a madarászairól. A téli madáretetőket alul tüskével szokás körülvenni, hogy
a macska hozzá ne férhessen és olyan bokrok,
cserjék aljából és közeléből, hol éneklő madár
fészkel, ker-tüukben sem kell az avart, a száraz
levelet eltisztítanunk, hogy a macska ne közeledhessék zajtalanul s ne lephesse meg a
madárkákat.
As egér. (Házi egér = Mus musculus L.)
Nemcsak az éléstárt, hanem a magtárt, górét
egyaránt dézsmálja. A méhésznek, selyemhernyótenyésztőnek nagy ellensége, mert a
méheket is, selyemhernyókat is pusztítja. Nemcsak azért káros, mert táplálkozására összegyűjtött készletünket fogyasztja, hanem mert
* L. a február és március havi Gazdasági mellékletet.
Szerk.
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pajkosságból, kedvtelésből is rágcsál és mert
rendkívül szapora, a kártevés rohamosan nő.
Egy pár egérnek egy év alatt legalább 30 fia
van, melyek igen korán kifejlődnek. Az egér
sokszor nagymennyiségű magvat vagy más
eleséget halmoz össze. Legjobb pusztítója a
macska, azonban a baglyok is sokat elköltenek,
nemkülönben veszedelme a kitévedt egérnek
a menyét, sün, cickány is. Ezek az utóbbi
állatok már ezért is hasznosak. A selyemhernyótenyésztő hernyótartó-rámáit a mennyezetre vagy gerendázatra kötözött drótra helyezi,
ha az egértől félti.
A patkány. (Házi patkány = Mus rattus L.
és vándorpatkány = Mus decumanus Pali.)
Mindkettő egyaránt veszedelmes. Főleg az
utóbbi fontos, mert a házi patkányt hazánkban legtöbb helyütt kiszorította. Kártevése
hasonlíthatatlanul nagyobb az egérénél, aminek
oka, hogy sokkal nagyobb, falánkabb, merészebb, mint az egér. A ház, istálló, ól, csűr,
magtár, semmi sem biztos előle. Mindent megeszik, megrág. Nemcsak ételneműeket, magvakat, de még a gyümölcsöt a fáról, tőkéről, a
tojást a tyúkólból is elcipeli. A szorosan elzárt
lúdnak elrágják úszóhártyáit, a fiatal récéket
lehúzzák a víz alá, a fiatal baromfit megeszik,
a kövér disznónak lyukat rág a szalonnájába.
A patkány emellett sok betegségnek, belféregnek terjesztője. Megesik, hogy a disznó a
moslékjába beletorkoskodó patkányt fölfalja
és így a patkány útján fertőződik meg valamely féreggel (trichina), mely ilyen úton az
emberbe kerül. Azért tűzzel-vassal pusztítják
a patkányt. Használnak patkányfogókat, csapdákat. Erős macska is sokat pusztít, bár sok
macska nem bír a patkánnyal. Néhol patkányfogó kutyákat tartanak, mely külön fajta
(patkányfogó eb = Canis familiaris gryphus).
Mérgezik strichninnel, de leginkább arzenikummal, foszforral. A mérgezés nem tanácsos,
mert esetleg olyan helyre hurcolják a patkányok a mérget, hol bajt okozhat. Például a
burgonyát, zöldséget, magvakat is megmérgezhetik. Esetleg hasznos állat is áldozatul eshetik. Használnak maláta és oltatlan mészkeveréket, továbbá gipsz és kukoricadarakeveréket,
mely mindkettő hatásos. Legjobban segítenek
azonban a patkánypusztító állatok, melyek a kutyán és macskán kívül a görény, menyét, bagoly.
A szamár. (Házi szamár = Equus asinus L.)
Hazánkban tenyésztése sokkal kisebb mértékben történik, mint a lóé. Míg 1907-ben csak
14.431 szamarat számláltak meg, addig ló
1,797,664 volt, tehát 128-szor annyi. Gazdasági jelentősége ezek szerint sokkal kisebb,
ami természetes is, ha hasznát nézzük. Gazdasági munkára egyáltalán nem használható, mert
26*
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kisebb testű, nem is nagyon erős. A szegény
embert azért érdekli, mert igényei összehasonlíthatatlanul kisebbek a lóénál. A legsilányabb
táplálék is kielégíti a szamarat. Dudvával,
gyommal, lombbal is beéri, még ha száraz és
szúrós is. Csupán vizére finnyás.
A ló. (Equus caballus L.) Az „Utasítás"
elméleti része bőven tárgyalja, csak néhány
dolgot említünk. A ló halála után is hasznos.
Használ bőrével, faggyújával, patájával, szőrével. Húsát is megeszik. Rendkívül sok fajtája
van. Hazánk lótenyésztése világhírű. Lovainkat
különösen mint katonalovakat keresik külföldre. Még Indiába, Japánba, Délafrikába is
elviszik. Az állami lótenyésztő-intézetek célja
a lótenyésztés emelése. Négy állami ménes
van: Kisbéren, Bábolnán, Mezőhegyesen, Fogarason. A méntelepek száma 4 : Székesfehérvár, Nagykőrös, Debreczen, Sepsiszentgyörgy.
A fejlesztésre szolgálnak a lóversenyek, díjlovaglások,
lókiállítások,
jutalomkiosztások,
közös csikólegelők stb. Tenyészállatok szállítása olcsóbb. Mint minden állatnál, a lónál is
bejelentendő a hatóságnál megbetegedése vagy
elhullása. A ló betegségei közül a takonykór
és tenyészbénaság hivatalból bejelentendő. Aki
más beteg állatját kuruzsolja, büntetésben
részesül. Mindezen törvények és rendeletek
szellemét és célját meg kell értetni, be kell
láttatni azok helyességét, mert mint tudjuk,
népünk ezen intézkedésekben még ma is sok
helyütt csak zaklatást lát.
A ló rendes körülmények között kevesebb
vizet tartalmazó takarmányt kap és aránylag
kevés vizet iszik, ezért ürüléke szárazabb s az
abban levő emésztetlen takarmányrészek lazává
teszik. Mivel az ilyen ürülékbe a levegő könynyen belehatol, a bomlás gyors lesz, aminek
következménye bizonyos melegfejlődés. Mindezért a lótrágya heves trágya s főleg ott alkalmazzák, ahol nagyobb meleg kell, például
melegágyaknál.
A szarvasmarha. (Bos taurus L.) Száznál
is több fajtáját tenyésztik, mert rendkívül
hasznos. Haszna életében és halála után is nagy.
Mondhatjuk, leghasznosabb háziállatunk. Hazánkban mindenütt tartják. 1907-ben volt az
összeírás szerint: 2,105.242 magyar fajta,
2,966.889 pirostarka,
157.772 'borzderes,
530.298 egyéb tarka, összesen 5,786.519 db,
mely óriási szám igen nagy tőkét képvisel.
1906-ban a közfogyasztás 977.089 darabot,
a kivitel 1,265.832 darabot vont el. Ezek a
számok mutatják, hogy mily fontos nálunk a
szar vasmarha-tenyésztés. A szarvasmarha értékesíti legjobban a nagyban termő takarmányféléket. A tej, vaj, túró nemcsak a belföldi
fogyasztás, hanem a kivitel szempontjából is
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rendkívül fontos. Húsa a közélelmezésre nélkülözhetetlen. A tejipar, bőripar legértékesebb
anyagát adja a szarvasmarha. Tülke, patája,
faggyúja egyaránt fontos. Adja a legolcsóbb
igáserőt és mint trágyaszolgáltató pótolhatatlan. Értékesíti a szeszgyárak, sörgyárak, cukorgyárak mellékterményeit.
A szarvasmarhát fogazata, táplálócsatornája
arra utalja, hogy lágyabb, nedvdúsabb, tömegesebb táplálékot vegyen föl. Mivel a fű
letépésének érdes nyelvükkel kanyarítják be
a fűcsomókat, csak hosszabb füvű legelőn
tudnak jól legelni s ezért a ló és különösen
a juh előtt kell legelnie. Hosszú, erős, patás
lábainál fogva soká nem fárad el. Erős, vastag
nyaka nehéz munkára képesíti. Táplálékánál
fogva és mert sok vizet iszik, továbbá mert
kérődzése alkalmával táplálékát apróra megrágja, a szarvasmarha trágyája sok vizet tartalmaz és tömött. Ezért hideg trágya. A nedvdús takarmány és sok víz, sok nedvet visz a
testbe, hogy a nedvek töményítésének szükségét érzi az állat : kívánja a sót. Azért
adnak a szarvasmarhának sót.
A tehén évi tejátlaga 2400— 2600 liter is
lehet. A tej földolgozására és értékesítésére
a gazdák ú. n. falusi tejszövetkezetekbe tömörülnek. Ilyen falusi tejszövetkezet hazánkban
1907. végén 622 volt, majdnem 60.000 taggal,
Ezek körülbelül 80.000 ' liter tejet dolgoztak
föl, miből 2V2 millió kg. vaj készült majd
10 millió korona értékben. A tejszövetkezet
révén 1 — 1 tehén csak a tejből mintegy
100 K hasznot hoz. A tejszövetkezetben a
tejet gépekkel lefölözik, föléből készítik a
vajat, a sovány tejből a túrót, sovány sajtot.
A sovány tejet igen jól lehet takarmányozással értékesíteni, továbbá tejcukrot, kazeint,
tejkövet, tejszappant állítanak elő belőle a
gyárakban.
A hitelszövetkezetek útján a gazdák igen
olcsó kölcsönt nyerhetnek az államtól tenyészállat beszerzése céljából.
Az előrelátó gazda szarvasmarháit (és lovait)
baleset, tűz, betegség, elhullás stb. ellen biztosíthatja. Olyan intézet, mely ezzel foglalkozik, a „Magyar kölcsönös állatbiztosítótársaság, mint szövetkezet".
A szarvasmarhák veszedelmes ragadós betegségei : keleti marhavész, lépfene, ragadós száj- és
körömfájás, hólyagos kiütések. A kényszervágás.
A gümőkórnak (tuberkulózis) egyik főterjesztője a gümőkór baktériumait tartalmazó
tej. A tőgygümőkóros tehenek teje sok ilyen
baktériumot tartalmaz, azért élvezete emberre,
állatra egyaránt veszedelmes. Ezt a veszedelmet, ami így a közegészséget és állattenyésztést fenyegeti, akarja elhárítani a földmívelés-

26.

SZÁM.

NÉPTAJSÍTÓK

LAPJA.

25

ügyi minisztérium a tőgygümőkóros állatok Gépszíjakat, talpat készítenek belőle. Táplálékipusztítása által. A beteg teheneket az állam kában nem kényes, de a meleget kívánja.
megveszi és levágatja. Ezáltal nemcsak az
(Vége köv.)
emberre nézve csökkenti a fertőzés eshetőségét, hanem sok borjút is megment a beteg- A gazdasági népoktatási törvénységtől, mert tudvalévő, hogy — a mai feljavaslatról.
fogás szerint — a tuberkulózis nem öröklődik,
(Válasz Gerényi Jakab cikkére.)
hanem a borjúra is a fertőzött tejből ragad
rá, ahogyan ezt be is igazolták, amennyiben
Gerényi Jakab e lap 18. számában megDániában, Svédországban, Norvégiában, Finn- cáfolni igyekszik állításaimat s helytelennek
országban és Németországban már nagy terü- tartja a 9. számba közölt cikkemben foglalt
leteken gyérítették az állatok gümőkórját.
eszmémet. Ha figyelemmel olvasta volna el
A szarvasmarha takarmányai között meg- cikkemet, aligha tette volna azt.
említi az Utasítás a szalmát, szénát, sarjút,
Nyilvánvalóan félreérti közleményem szelleherét, lucernát, muhart, zabot, bükkönyt, mét. É n nem „az ipari és kereskedői pályára
csalamádét, csibebúrt, takarmányrépát. Közülök lépő 12—14 éves tankötelesek szakbeli oktaa fontosabbakat a VI. osztályban a növény- tásáról" beszéltem, hiszen tudom én, hogy
tanban taníttatja a Tanterv. E helyen meg- azok hol nyerik azt. Hanem szólottam ama
említünk még néhány fontosabb dolgot, ami a helyekről, hol a gazdasági iskolák felállítása
takarmányozásra vonatkozik. A legelők érté- teljesen fölösleges, sőt lehetetlen; hol az iparkelésük sorrendjében így következnek: gyep- ral s kereskedelemmel foglalkozók száma telegelők, havasi, erdei és mocsaras legelők. A kintélyes s a 12—15 éves életkorban levők
legelőket mesterségesen is készítik, azaz vetik semmi foglalkozásra menni nem akarnak,
s legalább itt-ott vetéssel javítják hézagait. csavargással töltik idejüket, akikkel tehát
Hazánkban a kukoricaszár is fontos takar- meg kellene kedveltetni a munkát, rá kellene
mány. Külön említést érdemelnek a gyári nevelni valamely foglalkozásra.
hulladékok : korpa, olajpogácsák, a sörgyártásIgaz, hogy kimondja a gazdasági népoktanál használt árpa csírája, sörtörköly, szesz- tásról szóló törvényjavaslat: „Mindazon közmoslék, szárított répaszelet stb. Vannak növé- ség, ahol a lakosság túlnyomó része gazdálnyek, melyek a szarvasmarhának megártanak. kodással foglalkozik és ahol összesen legalább
Ilyenek azok a mérges növények, melyeket is 50 olyan ismétlő - tanköteles korban levő
megesz : pl. tiszafa, bürökfajok, kígyóhagyma, mindkétnemü gyermek van, kik nem részekikerics stb., továbbá a len, tölgylomb dió- sülnek a felső nép-, polgári, kereskedelmi
levél stb. Némely növények a tejképződésre vagy középiskolai oktatásban és nem járnak
hatnak károsan : hagyma, petrezselyem stb. inasiskolába, köteles gazdasági népiskolát felAz állatokat jó takarmányon kell tartani, mert állítani". Ebből azonban nem következik, hogy
nemcsak gyorsabban fejlődnek, hanem mert a 12—14 éves tankötelesek ott, hol ily
megfelelő takarmányozás mellett felelnek meg iskola nincs, inasiskolába járhatnak. Azokkal
csak ama célnak, melyre tartjuk őket, legyen a helyekkel, hol nem a gazdálkodás a főaz igavonás, tejtermelés vagy akármi. J ó takar- foglalkozás, mi történik? Marad a régi, eredmányból jó trágya is lesz. Belterjes gazdál- ményében értéktelen általános ismétlő-iskola ?
kodásnál szálas takarmányt is kell termeszteni Avagy az olyan helyek, melyeken számba
a szántóföldön. Az állami ménesbirtokokon is vehető rész foglalkozik gazdálkodással, de
tenyésztenek szarvasmarhát.
még nagy számot tevő % más módon keresi
A bivaly. (Buffelus buvalus L.) Hazánkban kenyerét, minő elbírálás alá fognak esni ?
nem mindenütt tenyésztik. Vannak vármegyék
Gerényi cáfoló cikkében többször abba a
(Árva, Sáros, Liptó stb.) hol egyáltalán nincsen. tévedésbe esik, hogy én az ipari vagy keresLegtöbb van a Királyhágón túli vármegyék- kedői pályára készülő ismétlő - tankötelesek
ben (pl. Fogarasban 26.388 volt 1907-ben). (tehát inasok) oktatásáról szólok, sőt azt
Az 1907-iki állatösszeírás adatai szerint hazánk- mondja, hogy „az űj ipariskolai törvényjavasban, összesen 166.410 darab volt, mely összeg- lat szerint még az ismétlő-tanköteles korban
ből a Királyhágón túli vármegyékre 129.804 levő ipari vagy gyári napszámosok is az
darab esett. A bivaly — bár lassú — de nagy iparostanonc-iskolába kötelesek járni". Ez nem
erejű állat, igavonásra különösen alkalmas. cáfolat. Az inasiskolát én nem érintettem,
Teje szép fehér, igen tartalomdús, zsíros. A annak növendékeit .az iparostanonc oktatást
bivaly tejelőképessége jóval kisebb, mint a szabályozó törvény §-ai állapítják meg. Haszarvasmarháé. Húsa majdnem olyan. Bőre nem az általam fölhozott ipari jellegű ismétlőkemény, vastag, nehéz, de nem nagyon erős. iskola tanítványai azok lennének, kik az
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ismétlő-iskola látogatására kötelezve vannak,
de gazdasági népiskolába vagy helyzetüknél
fogva nem tudnak, avagy nem akarnak járni.
Nevezetesen az egy nagyobb helyen felállított
gazdasági és ipari vonatkozású ismétlő-iskolába
való járhatás felett szabad — azonban egyikre
mindenesetre kötelező — választást engednék
a növendékeknek, illetve a szülőknek. Sőt a
mindennapi tanköteles korban végzett slöjdoktatás keretében a tanító meggyőződhetik
egyik, másik gyermek érzékéről. Az ipar iránt
érzekkel bírókat a tanító irányítsa az ipari
vonatkozású ismétlő-iskolába. Tehát nem az
inasok lennének az ily iskola növendékei. Ez
iskolák — amennyiben tényleg sikerülne azoknak az ipari és kereskedelmi pálya iránti
kedv felköltése — csak előkészítői lennének
az iparostanonc-iskoláknak. Ez iskolák hivatásszerűséget "nevelnének a gyermekbe s ennek
érzetével kötnék meg azok majdan a tanoncszerződést s ennek birtokában lépnék át a
műhely és inasiskola falait. Hogy mily áldásos lenne az, csak az tudja mérlegelni, ki az
ipar s kereskedelem fontosságát elismeri és
aki az inasvilág anyagát közelebbről ismeri.
Nem azon fordul meg tehát múltkori
cikkem ereje, hogy mikor mehet iparostanoncnak a gyermek. Különben is a 15-ös
szám tollhiba — ha nem sajtótévedés —
volt. Sem nem Archimedesi pont, hogy én
a terv részeinek futólagos ismertetése közben
ezt mondom: „A gazdasági népiskola tervezete három zónára oszlik : az önálló gazdasági
népiskolára, a kertgazdasági és hegyvidéki zónára", mert különben is igaz, hogy tervelve
van önálló gazdasági népiskola mellett kertgazdasági és hegyvidéki zóna.
Hanem tessék megmondani, hogy egy nemzet, egy állam boldogulásának, nagyságának,
fejlődésének javára szolgál-e az, ha részleges,
egyoldalú szociálpolitikát csinálunk s nem adunk
minél több alkalmat és módot az államfenntartó elemek megélhetéséhez, ha nem nyitjuk
meg a forrásokat, melyekből a létfenntartás
küzdelméhez azok erőt merítenek, ha nem biztosítjuk e források sokaságát s gazdagságát ?
Epen az a baj, az az általános elszegényedés,
panasz, sőt a kivándorlás és nemzetköziség
fő-fő oka, hogy az ország 70%-a őstermeléssel foglalkozik s Madáchként „sok az eszkimó,
kevés a fóka".
Ugyan helytelen-e az, hogy az ismétlő-iskolák átformálásánál az ipar és kereskedelem
érdekei, igényei, kívánalmai is figyelemben
részesedjenek. Budapest, Kolozsvár, Nagyvárad,
Szeged, Arad, Pécs, Temesvár stb. helyi viszonyai nem alkalmasak-e arra, hogy ipari irányú
ismétlő-iskola szervezésével nyujtsunk alkalmat
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arra, hogy azok a növendékek, kik az elemi
iskolai szlöjdoktatás révén érzéket mutattak az
ipar iránt, ha családi viszonyaik azt nem ellenzik,
sőt épen megkívánják, ily ismétlő-iskolában
nyerjék az ipari foglalkozásukhoz, jobban
mondva az inaskodás éveihez az előkészítést?
Az általános emberi jogok szempontjából e
dolgot könnyen venni nem szabad. Sajnos, ma
még a tömeg — tömeg s képviselőik nem
viselhetik azok képét. Ezeknek kell azok helyett gondolkodni s e közben nem szabad
megfeledkezni arról, hogy emberi joga követelni az egyénnek azt, különösen ha az állam
érdeke is úgy kívánja, hogy pályaválasztásában
ne tereitessék kizárólag egy irányba s az egész
vonalon való nevelés ne csupán a mezőgazdasági célok szolgálatában álljon. Ha az egyén,
avagy tömeg eme joggyakorlására képtelen,
— aminthogy az is —, akkor sem szabad
megfeledkezni eme jogok létezéséről. S minthogy szociális érdeke az államnak is, hogy
polgárai számára a boldogulás különböző útait
lehetőleg megmutassa s biztosítsa, nem szabad
az összes ismétlő-iskolákat kivétel nélkül a
mezőgazdaság jegyében vezetni, hanem gondoskodni kell arról is, hogy az ipar és kereskedelem hamupipőkéje is kapjon végre ünneplő ruhát.
Ilúda József.

Nyári védekezés
a «nlagonya-özöiidók ellen.
írta : Tóth

Lajos.

Amily örvendetesen kezd az utóbbi időkben
hazánk egyes vidékein fellendülni a gyümölcstermelés, épen olyan visszariasztó hatással van
számos kezdő gyümölcstermelőre az a párját
ritkító hernyópusztítás, mely némely vidékeken nemcsak az évi termést teszi teljesen
tönkre, de még a gyümölcsfákat is megtizedeli, mert a lombjuktól teljesen megfosztott
fákon a hajtások be nem érhetnek s így a
következő tavaszon vagy egyáltalán nem, vagy
csak nagyon hiányosan fakadnak.
E nagymértékű hernyó-invázió ellen való
védekezés módjának is lehetőleg egyszerűnek
kell lennie, mert népünk legnagyobb része
visszariad minden költségesebb vagy nagyobb
gondot igénylő munkától, ha csak gyümölcsöse
megvédelmezéséről van szó. Igazolja állításomat az a sajnálatos körülmény, hogy a törvényszabta téli hernyófészek - irtást is sok
gazda csak úgy végzi el ímmel-ámmal, ha a
háta mögött látja állni a csendőrt vagy kisbírót.
A fáinkat ellepő hernyófészkeket bővebben
ismertetnem bárki előtt is fölösleges. Nagyon
jól ismeri azt a pókhálószerű szálakkal össze-
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font s a gályákhoz kötözött száraz leveleket szurkot körülbelül egyenlő súlyarányban összemindenki, mert elég bajunk van vele, míg olvasztunk, de még talán kevesebbe kerül, ha
fáinkról letisztogatjuk. Ez a galagonya-özöndéh készen vesszük. (Teljesen megbízható hazai cég:
(Aporia crataegi) téli fészke. Innen csalja ki Furtenbach Ferenc, Lajta új t'alu.) Ha a hernyóaz első tavaszi napsugár s az első megpattant enyv felülete megkérgesedik, körülveregetjük
rügy az apró kis szőrös hernyókat, amelyek azt használt sikár - kefével s újból megfelel
aztán elözönlik gyümölcsfáinkat s letarolják rendeltetésének.
azokat. Ha a téli hernyófészekszedést épen
E védekezési mód tehát nem jár nagy költnem, vagy csak nagyjából végeztük, ilyenkor séggel s annyira egyszerű, hogy egy ügyes
már úgyszólván képtelenség az irtásukra még gyermek is elvégezheti, magában véve azoncsak gondolni is, mert nem csoportosan jár a ban nem elégséges, mert csak a beözönlő herhernyója, mint pl. a gyűrűs pillének, amelyet nyóktól ment meg bennünket, ami elvégre nem
épen ez okból igen könnyű dolog az ágtor- is következik be mindenkor, kell tehát még
kolatokban feltalálni és kiirtani, hanem egyen- más védekezési módra is gondolnunk, mely a
ként jár és végzi pusztító munkáját.
lepkék fertőzésétől menti meg gyümölcsösünket.
A hernyók ugyanis kellő kifejlettségüket
Ha teljesen lekoppasztotta a fákat, elindul
vándorolni is és ilyenkor hamar elbánik a elérvén, bábbá alakulnak át. A citromsárgába
szomszédos gyümölcsösökkel is, habár ott a átmenő fehéres színű bábok a fák ágaira,
gazda idejekorán megtisztogatta is fáit a her- karókra, oszlopokra stb. kötik fel magukat.
nyófészkektől. Sőt egyenest ilyen helyeket Minthogy most már könnyebben észrevehetők,
keres fel, mert itt a rendesen kifakadt fák ezen állapotukban, is sokat elpusztíthatunk
belőlük, de mert munkánk itt is csak a saját
lombjában dús lakomára talál.
így tehát egynéhány hanyag vagy lusta gyümölcsösünkre szorítkozik, ez sem tökéletes.
A tavasz kinyíltához viszonyítva, május véember gondatlansága miatt egész község fáradozása sikertelenné válhatnék, ha a hernyó- gén vagy június elején előjönnek a fekete
fe'szekírtáson kívül egyéb védekezésünk nem erezettel ellátott fehérszárnyú lepkék és pedig,
ha már előzőleg kellően nem védekeztünk
volna a hernyópusztítás ellen.
Ha tehát azt tapasztaljuk, hogy idegenből ellenük, a nevükhöz hűen, a szó teljes érteljött hernyók kezdik fáinkat elözönleni, ne mében elözönlik a vidéket. Párzás után a petemulasszuk el azt hernyó-enyvgyürűk alkalma- lerakáshoz fognak a tojók, amelyekből július
zásával megakadályozni, annál is inkább, mert elején (tehát nem, mint sokan tévesen hiszik,
jól gondozott fáinknál nemcsak a lombozatot, tavasszal) kikel az új generáció.
de a gyümölcsöt is kell védelmeznünk, hisz a
A lepkék természetes ösztönüket követve,
lekoppasztott fákról, ha a hernyó nem is nem a letarolt gyümölcsösöket özönlik el, habántja azt, idő előtt lehull a termés. A hernyó- nem azokat, melyeket sok gond és fáradság
enyvet soha sem szabad közvetlen a fa tör- által megmentett a gazda, hogy a kikelő
zsére kennünk, mert az könnyen megtámad- hernyók kellő táplálékhoz juthassanak. Az
hatja a fa törzsét s így több kért tennénk, apró hernyók kikelésük után rögtön munkámint hasznot, hanem 14—15 cm. sézles papír- hoz látnak. A szájukból kibocsátott pókhálószalagokat kell erre a célra felhasználnunk s szerű fonállal összehálózzák, sodorják az elleazt is többrétűén vennünk, hogy az enyv pett leveleket, de egyúttal odakötözik azt a
anyaga meleg napsütés következtében át ne galyhoz is, hogy az elhalt levél le ne hulljon
üssön rajta. Magát a papírszalagot se kenjük a földre. Oszi lombhullás után bosszankodva
azonban be egész szélességében, hanem mind- látja a szorgalmas gazda, hogy az ő gyümölkét szélén hagyjunk pár cm. üres helyet, hogy csöse csak úgy fehérlik a hernyófészektől,
ha az envv a nap melegétől kissé meglágyul míg hanyag szomszédjának fáin alig van ittis, ne jusson az a fa kérgére. Még az enyv- ott egy, kettő. Kezdődik aztán ismét élőiről
gyűrűk felkötésénél vigyázzunk arra, hogy a hernyófészek-szedés kézzel, ollóval, földről,
alattuk át ne mászhassanak a hernyók ; ha létráról, melyiknek hogyan lehet ártani, míg
tehát esetleges repedések vagy más egyenet- a hanyag szomszéd összetett kézzel, mosolenségek volnának a fatörzsön, előbb egyen- lyogva nézi a másik erőlködését.
gessük azt el, ha mással nem lehet, agyaggal.
Az ilyen dolog aztán, nagyon természetes,
Az így alkalmazott gyűrűk aztán megmentik hogy könnyen kedvét szegheti bárkinek is,
fáinkat az idegenből jött hernyók ellen, csak még épen azért kell, hogy ettől megmentsük a
arra vigyázzunk, hogy az enyvbe beragadt her- jobbérzésű gazdákat. El kell tehát pusztítani
nyók lassanként át ne hidalják az enyvréteget. a kikelő hernyókat még mielőtt behúzódhatA célnak eléggé megfelelő hernyóenyvet nának téli hajlékaikba, a hernjófészekbe.
házilag is készíthetünk, ha zsiradékot és fehérAz újonnan kikelt hernyók még igen gyenge

28

NÉPTANÍTÓK LAPJA!

szervezetűek lévén, nagyon könnyen elpusztíthatjuk azokat, ha egyszerű permetezéssel (ami
minden esetre sokkal könnyebb és rövidebb
munka a fészekszedésnél) megmérgezzük, vagy
élvezhetetlenné tesszük részükre a falombozatot.
Permetszésre igen sokféle anyagot ajánlanak,
azonban nagyon kell ügyelnünk arra, hogy a
levéllel együtt a gyümölcsöt is élvezhetetlenné
ne tegyük. Kerülnünk kell tehát minden olyan
anyagot, amely állandóan, eltávolíthatatlanul
rátapad a gyümölcsre, vagy amely az emberi
szervezetre is ártalmas. Legmegfelelőbb
a herO O
nyó elleni permetezésre a klórbárium (Barium
chloratum) oldata. Egy hektoliter vízre IV2 kg.
klórbáriumot veszünk, melyet V2 kg. mésszel
semlegesítünk. Minthogy azonban így annyira
laza oldatot nyerünk, hogy azt a legelső permetező eső tisztára lemosná, célszerű azt V2 %
enyvfőzettel némileg megkötnünk. Még így is,
ha tartós esőzés járna vidékünkön, célszerű
fáinkat újra bepermetezni.
Ha ezzel az anyaggal a permetezést kellő
gonddal végeztük, frissen kikelt állapotukban
(július első fele) kiöltük fáinkon a jövő évi
hernyót, ami által igen sok kártól és vesződségtől mentettük meg magunkat s mellé biztosak lehetünk, hogy a fán lévő gyümölcsben kárt
nem tettünk, mert a klórbárium, kivált ilyen kis
mértékben, sem az emberi, sem a nagyobb állati
szervezetre semmiféle káros hatással nincsen.
Ugyanezen anyaggal kora tavasszal is bepermetezhetjük fáinkat, hogy a leggondosabb
utánanézés mellett is visszamaradt hernyókat
kiöljük, de akkor iparkodnunk kell a permetezéssel, mert a nagyobb, kifejlettebb hernyókat
már a klórbárium-oldat nem képes elpusztítani.
Még csak azt említem meg, hogy ugyanezen
védekezési módok teljesen megfelelők a sárgafarú lepke (Porthesia chrysorrhoea) hernyója
ellen is, mert ennek az életmódja mindenben
megegyezik a galagonya-özöndékével.
Ne bízzunk tehát gyümölcsösünkben mindent a madarakra, ezekre a kis szövetségeseinkre annál is inkább, mert ezeknek még igen
sok helyen hála helyett csak üldöztetésben van
részük, hanem fogjunk magunk is dologhoz,
akkor munkánk eredménye nem fog elmaradni.

A biztosítási ismeretek
a népiskolában.
írta : Albrecht

István.

Ha ezeket a szavakat: népiskola és biztosítási ismeretek, így egymásmellé állítom, az
első pillanatra úgy tűnik fel, hogy ezeknek
egymáshoz semmi közük, teljesei; ellentétes
fogalmakat képviselnek. De ha azt tekintem,
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hogy a népiskola egyedüli iskolája, egy, a
nemzet többségét alkotó néposztálynak, melyben meg kell szereznie mindazon ismereteket,
melyekre élete bármely mozzanatában szüksége lehet; másrészt, ha mérlegelem a biztosítást, mint a számító, reális gazdálkodás egyik
főkritériumát, arra a meggyőződésre jutok,
hogy ezt a fontos kérdést feli kell venni a
népiskola munkakörébe és a legszükségesebb
biztosítási ismereteket általánosítani kell.
A népiskola — régi dolog — nemcsak a
kultúrális, hanem az anyagi élet és jólét munkálója is, s munkáját ki kell terjeszteni a
gazdasági élet minden pontjára. A nemzet
gazdasági érdekeit sokféle módon szolgálhatjuk. Ezek között első helyen áll az, hogy
ismertessük meg az emberekkel azokat az intézményeket és eszközöket, melyek gazdasági
életének és ügyeinek vitelében segítségére
lehetnek. így biztosítjuk gazdasági életének
fokozatos javulását, s a folyton súlyosbodó
életviszonyokkal szemben kitartását. S mennyivel jobb, ha ezeket az iskola ismerteti meg,
mint azok, akik a legtöbb ember tudatlanságát, egyszerűségét rendszerint kihasználják ;
vagy a maga kárán való szomorú tapasztalás.
A földmívelőosztály különösen idegenkedik
az újabb idők által teremtett intézményektől
és eszközöktől. Bizalmatlanságának igen sokszor van alapja, de tartózkodásának kárát is
vallja. Ki ne ismerné azokat a mindennapos
újsághíreket, melyek különösen nyári időben
olyan sok tűzesetről, jégverésről hoznak értesítést. Az is ismerős előttünk, hogy a tudósítás
rendesen így végződik : A községi épületek
80°/o-a (elemi csapás ellen a termés legcsekélyebb része sem) nem volt biztosítva, a falu
vagy az egész vidék koldusbotra jutott. Az
ilyen eseteknek számtalanszor való megismétlődése, sok százezer polgártársunknak érdeke,
a pénzbeli nagy veszteségeik nem engedik,
hogy e kérdés felett napirendre térjünk, hanem
szükséges, hogy annak megoldását megkíséreljük.
Az első önkénytelenül felmerülő kérdés itt
az, miért nem biztosítanak az emberek, hogy
az ilyen végzetes szerencsétlenségeknek elejét
vegyék? Mi az oka ennek?
Első ok mindenesetre a biztosítási díjaknak
— különösen a jégbiztosításnál — magassága.
Másrészről az emberek szinte figyelmen kívül
hagyják a biztosítást és csak a szerencsétlenség
megtörténte után ébrednek erre a gondolatra.
Vannak, akik már felültek lelketlen ügynököknek, s ebből igen sok kellemetlenségük származott, minek ismét csak az az oka, hogy a
biztosításról sohasem halottak. Számottevő ok
az ilyen esetek köztudomásra jutása által fel-
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keltett bizalmatlanság, a nagyon sok esetben
alapos és jogos félelem. Ismerek pl. falut, hol
az emberek tekintélyes részét bíróság elé hurcolták, nagy összegeket fizettettek velük egy
rosszul megkötött biztosítás miatt, mely, természetesen, részükre még a kártérítést sem
biztosította volna.
Az iskolára van itt szükség, hogy hívja fel
a figyelmet erre az intézményre és egyben
ismertesse is azt meg; megadván a szükséges
felvilágosítást, mely egyrészről lehetetlenné
teszi a biztosító félrevezetését, másrészről az
ellenőrzésnek egv bizonyos fokára is képesít.
A biztosítási ismeretek általánosítása igazán
jól felfogott közérdek, mikor tudjuk azt, hogy
milliókat menthetünk meg ezzel pénzben és
bizony sokat emberben is, mert tudott dolog,
hogy az ilyen csapásoktól sújtottak közül kerül
ki a kivándorlók egy része is. Másképen is,
a biztosítás közszükséglet, ezzel mindenkinek
ismerősnek kell lenni.
Nem tagadom azt, hogy ez a kérdés más
intézmények munkakörébe is tartozik, minők
a törvényhozás stb. Sőt tudom azt is, hogy
egyedüli orvossága a kötelező állami biztosítás
volna. Mindez az én felfogásom helyessége
mellett bizonyít. Addig ugyanis, míg a kötelező állami biztosítás megalkotva nincs és
m agán társulatok végzik a biztosítást, kik elsősorban saját, önző érdekeikért dolgoznak, kétszeresen szükséges, hogy a legszükségesebb
biztosítási ismereteket mindenki bírja, épen e
törekvéseknek ellensúlyozására. Ha pedig csakugyan egy nagy, nemzeti intézmény lesz ebből,
akkor hasonlóképen elsőrendű szükséglet, hogy
azt mindenki ismerje.
Előrebocsátom, hogy mindezek alatt én nem
értek magas biztosítási fejtegetéseket, csak
olyanfokú ismertetést, mint azt más közintézményeknél tesszük. Nagy általánosságban az
intézmény szervezetének, a biztosítás módjának,
feltételeinek rövid ismertetését. A tanítási tárgyak keretébe igen szépen beilleszthető, mint
azt alább igazolom is.
Látható tehát, hogy a biztosítás mai nem
normális állapota és a nem biztosítás három
pont körül forog. A biztosítás mai rendszere
mellett a kisgazda-osztály, mely a kérdésben
abszolút járatlan, ki van szolgáltatva a társaságoknak, jobban mondva azok ügynökeinek,
kik a legtetszetősebb formába öltöztetett ügyleteket kötik feleikkel, hogy azok tudatlanságával visszaélhessenek. Akár szándékosan,
akár tudatlanságból olyan biztosításokat kötnek, melyek még a törvény előtt sem nyújtanak elégtételt a most már háromféleképen is
megkárosított félnek. Már maga ez nagy fontosságúvá teszi a dolgot. Mily fontosságúvá
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válik a kérdés akkor, ha azt tekintjük, hogy
hány millióra rúg az évi kár, mely így meg
nem térül, de még inkább akkor, ha a nyomornak, szegénységnek arra a szinte elképzelhetetlen fokára gondolunk, mely úrrá lesz egy
porrá égett falu vagy város romjai felett.
Ismerős az a mozgalom, mellyel ma léptennyomon találkozunk : a nagy népboldogítási
láz. Bizonyos elvek körül csoportosuló pártok
valósággal rávetették magukat a földmívelőés kisgazda-osztályra, hogy lehetetlen elveik
szerint boldogítsák őket. Nem is számítva
azt, hogy pár évvel ezelőtt még nem fájt a
fejük a boldogtalanságuk miatt. Aki nyitott
szemmel kíséri az eseményeket, azok folyását,
az tudja és látja, hogy céljuk erkölcstelen.
A könnyen befolyásolható, napjainkban még
csekély erkölcsi felfogással bíró osztály ugyanis
a közel jövőben erős közéleti szerephez jut.
Erkölcsi súlya többszöröződni fog, ha kultúrális és anyagi jóléte is emelkedik, amikor
egy számottevő közéleti tényezővel állunk
szemben. Ez a perspektíva csábítja őket, nem
a nép gazdasági és erkölcsi jólétének emelése. Ezt a mozgalmat nem szabad tétlenül
néznünk, nekünk is cselekednünk kell. Tetteink ám azt mutassák, hogy minket csakugyan nemes ideálok vezetnek. S nekünk
minden lehető és kínálkozó alkalmat meg
kell ragadnunk, hogy a kisgazda, a földmívelő nép a vagyonosodásban előre haladjon, mert éppen az anyagi romlás az, mely
odavezeti, mitől szíve, lelke undorodik. Állami
és nemzeti érdek az anyagi jólét biztosítása,
s én azt hiszem, ez eszme is annak szolgálatában áll.
Hátra volna még arról szólani, hogy mi
módon és hova illesszük be ez ismereteket a
népiskolai oktatás keretébe. Ismétlem, ez ismeretekről nem mint önálló ismeretekről, külön tantárgyról gondolkozom. A számtan és
gazdaságtan körébe tartom azokat besorozhatóknak. Az intézmény ismertetésére kiválóan alkalmas volna néhány olvasmány az olvasókönyvben. Magánál a számtannál, az elemi
iskola természeténél fogva sem gondolhatok
komplikált számítási müveletekre, csak a legszükségesebb ismeretekre, mit az elemi iskolában tanítani lehet.
Célom inkább az, hogy az intézmény megismertessék, megadván az ehhez szükséges felvilágosításokat, mely vele szemben bizalmat
keltene, de egyben az ellenőrzés egy bizonyos
— ha nem is magas — fokára emelne. Nagyon természetes, hogy erről csak az V—VI.
osztályokban és különösen az ismétlő-iskolában lehet szó.
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PIH
Aratás előtt.
Künn a rónán, vadvirágos
Dűlő-úton járok,
Halk-zizegve bólintgatnak
Felém a kalászok . . .
Fenn, a m e n n y é g boltozatján
Kis p a c s i r t a szárnyal,
Betölti a mezőséget
Édes dalolással!
Zöld f á k m ö g ö t t a t á v o l b a n
Fehér tanyaházak
K o p o g ó z a j . . . eresz a l j á n
Kaszát k a l a p á l n a k .
Kis f a l u n a k sudár tornya
Csillámlik a m a r r a .
M e ög k o n d u l b e n n l á go y•/ z e n og é s s e l
Estéli h a r a n g j a . . .
L e l k e m b e n e sok édes h a n g
Imádsággá olvad :
— Áldd meg Isten a nagy munkát,
Aratnak itt holnap . . .
Lampérth
Géza.

A nagymama.
— Életkép. —
O t t ül a tornácon ősi karosszékben,
Hófehér a haja, ráncos az orcája ;
Régen látom, m é g i s jól esik, ha nézem,
H a csak egy p i l l a n t á s t vetek is r e á j a .
Á m u l t szelíd k é p e az ő agg alakja,
— í g y ölelkezik a régmúlttal a j e l e n ! —
Szivét keresztyéni j ó érzelem l a k j a
S az kíséri m i n d e n tettébe' szüntelen.
Kicsiny u n o k á i t r a j o n g v a szereti,
Sürögnek k ö r ö t t e az apró csemeték ;
Mindenik e g y f o r m á n kedves, drága neki,
E g y szavára mosolyg, aki sírt m á r elébb.
Gyermek lesz közöttük, m u l a t velők játszva,
Duzzogó babicát békít, ha szükséges ;
N é h a — tréfából — a s é r t ő d ö t t e t játsza,
De mindenkor kedves, de m i n d e n k o r édes.
H a magára m a r a d s zaj nem háborítja,
Kegyes elmélkedés j ő az ajakára :
Kapcsos i m a k ö n y v é t csöndesen kinyitva,
Buzog szívében az áhítat és hála.

E

LAPJA.

N

M a j d ezt
Kevés az,
Föl-fölkel
Mint egy
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Ö.
bevégezve, maga k ö r ü l tekint,
amit m á r gyönge szeme láthat !
ültéből . . . s visszatipeg megint . . .
j ó őrangyal, úgy őrzi a házat !

F é r j e rég a sírban. A boldog időnek
Emlékéül szentel néha egy-egy könyet,
Gondolat'i a mult képein t ű n ő d n e k
S úgy érzi, h o g y tőlük szíve, lelke könnyebb.
L á t j a elhunyt f é r j é t deli vőlegénynek,
Önönmagát boldog, koszorús a r á n a k . . .
S mire ábrándiból eszmélve — fölébred :
A tündéri képek messzi-, tovaszállnak.
Majd a jelen lép a r é g m ú l t n a k helyébe ;
É s ismét hálával telik meg a szíve,
Ú j r a könycsepp szökik szép, szelíd szemébe.
Mely a boldogságnak szivárványos íve.
S mint a l e n y u g v ó nap húcsú-mo.-olyt szórva
M e r ü l le szelíden az égbolt p e r e m é n :
Ez a múlt s j e l e n n e k szentelt, kedves óra
Szent n y u g a l m a t önt el a n a g y m a m a lelkén . . .
. . . Óh tartson m e g Isten, drága, nemes lélek,
H ő n szeretteidnek — épségben sokáig !
Szeretettel csüggök rajtad, a m í g élek,
Arcod a szívemben élő k é p p é válik.
Míg élvezed n a p j á t a boldog j e l e n n e k ,
A m í g közöttünk élsz szeretetbe' i t t lenn :
A h á n y hajszálad van, annyiszor áldjon meg
Áldásaival a m i n d e n h a t ó I s t e n ! !
Látrány.
Jámbor
Lajos.

A bosziíálló bíífoos.
Irta : Szentimrei

Martha.

Ködös, l u c s k o s f e b r u á r i n a p o n , m a g a s k e r e k ű
ökörszekéren érkezett meg az állami tanítónő
a szőlőbe. A k i l á t t a , m i k o r leszállt — p e d i g
v a g y h a t v a n szülő é r d e k l ő d ö t t a t a n ü g y i r á n t
a küszöb e l ő t t t á t o n g ó s í r s z e r ű , vízzel t e l t
g ö d r ö k k ö z t (azokból v e r t é k az iskolaépítésh e z szükséges v á l y o g o t ) — n e m m o n d t a , h o g y
takaros fehérszemély.
Kerek á b r á z a t a ragyás volt a rászáradt sárp e t t y e k t ő l s a h a j a l e b o m l o t t a rázós szekér e n . H á t az is v o l t az első d o l g a , h o g y a h a j á t
c s a v a r t a fel, m á s o d i k u l a z o n b a n m á r be a k a r t a
í r n i a g y e r m e k e k e t az i s k o l a t e r e m b e n , m e l y nes: p a d l ó j á t ű j j n y i m a g a s s á r r a l h o r d t á k m e g
a z é r d e k l ő d ő s z ü l ő k csizmái. ( A szülőket ú g y
d o b o l t a össze a h a d n a g y k e s e r v e s e n . ) M é r g e s
kőszénfüst dőlt ki a fordítva összeállított kályhából. (Hja, a szőlőben nem é r t i k a vaskályha
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szokását, ott még minden házban búbos uralkodik.)
A tanítókisasszony kinyitja az ablakokat
sorra és tintát kér, hogy beírja a gyermekeket
a magával hozott naplóba.
Az emberek összenéznek. Márhogy tintát?
A szőlőben ilyesmivel nem élnek. Kitűnő boruk
termett: idáig írástudomány nélkül is. Egy
szemfüles asszonyka azonban megértvén a kívánságot, hazaszaladt s egy fertályóra leforgása
előtt visszajött egy üveg kékítővel. S mivel az
öreg Roth, aki erre járkál naponta üvegével,
oly jó sűrű kékítőt árul, hát beválik az tintának
is. Ámbár kissé halaványan fog a penna s
szétfolynak a betűk, de hát nem megy az az
írás a király elébe!
A pettyesarcú kisasszony roppant örül a
kékítőnek s csak írja-írja a gyermekeket a
hidegtől megmerevedett kezével.
Mert ha széjjelereszti ezeket a szülőket,
nincs a világnak az a hadnagya, ki összedobolja őket megint. Hát csak folyik a beírás,
kissé lassan, nemcsak a merev kéz miatt,
hanem mert nagy dolog, mikor egy egy gyermek születésének esztendejét, hónapját, napját
kérdik !
Némelyik anya tudja, hogy akkor érkezett
magzatja, mikor a búza töve megszakad. De
a legtöbb csak áil és bámul. Néhány meg is
orrol. Elmegy. Még olyat! Hogy kivallatja az
embert, mint a bíró.
No, azért 10 órától 2 óráig mégis beíródik
mind. Utoljára egy kerek, feketeképü nagy szál
ember marad. Balaton Imre, korcsmáros, így
íratja be magát. Mikor a tanítónő leteszi a
tollat, azt kérdi tőle: „Elmehetek magukhoz
megmelegedni, átöltözni."
— Nem jöhet oda, kisasszonyka. Messze
lakom. Rajtam csizma van, mégis majd elakadtam a sárban.
— De ennivalót csak küld?
A nagy ember zavartan vakargatta tarkóját.
— Nálam csak egyszer egy évben főznek
vendégeknek. Március 15-én. Olyankor estély
van nálam. Egy adag birkapörkölt, egy üveg
bor : egy korona.
— Március 15-éig nem várhatok. Jó lesz
nekem addig egy pár tojás is.
—- Nem tojnak ilyenkor a tyúkok.
— Hát maguk mivel élnek ?
— Tésztalevessel, jjaprikás-krumplival. Abból
küldhetek, de csak úgy hat óra felé. Mert
ilyenkor még rövid a nap, elég ha reggel,
este eszik az ember.
A tanítókisasszonynak kissé káprázott a
szeme, mert korán reggel frtistökölt; s a kétórai szekerezés alatt jó étvágya támadt. Mikor
elköszönt a fekete ember, fogta az iskola-
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asztalon heverő kulcsot s benézett a tanítói
lakásba. Ott nem volt füst. Mert az első szobában nem i? gondoskodtak kályháról. A másodikban ugyan kér. falnak is vetve hátát
terpeszkedett egy óriási búboskemence, de
meleg, az abban a szobában sem érzett.
A tanítókisasszony megölelgette a búbost,
mint valami kedves barátnéját.
— Hej, ha én a te szívedet lángra tudnám
lobbantani !
A búbos hideg maradt, mint valami gazdag
rokon. A nedves, hideg oldalába belementek
a simogató ujjak, mint a vajba. Csak tegnap
rakták. Ennek bizonyságául még ott is hevert
a padlón egy pár mészfoltos, rossz papucs.
Valamelyik kőműves hagyta ott.
— Hát sem ebéd, sem meleg szoba? No, így
is jó. Hisz azt mondják, minden kezdet nehéz,
ámbár bizony sok dolognak a vége még keservesebb.
A tanítókisasszony kinyitotta övébe akasztott kis táskáját. Benne volt egy fél száraz
kifli és Guy Maupassant „Egy élet" című
könyve. Kabátban, amint érkezett, leült a kemence mellé. (Hátha az illúzió is melegít ?)
Míg a száraz kiflidarabot rágicsálta (óvatosan,
mint a gyerekek a cukrot, nehogy hamar elfogyjon), lelke elrepült a csillogó tollú íróval
a kék középtengerre, s csakhamar mintha
megcsapta volna Szicília vadvirágainak fűszeres
illata. A siető téli alkonyat rövid idő múlva
félbeszakította ezt a mulatságot is. Szerencséré, a kőművesek közt lehetett egy „kis
szórakozott", aki nemcsak rossz papucsát felejtette a padkái), hanem az ablakban is
hagyott egy fél szál faggyúgyertyát, néhány
gyufát, meg egy fületlen ivócsuprot. A négy
gyufa közül ugyan három náthás és nem gyúl
meg, de a negyedik érzi, hogy tőle most nagy
dolog függ s a kötelességérzet lángra lobbantja.
— Kedves faggyúgyertya ! Jó faggyúgyertya ! Légy te is belátó. Lassan, lassan égj
el . . . Mert ha nem kíméled magad,
hosszú
o
'
lesz az éjszaka, így, fűtetlen szobában, faszéken
üldögélve. Mert a bútorokat, az ágyneműt,
haj ! jó lesz, ha hat hét múlva elhozza ' egy
könyörületes szekér, ezen az anarkista, romboló hajlamú szőlőbeli úton.
Azonban a legszebb bíztatás sem önthet
hosszú időre lelket egy szűkkeblű faggyúgyertyába. Kilobban. Sötétség borul a kietlen,
magános épületre.
S az idegen leány ott a faszéken viruló
oleandergalyakra gondol, amiket ő tavasszal
lemetszett a tövükről, hogy hideg vízbe dugja
őket. Oh, szegény oleandergalyak ! Azok érezhették magukat éppúgy, mint ő. Sok közülök
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sárgult, fonnyadt, egy-kettő aztán gyökeret is
vert s kiszáradt.
— Vájjon e'n is gyökeret verek valaha ?
Minden éjszaka eltelik egyszer, a legforróbb
is, a legfagyosabb is. Es reggel mosolygó
gyerekek jönnek, meg egy derék gondnoksági
tag. Az egyetlen a szőlőben. Aki ámbár egyszerű szőlőmunkásból küzdötte fel magát
szőlőbirtokossá, értelmes ember létére 15 esztendeig járkált, míg kijárta a szőlőnek az
állami iskolát.
Benéz a tanítói lakásba is, s miután két
percnyi ott-tartózkodás alatt nagyon emelgetnie kell csizmás lábát, bogy el ne fagyjon,
megígéri, hogy küld szalmát kölcsön. Hadd
fűtsön be vele a kisasszony ! Es áll is emberül szavának.
Hej, jó világ, lesz már meleg szoba !
Csakhogy ez a búbos nyilván nagyzási hóbortban szenved. Mihelyest begyújtanak, olyan
párafelhőbe burkolódzik, mint estefelé a legbüszkébb hegyorom.
Három napig be sem lehet abba a szobába
m i tili. Hanem három nap múlva aztán — igazán
érdemes !
Amint belép a tanítókisasszony, előbb visszahökken, aztán nagy kacagással térdre borul a
csoda előtt. No, csak mondja még valaki, hogy
a huszadik században nem történnek csodák !
Künn fergeteg dúl, fúl, halott a természet, a
nagyzoló búbos pedig büszkén tavaszi pompában díszeleg. Zöld vetés hullámzik tetején,
oldalain, padkáin. (Nyilván a tapasztáshoz
használt törekben sok árpaszem maradt s az
a jó, meleg, nedves talajban mind kikelt.)
Hát ez csoda. Nem mindennapi látvány.
Még arra is érdemes, hogy a kir. tanfelügyelő
úr megtekintse. És mégis, mire nem képes
egy megátalkodott fehérszemély ? Leül és
kérvényt ír a gondnoksághoz. Olyan furcsákat
emleget, hogy egészségére nemcsak neki, hanem a gyermekeknek is szüksége van. S
miután minden tanítótól azt kívánják, hogy a
lelkesedés tüze lobogjon keblében, ő benne
pedig már a lélek is megfagyott : lobbantsa
újra lángra a Tekintetes Gondnokság a méltányosság egy szikrájával s száműzze a nagyzoló
búbúst. Csak egy közönséges vaskályháért
esedezik, mely nem pályázik rendeltetésétől
eltérően csodákra, hanem szerényen és állán- 1
dóan melegít.
Lett is a kérvénynek rögtön foganatja.
Látszik, hogy a gondnokságban úri emberek
is ülnek. Mert hát azok csak rútul részrehajlók, mihelyest fehércselédekről esik szó. Hát
nem átírtak a községnek, hogy vegyék figyelembe a kérvényt. (Mert a szőlőbeli iskolát
a község emelte s az állam még nem vette át.)
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Várta is a tanítókisasszony a végzést roppant,
reménykedve, kezeit dörzsölgetve s lábacskáival topogva. Néha ki-kijött egy-egy gondnoksági tag úr is és mindannyiszor konstatálta,
hogy náthát kapott a tanítói lakásban. A kisasszony időről időre alá is gyújtatott a gonosz
•búbosnak, mely a megtestesült rosszakarat!
Terpeszkedett, zöldült, gőzölt s utoljára inkább
négyfelé repedt, mintsem csak egy cseppnyi
meleget kiadjon.
A tanítókisasszony éjjelenként azt álmodta,
hogy a gonosz búbos mellére nehezedett s
ilyenkor fuldokló köhögésre ébredt.
Aznap, mikor egy kis béresleány az első
márciusi ibolyát tette le az iskolaasztalra, a
vöröszsinóros és vörösorrú községi hadnagy is
beállított a végzéssel. A község feje, a jegyző
úr tudatta benne, hogy a búbost holmi kicsinyes
egészségi szempontokból kitétetni — tilos.
Annak állania kell. Mert megvetendő a divatmajmolás, ellenben a tradíciók tiszteletben
tartandók. Száz és száz érdemes ember öregszik
meg a padkán üldögélve. Ezer és ezer hazánkfia
alszik a sutban.
A derék búbos tehát ősi tradició gyanánt
érintetlenül hagyandó.
A tanítókisasszony kezéből leesett az írás a
padlóra. Nem hajolt utána. Csókot intett az
iskola ablakán behulló napsugárnak.
Most már csak te benned van minden
reménységem! Erősödj, édes kedves napsugár !
Melegítsd be szobámat . . . És erősödtek a napsugarak, bemelegítették a rideg szobát s legyilkolták a falak zöld penészgombáit. Ám a
didergő leánylélekbe már nem bírtak behatolni.
Azt végkép megfagyasztotta a még meg sem
született jövő téltől való félelem. Nyitogattak
a szőlőben, fehér virágfelhőkbe borultak a
gyümölcsfák, fakadt virág már itt-ott, a gyermekek lelkében is, de a tanítónő lehajtotta fejét,
mint a dércsípett mindszenti rózsa s az arca
úgy fehéredett, mint a napra teregetett vászon.
És mikor eljött a kir. tanfelügyelő úr, és
nem talált kivetni valót az iskolában (ámbár
az első osztályos Gáspár Lidi az asztal lábát
nem a kezével, hanem a lábával mutatta meg
neki) hová, csak olyan helyre, hol kályha és
szeretet nélkül nem didereg az ember.
A tanfelügyelő úr megcsóválta a fejét, s azt
mondta, hogy nehéz dolog az !
Már a cseresznyét is kóstolgatták a verebek,
mikor egy reggelen a tanítónő óriási koppanásra ébredt. Átsietett a másik szobába, s
meglepetten nézte, hogy a búbos pocakján
hatalmas lyuk tátong. A lyukon egy munkás
dugta ki a fejét, és „Jó reggelt!" kívánt.
— Kihordjuk, kisasszonyka. Az építész úr
parancsára. Ha nem melegít, minek foglalja
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el a h e l y e t ? í g y a s z o b á b a n t á g u l a hely,
mi m e g f e l h a s z n á l j u k a t é g l á k a t .
A t a n í t ó n ő vállat v o n t s k i m e n t . N e m
v á r t a be az e l l e n s é g v é g l e g e s ö s s z e r o s k a d á s á t .
Akik sokáig harcolnak eredménytelenül, azokra
a véletlen á l t a l elért cél k ö z ö n y ö s s é válik.
R á sem g o n d o l t t ö b b e t a b ú b o s r a , a n n á l t ö b b e t
foglalkoztatta áthelyezése. Hideg, bús volt a
vakáció, r a j t a ü l t a jövő t é l k ö d e .
P e d i g a u g u s z t u s utolsó n a p j á n megjött az
áthelyezés. T a n y a i i s k o l á h o z , t o v á b b
mag á n y b a , s z o m o r ú s á g b a , d e m e l e g szoba o t t
t á n csak l e s z ?
H á t igen. C s a k u g y a n v a s k á l y h á t t a l á l t o t t .
E p ki a k a r t a p r ó b á l n i , m i l y e n lelkesen m e l e g í t ,
m i k o r levelet h o z o t t a p ó s t a . A j e g y z ő ú r í r á s a !
„ F e l h í v o m , h o g y a szőlőből j o g t a l a n u l e l távolított
búbost
azonnal
állítassa
vissza,
v a g y h á r o m n a p a l a t t t í z k o r o n á t fizessen a
község p é n z t á r á b a , k ü l ö n b e n f ö l j e l e n t e m f e l e t tes hatóságunknak."
A búbos megbosszulta m a g á t ! A lelke
v i s s z a j á r . . . n e m is h a z a , m i n t illene . . . h a n e m
a t a n í t ó n ő ú j á l l o m á s h e l y é r e . É s mivel a
tanítókisasszonynak
f ö l ö s l e g e s 10 k o r o n á j a
nincs, h á t a b ú b o s r a v o n a t k o z ó a k t á k m o s t
m á r o t t is f e k ü s z n e k a k ö z i g a z g a t á s i b i z o t t ság asztalán . . .

Gazdasági Tanácsadó.
M. E. Csábor. 1. A legcélszerűbb eljárás ezen kiTételes kérelemmel az orsz. méhészeti felügyelőhöz
(Kovács Antal, Budapest, V., Földmív. minisztérium)
fordulni. Ha egyáltalában lehetséges, hogy felvétessék
a tanfolyamra, úgy ezt a felügyelő meg is fogja tenni.
2. Méheket — a szállítás nehézsége miatt — nem ad
a minisztérium. — N. Sz. K. M.-szállás. Fiatal fákon
a gyönge hajtások levághatok veszély nélkül az esetben, ha elegendő erős hajtás marad az illető fán a
Kzép korona kiképzéséhez. Minden kertészkedő ember
látja azt, hogy mennyit vághat le az ágakból. Ha igen
sok hajtás marad a fán, sok lesz a lomb, de kevés
lesz a gyümölcs, s ami kevés gyümölcs terem, az sem
érik be teljesen, mert az árnyékban az érési folyamat
igen lassú. A keletkezett kisebb sebeket kenje be azonnal ojtóviasszal, az esetleges nagyobb sebeket pedig
tiszta, friss szarvasmarha-trágyával kevert agyaggal.
Egyes fákon mindezek dacára előfordulhat egy kis
mézgásodás, pl. a cseresznye-, megy-, stb. fákon, de
ez sem veszélyes, lávéve, ha igen nagymérvű. Egyebekben ajánlhatom Molnár István : A gyümölcsfatenyésztés című mű beszerzését, amelyet Nágel Ottó könyvkereskedése 1 korona ellenében megküld. (Címe : Nágel Ottó, Budapest, V n . kerület, Múzeum-körűt 2.
szám.) — D. F . Székelykeresztúr. A pajzstetvek
ellen úgy védekezhetik, hogy közönséges szappanból
erősebb főzetet készít s azzal egy erősebb szőrözetű
kefe segélyével letisztítja a gyümölcsfák ágairól a
pajzstetűket. Utána az ülető gyümölcsfák mésztejjel
bekenendők, illetve befestendők. Egyebekben ajánlhatom, hogy az illető kerületi szaktanárt kérdezze
meg akkor, ha az Székelykeresztúrra jön előadásokat tartani. A szaktanár a hely színén fogja a be-
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teg gyümölcsfákat megtekinteni és véleményt mondani a betegségek elleni védekezésre vonatkozólag.
— P. Gt. Makó. A gróf Teleky Arvéd féle, vízzel
fűthető keltető-gépek a gyakorlatban igen jóknak
bizonyultak. Kezelésük könnyű és biztos és ami fődolog : egyszerű, úgy, hogy a keltetési eredmény
mindig igen szép volt. A Moró-féle keltető-gépet nem
ismerjük. — F . K. Komárom. A közlemény folytatása és befejező cikke is beküldendő. Addig nem
lehet az első részt leközölni, amíg a teljes cikket át
nem olvastuk. — S. A. Kusaly. Szőlős- és gyümölcsöskert létesítéséhez kaphat a földmív. minisztériumtól
ingyen vesszőket, illetve csemetéket, ha a gyümölcsöst az iskola részére létesíti ; ha pedig magáncélra
akar gyümölcsöst létesíteni, úgy kedvezményes árban
kapja a gyümölcsfákat, illetve szőlővesszőt. Mindkettőt
külön-külön kérvényen lesz célszerű kérelmezni s a
kérvényt a szüágymegyei gazdasági egyesület ú t j á n
felterjeszteni. A kérvényre 1 koronás bélyeg kell. A
faiskola számára kap ingyen csemetéket, de legjobb,
ha ezt a község hivatalosan kéri. A kérvények október
hó 15-ig nyújtandók be a földmívelési minisztériumhoz. — L. J . Helivágása. 1. A mult számban részletesen informáltuk a teendőkről, de ez bizonyosan
elkerülte figyelmét. 2. Halikrák beszerezhetése végett
forduljon az országos halászati felügyelőséghez Budapest, V., földmívelésügyi minisztérium. A kérvényben
megjelölendő, hogy milyen vízzel rendelkezik, mennyi
a víz hőfoka s milyen halakat óhajtana telepíteni. —
l f j . K. F . Szabadszállás. 1. Úgy az erdészeti főiskola-,
mint a gazdasági akadémiákhoz rendes tanulóul csak
akkor vétetik fel, ha középiskolai (gimnáziumi vagy
reáliskolai) érettségi bizonyítványa van. 2 Az erdészeti főiskolán 4 éves, a gazdasági akadémiákon 3 éves
a tanfolyam. Előzetes gyakorlati év nem szükségeltetik. 3. Csupán tanítói oklevéllel folyamodni hiábavaló fáradság. — B. J . Szecse. 1. Hyen kis területen
a kertészeten kívül csakis a gyógynövények termelése
volna sikerrel bemutatható. 2. Amíg az új gazdasági
népoktatási törvényjavaslat törvényerőre nem emelkedik, az eddig kiadott miniszteri rendeletek irányadók. Bővebbet e kérdés tárgyában saját tanfelügyelőjétől kérjen. — D. J . Kérését áttettük az illetékes
osztályba. — T. E. Veröcze. Elhasznált távirdasodronyokért a kereskedelmi miniszterhez kell fordulni. A kérvényhez az illető gazdasági egyesület
által kiállított és 1 koronás bélyeggel ellátott igazolvány melléklendő, annak bizonyításául, hogy a
kért sodrony gazdasági (vagy kertészeti stb.) célra
szolgál. A 3 milliméteres sodronyból 1000 folyóméterre
55 kilogramm szükségeltetik. Egy métermázsa sodrony
ára 20 korona.

Könyvesház.
* E b t e n y é s z t é s . ( í r t a és 100 ábrával e l l á t t a
Monostori
Károly
állatorvosi főiskolai t a n á r .
Szerző háromezredik
szakmunkája. Kiadta a
Franklin-Társulat.) A m a g y a r szakirodalomban
ez az első munka, amely az ebre vonatkozó
Összes t u d n i v a l ó k a t az olvasó elé t á r j a . E b t e nyésztő v a g y ebkedvelő, a v a g y vadász, erdész
és más é r d e k e l t kimerítő tájékozást szerezhet
e műből. A rendkívül é r d e k e s történeti és t e r mészetrajzi leírás u t á n bonctanilag, é l e t t a n i l a g
tárgyalja a szerző a k u t y á t , aztán annak h a t v a n nál több f a j t á j á t i s m e r t e t i szóban és jellegzetes
ábrákban. Szól azután az ebek elhelyezéséről, a
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szaporítás (tenyésztés) egész mibenlétéről, a : felvétetni kívánó egyének ez iránt illetékes tankölykök fölneveléséről, tanításáról és idomításá- : felügyelőségüknél tartoznak kellő időben jelentról. majd a kutyák táplálásáról, alkalmas táp- ; kezni. A felvétel felett a közoktatásügyi miniszter dönt.
szereiről, azután a gondozásukról, az adásukról
és vevésükről, meg a szállításukról, mindenütt
— Cementburkolat sertésfiadztatóban.Serábrákkal is illusztrálva a mondottakat. Ismertet
tésfiadztató-ketrecek talaját az átszennveződéstől
végre
43 ebbetegséçet.
és kilenc úgvnevezett
s esetleges befertőződéstől védendő, itt-ott nálunk
O
O O
Oi/
rossz szokást az ebnél s adja ezeknél a segítség is, de igen kiterjedten külföldön cementburkolással szokás ellátni. Kezdetben általában igen ideámódjait. Nem lehet ebre vonatkozó kérdés, melyre
e könyv tájékoztatót nem nyújt. Ábrái igen lisnak s különösen egészségügyi szempontból
felettén előnyösnek vélték e burkolást, idők
szépek, a fajtákra karakterisztikusak s a könyv
folytán rájöttek azonban, hogy a malacpusztuláegész kiállítása díszes. Érdemes elolvasni nemcsak mint egy kiváló szakember 3000-dik művét, sok legalább részben e burkolat hatására vezethetők vissza. Megesik pl. külföldön, hogy cementhanem mint e dologban egyetlen, úttörő, jeles
burkolatú fiadztatóban egyetlen malacot sem
magyar szakmunkát is. Ára füve 3 K, vászonlehet kívánatos sikerrel fölnevelni. Az első nakötésben 4 Iv óO f.
* A c s i p e r k e g o m b a t e r m e s z t é s e . Ismere- pokban még csak megvannak valahogy a malacok, de aztán elkezdenek nyomorodni és részben
tes dolog, hogy a csiperkegomba (sampion) terel is hullanak, és pedig a következő tünetekkel :
mesztése Franciaországban milliókat és milliókat
étvágyuk rossz, lábaik merevek, szőrzetük borzas,
jövedelmez s általában nagyon hasznothajtó terköhögnek, lesoványodnak, megbénulnak. Hogy
mesztési ág, mert nem kíván sem nagy befektemiféle tulajdonságával — talán sima, csuszamlós
tést, sem nagy munkaerőt s mindig kész piaca
és hideg voltával — hat károsan a malacra a
van. Nálunk még kevesen foglalkoznak vele s
cementburkolat, az nem tudatik. Jóllehet külép azért nagyon jó szolgálatokat tehet Eperjessy
földön példák vannak arra, hogy az ilyen burIstvánnak a ..Falusi Könyvtár" című vállalatban
kolatú fiadztatók idővel megszűnnek veszélyessé
megjelent kis munkája, amely a csiperkegomba
lenni, igyekeznek a kalamitáson részint igen bő
termesztéséről szól s a termesztés szabályairól a
almozással, részint fahídlásoknak a cementburkolegszükségesebb tudnivalókat adja meg. Szerző,
ki elméletileg és gyakorlatilag egyformán jól latra való alkalmazá-ával segíteni. A bővebb
ismeri a tárgyat, a tudnivalókat olyan világosan almozás, kivált zsuppszalmával, megfontolást igényel, mert ismeretes, hogy az ily alomba a
és pontosan írja meg. hogy akárki megtanulhat
malac könnyen belebonyolódhatik s anyja által
belőle annyit, amennyivel a termesztésével hozzáagyonnyomathatik ; a szecskával történő almozás
kezdhet. A képekkel is becsesebbé tett füzet a
pedig épen nem segít, mert a malacok széttúrFranklin-Társulat adta ki ; ára 1 korona.
ják s megint csak a kopasz cementburkolatra
kerülnek. Jabbnak bizonyult a cementburkolatra
fahídlást alkalmazni, vagy az egész ketrec aljára,
Vegyesek.
— Mezőgazdasági tanfolyam néptanítók vagy Cíak oda, ahol a koca malacaival megés gazdasági tanítónők számára. A föld- vonulni szokott. Az ilyen hídlást úgy kell alkalmazni, hogy ne feküdjék távol a cementezett
mívelésügyi miniszter a kisebb fokozatú gazdaaljtól, és hogy betehető és kivehető legyen,
sági népiskolákon a gazdasági tárgyak tanítására
vagyis a burkolatnak s magának a hídiásnak a
hivatott népiskolai tanítók, illetve tanítónők
gyökeres tisztítása akadályba ne ütközzék. Hogy
gazdasági kiképzése céljából folyó évi július
19-től bezárólag augusztus 14-ig az adai, al— ha nagyobb területről van szó — a hidlás
gyógyi, békéscsabai, breznóbánvai, csíkszeredai, több darabból is állhat, önként érthető. Egyéb
hódmezővásárhelyi, jászberényi karcagi, komákörülmények (kellő levegőcsere, tisztaság) szem
romi, szilágysomlyói és szabadkai fóldmívesiskoelőtt tartásával okvetlenül előnyös a tiadztató
lákon 20 — 20, összesen -300 néptanító, a kecsburkolatának ilyetén berendezése.
keméti földmívesiskolán pedig 20 gazdasági tanítónő részére mezőgazdasági tanfolyamot rendez.
Tartalom. Takarékosság. Romhányi Sándor. —
A természetrajz gazdaságtani vonatkozásai. Éber Rezső.
Ezen tanfolyamra felveendő minden egyes nép— A gazdasági népoktatási törvényjavaslatról. Háda
tanító (tanítónő) egyszáz (100) K átalányban réJózsef. — Nyári védekezés a galagonya-özöndék ellen.
szesül, mely összegből 40 Iv ellátási díj levonáTóth Lajos — A biztosítási ismeretek a népiskolában.
sával 30 K-t a jelentkezéskor, 30 K-t a tanfoAlbrecht István. — Aratás előtt. (Pihenő.)LampérthGéza.
— A nagymama. (Pihenő.) Jámbor Lajos. — A boszúálló
lyam befejeztével fizetnek ki. A tanfolyamokra
tényleg alkalmaztatásban levő oly néptanítókat, búbos. (Pihenő.) Szentimrei Martha, — Gazdasági
Tanácsadó. — Könyvesház. — Vegyesek.
tanítónőket vesznek fel, kik meiőgazdasági tanfolyamon még nem vettek részt. A tanfolyamokra
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A in. kir. államvasutak
1909 máj. 1-től érvényes nyári menetrendje.
VII.

Az aranyosgyéres—tordai vonalon.
Aranyosgyéres és Torda között egy-egy ú j
vegyesvonat helyeztetik forgalomba, mely Tordáról Aranyosgyeresre d. e. 11 óra 28 p.-kor érkezik és Aranyosgyéresről Tordára d. e. 11 óra
50 p.-kor indul. Az ú j vonatok Aranyosgyéresen
csatlakozást nyernek Budapest felé, illetve Segesvár felől.

A küküllőszög—parajdi vonalon.
A Parajdról reggel 7 óra 45 p.-kor és a Küküllőszögről jelenleg d. e. 9 óra 11 p.-kor, az ú j
menetrendnél pedig d. e. 9 óra 34 p.-kor induló
személyvonatok Küküllőszög és Parajd között a
nyári menetrend egész tartama alatt naponta
fognak közlekedni.

A kiskapus—nagyszebeni vonalon.
A jelenleg Kiskapusról d. e. 1 1 óra 20 p.-kor
Nagyszebenbe induló személyvonat már d. e. 9 óra
50 p.-kor fog indulni, miáltal e vonat úgy Budapest, mint Brassó felől közvetlenül fog csatlakozni.
Nagyszeben és Vízakna-fürdő között a m u l t
nyáron forgalomban volt fürdővonatok május bó
15-től, bezárólag szeptember 15-ig, ismét naponta
fognak közlekedni.

A segesvár—székelyudvarhelyi vonalon.

LAPJA.

35

d. e. 11 óra 40 és este 6 óra 3 p.-kor, Gyopárosi fürdőről vissza pedig d. e. 9 óra 45, d. u.
12 óra 5 és este 6 óra 22 p.-kor fognak indulni.

A nagyvárad— szeged-rókusi vonalon.
A jelenleg Szeged-Rókusról éjjel 3 óra 30 p.kor Nagyváradra és a Nagyváradról d. u. 4 óra
45 p.-kor Szeged-Rókusra induló személyvonat
F ü r j e s 51. sz. őrháznál utasok fel- és leszállása
céljából feltételesen megállíttatik.

A gyula—simonyifalvai vonalon.
A Gyuláról d. e. 8 óra 42 p.-kor Simonyifalvára és a Simonyifalváról d. u. 1 óra 27 p.kor Gyulára induló, valamint a jelenleg csak
Gyula és Vámház kitérő között közlekedő összes
motoros-vonatok forgalma megszüntettetik.

A petrozsény—lupényi vonalon.
Livazénytól Petrozsényig j ú n i u s 20-tól szeptember 12-ig, vasár- és ünnepnapokon, a m u l t
évben közlekedett esti személyszállító tehervonat
ismét közlekedni fog.

A z alvincz—nagyszebeni vonalon.
Nagyszeben és Erdélyszerdahely között vasárés ünnepnapokon, valamint a nagyszebeni hetivásárok napjain, azaz kedden és pénteken egy-egy
ú j vegyesvonat helyeztetik forgalomba, mely Nagyszebenről d. u. 12 óra 25 p.-kor és Erdélyszerdahelyről vissza este 7 óra 10 p.-kor fog
indulni.

A czegléd—szolnoki vonalon.

A jelenleg Székelyudvarhelyről reggel 7 órakor
és az ú j menetrend szerint már reggel 6 óra 16 p.kor Segesvárra induló vegyesvonat ezentúl nem
Segesvárott, hanem Héjjasfalván fog az Aradon
át Budapest felé menő gyorsvonathoz csatlakozni.

A jelenleg személyszállításra közlekedő tehervonatok helyett személyvonatok fognak közlekedni, melyeknek eddigi menetsebessége lényegesen felemeltetett.

A brassó— zernesti vonalon.

A szeged-rókus—dáljai vonalon.

A mult nyáron Brassóról reggel Zernestbe induló vasár- és ünnepnapi vonat az idén is ugyanazon a napokon, június 6-tól augusztus 29-ig
bezárólag ismét forgalomba helyeztetik.

A jelenleg Zomborról éjjel 3 óra 39 p.-kor
Szeged-Rókusra induló személyvonat forgalma
Zombortól Szabadkáig megszűnik és helyette Zomborról reggel 5 óra 5 p.-kor egy ú j személyvonat indul, mely Szabadkára reggel 7 óra 20 p.kor érkezik.

A szolnok—hódmezővásárhelyi vonalon.
A jelenleg Kúnszentmárton és Szentes között
közlekedő hajnali motoros-vonatok forgalma megszüntettetik.

A kiskúnfelegyliáza—orosházai vonalon.
Orosháza és Gádoros között a mult évben
naponta közlekedett délutáni motoros-vonatok máj u s bó 15-től szeptember bó 15-ig ismét forgalomba helyeztetnek.
Orosháza és Gyopárosi fürdő között 3 — 3 ú j
mótoros-vonat m á j u s 15-től szeptember 15-ig
naponta forgalomba helyeztetik.
Az ú j vonatok Orosházáról d. e. 9 óra 25,

A temesvár-józsel'város—báziási vonalon.
A Báziásról d. e. 9 óra 55 p.-kor induló
személyvonat Podporány és Vattina kitérőkön nem
fog megállíttatni.

A temesvár-józsefváros—buziásfürdői
vonalon.
A jelenleg Buziás-fürdőről d. u. 5 óra 15 p.kor Temesvár-Józsefvárosra induló személyvonat
csak bezárólag május 31-ig közlekedik.
Június 1-től szeptember 30-ig helyette Buziásfürdőről este 7 óra 25 p.-kor egy ú j személy-,
I -
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vonat indíttatik, mely Temesvár-Józsefvárosba este
9 óra 7 p.-kor érkezik.
A mult nyáron j ú n i u s hó 1-től, bezárólag
szeptember hó 30-ig közlekedett fürdővonatok
ugyanazon időtartamra az idén is forgalomba
helyeztetnek.

A versecz—marosillyei vonalon.
A jelenleg Lúgosról éjjel 2 óra 50 p.-kor
Verseezre induló vegyesvonat helyett éjjel 2 óra
40 p.-kor egy személyvonat indíttatik, mely Verseczen Temesvár-Józsefváros, illetve Budapest felé
is csatlakozni fog.

A zsombolya—nagyfoecskerek-bégaparti
keskenyvágányú vonalon.
A jelenleg Nagybecskerek és Csősztelek között
közlekedő délutáni személyszállító tehervonatoknál
a személyszállítás a csősztelek—zsombolyai vonalrészre is kiterjesztetik. Az ú j vonat Zsombolyáról, csatlakozással Temesvár-Józsefváros felől,
indul d. u. 12 óra 10 p.-kor, az ellenkező irányból Zsombolyára érkezik d. u. 4 óra 5 p.-kor,
ahol Temesvár-Józsefváros felé csatlakozást nyer.
A jelenleg Zsombolyáról d. u. 3 órakor induló
vegyesvonat — közvetlen csatlakozással a Budapest és Temesvár-Józsefváros felől érkező személyvonathoz — Zsombolyáról d. u. 5 óra 10 p.-kor
fog indulni.

A kúnszentmiklós—tass—dnnapata j i
vonalon.
A jelenleg Kúnszentmiklós—Tassról d. u. 5 óra
5 p.-kor induló vegyesvonat este 8 óra 20 p.kor fog indulni és Budapest felől közvetlen személyvonati csatlakozást nyer.

Az india—vinkovezei vonalon.
Mitroviczától Vinkovczéig egy ú j személyvonat helyeztetik forgalomba, mely Mitroviczáról
— csatlakozással az Indiáról d. e. 11 óra 58 p.kor odaérkező vegyesvonathoz — d. u. 12 óra
4 5 p.-kor fog indulni és Yinkovczéra d. u. 3 óra
4 8 p.-kor érkezik, hol Eszék és Brcka felé közvetlen csatlakozást nyer.

A kaposvár—mocsolád—sióioki vonalon.
A Kaposvárról jelenleg d. e. 8 óra 15 p.-kor
induló mótoros-vonat reggel 6 óra 28 p.-kor fog
indulni és Siófokra d. e. 10 óra 6 p.-kor érkezik, a jelenleg Kaposvárról d. u. 5 óra 5 8 p.kor induló mótoros-vonat pedig már d. u. 3 óra
25 p.-kor fog indulni és Siófokra este 6 óra
58 p.-kor érkezik.
Előbbi vonat Siófokon közvetlen csatlakozást
talál a déli vasút gyorsvonatához Nagykanizsa
felé, utóbbi vonat pedig Kaposvárott közvetlen
személyvonatú csatlakozást n y e r Budapest felől.
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A kaposvár—szigetvári vonalon.
Kaposvár és Szigetvár között egy-egy ú j vegyesvonat helyeztetik forgalomba. Az ú j vonat
Kaposvárról d. e. 11 óra 20 p.-kor indul és
Szigetvárra d. u. 2 óra 4 p.-kor érkezik, az ellenirányú vonat pedig Szigetvárról d. u. 4 óra
50 p.-kor indul és Kaposvárra este 7 óra 5 1 p.kor érkezik.
E vonatok Kaposvárott közvetlen gyorsvonatú
csatlakozást nyernek Budapest felől, illetve F i u m e
felé, Szigetvárott pedig személyvonatú csatlakozást Pécs felé, illetve felől.

A dugoselo—novskai vonalon.
Novskától Dugoseloig egy tehervonat naponta
személyszállítással fog közlekedni, amely Novskáról este 7 óra 11 p.-kor indul és Dugoselora
éjjel 11 óra 6 p.-kor érkezik, hol közvetlen gyorsvonati csatlakozást nyer Budapest és F i u m e felé.

A banovajaruga—pakráczi vonalon.
Banovajarugáról d. e. 8 óra 31 p.-kor Pakráczra és Pakráczról este 6 óra 15 p.-kor vissza
Banovajarugára naponta egy-egy ú j személyvonat
indíttatik.
Ezen ú j vonatok Banovajarugán át Dugoselón
közvetlen csatlakozást nyernek a budapest—-fiumei gyorsvonatokhoz, Budapest felé és felől,
illetve F i u m e felé és felől.
Végül értesíttetik az utazó közönség, hogy a
következő vonalakon és vonatoknál az I. osztályú
kocsik j á r a t á s a beszüntettetik : A Budapest keleti
p. u.—Torbágy, Budapest keleti p. u.—Bicske,
Budapest keleti p. u.—Komárom, Budapest keleti
p. u.—Péczel, Budapest keleti p. u.—Gödöllő,
Budapest keleti p. u . — H a t v a n , Budapest keleti
p. u.—Szolnok, Budapest nyugati p. u.—Rákospalota—Újpest, Budapest nyugati p. u.
Dunakeszi—Alag, Budapest n y u g a t i p. u.—Göd, Budapest n y u g a t i p. u.—Vácz, Budapest nyugati
p. u.—Nagymaros, Budapest nyugati p. u.—Szob,
Budapest nyugati p. u.—Czegléd, Szolnok—Püspökladány, Püspökladány—Nagyvárad, A r a d — S o borsin, Kecskemét—Szeged és Kiskúnfélegyháza—
Szeged között közlekedő helyi vonatoknál, kivéve
a Budapest nyugati p. u.-ról d. e. 8 óra 4 5 p.kor és d. u. 4 óra 20 p.-kor Nagymarosra, valamint a Nagymarosról d. e. 1 1 óra 45 p.-kor és
este 6 óra 5 4 p.-kor B u d a p e s t nyugati p. u.-ra
induló helyi vonatokat, melyeknél az I. osztályú
kocsik tovább is közlekedni fognak.
Megszüntettetik az I. osztályú kocsik járatása
még a nagyvárad—püspökfürdői és nagyvárad—
félixfürdői vonal összes fürdővonatainál és több
vonalon a személyszállító tehervonatoknál.
(Utánnyomás nem díjaztatik.)

A magy. kir. Államyasiítak

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

igazgatósága.
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olvasókönyvek.

Nemzeti olvasókönyv a népiskolák II. és I I I . osztályai s z á m á r a . Az új Tanterv szerint szerkesztették Radnai Rezső, vallás- és közoktatásügyi miniszteri osztálytanácsos ; Gyulai Ágost, pedagógiumi
tanár ; Thótt Rezső, leánygimnáziumi tanár, a Népisk. Könyvt. Int. Biz. előadója. A II. osztály számára
szolgáló kötet bolti ára 64 f, nettó-ára 4S f. A III. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 7*2 f, nettó-ára
54 f. Engedélyezve a vallás- és közoktatásügyi m. k i r . minisztérium 1909. évi 47.107. sz. rendeletével.
E könyveket minden megrendelőnek nettó-áron szolgáltatjuk ki.

Hivatalos bírálat
a következő című tankönyvekről :
1. Nemzeti Olvasókönyv a népiskolák II. osztálya
számára. Szerkesztették : Gyulai Ágost, Radnai Rezső
és Thótt Rezső. Rakssányi Dezső rajzai után Morelli
Gusztáv fametszeteivel.Bolti ára 64 fillér.Budapest,aM.
kir. tudományegyetemi nyomda tulajdona. 1909.152.1.
2. Nemzeti Olvasókönyv a népiskolák III. osztálya
számára. Szerkesztették : Gyulai Ágost, Radnai Rezső
és Thótt Rezső. Rakssányi Dezső rajzai után Morelli
Gusztáv fametszeteivel. Bolti ára 72 fillér. Budapest,
a M. kir. tudományegyetemi nyomda tulajdona. 1909.
19*2. 1.
Manap már majdnem axiómává alakult ki a pedagógiai köztudatban az az igazság, hogy a népiskolai olvasókönyv a nemzeti nevelésnek egyik fő-fő eszköze.
Ezért megkövetelik tőle, hogy anyagát a nemzeti irodalomnak olyan termékeiből kerítse, amelyek a gyermeki szellemmel hasonivásúak, kongeniálisak. Megkövetelik tőle, hogy olyan nemzeti biblia-féle legyen.
Az eszménykép olyan olvasókönyv volna, amely egészen
irodalmunk remekeiből volna összeállítva. Csakhogy az
ilyet egy csapással előteremteni nem lehet. Az ilyen
olvasókönyv apránként keletkezik, évtizedek során, oly
módon, hogy minden olvasókönyv kerít legalább egy
pár ilyen mintaszerű olvasmányt ; ezeket az utána
következők nemcsak hogy örökbe veszik, hanem a
maguk részéről is megtoldják egynéhánnyal. így jön
létre a klasszikus olvasmányoknak valóságos hitbizománya. Az időrendben legutolsó olvasókönyv játssza
a majoreszkó szerepét. Ilyen a címben megnevezett
két kötet. Ami irodalmilag és pedagógiailag abszolút
érdekű olvasmányaz eddigmegjelent olvasókönyvekben
Ö88zegyülemlett, azt szerzők majdnem kivétel nélkül
átvették. Át kellett venniök, mert olvasókönyveinknek
épúgy közkincse ez, mint a költeményeknek az a kánonja, amelyet minden osztály számára kötelezőleg
megállapított az Utasítás. Ez magában véve nem érdem, de meg nem tenni mulasztás, hiba volna. Az' átvételnél legföljebb az a biztos ítélet érdemel említést,
amellyel az ilyén becses olvasmányokat a kevésbé
értékesek sokaságából ki tudták választani.
De már az igazán nagy érdeme a szerzőknek, hogy
régi irodalmunk porlepte tliékáiból, de különösen
újabb irodalmunkból egész jelentékeny mennyiségben kivettek olyan olvasmányokat, amelyekkel az értékes olvasmányoknak elébb emiitett állókincsét
gyarapították. Ha az ezután megjelenő olvasókönyvek
is hasonló mértékben fogják ezt a tőkét szaporítani,
akkor biztosan számíthatunk rá, hogy a népiskolai
olvasókönyvről alkotott eszményképünk rövid időn belül
meg fog valósulni. Már ez a körülmény is jogosulttá
teszi, hogy a szerzők nemzetinek nevezik az ő olvasókönyveiket. De ezenkívül van rá más jogcímük is.
Nemcsak a történeti, a néprajzi, a földrajzi olvasmányokkal, nemcsak a hazafias lírai költeményekkel
törekszenek a tanulókban nemzeti érzelmeket és gondolkodásmódot nevelni, hanem még a természettudományok köréből vett olvasmányokkal is. Sikerült
ezekbe is nemzeti szellemet lehelniük oly módon, hogy
néprajzi elemeket vegyítettek közéjük. Bemutat]ál
például a diófát, a hársfát, a szilfát, mint a magyar
nép kedvelt fáit ; bemutatják a háziállatokat úgy,

amint a magyar nép veszi hasznukat, amint a magyar
ember bánik velük.
Részben szintén a magyar momentumot érinti, de
főként esztétikai és stiláris szempontból érdemel
dicsérő említést az az igazi műgond, amellyel a szerzők az olvasmányokat átdolgozták. Ama helyes elvük
mellett, hogy az olvasókönyvet nem írni, hanem
szerkeszteni kell, a szerzők minden erejüket és képességüket — az új olvasmányok kerítésén és a meglevők
közt való választáson kívül — az anyag művészi átalakítására fordították. Mondhatom, e két kötet olvasókönyv keletkezésének ez a legfőbb és legszebb jogcíme.
A nemzeti jelzőn kívül megérdemlik az
irodalmi
jelzőt is, nemcsak azért, mivel olvasmányaik legnagyobb részét irodalmunk becses termékei teszik,
hanem azért is, mivel minden soruk irodalmi színvonalon áll.
Van azonban egynémely olvasmány átdolgozásában
kivetni való is, amit említetten már csak azért sem
hagyhatok, mert a szerzők komoly munkájához illő
komoly értéklés megköveteli, hogy a fogyatkozások
épágy szóvá tétessenek, mint a jelességek. Vonatkozik
ez a kifogásom a néprajz és a természettudományok
köréből vett egynehány olvasmányra, melyeket a
szerzők eredeti formájukból kivetkőztettek, hogy
amint a szakjelentésben maguk mondják, a gyermekhez közelebb vigyék. Az átdolgozás vagy úgy történik, hogy a leírásból mese lesz, amelynek középpontja egy gyermek, vagy pedig úgy, hogy az anyagot az áradozó bőkezűség levével hígítják és az érzelgősség mézével édesítik. Ilyen olvasmányok a II. osztály olvasókönyvében: A tehén (15. 1.), A tavasz
(73. 1), A kis libapásztorok (79. 1.), Az árva kacsák
(81. 1); a III. osztály olvasókönyvében: Krumpli
pajtás (7. 1.), Az országút (10. 1.), A kovács (89. 1.),
Világnak vándora (115. 1.), Az erdő (165. 1.), Az
ökörszem elbeszélése (174. 1.), A selyemhernyó (178.
1.) és mások. Ezeknek az olvasmányoknak-Tgy részét,
az igaz, a szerzők már ilyen átdolgozásban vették át ;
de az átvétellel elvállalták értük a felelősséget. Az
én nézetem pedig az, hogy a térbeli világ művészi
ecsetelésének, az átszellemített és átérzett természet
leírásának magából a tárgyból eredő esztétikai törvényei vannak, amelyek nem változhatnak aszerint,
hogy a leírást felnőtt ember fogja-e olvasni, avagy
gyermek. Megengedem, hogy a legtöbb ilynemű
leírás azon módon népiskolai olvasókönyvbe fel nem
vehető; megengedem, hogy in usum Delphini kell
is, szabad is rajtuk némely változtatásokat tenni. De
tagadom a fentjelzett gyökeres átalakítás jogosultságát, esztétikai és pedagógiai szempontból egyaránt.
Az ilyen stílhamisításokkal megrontjuk a gyermek
ízlését ; pedig arra kellene kapatni, hogy az igazi
leírások szépségében is tudjon gyönyörködni.
Kifogásom van ezenkívül a könyvek menete ellen.
Régebben (kivételesen talán még ma is) a változatosság volt az egyedüli elv, amely szerint az olvasmányokat elrendezték, ha ugyan szabad itt az elrendezés kifejezést használni. A legvadabb átabotában
következtek az -olvasmányok egymásután, mint pl. :
Lehel kürtje, Közmondások és példabeszédek, A burgonya, Szülőföldem szép határa, A tisztaság, A hazug
pásztorfiú, A drótostót, A harangozó, s ilyen bájos
egymásutánban mindvégig. Szerzők azintén a váltó-

38

NÉPTANÍTÓK

zatosság elvének hódolnak, de ezenkívül a kalendáriumot is szem előtt tartották, vagyis az évszakok szerint állapították meg az olvasmányok sorrendjét. A
variációval a tanulókat akarták delektálni, az időszerűséggel pedig a tanítónak a dolgát megkönnyíteni. Ámde logikai rendet az időszerűség elve nem
hozott könyveikbe. Mutatják ezt pl. a III. osztály
olvasókönyvében a 20—29 számú olvasmányok, amelyeknek címei a következők : Isten áldd meg a magyart, Tűzvész a faluban, ima, Attila kardja, Szántásvetés, Dal a királyra, A láp, Az új harang, Vándormadár, Csörsz árka. De kérdem : mire való a rendetlenséget követni elvül az elrendezésben ? Ma minden
tanítótól megkövetelik, hogy részletes tanmenetet
készítsen magának, azaz, hogy előre állapítsa meg,
mit fog tanítani minden egyes tantárgyból az év
minden hónapján, sőt minden hetén. El kell tehát
az olvasmányokat is rendeznie részint az időszerűség
elve szerint, részint pedig más tantárgyakhoz való
vonatkozásuk szerint. Ilyen egymásutánban, amint a
könyvben vannak, a tanító sehogy sem fogja az olvasmányokat olvastatni. Elesik tehát a szerzők által az elrendezésnél szem előtt tartott mind a két tekintet és
marad öncélnak a káosz. íme, ez az oka, hogy manap a
legtöbb olvasókönyv ezzel a menettel végképen szakított
s az olvasmányokat műfajok és tartalmi rokonság szerint rendezi el. Szerzőik belátták, hogy az elrendezésnek ez utóbbi módja a tanulóban, akinek az olvasókönyv a legkedvesebb s ezért legtöbbet forgatott
könyve, segíti fejleszteni a rend érzését s az osztályoz á s a is ád neki ösztönző példát.
Ámde ez a két kifogásom alig von le valamit e
könyvek érdeméből. Az első úgyis csak egypár olvasmány ellen fordul és főképen elvi jelentőségű, a második pedig épen nem életbevágó momentumra vonatkozik. Majdnem elenyésznek azokkal a jelességekkcl
szemben, amelyeket föntebb kifejtettem s amelyekhez
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j á r u l még az is, hogy szerzők az Utasításnak idevonatkozó részét minden ízében átértették és megvalósították. Hogy az iskolai helyesírást az utolsó ékezetig
érvényesítették, fölösleges mondanom. Csak épen egypár következetlenséget vettem észre, továbbá egynehány lapsus calami-t, amelyeket ide írok, hogy
szerzők az utolsó revízióban kiigazíthassák. Sokhelyütt
épen, tulajdonképen — máskor pedig éppen, képpen
és éppenséggel ; némelykor ép oly és épp oly — máskor meg époly és éppoly ; a legtöbb helyen éjtszaka
— máskor meg (pl. a III. oszt. 168. 1.) éjszaka ; legtöbbször helyesen mérföld — máskor meg (pl. a III.
oszt. 135. 1.) mértföld; legtöbbször helyesen — -stulstül — máskor pedig (pl. III. oszt. 170. 1.) mindenestől és (III. oszt. 170. 1.) gyermekestől, feleségestől ;
a legtöbbször helyesen — évvel ezelőtt — máskor
meg (pl. III. oszt. 23. 1.) száz év előtt; ne higyj (III.
oszt. 22. 1.) — helyesen : higgy ; c miatt (III. oszt.
73. 1.) — helyesen : emiatt ; „kiugrós" ereszű (II. oszt.
122. 1.) németes kifejezés (vorspringend), helyesen:
kiszögellő ; „meghál a fák árnyékában" (111. oszt.
136. 1.) helytelen, mert meghálni csak éjtszaka szoktak, akkor pedig nincs a fának árnyéka.
Last not least említem a könyvek nyomdai kiállítását és a képeket. A büszkeség egy nemével állítom,
hogy e tekintetben nemcsak minden eddigi olvasókönyvünket messze felülmúlnak, hanem hogy méltán
sorakoznak az angol és az amerikai olvasókönyvekhez.
Mindezek alapján a Gyulai-Radnai-Thótt-féle olvasókönyveket föltétlenül ajánlom az engedélyezésre.
Kelt Budapest, 1909. évi április 16-án.
1iadó
Vilmos,
nyug. áll. tanítónőképzőintézeti igazgató.

Ezen olvasókönyvből a IV. oszt. számára szolgáló kötet még a folyó évben, az V—VI. oszt. számára szolgáló kötet pedig a jövő év elején fog megjelenni. Mutatványpéldányokkal a t. tanító u r a k n a k
készséggel szolgálunk. Budapest, 1909.
Az egyetemi nyomda
igazgatósága.

PÁLYÁZATOK.
P a l á n k a i ág. hitv. ev. egyház kántortanítót keres.
Fizetése: 1100 korona, lakás, kert és stólák. Tanítási
nyelv: tót és magyar. Okleveles tanítók küldjék
folyamodványaikat július 10-ig lelkészi hivatalhoz
Palánkára (Bács megye).
(699—III—3)
A J a k a b s z á l l á s i uradalom keres nyilvánossági
joggal felruházott pusztai elemi iskolája részére oki.
tanítót vagy tanítónőt. Föltételek: Évi 1100 korona
fizetés, lakás, fűtés és világítás,, vagy pedig 600 korona
fizetés és föntieken kívül élelmezés is. Ha oly tanítónő
ajánlkozik, ki az iskolai elfoglaltságon kívül a tiszttartó 2 leánygyermekét a II. és IV. polgári osztályra
előkészíteni tudja, úgy fizetése 1100 koronán kívül a
tiszttartónál volna : lakás, fűtés, világítás és élelmezése. Ez esetben főfeltétel a zongoraképzettség, esetleg
a német nyelv tudása. Ajánlatok, bizonyítványmásolatokkal ellátva, melyek vissza nem küldetnek, 2 héten
belül vétetnek figyelembe. Jakabszállási uradalom
tiszttartósága, Sárosd.
(755—II—2)
A szatmári ref. egyház egészséges, modern l e á n y i n t e r n á t u s a , felsőbb leányiskolával és tanítónőképzővel kapcsolatban, 1909 szeptember elsején nyílik meg.
Bennlakók lehetnek a női kereskedelmi tanfolyam,
óvónőképző és polgári tanítónőképző növendékei is.
A teljes ellátás havi díja : hatvan korona. Jelentkezéseket elfogad az igazgatóság.
(1980—VI—6)
A n a g y b i e s c s e i polg. iskola keres nyelvészt vagy
rajztanárt, ki képes az alsó 4 osztályban latint tanítani. Feltételek egyezkedés szerint. Okmányok egyelőre nem küldendők.
(801—II—1)

Az i g l ó i ág. hitv. ev. egyház polgári leányiskolájánál egy segédtanítónői vagy segédtanítói áUás betöltendő. A folyó évi szeptember elsején elfoglalandó
állásra okleveles, a mennyiség- és természettudományi szakcsoportra vagy rajzra képesített ág. hitv.evang. vallású polgári iskolai tanítónők vagy tanítók
pályázhatnak, előnyben azok részülnek, akik esetleg
a francia nyelvet is képesek tanítani. A megválasztandó tanítónő csak hajadon lehet. A megválasztott
oktatónak kötelessége leend a reábízott tantárgyakat
heti, legfeljebb 23 órában tanítani. Az állás javadalma : 1. 600 korona az egyházközség pénztárából,
2. 800 korona az 52.303/1909. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel engedélyezett fizetéskiegészítési államsegély, mely által a kezdőfizetés
évi 1400 korona s ez a fizetés azon arányban emelkedik, amint azt az 55.556/1906. számú miniszteri
rendelet megállapítja, 3. 100 korona ötödéves korpótlék, 4. 300 korona lakáspénz. Az egyház a segédtanítói állásnak rendes állásá való átszervezését tervezi. A kellőleg felszerelt kérvények folyó évi július
hó 25-ig alulírott egyházi és iskolai felügyelőhöz
lglóra küldendők be. Münnich Kálmán, egyházi és
isk. felügyelő.
(797—III—2)
Pályázat a v a s m e g y e r i (Szabolcs) ref. második
tanítói állásra. Javadalom: 900 korona államsegély
és 100 korona egyháztól, évnegyedenként fizetve ;
természetbeni lakás, melléképületekkel, kerttel. Kötelessége : I—II. osztályok tanítása, kántor helyettesítése. Pályázati kérvények fölszerelve július 15-ig terjesztendők be az iskolaszék elnökségéhez. Melkó István,
iskolaszéki elnök.
(818—I—1)
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Figyelmeztetés !
A „Néptanítók Lapja" elmaradt számainak pótlólag leendő megküldése végett nem ezen igazgatósághoz, hanem, a I \ T. Sz. Gy. III. r.
485. §-a 3. pontja értelmében, azon pósta- és távirdahivatalhoz kell
mindenkinek fordulni, amelynek az elmaradt számot kézbesíteni
kellett volna.

Egyetemi
64.711/909. számhoz. Pályázat. A Karlitzky Albert
féle alapítványból a ternes-, torontál- és k r a s s ó s z ö r é n y v á r m e g y e l róm. kath. iskolák tanítóit,
valamint ezek özvegyeit és árváit illető kilenc, évi
egyszáz (100) koronás és egy, évi nyolcvan (80) koronás segélydíjra pályázat hirdettetik. Ezen segélydíjra jogcfeítvák : 1. az említett iskolák tanítói, kik a
tanítói vizsgát letették s illetőleg ennek letétele alól
hatóságilag fölmentettek, erkölcsi magaviseletük, nemkülönben a tanítói pályán kifejtett működésük által
magukat kitüntették, s a tanításra aggkoruk vagy
pedig testi fogyatkozásuk miatt alkalmatlanokká váltak, az országos tanítói nyugdíjalapból azonban ellátást nem élveznek ; 2. a jogosult tanítóknak a) özvegyei,
kik kifogástalan erkölcsi magaviseletet tanúsítottak,
férjükkel életfogytiglan éltek avagy tőlük önhibájukon kívül választattak el, b) árvái, kik tizennegyedik
életévüket még nem érték el. A jelzett segélydíj a
tanítóknak életfogytiglan, a tanítók özvegyeinek szintén életfogytiglan s illetőleg újból való férjhezmenetelükig, az árváknak pedig 14-ik életévük betöltéséig
adományoztatik. A folyamodók minősítését igazoló okiratokkal kellőleg fölszerelt folyamodványok a vallásés közokt. m. kir. minisztériumnál f. évi szept. hó
l-ig bezárólag nyújtandók be. Budapest, 1909 június
hó 1. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertől.
(43/h—III—3)
50.818. szám. Közlemény. M e z ő g a z d a s á g i tanf o l y a m néptanítók é s g a z d a s á g i t a n í t ó n ő k
számára. A m. kir. toldmívelésügyi miniszter a kisebb fokozatú gazdasági népiskolákon a gazdasági tárgyak tanítására hivatott népiskolai tanítók, illetve
tanítónők gazdasági kiképzése céljából folyó évi július
19-től bezárólag augusztus 14-ig az adai, algyógyi,
békéscsabai, breznóbányai, csíkszeredai, hódmezővásárhelyi, jászberényi, karczagi, komáromi, lugosi,
pápai, rimaszombathelyi, somogyszentimrei, szilágysomlyói és szabadkai föidmívesiskolákon 20—20, összesen 300 néptanító, a kecskeméti íöldruívesiskolán pedig 20 gazdasági tanítónő részére mezőgazdasági tanfolyamot rendez. Ezen tanfolyamra fölveendő minden
egyes néptanító (tanítónő) egyszáz (100) korona átalányban részesül, mely összegből 40 korona ellátási
díj levonásával 30 korona jelentkezéskor, 30 korona
a tanfolyam befejeztével fog kifizettetni. A tanfolyamokra tényleg alkalmaztatásban levő oly néptanítók
(tanítónak) vétetnek föl, kik mezőgazdasági tanfolyamon még nem vettek részt. A tanfolyamokra fölvétetni kívánó egyének eziránt illetékes tanfelügyelőségüknél tartoznak kellő időben jelentkezni. A kir.
tanfelügyelők a folyamodók névsorát a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez terjesztik föl, a fölvétel pedig a nevezett miniszter kijelölése alapján fog történni. Budapest, 1&09. évi május hő 2(3-án.
(44/h—III—3)
Azonnali belépésre férfitanítót keresek. Czay György
tanító, F o r s z t e r (u. p. Zomba, Tolna m.).
(712-1—1)

nyomda

igazgatósága.

70.984. szám. Iskolai hirdetés. Az Amizoni Károly
által alapított Orsz. M a g y a r N ö n e v e l ö - i n t é z e t
az 1909/10. tanévre pályázatot hirdet. K nőnevelőintézet célja és feladata, hogy a növendékek jövő
hivatásukhoz képest derék magyar háziasszonyokká
és értelmes magyar családanyákká készíttessenek elő.
A tanítás elméleti és a gazdaságból és háztartásból
gyakorlati. Elméleti tárgyak : neveléstan, magyar történelem, magyar, német, francia nyelv és irodalom,
természettudományok, számtan, könyvvitel, gazdaságtan, rajzolás, ének, zene. Gyakorlati tárgyak: 1. A
háztartás körébe tartozó összes munkák : takarítás,
főzés, befőzés, mosás, vasalás. 2. Női kézimunka : fehérnemű-, gyermekruha- és női felsőruha-varrás, pipere,
mű kézimunka és géphímzés, háziipari munkák. 3. Kertészet : konyha-, virág- és gyümölcskertészet, hajtatás.
4. Állattenyésztés : tejgazdaság, sertés- és baromfitenyésztés, nyúl- és selyemhernyótenyésztés. Az intézet internátussal van szervezve és három évfolyamú.
Fölvétetnek : a polgári iskola és felsőbb leányiskola
IV. osztályát végzett, bármely keresztény felekezetű,
magyar honosságú leányok, akik 14. életévüket betöltötték. Az Amizoni Károly által alapított Orsz.
Magyar Nőneve.lő-intézet nem tanítónőképző-intézet és
így oklevelet nem is ad végzett növendékeinek, azonban oly sokoldalú s főként gyakorlati képzést nyújt,
hogy a művelt űrileány vagy asszony szükség esetén
saját háztartásában, vagy gazdasági irányú vállalatoknál, tanulmányai alapján megélhetést biztosíthat magának. Évi tartásdíj : 600 korona, mely összeg évnegyedes részletekben fizetendő. A vallás- és közokt.
miniszter a növendékek egy részét, különös méltánylást
érdemlő esetekben, beigazolt vagyontalanság esetén
évi 500 korona, illetve 400 korona tartásdí jjal is fölveszi. Az 1 koronás bélyeggel ellátott kérvények a
vallás- és közokt. miniszterhez címezve, Mosdóssy Imre
kir. tan., tanfelügyelőhöz (Budapest, Rottenbillerutca 5. sz.) nyújtandók be f. évi július 15-ig. Melléklendő okmányok: a) keresztlevél, b) utolsó iskolai
bizonyítvány, c) orvosi bizonyítvány. Beíratási díj :
10 korona. Kivételesen fölvétetnek a föntebb megjelölt előképzettséggel rendelkező leányok bejáró
növendékekül is. Ezek évi 250 korona tandíjat fizetnek.
Az intézet saját, modern, e célra épített s minden
pedagógiai s higiénikus követelményeknek megfelelő
épületében, Budapest, VI. ker., Amerikai-út 32. sz. a.
fog az 1909/10. iskolai évben megnyílni.
(55/h—III—2)
Állásban lévő fiatal tanító a vakációra nevelőnek
ajánlkozik. „Tárogatós", T e m e s g y a r m a t a .
(749—1—1)
Keresek egészséges, csakis magyar, jólnevelt, városi.
7—9 éves fiút vagy leányt, aki itt falun, úri családnál,
a két szünidői hónapra teljes és felelős ellátást nyerhet azon célból, hogy két úri gyermek csakis magyar
játszótársat találjon. Szíves ajánlatokat Knotz J. tanító
címére, P e c s e n y é d (Sopron m.), küldendők.
(804—1—1)
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A z o m b o r i városi polgári fiúiskolánál folyó évi
T e m e s m i k l ó s (volt határőrvidék) községi iskolászeptember 1-től kezdve egy rendes tanítói és egy jánál végkielégítés folytán megüresedett tanítónői
segédtanítói állásra pályázat hirdettetik. A rendes
állásva pályázat hirdettetik. Pályázati határidő : 1909.
tanító .javadalmazása : 2000 korona fizetés és 720 korona
évi július hó 10. Javadalom: évi 1000 korona törzslakbérilletmény. A segédtanító javadalmazása : 1400
fizetés, 12 köbméter tűzifa, 20 korona irodaátalány,
korona fizetés és 560 korona lakbérilletmény. A rendes
házikert és szabad lakás. Gör. kel. román vallású
tanítótól és segédtanítótói megköveteltetik a polgári
pályázók a vallás- és közokt. miniszter úrhoz címiskolai tanítói oklevél. A rendes tanító a nyelv- és
zett, kellően bélyegeit és okmányokkal fölszerelt kértörténeti tudományokból, míg a segédtanító a matevényüket a verseczi kir. tanfelügyelőségi kirendeltmatikai szakcsoportból kell, hogy képesítve legyen
séghez küldjék be. A magyar honosság is okmányiA kellően fölszerelt kérvények dr. Alföldy Árpádhoz,
lag igazolandó. Az állás 1909 szeptember elsejére
a polgári fiúiskola iskolaszéki elnökéhez nyújtandók
elfoglalandó. Versecz, 1909. évi június hó 6-án. Molbe. A kellő időben be nsm nyújtott és szabályszerűen
nár József s. k., kir. segédtanfelügyelő.
(805-1-1)
fel nem szerelt pályázati kérvények figyelembe nem
K i s b u c s a zalamegyei községben szeptember 1-én
vétetnek. Pályázati határidő : 1909. évi július hó 15-ike.
betöltendő kath. fel. tanítói állásra pályázat hirdetZombor, 1909. évi június hő 11-én. A zombori polgári
tetik. Javadalom : lakás melléképületekkel, telekkel.
fiúiskola iskolaszéke. Dr. Alföldy Árpád s. k., elnök.
1000 korona fizetés és díjlevél szerinti egyéb járandóságok. Okmányolt kérvények, július 24-én tartandó
(759-1—1)
választás napjáig, a búcsuszentlászlói plébániához külM e z ő k ö v e s d r e zeneileg gyakorlott, jóhangú segéddendők. Déry Egyed, elnök.
(809—1—1)
kántort keresek azonnali belépésre. Fizetés : 1100
korona és lakás. Gaal István, kántor. ( 7 8 0 - 1 1)
A m á n y i róm. kath. kántortanítói állásra pályázat
hirdettetik. Javadalom : 8 hold 98 | |-öl szántóföld és
Gróf Károlyi Gyuláné k l á r a m a j o r i uradalmi elemi
rét — 242-50 korona. Párbér: 168 korona. Ismétlőnépiskolája tanítói állására pályázat hirdettetik. A
iskoláért: 40 korona. Tüzelőfa, egy kocsi széna értétanító fizetése : készpénz- és terményekben 1200 kokében és alapítványi misék u t á n : 76 korona. Stóla
rana, természetbeni lakás, kert és ötévenként 100
és egyéb mellékes 50—60 korona. Lakás : 2 szoba,
korona korpótlék. Az iskolai szünetekben a tanító
2 konyha, kamara, pince, istálló, nagy kert. Államköteles a gazdaságban működni, miért ezenfelül évi
segélyért folyamodunk. Kötelmei : az egyik tanterem100 korona tiszteletdíjat kap. Az állás azonnal, de
ben a III—VI. osítályú tanulókat oktatni, novemberlegkésőbb július hó 15-én elfoglalandó. Pályázhatnak
től márciusig az ismétlősöket tanítani hetenként kétnős tanítók is, azonban nőtlen, néhány évi gyakorszer, két órán keresztül, a kántori teendők ügyes és
latot felmutatni tudó, faiskolakezelés- és méhészethez
pontos teljesítése. Istentisztelet német-magyar. Német
értő tanítók előnyben részesülnek. Kinevezés egy évi
nyelv tudása szükséges. Választás július 12-én délelőtt
próbaidőte szól.
tíizonyítványmásolatokkal
fölszerelt
10 órakor. Személyes megjelenés kívántatik. Állás
kérvények — melyek vissza nem küldetnek — „Ura8 napon belül elfoglalandó. Kérvények az iskolaszékdalmi felügyelőség" címen Nagykárolyba küldendők,
hez intézve : Róm. kath. plébániahivatalnak, Mány
július hó 5-ig.
(789—1—1)
(Fejér megye), címzendők.
(810—1—1)
T i s z a a z e i i t i m r e i református egyház kántortanít ói
áliásra pályázatot hirdet. Évi javadalom : tisztességes
Nagyméltóságú báró Wodianer Albert úr által fennlakáson és nagy kerten kívül készpénzül 168 korona,
tartott magánjellegű Ódögösi pusztai iskolában, szep13 köböl párbér-búza, 18 köböl árpa, tandíjban átlag
tember elsején betöltendő tanítói állásra pályázat
75 gyermek után : 1 véka árpa, 1 kánikuláris csirke,
hirdettetik. Szabad lakás, 1000 korona évi fizetés,
15 hold 661 négyszögöl (1200) szántóföld, stóla átlag
20 köbméter tűzifa, egy magyar hoki kert, ingyenes
240 korona. Minden, az ingatlanok után kivetett adót
orvosi kezelés és ötödéves korpótlék. Pályázhatnak
az egyház fizet. Hivatalos összes értékelés 1229 komagyar, okleveles tanítók, kik a tót nyelvet is értik.
rona 90 fillér. Kötelesség : II—VI. osztályú gyermeFolyamodványok egyszerű bizonyítvány másolatokkal,
kek tiszántúli tanterv szerinti oktatása, nevelése,
melyek nem adatnak vissza, július végéig a jószágorgonista-kántori teendők végzése, kánoni kus órákon
felügyelőséghez, Komjáth (Nyitra megye), intézendölc,
és lelkész akadályoztatása esetén prédikálás. Pályázhol a díjlevél összes feltételei megtekinthetők.
hatnak okleveles, orgonázásban teljesen jártas refor(öli—III—1)
mátus néptanítók folyó évi augusztus hó l-ig ; auguszK ö r m ö c z b á n y a szab. kir. főbányaváros elemi fiútus 8-án pedig d. e. 9 órára saját költségükön jeleniskolájánál megüresedett rendes tanítói állásra ezenjenek meg, hogy hangjukat és orgonázásukat bemunel pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 1400 korona
tassák a gyülekezet előtt. Nős pályázók, vagy azok,
fizetés, 240 korona lakáspénz, hét ízben ötévenként
kik kötelezik magukat, hogy megválasztás esetén fél
140 korona korpótlek és 28 köbméter kemény tüzelőfa.
év alatt megnősülnek, előnyben részesülnek FölszeA megválasztott tanító köteles a város által megrelt kérvények Kádár Antal református lelkészhez,
szabandó óradíjért az iparostanonc-iskolában is taníTiszaszentimrére küldendők.
(802—II—1)
tani és köteles az o<sz. tanítói nyugdíjintézetbe belépni. Az állomás szeptember hó elsején foglaland >
A m i l o t a i ref. egyház másodtanítói állására pályáel. A kellően fölszerelt kérvények, melyekben a mazatot hirdetek. Javadalom: államsegéllyel 1000 kogyar honosság is igazolandó, a városi iskolaszék círona és korpótlék, kényelmes lakás, szép gyümölcsösmére, í. évi július hó ÍS >g nyújtandók be. Palkovics
kerttel. Kötelessége : az I és II. vegyes-osztályok
Emii, polgármester, iskolaszéki elnök. (812—I- I)
tanítása. Pályázatok július 21-ig hozzám küldendők
Pályázhatnak ref. vallású okleveles tanítók és tanítóÁllami tanító szünidőre nevelőnek ajánlkozik. Fesnők. Milota, u. p. Tiszabecs. Sipos József lelké.-z,
tészetben jártas. Cím : T. K. áll. tanító, Cs.-Somorja,
iskolaszéki elnök.
(803—I- 1)
(815-1-1)
Á «.sehiiiilűdszenti (Vas megye) róm. kath. isA h á t s z e g i áll. segélyezett községi polgári fiúkolaszék pályázatot hirdet egy tanítónői állásra. Fizeiskolánál 1909. évi szeptember 1-től szervezett egy
tés : államtól 900 korona, községtől tandíj" 100 korona.
segédtanári állásra pályázatot hirdetek. Pályázhatnak
Választás július 25-én. Okmányok, melyek vissza nem
azon okl. polg. isk. tanárok, akik mennyiségtanküldetnek, hiteles másolatban küldendők Nagyságos
természettudományi szakcsoportra képesítvék. JavaKelemen István esperes úr címére. Kötelmei díjlevéldalmazás: 1400 korona törzsfizetés és megfelelő
ben vannak megírva. Személyes megjelenés nem szüklakáspénz. Pályázati kérések 1909. évi július 31-ig
séges. Megbízásból: Csapó István, kántortanító.
alulírott címére küldendők. Muzsnay Béla polgármester, elnök.
(808—1—1)
(816-1-1)
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A t i s z a g y u l a h á z a i róm. kath. tanítói állásra
július 4-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme : 1000 korona, lakás, kert. Kötelesség: díjlevél szerint. Kérvények a tiszapalkonyai (Borsod) plébániához küldendők.
Állás szept. l-re elfoglalandó. Iskolaszék. (813—I—1)
A s z a l a f ő i ref. népiskola kántortanítói állomására
pályázat hirdettetik. Javadalom : lakáson, kerteken
kívül 1000 korona, a mindennapi tankötelesek után
egy-egy szekér vágott fa, melyből az iskola fűtendő.
Kötelesség : a hatosztályú vegyes népiskola és az
ismétlő-iskola növendékeinek tanítása, énekvezérség
teljesítése, akadályoztatáskor lelkész helyettesítése,
kánonikus órák végzése. Kérvények nagytiszteletű Somogyi Gyula esperes úrhoz, Egyházasrádócz (Vas
megye), küldendők folyó évi július 15-ig. Az állás
Bzep't 1-én foglalandó el. Iskolaszéki elnök. (814—I—1)
Az e p e r j e s i orth. izr. hitközség az elemi iskolájánál megüresedett rendes tanítói állásra pályázatot
hirdet. A javadalmazás államsegély útján leendő kiegészítéssel 1200 korona évi fizetés s a törvényes
lakbér. Nőtlen tanító választása esetén, a lakbér külön
megegyezés tárgyát képezi. Pályázhatnak oly okleveles férfitánítók, akik a héber és német tárgyakban
is teljes jártassággal bírnak. .Felhivatnak mindazok,
akik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy képesítésüket, szigorú vallás-erkölcsös életmódjukat, eddigi
működésüket és életkorukat igazoló bizonyítványokkal kellően fölszerelt pályázati kérvényüket az eperjesi orth. izr. hitközség iskolaszékéhez f. é. július hó
15-ig benyújtani szíveskedjenek. A megválasztott
tanító köteles hetenként 32 órát, az iskolaszék beosztása szerint tanítani. Az állás f. é. szeptember hó
1-én lesz elfoglalandó. Eperjes, 1909 évi június hó
24-én. Szántó Zsigmond, liitk. alelnök. Ganz Lajos,
h. jegyző.
(819-1-1)

HIRDETESEK.
sfc.
A z

i s k o l á k

fertőtlenítése és portalanítása
a

tüdővész terjedésének meggátlására
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

kötelező

Dustless"-szel

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Dastless"-gyár :

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171—48—22)
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ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA
orgona-

és

liarmóninm - g y á r a

PÉCSETT.
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szerkezetű légnyomatú (pneumatikai)
orgonáinkat jutányos árak mellett,
művészies kivitelben. R a k t á r o n
kitiiuő hangú harmóniumok minden nagyságban (170 koronától 1000 koronáig). Mindennemű
javításokat, hangolásokat és átépítéseket olcsón vállalunk. Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
Alapíttatott : 1867. (655-26—3)

HAHMÓNITJMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít :
PAJKR R E Z S Ő és T Á R S A
BUDAPEST,
X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Részletfizetésre 8 koronától f e l j e b b .
Tanerőknek külön szazalékengedmény.

E2

= Í Í

CIMBALMOK
legújabb szabadalmazott
acél belső Bzerkezettel,
melynek hangját, hangtartását más gyártmány
megsem közelítheti. Teljes jótállással, részletlizetésre is kaphatók.
Harmóniumok, beszélőgépek, gramofonok,
fonográfok bámulatos
szép hanggal. Hegedűk,
harmónikák, fuvolák,
citerák, kitűnő húrok stb.
Tanítóknak és tanítónőknek 10°/o engedmény v. j u t a l é k . Árjegyzéket kívánatra I n a y e n
k ü l d : MOGYOItÓSSY GYULA m. kir. szab. h a n g szergyára, Budapest, YIII. k e r . , Rákóczi-út 71.
(7—26—25)

POLGÁR SÁNDOR
Tekintetes Tanító urak
figyelmébe.
Az 1909/910. tanévre kiadásomban megjelent, Vajna,
Károly áll. el. iskolai igazgató, háromszékvármegyei
tanítótestület elnöke által összeállított

OSZTÁLYNAPLÓRA,
mivel még most is kapok megrendeléseket az ország
minden vidékéről, folyó évben szétküldött körlevelemben jelzett rendelési határidőt folyó év július 15-ig
tolom ki. Kérem addig b. rendelésük, mert az azután
érkező rendelések (augusztusi) pontos szállításáért nem
vállalhatok felelősséget, kitűnő tisztelettel : Turóczi
István, könyv- és papírkereskedő. Kézdivásárhely.
(784-1-1)

(53—52—25)

orv. mű- és kötszerésznél
(Bpest, YII., Erzsébet-kőrút 50.)
legjutányosabban beszerezhetők
a legjobb találmányú s é r v kötök, összes b e t e g á p o l á s i
e s z k ö z ö k és k ö t s z e r e k , h a s kötők, e g y e n e s t a r t ó k , o r t h o pédiai f ű z ő k és J á r ó g é p e k ,
valamint m ű l á b és m ű k é z
saját műhelyében a legpontosabban készül. Képes árjegyzék
ingyen és bérmentve, csak megadandó, mily tárgy szükségeltetik.
(449-20-7)
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T c A r p l p l ? Erdélynek gyönyörű vidékén fekvő 6
v o C I CICÜ tanerös, városi, áll. iskolától oly fővárosi, kolozsvári, vagy dunántúli városi áll. tanítóval,
ki a róm. kath. kántorságot is képes lenne ellátni.
Mellékes (fix-fizetés) ezer korona, stóla 400 korona.
Levelek „Csak zenészek" jeligére, Kolozsvár, főposta
poste restante kéretnek.
(668—11—1)
23 méter 82 c m .
széles 12 k o r o n a .
Lepedővászon 14
méter 150 cin. széles 14 korona. Kész lepedő darabja
2 korona. 10 méteres vászonmaradék méterje 50 1111.

SZABADI

vászonvállalata,

LENGYELTÓTI,
(820-11-1)

remek szabásban, elegáns kivitelben, tiszta gyapjúszövetből mérték
•zerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot

15 forintért

K r a u s z F . és T á r s a
órigzabó-üzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20-52—26)
készpénzért vagy részletfizetésre
legjutányosabb áron

EHRENTREU és FUCHS
testvéreknél

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút

8/k.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Telefon 8 8 - 5 9 .
(208—40—19)

Orgona-Hariiióiiinmok,
elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban
szállít :
Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár,

STOWASSER J.
csász. es kir. udvari szállító, a
liangfokozó-gerenda. az Ocskaiés a Rákóczi-tárogató feltalálója.

BUDAPEST.
Föüzlet : II., Lánchíd-u. 5.
G y á r : II., Öntőház-u. 2.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű vonósés fúvóhangszereit.

SCHÜNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója. (658)
BUDAPEST.
(52-5)
Föiizlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV.,
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország

legnagyobb é s villamos erőre
dezett hangszergyára.

T a n e r ő k n e k Kulim k e d v e z m é n y .

Iskolapadok,
iskolaberendezések, tornakészülékek és
óvodaberendezések gyára.
KÍT&natra
megküldi
újonnan
kiadott árjegyzékét, ingjei
én bérment ti
(9—52—26)

FEIWEL LIPÓT utóda
BUDAPEST, I X . , Ipar-utca. 7.

berérf-

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Sérvben

szenvedőknek!
Keleti-féle legújabb cs. és kir. szab.
«érvkötő pneumatikus gummipelottával, a legtökéletesebb a maga
nemében ! Nem csúszik, nem okoz
kellemetlen nyomást és rendkívül
kitűnő fekvése által felülmúl minden más gyártmányt. Arak : Egyoldalas 12 K. Kétoldalas 24 K .
Gummi görcsérharisnyák, egyenestartók, orthopédiai fűzők, testegyenesítő-gépek, műlábak, műkezek valamint a betegápolás és
betegkényelemhez való összes cikkek Baját gyáramban legpontosabban készülnek. Nagy, képes á r jegyzék ingyen és bérmentve.

K E L E T I

I.,

orvosi műszergyáros, Budapest,IV.,
Koronaherceg-utca 17. A főtisztelendő szervita-rend zárdapalotájában. Alapíttatott 1878. évben.
(657— XII—2)

Ne vegyen zongorát!!!
míg

Jlagyarorsz.legnagyobb vonó*
és fúvóhangszerek ff)ára.

Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bérmentve.
(35—52—26)

SZÁM.

(64-30—23)

legújabb, zongorákról szóló
árjegyzékét meg nem hozatta, melyet

REMÉNYI
zongora-osztálya,

Bpest, Király-u. 58.,
ezen lapra hivatkozva in- y .
gyen és bérmentve küld.
Uj és használt zongorák, c í - O C C C * ; C-C œ 1
pianinók a legolesóbbtól a legfinomabbig. Üj zongorák 280 frttól följebb, 36 havi részletfizetésre is.
Régi pianinók és zongorák újakra becseréltetnek.
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

ftUUÜf
Budapest, 1909 július 8.
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NÉPTANITÖK LAPJA.
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR.

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi elöljáróság bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési &r: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egy' asábü sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG:
BUDAPEST, VIII. KEB., BÉRKOCSIS-ÜTCA 16. SZÁM.

KIADÓHIVATAL:
MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEB., ISKOLA-TÉR 8.

Kié legyen az iskola?

kat olvashattuk ki a felszólalók beszédeiből.
Eredménytelennek bizonyultak az agitáció eddig használatos fegyverei s hogy
visszaesés ne következzék be,újak után kell
nézni. A szociálisták radikális gondolkodásának teljesen megfelel az, hogy ezideig oly eszközökkel szolgálták elveiket,
melyek gyorsabban a sikerhez vezettek,
s ma maguk kénytelenek belátni, hogy
rossz úton haladtak. Ma a munkaadók
hatalmas szervezetét találják magukkal
szemben, kik minden pillanatban készek
a munkások ezreit elbocsátani, mint
lehetetlenül felcsigázott követeléseiknek
eleget tenni. Az egyszerű nép csalódottnak érzi magát, régi becsületes szokásaiból, erkölcseiből kiforgatva, a nagyobb
kereset mellett rosszabb helyzetben van
ma, mint régen pár-garasos napszáma
mellett. Kijózanodása után haragja azok
ellen fordul, kik ide juttatták s nem
lesz többé hű, megbízható elvtárs, ki az
első parancsszóra leteszi a kalapácsot,
gyalut. Ezt maguk a külföldi vezetők is
belátják s igyekeznek elveik szolgálatában más ösvényekre térni. Tekintetük az
iskolára esik, bár tudják, hogy ez nagyon
hosszú út, csak nemzedékek múlva elkövetkező eredményről lehet szó, még
akkor is, ha az iskolát valóban sikerülne
elveik szolgálatába hajtani. Az ifjúság
az, melyre rávetették magukat, ennek

•Pvéasiratoltat nem advuilt vissza.

(a.) Mind gyakrabbaD hallom a francia
munkás-szindikátusok óhajtását, hogy az
iskoláztatást ki kell venni az állam kezéből és a munkás-szervezetekre bízni.
Ezzel szemben a magyar szervesett munkásság az iskoláztatást, különösen a népoktatást állami feladatnak tartja. Az alább következő fejtegetések a magyar munkásszervezeteket tehát tulajdonképen nem
érintik. A francia munkások a közelmúltban még csak azt kívánták, hogy
az egyházak, felekezetek ne tarthassanak
fenn iskolákat, ma már azonban ezzel
nem érik be, hanem egyenesen a maguk
számára kívánják a népoktatás irányítását.
Érdekes e kérdéssel közelebbről megismerkedni. Megállapíthatjuk azt elsősorban, hogy a szociálizmus híveinek táborában a külföldön bizonyos stagnálás állott
be.Eléggé szemére is hányták a pártvezetőségnek ezt a budapesti legutóbbi kongresszuson. E sorok írója többízben hallgatta a kongresszus tárgyalásait, hol
majd az összes felszólalók szomorúan
konstatálták, hogy a legutóbbi esztendő
is a szocializmusra elveszettnek tekinthető. Sem a tagok nem szaporodnak,
sem új szervezetek nem létesülnek, sőt
a meglévők is szinte eredménytelen agi-
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áthatnia. Még gondolatnak is képtelen
az, hogy az iskolába is bevonuljon a
materiálizmus és kozmopolitizmus szelleme, mert hiszen természetes az, hogy
a szociálizmus hívei mindazokat a változtatásokat létesítenék az iskolában, miket saját érdekeikből és szempontjaikból
szükségesnek vélnek. Nagyon fontos azt
tudnunk, hogy mit mond épen a kozmopolitizmust illetően Széchenyi István, kinek nagyságát bizonyára abban a táborban is elismerik. „Ami a lélektelen testekben a vonzódás, az a nemzetekben a
honnak szeretete, mely a halandó port
is félistenné emeli bennünk. A lelki rothadás jele az, ha valakinél a természet
ezen szent törvénye elhomályosul . . . .
A kozmopolitizmus rendszerint a félműveltség
jele, vagy a rosszul felfogott tuValóban, saját megölésére törekszik az
a nemzet, mely iskoláinak szentségét, domány éretlen gyümölcse s elsősorban
függetlenségét hajszálig meg nem óvja, a nem eléggé kifejlődött értelmiségből
A közélet minden terén dúlhat küzde- fakadt. Minden lel- és külbecsünket elveszítlem, mindenki tartozhatik a nemzet ke- jük, ha megszűnünk magyarok lenni s minretén belül valamely párt, egyesület kö- den más, a maga nemzetiségére tartó, tehát
telékébe, szolgálhatja annak elveit, csak tisztességes nemzet ujjal és megvetéssel fog
az iskola nem tartozhatik sehová. Azok ránk, mint elvetemedett, korcs népre mutatni.
az iskolák, melyeket valamikor a szociá- Ha ez nem így lenne, a természet ma
lista-szervezetek állítanak fel, ha ugyan fönnálló törvényei dőltek volna ki örök
ez az eset bekövetkezik, feltétlenül ál- sarkaikból". (Világ.)
lamellenesek lesznek, ha ma hangoztaNekünk tanítóknak is csak ez igék
tott elveiket beviszik az iskolába is.
lebeghetnek szemünk előtt. Az új, gazNem vádolom hazaíiatlansággal a szo- dagabb, boldogabb és hatalmasabb Maciálista pártokat, de konstatálom, hogy gyarország megteremtésében a legnamegszűnik a bizalom azzal a párttal szem- gyobbik rész a miénk. A legközekbbi jövő
ben, melyiknek soraiban „elvből haza- már a nagy munkáé lesz. Ez a mozgalom,
fiatlanok" találhatók. Ha mégis akad forrongás, tevékenység az ország minden
állam, mely iskoláit meg nem óvja a pontjára kiterjed. Ma még inkább csak
szociálizmusnak eszméitől, annak a nem- a nagyvárosokban vívják csatáikat, de
zetnek csakugyan ütött az utolsó órája. a küzdelem .nem itt dől el, résztvesz
A modernizmus és az úgynevezett ma- ebben minden ember, m e r t hiszen az
gasabb erkölcsök nevében máris fenékig természetes, hogy ez n e m egy osztály,
megfertőztették azok a bizonyos modern hanem egy egész nép küzdelme lesz. A
gondolkodók a magyar társadalmi életet. tanítóságnak kötelessége őrködni, hogy
Az elemi iskolai tanítás kétségkívül az egyszerű és tudatlan népet a tetszebizonyos átalakulásokon ment máris á t tős féligazságokkal félre ne vezessék, s
s e folyamat még nem is ért véget. Az azon kell iparkodnia, hogy a nemzeti
iskolának szellemét azonban a nemzeti érzés minél mélyebb gyökereket verjen
együttérzésnek, nemzeti összhangnak kell a nép lelkében.

jövőjét kötik össze a szociálizmus jövőjével. E törekvésükkel egyetemben állítják azután fel kívánságaikat az iskolával,
a tanítással szemben. Kívánságaik teljesülését azonban megakadályozza az a
körülmény, hogy az iskolafenntartó állam, egyház, község visszautasít minden
ilynemű beavatkozást és nem enged pártiskolát csinálni iskoláiból. Sőt teljes szigorúsággal ellenőrzi ebből a szempontból is iskoláit, tanítóit, s ezt tennie is
kell, ha nem akar öngyilkos-politikát csinálni. Ezt a nagy sziklát akarják a francia szindikátusok az útból elgördíteni,
ezért akarják az államtól az iskoláztatást elvenni s ezt a jogot magukra ruházni. Ez még persze a túlliberdlis Franciaországban is csak kívánság marad.
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Osztályismétlés.
írta: Váczy

István.

Evenként ezrével vannak, akik betöltik a
tanköteles kort, mielőtt az V—VI. osztályba
juthattak volna. Sőt igen sokan még a IV. osztályt sem érték el, tehát az elemi ismereteknek
igen tekintélyes anyagát nem sajátíthatták el, de
nem is hallhatták. Hogy ez a tény az általános
népműveltség emelkedését mennyire gátolja, köztudomású. E tarthatatlan állapot változtatása
nemzeti szükség.
A tanítóság nem egyszer hangoztatta e dologban véleményét. í g y a M. T. 0 . B. már
1894-ben alaposan megvitatott tanulmánnyal
állott elő és sürgette, hogy bizonyos jogok gyakorlásához (pl. képviselőválasztás), avagy egyes
pályákra (pl. iparos, kereskedő) legalább az elemi
4 osztály elvégzése kívántassák meg, mely követelmény részint buzdítólag hatna, részint kényszerítő erőt gyakorolna a tanulásra. A kultuszminisztérium 19.424/74., 21.678/77. sz. a. sürgette, majd 28.352/99. sz. rendeletével fegyelmi
vétség terhe mellett állíttatja be az V—VI.
osztályt. Ujabban egyik előkelő megyei tanítóegyesület hozta szőnyegre a föltétlenül megoldandó kérdést s e tárgyban országos propagandát óhajt teremteni.
A mikéntet illetően két vélemény dominál:
1. A tankötelezettség szigorú végrehajtása. 2. Az
osztályismétlés eltörlése.
A tankötelezettség szigorú végrehajtása több
okból ütközik nehézségbe. E í okok egyikét a
tandíj eltörlése lényegesen enyhítette, de megmaradt a többiek nagy része, mint: a szülők
szegénysége, mely okból gyermekeiket nem
képesek kellő ruházattal és taneszközökkel ellátni; az iskolai, illetőleg a községi hatóságok
nemtörődése, amin hajótörést szenved a legbuzgóbb tanító szorgalma; az iskolai helyiségek
elégtelensége, minélfogva azok túlzsúfoltak s a
be nem gyömöszölhetők iskolázatlanul maradnak.
Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 31., illetve 32. §-a
kötelezi ugyan a községet arra, hogy a szegény
gyermekeket tankönyvekkel ellássa, de a felruházásról nem intézkedik, az ú. n. humánus
egyesületek segélynyújtása pedig részben elégtelen, részben bizonytalan. I t t két alkalmas
expedienst gondolok: vagy a községet kötelezze
a törvény a saját szegény gyermekeinek felruházására, mely cílra bizonyos források nyitandók meg a községi segélyalap létesítésére,
vagy pedig az ilyen szegény gyermekek — a
község anyagi tehetetlensége esetén — részesüljenek az elhagyottakká nyilvánítottakra
hozott
1901. évi VII., illetve XXI. t.-cikk áldásában.
Az iskolaszékek, a gondnokságok lanyha eljárását az anyagi felelősség kimondása törheti
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meg. Ne tartsunk attól, hogy majd nem akad
iskolaszék, s ha így is esnék, ez sem lenne nagy
baj, mert ahol nincs ideálizmus és kötelességérzet a tagokban, ott úgyis csak kerékkötői a
tanügynek, s talán hamarabb eljönne az az
óhajtva várt idő, mikor az iskolaügyeket a
hozzáértő s elsősorban érdekelt tanítótestület, illetve a tanító intézné el, a tanfelügyelő ellenőrzése, felügyelete mellett. A községi elöljáróság
hanyagságára is lehetne hathatós orvosszert
találni ama jogban, hogy vele szemben a kir.
tanfelügyelő elsőfokú rendbírságolással élhessen,
mint pl. a pénzügyigazgató. Az iskolahelyiségek
elégtelensége újabban szóba sem jöhet. Ennek
lehetőségét az Apponyi-féle törvény egyszerűen
kizárja, ha a végrehajtásra hivatott közegek
erélyesen működnek, amit a felsőbb és legfelsőbb hatóságok szigorú ellenőrzése biztosíthat.
Ám mindezeknek a külső befolyásoknak legideálisabb állapota mellett is előfordulhat és
elő is fog fordulni, hogy a tanulók egész tömege nem végzi el az elemi iskola teljes hat
osztályát vagy hanyagság, vagy gyenge tehetség, vagy pl. betegség miatt. Hogy ez se történhessék meg, merült fel az osztályismétlés
beszüntetésének eszméje.
A küzdők céljuk érdekében hivatkoznak a
kultuszminisztériumnak fenti 28.352/99. sz.
rendeletére. Igen ám, csakhogy e rendeletben
szó sincs arról, hogy mindenki felviendő a legfelsőbb osztályba. Ez a rendelet csak azt az
országszerte elharapódzott visszaélést akarta
megszüntetni, hogy egyes községekben a 6 osztály anyagát 4 osztályra zsugorították össze s
taníttatták az anyag befogadására éretlen gyermeksereggel, a 4 évi iskolázás után pedig elhagyták az iskolát. Másutt meg, főleg tanyákon,
csak 3 osztály volt, egybe-egybe két évig járt
a gyermek s tanulta a 3 osztály anyagát, a
IV. osztályból a földrajzot, hazánk legrövidebb
áttekintésére szorítkozva, s a számtanból a négy
alapműveletet ezren felüli körben.
Utalnak a 32.055/901. sz. Utasítás 91. §-ára,
mely az osztályozásról szólva, a bölcs mérsékletet és okos szigort ajánlja és figyelmeztet arra,
hogy az elemi iskolai oktatás hat évfolyamon
át kötelező: tehát — meg sem emlékezik az
osztályismétlésről. Ez igaz, de épen a jelzett
megjegyzéseivel ha nem is kifejezetten, a sorok
között, az értelemben megengedi azt, elismeri
létjogát.
Tdtszetős állítás az, hogy a tanítónak nincs
joga a gyermeket a felsőbb osztályban nyújtandó ismeretek megszerezhetéséből kizárni. Tetszetős állítás ez, de csak a laikus ember előtt,
aki nem tudja, mennyire megnehezíti a haladást
az a néhány tanuló, aki tudásánál fogva nem
való az osztályába. Erősen érzik ezt azok a
27*
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tanítók, kiknek tanfelügyelői bizonyos százalékot
állapítottak meg a buktatásra, aminek betartása
tanítói hírnevüknek fokmérőjeként van kimondva.
Mit tesz az ilyen tanító? Ha azt akarja, hogy
az egész osztály haladjon, idejének nagy részét
az azon osztályba nem való tanulókra fordítja,
ám többnyire hiába, mert ahol nincs kellő alap,
ott arra építeni nem lehet. Csakhogy ezzel a
ténykedésével elmaradnak ama tanítványai, akik
előkészültségüknél fogva velük kellőleg foglalkozván, szép előmenetelt tehetnének. Ezzel az
egész iskola nívója szenved, amint ezt nem egy
tanítótestület hivatalosan is konstatálta és amin
nem segíthet a tanító lelketőrlő szorgalma
sem, és aminek nem elégtétele a rózsás statisztika, mely a felsőbb osztályok benépesítését a
régihez képest horribilis százalékban múlja felül.
Igenis, van joga a tanítónak az osztályismétlésre, sőt az — kellő határok között — kötelessége is önmagával, a tanulóval s az iskolával
szemben. Joga van, mert nincs eltiltva, s ha
nem is expressis verbis, de el van ismerve.
Kötelessége önmagával szemben, mert lelkiismerete nem engedheti meg, hogy az oda nem való
növendékek miatt az egész osztály visszamaradjon, és saját érdeke, nehogy a verejtéket izzadó
munka mellett is, a nem tőle függő csekély
eredmény miatt, működése kifogás alá essék.
Kötelessége a tanulóval szemben, mert az a
tanítvány, aki az egyik évben bármely ok miatt
nem volt képes az anyagot elsajátítani, az ismétlési idő alatt ezt pótolhatja s ennek alapján
szerencsésen tovább haladhat, míg ha folyton
alap nélkül vittük följebb, eljön az idő, mikor
az egész tanításunk előtte mintha szanszkrit
nyelv lenne. Mi haszna van ennek abból, hogy
érdemetlenül felsőbb osztályba került? Ellenkezőleg, nincs-e óriási kára ? Kötelessége az
iskolával szemben, melynek jó hírnevét elő kell
mozdítanunk, amit semmi esetre sem érhetünk
el akkor, ha az anyagot nem bírjuk feldolgozni
s az erős iparkodás mellett is éretlen növendékeket engedünk az életbe.
Ne feledjük, hogy az elemi iskola IV. osztálya a polgáriba, a gimnáziumba lépésre képesít! Most is panaszkodnak az elemi iskolára,
hátha az osztályismételtetést betiltanák, mi lenne
akkor ? Képzeljük el, hogy valamelyik gyermek
az I. osztályban nem tanulta meg a betűket, a
n.-ban talán (!) pótolja a mulasztást, de mivel
a n.-ban a betűk megismerésével foglalkozott,
mikor a III.-ba jön, ott van, ahol a társai a
II. osztály megkezdésénél tartottak s így tovább.
Vájjon hogyan boldogulnak a középiskolában
az ilyen olvasni alig tudó, áterőszakolt tanulóval ? Pedig az olvasást magánúton is lehet gyakorolni. Súlyosabb a helyzet a számtan, a nyelvtan
anyagának fogyatékos ismerete s a fogalmazási
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készségnek hiányos elsajátítása nélkül. Hangoztatom e pontnál, hogy a középiskolába menő
gyenge tanulóra valósággal életkérdés lehet az
osztály ismétlése. Ezúttal azonban ez érdemben
méjyebb fejtegetésbe nem bocsátkozom.
Én hát nem kárhoztatom, sőt — ha igazán
szükséges — helyeslem is az osztályismétlést,
mert azt vallottam mindig és vallom ma is:
inkább keveset tanuljon a növendék, de azt
tudja iól. mint sokat tanuljon és — úgyszólván —
semmit se tudjon, ami megtörténik akkor, ha
olyanokat hall, amiket előkészületlenségénél
fogva meg sem érthet. Ilyenkor igazán falra
borsót hányunk. Már Bacon, a reálizmus tulajdonképeni megalapítója, óva int a csekély, a
felületes, meg nem emésztett ismeretekből. A
józan magyar ész is azt tartja: aki sokat markol,
keveset fog.
Ha azonban minden áron arra törekszünk,
hogy a gyermek a felsőbb osztályok anyagát is
élvezze, nem lenne-e célszerű az alább következő
eszmém, melynél alapul veszem, hogy a IV.
osztályt a legtöbb növendék kijárja. Például
hozom azon iskolát, ahol külön egy IV. és külön
egy V—VI. osztály van, tehát két tanteremben
két tanerő van elfoglalva: miért ne lehetne ezen
osztályokat a két tanító között így felosztani:
egy-egy IV—V—VI. osztály? (Amit azonban
a létező állapot szerint lehetne variálni.) Igaz,
hogy — esetleg kisebb létszám mellett is —
a munka nehezebb lesz, de ettől a magyar tanító
nem szokott visszarettenni, ám előnye, hogy a
kecske is jóllaknék (lehetne osztályt ismételtetni),
a káposzta is megmaradna: a tanuló a felsőbb
osztályok anyagát is hallgatná.
Gondolkozzunk kissé fölötte!

Magyarország középiskolái
az 1906/907. iskolai évben.
írta: Hétlii Lajos.
Középiskolák összefoglaló elnevezése alatt a
közéletben rendszerint csak a gimnáziumokat
és reáliskolákat értik.
Tényleg azonban középiskola mindaz, amely
az elemin felül és az akadémián vagy egyetemen alul áll.
Ezek közt, a gimnáziumon és reáliskolán
kívül is vannak olyanok, amelyek az általános
műveltséget terjesztik. Ilyenek a polgári, felső
nép- és felsőbb leányiskolák. Nagyobb számúak
és többfélék a szakiskolák, amelyek meghatározott életpályára készítenek elő.
A gimnáziumok voltaképen őrei minden fajta
tanintézetünknek. Amikor még az elemi népiskolaügy nem volt törvénnyel rendezve —
ami csak 1868-ban történt meg — és a felsőfokú szakoktatást nyújtó tanintézetek nagy
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része nem is létezett: a mostani gimnáziumok
elődei, amelyek akkor kollégium, líceum, szeminárium neveket viseltek, kiterjeszkedtek az oktatás mindhárom fokára. Voltak elemi osztályaik
és a tulajdonképen való középiskolai osztályokon felül bölcsészeti, jogi, teológiai tanfolyamaik. Van azonban a gimnáziumok közt is
sok, melyeket az újabb alkotmányos korszak
hozott létre. Ilyenek főként az állami jellegűek.
A nemzetiségek a jogegyenlőségnek 1848-iki
általánossá tétele után kezdettek saját nyelvű
tanintézeteket szervezni. Kivételt képeznek az
erdélyi és szepesi szászok, akiknek minden
vidékükön található és szabadalmakkal is ellátott jómódú városaiban már századok óta működnek a protestáns felekezetű középiskolák.
A gimnáziumok száma a tárgyalt iskolai évben
173 volt. Abból 2 női főgimnázium Budapesten. Az összes közül 37 nem teljes, a többi
főgimnázium.
Jelleg szerint: az állam rendelkezése alatt
állott 40 állami és 14 kir. katholikus, az állam
vezetése alatt 10 községi, 39 róm. kath, 2 gör.
kath., 1 alapítványi, 1 társulati, 3 magán. Saját
egyházi felsőségük rendelkezése a l a t t : 27
református, 21 ág. hitv. evang., 1 egyesült
protestáns, 3 gör. kel., 3 unitárius.
Tannyelvre nézve német volt 7, valamennyi
az erdélyi ág. hitv. evangélikusoknál; oláh tannyelvű 2 gör. kath. és 2 gör. kel., oláh-magyar
tannyelvű 1, szerb 1. A többi mind magyar.
A róm. kath. gimnáziumok közül igen sok
áll szerzetes-rendek vezetése alatt. Legtöbb
ilyen intézete van a kegyesrendieknek, azután
a bencéseknek. Ezek nemcsak tanulmányi siker,
hanem hazafias irányzat tekintetében is méltó
társai a nagytekintélyű ref. kollégiumoknak.
Az összes gimnáziumoknak 55.756 tanulójuk
volta tárgyalt iskolai évben. Ennek 437o-a róm.
kath. vallású. A ref. gimnáziumi tanulók száma
valamivel felülhaladja az általános népességben kimutatott arányszámukat, 15'6%-ig
emelkedvén. Nemkülönben az ág. hitv. evangélikusoké 9'3 aránnyal. A gör. kath. és gör.
kel. vallású tanulók csak valamivel emelkednek
5—5%-on felül. Annál nagyobb az izraelita
tanulók száma; mindjárt a róm. kath. után
következik, az egésznek 20*5 %-a.
Nemzetiségre nézve a tanulók közül 44.433
magyar, az összes számnak 79'7%-a. Tisztában
kell lenni vele, hogy ily magaslatra a zsidók
beszámításával emelkedik. Német a tanulók közt
4600, oláh 3600, tót 1600, horvát-szerb 1000ne'l valamivel több.
A tanárok összes száma 3299 volt. 2990
olyan, akiknek egyedüli vagy főfoglalkozásuk
a tanárság. Azok közül magyar 2646, német
161, oláh 126, tót és rutén 8—8, horvát-szerb
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31. Vallásra nézve volt a tanárok közt 1500
róm. kath., 631 református, 435 ág. hitv. ev.,
158 izraelita, 118 gör, kath., 91 gör. kel.,
unitárius 55. A két protestáns felekezet hívei
feltűnő nagy arányban foglalnak helyet a gimnáziumi tanárok közt. Alább látni fogjuk, hogy
a reáliskoláknál a ref. tanárok száma felettébb
csökken.
A gimnáziumok jelentékeny törzsvagyonnal
is rendelkeznek, összesen 80 millió koronával.
Annak épen fele az autonóm-tanintézetek birtokában van. Azok közt is messzire elüljárnak
a reformátusok 25 millió törzsvagyonnal.
Ez örökre dicsősége marad a magyar nemzet művelődés-szeretetének és áldozatkészségének. Van ebben a vagyonban pár nagynevű
erdélyi fejedelem alapítványa is; de nagy részét
a magyar nemesség és polgári osztály adakozása hozta létre azokban az időkben, amikor
az állam egyáltalában semmivel sem segítette
a kormánynak közvetlenül alá nem rendelt
tanintézeteket. A szervezés és fentartás a felekezetekre nehezedett, amelyek nem sikertelenül
fordultak ismételve hitfeleik buzgóságához.
A reáliskolák újabbkori alkotások, nagy részük állami, 32 közül 25. Az állam vezetése
alatt áll 4, 3 azok közül községi, 1 izraelita
(Vágújhelyen). Ág. hitv. ev. 2, mindkettő német
tannyelvvel, gör. kel. 1, román tannyelvvel.
Teljes 25, csonka 7. A nagy iskolatartó felekezeteknek : a róm. kath. és reformátusoknak
nincsenek reáliskoláik.
A reáliskoláknak összesen 9757 tanulója
volt. Ötször és félszer kevesebb, mint a gimnáziumoknak. Róm. kath. közöttük 4200, izraelita 3450, ág. hitv. ev. 1000-nél több. Ref. ellenben csak 600, gör. kel. 380, gör. kath. 58,
unitárius 39. Anyanyelv szerint magyar 76"5%,
német 17*7, tót 1*9, oláh 2'7, horvát-szerb 2.
A 700 főt kitevő tanári személyzetből egyedüli vagy főfoglalkozása volt a tanárság 625nek. Róm. kath. közöttük 306, ág. hitv. evang. és
izraehta 9 6 — 9 6 ; ref. csak 82, gör. kel. 14,
gör. kath. 12, unitárius 8. Magyar 539, német
58, oláh 17.
Felsőbb leányiskola volt 31. Azok közt 16
állami, 3 községi, 5 róm. kath., 3 református,
1 ág. hitv. ev., 1 társulati, 2 magánjellegű.
Mind magyar tanítási nyelvű.
Az 5594 tanuló közt magyar 5175, német
231. A többi nemzetiség egyike sem emelkedik
50-ig. Legkevesebb az oláh: 21. Róm. kath.
2385, izraehta 1750, református 854, ág. hitv. ev.
481, gör. kath. és gör. kel. 53—56.
Az 599 számból álló tanítószemélyzet közül
442-nek egyedüli vagy főfoglalkozása emez
intézetekben van. 305-en nők, 137-en férfiak.
387-en magyarok, 41-en németek. Itt csak 34
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az izraelita, 66 református, 74 ág. hitv. ev. A
többi — 10 kivételével — róm. kath. vallású.
Polgári iskola kereken 400 volt az ország
területén. 139 fiúk és 261 leányok számára. Legtöbb az állami, összesen 150. Községi van 87,
abból 2 olasznyelvü Fiúméban. A
római
katholikusok 71, a reformátusok 4, az izraelit á k 14 polgári iskolája mind magyar tanítási
nyelvű. Ugyanaz az ág. hitv. evangélikusoknál 10,
a gör. katholikusoknál 1, továbbá 11 társulati
és 40 magániskola. Német 5 ág. hitv. ev. Oláh
2 gör. kath., 1 gör. kel. és 1 társulati. Szerb
nyelvű 3.
A polg. iskolák 66.400 tanulója közt magyar 53.400, német 7400, tót közel 2000,
oláh 1600, szerb 1000-nél több. A fiúiskolákba
járt 27.800, a leányiskolákba 38.600. A fiúiskolákban tanított, a hitoktatókon kívül, 1124
tanár, a leányiskolákban 2131.
Felső népiskola esak 17 volt. Ez az iskolaf a j nem tudott elterjedni a polgári iskola mellett. A 17 közül 5 fiúk és 11 leányok számára.
A tanulók összes száma esak 706, a tanítóké pedig 85.
Ezek azok a középiskolák, amelyek az általános műveltséget szolgálják. Az igen nagy
hivatású és fontosságú középfokú szakiskolákról külön számolunk be.

Cigarettázó gyermekek.
írta: Lakatos
Lajos.
Az alkoholizmus elleni küzdelmek sikerei
tettre serkentik a dohányzás ellenzőit. Munkára
készülnek mindenfelé és segítőkezet nyújtanak
egymásnak közös akcióra, együttes harcra. A
legtöbb államban már számos szövetség és bizottság alakult a legerélyesebb küzdelemre a
dohányzás ellen s felhasználnak minden kedvező alkalmat arra nézve, hogy felvilágosítsák
a nép legszélesebb rétegeit a dohányzás káros
következményeiről.
Angolországról ismeretes, hogy az egészségügy, főként pedig az iskolai egészségügy terén
valósággal mintaintézményeket tud felmutatni
s így a dohányzásnak, mint a gyermek szervezetére igen veszélyes élvezetnek újabb higiéniai
reformintézkedései között kettőzött figyelmet
szentel s már odáig jutott, hogy parlamentje
nemrég a gyermektörvény címén igen érdekes
és bölcs intézkedést léptetett életbe. Az ú j törvénynek két fontos rendelkezése van. Az első
az, hogy ezután a fiúknak csak akkor szabad
dohányozniok, ha 16-ik évüket betöltötték. A
rendőröknek joguk van a fiúkat a dohányzásban megakadályozni és a náluk talált szivart,
cigarettát és dohányt elkobozni. A trafikosoknak szigorúan megtiltották, hogy a fiúknak
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dohányt adjanak el. Ha a tilalom ellen vétenek,
nagy bírsággal büntetik őket. A törvénynek
második rendelete eltiltja a gyermeket a korcsmától, amíg 14-ik életévét be nem töltötte. A
törvény még azt sem engedi meg, hogy a gyermek olyan helyiségbe lépjen, ahol szeszes italt
mérnek. A vendéglősök kérését, hogy a gyermekek számára várótermet rendeznek be, elutasította a kormány. A szülők tehát ezután,
ha apró gyermekeiket magukkal viszik, nem
látogathatják a vendéglőket.
A gyermektörvénynek még egy érdekes rendelkezése van: A gyermeket nem szabad egyedül hagyni olyan helyiségben, ahol nyitott tűz
van. Mivel Angolországban majdnem mindenütt
nyitott kandallókban fűtenek, a gyermektörvénynek ez a része igen érzékenyen sújtja a szülőket. Azokat, akiknek javára gyermekbiztosítás
történt, az új törvény szerint szigorú megfigyelés alatt fogják ezentúl tartani. Ha bebizonyosodik, hogy egy ilyen biztosított gyermek rossz
bánásmód vagy hiányos ápolás következtében
halt meg, akkor a biztosítódíjat élvezőnek meggyűlik a baja a törvénnyel s esetleg öt évi
fegyházat is kaphat hanyagsága miatt. A törvénynek van egy olyan paragrafusa is, mely
eltiltja a gyermeket a koldulástól, azokat a
kereskedőket pedig szigorúan megbüntetik, akik
régi vasat vagy fémdarabokat vásárolnak gyermekektől. Az utóbbi rendelkezés azért volt
szükséges, mert a gyermekek, hogy egy kis
pénzhez jussanak, letördösték a kapukról a kilincseket.
Akárhány vidéke akad Angliának, ahol az
alsóbb néposztály gyermeke, nemre való tekintet nélkül hódol a dohányzásnak; akár cigarettázásról, akár pipázásról, akár pedig bagózásról
legyen szó. Am e tekintetben nem kell épen
oly messzire kalandoznunk Angliába, hiszen
hazánkban, kivált dohánytermelő vidékeinken,
a pipa már a 8—9 éves fiúgyermekek szájában
is gyakorta látható.
Angolország újabb időben nagyobb arányban
fejleszti hadierejét. Ez alkalommal ismételten
feltűnt a brit hadvezetőség előtt, hogy az újoncok túlnyomó többsége csenevész, vézna s a
katonamértéket is alig ütik meg. A baj eredetét
kutatni kezdték s csakhamar rájöttek arra,
hogy az anyaországból kikerülő újoncok nagy
többsége zsenge gyermekkora óta szenvedelmesen űzi a dohányzást, főkép pedig tömérdek
sok cigarettát fogyaszt. Míg az egyesült hármas királyság északi részéből, Skótországból
kikerülő újoncanyag egészséges, erőteljes, pirospozsgás fiúkból állott, addig Anglia és Irbon
újoncjutalékának tetemes százaléka igen gyengécske emberanyagot szolgáltatott. A magyarázat egyszerű volt: míg a skót szülők legtöbbje
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szigorú dohányzási tilalom alatt tartja és neveli
gyermekeit, addig az angol, főként pedig az
ir szülők gyermekei már zsenge koruktól fogva
úgyszólván rabszolgái a dohányzásnak, legfőkép pedig az amúgy is káros és hozzá nagymértékű cigarettázás szenvedelmének. A dohányzás nemei közül tudvalevően a pipázás és
a szivarozás bizonyos mérsékeltebb élvezet mellett, kevésbé jelenthet veszedelmet, míg ellenben a papiroshüvellyel együtt fogyasztott cigaretta határozottan ártalmas anyagokkal rakja
tele az emberi szervezetet. Az alsóbb néprétegek, kivált Angolorf-zágban és Irhonban a szó
teljes értelmében földhöz ragadt szegény elemekből állanak, ezeknek pedig nincs módjukban jobb minőségű pipadohányt vagy épen
szivart beszerezni; így tehát kénytelenek a
leghitványabb s igen olcsó dohánytörmelékfélét
papiroshüvelybe csavarni s cigarettának elfogyasztani. Persze, a csemeték aztán követik
ebben is a szülők rossz példáját. A sok dohányzás miatt az éhes gyermek kevesebb ételt
is kér a szegénysorsú szülőtől. Ez a szomorú
állapot aztán kihat a jövő generáció szervezetére is s így a testileg hátramaradottabb ilyen
nemzedék érthető módon nem képes az újoncozás és a katonamérték igényeit kielégíteni.

a nyálkás nyelv, az ingerlékeny gége: mindmegannyi jelei a korai és túlzásba vitt dohányzásnak. Régente az utca gyermeke, ha néhány
garashoz jutott, cukrot vagy gyümölcsöt vett
magának s így némi táplálékhoz jutott. Ma
fejletlensége és ráncos vonásai degeneráltságát
bizonyítják.
Tuberkulózisban szenvedőktől elszívott szivarés cigarettavégeket azon frissiben és több hét
múlva is tengeri nyulak bőre alá oltott egy
Peserico nevű elismert olasz orvos s az állatok
50 százaléka elpusztult tuberkulózisban. Főleg
a kiszáradt szivarvégek voltak igen sokáig fertőzők, míg a nyirkosán tartottakban 10 nap
múlva már elpusztultak a tüdővész mikrobái.
Tőzsdékben vásárolt, friss szivarok nem voltak
fertőzők. A szivarvégekben sok volt a burgonyabacillusnak nevezett csíra; kivüle a genyesztőkokkusok, a proteus-fajok és a penészek f o r dultak elő nagy számban.

De ki nem ismerné nálunk is a szivarvéget
gyűjtő gyermekeket? Hegyesvégű
pálcákra
ügyesen szúrják föl a kávéházak előtt ülő vendégektől eldobált szivar- és cigarettavégeket s
ha egy égőre akadnak, boldogan szívják azt
tovább s kutatnak újabb zssíkmány után. Komikus és elszomorító ez a látvány egyszerre s
elég gondolkodásra ad alkalmat annak, ki a
nép satnyulását sajnálja. A szivarvégek azonban nemcsak mérgezők 8—10 éves vadászaikra,
hanem egyenesen meg is fertőzik őket. Ezt
bizonyítja már az is, hogy ilyen kis proletárokból kerül ki az ingyenrendelő-gyógyintézetek
legtöbb tüdővészese; de bizonyítja még jobban
a laboratóriumokban végzett számos vizsgálódás. Egy neves angol orvos megállapította, hogy
a fiatalemberek legnagyobb részének torokbaját
a cigarettázás okozza és azok számát, kik a
dohány élvezetének évente áldozatul esnek,
20.000-re teszi. Egy amerikai egyetemen nyolc
esztendőn keresztül tanulmányozták a cigarettázó és nem dohányzó fiatalság közti különbséget és megállapították, hogy a cigarettázok
testileg is, szellemileg is hátramaradtak a nemdohányzók mögött. Az Egyesült Államokban
törvény tiltja a serdületlen fiatalságot a dohányzástól, szintúgy gondoskodtak már Japánban is arról, hogy a fiatalságot a dohányzás
káros befolyásától megóvják.

De minden tilalomból egy tanulság vonható
le. Nevezetesen, hogy a törvény írott malaszt
és büntető szankciója mellett is ezer és ezer mód
és alkalom kínálkozik a kijátszására. Ezen a
téren egyedül és kizáróan a család van hivatva
az igazi ellenőrzést gyakorolni és a szülői szeretetteljes szigort a törvény ezer intézkedése
sem pótolhatja. A t kell menni a köztudatba,
hogy a gyermekek korai dohányzása fejlődésüket hátráltatja, gátolja és hogy a nikotinnak
a fejletlen szervezetre való hatása sok, később
jelentkező kórnak veti meg gyilkos alapját. A
jobb társadalmi osztálybelieknél ez a tudat már
régóta él és ezekben a körökben ritka is, hogy
kiskorú gyermekek dohányozzanak, de a nép
széles rétegében ügyet sem vetnek erre a körülményre és nemhogy gátat nem vetnek neki,
hanem bűnös közönnyel elő is mozdítják.
Ránk, néptanítókra, ezen a téren is nagy és
nemes feladat vár. Minden tehetségünkkel, tudásunkkal és képességünkkel oly generációt
neveljünk, mely testben és lélekben egészséges.

A kéznek könnyű reszketése, a rossz látás,
a szabálytalan szívműködés, az emésztés zavarai,

E g y vidéki város gyermekkórházának orvosa
a városi gyermek öreges és fáradt arcát a cigarettázásnak tulajdonítja. Az orvosok mindig
elítélően nyilatkoztak a gyermekek dohányzásáról és a belőle származó bajokat a cigarettázás tetemesen növeli.

— Adakozás. Kerecmán Győző nyágovai tanító a tavaszvizi gk. tanítói kör tavaszi gyűlésén
5 koronát gyűjtött az aradi vesztőhely megváltására és ezen összeget — bizonyára buzdítás
céljából — a Néptanítók Lapjának küldte el.
A hozzánk küldött pénzt rendeltetése helyére
juttattuk.
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Községi és egyéb helynevek.
Zala vármegye.
L Alsólendvai járás: Adriáncz-Adorjánfalva.—
Alsó-Bisztricze = Alsóbesztercze. — Alsó-Lendvalakos =Alsólakos. — Baksaés Győrfa^Zalabaksa.—
Barabás = Kerkabarabás. —- Belatinczhoz tartozó
Renoviczamajor (eddig Hrenoviczapuszta néven
is). — Bratoncz = Murabaráti. — Brezovicza =
Lendvanyíres. — Csente = Csentevölgy. — Cserencsócz = Cserföld. — Dedes = Lendvadedes községhez tartozó Kishegy (eddig Dedesihegy néven).—
Deklezsin=Murahely. — Dobraföld ^Magyarföld. —
Dobronak = Lendvavásárhely. — Felső-Bisztricze Felsőbesztercze. — Felső-Lendvalakos = Felsőlakos. — Gáborjaháza = Gáborjánháza. — Ganicsa Lendvarózsavölgyhöz tartozó Rasiczamajor (eddig
Hrasiczamajor néven). — Gumilicza = Lendvaszentjózsef. — Gyertyános = Zalagyertyános. — Hidvég=Lendvahidvég. — Hosszúfalu=Lendvahosszúfaluhoz tartozó Belsőhegy, Hidegkút, Kisbükkhegy,
Kishegy, Nagybükkhegy, Szénégető, Újhegy (ezek
eddig Hosszúfalu szőllőhegy néven). — Hottiza =
Murarévhez tartozó Gyulamajor (eddig Gredarnajor
néven is). — Izsakócz = Murasziget. — Jakabfa =
Lendvajakabfa.—J ósecz=Szentistvánlak.— Kebele=
Kebeleszentmárton. — Kerka-Kalóczfa=Kálóczfa.—
Közép-Bisztricze=Középbesztercze. — Lippa= Kislippa. — Lippahócz = Hársliget. — Mellincz = Muramelencze. — Nagypalina községhez tartozó Nagypalinai major (eddig Palinai major néven).— PusztaKozmadombja = Kozmadombja községhez tartozó
Jáhumpuszta (eddig Jáhom néven is). — Rédicshez tartozó Dedeskecskés (eddig Napkeleti Kecskés és Keleti szőllőhegy neveken is), Lendvakeeskés (eddig Napnyugoti Kecskés és Nyugoti
szőllőhegy neveken is), Szabólakospuszta (eddig
Külsőmajor néven is). — Renkócz = Lendvaerdő. —
Strelecz = Orszentvid. — Szombatfa = Zalaszombatfa. •*— Turnischa = Bántornya. — Zala-Iváncz =
Zalaivánd.
II. Balatonfüredi járás: Arács=Balatonarács.—
Balaton-Kis-Szőllős = Balatonszőllős. — Csicsó =
Balatoncsicsó. — Nemespécselyhez tartozó Nemespécselyi puszta (eddig Nemes-Kispécselyipuszta
néven is). — Palóznak = Paloznak.
III. Csáktornyái járás: Felsőkirályfalva községhez tartozó Omajor (eddig Allémajor néven is),
Újmajor (eddig Remizmajor néven íb). — Ferenczfalva és Mikófa = Alsóferenczfalva. — Gáborvölgyhöz tartozó Csalfadomb (eddig Czigányscsák néven is),
Kisédesd (eddig Kisszlatnyák néven is), Nagyédesd
(eddig Nagyszlatnyák néven is), Romvár (eddig Trigovcsák néven is). — Györgyike-Tündérlak-NemesBükkösd = Tündérlak. — Határőrs = Határörs. —
Jánosfalu — Jánosfalva. — Magyarod = Kismagyaród. — Mihályfalva = Kismihályfalva. — Nagyfai u =
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Drávanagyfalu. — Őrség =Muragárdony. — Réthát=
Muraréthát. — Stridó = Stridóvár. — Viziszentgyörgyhöz tartozó Bányahegy (eddig Pleskovec
néven is), Ferenczhegy (eddig Ferkánovec néven
is), Kedveshegy (eddig Drágoslavec néven is),
Kerekhegy (eddig Okrugli néven is), Lapáthegy
(eddig Lopatinec néven is). Oskolahegy (eddig
Vucetinec néven is). — Zsedény = Zsidény. —
Hegykerület I. — Robádihegy. — Hegykerület II. Szentorbánhegy. — Hegykerület HI.=Bánfihegy.—
Hegykerület IV. = Vashegy. — Hegykerület VI. =
Szentmargithegyhez tartozó Felsővéghegy (eddig
Gornyi Koncovcsák néven is), Göröghegy (eddig
Gerkavescsák néven is), Györgyhegy (eddig Jurovcsák néven is), Margithegy (eddig Kercsinoveczhegy és Kapelscák neveken), Várhegy (eddig
Gradiscsák néven is). —- Hegykerület VII. = Szelenczehegyhez tartozó Alsóvéghegy (iddig Dolnyi
Koncovcák néven is), Bükkösd (eddig Bukovee
néven is), Faluhegy (eddig Zavescák néven is),
Feketetómajor (eddig Csernamlaka és Uradalmi
major neveken is), Paphegy (eddig Praporcsán
néven), Szelencze (eddig Selnisca néven is). —
Hegykerület VIII. = Boeskaihegyhez tartozó Alsóhideghegy (eddig Dolnyi Zebánecz néven is), Felsőhideghegy (eddig Gornyi Zebánecz néven is),
Hidegfalu (eddig Zebanszkószeló néven is), Kopaszhegy (eddig Plesivicza néven is), Morzsahegy
(eddig Merhátovecz néven is. — Hegykerület IX. =
Farkashegy.
IV. Keszthelyi járás: Keszthely (polgárváros) =
Kiskeszthely. — Köszvényes - Zalaköszvényes. —
Köveskút - Zalaköveskút. — Nemesbükhöz tartozó
Nemesbükhegy (eddig Mihályházihegy néven). —
Sármellékhez tartozó Középmajor (eddig Gulyamajor néven is), Lajosházipuszta (eddig Főnökés Lajosmajor neveken), Zalamajor (eddig Ihászmajor néven is). — Szent-András = Hévizszent.andrás. — Zalaszántóhoz tartozó Tátikahidegkút
(eddig Hidegkúti major néven), Laposmező (eddig
Tátikamajor néven is).
V. Letenyei járás: Becsehelyhez tartozó Újmajor (eddig Vérvölgy néven is). — Csehi =
Kiscsehi. — Erdősfa = Semjénháza. — Kerkaszentkirályhoz tartozó Kerkaújmajor (eddig Újmajor
néven). — Kis-Csemecz = Csernecz. —- Rátka =
Murarátka. — Szent-Margita = Szentmargitfalva.—
Tolmács=Kistolmács. — Tormafüld=Tormafölde. —
Vakonya^Valkonya. — Várföld = Várfölde.
(Folytatjuk.)

— A tanítói állás megbecsülése. Szkladányi Béla kántorfőtanítót, kit a bolgár király
a tiszti koronás ezüst kereszttel tüntetett annak
idején ki, a szentantali községi képviselőtestület
június hó 18-án harmadszor választotta meg
tagjává.
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SZÉPIRODALOM.
Áldomás.

Az én öreg tanítóm.

Nos, fiúk, h á t nem örültök1?
Újra köztetek vagyok!
Visszahoztam tünt időtök
Tavaszát, a — tegnapot.
Ez a tegnap maholnap már
Szinte negyven évből áll,
Hej, mindjobban száll az Elet,
S mind közelebb a Halál!
Jól vagy rosszul, lemorzsoltuk
Mit ránk rótt a kegyes ég,
S ha örömünk nem is volt sok,
Búnk és gondunk volt elég.
Férfivégzet, Tűrtük, álltuk.
Gyáván nem panaszkodánk.
Most sem hányjuk fel a sorsnak:
Miért nem volt jobb anyánk?
Tudja Isten, hova pusztult
A mi régi szöghajunk %
Állunk, mint a leveletlen
Jegenyék, de — itt vagyunk!
Ami elmúlt, nyilván elmúlt
S jó, hogy immár vége van,
Azért még a szívünk, lelkünk
Végkép nem virágtalan.
S ami fő, még nem fogyott el
A borunk sem teljesen:
Adja ez a ti pincétek
Hála Isten, bőviben!
Feledjünk hát minden bút, bajt,'
Tartsuk kézen a csapot,
S a sok örömtelen évre
Csapjunk egy vidám napot!
Endrődi

Sándor.

írta: Jaross

Ferenc.

Még ma is megfejtetlen rejtély maradt előttem, hogy 60 év előtt hogyan tudtak megélni
Léván a katholikus tanítók 150 pengő forint
évi fizetésből.
Az azonban már akkor is nyilt titok volt,
hogy az egyik tanító, akit az Isten nagy családdal áldott meg s aki 1863-ban engem is
tanított a III-ik osztályban, a Stella segítségével igyekezett silány jövedelmét gyarapítani.
A stella egy piros pántlikára kötött, krétaporral minél gyakrabban ragyogóra fényesített,
férfitenyér-nagyságú rézcsillag volt, amelyet a
tanító időközönként a jobb tanulók nyakába
akasztott. A kitüntetett a csillagot hazavitte s
a legközelebbi alkalommal — szokás szerint
legalább is egy ezüsthuszas kíséretében —
visszahozta az iskolába.
Sok szülő szemében a stella nem volt valami
kedves érdemjel. Kivált, ha sűrűn tünt fel a
háznál.
Magam is hallottam, amikor egy apa így
fogadta a Stellával már ötödízben feldekorált fiát:
— Te kölyök! Hát már megint jól feleltél?
Többet ne tedd! Ha a tanító úr kérdezni f o g :
hallgass, mint a sült h a l ! Ne felelj neki! Mert
ha ezt a csillagot még egyszer hazahozod:
veled együtt dobom k i !
Az 1859. évben Léván megnyílt III. és I V .
osztályt akkor a piaristák telkén levő kis épületben helyezték el, amely a mai főgimnáziummal szemben áll. Mert az iskola épületében
csak négy tanterem volt, amelyek közül az
emeleten levőket az I. és II. fiúosztályok, a
földszintieket pedig a két leányosztály foglalta el.
Az újonnan létesített osztályok számára a
két tanteremnek falai a régi épülethez már
hozzá voltak illesztve és fedél alatt állottak,
de a falaknak belső vakolására és a berendezésre a városnak már nem lévén pénze, az épület nyolc évig befejezetlen maradt.
Osztályfőnököm — a németet kivéve —
mindent jól és alaposan tanított. De rendkívül
szigorú, öreg ember volt. Mintha még most is
látnám magas, szikár alakját. Hosszú, fekete
vagy sötét kabátot viselt. Kabátja feneketlen
hátulsó zsebeinek egyikéből soha sem hiányzott
a burnótos szelence, amelyet tanítás közben a
balkezében tartott, a másik zsebéből pedig az
őzlábra erősített, szíjból font korbács, melynek
skutika volt a neve.
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Ha ezekhez még hozzávesszük a szemüvegét
és a kabátja külső zsebéből kikandikáló tarka
zsebkendőt, az öreg úrban feltaláljuk a régi
Schulmeistereknek valódi tipusát.
Iskolánkban a skutika mellett — mint fegyelmezési eszköz — még a virgács is szerepelt.
E z t a tanító a szekrénybe zárva tartotta; de
egész éven át csak a krampusz szerepe jutott
neki. Nem vette igénybe. Annál nagyobb működési tere nyílt a skutikának, amely naponként kikerült a zsebéből és hol jobbra, hol balra
suhintott.
Még ma is élénken emlékezem arra az esetre,
amikor tanítónk az egyik fiúra, aki tanítás alatt
cifra babokkal játszott, a vigyázóval hat skutikaíitést csapatott, mert ennyi volt a nála talált
babok száma. A többit tettenért pajtásom ügyesen a csizmája szárába szórta. J
Reggel, télen-nyáron jártunk templomba.
Öregünk a reggelijét sokszor a két osztály
között levő kis folyosón szokta elfogyasztani.
Ez a reggeli, amelyet cselédje hozott az iskolába, a vakablakban, egy tányérral betakart
bögrében, egy zsemlye társaságában várt reá.
Többször figyelmeztetett bennünket, hogy a
kávéjához senki hozzá ne nyúljon, mert különben: így, meg ú g y !
Hosszú ideig nem is voltunk kíváncsiak a
reggelijére; de mert olyan erősen emlegette s
mert a bögre mellett legtöbbször nem kávés-,
hanem leveseskanalat láttunk elhelyezve, egyszer
az egyik fiú, aki a miséről elkésett, levette a
bögrét a vakablakból, hogy megnézze: mi van
benne ?
Mielőtt ayonban a tányért fölemelhette volna,
a közeledő lépések zajától úgy megijedt, hogy
a hirtelen visszahelyezett bögrét feldöntötte s
annak t a r t a l m a : a krumplileves, végigfolyt a
falon.
A tanító szigorú vizsgálatot indított a csíny
elkövetőjének földerítésére. Sokan tudtuk a nevét ; de nem akadt közöttünk áruló, mert nem
akartuk őt kitenni annak, hogy a virgácsot
rajta próbálják ki.
Tanítónk ezentúl soha többé nem emlegette
a kávéját.
Bach és Schmerling olyan iskolai íendeletet
hoztak be nálunk, hogy akkor már az első
osztálytól kezdve a magyar olvasás és írás mellett a németet is kellett tanulnunk. A harmadik osztályban azt kívánták tőlünk, hogy kisebb
olvasmányokat fordítsunk németből magyarra.
A német nyelvnek tanítása olyan terhes lehetett a mi tanítónknak, amilyen ellenszenves
volt a tanulása nekünk. A heti négy órát,
amelyben a némettel veszekedtünk, valóságos
tortúrának éreztük volna, ha igen gyakran derültséget nem kelt tanítónk elszólása, amellyel
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őszintén elárulta, hogy úgy szereti a németet,
mint mi és a nyelvével is csak ú g y áll hadilábon, mint tanítványai.
Az ilyen derültséggel fűszerezett német órákból csak egyet említek meg, azt, amelyen a
Das Gewitter (A zivatar) című olvasmány került fordítás alá. Az olvasmánynak e mondatát:
und die Menschen zittern, tanítónk semmiképen
sem tudta magyarra átplántálni. Végre is bekopogtatott a szemközt levő negyedik osztály
ajtaján és kihívta kollégáját, akivel máskor is
együtt szokták az efféle nehéz problémákat
megfejteni. Megjegyzem, hogy a kolléga egy
fokkal sem volt jobb német, mint a mi öregünk.
Nyitott ajtók mellett, a folyosón hangosan
és a legkomolyabban tárgyalták a nehéz mondatot és hosszú eszmecsere után kisütötték,

hogy a zittern szó tulajdonképen a citerából
ered s így az nem jelenthet mást, mint cite-

ráznak.
Mi ezek után a nyert utasítás szerint hűségesen úgy fordítottuk az olvasmány bekezdését,
hogy: Ha zivatar van, az állatok elbújnak és
az emberek citeráznak.
Ilyen tanítás vetette meg az alapját az én
német tudományomnak. Gyönge és ingatag
alap s mégis hálás szívvel gondolok az én öreg
tanítómra, aki nyomorúságos anyagi helyzetében, a legsúlyosabb megpróbáltatások idején is
igaz és hü polgára volt a magyar hazának.

Hivatalos

rész.

Körrendelet.
(Talamemiyi kir. tanfelügyelő és kirendelt kir. tanfelügyelő és felső kereskedelmi iskolai főigazgató
úrnak. — 103.410/1908. szám.)
Számos esetből azon tapasztalatra jutottam,
hogy az állami iskolai gondnokságok, igazgatóságok, kisdedóvodai felügyelő-bizottságok a felügyeletükre bízott intézetek költségvetéseinek
egybeállítása alkalmával a fűtési szükségletekre
előirányzott összegeknek oly túlzott mértékben
való fölemeltetésére törekednek, melyet az elismert drágasági viszonyokkal sem lehet már
indokolni.
Az áll. isk. gondnokságokat, igazgatóságokat,
kisdedóvodai felügyelő-bizottságokat eme, a
kincstár érdekeinek megóvása szempontjából
meg nem engedhető törekvésükben az elsősorban arra hivatott kir. tanfelügyelőknek kell
meggátolni.
Evégből, nehogy a jövőben is hasonló kísérletek forduljanak elő, ezennel a következőket
rendelem el.
Oly célból, hogy az áll. intézetek fűtési szükségleteinek megállapítása tekintetében föltételezett tájékozatlanságot megszüntessem, értesítem
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a Tanfelügyelő urat, hogy az áll. intézetek fűtési
szükségletének megállapítása olykép történik,
hogy számvevőségem az egyes áll. intézetek költségvetéseiben az ország különböző pontjain eszközölt szakszerű kísérletek eredményeiből megállapított normál tényezőket veszi számítási
alapul.
E normál tényezők még az 1892. évi 21.325.
sz. a. körrendeletemben állapíttattak meg. Minthogy azonban az ilykép kiszámított összegek a
dunai vonalon felül, a Kárpátok, továbbá a
Királyhágón túl levő hegységek között fekvő
zordabb éghajlatú helyeken nem minden esetben
bizonyultak kielégítőknek, az 1901. évi 16.614.
sz. a. kelt rendeletemmel megengedtem, hogy
az említett, a rendesnél hosszabb tartamú és
erősebb fűtést igénylő helyeken, akkor, ha ez
kellőleg indokoltatik, a rendes számítás alapján
megállapítható összeg némileg, legfeljebb azonban 50"/o-kal emeltessék.
Idemellékelten megküldöm a Tanfelügyelő
úrnak a fűtési szükségletek kiszámításánál alapul szolgáló tényezőket feltüntető táblázatot.
Táblázata
a fűtési szükségleteknek az 1892. évi 21.325. sz. a.
kelt rendelet alapján való megállapítása céljából alapul
veendő tényezőknek.
Megye

Abaúj torna
Alsóí'ehér
Arad
Árva
Baranya
Bars
Bácsbodrog
Bereg
Beszterczenaszód
Békés
Bihar
Borsod
Brassó
Csanád
Csík
Csongrád
Esztergom
Fehér
Fiume
Fogaias
Gömör
Győr
Hajdú
Háromszék
Heves
Hont
Hunyad
Jásznagykúnszoln.
Kisküküllő
Kolozs
Komárom
Krassóezörény

Tényező

0-0604
0-0578
0-0556
0-0642
0-0555
0-0591
0-0572
0-0589
00578
0-0573
0-0587
0-0617
0 0589
0 0564
00669
0-0563
0-0610
0 0551
0-0382
0-0573
0-0659
0-0561
0-0590
0-0587
0-0557
0-0610
0 0614
0-0566
0-0587
0-0587
0-0581
0-0556

Megye

Liptó
Marostorda
Máramaros
Moson
Nagyküküllő
Nógrád
Nyitra
Pestpilissoltkiskúu
Pozsony
Sáros
Somogy
Sopron
Szabolcs
Szatmár
Szeben
Szepes
Szilágy
Szolnokdoboka
Tentes
Tolna
Tordaaranyos
Torontál
Trencsén
Túrócz
Udvarhely
TJgocsa
Ung
Yas
Veszprém
Zala
Zemplén
Zólyom

Tényező

0-0647
0-0587
0-0699
0-0598
0-0577
0-0643
0-0569
0 0548
0-0556
0 0589
00-549
0-0577
0-0592
0-0570
0-0573
0-0648
0-0709
0-0587
0-0569
0-0564
0-0587
0-0562
0-0633
0-0633
0-0585
0 0573
0-0598
0-0578
0-0534
0-0540
0 0582
0-0625

A fűtési szükséglet megállapítása céljából a fütendő
helyiségek légűrtartalma megszorzandó a megfelelő
helyi
tényezővel. Ez adja a szükséges fa mennyiségét
m3-ben, mely 1 m:i fa árával szorozva teszi a szükség-
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letet, mely azonban az 1901. évi 16.614. sz. a. kelt
rendelet értelmében a dunai vonalon felül és a Kárpátok, továbbá az erdélyi hegységek között fekvő
helyeknél és indokolt esetekben, legföljebb azonban
még 50°/o-kal emelhető.
Mindenekelőtt felhívom a Tanfelügyelő urat,
utasítsa a tankerületében levő összes áll. el. és
polgári iskolai gondnokságokat, kisdedóvodai
felügyelő-bizottságokat, hogy a jövőben minden
egyes oly esetben, amikor akár külön, akár pedig
a rendes tanévi költségvetés kapcsán a fűtési
szükségletekre már megállapított összegnek fölemelését kell kérelmezniük, azt az alábbiakra
is kiterjedő alapos és indokolt jelentés mellett
tegyék.
A fűtési szükséglet elbírálása szempontjából
rendkívüli fontossággal bírnak az illető intézet
épületének alább részletezett körülményei, nevezetesen: hogy az iskola épülete az uralkodó
széliránynak kitett dombon, vagy sík, védett
területen áll-e, hogy annak falazata tisztán favázas, földtömés-, vályog, tégla, avagy kőből
van-e, hogy külső falazata vastagabb vagy vékonyabb, hogy a tantermek mennyezete, a mestergerendákon felül, a padláson téglaburkolattal
vagy agyaggal van-e borítva; hogy az épület
ajtói és ablakai egyszerűek vagy kettősek; hogy
az ajtók és ablakok melyik égtáj felé nyílnak,
nemkülönben az, hogy azok közvetlenül nyílt
területre (utea, udvar), vagy pedig többé-kevésbé
zárt helyiségbe (folyosó, előcsarnok) nyílnak,
hogy az épület szabadon áll, vagy pedig házsorba (épülettömbbe) van-e beépítve, végül,
hogy a tantermek fűtésére szolgáló kályhák mely
anyagból vannak, azok milyen szerkezetűek.
Mindezen körülmények, nem is szólva az enyhébb
és zordonabb téli időjárásról, ugyanazon földrajzi és éghajlati viszonyok között jelentékenyen
befolyásolják az egyes helyiségek kellő füthetését, s így természetesen a szükséges tüzelőanyag mennyiségét is.
A fütendő helyiségek légűrtartalmi kimutatásai,
mint azt több esetben tapasztaltam, elfogadhatatlanok, mert azokban az egyes tantermek
vagy túlkicsinyeknek, vagy túlnagyoknak vannak feltüntetve, továbbá, mert a fűtendőknek
kimutatott helyiségek közé olyanok is vétetnek
fel, melyek vagy egyáltalán nem, vagy csak
elvétve fűttetnek.
Sok helyen szerepel a fütendő helyiségek közt
a nyitott előtér, lépcsőház stb. csak azért, hogy
a fűtési szükségletékre nagyobb összeg állapíttassák meg. Felhívom a Tanfelügyelő urat, adjon
erre nézve az egyes iskolagondnokságoknak, felügyelő-bizottságoknak részletes útmutatást, hogy
a légűrtartalmi kimutatásokba csak a valóságnak megfelelő és teljesen megbízható adatok
vétessenek fel.
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Nagyon fontos még a tűzifa piaci árát igazoló helyhatósági bizonylat, mivel e tekintetben
is azt tapasztaltam, hogy azok a valóságnak
nem mindenkor felelnek meg. Elismerem, hogy
e tekintetben is az általános drágulás hatása
nyilvánul, de viszont nem tarthatom megengedhetőnek, hogy ezen indok oly törekvések érvényrejuttatására használtassék fel, melyek nem
a tényleges szükségen alapulnak, s ekként a
költségvetés alaposságának rovására vannak.
A piaci ár tekintetében szóba jön magának
a tűzifának az ára, továbbá a fa beszállításának
és végre annak felaprózási költsége. I t t azonban megjegyzem, hogy bár oly eset is elképzelhető, illetve előfordul a gyakorlatban, melyekben a tűzifának tényleges árát a beszállítás és
felaprózás költsége meghaladja, de mindenesetre
csak kivételesen és ritkábban.
Megjegyzem még itt, hogy a fűtési szükségletek megállapítása céljából fölterjesztendő és
a tűzifa piaci árát igazoló helyhatósági bizonylatokban mindig csak kifejezetten egy köbméter
és pedig — kivéve oly eseteket, hol a keményfa
a piaci forgalom tárgyát nem képezi és így
csak a lágvfa költségei igazoltathatók — kemény tűzi hasábfának piaci ára, valamint annak
helyhezszállítási és felaprózási költsége tüntetendő. ki, még akkor is, ha a fűtésre lágyfa
avagy kőszén használata terveztetnék is, mert
azon elvből indulok ki, hogy amennyiben az
első esetben, a helyi viszonyoknál fogva, az egyes
iskolagondnokságok a csekélyebb hőmennyiség
kifejtésére alkalmas lágyfa használatára vannak
utalva, ott a mindenesetre drágább kemény
tűzifa árának alapján megállapított összegből
nagyobb mennyiségű lágyfát szereztessenek be,
másrészt pedig, hogy a kőszénnel való tüzelés
csak ott használtassék, ahol az jutányosság szempontjából valóban előnyösebb.
Az előadottak alapján a jövőben szigorúan
megkövetelem, hogy a Tanfelügyelő úr csak
azon esetekben tegyen hozzám a fűtési szükséglet fölemelése iránt előterjesztést, h a az illető
iskolagondnokság (felügyelő-bizottság) arra vonatkozó kérelmét a fentiek szerint körülményesen
megindokolja, és úgy a fűtendő helyiségek légűrtartalmi kimutatása, mint a tűzifa beszerzési
költségeit feltüntető helyhatósági bizonylat mellékelve van, mert míg egyrészt a kellőkép meg
nem indokolt és az előírt hiteles mellékletekkel
fel nem szerelt kérelmeket egyáltalán nem fogom
figyelembe vehetni, addig másrészt minden oly
törekvésért, mellyel a fűtési szükséglet meg nem
engedhető fölemelése céloztatnék és annak érdekében a valóságnak meg nem felelő adatok
mutattatnának ki, elsősorban a gondnokságokat
(felügyelő-bizottságokat) teszem anyagilag is
felelőssé.
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Evégből felhívom a Tanfelügyelő urat, hogy
minden oly esetben, amikor alapos gyanú merül
fel arra, hogy akár a kérelem indokolása, akár
pedig a helyhatósági bizonylatok szándékosan
valótlan adatokon alapulnak, az ügyet saját
hatáskörében tegye szigorú vizsgálat tárgyává,
és annak eredményéhez képest a megtorlás iránt
is intézkedjék.
Végül még kötelezővé teszem az iskola tüzelőanyagának a bentlakó igazgató-tanító, óvónő
és iskolaszolga által saját céljaikra való felhasználását, még pedig akként, hogy a bentlakó igazgató-tanító az iskola tüzelőanyagát
saját céljaira is használhatja, mindazonáltal nem
ingyen, hanem bizonyos mérsékelt és az iskola
pénztárába befizetendő állandó évi átalányösszeg
ellenében. A bentlakó iskolaszolgáknak az intézet tüzelőanyagának használatát díjmentesen
engedem meg.
Felhívom ennélfogva a Tanfelügyelő urat,
hogy a tankerületében levő és az illető intézet
épületében természetbeni lakással bíró összes
állami felső nép- és polgári, valamint elemi
iskolai igazgatókat, tanítókat, óvónőket utasítsa,
hogy mivel a vezetésükre bízott intézet tüzelőanyagának megfelelő ellenszolgáltatás melletti
használatát általánosan kötelezővé teszem ott,
ahol még ezen rendszer meghonosítva nincs,
külön kimutatásban tüntettessék fel az általuk
természetben bírt lakás fűtendő helyiségeinek
(szobák, konyha stb.) pontos légűrtartalmát. Ezen
kimutatásokhoz csatolandó még a vonatkozó és
a föntiekben említett tűzifa piaci árát igazoló
helyhatósági bizonylat és a tüzelőanyag használatáért a gondnokság (felügyelő-bizottság) által
megállapítandó és az illető intézet pénztárába
fizetendő váltságösszegre vonatkozó nyilatkozat,
melyet az érdekelt igazgató-tanítónak, avagy
óvónőnek is alá kell írnia.
Az ekkép minden egyes intézetet illetőleg
egybeállított nyilatkozat- és kimutatásokat, a
váltságösszeg megállapítása céljából, az egész
tankerületre vonatkozólag együttesen, mindamellett külön-külön kimutatásokba foglalva és a
felső nép- és polgári, az áll. el. iskolák és az
áll. kisdedóvodák igazgatói, tanítói és óvónői
lakására vonatkozó adatokat és egyes esetekre
netán külön pontokba foglalt, kimerítő véleményes jeler J ' ível együtt ide legkésőbb folyó
évi augusztus hó végéig terjessze fel.
Budapest, 1909 június 18.
A miniszter helyett:
Tóth,
államtitkár.
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A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter:
E l ő l é p t e t t e : Dáner Ábel brassói és Sarkady
Sándor szilágycsehi áll. el. isk. tanítókat a népnevelés terén szerzett érdemeinek elismeréseül
igazgató-tanítókká.
Kinevezte: Mahay László oki. tanítót a tassi
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Konyovics Vladimír
és Konyovicsné Jankulov Emma oki. tanítót, ill.
tanítónőt a temesszigeti új áll. el. isk.-lioz r.
tanítóvá, ill. tanítónővé; Schiff auer Gizella oki.
tanítónőt az egri áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Hatvaniné Bordács Róza oki tanítónőt a sepsiszentgyörgyi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Ghimessy Margit oki. tanítónőt 1909 szeptember
1-i hatállyal a sepsibükszádi áll. el. isk.-hoz r.
tanítónővé; Meiriholdt Hedvig oki. tanítónőt a
pervovai (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r.
tanítónővé; Egri Emerencia oki. óvónőt az osztópataki áll. óvóhoz óvónővé ; özv. Csillag Aladárné
szül. Ruzicska Mária Lujza oki. óvónőt a nagykárolyi II. sz. áll. óvóhoz óvónővé; Göndörné
Kantny Mária Irma oki. óvónőt a veszprémi áll.
óvóhoz óvónővé.
Jelen minőségében áthelyezte: Schneider
Mihály felsőgerebeni s Schurka Antal temeskovácsi-i
áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; Kabáczy Leona
cserlenői áll. óvónőt a gyulaji áll. óvóhoz; Marosi
Juliska osztópataki áll. óvónőt a nagykamarási
II. sz. áll. óvóhoz; Latzina Vilmosné szül. Greskovies Henrietta nagymihályi áll. óvónőt a szepesolaszi-i II. sz. áll. óvóhoz; Bujnovszky
Lajosné
szül. Bényei Júlia szepesolaszi-i áll. óvónőt a nagymihályi áll. óvóhoz; Szenkovits Katalin gyulaji
áll. óvónőt a cserlenői áll. óvóhoz.
Szolgálattételre k i r e n d e l t e : Vrábély István
bácsbodrogvármegyei kir. tanfelügyelőséghez berendelt áll. el. isk. tanítót a nógrádvármegyei
kir. tanfelügyelőséghez.
Nyugdíjat utalványozott: Polgár József
keszőhidegkúti ág. ev. el. isk. munkaképtelen
tanítónak évi 2000 K-t; Gáspár Sándor munkaképtelen hajdtisámsoni ref. el. isk. tanítónak évi
1680 K-t; Pejits Mita boldogasszonyfalvai gör.
kel. szerb el. isk. munkaképtelen tanítónak évi
1560 K-t; Stef Miklós aradi gör. kel. el. isk.
munkaképtelen tanítónak évi 1800 K-t; Melicher
István felsőszucsi munkaképtelen róm. kath. el.
isk. tanítónak évi 900 K-t; Schmidt
Henrik
újverbászi ref. el. isk. munkaképtelen tanítónak
évi 1600 K-t; Arszenovits István zombori gör.
kel. szerb el. isk. munkaképtelen tanítónak évi
1960 K-t; Berger Vilmos sárbogárdi izr. el.
isk. munkaképtelen tanítónak évi 1580 K-t;
Zelyenka Jakab adonyi izr. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1160 K-t; Popovics Tódor
viszkai gör. keL el. isk. munkaképtelen tanítónak
évi 460 K-t; Opitz Anna győri munkaképtelen
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magániskolái tanítónőnek évi 920 K-t; Gerginescu Döme plugovai közs. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 900 K-t; Barabás Lajosné
szül. Luka Ilona marosújvári munkaképtelen
áll. tanítónőnek évi 1680 K-t; dr. Gábor Izidorné szül. Ceisel Judith zombori munkaképtelen izr. el. isk. tanítónőnek évi 880 K-t; Csusz
Tamásné szül. Dózsa Anna zágoni munkaképtelen
áll. segélyz. közs. óvónőnek évi 520 K-t; Lenhardt Ferencné szül. Auguszta Anna munkaképtelen hertelendyfalvai áll. el. isk. tanítónőnek
évi 740 K-t.
Gyám-, ill. segélypénzt
engedélyezett:
néh. Petyán Ágoston koppándi gör. kath. el.
isk. tanító özv., szül. Táth Karolinának évi 4 0 0
K-t, 3 kiskorú árvájának egyenként 66 K 66V3
f-t, együtt 200 K-t, mindössze 600 K-t; néh.
Sáringer Károly bakonyszentiváni róm. kath. el.
isk. tanító özv., szül. Krém Teréznek évi 660
K-t, Janka, Karolin és Lenke nevű kiskorú árváinak egyenként 110 K-t, együtt 330 K-t, mindössze 990 K-t; néh. Perger Ignác volt nyug.
egri tanító özv., szül. Eder Valériának évi 7 7 1
K 20 f-t, 7 kiskorú árváinak összesen 771 K
20 f-t; néh. Papp Károly volt sarkadi róm.
kath. tanító özv., szül. Mayer Jozefának évi 660
K-t, Jolán és Károly nevű kiskorú árváinak
egyenként 110 K-t, együtt 220 K-t, mindössze
880 K-t; néh. Tóth István mezőhegyesi áll.
ménesintézeti el. isk. tanító özv., szül. Váry
Anna Piroskának évi 840 K-t, Ilona nevű kiskorú árvájának 140 K-t, mindössze 980 K-t;
néh. Bovacsek Mihály volt magyarpécskai áll.
el. isk. tanító özv., szül. Szatlmayer Etelkának
évi 700 K-t, 4 kiskorú árvájának egyenként
116 K 67 f-t, együtt 466 K 68 f-t, mindössze
1166 K 68 f-t; néh. Földes Károly újpesti áll.
el. isk. ig.-tanító özv., szül. Botha Máriának évi
820 K-t, György nevű kiskorú árvájának 136
K 66 f-t, mindössze 956 K 66 f - t ; néh. Hubay
Bertalan volt sárospataki közs. el. isk. tanító
özv., szül. Lakatos Erzsébetnek évi 660 K-t;
néh. György Ignác balatonedericsi nyug. róm.
kath. el. isk. tanító özv., szül. Czódli Máriának
évi 422 K 50 f - t ; néh. Nagy Béla gyöngyöshalászi róm. kath. el. isk. tanító özv., szül.
Homor Annának évi 660 K-t; néh. Orcsán Tódor
szilágypapteleki nyug. gör. kath. el. isk. tanító
özv., szül. Szabó Flórának évi 300 K-t; néh.
Tóth János taápi nyug. róm. kath. kántortanító
özv., szül. Makk Alojziának évi 640 K-t, 3 kiskorú árvájának összesen 320 K 01 f-t; néh.
Schiitt Gáspár nyug. kisjécsai közs. el. isk. tanító
özv., szül. Lichtfusz Annának évi 61-3 K 20 f - t ;
néh. Ochodniczky László volt trencséni ág. ev.
el. isk. tanító özv., szül. Vanicsek Herminának
évi 600 K-t; néh. Mihucz Ábrahám nyug.
boiczai gör. kel. tanító özv., szül. Ficker Erzsé-
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betnek évi 300 K-t; néh. Palásthy Antal volt
vágszentkereszti róm. kath. el. isk. tanító özv.,
szül. Drabnicza Máriának évi 640 K-t; néh.
Bogyay Károly baktüttösi róm. kath. el. isk.
tanító özv., szül. Fekete Rozáliának évi 660 K-t.

Tanítók tanácsadója.
A. 0. Szbka. A Julián-egyesület által Horvátországban és Szlavóniában fenntartott magyar tannyelvű
elemi népiskoláknál megüresedett tanítói állásokra
vonatkozó pályázatokat lapunkban hirdetik. Ha üresedés nincs, céltalan volna folyamodnia. De ha mégis
meg akarja ezt tenni, akkor kérvényét tessék az egyesület elnökségéhez küldeni (I., Vár). — Liptó. A közölt adatokból még megközelítően sem tudjuk tájékoztatni aziránt, hogy nyugdíjigénye mely időtől veheti
kezdetét? — N. I. I'gym at. Sokszor tudattuk már e
helyen, hogy a családi értesítő annyiszor 1 K-s bélyeggel látandó el, ahány személyről állíttatik ki. —•
B. Sz. Szntye. Az újabban fölvett javadalmi jegyzőkönyve alapján, a tanfelügyelőség útján, kérje nyugdíjigényének a fölemelését. — Sz. 1. Nem tudhatjuk,
hogy megelőző szolgálatát be fogják-e számítani. 2. A
tanító a tandíj bizonyos részét, akár az illető, akár
pedig más hitfelekezethez tartozó gyermekektől szedessék az, csak akkor igényelheti, ha azt a javadalmi
jegyzőkönyv illetménykép biztosítja. 3. A népoktatás
ingyenességéről szóló törvény életbe lépte után a más
valláshoz tartozó tanulók szüleitől sem lehet tandíjat
szedni. Tessék az 18Ö8. évi XXXVIII. t.-c. 45. §-át alkalmazni. 4. Fizetését nemcsak a mindennapi, hanem az
ismétlő-tankötelesek oktatásáért is kapja. Ez utóbbi
címen nem jár külön díjazás. — K. I. V. 1. Arra
vonatkozóan, hogy valamely pályázat eredménye mikor
dől el, felvilágosítást nem tudunk adni. 2. A fegyvergyakorlat elhalasztásának akkor van helye, ha az
illető betegsége miatt utazásra nem képes, de fölmenthetnek családi vagy más méltánylást érdemlő
okokból is. Alig hisszük, hogy tanfolyamra való fölvétel miatt az ezredparancsnokság fölmentené. Egyébként próbálja meg. — Kezdő. Névtelen levelekre
nincs válaszunk. — Cs. I. Nkroly. A hivatkozott rendelet nem bír elvi jelentőségű döntés erejével, hanem
vonatkozik a j . . . . i róm. kath. tanítók lakbér- és
kertilletményének megállapítására. Sem nekünk sem
a kiadóhivatalnak nem áll módjában ezen rendeletet
teljes szövegében önök rendelkezésére bocsátani. A
minisztérium álláspontját különben — a felhozott
esetekben — e helyen ismertettük. — II. I. Csmlő.
Megróható. — I. I. Észtnek. Hivatalos Közlöny kiadóhivatala : VI., Andrássy-út 21. — M. Gy. Ósnka.
Szíveskedjék valamely könyvkereskedőhöz fordulni. —
G. Lajos. Koedukáció = együttes nevelés. — C. I.
Kiliánjuk. Katonai iskolák vannak Budapesten, Kőszegen, Pécsett és másutt. A pályázatok legtöbb helyen
mái- ki voltak írva. Szíveskedjék egyenesen oda fordulni felvilágosításért. — (B.) Igaza volt akkor, amikor azt állította, hogy a víz 0 foknál fagy meg és
-(- 4 foknál a legsűrűbb. Ehhez talán még se kellett
volna a mi bizonyságunk. Benne van minden természettanban. — Sz. 1. A felekezeteknek nincsen joguk
az 1868. évi XXXVIII. t.-c. határozataitól eltérő büntetési
fokozatokat megállapítani. A 12 — 14 éves gyermekek
nem kényszeríthetők arra, hogy a mindennapi iskolába
jáijanak. 2. A testi büntetés nincs megengedve. —
Iii. Ir. B. 1 — 2. Mindkét esetet jelentse be a kir.
tanfelügyelőnél. 3. A fűtés beszámítandó az alapfizetésbe, a lakás nem. Ha fizetésük az államsegéllyel
nincsen kiegészítve, akkor bizonyára díjlevelükben van
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olyan tétel, mely az iskolafenntartót terheli. Mi ezt
a díjlevél ismerete nélkül meg nem állapíthatjuk.
4. Ha államsegélyt élveznek az új törvény alapján,
akkor lakásilletményük is rendezendő. 5. A lakásilletmény mértékének megállapításáért forduljanak a közig,
bizottsághoz, ha az iskolafenntartó határozatával nincsenek megelégedve. Csupán önöket érdeklő kérdésekre
csak abban az esetben válaszolunk, ha címzett lev.lapot mellékelnek. — Kíváncsi G. Ha a hitoktató
megtagadja az osztályozást, forduljanak az ületékes
egyházmegyei főhatósághoz. Osztályismétlésre csak
azok utasíthatók, akik kettőnél több elégtelen osztályzatot nyertek, vagy a javítóvizsgálaton sem feleltek meg a követelményeknek. (Nem javították 2 elégtelen osztályzatukat legalább is elégségesre.)

Különfélék.
Benedek Eleknek.
Főszerkesztőnk lapunk 26. számában
bejelentette olvasóinknak, hogy bizonyos
körülmények beálltával nem t a r t j a meg
szerkesztői állását. Ma, mikor e sorokat
írjuk (július 5.), nem tudjuk meghatározni azt, hogy a főszerkesztőnk által
távozásának feltételéül megjelölt körülmény bekövetkezik-e vagy sem. Tekintettel arra, hogy főszerkesztőnk szerkesztői állása alól Appomji Albert gróf
miniszter úrnak ezidei 3366.elnöki szám
alatt kelt rendelkezésével már fel lett
mentve, és e felmentés már kézbesítve
is l e t t : Benedek Elek főszerkesztő úr
szóban és írásban arra kért meg bennünket, bogy jelen lapszámunkról nevét
minden esetre vegyük le. Mivel azonban
hivatalos meghatalmazást erre nem kaptunk ; és mivel Benedek Eleket még mindig
szerkesztőnknek, vezérünknek tartjuk:
engedje meg nekünk Benedek Elek, hogy
említett kérését ez egyszer mellőzzük.
Engedje meg, hogy addig is, míg újból való megbízatása megtörténik, az
ébredő s új erőivel nagy ideálok felé
törő magyar népoktatás lelkes szolgálatába visszavárjuk és mielőbb viszontlássuk őt.
A
szerkesztőség.
— Tanítóválasztás a fővárosban. A főváros egyesítése óta ma történt először, hogy a
tanács kizárólag az első helyen jelölteket választotta meg. A tanács tagjai belátták, hogy akkor
járnak el igazságosan, ha megtartják a jelölés
sorrendjét. De Volt más ok is. Az első helyen
jelöltek legnagyobb része olyan, aki már több-
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szőr is volt első helyen jelölve, de a választásnál lemaradt. Régi, érdemes tanítók voltak az
első helyen és a tanács a sok mellőzést el akarta
kerülni. A választás eredménye a következő: Az
elemi iskoláknál: Négy igazgató-tanítói állásra :
Georgi Sándor, Eákos István, Mousong István
és Tóth Kálmán (egri). Ötvenhárom tanítói
állásra: Fodor Ernő, Hock János, Batta Tibor,
Kerekes Elemér, Pettik Kálmán, Zimmer Péter,
Pető Bálint, Szerényi Mór, Lévai Elek, Horváth
Ernő, Pataky Béla, Háray István, Jambrik Alajos, Strázsa Andor, Klein János, Borús Adolf,
Hetyei Ferenc, Dausz Gyula, Forstinger Antal,
Várad) Gyula, Schröder Lajos, ßumpl Engelbert, Vécsey Győző, Lindner Gyula, Karvaly
Viktor, Varga Károly, Szilágyi Béla, M. Nagy
Zoltán, Bihari Mór, Gergely Alajos, Blaschnek
Károly, Wesztermayer Antal, Némethy Endre,
Almásy Ferenc, Hajnal Nándor, Janovits Antal,
Vecsey Gyula, Kardos Gyula, Cserny József,
Dénes J. László, May Vilmos, Baumgarten Dezső,
Mészáros Márton, Tirpák Sándor, Zoufaly Emil,
Vándori Dezső, Tőke Imre, Matheidesz Imre,
Erős István, Derne Bálint, ifj. Háry Ferenc,
Lehoczky László és Csillag Lipót. Hatvannégy
tanítónői állásra : Szily Berta, Waygand Károlyné,
Bohacsek Mária, Reichertné Kócsy Teodóra, Kazár
Józsa, Tholdt Margit, Luftschitz Janka, Szinák
Ilona, Lipinszky Margit, Podmaniczky Edith bárónő,
Zechmeister Ilona, Diener Katalin, Leviczky Aranka,
Sándor Kornélia, Klinczing Borbála, Csizmazia
Ilona, Berthóty Paula, Tétényi Frida, Kliegl
Gabriella, Csák E. Istvánné, Marton Blanka,
Szadovszky Hedvig, Schlick Margit, Ditrói Ella,
Cselényi Amália, Balassa Matild, Huszár Zoltánné,
Sóbányi Emma, Vukovné Grentzner Róza, Lengyel
Ödönné, Kálmán Jolán, Palay Margit, Bakonyi
Jolán, Szabó Hermin, Högl Mária, Telek Viola,
Sárosi Jánosné, Pentz Emilia, Krén Gizella, Sajó
Margit, Krause Izabella, Pohlné Lippert Lujza,
Kecskeméthy Gizella, Záborszky Sándorné, Palinay
Ilona, Szőcs Jolán, Szilvinyi Hugóné, Lórentz
Erzsébet, Rimanóczy Erzsébet, Kolumbán Istvánné,
Borsod}^ Ilona, Trájtler Mária, Spillenberg Margit,
Mike Jolán, Wohlfartné Schinabeck Anna, Róth
Adél, Rekenye Mária, Marthon Mária, Zilahyné
Fodor Ilona, Alföldi Ilona, Geőcze Erzsébet,
Szlovák Jolán, Zoltánné Irányi Olga, Jellen Jolán,
Mátrai Ilona, Bajza Margit és Láng Ilona. Nyolc
óvónői állásra: Edvi Ulésné, Szumerits Anna,
Mihalikné Tauber Hermin, Kozlovszky Gizella,
Róhr Róza, Kurucz Róza, Nyáry Gyuláné grófné,
Kiss Róza és Schenkel Vilma.

— A kassai Uránia-színház fölaratása.
Kassáról jelentik : Június 26-án avatták föl Kassán
a városszépítő egyesület által létesített Urániaszínházat. A fölavatásra Kassára érkezett Molnár
Viktor államtitkár is, Szabó Ödönnek, a buda-
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pesti Uránia-színház aligazgatójának kíséretében.
A pályaudvaron a város és az egyesület nevében
Éltes Lajos tanácsos üdvözölte az államtitkárt,
aki köszönetet mondott a nem várt meleg fogadtatásért, amelyben részesítették. Az államtitkár
azután a püspök fogatán az aulába hajtatott, s
ott fogadta a teológiai tanári kar, a város, a jogakadémia, a kassai intézetek es a Kazinczy-kör
küldöttségét. Délután Csáky Adorján gróf kíséretében megtekintette a jogakadémiát, a gimnáziumot és a női gazdasági iskolát. Este hétkor
megjelent az Uránia-színházban, ahol Pékár Gyula
„A francia forradalom" című darabját mutatták
be. Az előadás után a Schalkház-szállóban lakoma volt.

— Negyedszázados évforduló. Weinberger
Fanni, a szarvasi áll. polg. leányiskola igazgatója
a minap töltötte be igazgatóságának huszonötödik
évét. Az 1884. esztendőben, tanulmányainak befejezése után, mint még kezdő tanítónőt a Székelyudvarhely városi felső leányiskola szervezésével
és igazgatásával bízták meg. Megbízatásának várakozáson felül megfelelt. Rövid idő alatt a Székelyföld jónévnek örvendő intézete lett a székelyudvarhelyi felső leányiskola. Húsz évig munkálkodott mint igazgató ez iskola jóhírnevének
emelése érdekében. Az 190L évben Szarvasra
helyeztetett át az akkor államosított polg. leányiskola igazgatói állására, hol ismét az iskolaátalakítás nagy munkájával kellett megküzdenie.
Ma már a szarvasi áll. polg. leányiskola egyike
Békés vármegye legrendezettebb iskoláinak. Társadalmi tevékenység terén is ismertté tette nevét
a Szarvasi Leányegyesület létesítése által, mely
Békés vármegye hasonló irányú intézményei között első helyen áll, s mely ma, három évi fennállása után, Szarvas kultúrális életében mélyreható jelentőséggel bír. Igazgatói tevékenységének
negyedszázados évfordulója alkalmából minden
ünnepeltetés elől kitért, mert munkásságának
jutalmat csak a lelkiismeretes kötelességteljesítés
nemes önérzetében és a jók méltányló elismerésében látta.
— Halálozások. Tinyó Imre, nyug. gör. kath.
kántortanító, ki az Abaújtorna vármegyébe kebelezett Izdoba községben 38 évig működött, f.
évi május hó 2-án, életének 70-ik évében Kassán
elhunyt. — Rubinka József kántortanító, a középpatai alesperesi tanítói kör világi elnöke, életének 62-ik évében Visontán elhunyt. — Sséky
Péterné szül. Magda Terézia a túrkevei reform,
egyház tanítónője életének 26-ik, tanítóskodásának
5-ik évében f. hó 1-én elhalálozott. — Baramyó
Györgyné szül. csifFári és nemespanni Csiffary
Aranka adácsi róm. kath. tanítónő hosszas szenvedés után életének 29-ik, tanítói működésének
5-ik évében június 29-én meghalt. Áldás emlékükre !
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Egyesületi élet.
=

A Szatmárvármegyei Általános Ta-

nítóegyesület nagykárolyi járásköre e hónapban, a nagykárolyi izr. iskola tantermében gyűlést
tartott. A gyűlésen kevés tag, de annál több
vendég volt jelen. A gyűlés első tárgya Nagy
József nagykárolyi izr. tanító mintatanítása volt,
és pedig a számtanból. A tanítás kitűnően sikerült. A gyűlést Téglás Lajos, nagyecsedi áll. isk.
igazgató „Az iskolai nevelés reformjairól" című
felolvasással nyitotta meg. Glatter A. Béla dr.
nagyecsedi körorvos „Mozaik" című felolvasása
nagy hatással volt a jelenlevőkre. 1iizenbah Mór,
nagykárolyi izr. tanító „A rajz tanításáról" tartott
sikerült felolvasást. A járáskör jövő gyűlése helyéül Nagyecsedet szemelte ki.

— Az Udvarhelyvármegyei általános tanítóegyesület e hóban tartotta közgyűlését,
a tagok impozáns részvétele mellett Székelykeresztúron. A gyűlést Szász Ferenc elnök nyitotta meg. Beszédében az egyesületi élet fontosságát hangoztatta s ennek tulajdonítja, hogy a
tanítók végre jobb kort is értek. Elítéli a szeparatisztikus törekvéseket s azok mellé áll, akik a
magyar kultúra munkásainak egy táborba való
egyesítésén munkálkodnak. Tudja, hogy két tábor
van. Egyik azt hirdeti, hogy a tanítóság ne tűrjön idegen beavatkozást, járjon a maga lábán s
ne keressen a más iskola emberei között vezetőket. Ez a jelszó a tetszetősebb, ez az álláspont
a népszerűbb; ám az okosság azt diktálja, hogy
Tamás Károlynak adjunk igazat, aki minden
rendű és rangú tanítót össze akar hozni az
egyesületi életben. Üdvözölte a Pestmegyéből
megjelenteket s különösen Bartha Pált, aki készséggel engedve a meghívásnak, az udvarhelymegyei tanítók egyesületében előadás tartására
is vállalkozott. Indítványára Apponyi Albert
kultuszminisztert és Tóth János államtitkárt táviratban üdvözölte a gyűlés. Bartha Pál megköszönte a Pestmegyéből megjelentek nevében
is az üdvözlést s mint a Pestpilissolt-kiskunvármegyei egyesület alelnöke a testvéregyesület
üdvözletét is tolmácsolta. Az elnöki előterjesztések után Bartha Pál tartotta meg előadását a
szolgálati pragmatikáról. A jelenlegi fegyelmi
rendszer teljes eltörlésével, a tanítói kamarák
felállítását sürgette s erre vonatkozó részletes
javaslatát nagy lelkesedéssel fogadta el a közgyűlés. A közgyűlés Szász Ferenc elnököt abból
az alkalomból, hogy a Siménfalván általa létesített ifjúsági egyesületi házban, munkásságának
elismeréseül arcképét leleplezték, a maga részéről
is lelkes ovációban részesítette. Tisztújítás rendjén
Szász Ferencet óriási lelkesedéssel újra megválasztották elnöknek. Gyűlés után közebéd volt, amelyen
lelkes felköszöntőkben hiány nem volt, este pedig
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a segélyegyesület javára jól sikerült koncert, amely
félezernél több koronát jövedelmezett. e célra.

í Az Érsekújvárvidéki népnevelők egyesülete — melyhez az udvardi, érsekújvári, vágsellyei és ürményi járáskörök tartoznak — e
hóban Érsekűjvárott tartotta XXVIII. rendes
közgyűlését. A gyűlés a Himnusz eléneklésével
kezdődött. Szabó János elnöki megnyitóbeszédében az Esztergom-egyházmegyei tanítói kör megalkotásának fontosságát fejtegette s elparentálta
ez évben elhunytakat. „A család és iskola együttes működése"-ről Hüffner József tartalmas értekezését olvasták fel. Utána Zemény János tornóczi tanító „Az 1907. népiskolai törvény menynyiben érinti a kath. iskolák jellegét?" című
tételről alapos készültségre valló dolgozata következett. Végül határozati javaslatot nyújtott be,
melyet Vanek Gáspár és Kocsán Károly módosításával fogadtak el. A felolvasó sürgetni kívánja
a felekezeti és állami tanítók fizetésének egyenlővé való tételét. Torna István érsekújvári káplán
szabad előadást tartott a mai társadalom forradalmáról. Történelmi visszapillantást vetett a
megindult szociális eszmeáramlat kezdetére és
meggyőző érvekkel mutatta ki. hogy a mai felbomlásnak, átalakulásnak indult társadalomban
csak akkor lesz béke, ha a munkásmozgalmat a
keresztény ethika alapjára helyezzük, a munkások irányítását kivesszük a nemzetközi demagógok kezéből és beillesztjük őket a modern társadalom keretébe. Pap, jegyző, tanító és minden
intelligens ember siessen e vajúdó kérdés megoldására. Előadásáért lelkes tapsban részesült.
Szűcs János a nyugdíjtörvény revízióját sürgette
és határozati javaslatot nyújtott be. Indítványok
során Szabó János azt óhaj íja, hogy ha megalakul az Esztergom-egyházmegyei tanítóegyesület, ezzel kapcsolatban indítsunk mozgalmat az
Esztergomban felállítandó kath. tanítói internátus
megvalósítására. A vitában Vanek Gáspár és
Kocsán Károly vettek részt, mely után elfogadták az indítványt, Kocsán Károly minden egyesületi tanító-tagra kötelezővé kívánja tenni a
munkálkodást és az egyesület belső életének
megreformálását sürgeti. Ennek elfogadása után
élénk tüntetéssel biztosította az egyesület Szabó
János elnököt szeretetéről és hű ragaszkodásáról. A mindvégig magas színvonalú gyűlés a
Szózat eléneklésével ért véget.

-(- A Szatmármegyei általános tanítóegyesület szinérváraljai köre gyűlését e hóban tartotta Szinérváralján, Irinyi Sándor elnöklete alatt, aki az önnevelésről szóló beszéddel
nyitotta meg a gyűlést. Ismét megválasztatott
köri jegyzővé Búti Vince, eddigi köri jegyző,
aki gyakorlati tanítást is tartott e gyűlésen a
rajzból, a Vl-ik osztályban. Fölolvastatott Marostm
Kornélnak ,.Az óvónők helyzetéről" írt dolgo-
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zata, melyben az óvónők munkásságát méltatta;
feltárta helyzetüket, ismertette panaszaikat, szólt
kívánalmaikról, majd elpanaszolta, bogy a tanítói
egyesületek nem viselik kellőképen szívükön az
óvónők érdekeit s 5 pontból álló határozati
javaslatot terjesztett be, melyből a következőt
fogadta el a köri gyűlés : „Minden állami iskola
mellé óvoda szerveztessék." A határozati javaslat
többi pontját részint elvetette, részint mellőzte
azzal, hogy a mellőzött pontok benne vannak
az óvónőknek a „Kisdednevelők Országos Egyesülete" által készített s illetékes helyre már
felterjesztett szolgálati pragmatika tervezetében
s ennek mielőbbi megvalósítását kívánva, a köri
gyűlés ily irányú működésre kérte fel az illetékes tényezőket. „A népiskolai fegyelem" címén
Tirkanits József alapos tanulmányozásra és tapasztalatra valló értekezést olvasott fel, melyben
érdekes példákkal, mint saját tapasztalataival
illusztrálta felolvasását s bizonyította állításainak
igazságát. Értékes munkájáért jegyzőkönyvi köszönetet nyert. „Az elemi és középiskolák közötti
kapcsolatról" Domoltos István értekezett. Értekezése során elmondta, hogy az elemi és középiskolák között ma igen nagy a hézag, aminek
okát az elemi és középiskolák tantervének összeállításában találja. Különösen nagy hibának vallotta, hogy a 145.190/1908. sz. vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet az elemi ós polgári iskolák közötti kapcsolatot is széttépte.
Majd szólt az elemi és középiskolák tantervének
módosításáról, annak a szülőkre, a társadalomra,
az elemi és középiskolákra, egyszóval a tanügyre
háramló nagy hasznáról; végül benyújtotta a
következő határozati javaslatot: 1. Mondja ki a
köri gyűlés, hogy szükségesnek látja az elemi
és középiskolák tantervének olyan módosítását,
hogy egyikből a másikba (pl. V. elemiből II. és
"VT. elemiből III. gimnáziumba) különbözeti vizsga
letétele nélkül léphessen a tanuló. 2. Felterjesztést tesz a tanítóegyesületnek, hogy országos
mozgalmat indítson, megkeresvén az ország öszszes tanítótestületeit, hasonló szellemű határozat
hozatala végett. 3. Megkeresi a Tanítók Országos Bizottságát, hogy a terv keresztülvitelén
munkálkodjék. E határozati javaslatot hosszas és
élénk vita után, melyben úgy pro, mint kontra
többen résztvettek, szavazattöbbséggel elfogadta
a gyűlés azzal, hogy az 1-ső ponthoz hozzáfűzendő : „legfeljebb az idegen nyelvekből teendő
kiegészítő vizsga." A jövő gyűlés helyének megállapítása után elnök a gyűlést bezárta. Este a
Szatmárnémetiben létesítendő „Tanítók Háza"
javára, a szinérváraljai tanítói kar által rendezett
gyermek-színielőadással egybekötött táncmulatság
volt, mely úgy anyagilag, mint erkölcsileg szépen sikerült, amennyiben 289 korona 44 fillért
juttatott a nemes cél oltárára.
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Könyvesház.
* Művészettörténeti olvasmányok. (Összeállította : Éber László. Singer és Wolfner kiadásaAra 6 korona.)
A művészettörténeti irodalom nagyon szegény
nálunk. Jelentek meg ugyan értékesebb monográfiák, de hiányoznak irodalmunkból azok a művek, melyek egy-egy kor vagy iskola törekvéseit
jellemeznék. Talán ennek a következménye, hogy
fejletlen nálunk a művészi érzék, talán a művészi
érzék fejletlenségének következménye a művészettörténeti irodalom szegénysége. Erre az irodalomra pedig égető szükség van. A művészi oktatásban nem részesült mai nemzedék legnagyobb
része el van zárva olyan nagy és olyan eredményes élvezettől, amilyenhez csak az irodalmi
gyönyörűséget hasonlíthatjuk. Intéző köreink észrevették nevelésünknek ezt a nagy hiányát és megkísértették a művészeti nevelésnek az iskolába
való bevitelét. Amit azonban ezen a téren végzünk, az egyelőre még igazán csak kísérletezés.
De azért reméljük, hogy a most növekvő nemzedéknek nagyobb lesz a művészeti érzéke, mint
a mainak.
Ennek a növekvő nemzedéknek azonban vezetőre van szüksége. Jó tanárra, jó reprodukciókra,
jó könyvekre. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium legújabban lehetővé tette egy művészettörténeti könyv megjelenését. Ezt a könyvet Éber
László állította össze. A könyv összeállításának
módja rendkívül ügyes és érdekes. Éber nem ír
a művészekről terjedelmes és fárasztó életrajzokat, hanem a korukbeli kritikusokat szólaltatja
meg, vagy magát a művészt. Az előbbi megismertet bennünket a kor művészeti törekvéseivel, az utóbbi a művész egyéni küzdelmeivel,
céljaival. Mennyivel máskép látunk mindent, ha
a kor törekvéseit ismerjük, vagy a művész kalauzolása mellett vizsgálhatjuk alkotásait!
Ez az összeállítás igen nagy munkát okozhatott
Éber Lászlónak. Szeretnénk munkáját azzal jutalmazni, hogy feltétlen dicséret hangján szóljunk
róla. A legnagyobb elismerésre rá is szolgált
munkájával, de meg kell jegyeznünk, hogy az
ilyen úttörő művek soha sem tökéletesek. A megválogatás emberfeletti munkáját nem végezheti
tökéletesen egy ember. Éber könyvében is vannak
olyan dolgok, melyek helyet adhatnának s a
könyv második kiadásában bizonyára helyet is
fognak adni más olvasmányoknak. De általában
tekintve Éber könyvét, az összeállítást sikerültnek, a cél elérésére ezt a módot kitűnőnek tartjuk.
Reméljük, hogy a könyv várható sikere a kiadót is buzdítani fogja a vállalkozás folytatására.

(s.)
* Gömör-Kishont vármegye népoktatásának története» (írta: Szombafhy
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megyei általános tanítóegyesület elnöke (Megjelent Debreczenben, Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatalában.)
Többször kifejtettük már, hogy örömmel üdvözöljük azokat a munkákat, melyek az ország
egy-egy darabját bármilyen szempontból alaposan
megismertetik. Ezektől a művektől várjuk azt,
hogy a kormányzásra és irányításra hivatottak
emelt fővel, határozott céllal indulhatnak el a
gondjaikra bízott területek megvilágított útain,
ezektől várjuk, hogy néhány évtized múlva hazánk
földrajzi, történelmi, néprajzi, tanügyi, igazságügyi stb. szempontból világosan áll előttünk.
Nemcsak a történelem intézői fognak tisztán látni,
hanem a tudomány emberei sem lesznek kénytelenek adatok nélkül az adatgyűjtés keserves munkájába fogni, vagy a nehézségek miatt elvérzeni.
Örömmel lapozgattuk Szombathy László polgári iskolai tanár monográfiáját is. Ennek a terjedelmes műnek beosztása, kidolgozása ügyes és
áttekinthető. Az első fejezel ek a vármegye közoktatásügyének történeti fejlődését ismertetik. Ez
a rész kicsinyben az egész magyar kultúrának
története. A keresztény középkor iskoláiról természetesen szerző sem mondhat sok ú j dolgot.
A tudomány földerítette és közkinccsé tette körülbelül mindazt, amit a középkor iskoláiról megtudhattunk. Erdekesebbé válik a kötet, mikor a
protestáns kornak és a ratio educationisnak a
vármegyére való hatását rajzolja az író. Gömör
érintkezési pontja volt a felekezeteknek, a pártoknak, területén örökös küzdelem volt. A következő fejezetekben a mult század oktatásügyét
találjuk, majd a mai állapotok jellemzését. Ez a
fejezet a legfontosabb ránk nézve. Tudja ezt
Szombathy és nem is kerüli el figyelmét egyetlen
olyan kérdés sem, melyről gondolja, hogy érdeklődünk iránta. Ismerteti a magyar szó előnyomulását, a vármegyei múzeumokat, az iskolai könyvtárakat, az iskolák fölszerelését, az iskolai alapokat, a segítés módjait, a tanfelügyelők hatását a
megyei népoktatásra, hatóságok, társulatok, közművelődési egyesületek befolyását a népoktatásra.
A kötet második részében találhatjuk meg az
egyes iskolák történetét, a harmadik részben
pedig a vármegyei tanítóegyesületek történetét
és működésük ismertetését.
Szombathy műve azok közé a hasznos és szükséges könyvek közé tartozik, melyek alapul szolgálhatnak mások alkotásainak.
* Váltó-számtan. (írta Ében Mihály. Ára
4 K 50 f. Budapest. Buschmann F. könyvnyomdája. 1908.)
Mintegy 15 évvel ezelőtt lépett Eben Mihály
a nyilvánosság elé, hogy számolási módszerének
híveket toborozzon s azóta a nemes ügyhöz méltó
buzgalommal apostolkodik nemcsak országszerte,
hanem hazánk határain túl is. Evekkel ezelőtt
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számgépet is szerkesztett, mely különösen alkalmas a tizedes rendszer (a helyérték) szemléltetésére. Most pedig vezérkönyvben ismerteti módszerét és tanításmenetét. Könyvében az elemi fi
osztály anyagát hat szakaszra osztja: számlálás,
összeadás-kivonás, szorzás-osztás, rész számok ós
két szakaszban alkalmazás. Végén közli az 19-05.
évi tantervet vezérkönyve párhuzamos beosztásával. Eben számkifejezései szokatlanok. A 9-en
túl élesen megkülönbözteti a tíz-nek két felfogását. Egyik a tíz, mint sokaság, mely nála „tízegy". Ezt X-zel jelöli. A másik a tízes, mint
egység, melyet összetételeiben „tízen"-nek nevez.
Szerinte a 19 és 20, 29 és 30 stb. között van
egy eddig elhanyagolt láncszem, mely értelmi híd
volna. Ez a tizentíz (1X)=20, huszontíz (2X)=30,
ötventíz (5X)=50 stb. egészen kilencventízig (9X),
mely közönséges nyelven százat jelent, de külön
fogalomban. Az ő nyelvén a 9X bői lesz tíztízes
(tízven=X0), de még ez sem százas, mert tízven
sokaságot jelent (csak úgy, mint tíz egyes), a
százas pedig egységet. Amint azonban tízből lett
1 tízes, úgy tízven beváltható 1 százasra. így
pl. pénzben a százas 1 db; felváltva tízven már
tíz db arany- vagy papírpénz; 9X pedig 9 tízes
és X db egyesből áll. Szerinte ez épúgy megkönnyíti a számolást, mint a gép a munkát. A
kifejezések szokatlansága nem aggasztja, „majd
belekerülnek a szótárba, aminthogy 50 év óta is
sok szó fölvétetett oda, mint jó magyar szó".
Apostoli hit és a tárgynak az a mélységes szeretete kell ehhez, amelyet Ében Mihálynál találunk, aki fáradságot, költséget nem kímélve, még
útra is kél tanítványaival, hogy módszere eredményét bemutassa. Mindazokat, kik érdeklődnek
Ében módszerének gyakorlati kivihetősége és
haszna iránt, szívesen látja a szerző Nagykőrösön
az ú. n. Konstant-iskolában.
(Sz. K.)

Szerkesztői üzenetek.
II. K. (Gyermeknevelés.) Közelebb jönni fog — nagyobb folytatásokban. — Cs. R. (A kultúra jegyében.)
Hiányzik belőle az aktualitás. Nem használhatjuk. —
Sz. K. (A nevelés kultusza.) örvendünk a meleg elismerésnek — de cikket ily elismerésről nem közölhetünk. — G. Gy. (Kortársi szeretet.) Ezt érezni kell,
nem megírni. Nem közölhetjük. — K. Zs. (Kapuzáráskor.) Ily tárgyú cikket már közöltünk ; tehát már
nem aktuális. — G. S. Szarvas. (Versek.) Közölhetetlenek. — Cs. K. (Óh, ha anyám élne . . . ) Némi tehetség mutatkozik versében, de nem közölhetjük. •—
Kovács I. (Modern mese.) Papírkosárba került.
Tartalom: Kié legyen az iskola ? (a.) — Osztályismétlés. Váczy István. — Magyarország középiskolái
az 1906/7. iskolai évben. Béthi Lajos. — Cigarettázó
gyermekek. Lakatos Lajos. — Községi és egyéb helynevek. — Szépirodalom : Áldomás. Endrődi Sándor.—
Az én öreg tanítóm. Jaross Ferenc. — Hivatalos rész. —
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK.
EoTatvezetó: F A E K A f l S A N D O K .

A magyar nyelv tanítása
a nem-magyar tanítási nyelvű népiskolában.
írta: Molnár
Oszkár.
A beszéd utánzáson alapszik. Minden gyermek úgy fogja a magyar szóhangokat kiejteni,
ahogy tanítójától hallja. A helyes kiejtésre
való szoktatásnak első feltétele tehát a tanító
beszédje. A tanító beszéljen helyes, magyaros
kiejtéssel. Minden szóhangot tisztán és értelmesen hangoztasson. N e beszéljen gyorsan,
hanem lassan. Fordítson gondot a szó- és
mondatbeli hangsúlyra. Egy-egy nyelvet épen
a sajátos hanghordozás, a szó- és mondatbeli
hangsúly tesz jellegzetessé. Szerencsés az a
tanító, akit a sors kellemes hanggal áldott
meg s aki a magyar nyelvet szépen beszéli.
Akit nem áldott meg ily adománnyal, akarattal
és kitartással sokat javíthat magán.
A helyes kiejtésnek egyik és fontos feltétele
tehát a tanító beszédje. Másik feltétele, hogy
a tanító ismerje a gyermek anyanyelve és a
magyar nyelv közötti kiejtési különbségeket.
Nem azt mondjuk ezzel, hogy a tanítónak
föltétlenül tudnia kell a gyermek anyanyelvét.
Lényeges inkább az, hogy legyen élénk érzéke
a magyar nyelv és a gyermek anyanyelve
között levő hangzási eltérések megérzésére.
Szükséges tudnia, hogy mely anyanyelvi szóhangok hangzása azonos a magyar nyelviekkel,
melyeknek hangzása csak hasonló és melyek
hiányzanak a gyermek anyanyelvéből. Ha ezeket tudja, sok időt takarít meg és egész erejével a hiányok megszüntetésére vetheti magát.
Az azonosan hangzó szóhangokkal nincsen
baj. Már a gyermek anyanyelvéből hiányzó,
de a magyarban meglevő szóhangokra való
rászoktatás módszeres, következetes munkát
kíván. De talán a legnehezebb azon szóhangoknak megadni a magyaros színezetet, amelyek hasonló hangzásúak a magyar szóhangokkal. Legalább az általános tapasztalat azt
mondja, hogy könnyebb a nem-magyar ajkú
gyermeket egy, az anyanyelvéből hiányzó szóhangra rászoktatni, mint a nyelvében meglevő
hasonlóról a sajátos magyar hangra.
Kolozsvár egyik külvárosi állami iskolájában
oláh anyanyelvű gyermekeket tanítottunk, hogy
tanítóképzőnk növendékeinek a magyar nyelv
tanítását gyakorlatilag is bemutassuk. Ezen
alkalmakkor azt vettük észre, hogy az oláh

anyanyelvű gyermekek a magyar szók hangoztatásánál a leggyakrabban a következő kiejtési
hibákat követik el.
A magyar a - t sokszor o-nak ejtik, pl. az
asztolnak van négy oldola. Az asztolnak a színe
sárgo. Az asztolnak van négy labo.
Az ó helyett M-t hangoztatnak pl. az asztolnak van fiwkja. Az asztolt az asztalws készíti.
Az é helyett í-t ejtenek pl. az előző példában : kíszíti.
Az é helyett o-t is mondanak pl. fűrésszel
helyett fűrosszel.
A j)-t olykor &-nek hangoztatják pl. A z
asztolnak van la&ja.
Az az névelőtt nagyon hajlandók az u t á n a
következő szóhoz fűzni pl. a ^asztalus a ^asztalt stb. stb.
A helyes kiejtésre való szoktatásoz szüksége van a tanítónak a beszéd
fiziológiai
feltételeinek ismeretére is, mert a helyes kiejtésre csak így f o g j a taníthatni tervszerűen és
tudatosan a gyermekeket. E feltételek közül itt
csak a következőket említjük. A szabályos b e széd létrejöttéhez szükségesek: a mellkas, a
tüdő, a gége, a garat, a szájüreg a lágy és
kemény szájpadlással, a fogak, a nyelv, az
orrüreg és az ajkak. A tüdő foglalja magában
a .beszédhez szükséges levegőt, mely a mellkas
összehúzódása folytán kifelé tolul és megrezegteti a hangszalagokat. A beszédnél a tüdőnek
levegővel való megtelése és a levegő kibocsátásának módja igen fontos. Első dolgunk tehát,
hogy rászoktassuk a gyermekeket a rendes
levegővételhez. A dadogás onnan ered, hogy
a gyermek rosszul vesz lélegzetet; gondolatait
gyorsan akarja kifejezni, de nem tudja, mert
nincs elegendő levegője. Szoktassuk rá, hogy
kellő gyorsasággal és mélyen vegyen lélegzetet.
Gyorsan azért, hogy a lélegzetvétel ne akadályozza a beszédben; mélyen pedig azért,
hogy elég levegője legyen. A kilélegzés lassan,
hosszadalmasan történjék, hogy a beszédhez
elegendő levegőnk legyen. E szabályokat következetesen megtartva, leszoktathatjuk a gyermekeket az orron át való beszélésről, a dadogásról és a hadarásról, mely utóbbiak pedig
sűrűn fordulnak elő a magyar beszéd tanulása
közben. A dadogást a szabályos lélegzetvételen
kívül még a mély hangon való beszéddel és a
magánhangzók nyújtásával előzhetjük meg.
A mélyhangok képzése kömiyebb, mint a
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magasaké. Biztassuk a gyermekeket, hogy lehető mély hangokon igyekezzenek beszélni.
A magánhangzók megközelítőleg szabályos
hangok, a mássalhangzók meg többé-kevésbé
szabálytalanok, zörejek. A szép beszéd első
kelléke, hogy túlnyomóan magánhangzós legyen.
A magánhangzókat ezért hosszan, nyújtva
ejtsük ki. A tiszta, helyes hangoztatáshoz nyugalom is kell. Ha izgatottak vagyunk, gondolatainkat nem tudjuk jól elrendezni, beszédünk
szakadozott, akadozó, egyes hangokat, szótagokat kihagyunk, ismétlünk vagy fölcserélünk.
Ismernünk kell továbbá a beszédszervek állását az egyes hangok képzésénél. Melyik hang
mely beszédszervek közreműködése mellet s
hogyan jön létre. Mindig meg kell mutatnunk,
hogy melyik hangot hogyan kell kiejtenünk.
Hogy milyen a beszédszervek állása az egyes
hangok kiejtésénél, azt itt elősorolni nem szükséges, mert nem vinne bennünket előbbre. Ez
olyan dolog, melyet csak hosszas gyakorlatból
lehet elsajátítani, s amelynek puszta elősorolásával nem sokat nyernénk.*
Azért áttérünk most a n n a k a kérdésnek a
taglalására, hogy mikor fogjunk hozzá a helyes
kiejtésre való szoktatáshoz ? Azt lehet mondani, hogy már az első perctől kezdve a
magyar szóhangok képzésére nagy gondot
kell fordítanunk, mert a feladat nehéz és csak
lassan, fokozatosan érhető el. Anyanyelvének
a hangjait is hosszabb időn át szokta m e g a
gyermek, mi is csak hosszabb időn á t vezethetjük rá a magyaros kiejtésre. Láng
Mihály,
ki a magyar nyelv tanításával behatóan foglalkozott, azt mondja, hogy a kiejtés gyakorlására és a tiszta kiejtés elsajátíttatására legalkalmasabbak a mondókák. Az emberi beszéd
elemeit, a szóhangokat, a gyermek legkönynyebben a hangismétléses, hangutánzó mondókákból szokhatja meg — mondja. Mi lehet az
a mondóka, melynek segítségével a magyar
nyelv tanításának ezt a legnehezebb részét, a
kiejtésre való rászoktatást oly biztosan el lehet
érni? A mondóka szabatos meghatározását
hiába kérdezzük tőle. Ú g y van ő ezzel, mint
Rousseau a természettel. Folyton azt hangoztatja, hogy térjünk vissza a természethez,
nevelési eljárásainkat alkalmazzuk a természethez, de sehol sem mondja meg, hogy mi
is az a természet. L á n g M. is csak annyit
mond a mondókáról, hogy a mondókát nem
igen lehet a daltól, játéktól, kézimunkától s
a tulajdonképeni verstől elválasztani. A mon-

_ 27.

LAPJA.

SZÁM.

dóka, a dal, vers, játék és a munka alkotórésze. A legkezdetlegesebb mondókák azok,
amelyekkel a gyermek az állatok és a természeti tárgyak hangjait szokta utánozni. Ilyenek
pl. a méh zümmögése: züm, züm, züm. Ezzel
gyakoroljuk az ü kiejtését. A kacsa hápogása:
tas, tas, tas. Ebből kiérzik a magyar a-nak a
hangja. A bika bömbölése: böm, böm, böm.
Ez a magyar ö érzékítésére szolgál. E tisztán
hangokból álló mondókák szoktatják — szerinte — a nem-magyarajkú gyermekeket a
hangoknak magyaros kiejtésére. De vannak
fejlettebb mondókák is, olyanok, amelyek
játékkal vannak összekapcsolva. A német gyermek pl. a d-t t-nek hangoztatja. Erről leszoktatjuk a következő mondókákkal:
Egyedem, begyedem, tengertánc.
Hajdú sógor mit kívánsz ?
Nem kívánok egyebet,
Mint egy darab kenyeret.
Vagy:
Dorom-borom, gazdasszonyom.
Daj, duj, desz,
Deszes, pani, pesz,
Ádám légy-e ? Éva légy-e ?
Kata, primuc, pesz.
Ilyen mondókák által való kiejtési gyakorlatokra legalkalmasabb a gyülekezés és a
szabadjáték ideje, de fel kell használnunk azokat a tulajdonképeni
tanítás ideje alatt is.
Készséggel elismerjük, hogy e mondókák a kiejtés gyakorlásánál jó szolgálatot tehetnek, de
azoknak a tulajdonképeni tanítás ideje alatt
való felhasználását, illetőleg Láng Mihállyal
nem vagyunk egy véleményen. A magyar nyelv
tanításának ezt a legnehezebb részét ily pusztán ötletszerű, módszertelen és tudománytalan
alapokra fektetni nem lehet. Az iskolát a
komoly, tervszerű munka jellemzi. A tanításból nem csinálhatunk játékot; a filantropinisták ideje lejárt. Más, módszeresebb, tudományosabb eljárásokat kell keresnünk a magyar
hangzók kiejtésének megtanítására. A módszeresebb eljárást a hangoztatási gyakorlatokb a n véljük megtalálhatni s azért rátérünk a
m a g y a r olvasás és írás tanításának tárgyalására.
Az olvasás és írás

tanítása.

Az ismeretek a könyvekben vannak lerakva.
Arra kell képesíteni az új generációt, hogy
elődeinek és kortársainak gondolatait megértse. Ennek pedig első feltétele az olvasni
tudás. De neki is vannak gondolatai. Meg
kell tanítanunk, hogy azokat jelekkel ki is
* Aki a beszéd fiziológiai feltételeivel behatóbban t u d j a fejezni; m e g kell tanítanunk az írásra.
meg akar ismerkedni, haszonnal forgathatja dr. Sarbó E kettő minden emberi kultúrának a feltétele.
Artúr: A beszéd összes vonatkozásaiban különös tekintettél a gyermekkora c. művét. Kiadta az Athenaeum, Sőt e kettő nélkül a gyakorlati életben sem
boldogulhatunk.
ára 5 K.
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Az írás és olvasás tanításánál a tanító kétféleképpen járhat el. Vagy először az anyanyelven való írást és olvasást tanítja meg s
azután a magyart vagy pedig rögtön a magyaron kezdi. Az első esetben az I. osztályban megtanítja az anyanyelven való írást és
olvasást, a Il-ik osztályban a magyart. Ez
utóbbi feladata nem lesz nagyon nehéz, mert
az I. osztályban már előkészítette. Mi azonban vegyük fejtegetéseink alapjául az utóbbi
esetet, azt t. í. mikor a tanító az anyanyelv
mellőzésével mindjárt a magyar írás és olvasás
tanításához fog. Az olvasás és írás tulajdonképeni tanítását előgyakorlatok előzik meg,
melyek kétfélék ú. m. hangoztatási és írási
előgyakorlatok. A hangoztatási előgyakorlatokkal azt akarjuk megértetni a gyermekekkel, hogy a szók hangokból állanak. Itt van
a helye annak, hogy módszeresen, tervszerű
menettel tanítsuk meg őket a magyar hangok
kiejtésére. A magyar nyelv tanítása módszerének azonban ez a leggyengébb, legkevésbé
kidolgozott része. E téren még semmi sem
történt. Nézetünk szerint a hangtanban alaposan jártas szakférfiaknak minden hazai nyelv
szempontjából meg kellene állapítaniok a tanítandó magyar hangok sorrendjét. Apróra ki
kellene dolgozniok az itt követendő módszeres
eljárásokat; kiemelni, hogy különösen mely
hangok gyakorlására kell a főgondot fordítani.
Részletes utasítás híján, csak néhány általános megjegyzésre kell szorítkoznunk. Előbb a
magánhangzók kiejtését ismertetjük, mert ezek
könnyebbek. A nem-magyar iskolában fontos,
bogy a beszédszervek állására mindenkor figyelmeztessük a tanulókat és ezen az úton akarjuk a célt, a tiszta kiejtést elsajátíttatni. Nem
lehet ezt csak a hallásra bízni, mert a beszédnek organikus feltételei vannak s ezeket kell
megteremtenünk. A magánhangzókat a következő sorrendben taníthatjuk:
i, é, á, ó, u (i hangsor)
a, e, ö, ü (a hangsor).
A magánhangzók után a mássalhangzókat
a következő sorrendben taníthatjuk: m, v, b,
p, t, 1, n, ny, d, s, sz, zs, gy, ty, c, cs, g, k.
Ezeket már nem pusztán magukban tanítjuk,
hanem a magánhangzókkal kapcsolatba hozva.
Itt némi nehézségek merülnek fel a hangok
összekapcsolásánál, melyeket azonban nem lesz
nehéz legyőzni. Szabályul állhat, hogy a gyermekeknek sokkal könnyebb a magánhangzóhoz egy mássalhangzót kapcsolni, mint megfordítva.
A hangoztatási gyakorlatokkal párhuzamosan végzendők az írási előgyakorlatok. Ezekkel
azt akarjuk megértetni, hogy a hangokat je-
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lekkel lehet megrögzíteni. Nagy gondot kell
rájuk fordítani. Céljuk a gyermek kezének
ügyesítése. Minél gondosabban végeztük ez
előgyakorlatokat, tanítványaink annál szebben
fognak írni. Sorrendjük a következő: az irányok ismertetése, a pont, az egyenes vonal,
a görbe vonal, a betűrészek. Az írási előgyakorlatok tanításának bemutatása céljából
vegyünk fel egy konkrét példát. A feladat
lenne az álló és fekvő vonal megismertetése.
Tegyük fel, hogy a gyermekek agyagból már
csináltak palavesszőket. Bemutatunk egyet, felállítjuk és mondjuk: áll. A gyermekek utánunk mondják. Mi áll? Felelet: a palavessző
áll. Ezután kérdjük: milyen palavessző ? —
és rámutatva felelünk : álló palavessző. Ezt
több gyermekkel elmondatjuk. Most lefektetjük a palavesszőt s mondjuk: fekszik stb. stb.,
az előbbi módon ismertetjük meg a fekvő
palavesszőt. Elmondatjuk azután az iskolai
tárgyak közül az álló, majd a fekvő helyzetben levőket — ez lesz az új fogalomnak más
tárgyakra való alkalmazása, ami egyrészt úgy
történik, hogy a tanító megnevezi a dolgot
s annak kikeresését a tanulóra bízza, másrészt úgy, hogy rámutat a dologra s annak
megnevezése a tanuló feladata. A következő
lépés az lesz, hogy a tanító krétával a falitáblára palavesszőt rajzol s rámondja, hogy
vonal. Összehasonlítja az álló palavesszővel s
a hasonlóság alapján levezeti az álló vonal
fogalmát. Ugyanígy hozza le a fekvő vonal
fogalmát. Majd álló és fekvő vonalakat rajzoltat a falitáblára s azután a palatáblára.
Fontos, hogy már itt a kezdet kezdetén
a helyes test- és írószertartásra gondot fordítson.
Amint az előgyakorlatokon túlestünk, hozzáfogunk az olvasás és írás tanításához. Amiről
eddig szó volt (előgyakorlatok), csak bevezetés a tulajdonképeni munkához. Csak az előfeltételek, a készség megteremtése. Mondhatnók úgy is, hogy előkészítés, azaz oly
ismereteknek a megteremtése, melyekhez a
most következő újak kapcsolhatók lesznek.
Az olvasás és írás tanításánál mindenki azt a
módszert követheti, melyhez a legjobban ért.
Taníthat a fonomimika szerint is, de az írvaolvasható módszert is alkalmazhatja. A fonomimika különben is nem új módszer, csak
az írva-olvasható módszernek ú j fogásokkal
való kibővítése. Megszületése nálunk nagy
zaj közepette történt és sorsa is különös.
Yannak, akik esküsznek jóságára és szolgai
módon ragaszkodnak a Czukrász Róza által
megállapított menethez. Mások már eleve
nagy ellenszenvvel fogadták és a priori kimondották rá a halálos ítéletet. Egyik tábor27*
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hoz sem csatlakozunk. A körültekintő tanító
nem engedi magát tisztán érzelmi motívumoktól vezettetni. Mindent megvizsgál s a jót
veszi onnan, ahol találja. A fonomimikában
is vannak olyan fogások, melyeket fel lehet
használni. Sok benne a „mozgás nyelve".
A jelek szerepe benne nagy s a gyermek
aktivitásának tág teret enged. Azért a magyar
nyelv tanítójának figyelmébe ajánlhatjuk a
fonomimikának kellő kritikával való tanulmányozását. Ha az írva-olvastató módszert
használjuk, a fokozatok ugyanazok lehetnek
mint a magyarnyelvű iskolában. Nincs rá ok,
hogy más fokozatokat kövessünk. Legfeljebb
egyeseket egyszerűsítünk pl. a vezénylést
egyszerűbbé teszünk. Mint fontosabbakat a
következőket emeljük k i : a szó, melyből az
ismertetendő hangot kikerestetjük, lehetőleg
konkrét jelentésű legyen. Lehet valamely
tárgynak vagy időnek a neve pl., h a az e-t
akarjuk ismertetni, oly kéttagú szót keresünk,
amely konkrétumot jelent s amelynek első
szótagja az ismertetni óhajtott h a n g pl. e-gér
s akkor be is mutatjuk az egeret. Lehet
valamely cselekvésnek a jele pl. h í az r-t
akarjuk ismertetni, oly egytagú szót keresünk,
amelynek a végén van az ismertetni óhajtott
hang pl. ír s be is mutatjuk a cselekvést,
így elérjük azt, h o g y mindig konkrétumból
indulunk ki s nem tanítunk meg tartalom
nélküli szókat. A másik fontos dolog, melyet
ki akarunk emelni, az olvasásra vonatkozik.
Általánosan elfogadott tétel, hogy már e
kezdőfokon semmit sem szabad olvastatnunk,
amit meg nem magyarázunk, mert már e
kezdőfokon hozzá akarjuk szoktatni a gyermekeket a gondolkozva való olvasáshoz. Ne
csak olvasson, de t u d j a is, mit olvas. Ez az
elv némileg veszít szigorúságából a nemmagyar anyanyelvű gyermekekkel való foglalkozásunkkor. Amely szók és mondatok, mert
a gyermek a magyar beszélgetésnek csak a
kezdetén van, nem érzékelhetők jól, gépiesen
elolvastatjuk s a beszélgetés, magyarázás
anyagául fel nem használjuk. A szók magyarázásában, ahol csak lehet, a cselekedtető
szemléltetést alkalmazunk. Az értelmezéseket
nem szabad erőltetnünk. Különösen pedig ne
akarjuk az abstrakt szókat és kifejezéseket
mindenáron megértetni s megmagyarázni. Az
első osztályos gyermekek minden szót még
nem érthetnek meg. Később m a j d megértik.
Nem érhetünk el egyszerre mindent. A lélek
lassan asszimilál. A természetben sincs ugrás,
még kevésbé a szellemi életben. S ha olykor
mégis egy-egy század csodás és hirtelen fellendülésével meglep bennünket, ez csak az
emberi szellem véges és gyarló voltát igazolja,
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mely nem vette észre azokat a parányi változásokat, melyek a nagy lendülettel előtörő
fejlődésnek alapjai voltak.
(Folyt, köv.)

Elbeszélő költészetünk fejlődése.
írta: Lengyel

Miklós

dr.

(Hatodik közlemény.)

Vörösmarty és a romantikus irány még
hatalma tetőpontján állott, mikor az ú j irány
bontogatni kezdte szárnyait. Félénken botorkálva indult. De a korhangulat, a demokratikus
koráramlat akkora erőt adott neki, hogy a
régi iskolának félelmetes ellenségévé vált. A
közönség nem érdeklődött többé a lovagvárakban lejátszódó érzékeny és nemrég
könnyeket fakasztó történetek iránt, belefáradt
a történeti költemények olvasásába, jobban
érdekelték már a más formában, más hangon
szóló fiatalok. A lélek mélyén zsongó vágyak
erőre kapnak, az elfojtott sóhajtás jajkiáltásban tör ki, a homályosan élő reménység megvalósíthatónak tűnik föl, a nemzet m á r nem
fél Széchenyi szavait követni, előre néz és nem
a múltba. Fiatal Ikarusok szállnak a népszabadság napja felé, erőt merítve a nemzet
helyeslő szavaiból, erőt adva szavukkal a nemzetnek.
Ebben az izzó levegőben három magyar
költő nő óriássá: Petőfi, Arany és Tompa.
Petőfi és Tompa csaknem egy időben lépnek
föl. Első munkáiban még megérzik, hogy nem
tudtak szakítani az évtizedes hagyományokkal.
U j a t akarnak Vpiondani, ú j formát teremteni,
de lépten-nyomon beleesnek a régi iskola
előadási formáiba. Petőfin és Tompán, Bajza
és az Athenaeum költőinek hatása érezhető, de
minthogy Petőfi pályájának kezdetén lírai
müveket alkot, e költeményeivel most nem
foglalkozunk. Tompa azonban elbeszélő költőnek ígérkezik. A népregéket és mondákat
gyűjti össze, hogy művészi feldolgozásban az
olvasó közönség elé terjessze. Kis kötete rendkívül nagy sikert aratott, Alig jelent meg,
már ú j kiadást kellett sajtó alá rendeznie.
Pedig Tompa népies tárgyú mondái nem
tökéletesek. A népies termékek üdeségét,
kerekdedségét széles előadásával, önkényes és
nem mindig sikerült változtatásával megrontotta. Elkövette azt a hibát is, hogy a legtöbb mondában rejlő erkölcsi igazságot túlságosan előtérbe helyezte, tanulságokat vont
l e ; ezáltal költeményei igen gyakran verses
prédikáció hatását teszik s fárasztókká válnak.
De vannak közöttük olyanok is, melyekben eltalálta a kellő hangot, vannak olyanok, melyek
népies alakjaikkal, naiv hangjukkal, kifejező
nyelvükkel, festői hasonlataikkal új irányra
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vallanak. Az elért nagy siker buzdította a
költőt, bogy folytassa a népmondák feldolgozását. A koráramlat biztosította a sikert. De
ahogy megerősödött a népies nemzeti irány,
ahogy a félénk kísérletezőkből a helyzet uraivá
lettek a fiatalok, Tompa belátja, hogy ő
egyéniségénél fogva nem alkalmas arra, hogy
népies költeményeket írjon s szomorúan mondja
Arany Jánoshoz szóló levelében, hogy ő nem
érzi magát népies költőnek, sőt régi alkotásait
sem tartja eléggé népieseknek.
Mondát, legendát már régebbi költőink is
írtak, de Tompa tette divatossá őket. Követője
akadt bőven. Legnagyobb közöttük Arany, kinek
néhány mondájával és legendájával sikerült
örök időkre szóló példákat nyújtania.
Az előbbi korban nagyon sok történeti
tárgyú elbeszélő költemény jelent meg. Kisfaludy Sándor képzelt lovagtörténetekkel, verses
lovagregényekkel
gyönyörködtette
olvasóit,
Vörösmarty, Czuczor, Garay és mások a történelemből merítették tárgyaikat. Annyira
megszokta a közönség a történeti elbeszéléseket, hogy az ifjabb írók nem szakíthattak
ezzel az irányzattal. Csak a hang, az alapgondolat, a cél, a forma változik meg. Nem
az ősök imádata a cél többé, hanem felhasználják a múltból azokat az eseményeket,
melyek a jelen politikai törekvéseire hatással lehetnek. Kiragadják a feledés homályából
mindazokat, kik a nemzeti akaratot lenyűgöző
idegen hatalom ellen diadalmasan szembeszállottak, hogy példájukkal tettre serkentsenek, megénekelik azokat, kik vértanúhalált
haltak, hogy e történtekkel a bosszú gondolatát ébreszthessék föl olvasóikban. A magyar
irodalom mindig a legszorosabb kapcsolatban
volt az ország politikai állapotával, de ily
szoros kapcsolatban soha. Az írók mindnyájan
politikusok is, akik összegyülekezve, rajongva
beszélnek a régi magyar törekvések megvalósításáról, az új eszmékről s mikor tettre kerül
a sor, a harc mezején is megállják helyüket.
Im' Petőfi költői alkotásait nem végcélnak,
csak eszköznek tekinti, arra, hogy a népet
művelje, lelkesítse és felszabadítsa. Mint egy
meggyalázott, igazságtalanul elgyötört istenség,
jelenik meg előttük a jelszóvá alakult, az
eszmévé finomult nép. A trójai menekülők
nem féltették annyira isteneiket, nem óhajtották oly erősen az új hazát, mint a negyvenes
évek költői, a népszabadság csodásnak, boldognak képzelt birodalmát. Hit volt bennük, hogy
megvalósíthatják. Ez a hit nyomta rá bélyegét
még epikai alkotásaikra is.
Énnek a hangulatnak engedett önkéntelenül
Tompa, mikor a népmondák felé fordult, ennek
tudatosan Petőfi, mikor történeti tárgyú köl-
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teményeiben feldolgozza azoknak tetteit, kik a
nemzeti akarat ellenzői ellen küzdöttek, mikor
kigúnyolja, támadja azokat, kik helyzetüknél,
vagy természetüknél fogva akadályozói voltak
minden szabad mozgásnak. így kerülnek földolgozásra a pogánykor híres vezérei, kik
Európával szemben éreztették a magyar erőt.
De az ő történetük feldolgozása nem különösen
jellemző egyik korszakra sem. Feldolgozzák
azonban, mint a nemzet vértanúit, a népszabadságért harcolókat, kigúnyolják vagy gyűlölettel írják meg az idegen királyok uralmának
epizódjait. Ennek az iránynak tetőpontját
jelentik Petőfi királyellenes lírai költeményei.
Aranyt kevésbbé ragadja magával a kor
áramlata. 0 nyugodtabb; látja nemcsak azokat
a bűnöket, melyeket a hatalmon lévők elkövetnek, hanem azokat is, melyek az ú j eszmék
harcosaiban vannak. Kifejezésre is juttatja, de
Elveszett alkotmányával nem is ért el sikert.
Humoros költemény ez az éposz, a küzdők
kicsinyeskedését, a pártok torzsalkodását akarja
bemutatni benne a költő, de humoros költemény is csak úgy számíthat sikerre, ha a
fejlődő és mindig nagyobb erővel érvényesülni
akaró eszmék elé nem állít akadályt. Az áramlattal úszni kell, mert megsemmisíti az útjába
állókat. Vele szemben érvényesülni nem lehet.
Haladnak is vele költőink s még e korban
megjelent humoros költemények között is alig
találunk olyanokat, melyek a kor törekvéseit,
a törekvések harcosait, vagy a múltnak cselekedetüknél és jellemüknél ebbe a táborba
számítható embereit gúnyolnák. Gondoljunk
csak Tompának vagy Petőfinek humoros költeményeire.
A népet művelni kell — hirdette Petőfi. S
volt idő, mikor az volt az egyetlen törekvése,
hogy a szó szoros értelmében népköltő legyen.
Erre buzdítja Aranyt is. Petőfi e törekvésének
köszönhetjük több elbeszélő költeményét. A
koráramlat diadalt aratott rajta, de hatalmas
egyénisége átszűrődött a koráramlaton. János
vitézi, vagy Az apostolt a koráramlatnak
köszönhetjük, de e gyönyörű költeményeket
csak Petőfi írhatta meg így. Petőfi különben
annyira lírai költő, hogy elbeszélő költeményeinek egy része átmenet a dal, az epika között.
A még mindig hatalmon lévő régi írókat is
szorította a koráramlat a népies nemzeti irány
felé. Ha egyszerre nem is szakíthattak a múlttal, ha a megszokott formát és megkedvelt
tárgykört nem is hagyhatták el, számolniok
kellett az olvasók ízlésváltozásával. A Kisfaludy-Társaságnak alkalmazkodnia kellett, ha
a vezetést ki nem akarta adni teljesen a kezéböL Alkalmazkodott is. Pályadíjat hirdetett
egy népies tárgyú elbeszélő költeményre, meg-
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nevezye azokat a mondai alakokat is, kikre a
pályázatot kitűzők gondoltak. A díjat Arany
János nyerte el Toldi-jávai. Országos öröm és
lelkesedés fogadta a költeményt. Ú j volt és
mégis ismerős, szokatlan és mégis világos,
történeti hátterű és népies s ami legjobban
növelte a sikert, az volt, hogy már a fiatalok
megtörték számára az utat, a Toldit épúgy
várták, mint két évtizeddel előtte a sok klaszszikus éposz-kísérletet és éposz után a Zalán
futását.
Mielőtt Arany János époszainak ismertetésébe kezdenénk, meg kell említenünk, hogy ő
is csatlakozott azokhoz a költőkhöz, kik a
múltnak epizódjait dolgozták föl rövid költői
elbeszélésekben és balladákban. Ez az irány
a német költészet hatása alatt vált otthonossá
irodamunkban s a XIX. század első évtizedeinek csaknem minden költője hozzájárult e
műfaj fejlesztéséhez, tökéletesítéséhez. D e legnagyobb hatással volt erre az irányra a népköltészet; s a magyar és külföldi gyűjtések.
Arany elleste ezeknek a népies eredetű költeményeknek formáit, előadási módját, frázisait,
tárgykörét. A formát megtöltötte képzeletével
és a képzeletében átidomított mondáknak,
hagyományoknak, történeti adatoknak csodás
anyagával, csodás alakjaival s megjelent irodalmunkban a XIV. század hegedősének költeménysorozata, mely magyar volt és modem.
Zách Kláráról, a Hunyadiakról, Szondi apródjairól, nápolyi Endréről, Szent Lászlóról, Rozgonyinéról, Rákóczynéról szóló költeményeit
olvasgatva, visszaszállunk a múltba, érezzük
rég elmúlt idők hangulatát, törekvéseit, reményeit, sóhajtását s képzeletünkben a költő
lantpengető hegedőssé alakul, ki sziklavárak
udvarán lelkesíti a katonákat, várkastélyokban
csal könnyet a vár úrnőjének szemébe, áldomást ivók vidám asztalánál fokozza a jókedvet,
vagy búsúló hazafiak szívében érleli meg a
bosszúállás gondolatát, váltja ki belőlük a
visszafojtott keserűséget. Arany rövid történeti
költeményei a legtökéletesebb korrajzok.

A Föld megmérése.
írta: Kovács

János

dr.

(Negyedik közlemény.)

A torziós mérleg szerkezetének lényege nagyon egyszerű. Egy hosszú, vékony szálon függő
vízszintes rudacska. A rudacskának s az esetleg
a végeire akasztott tömegeknek a súlyát a felfüggesztő-szál t a r t j a ; a felfüggesztésnek evégett
a súlyponton kell keresztülmenni. Vízszintes
síkban elfordulhat a rúd a felfüggesztő-szál,
mint tengely körül. A vízszintes elfordulással
szemben a szerkezet súlya semmi ellenállást
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nem vet. Nagyon lassú elmozdulásokkal szemben a levegő ellenállása is semminek tekinthető. • Egyedüli ellenállóerő a felfüggesztő-szálnak az elcsavarás (torzió) elleni rugalmas ellenállása. Ez az ellenállóerő — ha a szál hosszú
és vékony — rendkívül kicsinnyé lesz. Közönséges vastagságú kötelet is a végére kötött
pálcánál fogva elég könnyen el tudunk csavarni
többszörösen is E g y cérnaszálnak két ujjunk
közötti gyönge súrlódással többször 360°-ra
menő elcsavarást adhatunk. El lehet gondolni,
hogy pl. a selyemlepkétől eresztett selyemszál
milyen könnyen enged, ha a végére kötött
rudacskánál fogva valami erő el akarja csavarni. Eötvös az ő készülékeihez rendesen 1 m.
hosszú, 0'04 mm. átmérőjű platinaszálakat használ, amelyeken már a milligramm tömeg súlyának 5 ezredrészével egyenlő erő képes l°-nyi
elesavarodást létrehozni, ha ez az erő 1 cm.
hosszú karon támadva forgat. Hosszabb karon
támadva arányosan nagyobb lesz az elcsavarodás szöge. Eötvös készülékén a forgatókar
(a vízszintes rudaeska egyik fele) 17 cm. hosszú
volt. A lengő rudacska végeire 30 g.-os tömegeket erősített; ezekre hat a külső vonzótömegek támadása. Az elfordulás pontos észlelésére a szokásos tükrös leolvasás van alkalmazva : a szál alsó végén, közel a vízszintes
rudacskához, könnyű kis tükör van ragasztva,
mely a szállal együtt fordul el. Tudjuk, hogy
a tükör l°-nyi elfordulása a visszavert fénysugárnak irányában 2°-nyi eltérést okoz. A
sugár távoli ernyőre vetve, mint súlytalan és
igen hosszú mutató, rendkívül nagyítva tünteti fel az elmozdulást. Ernyő helyett még
megbízhatóbb, ha az észlelő néhány méter
távolságból messzelátóval néz a tükör felé s
észleli, amint a messzelátó mellett elhelyezett
skálának más-más osztáspontja tükröződik; az
osztáspontok számai jól leolvashatók a messzelátóval. A szál és a rajta függő rudacska
kettősfalu fémfoglalatban van, amelynek alsó
része, hogy a rudacska benne szabadon foroghasson, lapos, kerek dobozalakú. A foglalat
célja a készüléket megvédeni a légáramlatoktól
és az egyenlőtlen hőmérsékletváltozásoktól, ez
utóbbiért való a kettős fal. A foglalaton csak
a tükör előtt van üveggel elzárt nyílás.
H a a torziós mérlegre semmi külső erő nem
hat, akkor olyan állásban helyezkedik egyensúlyba, amelyben a felfüggesztő-szálnak semmi
elcsavarodása nincs. Ha innen pl. egy kis
lökéssel kimozdítjuk, akkor lengésbe jön egyensúlyi helyzete körül. A lengetöerő most egyedül a szál rugalmassága. Ha ez az erő nagyon
kicsi, akkor a lengés lassú lesz. Eötvös készülékein 10—20 percig tartó lengésidőket tudott
elélni. Természetes, hogy minél hosszabb a
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lengésidő, aránylag annál nagyobb pontossággal
lehet megmérni. Az ilyen lengésidőkből, amikor
csnpán a szál rugalmassága a lengetőerő, meg
lehet határozni ennek az erőnek a nagyságát.
Amikor ez meg van határozva, akkor készen
áll az eszköz kívülről ráható erők mérésére.
A torziós mérleggel is lehet statikailag és
dinamikailag mérni az erőt, azaz: vagy az
elcsavarás nagyságából, vagy a lengésidőkből.
A statikai mód szerint a vonzótömegeket az
egyensúlyban álló rudacskától oldalt helyezik
el. Ezek vonzása oldalra téríti a rudacskát. Az
elforduló rudacska elcsavarja a felfüggesztőszálat. A szál az elcsavarás szögével arányosan
növekedő erővel törekszik a rudacskát a csavarodás nélküli helyzetbe visszafordítani. Az
elcsavarodás növekedtévél eléri végre a szál
visszaforgató ereje a vonzó tömeg kiforgató
erejének az értékét s akkor beáll az egyensúly
a két erő között. A rudacska ebben az elfordulásban megállapodik. Az elfordulás szögét
kell most észlelni. Legyen ez w. Ha előzetesen
meg volt állapítva a szál torziós ereje s találtatott l°-nyi csavarodásra &-nak, akkor az észlelt iv elfordulás esetében kw a szál visszaforgató ereje s ugyanekkora a vonzótömeg (m)
kiforgató ereje is. Meg kell mérni még ezt az
m tömeget, a rudacskának és a végére tett
gömböcskéknek tömegét, ennek távolságát a
vonzó m tömegtől s ezzel képletünknek, a Föld
tömegén ( M ) kívül, minden többi adata ismeretes lesz s így az M kiszámítható.
E z t a módszert alkalmazták a mult század
folyamán a fizikusok Cavendishtől Eötvösig s
találtak a Föld átlagos sűrűségére
5'32-tői
5 66-ig terjedő értékeket. A módszernek és a
készülékeknek tökéletesedésével az egyes mérések eredményei mind kevésbé térnek el egymástól s mindinkább az 5*5 érték körül csoportosulnak.
Első méréseit Eötvös is ilyen módon végezte. A többi észlelő még 50—100 kg.-os
vonzó tömegekkel dolgozott, Eötvös érzékeny
készülékén már 1 kg.-os tömegek is jól mérhető kitéréseket okoztak, s 50 kg.-os tömegekkel 2—3°-nyi kitéréseket is tudott létrehozni. Ekkora elfqrdulást a fénysugár, mint
mutató, egy 4 m. távolságú skálán 300—400
mm. kitéréssel jelez.
De készülékeinek nagy érzékenysége és az
a körülmény, hogy érzékenységük mellett is
biztosan és egyenletesen járnak, lehetségessé
tette, hogy Eötvös a tömegvonzás mérésére a
dinamikai módszert alkalmazza. Megmérte
azt a különbséget, amit eszközének lengésidejében valamely vonzó tömeg okozott, s ebből
számította ki a vonzás nagyságát.
Kísérleti berendezése a következő volt. Fel-
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épített két négyzetes alapú ólomoszlopot;
alapjuk 30 cm 2 ., magasságuk 60 cm. volt. A
kettő között egy ugyanekkora méretű oszlopalakú üres hely maradt. Ebbe állította be
készülékét. Egyszer úgy, hogy a rudacskának
csavarás nélküli egyensúlyhelyzete a két oszlop súlypontjának összekötő vonalába essék;
azután úgy, hogy a rudacska az előbbi helyzetre keresztbe, merőlegesen álljon. Azután
észlelte mind a két helyzetben a rudacska
lengésidejét. Az első helyzetben az egyensúlyi
állásból kilengő rudacskát nemcsak a szál
visszaforgató ereje, hanem a két ólomoszlop
vonzása is az egyensúlyi helyzet felé igyekszik visszafordítani, azért ebben a helyzetben
a nagyobb erőnek megfelelően a lengés gyorsabb lesz, mint a kereszthelyzetben. Egy-két
hónapig naponkint megismételt kísérletsorozatban a kereszthelyzetben 859'26—860'32
másodperere terjedő lengésidőket észlelt, s
ugyanakkor az összekötő helyzetben 640*97—
641'28 mp.-nyi lengésidők mutatkoztak.
Az eredmény kiszámítása ebben az esetben
bonyodalmasabb művelet, mint az eddig tárgyalt esetekben. Azért csak a végeredményt
közöljük. Eszerint a Föld átlagos sűrűsége
5*55. Kísérleteit ismertető közleményeiben*
megjegyzi Eötvös, hogy méréseinek eredménye Vsoo részig pontosnak tekinthető. Ami
ez értékre vonatkozólag azt jelenti, hogy az
átlagos sűrűség nem nagyobb, mint 5*54 és
nem kisebb, mint 5*52; legvalószínűbb, hogy
5*53. Ezzel olyan arányú pontossággal van
megállapítva a Föld tömege, mint a milyennel a gyógyszerész méri a kényesebb orvosságok adagait. Emeli az Eötvös-féle érték
megbízhatóságát, hogy azon másfélszázad óta,
amióta a fizikusok a Föld tömegének mérésével foglalkoznak, az egyes mérések eredményei mindinkább az- 572-es érték felé csoportosulnak. Ez t e h á t az összes ezzel foglalkozó fizikusok méréseinek a középértéke,
Eötvös által véglegesen megállapítva.
A Föld felszínén hozzáférhető kőzetalkotó
anyagok sűrűsége ott, ahol a felületet tenger
borítja, valamivel nagyobb, mint 1 ; a szárazföldön pedig átlag 2'5. Az egész Föld átlagos
sűrűsége ennél jóval nagyobb lévén, következik,
hogy az átlagnál kisebb sűrűségű külső kéreg
az átlagnál nagyobb sűrűségű belső magot
kell, hogy magába zárjon, olyant, amelynek
sűrűsége a nehéz fémekével vetekedik. N a gyon megengedhető, hogy a Föld belsejében
színállapotban levő nehéz fémtömegeket tételezzünk fel. A külső kéregben, h a nem is
* A M. Tud. Akad. „Mathem. és Természettud.
Értesítő"-je, 1896. 221. 1. — Annalen der Physik
und Chemie", 1896. 354. 1.
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színállapotban, de ércekben, a legelterjedtebb
fém a vas; a színképelemzés a Nap tömegében mutat sok vasat; a lehulló meteoritek
többnyire vasércekből, de igen sokszor színvasból állanak. A vasnak ez a dominálása a
naprendszerünket alkotó anyagok között arra
utal, hogy a Föld belső magját túlnyomóan
vasból állónak tételezzük fel. Vagy talán
nikkeltartalmú vasból, mint a meteorvasak
anyagát. A különböző vasfajták sűrűsége 7
és 8 között van. Összevetve ezt az ismert
külső kéreg 2 5 körüli sűrűségével, jól beleillik közéjük az 572-es átlagos sűrűség. Ez
a feltevés jól összevág a Földnek mágneses
állapotával is.
Amint a Föld geometriai méretei alapját
teszik a világegyetemben előforduló távolságok
mérésének, hasonlóképen szolgál a Föld tömege összehasonlító alapmértékül a többi égitest
tömegének megállapításához. A pályák sugaraiból s a keringésidőkből kiszámítható, bogy a
Nap a bolygóknak, a bolygók a körülök keringő
holdaknak, a kettős állócsillagok egymásnak
milyen nagy gyorsulásokat adnak. Ezeknek a
gyorsulásoknak összehasonlítása a Föld okozta
felszíni g gyorsulással megadja a lehetőségét,
hogy az illető gyorsulást okozó égitest tömegét összemérjük a g gyorsulást okozó Föld
tömegével. Ilyen alapon találták, hogy a Nap
tömege 332.000-szer akkora, mint a Földé.
S mivel távolságából és látszólagos átmérőjéből számítva a térfogata 1.300.000-szer akkora,
következik, hogy az átlagos sűrűsége csak
egy negyede a Földének; nem sokkal sűrűbb,
mint a víz. Szintén a vízéhez közel járó sűrűségük van a nagy bolygóknak (Jupiter,
Saturnus, Uranus, Neptunus), ellenben a kisebbek sűrűsége a Földéhez áll közel: Merkúré
6"7, Vénusé 5, Marsé 5"3. Összefüggésben áll
a sűrűség az égitest nagyságával s azzal a
föltevéssel, hogy az égitestek alakulásukkor
magas hőmérsékletűek voltak. A kisebb tömegű s azért kisebb vonzású égitestek kevésbé
tudták magukhoz kötni a ritkább anyagokat
s azért túlnyomólag sűrűbb anyagokból halmozódtak össze; a magas hőmérséklet elősegíti
a ritkább anyagok szétszóródását. A nagy
tömegű Napban mutatja a színképelemzés a
vasat is, de mutat igen sok hidrogént és
héliumot, amelyek a legkisebb sűrűségű anyagok ; a kicsiny Merkur bolygónak túlnyomólag
nehéz fémekből kell állania.
Mindezeket az eredményeket, a világot alkotó tömegeknek nagyságát a féltized milliméter
átmérőjű platinadróttal# mérte meg az ember.
Említettük, hogy Eötvös torziós mérlegei
rendkívüli érzékenységük mellett is biztosan

LAPJA.

_ 27.

SZÁM.

járnak s szabályos lengéseket végeznek. Eszközének érzékenysége és megbízhatósága arra
indította Eötvöst, hogy a tömegvonzás fentebb
leírt mérését mellékes célnak tekintve, főcélul
a nehézségmérő helyi változásainak
mérését
tűzze maga elé. A nehézségmérő helyi változásaiból ismerjük azokat, amelyeket a Földnek
a gömbtől eltérő szferoidos alakja és tengelykörüli forgása okoz; amelyeknek együttes
eredménye az, hogy a nehézségerő az egyenlítőtől a sarkok felé menet növekedik, összesen
mintegy öt ezredrészével az értékének. Szabályos szferoid-alakot és abban a tömegek
egyenletes eloszlását föltételezve, e változásoknak képletbe foglalható törvény szerint kell
lefolyniok s akkor azután fölösleges volna a
további méregetés, hanem papiroson számíthatnók ki az egyes földrajzi helyeket megillető értékeket. De már az ingamérések is
adtak egyes helyekről olyan adatokat, amelyek
nem egészen illeszkednek be ama törvénybe.
A különbség oka vagy a szabályos alaktól
való eltérés, vagy a tömegek egyenlőtlen elosztása, vagy mindkét ok együttesen is lehet.
A szabálytól eltérő változások igen kis mértékűek, annyira, hogy mérésükre, az inga máinem eléggé érzékeny eszköz. Épen ezeknek
a kicsiny változásoknak a mérésére alkalmas
— és eddigelé egyedül alkalmas — eszköz az
Eötvös torziós mérlege.
A felszínen levő tömegegyenetlenségeket
látjuk. Egyik helyen tenger van, másikon
szárazföld; a szárazföld egyik helyen sík,
másutt kiemelkedő hegyek borítják; egyik
hegy sűrűbb, másik ritkább kőzetekből van;
egyiket barlangok szaggatják, a másik tömör.
Egy ilyen hegytől okozott szabálytalanság
szolgáltatta — amint fentebb láttuk — az
első alkalmat a Föld tömegének megmérésére.
A Föld belsejében levő ilyen egyenetlenségek
nem láthatók, de ha vannak, akkor helyileg
épen úgy módosítják a nehézségerő irányát és
nagyságát, mint ahogy a felszíni egyenetlenségekről tudjuk, hogy módosítják.
Képzeljünk egy tisztán gömbalakú Földet,
de egyik félgömbje legyen ólomból, a másik
agyagból. Tiszta dolog, hogy a tökéletes gömbalak mellett sem lenne ennek a súlypontja a
középpontján; a felületén függő ingák nem a
gömb középpontja felé mutatnának, hanem
valamely az ólmos felében levő pont felé; az
ólmos oldalon gyorsabban lengenének; a leggyorsabban lengő ingával meg lehetne keresni
az ólmos félgömb közepét anéíkül, hogy geológiai kutatással kellene azt kikeresnünk. így
a tényleg meglevő, de sokkal kisebb egyenetlenségek is felismerhetők a felszínen végzett
nehézségmérésekből, ha azok elég érzékenyek
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a kicsiny különbségek feltüntetésére. A felszín
alatt levő, a többinél sűrűbb kőzetterület maga
felé kell hogy térítse a fölötte levő környéken
a nehézségi irányokat s meg kell hogy növelje a nehézségerő hatását a rajta túleső
környezethez viszonyítva; ellenkező hatása
van a többinél ritkább kőzetterületnek vagy
pedig földalatti üregnek.
Eötvös készülékei a kis helyi változásokat
is annyira pontosan mutatják, hogy egy terem
területén belül ki tudta velük mutatni a falak
hatását, a terem alatti pince tömeghiányát;
egy alkalommal pedig a Dunától 100 m.-nyire
felállított műszer megmutatta a Duna vizének
1 cm.-nyi emelkedését. Eddigelé — szorgalmas
munkatársaktól segítve — nagyobb szabású
méréseket végzett a Balaton jegén két télen
át, Arad és Versecz környékén, a Fruska-Gora
körül. Versecz körüli mérései pl. kimutatták,
hogy a város mellett emelkedő hegy a homokterület alatt lefelé folytatódik mintegy 30
kilométeres átmérőjű területen szétterjedve.
Az alföldi homoktól elborított hegynek a
rétegvonalait épen úgy meg lehetett jelölni,
mint a térképek rétegvonalai jelzik a kiemelkedő hegyeket.
Azt lehet mondani, hogy amit a nehézségerő nagyjában való változásaiból ingával meg
lehetett mérni, azt már megmérték. Az inga
előtt rejtve maradt finom változások kimutatása a torziós mérleg feladata lesz. Az veszi
át az inga szerepét a Föld alakjának további
puhatolásában. Azért az 1906-ban Budapesten
ülésező Nemzetközi Fokmérő Kongresszus
ajánlotta Eötvös készülékét az efféle vizsgálatokra, különösen kiemelve, hogy geológiai
szempontból, a kőzeteknek a Föld belsejében
való eloszlásáról várhatók az eszköztől kiváló
eredmények.
Ha elgondoljuk, hogy ez az eszköz, habár
egyelőre csak mintegy fátyolon keresztül is,
betekintést enged a szilárd földkéreg alá, a
legnagyobb várakozással lehetünk az azzal
tehető fölfedezések iránt.

Bevezetés «1 geológiába.
írta: Kocli Ferenc

dr.

(Nyolcadik közlemény.)

A geológiai jelenkor első felében a történelem előtti vagy ősember legszükségesebb eszközeit csupán csak kőből vagv csontból készítette, de értett már ezeknek kicsiszolásához is;
a fémekből pedig csak azokat ismerte, melyeket termés-állapotban kapott a természetben.
Az emberiségnek ezt az idejét újabb kőkornak
(neolit) nevezzük; a létrejött üledékek összes-
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ségét pedig ó-alluvium név alá foglalhatjuk.
Az újabb kőkori ősembernek is rendes lakóhelyei, vagyis telepei voltak már és hogy
magát a vadállatoktól és ellenségeitől könynyebben védhesse, kunyhóit, ahol csak lehetett, víz fölé, cölöpökre építette. Ilyen cölöpépítményeknek nyomait megtalálták a svájci
tavakban. Hazánkban a Fertő-tavában akadtak rájuk.
A geológiai jelenkor későbbi, második felében, mely már a históriai korba esik, az ember először bronzból vagy helyenként tiszta
vörösrézből készíté házi eszközeit és fegyvereit
(bronz- vagy rézkor) és azután fokozatosan
művelődve, megismerkedett ^ a vasnak előállításával és használatával. Így j u t o t t a vaskorba, amelyben még most is vagyunk. Az
üledékek összegét, melyek a bronz- és vaskorban létrejöttek, új-alluviumnak hívjuk.
A történeti geológiának vázlatos ismertetését befejezve, ez, kapcsolatban az általános
geológiáról nyújtott ismertetéseimmel, szolgáljon tájékoztatásul mindazoknak, akik nem
szakszerűen, hanem az általános műveltség
szempontjából rendkívüli képző hatással bíró
és a gyakorlati életre is lépten-nyomon kiható,
fontos és a természettudományoknak már megizmosodott ágával foglalkozni kívánnak. Általános képző hatásáról és a gyakorlati életbe
vágó fontosságáról akarok még egyet-mást
elmondani, mielőtt cikksorozatomat befejezném.
A geológia kiválóan képző hatása, az általános műveltség szempontjából, főleg abban
áll, hogy elénk tárja a természetes jelenségek
és folyamatok olyan világát, amelyre a legtöbben ügyet sem vetnek. Geológiai tényektől
függenek ugyanis az egyes vidékek geográfiai
tájképei, a hegyek és völgyek kialakulásai, a
vízben bővelkedő és vízszegény, tehát száraz,
a termékeny és a terméketlen, meddő talaj
eloszlása, a folyók iránya és esése. Ugyancsak
geológiai tények befolyásolják a növények
bizonyos helyeken való kedvező elterjedését,
az állatok az emberek lakóhelyeit, a telepítéseket és a népesedési arányt, vagy valamely
vidéknek nemzetgazdaságtani állapotát és ebből
kifolyólag gazdagságát vagy szegénységét, sőt
befolyásolják valamely országnak történelmi
fejlődését is. A természet titokzatosan működő
erőinek tevékenysége lépésről-lépésre követhető és értelmezhető a szántóföld rögétől a
klíma geológiai változásáig és a Föld fejlődéstörténetének vázolt nagy átalakulásáig. Geológiai megfigyelések teszik érdekessé és tanulságossá a legunalmasabb vidékeken is egyhangú kóborlásainkat, mert jelentéktelen tünemények is nagyszabású, világraszóló törvényekhez fűződnek.
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Gyakorlati és az életre kiható jelentősége
a geológiának az, hogy megjelöli nekünk azokat a helyeket, ahol érc- és kőbányákat nyithatunk, ahol agyagot, márgát, tőzeget és egyéb
iparilag értékesíthető anyagokat áshatunk vagy
szén- és sótelepekre kutathatunk. A geológiai
térképekről azonnal leolvashatjuk, hogy hol
keressünk kavicsot vagy burkolatkövet, hogy
a vasutak, az országutak, a házak, a gyárak
építésénél mikre kell különösen ügyelnünk,
hogy hol kutassunk források után. De kellő
tájékoztatást és magyarázatot nyújtanak egyúttal a mezőgazdaságtan és az erdészet okszerű
műveléseinek alapfogalmairól is.
Nem csoda tehát, ha a kulturnemzetek évenként nagy összegeket áldoznak geológiai felvételekre és arra, hogy ezen felvételek alapján gondosan kidolgozott geológiai térképek,
szelvények és pontos, magyarázó leírások megjelenhessenek. Egyetemek és bányászakadémiák
geológiai intézetei, részvénytársaságok és privátvállalatok sokszor tetemes összeggel támogatott expedíciói, de főleg az egyes országok
állami geológiai intézetei azok a helyek,
ahonnan a geológiai kutatások és rendszeres
felvételek szálai kiindulva, a Föld felületeinek
nagy részét már behálózták. Illő, hogy e
helyen első sorban a m. kir. áll. földtani
intézetről szóljak. Ez nagyon szegényes viszonyok között már a múlt század ötvenes éveiben megkezdette szerény működését és pedig
inkább a már virágzó „Geologische Reichsanstalt" által támogatva, mint önállóan, de
lassanként, különösen a kiegyezés után mindinkább megizmosodott és hála az állam és
egyes pártfogók (dr. Semsey Andor) áldozatkészségének és a derék geológ-szakemberek
lassanként felnevekedett gárdájának, ma már
kiállja a versenyt a külföld hasonló irányú
intézeteivel. Budapesten, a Stefánia-úton emelt
fényes és a külföldön is párját ritkító palota,
a palotában lévő óriási termek és a termekben a célszerű szekrényekben átnézetesen és
gyakorlatilag kiállított rendkívül gazdag gyűjtemény a szaktudást, a gyakorlati embert és
általában minden művelt magyar embert
egyaránt büszkeséggel tölt el. Használhatja a
gyűjteményt mindenki: a szaktudós, hogy feldolgozandó tudományos anyagát összehasonlíthassa, a gyakorlati ember (iparos, technikus,
mezőgazdász, erdész stb.), hogy a szükséges
nyers anyagokat tanulmányozhassa, a nagy
. közönség, hogy az általános műveltség terén
okuljon.
Az intézet jelenleg a külföldön is elismert
jeles tudós profeszorunk, dr. Lóczy Lajos igazgató vezetése alatt áll és számos fő-, osztályés segéd-geológust, valamint gyakornokot fog-
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lalkoztat. Május vagy júniusban kellően felszerelve útra indul a tudós gárda és mindegyik
tagja felkeresi a neki kiosztott vidéket, hogy
ott késő őszig geológiai felvételeket téve,
anyaggal és feljegyzésekkel, rajzokkal és fényképészeti felvételekkel gazdagon megrakodva
visszatérjen a palotába és annak célszerűen
berendezett dolgozó-helyiségeiben, laboratóriumaiban a téli hónapok folyamán az észleleteket és a gyűjtött kincseket feldolgozza.
A gyűjtött és tudományosan feldolgozott
anyag a gyűjteményt gazdagítja, a szakleírások (értekezések), rajzok, térképek pedig napvilágot látnak az intézet évkönyveiben vagy
az intézettel szerves kapcsolatban álló „Magyarhoni Földtani Társulat" szakfolyóiratában: a
„Földtani Közlöny "-ben.
Az intézet egy nagytermében elhelyezett
igen gazdag szakkönyvtárban a világ összes
nagyobb szakfolyóiratai, tudományos intézetek
évkönyvei, a speciális szakmunkák mind feltalálhatók és egyaránt rendelkezésére állanak
szaktudósnak és gyakorlati embernek.
Bánya- és iparvállalatok, részvénytársaságok
és magánkutatók, mezőgazdászok és erdészek
számos esetben fordulnak szakvéleményadásért
az intézethez, mielőtt a tervbe vett vállalatba
pénzüket befektetnék. Az intézet ez esetekben
kiküldi geológusait a helyszínre, akik alaposan
tanulmányozzák a kérdéses vidék geológiai
szerkezetét és ennek alapján megírják szakjelentésüket és mondanak kedvező vagy kedvezőtlen szakvéleményt. Tény, hogy miihókat
lehet megtakarítani és milliókat elpazarolni,
aszerint, amint a különböző vállalatoknál a
geológiai térképeken feltüntetett természetes
viszonyok helyesen vagy helytelenül értelmeztetnek. Nem túlzás, ha állítjuk, hogy a geológia
az állam pénzügyi háztartásában az összes
tudományok között a legfontosabb szerepet
játszik és azért nemcsak ideális, hanem főleg
gyakorlati szempontból minden művelt embernek bizonyos geológiai ismerettel bírnia kellene.
Ha már olyan fontos tudomány a geológia,
akkor az iskolai oktatásban is, különösen a
felsőbb osztályokban arra kellene törekedni,
hogy az iskolából kikerülő növendékeket a
szükséges gyakorlati ismeretekkel lássuk el.
Főleg a tanítóképző-intézetekből kikerülő tanítók jutnak leginkább abba a helyzetbe, hogy
működésük helyén elsősorban hozzájuk fordulnak tanácsért és útbaigazításért. Másrészt
fontos szolgálatot tehetnek a tudománynak,
ha kellő elméleti és gyakorlati ismeretekkel
ellátva, önálló geológiai megfigyelésekre és
különösen gyűjtésekre, bennük a kedvet felélesztjük. Az ország különböző, sokszor igen
érdekes geológiai viszonyokat feltüntető vidé-
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kein működő tanítók teljesen kiaknázhatnák
egyes palaontológiai lelőhelyek faunáját és
flóráját és az anyagot a geológiai-intézetbe
beküldve, a szakemberek a becses anyagot
tudományosan feldolgoznák.
N e m tartozik e helyre, hogy részletes nevelés-oktatástani fejtegetésekbe bocsátkozva, a
geológia tanítását illetőleg tanácsot adjak és
a már megállapított tantervbe óratöbbletet
felvenni kérjek; elégnek tartom, ha a természetrajz tanításával megbízott
szaktanárok
figyelmét felhívom az utasításokra, ahol kellő
részletességgel szó van arról, hogy miként
lehet különösen az őszi és tavaszi hónapokban
rendezendő kirándulások alkalmával, a nyert
elméleti ismeretek alapján, a gyakorlati ismereteket megszerezni és megfigyelésekre, gyűjtésekre a növendékeket szoktatni.

Az iskolai kert.
Irta: Pinkert

Zsigmond.

(Második közlemény.)

Megfigyelések a növényeken.
E cím alatt a már felsorolt növények ama
fontosabb élettüneményeiről szólok, melyek megfigyelésünk tárgyát képezik. A növényi élet
alaptüneményeinek megismerésére nem egyszer
kísérleteket is kell végeznünk, melyek mind
a legegyszerűbb eszközökkel, még a gyermekek által is végrehajthatók és értékes maradandó ismeretekhez vezetnek. Mint a kísérleti módszernél általában, itt is a természetnek beható és tartós megfigyeléséről s az
észlelt tünemények magyarázatáról van szó.
Mellőzzünk tehát minden sablonos leírást,
mert maga a természet veti fel egyik kérdést
a másik után, melyre válaszolnunk kell, s így
a praktikus heurisztikai módszer szerint haladunk előre.
A gyakorlatiasság elvének megfelelőleg, különösen kiemeljük ama tüneményeket, melyek
a növénytermelésnél végzett teendőket tudatossá teszik s ezáltal a gyakorlati élet szempontjából is értékesek.
Keressük fel tehát a természetet, vizsgáljuk
és magyarázzuk élettüneményeit és merítsünk
belőle tanulságot.
1. Mezei surló.
1 m 2 . Az ágy végére
helyezzük, hol időnként könnyen írthatjuk,
mert tőkéjének gyors fejlődése miatt alkalmatlan gyommá lehet. Szereti a nedvesebb
agyagos homoktalajt.
Fekete, bütykös tőkéje sokszor 1 m. mélyen fekszik és vízszintes irányban sokfelé
elágazik. Egyes ágai gömbös gumókká vastagodnak, melyekben — mint tartaléktáplálék
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— keményítő van felhalmozva. A keményítőt
mikroszkóp alatt, szemecskék alakjában ismerhetjük fel, melyek jod-jodkáliumos-oldattal
kékre festődnek (1. a búzánál).
A tőke csúcsrügyeiből március-április hónapban pirosas-barnaszínű ágatlan termőszárak
fejlődnek, melyeknek végén, a tobozszerűen
csoportosult hatszögletű pajzsok alatt vannak
a spóra-tartók. Minden pajzslevél alatt 6 sporangium van elhelyezve. Ez a termőszár a
tőke tartaléktápláléka rovására fejlődött ki és
mivel kloroSlt nem tartalmaz, azt ú j r a pótolni nem képes. Miképen történik a spórák
szétszórása? Rázzunk egy érett termőszárból
spórákat fehér papírlapra és leheljünk rá.
A spóra-tömeg porszerű lesz, mert a spóráknak
négy parittyaszerű nyúlványa (1. mikroszkóp
alatt) a nedves levegőből vizet vesz fel
(higroszkópos) és a spóra teste körül felcsavarodik. Nemsokára, amint a spórák száradnak, nyúlványaik újra szétágaznak és az egész
tömeg mozogva nagyobbodni látszik és gyapotszerű lesz. Száraz időben ily módon duzzad
fel a spóratömeg a spóratartóban i s ; annak
falát felrepeszti és a levegőbe jutva, a szél
által könnyen tovavitetik. Amint a spórák
nedves földre jutnak, összezsugorodva odatapadnak és továbbfejlődnek. Ha egy csészében megnedvesített turfa-lemezre spórákat szórunk és azt üveglappal lefedve, napos helyre
állítjuk, már két hét múlva zöld csomókban
fejlődnek a turfán az előtelepek. Yizsgáljuk
meg őket.
A tenyészetet igen gyakran zöldszínű moszatok vagy penészgombák lepik el, mi ellen úgy
védekezhetünk, hogy a t u r f á t használat előtt
forró vízzel kifőzzük és a nedvesítésre is
mindig forralt vizet használunk. Az előtelep
zöldszínű klorofilt tartalmaz, tehát már maga
képes áthasonítani, táplálékot készíteni. Erősen
behasogatott és szétágazó levélhez hasonlít,
mely 1 cm. nagyra is nőhet. Beható vizsgálatra kétféle előtelepet különböztethetünk meg.
Az egyiknél az ágak hegyének alsó részén
gömbös antheridiumokat találunk, a másiknál
az elágazás tövében palackformájú archegoniumok vannak. Az antkeridiumhan fejlődött
csillangós rajzó-spórák egy vízcseppben tovaúszkálva j u t n a k az archegoniumos előtelephez,
hol annak petesejtjét megtermékenyítik. E megtermékenyített petesejtből fejlődik az ú j surló.
Érthető, hogy a surló miért fordul elő nedvesebb
helyeken.
A tavaszi termőszár a spórák érése után
elszárad s a földből a zöldszínű, erősen elágazó meddő szár tör elő, melynek csak az
a feladata, hogy áthasonítása által a tőkében
megfogyott tartalékkeményítőt újra pótolja.
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A szár zöldszínű; ez végzi az áthasonítást
míg a barna pikkelyszerű levelek, melyek a
szárt a bütyköknél örvösen körülveszik, a
növekedő zsenge szárrészt védik meg. (Mint
a búzánál a hüvely.) A szár itt is, mint a
szalmaszárnál, a bütykök fölött növekedik.
A szár felületén bordás lefutásban láthatók
az erősítésére szolgáló edénynyalábok, a közöttük lévő barázdákban vannak az áthasonítást végző zöld sejtek és a szájnyílások.
A szár felülete érdes a kovaszemecskéktpl,
melyek a sejtek falában vannak lerakodva és
az állatok rágása ellen védelmet nyújtanak.
Az állatok foga a surlótól erősen kopik, ezért
kellemetlen gyom a legelőn és a szénában.
Régen használták a cin-edények súrolására,
miért surlónak vagy cin-mosófűnek nevezik.
2. Közönséges búza. (1) 1 m 2 . Lazaszerkezetű televényes anyag- és vályogtalajt szereti. Vetési ideje szeptember hó vége. Sikeres
termeléséhez elegendő meleg és nedves éghajlat szükséges, ahol a tél nem nagyon hosszú
és zord. Hazánk éghajlata termelésére igen
kedvező s ezért az északi vármegyéket kivéve,
mindenütt megterem. A legtöbb búzát mégis az
Alföld adja s itt is a legjobb a tiszavidéki, fehérmegyei, bácsbodrog- és torontálmegyei. Alföldünk homokos területein szebben díszlik a rozs.
Mivel a búza mezőgazdaságunk legfontosabb növénye, szükséges, hogy vele részletesebben foglalkozzunk.
A búza adja mindennapi kenyerünket.
A kenyér lisztből készül. Hogyan őrlik a
búzát ? Tegyünk kirándulást a malomba. Őrlés
alkalmával a búzaszem héját, az alatta lévő
barnásszínű fehérnye-réteget (protein-réteg) és
a csírát lehántják, ez adja a korpát. Mi teszi
a korpát táplálóvá? Mire használjuk?
A szem belső fehér része, mely keményítőt
és sikért tartalmaz, adja a fehér - lisztet.
Szemléltessük e részeket. A barna-lisztben a
korpa egy része is benne van, több fehérnyét
tartalmaz s így táplálóbb. A lisztnek két
fontos táplálóanyaga a keményítő és a siker.
Válasszuk szét e két anyagot egymástól.
Két evőkanálnyi liszttel és kevés vízzel egy
tányérban keményebb tésztát készítünk s ezt
— mikJzben két kezünk ujjai között folytonosan gyúrjuk — ráfolyó vízsugárral hosszabb
ideig kimossuk. A lefolyó víz a tésztából kimossa a keményítőt, ezt egy tálban felfogjuk.
Mikor a víz az összes keményítőt már kimosta és kezünkről tisztán folyik le, kezünkben a sikér maradt vissza. A sikér tulajdonságait jobban ismerhetjük meg, ha belőle a
fölösleges vizet eltávolítjuk. Hol egyik, hol
másik kezünkben gyúrjuk tovább és megnedvesített ujjainkat mindannyiszor száraz

LAPJA.

_ 27.

SZÁM.

kendőhöz töröljük. Amint a sikért ily módon
szárítjuk, piszkos sárga színű lesz és erősen
ragad. A sikér, mint növényi fehérnye, a liszt
legfontosabb táplálóanyaga, melytől a liszt
minősége függ. Ez teszi a tésztát nyújthatóvá
(rétestészta). A magyar búza gazdag sikértartalma miatt világhírű. A külföldi, sikérben
szegény lisztből jó minőségű tésztát nem lehet
készíteni. Különösen a szikes talajban termő,
pirosas barna színű, gyantás kinézésű acélos
búzában van sok sikér. Hasonlítsunk össze
többféle búzát és állapítsuk meg színéről, hogy
melyikben van több sikér, melyik jobb minőségű. A tésztából kimosott keményítő — mint
a homok — az edény aljára ülepedett le;
róla a vizet óvatosan leönthetjük. Nagyító
alatt láthatók a gömbölyű keményítőszemecskék. Jód-jódkáliumos oldat (0'5 gr. jód, 2 gr.
jódkálium, 150 gr. víz) a keményítőt kékre
festi. Boltban vásárolt keményítőt is keverjünk
vízzel és cseppentsünk hozzá jódoldatot. A
keményítő is fontos táplálékunk.
A búza szemében levő sikér és keményítő
arra való, hogy a kis csíra belőle táplálkozva
ú j növénnyé fejlődjék; mint a tojás csírája, a
fehérjéből és sárgájából. Minél nagyobb a
mag, annál több táplálék van benne fölhalmozva és annál erőteljesebb növény fejlődhetik
belőle. Vetőmagul tehát mindig a legnagyobb
magvakat választjuk ki. Magának a csírának
is életerősnek kell lennie, különben nem fejlődhetik a magból növény. Vizsgáljuk meg,
hogy a vetőmag hány százaléka csíraképes.
Virágcserepet nedves homokkal töltünk
meg és hogy állandóan nedvesen tartsuk,
vízzel telt cseréptányérba állítjuk. A homok
tetejére 100 búzaszemet téve, üveglappal lefedjük és meleg helyen csíráztatjuk. Négy-öt
nap múlva megolvassuk a kicsírázott magvak
számát. A csíraképességtől függ a vetőmag
jósága s ez alapon számítsuk ki, hogy egy
holdra mennyi vetőmagot használunk.
Ügyeljünk arra is, hogy a mag, különösen
az üszöggomba spóráitól ne legyen megfertőzve. A búza szemének a csírával szemben
lévő hegye pamatszerűen szőrös; ezen szőrök
közé tapadnak az üszöggomba spórái és azt
bepiszkítják. Az ily búzát „üszköshegyű"-nek
mondjuk. Hasonlítsunk össze tiszta és üszköshegyű búzaszemeket. Tisztátlan vetőmagtól
egész vetésünk üszkös lesz. Hogyan védekezünk
ellene? A tisztának látszó búzaszemeket is áztassuk 12 óráig V2°/o-os rézgálic-oldatban (csóvázzuk). A spórák a rézgálictól elpusztulnak.
A magot szórva vetjük 1 m 2 helyére. A
szántóföldön legegyenletesebben géppel vetünk.
Miért nem jó a ritka, vagy a nagyon sűrű
vetés ? Milyen mélyen legyen a földben a mag ?
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A mélyre került magból tud-e a csíra a föld
színére bújni ? A nagyobb magot mélyebben,
a kicsit sekélyebben vetjük. A búzát 4 — 5 cm.
mélyen vetjük.
Kísérjük állandóan figyelemmel az elvetett
búza fejlődését és vizsgáljuk meg különösen a
csírázás folyamatát.
A magvak csírázásához 3 tényező szükséges:
víz, levegő és meleg. Miért nem csírázik a mag
a magtárban? Miért nem vethetünk télen? A
talaj legyen tehát nedves, laza és meleg.
Behatóbb megfigyelés céljából vessünk egy
nagyobb virágcserépbe, nedves fűrészpor közé
búzát. A cserép kétharmadát töltsük meg lazán
nedves fenyőfa-fűrészporral és a bevetett magvakat takarjuk be vele 1 cm. vastagságban.
A cserepet üveglappal lefedve, állítsuk meleg
helyre. Két nap múlva már észlelhetjük, hogy
a magvak sokkal nagyobbak; vizet szívtak
fel és megduzzadtak. Hasonlítsuk össze száraz
magvakkal. Három nap múlva az egész csíra
már szépen látható és jól megkülönböztethető rajta a gyököcske és a rügyecske. A
gyököcskéből fejlődik a főgyökér, mely kezdetben gyorsan növekedik, de csakhamar elsatnyul, mihelyt tövéből először két, későbben
több mellékgyökér tör elő. Az egyforma erősségű mellékgyökerek bojtos gyökérzetet alkotnak. Négy nap múlva a rügyecske is a felszínre tör. Zsenge levelei — mint egy tőr —
össze vannak csavarva s hogy őket a föld
éles porszemei meg ne sértsék, hártyás hüvelylevélbe vannak burkolva. A hüvely a föld színén felpattan s az első zöldszínü lomblevél
(nem sziklevél) sértetlenül bújik elő. Hogyan
növekszik a csíra ilyen nagyra?
A búzaszem maga a földben marad, megpuhul és a benne lévő keményítő és sikér
cukortartalmú, tejszerű folyadékká változik át,
melyet a csíra felszív. Kóstoljuk meg a csíra
rügyecskéjét és gyökereit. A csíra tehát a mag
tartaléktáplálékaból él és fejleszti ki leveleit és
gyökereit. Mindaddig, míg ezek kifejlődve nincsenek, önállóan nem tud megélni. Hogyan
szívja fel a csíra a táplálékot?
Gombostű segítségével válasszuk le a növényke oldaláról a magot; ekkor előtűnik a
kiemelkedő kis pajzsocska, mellyel a csíra a
maghoz tapad és belőle táplálékát szívja (mint
az emlős állatok embriója a méhlepénnyel). E
kicsiny pajzsocska a sziklevélnek felel meg.
Egyszikű. Amint a magból a táplálék fogy,
összeráncosodik, majd elszárad; de ekkor már
kifejlődtek a növény gyökerei és levelei és
önálló táplálkozásra képes. Hogyan történik ez ?
A növény gyökerei segítségével szívja fel a
földből a vizet és a benne feloldott sókat.
Vizsgáljuk meg a gyökereket közelebbről.
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Vízzel telt pohár száját kössük le tüllel
úgy, hogy a tüll kissé bemélyedve a vízbe
érjen. Területére 8—10 búzaszemet teszünk
és az egészet nagyobb üveggel leborítjuk. Az
elpárolgott vizet naponként pótoljuk. A csírák
gyökerei 4—5 nap múlva a tüll szálai között
a vízbe nőnek és felületük a finom haj szálgyökerektől egészen pelyhes. A gyökér hegyén,
hol a növekedés történik, még hajszálgyökerek
nincsenek. E hajszálgyökerek szívják fel a
földből a táplálékot. A föld legparányibb porszemeit veszik körül, hogy azokat kiszívják.
Vegyünk ki a földből egy fiatal növényt,
gyökereire föld tapad. A finomabb porszemekből könnyebben táplálkozhatik. Miért fontos a
talaj porhanyósága ? Hogyan tesszük porhanyóvá ? A mélyen felszántott talaj ősszel nagymennyiségű vizet vesz fel, mely télen jéggé
fagyva, még a legapróbb porszemeket is még
apróbbakra repeszti szét. Átfagy. Faültetésnél
miért kell a gödröt ősszel megásni és az átfagyott földet a fa gyökeréhez tenni?
Mikor a gyökérzet a behálózott földet már
kihasználta, gömbsugaras irányban tovább nő
és újabb földtömeget kerít hatalmába. Ekkor
a gyökérzet idősebb részein a hajszálgyökerek
el is pusztulnak és a fiatalabb részeken újrafejlődnek. Miért fontos a mély szántás ? Miért
ásunk faültetésnél mély és széles gödröt ? Miért
védjük a növény vékony ép gyökereit s átültetésnél miért nem szabad ezeket visszametszeni ?
A gyökerek által felszívott sóoldat a levelekbe
jut, honnan a víz elpárolog, a sók pedig visszamaradva, az áthasonítás útján feldolgoztatnak.
A tápláléknak a szárba és levélbe való vezetését és feldolgozását más alkalmasabb helyen
demonstráljuk.
A víznek a levélből való eltávozását a fiatal
búzán igen szépen szemléltethetjük. A meglocsolt fiatal búzát borítsuk le üvegharanggal.
Cserépbe vetett búza 5—6 nap múlva e célra
nagyon alkalmas. Minden levél hegyéből nemsokára egy-egy csillogó vízcsepp szivárog elő.
A levél hegyén vannak különösen a vizet elbocsátó szájnyílások. Az eltávozó víz a nedves
levegőbe nem tudván elpárologni, cséppé gyűl
össze. Kora reggel, mikor nedves a levegő, e
jelenség magától is eltűnik, s a nép azt tartja,
hogy nagy volt a harmat. Vájjon harmat ez?
Mi a harmat? Miért nem látjuk e jelenséget
nappal? A fűszál végén megjelenő vízcsepp
a levegő párateltségét árulja el.
A csírának és a kifejlett növénynek is levegőre van szüksége, mert lélegzik. Ha egy idősebb levél alső lapjáról késsel a bőrt hártya
alakjában lehúzzuk és mikroszkóp alatt megnézzük, látjuk a szájnyílásokat a két duzzadt
ajakkal. Ezekkel veszi fel a növény a levegőt
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és bocsátja ki a szénsavgázt és vizet. Nedves
itatóspapír között csíráztatott búzával töltsünk
meg félig egy magasabb hengerüveget és zárjuk el dugóval. Másnap meggyőződhetünk,
hogy a hengerüveg levegőjében az oxigén
helyét szénsavgáz foglalta el. Egő gyertya
benne kialszik, üvegbot végére vett mészvízcsepp zavaros lesz. A szénsavgáz a lélegzés
végterméke.
(Folyt, köv.)

Angol közoktatásügyi tanulmányok.
(Könyvismertetés.)
Irta: Nógrádi László

dr.

A kiváló képzettségű és szorgalmú fiatal
tudós Horváth Jenő dr. egy évi angolországi
tanulmányútja alatt beható tanulmány tárgyává
tette az angol közoktatásügyet is. Ezen irányú
tapasztalatai egy részét adta ki fenti címen.
Ebben az angol közoktatásügy fejlődését és
irányelveit ismerteti az idevágó irodalom teljes felhasználásával. Munkája éppen emiatt
kiválóan becses forrástanulmány is mindazok
részére, akik az angol nevelésüggyel szakszerűen akarnak foglalkozni.
Szerzőnk müve első fejezetében az 1689
előtti angol nevelést ismerteti. A nemesség a
középkorban Angliában is ép úgy, mint a
csatorna innenső oldalán, az egyházi és világi
iskolákban helyezte el gyermekeit, a polgári
emberek pedig a világi papság katedrális és
parochiális iskoláiba. Ezen iskolák jellegét nem
egy iskola megtartotta ma is. Ilyen például a
két legrégibb egyetem az oxfordi és kambridgei
is, melyekben a gyermeket az olvasásból a
tudományok legmagasabb fokozatáig nevelik;
a tanítás fő eleme a latin s a vizsgákon
a trivium s quadrivium valamennyi tárgyát
megkövetelik. Oxfordban például még mindig
szerepel a zene a vizsgálati tárgyak között s belőle
doktoratus is szerezhető. A renaissance az angol
iskolák ezen középkori alakjába öltötte az
előadott anyag szigorúan klasszikus jellegét,
anélkül azonban, hogy a vallási köteléket meglazította v o l n a : Ciceró és Vergilius mellett
szépen megfértek a zsoltárok is. A reformáció
sem tett nagyobb hatást az angol iskolákra,
míg az európai protestánsok nemzeti iskolákat
alkotnak, addig az angol iskolák hűen ragaszkodnak a középkori jelleghez s kitartanak a
klasszikus latinság mellett. A scholasztikus oktatás megszűnik ugyan, de az iskolák szervezete
a régi marad s ezzel a nevelés is. A reformáció hatása inkább abban nyilvánul, hogy a
klasszikus oktatás látókörét kiterjeszti, Cambridgeben például 1540-ben tanszéket kap a
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görög nyelv is. Mindazonáltal a reformáció
erősen éreztette hatását az angol társadalomban, amelyből kiemelkednek Bacon a Novum
Organum s Milton az Elveszett paradicsom
szerzői, kik az angol oktatásügy terén is
korszakot jelölnek, előbbi az Advancement
of marning (1605), az utóbbi a Tractate of
education (1644) című munkájában lerakja a
tanítás reformelveit. Kivülök még a nagy
Locke mondja el észrevételeit a nevelésről,
mikor bezáródnak mögötte az oxfordi egyetem
kapui. De Locke már munkáival két kor határvonalán áll. Következik a haladás kora. Horváth dr. nagy irodalmi készültséggel szól erről
a korról. A társadalmi összetartozás érzete
kezdi áthatni a közéletet. Mindjobban belátják
azt, hogy a nevelés ügye társadalmi szükséglet, hogy nem elégséges csak a társadalom
kiváltságainak sáncai közt születettek neveléséről gondoskodni, hanem szegény Péntekeket
is részesíteni kell a műveltség áldásaiban.
Locke ép az első angol, aki a nevelést, mint
közszükséget teszi szóvá. Elvei csakhamar
visszhangra találnak, ha nem is az iskolák falai között, de abban az irodalmi körben, melynek tagjai Newton, Beutley, Swift,
Bolingbroke s Addison voltak. Addison s
más kiváló írók a Locke eszméihez híven
oly törekvéseket hoznak létre, melyek egész
a mai napig irányítják az angol közoktatásügyet. A társadalom veszi kezébe a nevelésügyét s minden politikai támogatás nélkül
megalakítják a vasárnapi iskolákat (Sunday
Schools), melyekben a nép gyermekei együtt
tanulnak. Ezen iskolák adják az első angol
néptanítókat oly módon, hogy a növekedő
szükséghez képest a tanításra alkalmas növendékeket kiképezik tanítókká.
így végezi egymaga a társadalom a nevelés ügyét, mígnem 1815-ben Brougham, kit
Széchenyi az emberiség egyik legnagyobb jóitevőjének nevez, parlamenti bizottság kiküldését kéri a londoni nevelésügy tanulmányozására s 1825-ben megíija híres munkáját a
népnevelésről (Observations on the education
of the people), mely nagy hatással volt Széchenyi nevelésügyi felfogására is.
Lord Brougham indítványára a parlament
1883-tól kezdve húszezer fontot adományoz az
elemi iskoláknak államsegélyként (ez 1898-ban
már 4 millió fontra emelkedett). Ugyancsak
ő indítványozza, hogy a londoni népoktatás
szervezésére központi hatóság állíttassák fel.
1844-ben egy ú j iskolarendszer alakul az
úgynevezett Ragged Schools (rongyos iskola)
a íondoni utcagyerekek nevelésére, 1846-ban
a tanítóképzést nagy állami ösztöndíjak segítik
elő s 1870-ben megszületik az első törvény
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az elemi oktatásról. (Elementary Education
Act.) Ez a törvény megadta a jogot minden
angol gyermeknek arra, hogy tényleges elemi
oktatást nyerjen. E törvény értelmében helyi
iskolaügyi bizottságok alakulnak a tankötelezettség ellenőrzésére s az 1880-iki törvény
elrendeli az angol királyság egész területére
az iskolák kötelező látogatását, míg az 1891 ki
parlament megteszi az első lépést az ingyenes elemi oktatás felé.
A népnevelés ügye mellett erős haladás
tapasztalható a középiskolákban is. 1861-ben
a parlament a public schoolok megvizsgálására bizottságot küld ki, ugyancsak bizottságok veszik vizsgálat alá az egyházi s magánvalamint a tulajdonképeni középoktatást (Secondary Education) is.
Az egyetemi oktatás is lényeges változtatáson megy keresztül, az oxfordi és cambridgei
egyetemek szigorúan egyházi jellege megszűnvén, félszázad alatt háromszoros lett a hallgatók száma; ez a körülmény ú j egyetemek
felállítását tette szükségessé. A nőnevelés terén
az első lépés a Victoria királynőről elnevezett
Queen's College alapítása volt. Ezt csakhamar
több új intézet követette. Az egyetemek is
megnyílnak a nők előtt, 1867-ben a cambridgei,
1869-ben a londoni bocsátja be őket, 1882-ben
a londoni egyetem megengedi az orvosdoktori
fokozat elérését. A 80-as években már több
női college és tanító- s tanárképző-intézet
alakult s az 1873-ban alapított Girls' Public
Day School Company évente két millió koronával segíti az angol tanítónőket.
A társadalom nevelését sem hanyagolják el,
munkás tanfolyamok s népies előadások egész
sora, melyen kiváló egyetemi tanárok az előadók, buzgólkodik azon, hogy a műveltség
minél szélesebb körben terjedjen el.
Szerzőnk könyvének első fejezetét a kiválóbb
nevelésügyi írók és Spencer, Ruskin s Thring
hatásának, továbbá az 1885 óta támadt irodalom ismertetésével végzi.
A második fejezet a korunkbeli angol közoktatásügy irányelveiről szól. Az angol nevelésügy különös módon alkalmazkodott mindig a
társadalmi tagozódáshoz s még ma is vannak
olyan iskolák, melyek mint középkori alapítások, saját alkotmányuk szerint élnek tovább
s csak egyes régi egyetemeknek nevelnek.
Egy-egy család évszázadokon keresztül ugyanegy ilyen iskolában neveltette gyermekeit s
nevelteti ma is. A családi generációk egész
sora töltötte tanulóéveit ugyanabban az alapítványi szobájában az iskolának! Ezen arisztokrata-iskolák mellett kifejlődött az elemi
iskolák azon fajtája, melyek egyenes összeköttetésben nincsenek az egyetemekkel s az újabb
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osztály arisztokratáit, a müveit szakembereket
neveli. Az ingyenes iskolák a nép műveltségét
szolgálják. Községek, egyházak, magánosok az
iskolák kegyurai s a részvénytársaságok egész
sora alakult a tanügy gondozásara. Szóval az
angol tanügy, a nevelés, a társadalom közügye. A sokféle közoktatási szerv hatalmas
működését csak újabban igyekeznek valamelyes
összhangba hozni. Ne gondoljuk, hogy ez
Angliában az államosítást jelenti. Angliában
az állam s nemzet egy ethikai fogalom, az
iskolák államosítását a társadalom végzi foederalo szervével a nemzetesítéssel (nationalisation). Ez azonban még nem a nálunk is
ismert egységes állami közoktatás. S habár Angliában a közoktatást nem ellenőrzi
mindenütt ottlévő gyámkodó megbizottaival
az állam, mindazonáltal az angol iskolák
Európa legjobb iskolái s régi iskolái a kontinens bármely legjobb intézetét is felülmúlják.
Érdekes, hogy nálunk az iskola tanárai szinte
vetekednek azután, hogy állami intézethez
kerüljenek, ezzel szemben az angol tanárok a
közelmúltban is többször tiltakoztak az ellen,
hogy az állam szolgálatába kerüljenek!
Az állami és társadalmi szempontokat egyaránt szolgálják az 1899., 1902. s 1903-iki
közoktatásügyi törvények. Az 1899. törvény
felállítja az angol közoktatásügy központi
szervét, a közoktatásügyi minisztériumot; ez
azonban nem zárja ki a községek ellenőrzési
jogát sem. Az 1902-iki közoktatásügyi törvény
megalkotja a kerületi-vidéki szerveket, melyek
együtt működhetnek ugyan a közoktatásügyi
minisztériummal, de mint helyi hatóságok tagjaikat saját kebelükből választják. Az 1903-iki
törvények pedig London nevelés-reformját
alkotják meg.
Szerzőnk munkája harmadik fejezetében
az angliai neveléstudomány mai állásáról,
a negyedik fejezetben pedig a korunkbeli
angol nevelés irányelveiről ad ismertetést. Ez
a két fejezet sok praktikus vonatkozásánál
fogva megérdemli, hogy részletesebben kivonatoljam.
„Sturm és Comenius és velük a kontinens
többi pedagógusai — mondja Horváth dr. —
iskolákat kerestek, hogy elveiket e gyakorlati
élethez alkalmazzák. Angliában viszont ma
is az élő-, nevelő- és oktatóiskolától kiindulva
keresnek általános szabályokat, melyek sohasem adtak és ma sem adnak európai értelembe vett elméletet. Angliában elméleti s
gyakorlati pedagógusok egymással
semmi
vonatkozásban nincsenek. A gyakorlati pedagógus keveset törődik az elmélettel... A pedagógia szó is idegenként hangzik." A pedagógus szót nehezen veszi az angol komo-
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lyan, inkább megvetett értelemben használja,
idézi szerzőnk egy kiváló angol pedagógus
cikkéből.
„Hacsak az utolsó évtized mozgalmai tették is közüggyé a nevelésügyet — folytatja
szerzőnk — és ha az angol népet nem is
tudták felmelegíteni a nevelés- és oktatásügy
európai eszményei iránt, az elméletet annyira
nem értékelő tanerők végre évszázadok óta
először is hova-tovább inkább közösséget kezdenek érzeni az iskolán kívüli élettel és felfogásokkal. Ma először keresnek angol tanárok
módszereket és elveket; a tanítás vezetése és
az ellenőrzés gyakorlása közben szerzett közvetlen benyomásokat összevetik, nézeteiket
kicserélik. Itt is, ott is — kongresszusaikon,
lapjaikban és alkalmi beszédeikben — megcsillan egy-egy elméleti kérdés a nevelés
fogalmáról, fontosságáról és módszereiről..."
Ezen elméleti meghatározások közül átvesz szük a szerzőtől, mint különösen jellemző
angolos felfogást, a következőket: „A nevelés
oly praktikus művelet, melyet a családok
gyermekeik jövője érdekében arra alkalmas
erőkkel végeztetnek. A községeknek a családban, államban, az egyházban és egyéb társaságokban szervezett felnőtt része ó h a j t j a a
fiatal nemzedék jóléténtek előmozdítását. Ezt
a környezet és körülmények hatása mellett
egyéb befolyások alkalmazásával óhajtja elérni;
e külön hatást nevelésnek nevezik és gyakorlati eszközeit tanítóknak."
Angol felfogás szerint a nevelés a gyermeket kezénfogva az ő saját külön világából az
életbe vezeti s épen ezért Anglia mindenkitől
s így a nevelőtől is megköveteli, hogy praktikus legyen. így aztán a neveléssel együtt az
oktatás is a praktikus célt követi. Átlag sehol
sem tanulnak sokat, mondja szerzőnk s ha az
egyes tárgyakhoz kötött nagy ösztöndí jak ki is
fejlesztették az oktatásban a specializációt (hogy
az egyes tárgyak túltengtek a többivel őzemben), ma már erősen érezhető a törekvés az
oktatásban a synthesis felé. Nem csoda, hogy
az életnek nevelő iskola gyermeke „több veszélyt ismer, többet tűr és több bátorsággal
rendelkezik, mint más népeknél tapasztalható,
hogy az angol gyermek arcát korán éles szél
csapja meg, küzdeni s kitűnni vágyik; lánggá
csap benne a szenvedély, hogy vele is úgy
bánjanak, mint a nagyokkal; már közel érzi
magához a nagy tetteket, jutalmakat és életpéldákat, már elérni véli őket és feléjük nyújtja
kezét." Az angol tanár, ki fölött a dúsgazdag
igazgató egész napjainkig élet-halál u r a volt
s aki nem egyszer alkalmazott képesítetlen
tanárokat, — mégis hagyományos belátással,
féltékeny gonddal nevelte az angol nemzedé-
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keket. A collégiumok növendékeinek „arcaüde,
izmai acélosak; tiltott vágyai s összeköttetései
nincsenek s mikor az életbe lépnek, a gyermeki lélek minden himporával együtt viselik
az erőt s rendszeretetet."
A fentiekben akartuk rövid ismertetését
adni dr. Horváth J e n ő ama
könyvének,
mely a magyar természethez oly közel álló s
annyira rokonszenves angol népnevelés ügyével
foglalkozik. Sok megszívlelésre méltó s értékes
és valljuk meg a mi nevelésünkben értékesítésre méltó eszmét találtunk a könyvben, melyet
egy kiváló képzettségű, éles megfigyelő s erősen
gondolkozó egyéniség a maga becses írói kvalitásával kétszeresen értékessé tesz. A nagymunkásságú szerző ezen tanulmányának folytatása
lesz, amint könyvében jelzi, az iskolázás jelene
Angliában, Walles és Skócia s Írország oktatásügye s a történettudomány tanítása az angol
iskolákban. Ismertetett tanulmánya így magában is igen értékes s amint már jeleztem, az
összeállított bibliografiánálfogva, szinte nélkülözhetetlen forráskönyv mindazoknak, kik az angol
nevelésüggyel bővebben foglalkozni óhajtanak.
Szerző kitűnő tapintattal emelte ki mindazon
mozzanatokat, melyek az angol nevelésügy
fejlődésében jellemzők s fontosak. J ó áttekintést nyerünk a hatalmas nemzet iskoláinak
sajátságos helyzetéről, melyet egyenest a nemzet egyéni sajátsága fejlesztett olyanná, a milyen.
Olvasva ezt a tömör rövidséggel írt, gyakran
súlyos gondolatokkal tele könyvet, nem egyszer
jutott eszünkbe, hogy milyen boldog lehet
annak a nemzetnek az ifjúsága, melyet nemzeti egyéniségeivel s hajlamával nem ellenkező
iskolai talajba átültetve fejlesztenek s nevelnek
annak az életnek, melyet a nemzeti aspirációk évszázadok folyásán át megteremtettek. Eszünkbe
jutottak a mi régi iskoláink, melyeket a viharos
idők zivatara fejlődésében megzavart, nem
egyet teljesen elpusztított. S vágy támadt
bennünk arra, vajha iskoláink reformját minden
vonalon a mi speciális nemzeti egyéniségünk
vezetné s hatná át és teremtené meg ezzel a
magyar iskolát, mely ép úgy hozzásimulna a
magyar gyermek egyéniségéhez, mint az angol
s ép úgy szolgálná a mi történeti szerepünknél
fogva előállott nemzeti életünket, céljainkat,
törekvéseinket s haladásunkat, mint az angol.
Tartalom. A magyar nyelv tanítása a nem-magyar
tanítási nyelvű népiskolában. Molnár Oszkár. — Elbeszélő-költészetünk fejlődése. Lengyel Miklós dr. —
A Föld megmérése. Kovács János dr. — Bevezetés a
geológiába. Koch Ferenc dr. — Az iskolai kert. Pinkert Zsigmond. — Angol közoktatásügyi tanulmányok.
Nógrádi László dr.
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Az új Tanterv szerint szerkesztették:

RADNAI REZSŐ,

GYULAI ÁGOST,

TIIÓTT REZSŐ,

vallás-és közoktatásügyi miniszteri
osztálytanácsos;

pedagógiumi tanár;

leánygimnáziumi tanár, a Nspisk.
líönyvt. Int. Biz. előadója.

A n. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 64 f, nettó-ára 4 8 f.
A III. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 72 f, nettó-ára 54 f.

Engedélyezve a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
minisztérium 190Í). évi 47.107. sz. rendeletével.
E könyveket

minden megrendelőnek

nettó-áron

szolgáltatjuk

ki.

A négy kötetre tervezett műből, mely a gyakorlati pedagógia minden becses tanulságát
értékesíteni kívánja s mely Rakssányi Dezső festőművész rajzai után a nemrég elhunyt jeles
fametsző, Morelli Gusztáv által számos eredeti illusztrációval van élénkítve, eddig két kóíet
jelent meg. Ezekre vonatkozólag a következőket jegyzi meg a Hivatalos Közlöny l!'09. évi
május hó 1. számában megjelent bírálat:
„Manap már majdnem axiómává alakult ki a pedagó- teszi, hogy a szerzők nemzetinele nevezik az olvasógiai köztudatban az az igazság, hogy a népiskolai olkönyveiket. De ezenkívül van rá más jogcímük is.
vasókönyv a nemzeti nevelésnek egyik fő-fő eszköze. Nemcsak a történeti, a népi-ajzi, a földrajzi olvasEzért megkövetelik tőle, hogy anyagát a nemzeti irományokkal, nemcsak a hazafias lírai költeményekkel
dalomnak olyan termékeiből vegye, amelyek a gyer- törekszenek a tanulókban nemzeti érzelmeket és gonmeki szellemmel hasonivásúak, kongeniálisak. Meg- dolkodásmódot nevelni, hanem még a természettudokövetelik tőle, hogy olyan nemzeti biblia-féle legyen. mányok köréből vett olvasmányokkal is. Sikerült
Az eszménykép olyan olvasókönyv, mely egészen iro- ezekbe is nemzeti szellemet lehelniök oly módon, hogy
dalmunk remekeiből van összeállítva. Csakhogy az néprajzi elemeket vegyítettek közéjük. Bemutatják
ilyet egy csapással előteremteni nem lehet. Az ilyen például a diófát, a hársfát, a szilfát, mint a magyar
olvasókönyv apránként keletkezik, évtizedek során oly nép kedvelt fáit; bemutatják a háziállatokat úgy,
módon, hogy minden olvasókönyv kerít legalább egy amint a magyar nép veszi hasznukat, amint a magyar
pár ilyen mintaszerű olvasmányt; ezeket az utána ember bánik velük. Részben szintén a nemzeti momenkövetkezők nemcsak hogy örökbe veszik, hanem a tumot érinti, de főként esztétikai és stiláris szemmaguk részéről is megtoldják egynéhánnyal. így jön pontból érdemel dicsérő említést az az igazi műgond,
létre a klasszikus olvasmányoknak valóságos hitbizo- amellyel a szerzők az olvasmányokat átdolgozták.
mánya. Az időrendben legutolsó olvasókönyv játssza Ama helyes elvük mellett, hogy az olvasókönyvet
a majoreszkó szerepét. Ilyen ez a két kötet. Ami iro- nem írni, hanem szerkeszteni kell, a szerzők minden
dalmilag és pedagógiailag abszolút értékű olvasmány erejüket éB képességüket — az új olvasmányok megaz eddig megjelent olvasókönyvekben összegyülemlett, szerzésén és a meglevők közt való választáson kívül —
azt, a szerzők majdnem kivétel nélkül átvették. Át az anyag művészi átalakítására fordították. E két
kellett venniök, mert olvasókönyveinknek épúgy köz- kötet olvasókönyv keletkezésének ez a legfőbb és
kincse ez, mint a költeményeknek az a kánonja, ame- legszebb jogcíme. A nemzeti jelzőn kívül meglyet minden osztály számára kötelezőleg megállapított érdemlik az irodalmi jelzőt is, nemcsak azért, mivel
az Utasítás. Ez magában véve nem érdem, de meg olvasmányaik legnagyobb részét irodalmunk becses
nem tenni mulasztás, hiba volna. Az átvételnél az a termékei teszik, hanem azért is, mivel minden soruk
biztos ítélet érdemel elismerést, amellyel az ilyen irodalmi színvonalon á l l . .
becses olvasmányokat a kevésbé értékesek sokasá„Mindezekhez járul még az is, hogy a szerzők az
gából ki tudták választani.
Utasításnak ide vonatkozó részét
minden ízében átI)e már az igazán nagy érdeme a szerzőknek, értették és megvalósították.'4
liogy úgy régi irodalmunk porlepte thékáiból, mint
„...Végül megemlítem akönyvek nyomdai kiállításátkülönösen újabb irodalmunkból jelentékeny meny- és a képeket. A büszkeség egy nemével állítom, hogy
nyiségben vettek olyan olvasmányokat, amelyekkel e tekintetben e könyvek nemcsak minden eddigi
az értékes olvasmányoknak előbb említett állókin- olvasókönyvünket felülmúlják, hanem hogy méltán
csét gyarapították. Már ez a körülmény is jogosulttá sorakoznak az angol és az amerikai olvasókönyvekhez."
E külsőleg is szép és kedves kiállítású, páratlan müvésziességgel s gazdagon illusztrált könyveket a legmelegebben ajánljuk a t. Tanító urak figyelmébe, megjegyezvén, liogy mutatváuypéldány okkal készségesen szolgálunk. Ezen olvasókönyvből a IV. oszt. számára szolgáló kötet még a folyó évben,
az V—VI. oszt. számára szolgáló kötet pedig a jövő év elején fog megjelenni.
Az

egyetemi

nyomda

iyazyatóm'uja.
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PÁLYÁZATOK.
Az iglói ág. hitv. ev. egyház polgári leányiskolájánál egy segédtanítónői vagy segédtanítói állás betöltendő. A folyó évi szeptember elsején elfoglalandó
állásra okleveles, a mennyiség- és természettudományi szakcsoportra vagy rajzra képesített ág. hitv.
evang. vallású polgári iskolai tanítónők vagy tanítók
pályázhatnak, előnyben azok részülnek, akik esetleg
a francia nyelvet is képesek tanítani. A megválasztandó tanítónő csak hajadon lehet. A megválasztott
oktatónak kötelessége leend a reábízott tantárgyakat
heti, legfeljebb 23 órában tanítani. Az állás javadalma : 1. 600 korona az egyházközség pénztárából,
2. 800 korona az 52.303/1909. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel engedélyezett fizetéskiegészítési államsegély, mely által a kezdőfizetés
évi 1400 korona s ez a fizetés azon arányban emelkedik, amint azt az 55.556/1906. számú miniszteri
rendelet megállapítja, 3. 100 korona ötödéves korpótlék, 4. 300 korona lakáspénz. Az egyház a segédtanítói állásnak rendes állásá való átszervezését tervezi. A kellőleg felszerelt kérvények folyó évi július
hó 25-ig alulírott egyházi és iskolai felügyelőhöz
Iglóra küldendők be. Münnich Kálmán, egyházi és
isk. felügyelő.
(797—III—3)
70.984. szám. Iskolai hirdetés. Az Amizoni Károly
által alapított Orsz. Magyar Nönevelő-intézet
az 1909/10. tanévre pályázatot hirdet. E nőnevelőintézet célja és feladata, hogy a növendékek jövő
hivatásukhoz képest derék magyar háziasszonyokká
és értelmes magyar családanyákká készíttessenek elő.
A tanítás elméleti és a gazdaságból és háztartásból
gyakorlati. Elméleti tárgyak : neveléstan, magyar történelem, magyar, német, francia nyelv és irodalom,
természettudományok, számtan, könyvvitel, gazdaságtan, rajzolás, ének, zene. Gyakorlati tárgyak: 1. A
háztartás körébe tartozó összes munkák : takarítás,
főzés, befőzés, mosás, vasalás. 2. Női kézimunka: fehérnemű-, gyermekruha- és női felsőruha-varrás, pipere,
mű-kézimunka és géphímzés, háziipari munkák. 3. Kertészet : konyha-, virág- és gyümölcskertészet, hajtatás.
4. Állattenyésztés: tejgazdaság, sertés- és baromfitenyésztés, nyúl- és selyemhernyótenyésztés. Az intézet internátussal van szervezve és három évfolyamú.
Fölvétetnek: a polgári iskola és felsőbb leányiskola
IV. osztályát végzett, bármely keresztény felekezetű,
magyar honosságú leányok, akik 14. életévüket betöltötték. Az Amizoni Károly által alapított Orsz.
Magyar Nőnevelő-intézet nem tanítónőképző-intézet és
így oklevelet nem is ad végzett növendékeinek, azonban oly sokoldalú s főként gyakorlati képzést nyújt,
hogy a művelt úrileány vagy asszony szükség esetén
saját háztartásában, vagy gazdasági irányú vállalatoknál, tanulmányai alapján megélhetést biztosíthat magának. Évi tartásdíj : 600 korona, mely összeg évnegyedes részletekben fizetendő. A vallás- és közokt.
miniszter a növendékek egy részét, különös méltánylást
érdemlő esetekben, beigazolt vagyontalanság esetén
évi 500 korona, illetve 400 korona tartásdíjjal is fölveszi. Az 1 koronás bélyeggel ellátott kérvények a
vallás- és äßzokt. miniszterhez címezve, Mosdóssy Imre
kir. tan., tanfelügyelőhöz (Budapest, Rottenbillerutca 5. sz.) nyújtandók be f. évi július 15-ig. Melléklendő okmányok: a) keresztlevél, b) utolsó iskolai
bizonyítvány, c) orvosi bizonyítvány. Beíratási díj :
10 korona. Kivételesen fölvétetnek a föntebb megjelölt előképzettséggel rendelkező leányok bejáró
növendékekül is. Ezek évi 250 korona tandíjat fizetnek.
Az intézet saját, modern, e célra épített s minden
pedagógiai s higiénikus követelményeknek megfelelő
épületében, Budapest, VI. ker., Amerikai-út 32. sz. a.
fog az 1909/10. iskolai évben megnyílni.
(55/h —III—3)
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A nagybicsesei polg. iskola keres nyelvészt vagy
rajztanárt, ki képes az alsó 4 osztályban latint tanítani. Feltételek egyezkedés szerint. Okmányok egyelőre nem küldendők.
(801—II—2)
Tiszaszentimrei református egyház kántortanítói
állásra pályázatot hirdet. Évi javadalom : tisztességes
lakáson és nagy kerten kívül készpénzül 168 korona,
18 köböl párbér-búza, 18 köböl árpa, tandíjban átlag
75 gyermek után: 1 véka árpa, 1 kánikuláris csirke,
15 hold 661 négyszögöl (1200) szántóföld, stóla átlag
240 korona. Minden, az ingatlanok után kivetett adót
az egyház fizet. Hivatalos összes értékelés 1229 korona 90 fillér. Kötelesség: II—VI. osztályú gyermekek tiszántúli tanterv szerinti oktatása, nevelése,
orgonista-kántori teendők végzése, kánonikus órákon
és lelkész akadályoztatása esetén prédikálás. Pályázhatnak okleveles, orgonázásban teljesen jártas református néptanítók folyó évi augusztus hó l-ig ; augusztus 8-án pedig d. e. 9 órára saját költségükön jelenjenek meg, hogy hangjukat és orgonázásukat bemutassák a gyülekezet előtt. Nős pályázók, vagy azok,
kik kötelezik magukat, hogy megválasztás esetén fél
év alatt megnősülnek, előnyben részesülnek Fölszerelt kérvények Kádár Antal református lelkészhez,
Tiszaszentimrére küldendők.
(802—11—2)
Nagyméltóságú báró Wodianer Albert úr által fenntartott magánjellegű ódögösi pusztai iskolában, szeptember elsején betöltendő tanítói állásra pályázat
hirdettetik. Szabad lakás, 1000 korona évi fizetés,
20 köbméter tűzifa, egy magyar hold kert, ingyenes
orvosi kezelés és ötödéves korpótlék. Pályázhatnak
magyar, okleveles tanítók, kik a tót nyelvet is értik.
Folyamodványok egyszerű bizonyítványmásolatokkal,
melyek nem adatnak vissza, július végéig a jószágfelügyelőséghez, Komjáth (Nyitra megye), intézendők,
hol a díjlevél összes feltételei megtekinthetők.
(811—III—2)
Betöltendő Mályinkán (Borsod megye) a reform,
kántortanítói állás. Javadalma: ezerszáz korona készpénz, kétszobás lakás melléképületekkel; húsz méter
kemény tűzifa behordva, felvágva és temetési stóla.
Kötelessége : a mindennapi és ismétlős növendékeket
a tiszáninneni református egyházkerület tanterve szerint tanítani; vasárnap, hétköznap, esketéseken a
szokásos templomi éneklés vezetése; hat kánonikus
órán és lelkész akadályoztatása esetén, szószéki teendők végzése ; összhangzatos egyházi énekkar vezetése.
Pályázati határidő : július 16. Állás szeptember 1-én
elfoglalandó. Pályázati kérvények Pataki János, ref.
lelkészhez küldendők Mályinkára, u. p. Dédes.
(799—II—1)
Zichy Nándor gróf adonyi uradalmi kezelősége
pályázatot hirdet az uradalomhoz tartozó aisóczikolai uradalmi magániskolában üresedésben levő
tanítónői állásra. A tanítónő évi fizetése : készpénzben
1000 korona. Kap két szoba és 1 konyhából álló
lakást, 250 négyszögölnyi kertet, naponként 3 liter
tejet és évenként 28 köbméter puha tűzifát. Csak
római katholikusok pályázhatnak. Kötelessége leend:
az I—VI. osztályú tanulókat a magyar róm. kath.
püspöki kar által helybenhagyott tanterv alapján
tanítani s az ismétlő-iskolát is heti 5 órában vezetni,
mi azonban nem tehető ünnep- vagy vasárnap délelőttre. A pályázatok Zichy Nándor gróf adonyi
uradalma intézőségéhez küldendők 1909 augusztus
l-ig. Kelt Adonyban, 1909. évi június hó 24. Gémesi
Károly, uradalmi intéző.
(817—II—1)
A liptónémetporubai ev. leányegyház II. tanítói
állomására okleveles tanítónő kerestetik. Javadalmazása : lakás, tandíjból 100 korona. Az állás elfoglalása után államsegély kérelmeztetik. Tannyelv : tótmagyar. Pályázati határidő: 1909 július 24. Király
Kálmán, iskolaszéki elnök, Liptószentiván.
(839—III—1)

27. SZÄM.
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir.
miniszter úr által a Klotild-szeretetházzal kapcsolatban létesített szeretetházi nevelőképző-tanfolyamon
1909/10. iskolai év elején egyenként 800—800 korona
ösztöndíj-élvezettel járó két nevelőgyakornoki állás
fog betöltetni. Csakis oki. elemi iskolai tanítók pályázhatnak a fölvételért. Az ösztöndíjas nevelőgyakornokok a Klotild-szeretetházban a növendékekkel együt t,
laknak, egy-egy 15—20 tagból álló családhoz lesznek
beosztva, ennek nevelésében részt vesznek s emellett
az intézet többi teendőiben az igazgató és a felügyelőbizottság utasítása szerint járnak el. Lakásért és teljes ellátásért a szeretetházat fenntartó egyesületnek
400 koronát fizetnek, a megmaradó 400 koronával
szabadon rendelkezhetnek. Hetenként egy előre kijelölt délután eltávozhatnak nz intézetből, ezenkívül
havonként egy szabad vasárnapjuk van. A gyakornokok tartoznak állásukat a meghatározott napon elfoglalni s az év végén a felügyelőbizottság előtt szeretetházi nevelőképesítő-vizsgálatot tenni. A vallásés közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz intézett
kérvények tanítói oklevéllel, születési, orvosi és előtanulmányaikat igazoló bizonyítványokkal fölszerelve
f. év július 20-ig terjesztendők be a Klotild-szeretetház igazgatóságához, (Budapest, I., Budakeszi-út 8.)
hol részletes fölvilágosítást ad az igazgató. Budapesten, 1909 június hó. Neményi Imre dr., s. k. felügyelőbizottság elnöke. P. H.
(57/h—II— 1)
A budapesti F e r e n c József Tanítók Házában
létesített Apáczai Cseri János alapítványi helyre ezennel pályázat hirdettetik. Ezen alapítványi helyért
folyamodhatnak felekezeti különbség nélkül olyan
ifjak, kik a budapesti fő- és szakiskolákban óhajtják
tanulmányaikat folytatni, és az ehhez szükséges előtanulmányaikat példás magaviselet mellett kitűnő
eredménnyel végezték. Igazolniok kell emellett azt
is, hogy apjuk, illetőleg anyjuk a magyar királyság
területén lévő népiskolák bármelyikében mint tanító,
illetve mint tanítónő működött vagy működik és az
„Eötvös-alap" jótéteményeire egyébként is jogosult,
azaz annak alapszabályszerű kötelességét teljesített
tagja. Egyenlő minősítés esetén a királyhágóntúli
részből származó ifjak elsőbbségben részesülnek. És
ugyancsak egyenlő minősítés mellett, ha a folyamodók között brassóvármegyei Apácza községi illetőségű
is találtatik, ezen esetben az ösztöndíj ennek fog odaítéltetni. A folyamodók kérvényüket a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál tartoznak benyújtani és
a következő okmányokkal fölszerelni: 1. születési bizonyítvány ; 2. végzett tanulmányaikról és erkölcsi
magaviseletükről szóló bizonyítvány ; 3. okirat, hogy
a „Tanítók Házába" a fölvételt jogosan kérik; 4. vagyoni és családi viszonyokról szóló hiteles és kimerítő bizonyítvány ; 5. igazoló okmány arról, ha bármily oldalról, bármily csekély összegű segélyt vagy
ösztöndíjat már élvez, vagy hiteles írásbeli nyilatkozat arról, hogy ilyent nem élvez. A fölvett ifjú élvez
ingyen lakást, fűtést, világítást, mosatást, felügyeletet és orvosi kezelést. A köztartásért azonban köteles
az „Eötvös-alap" közgyűlése által mindenkor megállapítandó köztartasi díjnak felét fizetni. A köztartásnak az intézetben való igénybevétele a fölvett
itjúra nézve kötelező. A fölvétel csak egy tanévre szól
Pályázati határidő: 1909. évi július hó 15. A m. kir.
vallás- és közoktatásügyi minisztertől. Budapest, 1909
június 23. A miniszter meghagyásából: Neményi,
osztálytanácsos.
(58/h—I—1)
V é s z t ő községben ref. segédtanítót keresek. Fizetése : havi hatvan korona, bútorozott szoba fűtéssel,
világítással. Kötelesség: három alsó fiosztály tanításánál segédkezés. Július huszadikáig pályázhatnak
okleveles, esetleg IV. képzőt végzett egyének.
Bencze Dániel, ref. tanító.
(842 -1—1)

Az 1909/10. tanév elején magnyíló új áll. el. népiskoláknál folytatólagosan a következő tanítói és
tanítónői állásokra nyittatik pályázat. Betöltendő:
1. A belényesi kir. tanfelügyelősági kirendeltség területén: a márkaszéki áll. el. iskolánál egy tanítói
állás. 2. Bereg vármegyében : a kopári áll. el. iskolánál egy tanítói állás. 3. A brádi kir. tanfelügyelőségi kirendeltség területén: a t é m á v a l áll. el. iskolánál egy tanítói állás. 4. Máramaros vármegyében :
a felsöszelistyei áll. el. iskolánál egy tanítói és
egy tanítónői állás. 5. Nyitra vármegyében : az alsóvásárdi áll. el. iskolánál egy tanítói "állás, az alsóv e s z t e n i c z i áll. el. iskolánál egy tanítói és egy
tanítónői állás (ez utóbbi vármegyében hirdetett állásokra csakis róm. kath. folyamodók tarthatnak igényt),
ti. Pest stb. vármegyében : a pilisborosjenői áll. el.
iskolánál két tanítói és egy tanítónői állás. 7. Szilágy
vármegyében: a s o m l y ó c s e h i i áll. el. iskolánál egy
tanítónői állás. 8. Tolna vármegyében : a bölcskei
áll. el. iskolánál egy tanítói és egy tanítónői állás.
9. Túrócz vármegyében : akrepelláni áll. el. iskolánál
egy tanítói állás (ág. ev. hitvallás igazolandó). 10. Zala
vármegyében : a muracsányi áll. el. iskolánál két
tanítónői állás (róm. kath. vallás igazolandó). Betöltendő továbbá üresedés következtében: a zaj gól
(Bereg vármegye) áll. el. iskolánál egy tanítói állás,
az ó-turai (Nyitra vármegye) áll. el. iskolánál egy
tanítónői állás (tót nyelv bírása igazolandó), a hajdúdorogi (Hajdú vármegye) áll. el. iskolánál két tanítónői állás, a k ö p c s é n y i (Moson vármegye) áll. el.
iskolánál egy tanítói állás, a lippai (Temes vármegye)
áll. el. iskolánál egy tanítói állás (iparostanonc-iskolákban való rajz tanításra jogosított egyének előnyben
részesülnek), a hatvan-belközségi (Heves vármegye)
áll. el. iskolánál egy tanítói állás (róm. kath. vallás
igazolandó), a korpouai (Hont vármegye) áll. el.
iskolánál egy tanítónői áüás (ág. ev. hitvallás igazolandó), a jahodniki (Túrócz vármegye) áll. el.
iskolánál egy tanítói állás. Valamennyi állással az
1907. évi XXVI. törvénycikkben megállapított illetmények vannak egybekötve. A kellően fölszerelt kérvények f. évi július hó 31-ig bezárólag azon vármegye
kir. tanfelügyelőségi hivatalához nyújtandók be, amelynek területéhez az iMető iskola tartozik. Budapest,
1909 július 5. A miniszter meghagyásából: Halász
Ferenc, min. tanácsos.
(61/h—I—1)
A fényest községi elemi népiskolánál a tanítónői
állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagym. vallás- és közoktatásügyi
minisztériumhoz címzett folyamodványok folyó évi
július hó 22-ig- Krassószörény vármegye közigazgatási
bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909 június hó
29-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. (59/h—I—1)
A jászkiséri ref. egyház pályázatot hirdet a
nyugdíjaztatás folytán megüresedett kántortanítói
állomásra az alábbi javadalmazással: Szabad lakás,
esetleg a törvényben megállapított lakásbér. Előleges
évnegyides részletekben fizetendő 1150 korona tanítói, 200 korona kántori fizetés. Díjlevélileg megállapított temetési stóla. A törvény által megállapított
korpótlék. Kötelességei: az iskolaszék által időnként
kijelölendő osztályok vezetése. A templomi éneklés
végzése orgona-kísérettel; temetések végzése. Egyházi éneklőkar szervezése, vezetése és azzal kívánatra
temetéseknél való közreműködés. A kellőleg fölszerelt
pályázati kérvények f. évi július 20-ig küldendők be
alulírott lelkészhez. Pályázók az augusztus 1-én délelőtt tartandó verseny-éneklésen és orgonázáson megjelenhetnek, de az útiköltségek csak az egyház által
meghívottaknak fognak megtéríttetni. Fejes Dániel,
ref. lelkész.
(835 —II—1)
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A p l u g o v a l községi elemi népiskolánál a tanítói
állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű
bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok f.
évi július hó 25-ig Krassószörény vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909. évi
június hó 28-án. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő.
(60/h— I—1)
A győrszerű erei ref. orgonista-kántortanítóságra
pályázatot hirdetek. Javadalom : 600 korona készpénz,
330 korona államsegély, tandíj 70 korona, 2 öl fa,
hazahordva, 1 hold kert, stóla 20 korona, esetleg még
magántanulók tandíja, 2 szobás lakás, mellékhelyiségekkel. I—VI. osztályt kell tanítania. Határidő:
augusztus 1. Személyesen megjelenők előnyben részesülnek. Vasút helyben. Jakab János, ref. lelkész.
(823—1-1)
Eleki (Arad megye) róm. kath. kántori állásra
pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. Természetbeni
lakás. 2. 10(10 korona készpénz. 3. 10 magyar hold
szántót'öld haszonéi vezete, a hozzátartozandóival együtt.
4. Körülbelül 100 korona az alapítványos misék után.
Ezen járandósággal a stólailleték meg van váltva.
A nép-ének német. A gregoriánus zeneismeretbeni
jártasság megkívántatik. A kántori képesítéssel fölszerelt kérvények Kramp János dr. főespereshez július hó
13-ig küldendők be. A választás július hó 14-én délelőtt
10 órakor, a szokásos próbaéneklés után fog megtörténni.
(824—1—1)
A hunfalvi (Szepes m.) ág. hitv. evang., hatosztályú elemi népiskolában megürült kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Évi javadalma: készpénz
750 korona, negyedéves részletekben ; termények beváltása fejében 150 korona ; 1 hold 1228 [ '-öl szántóföld használata; 24 méter tűzifa saját és 24 méter a
tanterem fűtésére, befuvarozva ; szabad legeltetési jog ;
a szokásos stóla; szabad, kényelmes lakás. Tanítás
nyelve : német-magyar. Kellően fölszerelt folyamodványok nagyt. Székely Gyula főesperes-lelkészhez,
Kakaslomniczra, f. évi július hó 25-ig küldendők.
(825—II—1)
A tapolczai izr. iskolaszék a hitközség elemi iskolájánál, egyik tanítójának nyugalomba vonulása folytán megüresedő állást ideiglenesen segédtanítóval
kívánja betölteni. Az illető fizetése: évi 800 korona
és lakásbér. Ez állásra nőtlen, oki. férfitanítók pályázhatnak. Pályázati kérvények f. évi augusztus l-ig
alulírt elnökhöz beküldendők. Megjegyeztetik, hogy
a rendszeresített tanítói állás betöltése iránt annak
idején az iskolaszék új pályázat útján fog intézkedni.
Tapolcza, 1909 június 24. Varjas Gábor dr., iskolaszéki elnök.
(826—1—1)
A tiszaderzsi református egyház orgonista-kántorfitanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése: készpénz
140 korona; 10 köböl kétszeres; 10 köböl árpa; 15
hold föld,. minden adóját egyház fizeti; tandíj reform,
gyermektől 4 korona, idegen vallásútól 8 korona;
3 öl puha tűzifa. Értéke : 1300—1400 korona. Minden
fizetését gondnoktól, negyedévenként kapja. Háromszobás lakás, melléképületekkel. Stóla. Kötelessége:
I—VI. fiúosztály vezetése, ismétlősök tanítása, orgonálás templomi és temetési alkalomkor, lelkész akadályoztatásakor helyettesítés. Legátus tartása. Oklevéllel fölszerelt kérvények júliuB 24-ig lelkészi hivatalhoz beadandók. Próbaorgonálás július 25-én tartatik,
útiköltség megválasztottnak megtéríttetik. Állás szept.
1-én elfoglalandó.
(832—II—1)
Végzett gör. kath. tanítóképezdész, ki a róm. kath
kántorsá<rban is jártas, tanítói állást keres. Címe : Oláh
Dezső, Alsókálinfalva iu. p. Máramaros-Dombó).
(865—III—1)
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Pályázat a csallóközaranyosi reform, orgonistakántortanítói állásra. Javadalom: lakás és kerten
kívül 1200 korona; vizsgadíj 4, diáktartás 4, tandíj
másvallású 25—35 iskolásoktól fejenként 5 korona;
ismétlősöktől fejenként 1 korona; temetésektől 1,
énekkarral 4 korona. Kötelessége: a III—VI. elemi
osztályú és ismétlő-iskolások tanítása a dunántúli ref.
egyházkerületi tanterv szerint, egyházi jegyzőkönyv
vezetése, szükség esetén a lelkész helyettesítése. Az
állás 1909 szeptember 1-én elfoglalandó. Fölszerelt
kérvények augusztus 5-ig adandók be Tóth Kálmán
espereshez, Deáki (Pozsony megye).
(827—I — 1)
A „Rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság" salgótarjáni kerülete nép- és iparostanonciskoláinál egy 1400 korona kezdőfizetéssel, lakás a
fűtéssel egybekötött tanítói állásra pályázatot nyitunk.
A pályázóktól méffijgvántatik, hogy rajztanfolyamvégzettséggel és •/.<-.
való jártassággal bírjanak:
Megfelelő működés esete»., fennálló fizetési szabályzat szerint, 2200 koronáig terjedő szabályszerű előléptetés s kedvező üzemév esetén fizetési pótlék van
kilátásban. Fölszerelt kérvények az acélgyári iskolaszékre címezve, július hó 20-ig Salgótarjánba küldendők. Salgótarján, 1909 június hó 27-én. Az iskolaszék.
(828—II—1)
Róm. kath., oki. óvó- és tanítónő bármilyen állást
sürgősen elfogad. Cím : „Nevelőnő", Nyiracsád.
(831—II—1)
A losonczi izr. hitközség elemi népiskolájánál a
tanító nyugdíjaztatása folytán megüresedő, évi 1400
korona töi zsfizetéssel és 420 korona lakbérrel (esetleg
természetbeni lakással) javadalmazott egyik tanítói
állás betöltésére pályázatot hirdetünk. Csakis oly
okleveles férfitanítók pályázzanak, akik a magyar
és német nyelvet tökéletesen bíiják, a héber nyelvben is jártasak s mindezt okmányokkal igazolhatják.
A képesítést, eddigi működést, kort és családi állapotot feltüntető eredeti avagy hitelesített okmányokkal felszerelt pályázati kérvények f. é. augusztus hó
l-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be. A
jelölteket az iskolaszék próbatanításra fogja meghívni,
az ebből eredő utazási költségeket azonban esak a
megválasztottnak téríti vissza. A megválasztott tanító
ideiglenes minőségben egy próbaévre és pedig az
19li!t 910-ik tanévre alkalmaztatok s egy évi sikeres
működés után véglegesíthetik. Az állás szeptember
hó 1-én elfoglalandó. Losoncz, 1909 június 25. Az
iskolaszék határozatából: Hoífmann Lipót dr., iskolaszéki elnök. Domber József, iskolaszéki jegyző.
(833—III—1)
Az alsóerdöfalvi (Szepesség, Tátrafüred mellett)
ev. leányegyházban a rendes kántortanítói állás sz ptember elsejével betöltendő. Tannyelv: magyar-német.
Az 1000 korona törzsfizetés 326 korona állami kiegészítéssel biztosítva van. Az ötödéves korpótlékok szintén államsegélyből nyernek fedezést. A magyar és
német nyelvet teljesen bíró pályázók, kik esetleg
próbára is meghívatnak, kellően felszerelt folyamodványaikat július végéig alulírotthoz küldjék be. Nagyszalók 1909 június 28. Faix Mihály, ev. lelkész.
(834-11—1)
A velemérl (Vas m.) református leányegyház tanítói állomására pályázatot hirdetek. Javadalom: 1.
kétszobás lakás és kert gazdasági épületekkel; 2. 11
hold föld vagy megfelelő kárpótlás; 3. tandíj, természetbeliek s különfélék megváltásából államsegéllyel
együtt 1200 korona készpénz; 4. iskolafűtésre 5 öl fa
behordva és fölvágva. Kötelesség: a mindennapi és
ismétlő-iskolások törvényszerű oktatása, temetési szolgálat a leányegyházban, anyaegyházban, ha szükség
van rá, kántori segédkezés. Pályázatok július hó 20-ig
az esperesi hivatalhoz (Egyházasrádócz, Vas m.) küldendők. Kercza, 1909 június 29. Hodossy Lajos, ref.
lelkész.
(860—1—1)

NÉPTANÍTÓK

Az akli ref. elemi iskola kántortanítói állása
okleveles, állandó rendes férfitanítói hivatal, református egyénnel szeptember elsőre betöltetik. Javadalma: 5hold szántó föld, adóját az egyház fizeti. Munkaváltsága 24 korona évenként. 12 Va köböl rostált tiszta
búza. Borváltság 36 korona. Szőlőváltság 6 korona.
10 szekér széna. 32 korona erdőváltság. 5 öl száraz
tűzifa. Minden tandíjköteles iskolásgyermek után 2
korona, egy véka szemes kukorica és egy csirke. A
korpótlék és tanítói fizetés állami kiegészítése megnyerhetése iránti intézkedés folyamatban. A pályázók kérvényeiket jövő július hó 18-ig alulírt lelkészi
hivatalhoz terjesszék be. Nevetlenfalu, 1909 június
27. Szentpétery Pál, ref. lelkész.
(836—1—1)
A penyígei ref. egyház egy tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése : termények, földjövedelem,
tandíj ós államsegélyből 1382 korona, stóla, szabad
lakás kerttel. Kötelessége : a teljes elemi és ismétlőiskola vezetése, kántori teendők végzése, káuonikus
órákon prédikálás. Az állás szeptember elsején elfoglalandó. Pályázatok (keresztelési, helyhatósági, esetleg
szolgálati bizonyítvánnyal, oklevéllel) július 20-ig
alantírt lelkészhez küldendők. Penyige, Szatmár m.
Jakab Antal, lelkész.
(837—1—1)
Pályázat a tiszapalkonyai ref. kántortanítói
állásra. Javadalom : jelenleg pénzben, földben, szolgálmányban 1277 korona 96 fillér, mely fizetés, ha
az egyházhatósági jóváhagyást megnyeri, legalább
1300 korona készpénzre változtat tátik Kötelességek :
az egyházkerületi tanterv értelmében egyelőre a 6
osztályú vegyes iskola, a tervezett 2-ik iskola felépülésével a kijelölt osztályok tanítása, orgonista,-énekvezéri teendők, énekkar vezetése. Kellőleg fölszerelt
pálvázatok július 25-ig a ref. lelkészi hivatalhoz
küldendők.
(844—1—1)
Siketnémák felvétele. A siketnémák budapesti
állami országos intézetének I. osztályaiban a jövő
tanévre 30 új növendék számára van üresedés. Felvételt nyernek elsősorban a székesfővárosban és a
szomszéd falvakban élő teljesen siketnéma, részleges
hallással és némi beszédmaradvánnyal bíró, később
megsiketült gyermekek. A szegénysorsúak a képzés
egész idejére eltartási- és útisegélyt kaphatnak az
intézettől. Másodsorban az ország távolabbi részeiből
is felvétetnek olyan a fentiekhez hasonló fogyatkozásokban szenvedő gyermekek, akiknek eltartási díjait
egészben vagy részben biztosítják a hozzátartozók,
vagy akik segélydíjra érdemesek. Felsőbb osztályokba
való felvételért is lehet folyamodni. Érdeklődőknek
díjtalanul küld felvételi nyomtatványokat az intézet
"VI 11- ker., JVlosonyi u. 8. sz. alatt működő igazgatósága. Pályázati határidő : július 20. A később beérkező folyamodványok nem vétetnek figyelembe.
(845—11—1)
A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi kollégiumának tanítóképző-intézetébe fölvételért folyamodni július hó 31-ig lehet. Felvilágosítást szívesen
ad Gerhard Béla igazgató
(846—II —1)
A pankotai ref., osztatlan, vegyes elemi iskola
kántortanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetése :
tisztességes lakás, kerttel; 16 hold szántóföld haszonbéréből származó javadalom, az egyház által évnegyedes részletekben előre fizetve: 600 korona; tűzifaátalány 80 korona; állami iskolába járó növendékek
hitoktatásáért 60 korona; kántori stóla 30 korona ;
államsegély 628 korona. Kötelessége: a VI osztály
tanítása, kántori, lelkész akadályoztatása esetén s
kánoni órákon templomi szolgálat. Kérvények f. évi
augusztus hó l-ig benyújtandók, mely alkalommal
fog a választás a prőbaéneklés és orgonálás után megtartatni. Az állás augusztus 20-ig elfoglalandó, a fizetés teljes élvezetébe azonban csak szeptember 1-én
lép. Pankota (Arad m.), 1909 június hó 28. Kócsa
Károly, ref. lelkész.
(847—1—1)

LAPJA.

A dunántúli református egyházkerület pápai leánynevelő-intézetének igazgató-tanácsa pályázatot hirdet
képezdei gyakorló-iskolai tanítói állásra. Pályázhatnak református vallású, okleveles tanítók és tanítónők. A megválasztandó tanító vagy tanítónő köteles
lesz a tanítónőképezde gyakorló-iskoláját vezetni és
az ezzel járó összes teendőket végezni. Kötelezett,
rendes tagja lesz az országos tanítói nyugdíjintézetnek. Javadalmazása: évi 1200 korona fizetés, 500
korona lakbér és öt ízben 100 koronás pótlék Fizetése a törvény által megállapított fokozatokban emelkedik. Az életkort, vallást, képesítést, eddigi működést és egészségi állapotot igazoló okmányokkal fölszerelt és a főtiszt és nagyméltóságú egyházkerületi
elnökséghez intézett kérvények 1909. évi augusztus
l-ig Pápára, a tanítóképző-intézet igazgatóságához
küldendők be. Az állást 1909 augusztus 29-én kell
elfoglalni. Pápa, 1909 június 28-án. Czike Lajos kir.
tanácsos, a pápai reform, főiskola és leánynevelőintézet igazgató tanácsának elnöke.
(í>38—I—1)
A dunántúli református egyházkerület pápai leánynevelő-intézetének (tanítónőképző-intézet >s polgári
leányiskola! igazgató-tanácsa pályázatot hirdet egy
rendes kézimunka-tanítónői állásra. Pályázhatnak református vallású, okleveles kézimunka-tanítónők. A megválasztandó tanítónő köteles lesz az intézetben a kézimunka-tanítást heti 24 órán ellátni s ezenkívül az
internátusi felügyeletben is részt venni. Kötelezett,
rendes tagja lesz az országos tanítói nyugdíjintézetnek. Javadalmazása évi 800 korona törzsfizetés, öt
ízben évi 100 koronás ötödéves pótlék és az intézetben teljes ellátás. Törzsfizetését a nm. vallás- és
közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 55.556/1906. sz.
rendelete szerint legalább 1400 koronára egészíti ki.
Az életkort, vallást, képesítést, eddigi működést és
egészségi állapotot igazoló, okmányokkal fölszerelt
és a főtiszt ÓB nagyméltóságú egyházkerületi elnökséghez intézett kérvények 1909. évi augusztus l-ig a
leánynevelő-intézet igazgatóságához küldendők be. Az
állást 1909. évi augusztus 29-én kell elfoglalni. Pápa,
1909 június 28-án. Czike Lajos kir. tanácsos, a pápai
református főiskola és leánynevelő-intézet igazgatótanácsának elnöke.
(838—1—1)
Az abdai (Győr mellett) róm. kath. népiskolánál
a II. osztálytanítói állásra július 16-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme: 900 koi'ona államsegély, 100 korona
a községtől, 20 korona kertpótlék és egy bútorozatlan
szoba. Kötelessége: az ismétlősöket felváltva tanítani
és a kántori teendőkben segédkezni. Állását f. évi
szeptember 1-én tartozik elfoglalni. Hóbor Ferenc
plébános, iskolaszéki elnök.
(848—I—1)
Az asszonyvásárai (Bihar m.) ref. egyház pályázatot hirdet szeptember 1-én elfoglalandó leánytanítói
állásra. Javadalma: lakás és 1000korona. Kötelessége :
hat leányosztályt tanítani; fitanítóval felváltva a
templomi éneklést orgonával vezetni; kánonikus órákon esetleg isteni tiszteletet végezni. Szemelyescn megjelenő előnnyel bír. A fölszerelt pályázati kérvények
július 25-ig adandók be Vecsey Sándor lelkészhez.
(849—I—Íj
Kitűnő bizonyítványokkal, magánúton vizsgázó családos ember ref. tanítói állást keres. Korponai, Budapest, Hungária-körút 59/B., I. em. 44. (852—1—1)
A dévaványai református egyház pályázatot hirdet egy tanítónői állásra. Fizetése : az egyháztól 100
korona, az államtól 900 korona, lakás és kert vagy
ezek helyett 250 korona. Kötelessége : azon népiskolai
elemi osztályok tanítása, melyeket az egyháztanács
reá bíz, általában mindaz, mit a törvények és szabályrendeletek kötelességéül szabnak s az egyháztauács
kívánatára a kertészeti és háztartási ügyességek tanítása. Fölszerelt kérvények folyó hó 22-ig adandók be
az egyháztanácshoz s az állás folyó évi szeptember
1-én elfoglalandó. A református iskolaszék. (861-1-1)
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A füzesgyarmati (Békés megye) községi iskolaszék
Pályázat a s z e g e d i református egyházközség újonnan szervezett elemi leányiskolái tanítónői állására. Füzesgyannat községhez tartozó k e r t é s z s z i g e t i
Javadalom : 1200 korona, melyből 1000 korona állam- pusztán újonnan szervezett községi iskolához egy
segély,420 korona lakbér,20 korona kertváltság, melye- tanítói állásra pályázatot hirdet. Az állás javadalma :
1. 1000, azaz egyezer korona készpénz, előleges, egyenlő
ket azonban az egyházközség jogosult barmikor természetbeni lakással és kerttel helyettesíteni. Díjlevél sze- évnegyedes részletekben a község közpénztára által
rinti bizonyítvány- ós magánvizsgadíjak. Kötelességek : fizetve. 2. Tisztességes lakás, mely áll: 2 szoba, konyha,
kamra s a szükséges melléképületekből. 3. 600 -öl
osztatlan I—VI. leányosztály, valamint ismétlő-leányiskolások tanítísa, ugyanott kézimunkatanítás, a sze- kert. Kötelesség: egy osztatlan elemi s ismétlő-iskola
gedi népiskolák református tanulóinak, valamint a lelkiismeretes, pontos vezetése, kifogástalan magaszórványokból bejáróknak is hitoktatása és egyházi viselet. Kellően fölszerelt kérvények július hó 25-ig
énektanítása az egyháztanács által meghatározandó a községi iskolaszékhez intézve, Stópán József tanító,
óraszámban és helyen, fiútanítónak akadályoztatása községi iskolaszéki jegyzőhöz küldendők. A megválaszesetén helyettesítése. Díjlevélmásolat kívánatra meg- tott állását f. évi szeptember l-ig köteles elfoglalni.
(854—11—1)
küldetik. Oklevéllel, működési bizonyítványokkal, Domokos Kálmán dr., elnök.
valamint teljes egészségi állapotot igazoló tisztiPályázati hirdetés a kiskoszmályi reform, leányorvosi bizonyítvánnyal fölszerelt kérvények 1909 egyház tanítói állására. Javadalom : különböző címek
augusztus 10-ig Bereczk Sándor, református lelkész- alatt 600 korona, mely állami hozzájárulással 1000
hez Szegedre küldendők. Az állás 19u9 szeptember koronára egészíttetik ki. Kötelessége : mindennapi és
1-én elfoglalandó. A megválasztottnak úti- és költöz- ismétlő-iskolások oktatása, vasárnap délután isteniködés! költségei nem téríttetnek meg. Szegedi refortisztelet tartása, anyaegybázbeli tanító akadályoztamátus egyháztanács.
(864 — 111—1)
tása esetén annak, esetleg lelkésznek istenitiszteletekÁrva-Iijeszekre okleveles III. tanító kerestetik. nél helyettesítése. Pályázati kérvények fölszerelten
Fizetése : 10U0 korona, mely azonban cBak szeptember az esperesi hivatalhoz, Alsószecsére (Bars megye) be1-ével lesz folyósítva. Előadási nyelv: tót. Pályázati zárólag július 25-ig küldendők. Állás 1910 szept. 1-én
határidő: július 20. Rendes lakás Csak férfiak pályáz- foglalandó el. Űjbars, 1909 június 30. Varannay La(856—II—1)
hatnak. Hittan és ismétlő-iskola vezetése kötelező. jos, ref. lelkész.
Kocsér (Pest m.) róm. kath. iskolaszéke egy új
Iskolaszék.
(867-1—1)
V a g y ó c z (Nyitra m.) ág. hitv. evang. leányegy- tanyai tanítói állásra augusztus 4-ig pályázatot hirdet.
ház második újonnan szervezett tanítói állásra pályá- Javadalom : 1000 korona, szép új lakás, melléképülyázatot hirdet. Javadalom : lakáson és kerten kívül letekkel, 500 G-öl kert. Kötelessége a püspöki tan928 korona (államsegéllyel) készpénzben és 3 öl tűzifa tervben van előírva. Gazdasági tanfolyamot végzettek,
I be hordással és tölvágatással) 72 korona értékben. vagy gazdaság és faiskola kezeléséhez értők előnyben
Tannyelv: tót-magyar. Kérvények Trokan Sándor részesülnek. Megválasztandó 200 koronáért az összes
lelkészhez Kosztolnára, pósta Ó-Tura, aug. l-ig kül- ismétlőket a gazdasági ismétlő tárgyaiban gyakorlatilag oktatni és a faiskolát kezelni köteles. Ha ezen
dendők.
(859—1—1)
A töki református egyház pályázatot hirdet a állásra valamelyik helybeli tanyai tanító választatnék
másodtanítói állásra. Javadalma: 1. egyháztól 800 meg, úgy annak állására is ezennel pályázat hirdetkorona, mely az állam által nyújtandó 200 koroná- tetik a fenti határidővel, s annak javadalma: 1000
val fog kiegészíttetni 1000 koronára, 2. kertváltság korona, lakás, kert. Pályázók tüntessék ki, hogy melyik, vagy mindkét állásra pályáznak-e. Az állás
Ö0 korona, 3. természetbeni lakás. Kötelessége: az
I—II., esetleg III. vegyes osztály vezetése, kántor október 1-én foglalandó el. Takáts Mihály, esperes(875—1—1)
akadályoztatása esetén annak helyettesítése, gazda- plébános, elnök.
A nagybrisérdl róm. kath. osztálytanítói állásra
sági ismétlő-iskola tanítása, melyért a községtől évi
60 koronát kap. Pályázati határidő: augusztus 20. július 25-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 824
korona a hitközségtől, 172 korona állami segély, egy
Farkas Sándor, református lelkész.
(862—1—1)
bútorozott szobából álló lakás. Tannyelv: magyar.
D i v é n y o r o s z i róm. kath. elemi népiskolánál az
Kötelme: a IV—VI. osztályok önálló vezetése, az
újonnan szervezett második tanítói állásra pályázat
ismétlő-iskolások oktatása, a kántoriakban segédkezés,
hirdettetik. Ez állás javadalma: 100 korona a közesetleg helyettesítés. Gazdasági tanfolyamot végzettek
ség pénztárából, 900 korona államsegély, természetbeni lakás. A pályázati kérvények (oklevél, születési, előnyben. Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó.
esetleg működési bizonyítvány, fénykép) f. évi július Kérvények a plébános iskolaszéki elnökhöz, Nagyhó 15-ig az iskolaszéknek küldendők. Ez állásra csak brisérd (u. p. Szabadszentkirály), küldendők 45 filléres
okleveles tanítónők pályázhatnak. Az állás szeptem- bélyeg melléklettel, az okmányok visszaküldése cél(876-1—1)
ber 1-én elfoglalandó. Divényoroszi, u. p. Krivány. jából.
Pázmán Antal tanító, iskolaszéki jegyző. (863—1—1)
A lekenyei ref. leányegyház előkönyörgő-kántortanítói állomására pályázat hirdettetik. Fizetése: 800
korona, ebből 400 korona készpénz; fa, tandíj, termény, föld ós stóla. Okleveles tanító részére államsegélyért, 1000 koronáig, folyamodva lesz. Az állás
szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázatok július 25-ig
HARMONIUMOKAT
Sélley László ref. lelké.-zhez, Beretke (Gömör m., u. p.
mindkét rendszer szerint
Gömörpanyit), küldendők.
(872—11—1)
a legolcsóbban szállít:
A kemenesszentpéteri róm. kath. osztálytanítói
állásra augusztus 1-én reggel 8 órára pályázat hirPAJKR R E Z S Ő és TÁRSA
dettetik. Javadalmazása: 600 korona államsegély,
BUDAPEST,
400 korona hitközségtől, továbbá egy bútorozott szoba.
X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.)
Kötelessége : az osztályának minden alkalommal való
teljes vezetése, a kántori teendőkben segédkezés. SzeÁrjegyzék ingyen s bérmentve.
mélyes megjelenés szükséges. Az állás szeptember 1-én
Bérmentes szállítás.
foglalandó el, amely naptól a fizetés esedékes lesz.
Részletfizetésre 8 koronától feljebb.
A folyamodványok július 25-ig az iskolaszék elnökségéTanerőknek külön százalékengedmény.
(63—52—20)
hez beterjesztendők.
(874—1—1)

HIRDETESEK.
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A z iskolák

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővéaz terjedésének meggátlására kötelező
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle Dustless"-szel
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Dustless"-gyár:

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-48-23)
ISforv ÓO M á r o í tudományos műszerek gyára
l U d l A 0» lUCICl Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Telefon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m.
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint.
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok,
kőzetek stb. Állami és nem állami iskolák legcélszerűbb bevásárlási forrása.
(25—26—13)
Pofiról
lakbérosztályú, felvidéki, gimnáziummal
Uoül Cl és felsőbb leányiskolával bíró megyei székhelyről az Alföld, vagy Dunántúl valamelyik II. lakbérosztályú városába Petrás Sára, áll. tan., Trencsén.
(870—1—1)
23 méter 82 cm.
széles 12 korona.
Lepedővászon 14
méter 150 cin. széles 14 korona. Kész lepedő darabja
2 korona. 10 méteres vászonmaradék méterje 50 1111.

SZABADI vászonvállalata, LENGYELTÓTI.
(820—11-2)

remek szabásban, elegáns kivitelben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot

15 forintért

Krausz F. és Társa
áriszabó-üzlete, VIII. ker., Bákécii-tit 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20—52—27)
készpénzért vagy részletfizetésre
legjutányosabb áron

EHRENTREU ÉS FUCHS
testvéreknél

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k.
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Telefon 88—59.
(208—40—20)
Iskolai és orgonaharmóniumot ne
vegyen, míg
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CIMBALMOK
legújabb szabadalmazott
acél belső szerkezettel,
melynek hangját, hangtartását más gyártmány
meg sem közelítheti. Teljes jótállással, részletfizetésre is kaphatók.
Harinóniumok, beszélőgépek, gramofonok,
fonográfok bámulatos
szép hanggal. Hegedűk,
harmónikák, fuvolák,
citerák, kítünöhúrok stb.
Tanítóknak és tanítónőknek 10°/o enged_
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra iinrven
küld: MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. hangszer gyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71.
(7-26-26)
Iskolapadok,
iskolaberendezések, tornakészülékek és
óvodaberendezések gyára.
Kíránatra
megküldi
ú j o n n a n kia d o t t árjegyz é k é t , iiiff)«'
és bérmcJii ve.

FEIWEL LIPÓT utóda
BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7.

(9—62—27)

SCHUNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(658)
BUDAPEST.
(52-6)
Fiklzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV.,
Magyar-utca 26. és THI., Mária Terézia tér 16.
Magyarország

legnagyobb és villámot e r ő r e
dezett hangszergyára.

beren-

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Áq'egyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

REMÉNYI MIHÁLY Okleveles tanítónőt keresek
magyar hangszertelepének harmóniumról szóló árjegyzékét át nem
olvasta, mely ingyen és bérmentve
küldetik Budapestről,VI., Király-u58.
Gyakorló pedálos orgonák a legolcsóbb gyári árakon. Régi hangszerek
cserélése, vétele és javítása, kezesség mellett. Telefon 87—84.
(64—30—26)

4 gyermek mellé, elemi iskolai tantárgyak tanításához. Alkalmazás állandó. Fizetés megegyezés szerint.
Ajánlkozhatnak bármily vallásúak. Szűcs József, városi
jegyző, Karczag.
(841—I—1)
Ä11flm <2 P O- pl í jkéréshez nyomtatványok 1 K. Magyarázófüzet ( V I . javított kiadás)
1 K. 80 db nyugta 1 K. Lengyel Béla, Far kasaszó
(Szatmár m.).
(873—X— 1)
m i a i l i a o g o i j
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TM 0 JA n v / y n n n Marostordam., Jód fiókegyházban.
EldUU UI gUJitl Értekezés Magyaron, ref. lelkésznél, vagy Iíatosnyán, László Tamás presbiternél.
(853-1-1)

Az elemi népiskolákat kötelező
tanszerbeli f ö l s z e r e l é s e k
legjobb beszerzési forrása:

E laboratóriumi
RDÉL
Y és S Z A B Ó
fölszerelések és tanszerek gyára,

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21.
(a Tanszermúzeum mellett).
Müszerészeti

gyár!

Üvegfúvó-intézet!

Árjegyzék ingyen és bérmentve!

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen!
Telefon 42—05.

(17-16-14)

27.
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szám".

Első magyar vili. erőre berendezett hangszergyár

Stowasser János,
cs. és kir. udvari szállító,
a m. kir. orsz. Zeneakadémia, zenedék és színházak szállítója, a Hangfokozógerenda, az Ocskai
és a Rákóczi-tárogató feltalálója

BUDAPEST.
Főüzlet: II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2.

Magyarország

legnagyobb vonós-

hangszerek

és fuvó-

gyára.

Ajánlja saját gyárában készült hangszereit,
úgyszintén húrokat és hangszer-alkatrészeket.

Specialista:
vonóshangszerek készítésében és
javításában.
Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bérmentve.
Tanerőknek külön kedvezmény. (35-52-27)

£ S : tanítónőt keresek,

PIZINGER-

féle szab. állítható
iskolapad

BUDAPEST, VIII., Nagytemplom-utca 17.
(753—XI-2)

működött, a német nyelvet jól bírja és zongorán tanítani tud, két leánykámat a polgári iskola II. osztályára és egyet az első elemire előkészítene és levizsgáztatna. Házias magaviselet megkívántatik. Fizetése:
havi 50 korona, teljes ellátás, külön szobával. Fényképpel ellátott ajánlatok Vörösmarty Elekné, intéző
neje címére, Tótmegyerre (Nyitra m.) küldendők.
(857-1-1)

Felkérem a Hódmezővásárhelyen,

1899 júliusban gazdasági tanfolyamot végzett kartársaiP e p r Á l p f r Erdélynek gyönyörű vidékén fekvő 6
mat, aug. 2-án reggel 8 órakor a Petőfi-szobornál való
llísCl ClCa. tanerős, városi, áll. iskolától oly főtalálkozásra. Géczy Alajos.
(807—1—1)
városi, kolozsvári, vagy dunántúli városi áll. tanítóval,
ki a róm. kath. kántorságot is képes lenne ellátni.
Mellékes (fix-fizetés) ezer korona, stóla 400 korona.
Levelek „Csak zenészek" jeligére, Kolozsvár, főposta
zongoratanítással keresek, első polgárit tanuló
poste restante kéretnek.
(668—II—2)
leányom mellé. Boda Sándor, Abán. (806—II—1)

Perfekt nemet nevelőnőt

Tanárok
a szünidők alatt könnyen kereshet- O i ( | f | U *
nek egy tekintélyes intézetnél havonta «JVtUU R."l,
kellék: társadalmi összeköttetés. Ajánlatok „Nagy
kereset 1395" alatt Blockner hirdető-irodába, IV.,
Sütő-utca 6., küldendők.
(821—II—1)

Tanítók és tanítónők

KÉZIMUNKA
Gobelinek,
kimző-anyagok és szövetek rendkívüli
nagy választékban, szabott gyári árakban. Kérjen képes árjegyzéket.

a szünidők alatt könnyen kereshet- Q J | | f j 17 4A."lj
nek egy tekintélyes intézetnél havonta *J
kellék: társadalmi összeköttetés. Ajánlatok „Nagy
kereset 1395" alatt Blockner hirdető-irodába, IV.,
Sütő-utca 6., küldendők.
(822—II—1)

BÉRCZI D. SÁND0I1

í j orgona és pedálharmónium.

Budapest, TI., Dessewffy-utca 5. sz.

Telefon 109—06. Tanítónőknek engedmény!

nöi kézimunka-nagyiparos,
Egy 9 változatú, csőrendszerű, 6 mellékváltozattal,
kellemes és erőteljes hangú templomorgona és egy
3 sípsoros, 10 változatú pedálharmónium iskola vagy
kápolna részére jutányos áron eladandó. Továbbá
mindennemű orgonahangolás, átalakítás, újjáépítés
bármily stílusban elfogadtatik Unger Endre és Fia
orgonaépítőnél, B.-Mágocs, vasúti állomás via Dombovár.
(829-11-1)

(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.)
- S a j á t árúházában.
Madeira-hímzésre PTTTTA'CAQ7fVW na Sy választékban,
alkalmas fehér
T e a a ^ k mintát kérni.

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

(16—26-14)

Budapest, 1909 július 15.
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NÉPTANÍTOK LAPJA
K I A D J A A VAIiLÁS- É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R .

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkap lint j a e lapot minden magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők, A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk el, — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és égyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG:
KIADÓHIVATAL :
BUDAPEST, VIII. KEB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.
MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 8.
K é z i r a t o k a t n e m axlu-iils: v i s s z a - .

Metianu.
(—r.) A két Küküllőtől messze elesik
Czibin völgye. A szász faji medencének
végső nyúlványa már ez a régi, híres
város, melyet száz karjával — minden
oldalról átölelve — szorít keblére a
terjeszkedő románság. Tán e pillanatban
nem szárnyalja még túl Szeben románsága a szász népet, de a jövőt elvenni
tőlük nem lehet. A szászok ősi Hermanstadtja — hogy úgy mondjuk — lassanként már csak a köveiből él. A kő
fölött az élet már nem a régi. Román
kultúr-élet fakad ott ki a kövek rései
közül. Hiába a német külszín; a fű
kinő a réseken, és a gyep be fogja lepni
az utcákat és a tereket. A keleti metropolita gyönyörű temploma és a román
nemzeti ház a szapora faj erejét hirdeti.
Nagyszeben képe már ma is román.
Piacai és az itt lefolyó heti vásárjai
tipikus román jelleget vettek föl. A
város fölszívja vidékét. Ahol egy ház
eladó, vagy ahol gazdátlanná lesz egy
telek, ott azonnal megjelenik a romári
vevő. Az utcák feliratai németek ugyan,
de akik a fölirat alatt járnak-kelnek az
utcákon, azoknak nyelve már leginkább
román. Brassónak székely cselédjei vannak, s a szász gyermek korán hallja a
magyar szót; a szebenieknek csupa
román cselédséget szolgáltat vidékük

és úgyszólván ráragad a szász csemetére a román beszéd . . .
Ez a keret, amelynek tán legkimagaslóbb oszlopa a gör. kel. román
metropolita. Gyönyörű, új palotájából
innen törekszik Metianu fölvirágoztatni
egyházát. De nemcsak egyháza vagyoni
ügyeit gondozza szép sikerrel a metropolita, hanem éberen vigyáz népe szellemi vagyonának gyarapítására is. Főgondját a gör. kel. felekezeti iskolákra
fordítja. A magyar sajtó mostanában
sokat foglalkozik Metianuval; nem a
beszédeivel vagy nyilatkozataival, hanem
a tettéívéi.
A vérbeli diplomatát árulja el az,
hogy míg lapjában, a nagyszebeni „Telegraphul"-ban a magyarsággal szemben
való békés megértés politikájáért száll
naponként síkra, addig kiadja papjaihoz
körlevelét, hogy a vallástant magyar
nyelven tanítanioh nem szabad. Nem szabad az állami, magyar tannyelvű elemi
iskolákban sem. A krónika szempontjából mint érdekességet jegyezzük meg
azt, hogy a romániai orvosok sokat
emlegetett memoranduma nem vette
tudomásul Metianunak ezt a rendelkezését. Ez a memorandum ugyanis, mely
az összes európai orvos-egyesületekhez
elment, jóval a metropolita körlevelének szétküldése után a magyarországi
románok állítólagos sérelmei közt azt
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is panaszolja, hogy a magyar kormány
elrendelte, hogy az iskolákban a hittant
is magyarul kell tanítani. Nem veszi tudomásul azt, hogy Metianu ennek épen az
ellenkezőjét rendelte el. És még nincs
eldöntve az, hogy Metianunak ez a rendelkezése törvényes-e vagy törvénytelen.
Távol áll tőlünk a szándék, hogy a
metropolitával itt vitatkozzunk. Metianu
törvényre hivatkozik; ezt teszi az ellentétes álláspont is. Bizonyára azonban
jól tudja a román főpásztor, hogy amenynyiben az Í909. évi XIII. t.-c. 5. §-a
alapján a magyar közigazgatási bíróság
rendelkezését törvénytelennek, illetve az
ellentétes kormányrendeletet törvényesnek ismerné el, úgy egyházát, jobban
papjait, összehasonlíthatatlanul nagyobb
anyagi kár érné, mint amikor a magyar
iskolában románul tanító hitoktatók
csekély tiszteletdíját vonja meg a kincstár. Nem hisszük, hogy kellemes volna
a román metropolitára, ha a kongruának tömegesebb megvonása esetleg az
ő nevéhez fűződnék. Azt sem hisszük
Metianuról, hogy akként gondolkodnék,
hogy a hitoktatás kérdése ügyének
végleges rendezése mindörökre függőben
marad.

Nagy érdemei vannak Metianunak a
nemzetiségi béke propagálása körül;
elismerjük és hangoztatjuk, hogy mindig
a mérsékelt irányzatnak volt őszinte
híve. így tehát alig lehet körlevelének
támadó szándéka. A közoktatásügyi kormány eddig akkora tapintattal és oly
mérsékletességgel j á r t el e kérdésben,
hogy valóságosan alkalmat nyújtott
Metianunak az őszinte megértés törekvéseinek viszonzására.
A román kultúra fölvirágoztatására
Nagyszebenben és másutt is nagy tér
nyílik még. A magyar kormánynak
most alig van ideje arra, hogy a sok
függő kérdést hamarosan és véglegesen
rendezze. Ha tehát azt látná a román
metropolita — a magyar főrendiház
tagja — hogy körülötte egy hagyo-

LAPJA.

_ 27.

SZÁM.

mányos szász város történeti hamvát
készül letörölni a könyörtelen élet, lássa
meg azt is, hogy ez az ország, melyben
az ő népe is él, ezer sebből vérzik.

A hazafias nevelés eszköze.
írta: Szalay
Pál.
(Két közlemény.)
Az a hazafias felbuzdulás, mely manapság
minden téren tapasztalható, Magyarország tanítóságát sem hagyhatja érintetlenül s hogy e
hazafias korszellemhez méltó nemzeti munkás
lehessen, minden erejével ki kell aknáznia azon
eszközöket, melyek a hazaszeretet ápolására
alkalmasak. Ilyen eszköznek tartom én a földrajzi kirándulásokat, melyeket bizony mi nem
aknáztunk ki oly mértékben, mint azt más
nemzetek teszik s az azokban rejlő nagy erkölcsi
hajtóerőt nem használtuk fel a hazaszeretet
tüzének élesztésére.
Miért van az, hogy a tengermelléki és tengerrel minden oldalról körülzárt népek megtudták őrizni hazájuk függetlenségét ? Nemcsak
azért, mert a tengerben kitűnő szövetségest
nyertek nemzeti aspirációik megvalósításához,
hanem mert a víz a legalkalmasabb közlekedési út levén, már a serdülő ifjú, mint a sziklafészkéből kirepült sasfiók, megi-meri hazája
határait, bekalandozza a szomszédos tájakat,
hogy azután gazdag tapasztalatait, széles értelmi
látókörének előnyeit, honfitársaival összefogva,
hazája javára értékesítse.
A kis Japán legyőzte a hatalmas Oroszországot, mely lidércnyomásként ült a szabadságért lihegő Európa mellén. Legyőzte, mert
a legutolsó harcos is ismerte a tengert, a szigeteket, a szelek járását, a vihar előjeleit stb.,
szóval az egész természetet, mert a japán
nevelés a természetben szerzett impressziókból
táplálkozik. Ez a nemzeti tradícióktól megtermékenyítve váltja ki a japán ember lelkéből
azt a nagy önfeláldozást, hogy odarakja mindenét a haza oltárára, ha fölötte felhők mutatkoznak.
A természeti szépségek megértésére, a hazai
földhöz való ragaszkodásra, a helyhez kötött
történelmi emlékeknek hazafiúi kegyelettel párosult tiszteletére azonban talán sehol jobban
nem nevelik a gyermeket, mint a kis Helvéciában. Talán a természet rajongó szeretetén és
a történelmi emlékek bálványozó tiszteletén
épült föl az a nagy nemzeti ellentállás, melyen
megtörtek a hatalmas Habsburgoknak szabadságtipró törekvései.
Pedagógus figyelmét — ha Svájcban utazik —
nem kerülhetik ki azok a gyermekcsoportok,
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kik tanáraik, tanítóik vezetése alatt mindenütt
föltalálhatók, hol természeti szépség vagy történelmi emlék alkalmai szolgál, hogy a gyermek szépérzékére, kedélyére hazafiúi lelkesedésére gazdag impressziók hassanak.
Svájci tartózkodásom alkalmával, természetesen engem is azok a dolgok vonzottak leginkább, melyek hivatásommal kapcsolatban
voltak. Zürichben első dolgom volt a nagy
filantróp, Pestalozzi szobrát megtekinteni. Az.
eszme, melyet a művész az élettelen kőben
kifejezésre juttatott, valóban megkapó. Egy
mezítlábas, rongyosruhájú gyermeket a mester
jobbjával gyengéden átölel. A szobor tervezetében az emberszeretet eszméje uralkodik s aki
soha sem hallott Pestalozziról, a szobor láttára
rögtön tisztában van azzal, hogy életének egyedüli célja volt árvákat gyámolítani, a nyomort
enyhíteni s eközben az értelmi világosságot
terjeszteni.
Csak az első hatás elmultával vettem észre,
hogy mintegy 30 főből álló gyermekcsoport,
a hubertsburgi — Svájc vasiparának a középpontja — fémipariskolának a növendékei állják
körül a szobrot. Tanárjuk tűzzel beszélt nekik
Pestalozziról. Elete célját rajzolta. Beszédének
súlypontja azonban mégis Pestalozzi burgdorfi
működése volt. Midőn ugyanis a franciák 1799ben Untervalden kantont földúlták, ő az árvaházzá alakított Orsolya-zárdában a csatában
elesettek árváinak gyámolítója volt. A gyermekek arcán a fölhevülés pírja égett s látszott
rajtuk, mint ébredezik az emberszeretet csírája
lelkükben. S ki tudja, vájjon a hazaszeretet
a különféle nemes érzelmeknek nem olyan
konglomerátuma-e, melyben az emberszeretet
jelentős szerepet visz.
Az emberszeretet és tanítói hivatás eszményképével lelkemben távoztam Zürichből, hogy
fölkeressem a Svájcban túristáskodók főhadiszállását, a bájos fekvésű Lucernt. Hogy Lucernben és környékén az ember milyen csodás
természeti szépségekben gyönyörködhetik, azt
csak annyiban érintem, amennyiben tárgyammal, a hazafias neveléssel összefügg.
Lucernnek művészeti szenzációja a „LöwenDenkmal." A várost északnyugati oldalán
övedző sziklafalba egy vízszintes irányban
húzódó, 14 méter hosszú, 8V2 méter magas s
3 méter mély üreg van vájva, melyben 9 méter hosszú oroszlán fekszik, az üreg közepén
meghagyott sziklacsomóból kifaragva. Derékon
lándzsával van átdöfve, fejét pajzson nyugtatja.
Nagy mérete és művészi alkotása bámulatba
ejt. Thorwaldsen készítette. Nem kerestem,
hanem véletlenül jutottam oda. Egy csapat
iskolásgyermeket láttam a Reuss folyócska
hídján áthaladni s utánuk iramodtam. Vezető-
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jük beszédjéből az emlékmű jelentőségével is
megismerkedtem. A svájci gárda halálát apologizálja. XVI. Lajos francia királyt 1792 augusztus 10-én a Tuilleriákban fegyveres tömeg
támadta meg. A svájci testőrség — mely megadásra szóllíttatott fel — esküjéhez híven a
király védelmében egy szálig — 26 gárdatiszt
és 760 testőr — elvérzett, történeti alapot
szolgáltatva a költemény refrainjének: „Agárda
meghal, de meg nem adja magát."
Itt tehát svájciak az abszolút hatalom védelmében estek el, mely ellen a helvét nemzet
évszázadokon át küzdött. Mennyiben lehet ez
az esemény nevelő hatással a gyermekek lelkére
s a hazaszeretet tüzének élesztésére? Csillogó
szemük, kipirult arcuk elárulta, hogy igenis
lehet. A gárda hűséget esküdött s esküjéhez
híven hősi halált halt. Ez büszkeséggel tölthetett el minden helvét embert s ez a nemzeti
büszkeség emelte az ő lelküket is. Nemzeti
önérzet nélkül pedig nincs igazi hazaszeretet.
Másnap korán reggel Veggis felé vitt a hajó.
A fedélzeten egymás mellé simulva ültek ismét
csak iskolás gyermekek. Mindegyiknek mellére
Svájc email-címere volt tűzve. Míg hajónkat
a Vierwaldstadti-tó vize szelíden ringatta, a
gyermekek ábrándos melódiájú nemzeti dalokat
énekeltek, tanúbizonyságát téve a hegyi nép
kitűnő zenei érzékéről. A csengő hangok végigfutottak a tó smaragdzöld színén s a tavat
koszorúzó hegyek az egész völgyben elterjedő
visszhangját küldték vissza az elhaló akkordoknak.
Weggisben, a Vierwaldstadti-tó keleti partján fekvő kies nyaralóhelyen kiszálltunk. A
tanuló - csoporthoz csatlakoztam, hisz célunk
egy volt, mindnyájan a Rigi tetejére igyekeztünk. A túrista-botok kopogtak s egy-egy
tájképrészletnél fölzendült az ének, mint mikor
orchester kíséri a színpadi látványosságot. A
bázeli gimnázium tanára kollegiális előzékenységgel adta meg a fölvilágosítást mindenre,
ami iránt érdeklődtem. A Szövetségtanács tanulmányútra menő tanulócsoportok számára a
szövetséges-vasútakon (Bundesbahn) szabadjegyet engedélyez. így mozdítja elő a svájci
kormány, hogy a helvét ifjúság a honi föld
szépségeit megismerhesse.
A három órai út fáradalmait bőségesen kárpótolta az, ami a Rigi tetején szemünk elé
tárult. A keresztalakú Vierwaldstadti-tó, a Zugi
és Loverzi tavak mint fényes tükörlapok terültek el a virágos mezők, Küssnacht és Schwyz
városkák piros-fedelű házai között Délkeleti
irányban a Tödi hegycsoport terpeszkedett,
magasan fekvő, naptól bevilágított völgyeivel,
míg délen, a távolság ködébe vesző hegyek
előtt büszkén mered ég felé a Jungfrau, a
27*
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Finsterarhorn csillogó gletsereivel. Mikor a
gyermekek lelke a látottaktól megtelik gyönyörűséggel s fogékonyabb lesz minden iránt, ami
szép és nemes, akkor előáll a vezető:
— L á t j á t o k ! Ez itt Helvéciának, a mi
hazánknak egy darabja. Messze idegenből jönnek ide, bogy a mi hazánk szépségeit bámulják. Mert Isten kegyelme olyannak teremtette,
mint a bibliabeli paradicsomot. Telerakta tavakkal, sziklaágyban kígyózó folyókkal, égbenyúló
ormokkal s ezekre tündöklő jégmezőkből tett
koronát.
A gyermekek áhítattal hallgatják s szemükkel az elragadó tájékon csüggenek. Egyszerre
fölhangzik a svájciak nemzeti dala s E u r ó p a
minden népéből összeverődött csoport hallgatja
azt a dalt, melybe a svájci ifjúság lelkének
összes érzéseit önti.
(Befejező közlemény következik.)

A vakáció.
írta: Kóródy
Miklós.
Abban a nagy reformgondolatban, amelynek
az iskolaszervezetre vonatkozó kereteit „Egységes közoktatásügyi rendszer" cím alatt ebecses
lapok hasábjain épen most egy éve volt szerencsém kifejteni, nemcsak a külső száraz építmény foglaltatik, hanem messzeható belső tartalma van, s ha majd a napi teendők kevesbedése
alkalmat nyújt, hogy könyvben megindokolhassam, részletesen is kifejezésre juttatom. E kérdések pedig a vakációval a legszorosabb összefüggésben állanak. A mezőgazdasági foglalkozással bíró népeket az jeÜemzi, hogy kora
tavasztól késő őszig súlyos munkában vannak,
ellenben a téli idő szabad, ilyenkor pihennek
a munkáskezek s csak kisebb házi teendők elvégzése szükséges. A magyar népnek tehát, mint
elsősorban agrikultúr ország népének vakációja
decemberben, januárban és februárban van s
erre az időre esik a mulatós farsang is. Ellenben iskoláink tanításideje úgy van megállapítva,
hogy szeptembertől kezdve egészen június hó
végéig a tanulás, vizsgázás, szóval a komoly
munka köti le az ifjúságot, s nyáron, a legnagyobb mezei munka idejében, amikor hazánk
népe a milliárdokra menő termények feldolgozásával foglalkozik, az ifjúság szünetel, mint
falun mondják: uraskodik.
Még nem olvastam közleményt arról, vájjon
e kérdésnek az egyénre és a társadalomra minő
hatása van, s ha vájjon helyes-e akkor, mikor
az emberek egy része mulat, t. i. farsangon, az
emberek másik részét munkára szorítani, s viszont
mikor a mezei munkások százezrei izzadnak,
akkor az ifjúságnak uraskodásra alkalmat nyújtani. Tiszteletteljes véleményem szerint, a nemzeti
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fizikai és szellemi munkának ilyen éles elkülönítése úgy az egyének nevelésére, mint a társadalom kialakulására órási hátrányai vannak.
Felfogásom ugyanis az, hogy minden ember
munkára született és munkára nevelendő. Továbbá, hogy a szellemi és fizikai munka között
bár igen nagy, de csupán fokozati és nem lényegbeli különbség van. H a ifjúságunk úgy nevelődik
fel, hogy előtte a nagy fizikai munka, a rendkívül becses mezei gazdasági termelés olyan
dolog, amelyet úriember nem végez s az úriember ilyenkor pihen, akkor a munkáról alkotott fogalma rendkívül téves alapokon képződik
ki. Merném állítani, hogy a nagy társadalmi
munka ilyetén kettéválasztása az oka, vagy legalább egyik oka annak, hogy ifjúságunk a fizikai
munkát igénylő pályáktól elszokik és irtózik.
Mihelyt a mezei gazdaságban előforduló különféle munkáktól tartózkodni kezd az ifjú, s mihelyt a szülők is ezt jogosultnak ismerik el,
mindjárt megfogamzik az ifjúság lelkében a
gondolat, hogy ő másvalaki, mint azok, akik
fizikai munkát végeznek, s ő különbnek, úrnak
érzi magát. Ez a diákvakáció mostani formájának
erkölcsi és társadalmi hátránya. Yiszont a mezei
munkások vakációjának is megvan az ifjúságra
vonatkozó veszedelme. Egész januárban, egész
februárban, sokszor csaknem március végéig
farsangol a közönség, egymást érik a báli, hangversenyi, táncestélyi, maszkabáli s egyéb hirdetések, meghívók, s az ifjúság 15—16 éves
korában már vágyakozik, hogy azokban ő is
részt vegyen, sőt a tánciskolákban és úgynevezett ártatlan mulatságokban az ifjúság is tényleg
részt vesz. Maszkába öltözik a diáksereg s a
legélesebb szemű osztályfőnökök kijátszásával
bebarangolja a városokat, udvarol, szerelmi viszonyokat köt s érzelemvilágát lefoglalván, természetesen, szellemének egész erejével nem fekszik
neki a tanárok által sürgetett tanulásnak. Amíg
tehát egyrészt nyáron az ifjúság jóformán elellustálkodja az időt, addig télen munkájában
zavartatik és sok tekintetben a farsangokon is
uraskodáshoz szokik. így nevelődik a magyar
intelligens osztály, mindig azzal a gondolattal,
hogy ő nem munkás, hogy ő úr, hogy őneki
elsősorban a múlatás jár, s ahol csak lehet, ebből
ki is veszi a maga részét. Aztán újságokban,
könyvekben szüntelenül olvasunk közleményeket
a nagy igényekről, a csekély fizetésről, a megélhetés nehézségeiről, de megfeledkezünk arról,
— s ezt nem is szokták említeni — hogy az
iskolai év felosztása és berendezése egyenesen
az igények felszöktetésére és az élvezetek h a j hászására vezeti rá mindkétnemü intelligens
osztályunkat. Mindazonáltal, ha én most nyiltan
és egyenesen elmondom véleményemet arról,
I hogy miként kellene a tanítás idejét meghatá-
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rozni, bizonnyal óriási visszatetszést idéznék fel.
Miként lehet a nyári szünidőt, az ifjúság pihenőjét, a tanárok és tanítók idegeinek kipihentetésére szolgáló szünidőt megtámadni ? Ám legyen,
utasíttassák vissza gondolatom, mégis bátorságot
veszek magamnak, hogy idevonatkozó véleményemet a maga egészében kifejtsem.
Áz elemi népiskolai tanításidő beosztása ellen
kifogást tenni ezidőszerint, ebből a szempontból,
nem lehet. Á népiskolák legtöbbje falun van.
Á falusi nép már zsenge gyermekkorában munkára neveli az ifjúságot. A majorság őrzése, a
nagyobbaknak a szántásnál, vetésnél, aratásnál
való részvétele állandó. Már maga a gyermekmunka lényeges gazdasági értéket képvisel, s
amint ezt a gyermekek létrehozzák, hozzá is
szoknak a munkához. A farsangolás alatt pedig,
miután még fiatalok, noha kétségen felül lehet
megállapítani a gyermeknevelést rontó eseteket
is, az a gondolat, hogy mulatni kell, nagyobb
arányokat nem ölthet, mert a gyermekeket mulatozásaikban inkább a játékösztön vezeti s azok
a motívumok, amelyek a serdülő ifjúság érzelemvilágát befolyásolják, a 6 —12 éves gyermekeknél szerepet nem játszanak. Ellenben a középiskolai ifjúság tanításidejének beosztása határozottan hibás. Nézetem szerint, legcélszerűbb
volna: a tanévet március hó 1-én kezdeni és
december hó 31-én befejezni. Ebbe, természetesen, a karácsonyi ünnepek is beleértetvén, a
nagy szünidő körülbelül december 21-ével, tehát
épen a csillagászati tél kezdetével esnék össze,
az ifjúság a családok szent ünnepére, amelyet
ma már a zsidó családok is kezdenek magukévá
tenni, visszavonulna a családba s ott töltené úgy
a karácsonyi ünnepeket, valamint a farsangi
napokat is. Mindazokért a morális tényekért,
amelyek farsangi időben az ifjúság nevelésében
fölmerülnek, a felelősség a családokra hárulna
át. Miután pedig minden elmélet ellenére a legbátrabban merjük hangoztatni, hogy még napjainkban is, mikor a család lazulásáról beszélnek,
az erkölcsi nevelést legtökéletesebben a család
tudja keresztülvinni, egészen bizonyosnak tekinthetjük, hogy a farsang hátrányai a serdülő
ifjúság nevelésében elveszítenék mai, eléggé káros
hatásukat. De ezenkívül élettani és lélektani,
valamint fizikai körülmények is szólnak amellett,
hogy a munka ne a téli, hanem a nyári időre
essék.
1. Nemrégiben volt közzétéve a Természettudományi Közlöny-ben egy kimutatás, amely
arra vonatkozik, hogy mikor legnagyobb az
embernek fizikai és szellemi ereje s csaknem
30—40%-nyi előny jutott a nyári időszaknak.
Télen ugyanis a testnek még a legjobb ruházkodás és fűtés, valamint táplálkozás mellett is
nagyon sok erőt kell felhasználnia a szükséges
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meleg termelésére. Szerveink pedig vastag ruhákban elzárva, korlátok közé vannak szorítva, s
ez is jelentékeny munkaveszteséget okoz.
2. Á téli nap átlag 8 óra, a nyári nap ellenben 16 óra, s ennélfogva nyáron a napnak s
általában a légkör állapotának hatása a szervezetre rendkívül energiafejlesztő. A természet
eme hosszú napokon fejti ki leginkább erejét.
Az ember előtt áll a nagy, nyilt természet, ezer
és milhó irányú működésének kifejtésével,
amely eszmék ébresztésére, gondolatok fölkeltésére s a testi és lelki tevékenység mozgásbahozatalára kiszámíthatatlan erővel hat.
3. Télen a táplálkozás sem olyan tökéletes,
mint nyáron. A nyersen élvezhető, tehát természetes táplálékok sorrendben vonulnak el
nyári időben. Újabb és újabb szezonok keletkeznek s a változatos táplálkozás felfrissíti, s
ma még ki nem derített módon, de szemmel
láthatóan működésre készteti az egész szervezetet.
4. Rátérve tisztán a tanulók munkálkodására,
télen a tanuló be van szorítva a szűkös négy
fal közé, mesterséges világítás mellett szemének
túlfeszítésével végzi munkáját. Ellenben nyáron,
a természetes világítás, a könnyű ruha, a test
szabad mozgása és a léghő állapotának egyenletessége nyugodtabb, tartalmasabb munka végzésére teszi az embert képessé.
5. Mindenekfelett azonban a modern szellemi
fejlődés arra utal a nevelésben, hogy ma már
ne az embereknek, hanem a Teremtőnek a természetben letett gondolatait ismerjük meg, s
amit az emberektől tanulunk, az csak arra szolgáljon, hogy a Teremtő gondolatait megérthessük. A tavasz elérkeztével megindul a növényvilág fejlődése. Előjönnek a mindenféle állatok,
tavakban, folyókban, réteken, erdőkön-mezőkön,
légtengerben megindul az élet, harcolnak, küzdenek az erők, s mivel ilyenkor ifjúságunk a
tétlenségnek van átadva, ezt a nagyszerű fejlődésmenetet nem szemlélheti, vagy kellő vezetés
hiányában nem képes szemlélni. Gondoljunk arra,
hogy a betű-emlézés helyett jól kiképzett tanárok szüntelenül arra vezetik az ifjúságot, hogy
érzékeit a természet szemléletében, felfogásában
s a szemléltek és felfogottak kifejezésében gyakorolja, — általánossá lesz. Ezzel szemben gondoljuk át a mai tanulást, a négy fal között,
könyvekből, jegyzetekből, s mérlegeljük az eredményeket. Rögtön felismerjük, hogy az egyik,
a zárt, a korlátokhoz kötött, inkább arra hat,
hogy az emberi tehetségeket eltompítsa, vagy
legalább egyoldalúvá tegye, a másik pedig az
összes érzékszervek használata felé s arra vezet,
hogy mind az öt érzékünk hatása útján tartalmas gondolatok és helyes természetbölcselet
képződjék ki a lélekben. Egyik teremt szolgákat,
a másik nevel szabad embereket, akik előtt a
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nagy világ nyitott könyv s nem az, amit egyes
emberek saját szűk látókörükben összeírtak.
Természetes, bogy e felfogás mellett a tanítás
helyének is lényegesen kellene változnia. A meleg
nyári idő nem alkalmas arra, bogy szobában
ülve, a forróságtól eltespedve, hallgassa a tanuló
a tanár előadásait. Ilyenkor a tanulás kiterelődik
a szabadba, a természetbe, tehát nemcsak a
tanítás idejének, hanem az év egy jelentékeny
szakában „a tanítás helyének" is meg kellene
változnia.
Erről azonban legközelebb külön fogom tiszteletteljes véleményemet elmondani.

Szemelvények új adótörvényünkből.
írta: Móczár Elemér dr.
Adótörvényeink régi elavult intézkedések, a
mai viszonyoknak meg nem felelő igényeken
és elveken épültek fel, a méltányosabb és arányosabb teherviselés szempontjából is nagyon
megértek már a reformálásra. Az új adótörvény
szellemét az vezeti, hogy akinek jövedelme
nagyobb, aránylag több adót fizessen, mint a
kis jövedelmű állampolgár. Ezen elv a progresszív adózás eszméje. Természetes, hogy
ezen fokozás elvét, illetve a fokozás arányszámát végletekig fejleszteni nem lehet s ez
csak bizonyos határig terjeszthető, amíg az
adózók anyagi tönkrejutása, illetve teherbírása
kockáztatva nincsen.
Új adótörvényünk szerencsés kézzel megszüntette az általános jövedelmi pótadót, a
másodosztályú kereseti adót és a családtagadót, melyek különösen a kisebb adózókat
sújtották aránytalanul. Ezzel szemben ugyan
behozta a jövedelemadót, de viszont ennek
előnye az, hogy ezt a 800 korona jövedelmen
alul álló adózók épen nem fizetik, ezen a
minimumon felül levők is csekély százalékkal
járulnak az új adónemhez, mely csak igen
magas jövedelemnél áll arányban a régi általános jövedelmi pótadó magas kulcsával.
Vegyük külön az adónemeket. Elsősorban a
föld- és házadót veszem, mert ez leginkább
érdekli hazánk legkisebb embereit is és érdekkel nézheti minden adófizető polgár, milyen is
lesz 1911 január 1-től az új adója. De megláthatja azt is, hogy nem olyan fekete az
ördög, mint ahogy festik.
Földadó.
Földadó címén az 1907. évi zárszámadás
szerint 68 millió korona Íratott elő és a hátralékok befizetésének figyelembe vételével tényleg
76 millió korona folyt be. Az új törvény leszállította az eddigi 25'5%-os kulcsot 20%-ra
s ez által mérsékelte qz adóterhet, de lényege-
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sebb, nagyobb visszaesés talán még sem fog
ebben az adónemben beállani, mert a pontosabb földadó-kataszteri felvételek, művelés alá
vett eddig parlagon fekvő területek és belterjesebb gazdálkodás által hasznossá tett földek
adója, részben a jövedelemadó, ki fogják egészíteni a százalék leszállítása által várható 10—15
millió apadást. Nagy nyereség a kisebb birtokosoknak a 3 0 % általános jövedelmi pótadó,
a másodosztályú kereseti adó és családtag-adó
eltörlése, mert most az évi 800 korona minimumon alul levők csak földadót fizetnek. A
jövedelemadó alapjául szolgáló kataszteri tiszta
jövedelem azonban két és félszeresen számíttatik és ha ezen összeg nem üti meg a 800
korona minimumot, lesz mentes a földbirtokos
a jövedelemadó fizetése alól. Teljes áttekintést
nyújt a túloldali táblázat, melyben össze van
hasonlítva a régi törvényen alapuló adóteher
és az új törvény alapján majdan fizetendő
adóösszegek és a kettő között mutatkozó
különbözetek.
Ezen táblázatból láthatjuk, hogy nemcsak a
földadó összege lesz kisebb, hanem a másodosztályú kereseti adó, családtag-adó és az általános jövedelmi pótadó eltörlése következtében
a kis adózók aránytalanul kevesebbet fognak
fizetni. A jövedelmi adó csekély progressziója
sem növeli ezen terhet a kisebbeknél, de a
nagyobb jövedelmeknél már ezen adó nem a
nagyobb kulcs szerint számíttatván, behozza
azt az államkincstár részére a vámon, amit a
réven elveszített. Azonkívül, hogy leszállítják
a kis emberek földadóját, ez magával hozza
az állami és községi egyéb terhekben való
kisebb részesedését is.
Házosztályadó. .
Érdekel mindenkit a házadónak jövendő alakulása is. Sokkal jobban megérthető az általunk
jövőben fizetendő adóösszeg mennyisége, ha párhuzamot vonunk a régi és az új adótételek,
illetve terhek között.
Két részre van jelenben osztva a házadó, házosztályadóra és házbéradóra. Az 1868. évi XXII.
t.-cikk szerint házosztályadó alá tartoznak mindazon községekben és városokban tényleg bérbe
nem adott lakrészek, ahol a bérbeadott lakrészek az összes lakrészek felét sem teszik ki,
házbéradó alá pedig tartoznak a tényleg bárhol
haszonbérbe adott lakrészek utáni jövedelem s
azon községekben és városokban levő lakrészek
jövedelme, ahol felénél több a bérbeadott lakrészek száma. Nézzük a házosztályadót.
A házosztályadó elsősorban is a községek és
városok nagysága, népessége arányában 3 osztályba volt sorolva, a lakrészek szempontjából
pedig IX-féle alapon van megállapítva.
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A régi adótörvényeink alapján a házosztályadó összege fizetésének kulcsát az előző oldali
táblázat mutatja, melyhez még; hozzájárult a
40 ü /o-os általános jövedelmi pótadó, s a II. osztályú kereseti adó, családtag-adó, végül az országos betegápolási adó. Megjegyeztetik, hogy
a táblázatban az 1908/ évi január 1-je óta érvényben levő adóösszeg van feltüntetve, mert
az 1908. évi V. t.-cikk 1908 január 1 tői a
II. osztályú kereseti adót a 10 koronánál kisebb
adótételeknél eltörülte, illetve 40 korona jövedelemig évi 2 koronában állapította meg. Az
új adótörvényünk azonban eltörülte az általános jövedelmi pótadót, a családtag-adót és a
II. osztályú kereseti adót, behozta ugyan ezek
pótlására a jövedelmi adót, de ez utóbbi adót
már csak a meghatározott legkisebb jövedelmen felül (vagyis a 800 koronát) élvezők fizetik, mely eszerint már csak a VIII-ik fokozatba
eső házosztályadót fizetőket fogja terhelni.
Egyébként közgazdasági szempontból nagy
teherkönnyebbülést jelent az ú j adótörvénynek
a kisebb adózókra vonatkozó teherkönnyítése,
melyet különösen a legszegényebb falusi adózók
fognak élvezni.

Ezen aránytalanságokon az ú j törvény oly
módon intézkedik, hogy nagyobb városokban,
ott, ahol a kereskedelem, ipar, hivatalok stb.
miatt nagyobb forgalom, élénkebb társadalmi
élet miatt a helyiségeknek több mint fele bérbe
van adva, belső körzetté nyilvánítja és házbéradó alá eső körzetnek mondják ki.
Az 1911 január 1-én életbe lépő adótörvény
ezen intézkedése mellett leszállítja a házbéradó
kulcsát, mely intézkedését előnyösebbé teszi
még az általános jövedelmi pótadó eltörlése,
ennek helyét ugyan a jövedelmi adó foglalja
el, de viszont 800 koronán alul levő bér után
jövedelmi adó nem járván, a kisebb házzal bíró
tulajdonosok,^ szóval a kisemberek nyernek ezen
a téren is. Újítás a házadó terén azon intézkedés is, hogy annak kivetése a bevallott bruttójövedelem után, az eddigi 3 — 3 év helyett évenként állapíttatik meg és vettetik ki, Az idemellékelt tábla átnézetet nyújt a régi és az ú j
törvény alapján viselendő házbéradó-terhekről,
melyekhez még a 800 korona bérminimumon
felül eső összegekhez a jövedelmi adó növekvő
százalékos kulcsa járul.
Házbéradó a r é g i adótörvények szerint.

Házbéradó.
Amint már a házosztályadónál általánosságban előadtam, minden tényleg kibérelt ház
haszonbére házbéradó alá esik, ha azonban a
községben a helyiségek fele bérbe van adva,
minden lakás után házbéradó fizetendő. Ha
azonban felénél kevesebb volna a bérbeadott
lakások száma, a bérbeadott helyiségekért házbéradó, a bérbe nem adottak után pedig házosztályadóval lesznek rováson. Ezen elvet az
új adótörvény is fenntartja, de néhány fontosabb módosítást eszközöl, mely ezen adónem
igazságosabb, méltányosabb megállapítását és
kivetését teszi lehetővé.
Eddig ugyanis nagy aránytalanságok uralkodtak ezen a téren, mert a nagy kiterjedtséggel bíró, de túlnyomóan mezőgazdasági jellegű
gazdag városok vagy külső, de bérbe nem adott
helyiségei, megmentették az ottani lakósokat
az általános házbéradó alá tartozástól, míg az
aránytalanul kisebb, de az ipar, kereskedelem,
állami, megyei hivatalok gócpontját képező
községek általános házbéradó alá soroltattak és
500—600%-kal viseltek nagyobb adóterhet,
mint a fentebb említett városok. Például Kassán, a saját házában 5 szobás lakást élvező
háztulajdonos 800 koronás évi házbérérték bevallása után fizet évi 120 korona házbéradót,
Szegeden, Szabadkán, Hódmezővásárhelyen stb.
városokban 24 korona évi házosztályadót vetnek
ki rá, s ennek arányában viseli az egyéb tekintélyes közterheket is.
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Budapesten

Óbudán és az ál- Máshol ahol a
talános házbérfele
adó alá tartozó helyiségek
bérbeadva
községek és vánincsen
rosokban

30, 25 és 20%-nak épületfenntartás címen való leszámításával
fennmaradó tiszta jövedelem után lizetendő %
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Házbéradó az új adótörvény szerint.
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Budapesten (azután pedig mint Budapesten)
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A községtől 1 km.nyire levo bérbeadott
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melyeknek lakosai
száma 3000-nél nem
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A házadó alá tartozó összegek a teljes valóságukban évenként bejelentendők, ennek elmulasztása 2—100 koronáig terjedő bírsággal
büntettetik, ha pedig a házbér összegének kitöltése előtt íratta volna alá a vallomási ívet
a bérlővel, minden egyes esetben 5 — 2 0 0 koronáig terjedhető bírsággal sújtható. Házadó
címén (házbéradó és házosztályadó) az 1907.
évi zárszáraadás szerint tényleg befolyt 37
millió korona, mely összeget az új adótörvény
által leszállított százalék ellenére is nemcsak
el fogják érni, hanem meg is fogják haladni a
jövőben előálló eredmények a múltban befolyt
összegeket.
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sában a legnagyobb részben elavult, s kirívó ellentétben áll úgy a tudománnyal, mint az élettel
szemben." így szólnak a német nemzethez intézett
szózatukban. (Nemzeti Iskola, 22. sz. Tamás Károly
tudósítása.) Pedig még korántsem érte el tetőpontját a kikezdett nevelőirány. Hiszen még sem
nem elég általános, sem nem elég intenzív. Mert
ugyan micsoda nevelt értelem az, mely a balhitnek gyászos sötétségében botorkál. „Hunyadmegyében a tejet nem adó tehenet megfüstöltetik
a pappal", tudatja Dénes Károly, Hunyad vármegye kir. tanfelügyelője. (Déva és Vidéke.)
„Egyik nagyméltóságú gör. keL dignitáriusnak
beszéltem egy ízben — úgymond a tanfelügyelő
úr — ezen szomorú állapotokról. Nagy meglepetésemre kijelentette, hogy ő is ismeri ezen állaLapszemle.
potokat, azonban — sajnos — ő sem tud rajtuk
(A szellemi erők típusai. — Az értelmi nevelés hiá- segíteni. El is mondotta, hogy egy alkalommal
nyai. — Gyermekmegfigyelés. — A gyermek érdeke. — az utolsó kenet kiszolgáltatása körül támadt visszaA törvény tisztelete és ismertetése.)
élések kiirtása került komolyan szóba. A pópák
nagy
része az utolsó kenetet a nép anyagi viszoDerekas munkát végzett Nógrádi László dr.
szolnoki tanár. Egy beszédes képet s szobrot nyaihoz mért áron szolgáltatta ki. Kiment a renmutatott nép- és polgári iskolai valamint gimná- delet, hogy ezentúl a szentséget ingyen kell kiziumi tanulóknak s bevette véleményüket azokról. szolgáltatni. Nosza, hamarosan jöttek mindenfelől
Lásd — de igazán lásd, mert megérdemli — a jelentések, hogy a rendelet végrehajtása lehe„A Gyermek" III. évf. 5. számát. Összesen 692 tetlen, a nép lázong s a papját fenyegeti. A
tanulótól kapott felhasználható adatot. A szellemi jelentések természetesen a rendelet visszavonását
erők hat típusát különbözteti meg, aszerint, amint követelték. Állítólag a nép azért lázongott, mert
a leíró, a megfigyelő, az elmélkedő, az érzelmes, szerinte amit ingyen kap, az nem ér semmit, így
az ismeretközlő, vagy a képzelet eleme túlnyomó lévén ez megírva a szentírásban. Természetesen
a csoportban. Általában a leíróképesség nyomul kiderítetlen maradt mindmáig, hogy ezen jelenelőtérbe, mely apad a korral. „Az egyéniség tések indokaiban mennyi szerepet játszott a pópák
ugyanazon típusfajait látjuk a leányoknál s fiúk- kapzsisága s mennyit a nép tudatlansága? A tény
nál, de a típusfejlődés egyenletesebb vonalban az, hogy az utolsó kenetet mai is drága pénzen
történik a leányoknál, mint a fiúknál, mert a szállítják az oláh parasztnak."
leányoknál a 9 —10 éves korban csak a leíró s
Oh, ez csak a tudatlan nép ! No igen, a tudatlan
megfigyelő típusfaj mutatkozik, már a 11—12 nép, lássuk a művelt köröket. „Most minden nő
éves korban feltűnik az elmélkedő típus is, a az akar lenni, amire őt a Teremtő nem teremtette."
13—14 éves korban pedig a tudós típust kivéve, (Biharvármegyei Népmívelés, 7. sz. Soós László
mindenik típusfajt megtaláljuk. Megjegyzem, hogy cikke.) „A jövő asszonyát nem abban a komikus
a leányoknál tudós (ismeretközlő) típus nincs. s minden jellegéből, minden nőiességéből kivetLegalább én nem találtam." Az efajta vizsgálat kőzött nőben kell keresnünk, aki az általános
jókora ablak, melyen át betekinthetünk az egyéni- titkos női választói jogokért száll szélmalomharcba,
ség alapvonásaiba és amelyen át a jellemfejlesztés hanem a jövő asszonya, igenis asszony lesz a szó
szelleme árad tanulmányi rendszerünkbe. Beval- nemesebb értelmében, asszonyabb a mai kor aszlották az értelmi nevelésnek világbajnokai, hogy szony-tipusánál, akiben jóval több lesz a női vonás
nem válik be mai tanulmányrendszerünk. „Ki- a férfias tempóknál és tökéletesebb lesz a női
derült, — maguk a németek bevallják — hogy karakter a ma, sok enervált férfi jelleménél." (Népaz értelmi erők fejlesztése és a velejáró fegyelem nevelési Közlöny, 14. sz.)
elterelte a figyelmet az erkölcsi problémáktól",
A műveltség első föltétele az olvasás. „Olvasni
írja Friml Aladár dr. (Magyar Középiskola, 5. sz.)
bizony olvasnak az emberek eleget, legnagyobba londoni morál-pedagógiai kongresszus tanulságait
részt nem azért, hogy gondolkozzanak az olvafejtegető cikkében. Hozzá is fogtak az egyoldalú
sottak fölött, hanem, hogy mások gondolkozzanak
értelemképzés ostromához. Vagy harmadfélezren
helyettük." (Népnevelő, 19.sz.Giesswein Sándor dr.
gyűltek össze a német fővárosban ez év április
elmélkedése.) Mindez és töméntelen hasonló jehavában, hogy az eddigi felfogással szemben a
lenség nem csüggeszti a mai tanulmányi rend
nemzeti nevelés eszméjét propagálják. „A mai
híveit; „. . . azt állítják, hogy a civilizáció egykor
iskola úgy a célkitűzésben, mint oktatási eljáráa lehető legtökéletesebb moralitás áldásaiban fogja
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részesíteni az emberiséget, s bogy a művelődéssel
a bűnök fokozatos mérvben fognak kevesbedni.
Ennek a véleménynek, sajnos, sem a társadalmi
élet, sem pedig a bűnügyi statisztika nem ad
igazat. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy amíg a
művelődés előrehaladásával a bűnök azon nemei,
melyek erőszakoskodással járnak, kevesbednek,
addig az értelem által raffinált ravaszság és a
kapzsisággal összefüggő bűnök aránylag sokasodnak". (Népnevelési Közlöny, 17. sz. Farkas Etelka
fejtegetése.)
Mindjárt nem volna olyan fanyar képe az értelmi nevelésnek, ha az egyéniség elvére alapítanék. Ákos István arra alapítja. (Magyar Gyógypedagógia, 4. sz.) Természetesen megfigyeli a
gyermeket, hogy kitanulja. „A megfigyeléseknél
a következőkre terjeszkedem k i : 1. Testi állapot
általában. 2. Érzékszervek állapota. 3. Észrevevőés megfigyelőképesség. 4. Beszédbeli képesség."
Mindenesetre követhetnők Ákost mi tanítók, csakhogy ez nem elég. Ott a családban kell megkezdeni a megfigyelést. A testi, értelmi, erkölcsi
vonásokét egyaránt. Nemcsak a kicsinyek látnák
hasznát, hanem a család önnevelésére is vezetne.
Sok tekintetben megóvna attól, hogy erőnkön
felül nyújtózkodjunk. CsánJci Mariska tovább
szövi azokat a gondolatokat, melyeket az „Erőnkön
felül" című cikk szerzője vetett fel a Néptanítók
Lapjában. Ajánlja többek között, hogy korlátozzuk, irányítsuk a hiúság, nagyravágyás érzetét.
Most hogy csináljuk? Rosszul. Úgy, hogy: „mikor
a baba még alighogy karon ül, díszesnél díszesebb
ruhácskákat kap, s amint a kicsike nő, ez csak
fokozódik, mert hisz' oly kevés kell egy ilyen
csepp ruhára, hát legyen neki sok". (Kisdednevelés, 11. sz.) Önálltatás az, hogy a gyermekcicoma a gyermek érdeke. Pedig ez a fő. A gyermek érdekének kellene döntenie az egész nevelésben. Abban az iskolai részletkérdésben is,
mellyel mostanában foglalkozik a székesfőváros
tanítósága : 8 vagy 9 órakor kezdődjék-e a délelőtti
tanítás ? Jól mondja Kohnerné Haslinger Gizella
(Magyar Népiskola, 20. sz.): „A döntés joga sem
az iskolát, sem az otthont, hanem szülő és tanító
helyett a legérdekeltebb felet, magát a gyermeket
illeti meg." A gyermek érdeke döntsön abban a
régóta és sokat vitatott nagy kérdésben is, melynek szociális jelentősége immár égetni kezd, s
cigánykérdés címén szerepel. Fölötte figyelemre
méltó Gramma Döme javaslata (Nemzeti Iskola,
17. sz.): „Minden vármegye létesítsen valamely
községében internátust. A vármegye területén
lévő cigányok tanköteles gyermekeit hatósági
kényszerrel ezekbe az internátusokba kellene utalni
és egész tanköteles koruk alatt ott benntartani.
Az ismétlő-tanköteles korban pedig mesterségre
adandók és így megmentenők ezekét a züllésnek
elébe néző gyermekeket a társadalomnak, a mun-
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kának és ezáltal a becsületes életnek." Bizonyára
a gyermek érdekével egyezően járnak el nemmagyarajkú tanítótársaink, amikor az államnyelvre
és a magyar haza szeretetére tanítják meg növendékeiket. Hiszen kétségtelen, hogy jövő boldogulásukat munkálják vele. Nem csoda tehát, ha
jobb meggyőződésüket követve, nem hallgatnak
a csábító szóra, mely le akarja őket téríteni az
egyedül helyes még hozzá törvényes útról. A
Szatmárnémetiben megjelenő Tanügyi Értesítő 5.
számában olvassuk, hogy a gör. kath. egyház
kiküldöttje azt kívánta a tanítóktól, hogy ha már
magyar nyelven oktatják is gör. kath. tanítványaikat, azért oláh érzésűeknek neveljék őket. Ugyanez
a cikk örömmel konstatálja, hogy a tanítóság hű
kötelességtudással ellentállott a csábításnak és
híven teljesíti esküjét. Lelkesítsen mindnyájunkat
közös jelszavunk: a gyermek érdeke! Ugyanez
az érdek vezette halhatatlan Eötvösünket neveléstani ideálja felé. „A nővérek című regényében
megmutatja, hogyan gondolja egy gyermek nevelését. Rousseau müvében leginkább azt kifogásolta,
hogy Emilt az élettől elkülönítve, a külvilág hatásaitól, a létért való küzdelemtől elzárva neveli."
(Magyar Pedagógia, 3. sz. Gálos Rezső cikke.)
Az iskola csak az esetben oldhatja meg szerencsésen feladatát, ha működése összhangban áll az
eleven élettel; ha úgy tetszik, az életre készít
elő. Ez az igazság lebeghet és lebegjen is ama
tanítók szeme előtt, kik a törvényt tisztelik s a
törvény szelleméhez alkalmazkodnak. Kívánatos
volna, hogy magukat a törvényeket is megismertessük az iskolában. Sajnos, nem érünk rá. Módot
kell keresnünk a hiány pótlására. A Népiskolai
Tanügy (23. sz.) talál is. Azt indítványozza, illeszszük a törvények tanítását az iskolán kívül eső
oktatás keretébe. Felhívjuk ez indítványra az
illetékes körök
figyelmét!
—ma.
— 25 éves jubileum. A kolozsvári áll. mill,
iskola tanítótestülete június 23-án, az iskolai évzáró-ünnepéllyel kapcsolatosan ünnepelte az ez
évben Wodiáner-jutalommal is kitüntetett igazgató, Elek Gyula 25 éves tanítói működését. A
szűk keretben rendezett ünnepséget a megjelent
hatóságok, egyesületek, iskolák képviselői, valamint a nagyszámú, díszes és előkelő közönség
valóságos tanügyi ünnepéllyé emelték. Adi József
a tanítótársak nevében üdvözölte az ünnepeltet
s egyszersmind átadván a mill, iskola tanítótestülete által festetett arcképét s a nevére tett
200 — 200 koronáról szóló alapítólevelet. Majd
Váró Béni, kir. tanfelügyelő és mások méltatták
elismerő szavakban Elek Gyula érdemeit. Levélben üdvözölték Szvacsina Géza udv. tan., polgármester, Kenessey Béla dr. ref. püspök stb. Elek
Gyula meghatottan mondott köszönetet az ünneplésért. Este az ünnepelt tiszteletére bankett volt.
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Kotorhoz tartozó Tüskésimalom (eddig Germiemalom néven). — Nagy-Stefanecz és Kis-StefaZala Tármegye.
necz := Drávaszentistván. — Novákovecz = Mura(Befejezés.)
újfalu. — Opporovecz = Drávafüred községhez t a r VI. Nagykanizsai
járás (eddig Kanizsai já- tozó Piroskő (eddig Cserlenikamen néven). —
rás néven):
Galambokhoz tartozó Aszópuszta Orehovicza=Drávadiós. — Palinovecz=Alsópálfa.—
(eddig Ságodpuszta néven is). — Karos =: Zala- Pálovecz=Felsőpálfa. — Podbreszt= Drávaszilas. —
karoshoz tartozó Zalakarosi puszta (eddig Pap- Szent-Mária = Muraszentmária. — Szoboticza =
csalit és Újmajor neveken). — Kiskomáromhoz Kisszabadka. — Sztrelecz = Muralövő. — Turtartozó Kiskomáromi hegy (eddig Behiáki szőllő- csiscse-Dvoriscse = Törökudvar. — Vullária =
hegy néven). Langviz = Hosszúvölgy. — Mura- Drávaollár.
keresztúr-Kollátszeg - Murakeresztúrhoz tartozó
X. Sümegi járás:
Csehi = Sümegcsehi. —
Apátság (eddig Keresztúri puszta néven). — Galsa = Zalagalsa. — Gyömörő — Zalagyömörő. —
Német-Szent Miklós = Magyarszentmiklós. — Obor- Hany = Nemeshany. — Medgyes = Zalameggyes. —
nok=Obornak. — Pölöskefő-Duzsnak=Pölöskefő.— P r á g a i Sümegprága, j— Sárosd^Szentimrefalva. —
Rigyócz = Rigyáczhoz tartozó Valériamajor (eddig
Sümeghez tartozó Jánosmajor (eddig Erekmajor
Rigyácz külsőmajor néven). — Sárszeg = Zalasár- néven is), Vinczemajor (eddig Kórházmajor nészeg. — Szent-Jakab = Zalaszentjakab. — Szepet- ven is). — Szegvár = Zalaszegvár.
nekhez tartozó Vöröshegy (eddig Szepetneki
XI. Tapolczai járás: Gulács = Nemesgulács —
szőllőhegy néven).
Gyulakeszihez tartozó Csobánczhegy (eddig CsoVII. Novai járás: Bollahida = Barlahida. — báncz és Keszi külön neveken). — Haláp = ZalaDöme'föld — Dömefölde. — Gutorföld = Gutoifölde haláp. — Köves-Kálla = Köveskál. — Mindszentközséghez tartozó Füzespuszta (eddig Fercsák- Kálla-Kisfalud = Mindszentkálla. — Nemesvita
puszta néven is). — Iklód = Kerkaiklód, — Lenti- községhez tartozó Nagyházamajor (eddig Nagyszombathelyhez tartozó Gálosmajor (eddig Galis- háza és Szunyogvár külön neveken). — Petend =
major néven is). — Milej-Egyházszeg = Milej. — Zalapetend. — Szent-Békálla - Szentbékkálla. —
Náprádfahoz tartozó Himföld (eddig Újmajor né- Tördemicz = Nemestördemicz.
ven is). — Nova községhez tartozó KrisztinaXII. Zalaegerszegi
járás:
Bakhoz tartozó
major (eddig Boezkómajor néven is). — Paisszeg = Csalitmajor (eddig Szőkevölgy néven is), HannaPajzsszeg — Pördeföld = Pördefölde. — Szent- major (eddig Annamajor néven is). — Besenyő =
Péterfold = Szentpéterfölde. — Tárnok-Oroklán = Zalabesenyő. — Boczfüld = Boczfölde. — BolZalatárnok községhez tartozó Terézmajor (eddig dogfa — Zalaboldogfa. — Bonczodföld = BonczodJankómajor néven.
földe. — Csatárhoz tartozó Kiscsatár (eddig KülsőVIII. Pacsai járás: Alsó-Hahót és Felső-Hahót= csatár néven is). — Cséb = Zalacséb. — Csődé =
Hahót községhez tartozó Apátmajor (eddig Viz- Csöde. — Döbréte = Babosdöbréte. — Egyházasvárpuszta II. néven), Lajosmajor (eddig Sibrik- Ozmánbük = Ozmánbük. — Háshágy = Zalaháshágy
erdőmajor néven), Lászlómajor (eddig Kinlódi- községhez tartozó Belsőmajor (eddig Backmajor
major néven). — Bucsa = Kisbucsa. — Felsőrajk- néven is). — Hóttó = Hottóhoz tartozó Töllesihoz tartozó Felsőtöllöspuszta (eddig Tölös néven).— puszta (eddig Pityei-puszta néven). — Keménfa
Hetés = Nemeshetés. — Hosszúfalu = Zalahosszú- községhez tartozó Keresztúrpuszta (eddig Keresztúr
falu. — Igricze = Zalaigricze községhez tartozó és Kövespart külön neveken), Tikmonyasfalu (edTulipánmajor (eddig Vörrűi major néven). — dig Tikmonyasfalu és Nagymajor külön neveken).—
Miklósmajor (eddig
Nagyrada községhez tartozó Alsóbarkoczás Felső- Pusztaedericshez tartozó
barkoczás (e kettő eddig Barkoczáspuszta né- Hadászymajor néven). — Szent-Lőrincz = Zalaven). — Orosztony-Baksaháza = Qrosztony köz- szentlőrincz. — Szent-Mihályfa = Zalaszentinihálységhez tartozó Nyiresimalom (eddig Barkoczási fa. — Vaspörhöz tartozó Fenyősközimajor (eddig
gőzmalom néven). — Rád = Nemesrádó. — Sán- Festetichmajor és Vaspörmajor külön neveken). —
dorház=Nemessándorháza. —• Szabar-Zalaszabar.— Zalapataka-Fernekág = Zalapataka.
Szent-András = Nemesszentandrás. — Szent-MárX n i . Zalaszentgróti
járás: Almás = Almáston - Zalaszentmárton.
háza. — Alsó-Aranyod és Felső-Aranyod = AraIX. Perlaki járás: Alsó-Hráscsán=Harastyán.— nyod. —Alsó- Ku ítány és Felső-Kustány=Kustány. —
Alsó-Mihályevecz = Alsómihályfalva. — Alsó-Pusz- Döbrőcze = Döbröcze. — Kallós = Kallósd. — Nagytákovecz =Alsópusztafa.—Benko vecz =Zalabenkő. —
görbőhöz tartozó Gyepsimajor (eddig Vértesmajor
Csehovecz=Csehlaka.— Csukovecz^Drávasiklós.— néven). — Szent-Grót (polgárváros) - KisszentDekánovecz = Dékánfalva. — Derzsimorecz=: De- grót. — Tilajhoz tartozó Józsefmajor (eddig Cserizsérlaka. — Domasinecz = Damása. — Drásko- major néven). Tüskeszentpéterhez tartozó Irmavecz = Ligetvár. — Hemusevecz = Henisfalva. — major (eddig Csárdamajor néven). — Udvarnok =
Hodosán= Hodosány.— Jurcsevecz^Györgylaka. — Zalaudvarnok. — Véged = Zalavég.
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SZÉPIRODALOM.
Egy kis bokréta.
Picike hangya.
Apró fűszálak, gyengék, vékonyak;
Alattuk rejtve csendes hangyaboly:
Mint egy várkastély, melyre titkolón
A százados fák lombja ráhajol.
A rengetegnek országútjain
Ezernyi hangya futkos, dolgozik.
A váruk épül s kincsük egyre nő
Fehér reggeltől barna alkonyig.
Föléjük hajlok . . . Nézem, mily serény
A legkisebb is, bár útját szegi
A gyenge fűszál és kerülni kell;
Oregszemü por szikla már neki.
Látom, közöttük én is ott futok
Sziklás, bozótos útakon tova;
Viszek morzsát a hangyaboly felé . . .
Elém kő g ö r d ü l . . . vállon sujt a fa.
Föléjük hajlok s arra gondolok:
Ki alkotott a kezdet reggelén,
Mi célja volt a hangyával s velem?
Ki hát kisebb: a hangya-é, vagy én?
Kántor
Mihály.

ÍJton.
Kattogva dübörg a tüzszemü gép
Ködös, fehérlő réteken át,
Egy kocsizugban, félrevonulva
Hallgatom álmos, durva zaját.
Vágtat a durva, fekete mozdony,
Zajba, zsivajba zúgva rohan.
Ködbe mosódnak gyorsan a rétek,
Elnézem őket szomorúan.
Fölsír a sok-sok egyszerű emlék,
Hívogat búsan vissza a táj,
Csókol a rétek illatos lelke,
Valamit érzek, valami fáj.
Közéig a fényes, fekete város,
Látom, a pára mint kavarog,
Ingnak az átkos, utcai ködben
Vérszegény, sápadt árnyalakok.
Vár a
Vár a
Kattog
Fekete

kegyetlen, ostoros Élet,
hatalmas, nagy küzdelem;
a mozdony, imbolyog szennyes,
füstje a réteken.
Finta
Sándor.

Május.
Ma fehér rózsák erdejébe járok.
Csupa virág meg illat a vidék.
Meghitt, fiatalos, aranyos álmok,
Azúrkék, tiszta, mély tavaszi ég.
Mint messze álom, olyan ma az élet.
A lelkem szent és tiszta némaság.
Egy-egy álomra, halk dallamra ébred;
Titkos csöndben hallom szívem szavát.
És jő az alkony. Jörinek, tűnnek árnyak,
E színes alkonyatba körülállnák.
Ma rózsás álmok ünnepnapja van.
Harangszó száll a légbe csengve-bongva.
Én sírva szállnék eltűnt álmaimba —
Az alkony messze — Hol az én utam?
László
István.
Szívein kertjében . . .
I.
Szívem kertjébe' két madárka.
Egyiknek éjsötét a szárnya,
S ha zeng: pilláimon könycsepp rezeg.
E kis madárka — az emlékezet . . .
Másiknak hófehér a szárnya,
Elfeledem édes szavára,
Hogy oly sokat szenvedtem én.
E kis madárka — a remény . . .
II.
Szívem kertjébe' két virágszál,
Drágábbak nékem a világnál!
A nefelejt-s szirmán harmat rezeg;
Szelíd sugár a rózsa levelén . . .
Egyik virágszál — az emlékezet,
Másik virágszál — a remény . . .
(1909.)
Szalay
Gyida.
Fény.
Az égbolt, mint a porlepett selyem,
Libeg mögötte halvány gyertyafény.
Lelkembe tévedt kicsi sudara
Meleg verőfényt hinteget s a vén,
Kopott lélek ujjong önkéntelen.
Fakó érzések lángba kapnának,
De hamulepett a régi szikra;
Az idő mást is összemorzsolt rég,
S éveket egyik percről másikra
Nem, nem hazudhat a szív magának.
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kertilletményt az iskolafenntartónak kell megadnia.
E célból államsegély nem jár. Már többször megüzentük, hogy a minisztérium megerősített több olyan
határozatot, mely a tanítónak az államsegély élvezete
napjától kezdődőleg a lakáspénzt is megítélte. Kérje.
Ha megtagadnák, forduljon a közig, bizottsághoz;. —
Szakrendszer. Elemi iskolában a „szaktanításnak,,
nincs helye. — B. Gí. Molvány. A törvény s végrehajtása tárgyában kiadott Utasítás nem állapítja meg
Lelkem!
szorosan a tanítói lakás térfogatát. A vkm. 1897. évi
december hó 15-én 72.370. sz. a. kelt körrendelete a
Gunnyasztó árnyak ülnek felette.
tanítói lakás méreteit következően szabja meg: „A
Elől a gond, egy sápadt, bús legény.
tanító lakása álljon legalább
is két tágas (25—30 m2)
szobából, 2 konyhából (20 m2), kamrából (12 m2), pincéRongyos palástján ahány lyuk, annyi
ből (20 m ), saját padlásból és külön árnyékszékből." —
Kölke mered rá — mind halvány, szegény.
B. S. Nagyvárad. Nyugdíjaztatása ügyében jelentkezzék a kir. tanfelügyelőnél, aki ott van helyben. —
Amint megmoccan, megmozdul a had.
Jfyitra. Mi nem vagyunk illetékesek a törvényt magyarázni. Forduljon kérésével a közig, bizottsághoz,
Lebbenni p r ó b á l . . . már nyújtja kezét
s ha ennek határozatát sérelmesnek találja, a vkm.Az egyik árny és jégujjaival
hez, kinek végzése a közig, bírósághoz fölebbezhető
Megfogja halkan habkönnyű mezét.
meg. - D. L. Egyházasrádócz. Az államsegélyt az
iskolafenntartó kapja, azért nem is lehet egyik iskoláBeléhanyatlik jégölelésbe.
tól a másikhoz átutalni. Uj állomás helyén annak
rendje és módja szerint kell majd eljárni. Olvassa el
Kihűl és megfagy benne valami.
a V. J. Szcs.-nek szóló üzenetet. — K. Szíveskedjék
Talán az volt a legszebbik d a l a . . .
elolvasni az 1907. évi XXVII. t.-c. végrehajtása tárTalán nem az . . . csak Isten tudja mi ?
gyában kiadott Utasítás 25. §-át. Ez szól az államBérczy
Lajos.
segélyes kérvények mellékleteiről. — Kételkedő. Az
állami iskolánál töltött szolgálatot a felekezeti iskolánál beszámítják. A befizetett nyugdíjjárulékokat nem
Tanítók tanácsadója.
kapja vissza. Ugyanannak a nyugdíjintézetnek marad
B. Á. Yistuk. Az özvegynek joga van a teljes félévi tagja ezután is. 10 év után a fizetés 40° o-a jár nyugfizetésre, tehát a korpótlékokra is. Forduljanak ebben díj fejében. A fizetés lakbérosztályok szerint 1000,
az ügyben a kir. tanfelügyelőhöz. Nyugdíj fejében az 1100, 1200 K és lakás; 5 évi szolgálat után 200 K
özvegy a férj legutóbbi beszámítható fizetésének 50°/o-át korpótlék. Ennyire tájékozatlan hogy lehet tanító, ha
kapja a fizetés 1200 K-jáig, az 1200 K-t meghaladó mindjárt nő is ? Állami tanító hitfelekezeti tanítóval
résznek pedig 20°/o-át. A korpótlék után járó részt is nem cserélhet. Az egyiket a miniszter nevezi ki, a
megkapja az özvegy, tekintet nélkül arra, vájjon az másikat az iskolaszék választja. — Előfizető. 1. Honoselhunyt befizette-e már a nyugdíjalapba az esedékes ságát illetőségi bizonyítvánnyal igazolhatja ; ezt pedig
járulékokat, vagy sem. Az özvegyi ellátás iránt be- az a község állítja ki, ahol illetőséggel bír. 2. Cseréért
nyújtandó folyamodványban kéljék. Ha elutasítanák, mindkettőjüknek az illetékes tanfelügyelő útján kell
fölebbezzék meg a közig, bíróságnál. — K„ M. Bszt- folyamodniok — D. L. Kp lak. Ha van is szegényIászló. Mi tegyünk önök között igazságot, vájjon ségi bizonyítványa, ezzel nincs fölmentve az alól, hogy
Árpád „csak honszerző", vagy „talán honalapító is" a nyugdíjazás iránt benyújtandó okmányait ne legyen
volt. ön tud németül. Olvassa el a „Des Kaisers Bart" köteles kellően fölbélyegezni. — F. A. Slvö. Az iskolacímű költeményt. Szent István nem volt vallásalapító. fenntartónak törvényes joga van ahhoz, hogy a tanTanító hogy állíthat ilyent!? — Tudakozó. 1. Az évet tíz hóban állapítsa meg. Önre nézve nem lehet
iskolaszék jogait és kötelességeit megszabja az Uta- irányadó, hogy a „szomszédban" korábban fejezik be
sítás. Nincs terünk, hogy ezt itt lenyomassuk. Szíves- a tanévet. Ha önöknél régi gyakorlat alapján — amit
kedjék azt az Egyetemi nyomdánál beszerezni. Az izr. követendő példa gyanánt csak helyeselni lehet — még
hitfelekezeti iskoláknál az állami iskolák számára júniusban is tanítottak, önnek ettől fegyelmi vétség
készült Utasítás az irányadó. 2. Az iskolaszéki tagnak nélkül eltérni nem lehet. Az nagyon lényegtelen kérnincs joga a gyermekeket az órarendben kitüntetett dés, hogy ön abban az esetben, ha korán fejeztetnék
időn túl ottfogni, a tanítót és a taneredményt „klasszi- be a tanév, anyagi előnyökhöz juthatna. Csak sajnálafikálni", az órarendben fel nem tüntetett tárgyból tunkat tudjuk kifejezni azon kijelentése miatt, hogy
kérdezni stb. A látogatási könyvbe csak nevét írhatja miután a tankötelesek nem járnak be teljes számban
be, minden bíráló megjegyzés nélkül. 3. Általános- és mivel haza nem távozhat, szemfényvesztésnek minőságban benyújtott kérvényt nem tárgyalnak. Meg kell síti az egész júniusi oktatást. És ha tényleg az volna
nevezni a helyet. — Becsehely. Az iskolafenntartó vájjon kinek a rovására írható az a szemfényvesztés ? —
maga is bérelhet tanítói lakást. A fő, hogy a törvé- Felekezeti. Ha mégannyit is változtatta állomáshelyét,
nyes kellékeknek mindenben megfeleljen. — V. J. 5 évi szolgálat után kijár az első korpótlék. Igényét
Szes. Ha az iskolafenntartó már élvez arra az állásra
államsegélyt, akkor az új tanító személyére vonatkozó szolgálati bizonyítványával igazolja. Korpótlékra való
adatok fölterjesztésével kéri, hogy ezentúl az új tanító igényét nem csorbítja, ha felekezeti iskolától községinevére utalványozzák azt. Ha azonban eddig nem folya- hez megy át. — Jogos. Nem a mi véleményünk, hamodtak még államsegélyért, akkor ezt annak rendje nem a törvény itt a mértékadó. Fizetés és tiszteletdíj
és módja szerint kell megtenniök. — M. W. 1. A között nagy a különbség, mert utóbbi a nyugdíjba
bizonyítványt az állítja ki és úja alá, aki az osztályt nem számít. — M. K. Hvölgy. A fajárandóság és
tényleg vezette s nem a szabadságon levő tanító. 2. föld értéke az alapfizetésbe beszámítandó, úgyszintén
A nyugdíjba esetleg beszámítják; a fizetésbe — kor- az ismétlő tanításáért járó díj is. Ha azt hiszi, hogy
pótlékba — aligha. — L. t . Fgymt. A lakáspénzt és sérelem esett önön, megfölebbezheti a közig, bír.-hoz. —
L. L. Ponor. Az iskolafönntartó akkor is köteles
Köd, csak szitáld lelkemre fátyladat,
A napsugár a szív me'lye't bántja,
Megöli, ha romok közül fakad
Bimbózó vágyak kis hóvirágja — —
Oh, köd, szitáld lelkemre fátyladat.
Lelioczky
Béla.
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fizetni a 24 K-t a nyugdíjalapba, ha az illető tanítói
állás nincs betöltve. A visszatérítés iránti kérelem
nem fog sikerrel járni. — A. Oy. 1. A vizsgálat napját
az iskolaszék határozza meg. 2. Szegénységét kell
olnia. — Fa. Jiemeske. A díjlevél az irányadó,
nem adják meg, amit ez biztosít, forduljon panasszal a közig, bizottsághoz. — V. K. Vajdej. 1. A
tanítókat, ha megfelelő képesítésük van, rendszerint
át szokták venni. 2. A községi iskolaszék választott
tagjainak száma legalább 5. Ezeken kívül hivatalból
tagja a tanítótestület képviselője, a bevett és törvényesen elismert vallásfélekezetek helyben lakó lelkésze
ós a közs. orvos. 3. A választott tagokat a közs. képviselőtestület, az elnököt az iskolaszék saját kebeléből
választja. 3. Rendszerint az ig.-tanító lakik az iskolában,
de más tanítónak is adható. 4. A közs. iskolák részére
kiadott Utasítás kapható az Egyetemi nyomdában.

r

Hivatalos

rész.

Körrendelet.
(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelői
kirendeltségnek. — 5S.000/909. szám.)
Az állami elemi népoktatás nagyarányú kifejlődése ezen népoktatás szervezetét és tantervét
érdeklő újabb rendelkezések, főleg pedig az
állami elemi népiskolai tanítók illetményeinek
szabályozásáról és az állami népiskolák helyi
felügyeletéről szóló 1907. évi XXVI. t.-c. végre
az elemi iskolai népoktatás ingyenességéről szóló
1908. évi XLVI. t.-c. életbeléptetése indokából
szükségesnek tartom, hogy az állami elemi népiskolai gondnokságok és az állami elemi népiskolai tanítók számára új Utasítás adassék ki.
Ezen ú j Utasítást a népiskolai hatóságokról
szóló 1876. évi XXVIII. t.-c. 15. §-a alapján
megállapítván, azt ezennel kiadom és életbeléptetését az 1909/10. tanévtől kezdve ezennel
elrendelem.
Ennek következtében az 1901. évi május hó
21-én 32.055. sz. a. kiadott gondnoksági U t a sítást, továbbá az 1907. évi 73.776. sz. a. kiadott pót-Utasítást, valamint az ú j gondnoksági
Utasítással ellenkező minden eddigi rendeletet
és szabályzatot ezennel hatályon kívül helyezek.
Felhívom a Tanfelügyelő urat, hogy az ú j
utasítás rendelkezéseinek pontos és lelkiismeretes
életbeléptetése iránt a kellő intézkedéseket a
maga részéről tegye meg és hivatalos eljárásában az állami elemi népoktatást illetőleg mindenben az ú j Utasításhoz alkalmazkodjék.
Végül értesítem a Tanfelügyelő urat, miszerint a M. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságát
egyidejűleg utasítottam, hogy minden egyes
állami népiskola részére egy-egy példány ú j
Utasítást közvetetlenül küldjön meg.
Budapest, 1909 április 30.
A miniszter helyett:
Tóth,
államtitkár.
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A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter :
E l ő l é p t e t t e : Bács György bánffyhunyadi áll.
el. isk. tanítót a népnevelés terén szerzett érdemeinek elismeréseül mostani állomáshelyén az
1907. évi XXVI. t.-c. 9. szakasza alapján igazgató-tanítóvá.
Kinevezte: Seeitz Bernát oki. tanítót az
udvarszállási álL el. isk.-hoz r. tanítóvá; Bihari
Béla oki. tanítót a szudrics-gyártelepi új áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá; Szécsi Lajos oki. tanítót a
domasineczi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Steinauer József, Dergovics György, Kuh ár Ernő és
Steinalter Gérics Mária oki. tanítókat, illetve
tanítónőt a murac3ányi ú j áll. el. isk.-hoz r.
tanítókká, ill. tanítónővé; Szabó Lajos és Benedek Ida oki. tanítót, ill. tanítónőt az ikafalvi új
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Kosztándi János és Peitl Emma oki. tanítót, ill.
tanítónőt a bélafalvi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá,
ill. tanítónővé; Bretz Ede, Stojanovits
Zavisa,
Markovics
György, Karner Pál,
Paunovitsné
Radulovics Darinka oki. tanítókat, ill. tanítónőt
a sajkásszentiváni új áll. el. isk.-hoz r. tanítókká,
ill. tanítónővé; Wass Dénes és Szócs Amália
oki. tanítót, ill. tanítónőt a szörcsei új áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé;
Szi'ágyi
Erzsébet oki. óvónőt a zurányi állami óvóhoz
óvónővé; Tessényi Vilma oki. óvónőt a zombori
III. sz. áll. óvóhoz óvónővé; Csapó Erzsébet
oki. óvónőt a bethlenházai áll. óvóhoz óvónővé.
Szolgálattételre
berendelte:
Madarász
Andor rudolfsgnádi áll. el. isk. tanítót a kecskeméti kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez.
Jelen minőségében áthelyezte: Kuliszeky
Ernő udvarhely megyei kir. tanfelügyelőt Baranya
vármegyébe, Rhédei János beregvármegyei kir.
segédtanfelügyelőt Udvarhely megyébe s az udvarhelymegyei tankerület ideiglenes vezetésével
megbízta; Kurdy
Sándor mezőtúri áll. gazd.
szaktanítót a dévaványai újonnan szervezett önálló gazd. isk.-hoz; Bán Hugó győrszigeti és
Vranich Károly bönyrétalapi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; Tarant Kálmán köpcsényi áll.
el. isk. tanítót a mosoni áll. el. isk.-hoz; Deutsch
Kálmán ménesi és Karlik József komlóbányatelepi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; Lipcsey
Károly miskolczi - vasúttelepi és Funk Etelka
kaposvári áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt kölcsönösen ; dr. Láng Mihályné szül. Homa Gabriella stájerlaki áll. el. isk. tanítónőt a lugosi áll.
el. isk.-hoz 1909 szeptember 1-i hatállyal;
Biharyné Szabó Paula algyői és Kovács Mária
szaplonczai áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen.
Nyugdíjat utalványozott: Cärcu János bethleni munkaképtelen gör. kath. tanítónak évi
620 K-t; Balázs József madarasi róm. kath. el.
isk. tanítónak évi 1760 K-t.
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Különfélék.
A tanítók Montenegróban.
Ez alábbi közlemény az „Internacia Pedagógia Revuo" című esperanto nyelvű tanügyi lapban jelent meg. Riszo M. lelkész írta Danilovgradból (Montenegró): Az 1907-iki nagy népképviselési ülés törvényt alkotott a montenegrói
elemi iskolákról. Ez a törvény 83 §-ból áll s a 33. §
a tanítókról szól. Eme törvény szerint Montenegróban lehetnek állandósított és még nem véglegesített tanítók. Csak azok a tanítók és tanítónők
nyernek véglegesítést, akik montenegrói honosak
és akik rendes tanulói voltak a tanító- vagy a
tanítónőképző nek (szeminárium) ós akik azokban
letették a tanítói érettségi vizsgát. Akik tanítók
akarnak lenni, azoknak 4 éves elemi iskolai és
4 éves gimnáziumi végzettség kell ahhoz, hogy
felvegyék őket a tanítóképzőbe, ahol szintén 4
évig tanulnak. Nem véglegesített tanítók lehetnek
azok, akik elvégezték a képzőt, de az érettségi
vizsgát nem tették le. Továbbá azok, akik vagy
a felsőbb női iskolát, gimnáziumot, vagy teológiai iskolát végeztek, de nem érettségiztek. Mindezek csak akkor véglegesíthetők, ha ama tanítói
érettségi vizsgát is letették. A véglegesített tanítók szolgálatuk első 5 évében 960 korona fizetést kapnak. Azután négyévenként kapnak 240
koronás pótlékot. Összesen 6 ízben kapnak pótlékot s 26-ik szolgálati évükben teljes fizetésüket
(2400 koronát) élvezik s 32 éves szolgálat után
mehetnek nyugdíjba teljes fizetéssel. Minden tanító 10 éves véglegesített szolgálati évvel 40%-os
nyugdíjigényjogosultságot szerez meg s azután
évenként 2'72%-kal nagyobbodik nyugdíjigénye.
Amely tanító még nem szolgált 10 évig s betegsége miatt nyugdíjazni kell, 30%-os nyugdíjat
kap. A tanítók özvegyei a tisztviselők nyugdíjtörvényei szerint kapják járulékaikat. A nem
véglegesített tanítók 720 korona fizetést kapnak
a 5 éven belül kötelesek letenni a tanítói érettségi vizsgát, mert ellenesetben el kell hagyni
állásukat. A fizetést és nyugdíjat minden tanító
a montenegrói állampénztárból kapja. Az elemi
iskolák ellenőrző közegei: 1. Az iskolai bizottság.
2. Az iskolai igazgató. 3. Az iskolai tanács és
4. az elemi iskolai inspektor. Minden olyan iskolánál, ahol legalább 2 tanító van, kinevezi a
miniszter az egyik tanítót igazgatóvá. Ahol csak
egy tanító működik, ott az maga végzi az igazgatói teendőket is. Az igazgató-tanítók külöp fizetést kapnak ezen munkájukért. Az 5 tanítónál
több tanítóval rendelkező iskoláknál az igazgató
tiszteletdíja 100 korona évenként. Az ennél kevesebb tanítóval bíró iskoláknál 60 korona. Az
elemi iskolai inspektorok középiskolai tanári rangot és fizetést kapnak. A járásukba eső iskolalátogatásért, melyet évenként háromszor kötele-
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sek végezni, utazási díj fejében 400 koronától
1000 koronáig terjedő tiszteletdíjat kapnak. Három ilyen inspektor van Montenegróban, akiknek
állomáshelyét a miniszter jelöli ki, de maga a
fejedelem nevezi ki őket. Az inspektor mellett
az irodalmi munkát valamely, az inspektor által
választott tanító végzi, aki ezen munkájáért évi
240 korona jutalmat kap. Montenegróban jelenleg
160 tanító működik 130 iskolában. A mostani
nevelésügyi miniszter S. Drlevic dr., aki fiatalember ugyan, de igen képzett és jó szónok.
— Neményi Imre. Ö felsége a magyar
király Neményi Imre dr. min. osztálytanácsost
— minisztériuma V I b. ügyosztályának főnökét —
miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel tüntette ki. Fölösleges volna életrajzi adatokat közölnünk a tanácsos úrról, ki még élő és nagy
energiájú munkása amagyar kultúrának. Neményi,
ki a tanítóképzők ügyeivel foglalkozik, nemcsak
hivatali működése révén, hanem épen a N é p tanítók Lapjában megjelent jeles cikkei révén
is jó ismerőse olvasóinknak. A magyar tanítóvilág sokat köszönhet a kitüntetettnek, oly értelemben is, hogy Neményi nagy munkával, szívós
küzdelemben, tanítóságunk színvonalát mindig
magasabb és magasabb nívóra emelni törekedett.
A nemzeti kultúra előretörésében nagy jövő jut
osztályrészül a tanítóképzőknek; nagy jövő fog
tehát osztályrészül jutni annak a tetterős, komoly
férfiúnak is, aki ezen fontos tanintézetek sorsát
irányítja. Engedje meg a miniszteri tanácsos úr,
hogy régi hívei ez ú j kitüntetéséhez abban a
hitben gratuláljanak, hogy e kitüntetés mintegy
záloga már ennek a nagyratörő, szép jövőnek.
— Kedvezményes vasúti j e g y . Az Eötvösalap elnöksége a f. évben is kedvezményes vasúti jegyért folyamodik azon tagok számára,
akik az augusztusi közgyűlésen résztvenni óhajtanak. A kedvezményes utazásra igényt tartók
legkésőbb július hó 31-ig jelentkezhetnek
Székely
Károly titkárnál (VIII., Szentkirályi-utca 47).
A jelentkezésnél jegyenként 30 fillér melléklendő (lehetőleg póstabélyegekben) a kiállítási
illeték és postaköltség fedezésére. Olvashatóan
kiírandó a kedvezményre igényt tartók neve, a
kiindulási állomás (a vaspályatársaság, pl. Máv.,
Dv. stb. megjelölésével) és az a hely (utolsó
pósta, megye), ahová az igazolvány
küldendő.
Elkésve érkezett jelentkezések nem vehetők
figyelembe.
— ŐsztÖndíjpáJyázat. A „Nemessányi János
alapítvány" 1909. évi kamataira pályázat hirdettetik. Ezen alapítvány kamatait Komárom megye
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területén működő, nyugdíjas vagy elhalt tanítónak
jó magaviseletű és szorgalmas gyermeke nyeri,
a négy középiskolai osztályon túl folytatott felsőbb iskolai tanulói pályáján. Akik ezen ö'sztöndíjra igényt tartanak, iskolai bizonyítvánnyal fölszerelt, bélyegtelen kérvényeiket 1909 július 31-ig
Lőrinczy György, Komárom megye tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A kamatok két részletben fognak kifizettetni.

— Állami tan- és nevelőintézet ideges
és gyengébb szervezetű gyermekek részére.
E címen a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
hézagpótló, a higiéné követelményeinek megfelelő
internátust állított fel a budai oldalon, árnyékos
kert közepén fekvő, fedett és nyitott terraszokkal, zárt és nyílt munkahelyiségekkel rendelkező
villában. Ezen internátusba felvétetnek olyan általános szervezeti vagy ideges gyengeségben szenvedő gyermekek, kik egyrészt a rendes menetű,
egészséges testi és pszichikai alkatra számító
iskolákban meg nem tarthatók, vagy akikre, sajátlagos állapotuknál vagy a körülményeknél fogva,
az otthon hat állandóan izgatólag. Az intézet
egyelőre legfeljebb 10 növendéket vesz fel s így
lehetővé lesz a gyermekek teljesen individuális
oktatása s nevelése, szakképzett, elsőrangú tanerők útján s állandó felügyelet alatt. Megfelelő
orvosi felügyeletről is gondoskodás történt, az
intézet tanácsadó főorvosi tisztét pedig Ranschburg Pál dr., idegorvos volt szíves vállalni. A
rendes iskolai oktatás, a külföldön kitűnően bevált erdei iskolák, illetve falusi nevelő-otthonok
(Landerziechungsheime) mintájára, lehetőleg szabad levegőn történik, a tanulók munkakedvének,
akaraterejének, ügyességének s gyakorlati érzékének fejlesztésére pedig szlöjd, valamint megfelelő ipari, kertészeti s kisebb gazdasági foglalkozások szolgálnak. A test és szellem fejlesztésére,
a gyengeségi állapot javítására, egyéb szükséges
gyógyeszközök mellett a fürdők ós svéd gimnasztika, sportok, játékok is alkalmazásba jönnek. A
felvétel alól kizáratnak: gyengeelméjűek, elmebetegek, súlyosabb betegségben szenvedő, testi
vagy lelki fertőzés terjesztésére gyanús gyermekek. Az intézet működését f. év szeptember havában kezdi meg. Jelentkezni lehet az intézet
igazgatóságánál (Budapest, I., Alkotás-utca 53).

— Nyugtatvány — ismeretlen jótevőnek.
Fogarasból írják nekünk: Szabó Elemér, fogarasvármegyei kir. tanfelügyelő a folyó évi június
hó 17-én ajánlott levelet kapott. A levélben, minden írás nélkül, 100 (egyszáz) koronát talált.
Mivel így a beküldő sem a nevét, sem a beküldött összeg hovafordítását nem jelezte, a kir. tanfelügyelő ezen összeget a Fogarasmegyei Hivatalos Tanítóegyesület által a Tanítók Házában
létesítendő szobaalapítvány javára ajánlotta fel.
A kir. tanfelügyelő ezen cselekedetéért a tanító-
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egyesület köszönetet mondott * mi pedig nyugtatjuk az ismeretlen 100 koronáját a magyar
tanítóság előtt is.
— H í r e k Fogarasból. Fogaras vármegye június havi rendes ülésén a kir. tanfelügyelő jelenté, hogy Zernest község képviselőtestülete a
II. áll. óvoda szervezésére és az áll. el. iskolának
IV. tanteremmel való fejlesztésére a szükséges
hozzájárulásokat megajánlta. Csókán György kucsulátai és Recher János zernesti áll. el. isk.
igazgató-tanítókat a vármegye alispánja járási faiskolafelügyelőkké nevezte ki. Az elmúlt hó folyamán a vármegyebeli elemi iskolákban a tüdőbetegek József-szanatóriuma javára 138 korona
58 fillér, az elhagyott gyermekek javára pedig
256 korona 68 fillér folyt be; két gör. kel. el.
isk. tanító részére összesen 1195 korona államsegély utalványoztatott. Meglátogatott 12 elemi
iskolát 22 tanteremmel, résztvett a vármegyei
ált. tanítóegyesület alsó járáskörének Lisszán tartott gyűlésén s az alsószombatfalvi áll. el. iskolánál tartott analfabéták tanfolyamának vizsgáján.
A tanfelügyelői jelentés után a zernesti gör. kel.
iskolának kormányhatósági megintése és az iskola
tanítóinak fegyelmi alá való vonása iránt a közoktatásügyi miniszterhez javaslat fölterjesztése
határoztatott el.
— Halálozás. JBucsy József, balatongyöröki
r. kath. kántortanító, életének 52-ik, tanítói működésének 29-ik évében Balatongyörökön, hol 27 évig
működött, június 30-án elhunyt. Áldás emlékére !

Szerkesztői üzenetek.
V. M. (Nagy fogadást tettem ... stb. Versek.) Az
elsőre alkalmasint sor kerül. A másik kettő bizony
egy kicsit gyenge. — K. M. (Tiszavirág stb. Versek.)
Bizony, mind a két vers sorsa — tiszavirág. Életük
csak a papírkosárig tartott. — T. M. (Találkoztam
véled.) Nem közölhető. Bátran búcsút mondhat a verselésnek. A10 f-es bélyeget az Eötvös-alapnak juttatjuk.—
Cs. Gy. (Ne sírj!) Nem üti meg a mértéket egészen. —
V. E. (Pecsétes levél.) Nem közölhetjük. — Sz. F.
(Temetés.) Régi téma új fordulat nélkül. — Sz. Gy.
(Árpád stb. Versek.) A hazafias — történeti — téma
nem válott be. A többi közül válogatni fogunk. —
R. L. (Temetőben.) Itt-ott van benne gondolat; de a
formával hadilábon áll. — Sz. M. (Sáska-dal.) Megkaptuk. Közelebb jönni fog. Üdvözlet! — V. Gy. (Mit
kérünk mi a miniszter úrtól.) Bármit kérnek is, az ily
formális kérelem nem láthat napvilágot — nyomtatásban, a nagyközönség előtt. Forduljanak folyamodvány
útján a miniázter úrhoz. — Dr. M. E. (Az új adókról.)
Lapunk 28. számában közöljük. Reméljük, hogy ígért
cikkei számáraalkalomadtán szintén helyet szoríthatunk.
Tartalom: Metianu. (—r.) — A hazafias nevelés
eszköze. Szalay Pál. — A vakáció. Kóródy Miklós. —
Szemelvények új adótörvényünkből. Móczár Elemér dr. —
Lapszemle. —ma. — Községi és egyéb helynevek. —
Szépirodalom: Egy kis bokréta. (Picike hangya.
Kántor Mihály. Úton. Finta Sándor. Május. László
István. Szívem kertjében. Szalay Gyula. Fény. Lelwczky
Béla. Lelkem ! JBérczy Lajos.) — Tanítók tanácsadója.—
Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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A népművelési egyesületek és a
tanítóság.
írta: Asztalos

Gyula.

Az elemi és ismétlő-népiskola az ismereteknek
csupán az elemeit adja útravalóul, amely gondos elraktározás mellett sem elegendő, hogy
arra széles és erős alapon az ember jövője
bizton felépülhessen. A népnek sok ismeretre van
szüksége, ami tantervbe nem foglalható, mert a
legnagyobb mester — az élet — sokszor meglepetésszerűen dobja az ember elé problémáit.
A nagyobb városainkban alakuló szabad
líceumok, különféle kurzusok ezt a célt sikeresen szolgálják. A falusi és kisvárosi községekben azonban — a kulturális intézmények
nagy fogyatékos 1 ágánál fogva — más nyomokon
kell haladnia a népművelésnek. Bármennyire jó
véleménnyel legyünk is kulturális haladásunkról, mégsem állíthatjuk, hogy a nép nagy
tömege — csak az írni és olvasni tudókat
tekintve is — a tudásnak arra a színvonalára
emelkedett, amely mellett nyugodtan
láthatnák
legféltettebb közjavainkat,
illetve az azok sorsára való döntő befolyást a nép kezében.

Ezzel betetőzi magasztos hivatását, és a szó
legnemesebb értelmében néptanítóvá lesz.
Ez okok miatt a népegyesiíletek vezetése legméltóbb helyen a tanító kezében van. Kétségtelennek tartom, hogy az itt elmondottak igazsága elevenen él a magyar tanítóság lelkében
s hogy mégis oly lassan alakulnak népművelési
egyesületeink, annak oka talán abban a félénk
tapogatódzásban rejlik, mely nem talál kielégítő feleletet a megalakítás módozatára nézve.
Nincs kialakult vélemény arra a munkálkodásra nézve sem, amely az egyesületi működésnek kellő becsű tartalmat kell, hogy adjon.
Szolgálatot vélek t e h á t tenni az ügynek, amikor egy harmadéve fennálló fővárosi népművelési egyesület munkálkodását vázlatosan ismertetem. Az I. Icer. Istenhegyi Népművelési Egyesület ez, amelyről a Néptanítók Lapja 1908.
évi 12. számában is szó volt. Ez a közlemény
azonban csak az al ipozási munkálatokat mutatta be. A jelenlegi működésének teljességében akarja feltüntetni.
*

*

*

Az „I. ker. Istenhegyi Népművelési Egyesület"
Egri Tóth Kálmán iskolaigazgató kezEbben leli magyarázatát az a lázas készség,
deményezése
folytán alakult meg. Oldalán
amellyel kiváló és nagytudású férfiak megtevékeny
részt
vesz a munkában az iskola
jelennek az egyre szaporodó munkásgimnáziumokban, szabad líceumokban, népegyesületek-. tanítótestülete. A jobbára szegény majoros és
ben s megnyitják a tudás világát a sötétben napszámosokból álló németajkú tagok anyagi
tapogatódzók előtt. Am a következményeiben és szellemi érdekeinek odaadó szolgálata, válakiszámíthatatlan fontosságú politikai esemé- mint azon magasabb társadalmi és nemzeti
nyekhez képest, nagyon kevés az — egy csöpp érdekeknek sikeres ápolása, amelyek az ilya tengerben — ami a népművelés
érdekében nemű egyesületek működéséhez méltán fűződtörténik. Nem volna szabad, hogy legyen az nek : megszerezte az Egyesület számára a közországnak olyan félreeső községe, ahol nép- élet számos jeles férfiának anyagi és erkölcsi
művelési egyesület ne buzgólkodnék a nép támogatását, sőt tényleges közreműködését is.
Az Egyesület a folyó ciklusban november
szellemi érlelésén, anyagi boldogulásán. Ezek
segítségével megsokszorozódnának szellemi és hó 8-án kezdte meg kultúrális és közgazdagazdasági javaink. Valóságos megújhodás volna sági téren mozgó tevékenységét.
ez a kultúra jegyéhen.
A magyar tanítóság feladata lenne előmozdítani e népnevelési egyesületek alakulását.

Ismeretterjesztő élőadások tartatnak a magyar
történet és irodalom köréből. Kiváló
gondot
fordít az Egyesület azon legfontosabb állam-
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polgári jogok és kötelességek megismertetésére,
amiknek ismerete és gyakorlása mellett, a
tagok a magyar hazához és annak törvényeihez
mindinkább öntudatosan és fokozódó szeretettel
fognak ragaszkodni.
Népszerű előadásokban orvosok ismertetik
meg a titkos gyógyszerekre, a gyermekápolásra,
fertőző betegségekre vonatkozó közhasznú tudnivalókat. Tartatnak előadások, amelyek a főváros szociális és egyéb közhasznú
intézményeit
ismertetik. Ugyanezen cél szolgálatában állanak
a tavasszal vasár- és ünnepnaponként rendezendő kirándulások is. Télen a vasárnap délutánokat Uránia-előadások töltik be. Tüzetesen
foglalkozik a programm a helyes táplálkozásnak
és a főváros élelmezéséngk megvilágításával.
Hatni kíván az Egyesület tagjai vagyoni jólétének emelésére is. Minthogy a tagok jórésze
majoros és kertészmunkás, ezért ily irányú
előadásai a virág- és gyümölcskertészet, zöldségtermelés, okszerű tejgazdaság és méhtenyésztés köréből valók.

28. SZÁM.

sonlóan hasznos segédeszköznek bizonyultak a
magyar nyelv megszerettetésére is.
Ezen előadásokon kívül tanfolyamot rendez
írni-olvasni nem tudók részére, továbbá a számolás és fogalmazás
elsajátítására.
Az egyesület munkáját kiegészítik az időnkénti , ünnepélyek,
melyeknek műsora ének,
zene, szavalásból vagy műkedvelői színielőadásból áll. Az ünnepélyek között kiváló jelentőségűek a hazafias célzattal rendezett előadások, nemzeti ünnepségek.
A főváros által az Egyesület céljaira átengedett iskolai helyiségekben szépirodalmi és
napilapok, valamint szórakoztató játékok állanak
a tagok rendelkezésére. A szerencsejátékok természetesen tiltva vannak.
*

Egyetmást a szervezés mikéntjéről.
Az első tennivaló, hogy a helybeli értelmiség
rokonszenvét megnyerjük az Egyesület eszméjének. Ez nagyon könnyű dolog. Művelt emberek között ritka kivétel az, aki a népművelés
magasztosságát, nemzeterősítő fontosságát ne
A kormány támogatása lehetővé tette az ismerné. Második és legfontosabb tennivaló a
ingyenes kosárfonó-tanfolyam megújítását, amely nép hajlandóságának megnyerése. Ez már nem
télen keresetet biztosít az arra rászoruló csa- olyan könnyű, de nem is nagyon nehéz dolog,
ha tudjuk, hogy a haszon, a vagyoni jólét
ládoknak s hivatva van csekély befektetéssel
az, aminek legcsábítóbb hatása van a népre.
űzhető liáziiparágot meghonosítani.
A hasznot, az anyagi jólétet kell szemük elé
A Múzeumok és Könyvtárak Országos Ta- tárni. Ezt cselekedve, nem is játszunk hamis
nácsa adományozása folytán 1000 koronás, a jelszavakkal, mert a népegyesületek egyik nam. kir. földmívelésügyi miniszter úr őnagy- gyon fontos feladata a gazdasági jólét emelése.
E z t a gondolatot kell megragadni s a tömöméltóságának adományozásából pedig 300 korülés, egyesülés alapeszméjévé tenni. E köré,
ronás könyvtár birtokába jutott az Egyesület. mint középpont köré kell sorakoznia az egyeÖröm megfigyelni, mily gyors tempóban emel- sület különböző irányú tevékenységének. Az
kedik a tagok olvasási kedve s eízel karöltve egyesületbe mindkét nemet bevonhatjuk, ideértve
a serdülő ifjúságot is. Kivihetetlen dolgokkal
tudásvágya.
csábítani, kecsegtetni a népet természetesen
A vasárnaponkénti Uránia-előadásokon kívül
célszerűtlen, sőt vétkes könnyelműség volna.
a folyó ciklusban (téli évadban) az ismeretTekintve a népművelés országos fontosságát,
terjesztő előadások száma: 52.
nagyon kívánatos volna, hogy tanítótestületeink
Emellett az Egyesület részint a tagok nemes általános és köri közgyűléseiken behatóan foglalszórakozása céljából, részint, mert a magyar kozzanak országszerte ezzel a dologgal.
Az egyesület működésének köre a rendelkebeszédre szoktatásnak, a magyar érzésnek zésre álló munkaerőkhöz képest bővül vagy
értékes tényezőjéül bizonyult, vegyeskart (dilos- szűkül. Kevés ma már az olyan hely, ahol a
kört) alakított tagjaiból. Hogy pedig a mun- tanító volna az egyetlen müveit ember. Pap,
kájából hazatérő ifjút a léha, erkölcstelen jegyző, ügyvédek, kertészek, orvosok, értelmes
mulatozástól, korcsmai tivornyázástól elvonja, gazdák, mindmegannyian készséges munkatársai lesznek. De ha a tanító egymaga áll is,
a hideg idő beálltáig vasár- és ünnepnap dél- szűkebb körben ugyan, értékes munkát végezhet,
utánonként testedző és ügyesítő játékdclutánokat amely méltó mindenkinek az elismerésére.
rendez. A játékdélutánok a daloskörhöz ha-
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A felnőttek oktatása és az ifjúsági
egyesületek.
A felnőttek oktatásánál sok körülmény
veendő tekintetbe. Ott, hol a lakosság tekintélyes része — pl. városokban — ipari foglalkozást űz — meg aztán egyébként is szakszerű oktatásról lévén szó — szükség van
fokozatokba, hogy úgy mondjam, osztályokba
osztásra. Itt a hallgató megfelelő alapismeretekkel rendelkezik a továbbképzéshez, amit
részben az iparostanonc-iskolában, részben az
ismétlőben nyert.
Másként áll a dolog tanyán, pusztán, sőt
kisközségekben is, melyekre nézve — mint
Szabó Elemér úr is egy hasonirányú cikkében
jelezte— külön gondoskodás kellene — rendszerint osztatlan népiskolák lévén — az elemi
népoktatás részére megszabott tanterv keresztülvitelére, mivel az osztatlan és osztott népiskolák munkaideje között óriási különbség van.
Ily helyeken a kötelező iskolázás mellett
is — sajnos — nagyon sokan vannak, kik
vagy nagyon kevés, vagy semminő elemi oktatásban nem részesültek és pedig azért, mert
iskola nem volt, vagy ha volt is, olyan téli
iskola, hol minden pedagógiai ismeretet nélkülöző paraszt napszámosok tanítottak az év téli
hónapjaiban, úgyszólván minden eredmény
nélkül, sőt tanítanak ma is.
Már most lehet képzelni, micsoda műveltségi állapotok uralkodnak ilyen helyeken, sőt
elképzelni sem lehet.
A vezetésem alatt álló állami népiskolában
— mely egészen újkeletü — az elmúlt iskolai
évben 7ö beiratkozott mindennapi növendék
közül hat, 13—14—15 éves kora dacára sem
írni, sem olvasni nem tudott, bár 7—8 éves
korától rendesen járt az ott eddig fennállott
téli iskolába — mint nevezni szokták.
Ismétlő-iskolába beiratkozott tanköteleseim
közül 5 nélkülözi eddig az írás-olvasás ismeretét. Kérdem, mi történjék ezekkel s hozzájuk
hasonló emberekkel?
Részemről a megoldást a következőkben
találnám.
Legyen kötelezővé téve minden népiskolában
az ifjúsági egyesületek szervezése. Rendeletileg,
vagy törvényben köteleztessék minden 15. életévét meghaladott ifjú az egyesületbe lépésre.
Ez már csak azért sem íitközhetik akadályokba,
mert, ha cseléd is az illető — pláne kötelezettség révén — módjában áll az egyesületi
— rendesen esti — összejöveteleken hetenként
kétszer-háromszor megjelenni.
Az analfabéták részére az ifjúsági egyesületek keretében rendeztessék mindaddig tan-
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folyam, míg analfabéta kerül azon vidéken,
mely esetben az analfabéták száma rövid időn
belül 0-ra redukálódnék. Ez analfabéta tanfolyamra korkülönbség nélkül felveendő minden
jelentkező. Az ifjúsági egyesületek általános
alapszabályzata szerint minden korosabb egyén
is felvehető pártoló tagul, a megállapított
tagsági díj lefizetése mellett. Ott, hol ez
akadályt képezne, engedtessék el a siker érdekében a tagsági díj és így inkább a m. kir.
kormány gondoskodnék a dologi kiadásoknál
megfelelő fedezetről.
Tudom jól, hogy a közokt. kormány mennyire
szívén viseli a népoktatás sorsát s ép azért
hiszem, hogy az amúgy is nem nagy számban
szervezendő analfabéta-tanfolyamok vezetői
részére — kik valóban fontos, a magyar
nemzeti állam érdekeit mélyen érintő munkát
végeznek — módot fog találni, dacára a pénzügyi nehézségeknek, megfelelő, pl. 100 korona
tiszteletdíj kiutalására. Hogy ez mennyire
fontos azok előtt, kik ismerik a néptanító
helyzetét, bővebben magyarázni nem szükséges.
Már most a fentebb említett körülményeket
véve tekintetbe, miután ezen állapotok nem
specialiter a mi vidékünkön találhatók, sőt
egyebütt még silányabbak, úgy hiszem a falusi
és tanyai oktatásnál — az analfabétákat sem
véve ki — csakis egy egységes csoportban
lenne vezetendő a tanítás.
Az analfalbéták is épúgy értelmes emberek
lévén, misem gátolja őket, hogy az általános
ismereteket elsajátítsák. A tanítás amúgy is
meglehetősen szabad határok között mozogván — mint ahogy szükséges is — csak
használ az oktatásnak, mert az ugyanazon
csoportosítású oktatás keretében, ugyanazon
anyagot évről-évre többoldalú megvilágításban,
bővebben és alaposabban is adhatni elő.
Elvégre nem a magasabb, hanem a mindennapi ismeretekben való alaposabb kiképzés a
cél. Mindenesetre szabály marad, hogy az
oktatás itt is a helyi viszonyokhoz alkalmazandó.
Célom lévén a felnőttek oktatását és az ifj.
egyesületek szervezését kapcsolatba hozni, még
azt említem fel, hogy a felnőttek oktatásának szervezése igazán eredményes csak úgy
lehet, ha az az ifj. egyesületek keretében történik.
Ismerem a nép gondolkodását. Faji büszkeségből, álszeméremből sem menne hallgatni
olyan oktatást, melynek megszabott határok
között, iskolaszerű jellege van. Egy magyar
kisbirtokos — bár analfabéta is — nem fogad
el szabályokba foglalt utasítást.
Legyen az önálló, látszólag is bár, önkormányzattal, szabad rendelkezési joggal ellátott
27*
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testület, abba szívesen lép be. Megfelelő vezetés mellett szívesen tesz bármit is, ba az egyesület érdeke, tehát az övé is úgy kívánja.
Az egyesületet szeretik. Ott önállóknak,
szabadnak érzik magukat, s a tanító tapintatos vezetése nem teher, hisz ismerik a tanítót,
s tudják, hogy attól csak jót és szépet várhatnak és nyernek, s így öntudatlan is szíves
készséggel adják magukat mégis a lassanként
szinte megszokott iskolai fegyelem alá.
Ismétlem ezt, tapasztalásból állíthatom, s
ezért mondom, hogy sikeres oktatás csak az
ifj. egyesület keretében történhetik, hisz legmagyarabb költőnk is mondja a m a g y a r r a
vonatkoztatván:
Hogyha vele bánni tudnak
Az ingét is odaadja.
Csikós

József.

Szabadtanítás egy alföldi vármegyében.
(Vége.)
XI. K o n d o r o s .
(Tartottak 3 előadást.)
1. A kenyér és só. Előadó: Mocskonyi József,
főgimn. igazgató (1908 dec. G.). 2. A magyar
történelem kiváló korszakai.
Előadó: Czirbusz
Endre, ág. hitv. tanító (1909 febr. 28.). 3. A
víz. E l ő a d ó : Krecsmarik Endre képzőint. tanár.
(1909 márc. 7.).
a

XII. ÖCSÖd.
(Tartottak 2 előadást.)

1. Petőfi hazafias és szerelmi költészete. Előadó: Pataki, János tanító (1908 dec. 13.).
2. JLZ új választási törvényről.
E l ő a d ó : dr.
Danes Szilárd, ügyvéd (1909 febr. 21.).
XIII. Békéss,?entandrás.
(Tartottak 4 előadást.)
1. A hő szerepe és fontossága a mindennapi
életben. E l ő a d ó : Krecsmarik, Endre képzőint.
tanár (1908. nov. 29.). 2. Az adóról az adózóknak. Előadó: Illés István adótárnok. (1909
jan. 17.). 3. Az alkohol. Előadó: dr. F a r a g ó
Mór, orvos (1909 jan. 31.). 4.
Magyarország.
1514-ben. Előadó: Bencsik József, tanárjelölt
(1909 febr. 13.).
XIV. Szeghalom.
(Tartottak 13 előadást.)
1. A honfoglalás. Előadó : Szeghalmy Gyula,
ev. ref. tanító (1908 nov. 15.). 2. A gyümölcs
termelése és értékesítése. Előadó: Szeghalmy
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Gyula, ev. ref. tanító (1908 nov. 25.). 3. A Tisza
vidéke. E l ő a d ó : Szeghalmy Gyula, ev. ref. tanító
(1908 dec. 9.). 4. A társadalmi rend keletkezése
és fejlődése. Előadó: Szeghalmy Gyula, ev. ref.
tanító (1908 dec. 20.). 5. A kéletázsiai világforgalom útvonalán. E l ő a d ó : Szeghalmy Gyula,
ev. ref. tanító (1908 dec.,28.). 6. A teriilet és
köbszámítás gyakorlati alkalmazása.
(I.) Előadó: Szeghalmy Gyula, ev. ref. tanító (1909
jan. 6.). 7. A terület és köbszámítás
gyakorlati
alkalmazása.
(II.) E l ő a d ó : Szeghalmy Gyula,
ev. ref. tanító (1909 jan. 13.). 8. Az ember.
Előadó: Szeghalmy Gyula, ev. ref. tanító
(1909 febr. 12.). 9. Jézus
élete. E l ő a d ó :
Szeghalmy Gyula, ev. ref. tanító (1909. febr.
18.). 10. A kurucvilág. Előadó: Szeghalmy
Gyula, ev. ref. tanító (1909 febr. 24.). 11. A
hadsereg. Előadó: Szeghalmy Gyula, ev. ref.
tanító (1909 febr. 28.). 12. A szentföld. Előadó: Szeghalmy Gyula, ev. ref. tanító (1909
márc. 7.). 13. A szabadságharc.
Előadó:
Szeghalmy
Gyula, ev. ref. tanító
(1909
márc. 13.).
XV. Körösladány.
(Tartottak 2 előadást.)
1. A honfoglalás. E l ő a d ó : Szeghalmy Gyula,
ev. ref. tanító (1908 nov. 17.). 2. A
Tisza
vidéke. E l ő a d ó : Szeghalmy Gyula, ev. ref.
tanító (1908 dec. 4.).
XVI. Csorvás.
(Tartottak 3 Előadást.)
1. Az alkohol pusztítása.
Előadó: Horváth
Lajos, el. isk. igazgató-tanító (1908 nov. 29.).
2. Az állattenyésztés.
Előadó: Fecske Pál,
tanító (1908 dec. 13.). 3. Tüdővész és trachoma.
Előadó: dr. Molnár Lajos, közs. orvos (1909
febr. 21.).
XVII. Gádoros.
(Tartottak 4 előadást.)
1. A kolera és a tifusz. Előadó: dr. Láng
Jenő, közs. orvos (1908 dec. 6.). 2. A tüdővész
elleni védekezés. Előadó: dr. Láng Jenő, közs.
orvos (1908 dec. 20.). 3. A magyarok bejövetele. Előadó: Kolbenheyer Kálmán, tanító
(1909 jan. 24.). 4. Az Arpádházi
királyok.
Előadó: Szilágyi Ferenc,tanító(1909. febr.21.).
X V n i . Nagyszénás.
(Tartottak 2 előadást.)
1. Hogyan védekezzünk a kolera és a tifusz
étlen. Előadó: dr. L á n g Jenő, közs. orvos
(1908 nov. 28.). 2. Védekezés a gümőkór ellen.
E l ő a d ó : dr. Láng Jenő, közs. orvos (1908
dec. 13.).
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XIX. Tótkomlós.
(Tartottak 3 előadást.)
1. Az alkoholizmus.
Előadó: Balázs Béla,
tanító (1908 nov. 29.). 2. Jézus élete. Előadó:
Herdiincska Lajos, ág. lelkész (1908 dec. 27.).
3. A méhészet. E l ő a d ó : Szokolay Pál tanító
(1909 jan. 17.).
XX. Pusztaföldvár.
(Tartottak 4 előadást.)
1. A szegény ügy rendezése és a földmívélők
nyugdíjegyesületínek
terjesztése. E l ő a d ó : Versényi Elemér, segédjegyző (1908 dec. 8.).
2. Természeti
tünemények
Izland
szigetén.
Előadó: Keller József, el. iskolai igazgató.
(1908 dec. 22.). 3. Kossuth Lajos élete. Előadó: Dobozi János, tanító (1909 jan. 5.).
4. A fertőző betegségek ellen való védekezésről.
Előadó: Keller József, el. iskolai igazgató
(1909 jan. 19.).
XXI. Szentetornya.
(Tartottak 4 előadást.)
1. Az éneklőmadarak
haszna és védelme.
E l ő a d ó : Macher Lajos, tanító (1908 dec. 20.).
2. Az akarat nevelése. Előadó: Pápai Zsófia
tanítónő (1909 jan. 17.). 3. A nemzeti küzdelmek kora. Előadó: Szedlacsek István, igazgatótanító (1909 jan. 27.). 4. Védekezés a trachoma
ellen. Előadó: Keller Ferenc, tanító (1909
febr. 27.).
XXII. Gyopárhalom.
(Tartottak 3 előadást.)
1. Honfoglalás. E l ő a d ó : Sin István, tanító
(1908 dee. 6.). 2. Az egészség legfőbb kincs.
Előadó: Sin István, tanító (1908 dec. 20.).
3. Szakszerű szőlőmívelés. Előadó: Sin István,
tanító (1909 febr. 7.).
X X i n . Orosháza külterület.
(Tartottak 4 előadást.)
1. A tatárjárás és az utolsó Ar pádházi
királyok. E l ő a d ó : Szabó Márton, tanító (1909 jan.
10.). 2. Az alkohol. E l ő a d ó : Szabó Márton,
tanító (1909 jan. 24.). 4. A
gyümölcsfa-tenyésztés.
E l ő a d ó : Szabó Márton tanító (1909 jan. 31.).
4. A fertőző betegségek. Előadó: Szabó Márton,
tanító (1909 márc. 21.).
XXIV. Orosháza.
(Tartottak 24 előadást.)
1. A gép az ember szolgálatában.
Előadd:
Gaal Mózes, író (1908 nov. 15.). 2. A villamos
világítás. Előadó: Harsányi József, polg. isk.
tanár (1908 nov. 21.). 3. Első királyaink kora.
Előadó: Rencsisovszky Ferenc, hírlapíró. (1808
nov. 29.). 4. A csillagok világa. E l ő a d ó : Pál
Ernő, polg. isk. tanár (1908 dec. 6.). 5. Dal-
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mácia földje, népe és politikai fejlődése. Előa d ó : Pál Ernő, polg. isk. tanár (1908 dec. 13.).
6. A Hunyadiak kora. Előadó: Ivánovics Viktor, polg. isk. tanár (1908 dec 20.). 7. Páris
nevezetességei és környéke. Előadó: Fabiczy
Pál, tanító. 8. Vörösmarty élete és költészete.
E l ő a d ó : Balázs Béla, tanító.- (1909 jan. 3.).
9. Gyermekápolás és gyermekvédelem. Előadó:
dr. Steiner Zsigmond, orvos (1909 jan. 10.).
10. Művészettörténet
a XVIII.
és XIX.
században. Előadó Pál E r n ő n é : (1909 jan. 17.).
11. A nemzeti siilyedés korszaka.
Előadó:
F ü r s t János, tanító (1909 jan. 24.). 12. Kossuth Lajos élete és működése. Előadó: Fürst
János, ev. tanító (1909 jan. 30.). 13. 1908. évi
közgazdaságunk. Előadó: R ncsisovszky Ferenc,
hírlapíró (1909 febr. 7.). 14. A baromfi-tenyésztés iránya és értékesítése. Előadó: Fabiczy Pál,
tanító (1909 febr. 14.). 15. Lakás és egészség.
Előadó: Ivanovich Viktor, polg. isk. tanár
(1909 febr. 21.). 16. As új
Magyarország.
Előadó: Rencsisovszky Ferenc, hírlapíró (1909
febr. 28.). 17. Fiume.
Előadó: Szél István,
mérnök (1909 márc. 7.). 18. Petőfi Sándor.
E l ő a d ó : Pál Ernőné (1909 márc. 14.). 19. A
Tisza. Előadó: Kiss László, ev. ref. lelkész
(1909 márc. 21.). 20. A Balaton.
Előadó:
Kiss László, ref. lelkész (1909 márc. 28.).
21. Az Al-Duna.
E l ő a d ó : Pál E r n ő n é (1909
ápr. 4.). 22. A Magas-Tátra
és vidéke. Előa d ó : Fabiczy Pál, tanító (1909 ápr. 11.).
23. Hazai gyógyfürdőink.
Előadó: Ivánovicli
Viktor, polg.'isk. tanár (1909 ápr. 18.). 24.
Hazai gyógyfürdőink
(II.) E l ő a d ó : Ivánovicli
Viktor, polg. isk. tanár (1909 ápr. 25.).
*
E kimutatás világos képét nyújtja a közművelődési bizottság tevékenységének. Itt-ott
az elért eredmény, ha nem is volt feltűnő, de
tekintettel a kezdőév nehézségeire, elismerést
érdemel a helyi bizottságok tevékenysége is.
A kezdőév munkája megtörte a közönyt s a
vármegye müveit társadalma a bizottság törekvését megértette és a hatóságokkal karöltve,
igazi szellemi otthonokat alapított a tanulni
vágyó népnek. Az a közel félszázezer hallgató,
kik a rendezett közművelődési előadásokat
végighallgatták, azzal az érzéssel távoztak
mindannyiszor, hogy az előadások útján fellelték azt a helyet, hol szeretetet és világosságot terjesztenek.
A 131 előadás tárgyak szerint a következőképen oszlott m e g :
1.
2.
3.
4.

Történelmi élőadás
Magyar irodalmi élőadás . .
Természettani előadás . . .
Természetrajzi élőadás . . .

22
10
13
10

28. SZÁM.

22

5. Közegészségügyi előadás
. .
6. Művelődéstörténeti előadás . .
7. Művészettörténeti élőadás . .
8. Régészeti előadás
9. Földrajzi dőadás
10. Az ipar köréből vett előadás .
11. Mezőgazdasági előadás . . .
12. A gyakorlati méréstanbői . .
13. Társadalomtudományi
előadás

21
8
1
1
16
6
13
2
8

Összesen

131

*

A közművelődési bizottság működését a
legszerényebb anyagi körülmények között kezdette meg. Békés vármegye törvényhatósági
bizottsága e célra 1000 koronát adott a bizottság rendelkezéséi-e. Helyiségről,
annak
fűtéséről, világításáról és rendbentartásáról az
egyes községek gondoskodtak.
Omeya.

A népkönyvtárak a Skandinávállaiiiokban.
Irta: Ispánovics

Sándor.

A felnőttek oktatása érdekében országosan
szervezeit iskolán kivüli tanítás egyik hathatós
eszköze a jól felszerelt népkönyvtár. Ott, hol
rendszeres tanfolyamokat, vagy sorozatos előadásokat nem tarthatnak egy vagy más körülmények miatt, a népkönyvtár van hivatva e
mulasztásokat pótolni. De az előadások mellett
is szinte nélkülözhetetlen egy könyvtár, különben az önképzés fölgerjedt vágyát nem lehet
sem kielégíteni, sem tovább fejleszteni.
De a könyvtárak közül is csak az felel meg
igazán céljának, amely elsősorban kifogástalan
jó, igazán a népnek való, hasznos, népiesen
írott tudományos ismereteket foglal magában.
Ugy kell összeállítani a népkönyvtárt, hogy az
teljes lexikon legyén, melyben az egyszerű
polgár, a katalógus és a könyvtárnok segítségével megtalálhassa mindazt, amire szükségé
van, amire kíváncsi.
A helyesen vezetett s a jól fölszerelt népkönyvtár kulturális haszna végeredményében
nagy és kiszámíthatatlan. Az államok legtöbbje
fölismerte már a népkönyvtárak nagy jelentőségét s gondjaiba veszi, támogatja, segélyezi
azokat. Csakhogy míg egyik országban a népkönyvtárügy tisztán állami feladat, addig a
másikban a társadalom is segíti az államot
missziójában. Felemlítem az európai államok
közül azokat, melyek különösebb pártfogásban
részesítik népkönyvtáraikat és ezek a Skandinávállamok.
Svédországban
már 1905. év óta országgyűlésiig szavazzák meg a népkönyvtárak
segélyezésére fordítandó összeget, ami évenként

70.000 K. Ebből az összegből jut a "népkönyvtárakat intéző bizottságnak" 15.000 K.
Ez a bizottság intézi az ország népkönyvtárainak központi ügyeit. Kiválasztja a könyvtárak
részére a könyveket és közvetíti azok vételét,
azonkívül vándorkönyvtárakat tart fönn. A többi
55.000 K-t, a kerületi elöljárók útján, a különféle könyvtárak kapják. S pedig ezen segélyből
részesülnek a „tanítói, a falusi és városi
könyvtárak", továbbá az „iskolák és ^különféle egyletek könyvtárai". Természetesen a
70.000 K-t csupán a könyvtárak segélyezésére
fordítják, ú j könyvtárak szervezéséről egy másik
összeg gondoskodik.
Norvégia jelenleg 50.000 K-t fordít évenként
népkönyvtáraira, melynek száma 734 s így az
évi segélyből egyre-egyre jut körülbelül 70 K
állami segély és ugyanekkora összeggel tartozik támogatni minden egyes megye is a területén lévő.népkönyvtárakat. A népkönyvtárakat
intéző bizottságok „Kirke departemen"-tek
szerint igen jó szervezetűek s működésük egyöntetű. A bizottságok központi szerve adja ki
a könyvjegyzéket, végzi a könyvvásárlást és
azok elosztását. Az utolsó évben 34.700 K-ért
vásárolt könyveket. Az iskolai könyvtárak
(gyermek és ifjúsági) fönntartása mindig a
tanítóság- és elöljáróságból választott bizottságra van bízva. Ez alapít új iskolai könyvtárakat is a már engedélyezett kedvezményes
árú könyvekből, vagy azon adományból, melyeket a központi bizottság három egymásutáni
évben j u t t a t neki.
Dániában évenként 36.000 K-t költ az állam
a nép- és iskolakönyvvtárakra és 38.000 K-t
ád az „Aarhus" központi kölcsönkönyvtár
segélyezésére. Evenként 528 könyvtár kér segélyt az állami összegből s így egyenként
70 K segélyben részesülnek.
Finnország.
Ebben az országban, mint a
kultúrális intézmények legtöbbjét, úgy a népkönyvtárakat is, a kerületek, társaságok, magánosok, szóval a társadalom istápolja. Különösen
nagy szerepe van ebben a „Népmívelő társaságnak" melynek jegyzék szerint összeállított
kész népkönyvtárai vannak saját kiadványaiból
és más könyvekből, melyeket a helyi intéző
körök meghallgatása után, díjmentesen adományoz az egyes kerületéknek. De az állam is
juttat évenként 25.000 Mk-t a népkönyvtáraknak, még pedig a „Népművelő társaság" útján.
Tartalom. A népművelési egyesületek és a tanítóság. Asztalos Gyula. — A felnőttek oktatása és az
ifjúsági egyesületek. Csikós József. — Szabadtanítás
egy alföldi vármegyében. (Vége.) — A népkönyvtárak
a skandináviai államokban. Ispánovics Sándor.
Felelős szerkesztő:

Benedeie

Hielt.

Az államvasútak nyári menetrendj e,
to
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Figyelmeztetés!
A „Néptanítók Lapja" elmaradt száinain«ak pótlólag leendő megküldése végett nem ezen igazgatósághoz, hanem, a P. T. Sz. Gy. III. r.
485. §-a 3. pontja értelmében, azon pósta- és távirdaliivatalhoz kell
mindenkinek fordulni, amelynek az elmaradt számot kézbesíteni
kellett volna.

Egyetemi nyomda
PÁLYÁZATOK.
Betöltendő M á l y i n k á n (Borsod megye) a reform,
kántortanítói állás. Javadalma: ezerszáz korona készpénz, kétszobás lakás melléképületekkel; húsz méter
kemény tűzifa behordva, felvágva és temetési stóla.
Kötelessége: a mindennapi és ismétlős növendékeket
a tiszáninneni református egyházkerület tanterve szerint tanítani; vasárnap, hétköznap, esketéseken a
szokásos templomi éneklés vezetése; hat kánonikus
órán és lelkész akadályoztatása esetén, szószéki teendők végzése ; összhangzatos egyházi énekkar vezetése.
Pályázati határidő : július 24. Állás szeptember 1-én
elfoglalandó. Pályázati kérvények Pataki János, ref.
lelkészhez küldendők Mályinkára, u. p. Dédes.
(799—II—2)
Zichy Nándor gróf adonyi uradalmi kezelősége
pályázatot hirdet az uradalomhoz tartozó alsóczikolai uradalmi magániskolában üresedésben levő
tanítónői állásra. A tanítónő évi fizetése : készpénzben
1000 korona. Kap két szoba és 1 konyhából álló
lakást, 250 négyszögölnyi kertet, naponként 3 liter
tejet és évenként 28 köbméter puha tűzifát. Csak
római katholikusok pályázhatnak. Kötelessége leend:
az I—VI. osztályú tanulókat a magyar róm. kath.
püspöki kar által helybenhagyott tanterv alapján
tanítani s az ismétlő-iskolát is heti 5 órában vezetni,
mi azonban nem tehető ünnep- vagy vasárnap délelőttre. A pályázatok Zichy Nándor gróf adonyi
uradalma intézőségéhez küldendők 1909 augusztus
l-ig. Kelt Adonyban, 1909. évi június hó 24. Gémesi
Károly, uradalmi intéző.
(817—II—2)
Siketnémák felvétele. A siketnémák budapesti
állami országos intézetének I. osztályaiban a jövő
tanévre 30 új növendék számára van üresedés. Felvételt nyernek elsősorban a székesfővárosban és a
szomszéd falvakban élő teljesen siketnéma, részleges
hallással és némi beszédmaradvánnyal bíró, később
megsiketült gyermekek. A szegénysorsúak a képzés
egész idejére eltartási- és útisegélyt kaphatnak az
intézettől. Másodsorban az ország távolabbi részeiből
is felvétetnek olyan a fentiekhez hasonló fogyatkozásokban szenvedő gyermekek, akiknek eltartási díjait
egészben vagy részben biztosítják a hozzátartozók,
vagy akik segélydíjra érdemesek. Felsőbb osztályokba
való felvételért is lehet folyamodni. Érdeklődőknek
díjtalanul küld felvételi nyomtatványokat az intézet
VIII. ker., Mosonyi u. 8. sz. alatt működő igazgatósága. Pályázati határidő: július 20. A később beérkező folyamodványok nem vétetnek figyelembe.
(845—II—2)
A liptónémetporubai ev. leányegyház II. tanítói
állomására okleveles tanítónő kerestetik. Javadalmazása : lakás, tandíjból 100 korona. Az állás elfoglalása után államsegély kérelmeztetik. Tannyelv : tótmagyar. Pályázati határidő: 1909 július 24. Király
Kálmán, iskolaszéki elnök, Liptószentiván.
(839—III—2)

igazgatósága.

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir.
miniszter úr által a Klotild-szeretetházzal kapcsolatban létesített szeretetházi nevelőképző-tanfolyamon
1909/10. iskolai év elején egyenként 800—800 korona
ösztöndíj-élvezettel járó két nevelőgyakomoki állás
fog betöltetni. Csakis oki. elemi iskolai tanítók pályázhatnak a fölvételért. Az ösztöndíjas nevelőgyakornokok a Klotild-szeretetházban a növendékekkel együtt
laknak, egy-egy 15—20 tagból álló családhoz lesznek
beosztva, ennek nevelésében részt vesznek s emellett
az intézet többi teendőiben az igazgató és a felügyelőbizottság utasítása szerint járnak el. Lakásért és teljes ellátásért a szeretetházat fenntartó egyesületnek
400 koronát fizetnek, a megmaradó 400 koronával
szabadon rendelkezhetnek. Hetenként egy előre kijelölt délután eltávozhatnak az intézetből, ezenkívül
havonként egy szabad vasárnapjuk van. A gyakornokok tartoznak állásukat a meghatározott napon elfoglalni s az év végén a felügyelőbizottság előtt szeretetházi nevelőképesítő-vizsgálatot tenni. A vallásés közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz intézett
kérvények tanítói oklevéllel, születési, orvosi és előtanulmányaikat igazoló bizonyítványokkal fölszerelve
f. év július 20-ig terjesztendők be a Klotild-szeretetház igazgatóságához, (Budapest, I., Budakeszi-út 8.)
hol részletes fölvilágosítást ad az igazgató. Budapesten, 1909 június hó. Neményi Imre dr., s. k. felügyelőbizottság elnöke. P. H.
(57/h-II—2)
Nagyméltóságú báró Wodianer Albert úr által fenntartott magánjellegű ódögösi pusztai iskolában, szeptember elsején betöltendő tanítói állásra pályázat
hirdettetik. Szabad lakás, 1000 korona évi fizetés,
20 köbméter tűzifa, egy magyar hold kert, ingyenes
orvosi kezelés és ötödéves korpótlék. Pályázhatnak
magyar, okleveles tanítók, kik a tót nyelvet is értik.
Folyamodványok egyszerű bizonyítvány másolatokkal,
melyek nem adatnak vissza, július végéig a jószágfelügyelőséghez, Komjáth (Nyitra megye), intézendők,
hol a díjlevél összes feltételei megtekinthetők.
(811—Hl—3)
A jászkiséri ref. egyház pályázatot hirdet a
nyugdíjaztatás folytán megüresedett kántortanítói
állomásra az alábbi javadalmazással: Szabad lakás,
esetleg a törvényben megállapított lakásbér. Előleges
évnegytdes részletekben fizetendő 1150 korona tanítói, 200 korona kántori fizetés. Díjlevélileg megállapított temetési stóla. A törvény által megállapított
korpótlék. Kötelességei: az iskolaszék által időnként
kijelölendő osztályok vezetése. A templomi éneklés
végzése orgona-kísérettel; temetések végzése. Egyházi éneklőkar szervezése, vezetése és azzal kívánatra
temetéseknél való közreműködés. A kellőleg fölszerelt
pályázati kérvények f. évi július 20-ig küldendők be
alulírott lelkészhez. Pályázók az augusztus 1-én délelőtt tartandó versenyéneklésen és orgonázáson megjelenhetnek, de az útiköltségek csak az egyház által
meghívottaknak fognak megtéríttetni. Fejes Dániel,
ref. lelkész.
(835-11—2)
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A hunfalvi (Szepes m.) ág. hitv. evang., hatosztályú elemi népiskolában megürült kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Évi javadalma: készpénz
750 korona, negyedéves részletekben ; termények beváltása fejében 150 korona ; 1 hold 1228 [_ -öl szántóföld használata; 24 méter tűzifa saját és 24 méter a
tanterem fűtésére, befuvarozva ; szabad legeltetési jog ;
a szokásos stóla; szabad, kényelmes lakás. Tanítás
nyelve : német-magyar. Kellően fölszerelt folyamodványok nagyt. Székely Gyula főeaperes-lelkészhez,
Kakaslomniczra, f. évi július hó 25-ig küldendők.
(825—II—2)
A „Ri m amurány - salgótarj áni vasmű-részvénytársaság" salgótarjáni kerülete nép- ós iparostanonciskoláinál egy 1400 korona kezdőfizetéssel, lakáa a
fűtéssel egybekötött tanítói állásra pályázatot nyitunk.
A pályázóktól megkívántatik, hogy rajztanfolyamvégzettséggel és zenében való jártassággal bírjanak:
Megfelelő működés esetén, a fennálló fizetési szabályzat szerint, 2200 koronáig terjedő szabályszerű előléptetés s kedvező üzemév esetén fizetési pótlék van
kilátásban. Fölszerelt kérvények az acélgyári iskolaszékre címezve, július hó 20-ig Salgótarjánba küldendők. Salgótarján, 1909 június hó 27-én. Az iskolaszék.
(828—II—2)
Róm. kath., oki. óvó- és tanítónő bármilyen állást
sürgősen elfogad. Cím: „Nevelőnő", Nyíracsád.
(831—II—2)
Atiszaderzsi református egyház orgonista-kántorfitanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése: készpénz
140 korona; 10 köböl kétszeres; 10 köböl árpa; 15
hold föld, minden adóját egyház fizeti; tandíj reform,
gyermektől 4 korona, idegen vallásútól 8 korona;
15 öl puha tűzifa. Értéke : 1.300—1400 korona. Minden
fizetését gondnoktól, negyedévenként kapja. Háromszobás lakás, melléképületekkel. Stóla. Kötelessége:
I—VI. fiúosztály vezetése, ismétlősök tanítása, orgonálás templomi és temetési alkalomkor, lelkész akadályoztatásakor helyettesítés. Legátus tartása. Oklevéllel fölszerelt kérvények július 24-ig lelkészi hivatalhoz beadandók. Próbaorgonálás július 25-én tartatik,
útiköltség megválasztottnak megtéríttetik. Állás szept.
1-én elfoglalandó.
(832—II—2)
A losonczi izr. hitközség elemi népiskolájánál a
tanító nyugdíjaztatása folytán megüresedő, évi 1400
korona törzsfizetéssel és 420 korona lakbérrel (esetleg
természetbeni lakással) javadalmazott egyik tanítói
állás betöltésére pályázatot hirdetünk. Csakis oly
okleveles férfitanítók pályázzanak, akik a magyar
és német nyelvet tökéletesen bírják, a héber nyelvben is jártasak s mindezt okmányokkal igazolhatják.
A képesítést, eddigi működést, kort és családi állapotot feltüntető eredeti avagy hitelesített okmányokkal felszerelt pályázati kérvények f. é. augusztus hó
l-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be. A
jelölteket az iskolaszék próbatanításra fogja meghívni,
az ebből eredő utazási költségeket azonban csak a
megválasztottnak téríti vissza. A megválasztott tanító
ideiglenes minőségben egy próbaévre és pedig az
1909/910-ik tanévre alkalmaztatik s egy évi sikeres
működés után véglegesíttetik. Az állás szeptember
hó 1-én elfoglalandó. Losoncz, 1909 június 25. Az
iskolaszék határozatából: Hoffmann Lipót dr., iskolaszéki elnök. Domber József, iskolaszéki jegyző.
(833—III—2)
A lekenyel ref. leányegyház előkönyörgő-kántortanítói állomására pályázat hirdettetik. Fizetése: 800
korona, ebből 400 korona készpénz; fa, tandíj, termény, föld és stóla. Okleveles tanító részére államsegélyért, 1000 koronáig, folyamodva lesz. Az állás
szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázatok július 25-ig
Sélley László ref. lelkészhez, Beretke (Gömör m., u. p.
Gömörpanyit), küldendők.
(872—II—2)
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Az alsóerdöfalvi (Szepesség, Tátrafüred mellett)
ev. leányegyházban a rendes kántortanítói állás szeptember elsejével betöltendő. Tannyelv: magyar-német.
Az 1000 korona törzsfizetés 326 korona állami kiegészítéssel biztosítva van. Az ötödéves korpótlékok szintén államsegélyből nyernek fedezést. A magyar és
német nyelvet teljesen bíró pályázók, kik esetleg
próbára is meghívatnak, kellően felszerelt folyamodványaikat július végéig alulírotthoz küldjék be. Nagyszalók 1909 június 28. Faix Mihály, ev. lelkész.
(884-11—2)
A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi kollégiumának tanítóképző-intézetébe fölvételért folyamodni július hő 31-ig lehet. Felvilágosítást szívesen
(846—II—2)
ad Gerhard Béla igazgató
A füzesgyarmati (Békés megye) községi iskolaszék
Füzesgyarmat községhez tartozó kertészszigeti
pusztán újonnan szervezett községi iskolához egy
tanítói állásra pályázatot hirdet. Az állás javadalma:
1. 1000, azaz egyezer korona készpénz, előleges, egyenlő
évnegyedes részletekben a község közpénztára által
fizetve. 2. Tisztességes lakás, mely áll: 2 szoba, konyha,
kamra s a szükséges melléképületekből. 3. 600 Qj-ől
kert. Kötelesség: egy osztatlan elemi s ismétlő-iskola
lelkiismeretes, pontos vezetése, kifogástalan magaviselet. Kellően fölszerelt kérvények július hó 2á-ig
a községi iskolaszékhez intézve, Stépán József tanító,
községi iskolaszéki jegyzőhöz küldendők. A megválasztott állását f. évi szeptember l-ig köteles elfoglalni.
Domokos Kálmán dr., elnök.
(854—II—2)
Pályázati hirdetés a kiskoszmályi reform, leányegyház tanítói állására. Javadalom: különböző címek
alatt 600 korona, mely állami hozzájárulással 1000
koronára egészíttetik ki. Kötelessége: mindennapi és
ismétlő-iskolások oktatása, vasárnap délután istenitisztelet tartása, anyaegyházbeli tanító akadályoztatása esetén annak, esetleg lelkésznek istenitiszteleteknél helyettesítése. Pályázati kérvények fölszerelten
az esperesi hivatalhoz, Alsószecsére (Bars megye) bezárólag július 25-ig küldendők. Állás 1910 szept. 1-én
foglalandó el. Űjbars, 1909 június 30. Varannay Lajos, ref. lelkész.
(856—II—2)
Pályázat a szegedi református egyházközség újonnan szervezett elemi leányiskolái tanítónői állására.
Javadalom: 1200 korona, melyből 1000 korona államsegély, 420 korona lakbér, 20 korona kertváltság, melyeket azonban az egyházközség jogosult bármikor természetbeni lakással és kerttel helyettesíteni. Díjlevél szerinti bizonyítvány- és magán vizsgadíjak. Kötelességek:
osztatlan I—VI. leányosztály, valamint ismétlő-leányiskolások tanítása, ugyanott kézimunkatanítás, a szegedi népiskolák református tanulóinak, valamint a
szórványokból bejáróknak is hitoktatása és egyházi
énektanítása az egyháztanács által meghatározandó
óraszámban és helyen, fiútanítónak akadályoztatása
esetén helyettesítése. Díjlevélmásolat kívánatra megküldetik. Oklevéllel, működési bizonyítványokkal,
valamint teljes egészségi állapotot igazoló tisztiorvosi bizonyítvánnyal fölszerelt kérvények 1909
augusztus 10-ig Bereczk Sándor, református lelkészhez Szegedre küldendők. Az állás 1909 szeptember
1-én elfoglalandó. A megválasztottnak úti- és költözködési költségei nem téríttetnek meg. Szegedi református egyháztanáca.
(864—III—2)
Végzett gör. kath. tanítóképezdész, ki a róm. kath.
kántorságban is jártas, tanítói állást keres. Címe : Oláh
Dezső, Alsókálinfalva (u. p. Máramaros-Dombó).
(865—III—2)
Perbálra (Pest mellett) kath., magyarul-németül
beszélő osztálytanító kerestetik. Javadalma: 1000 kor.
fizetés és bútorozott szoba. Kérvények a kath. iskolaszékhez intézendők. Választás 1909 július 25-én lesz.
Az állás 1909 szeptember 1-én elfoglalandó.
(883-1-1)
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A czikói (Tolna m.) róm. kath. iskolánál újonnan
szervezett 4-ik tanítói állásra augusztus hó l-ig pályázatot hirdetünk. Javadalma: 900 korona államsegély,
a hitközségtől 100 korona fizetés, 100 lakpénz és
20 korona kertváltság. Kötelessége: az iskolaszék által
évről évre kijelölendő mindennapi és ismétlő-iskolát
vezetni, a kántoriakban mindenkor és díjtalanul segédkezni és helyettesíteni s mindenben az iskolaszék utasításait követni. Tannyelv: magyar, a német nyelvben
való jártasság okvetlen szükséges. Az állás 1910. évi
január 1-én foglalandó el, mely naptól a fizetés is
folyósíttatik. Felszerelt kérvények az iskolaszéki elnökhöz intézendők. Rausz Alajos plébános, iskolaszéki
elnök.
(868—1—1)
Nyíregyháza vároB községi polgári leányiskolájánál szervezett két segédtanítói (tanítónői) állásra pályázatot hirdetünk. Mindkét állásra a nyelv- és történelemtudományi szakcsoportból a magyar és német
nyelv tanítására képesített egyének pályázhatnak. Az
állás betöltésénél a francia nyelv tanítására képesek
előnyben részesülnek. Javadalmazásuk : évi 1400—1400
kor.; ebből államsegély 1200—1200 kor. és 300 kor.
lakáspénz. Rendszeresítés esetén 2000 korona fizetés,
a negyedik, nyolcadik és tizenhatodik évben 200 kor.
fizetésemelkedés, öt ízben 200 kor. évötödös korpótlék
és 400 kor. lakáspénz. Pályázati határidő: augusztus 1. A községi iskolaszékhez címzett kérvények Prok
Gyula dr., iskolaszéki elnökhöz intézendők.
(877-1—1)
Nyíregyháza város községi polgári fiúiskolájánál
szervezett két segédtanítói állásra pályázatot hirdetünk. Az egyik állásra pályázhatnak a nyelv- és történelemtudományi szakcsoportból a magyar és német
nyelv tanítására képesített egyének. Az ének tanítására képesítettek előnyben részesülnek. A másik állásra
a rajzból képesített tanerők pályázhatnak. Javadalmazásuk : évi 1400—1400 korona; ebből államsegély
1200—1200 korona és 300 korona lakáspénz. Rendszeresítés esetén 2000 korona fizetés, a negyedik,
nyolcadik és tizenhatodik évben 200 korona fizetésemelkedés, öt ízben 200 korona évötödös korpótlék és
400 korona lakáspénz. Pályázati határidő: augusztus 1. A községi iskolaszékhez címzett kérvények Prok
Gyula dr., iskolaszéki elnökhöz intézendők.
(877-1-1)
Somogy megye N a g y g o m b a községében, a róm.
kath. felekezeti népiskolánál rendszeresített 3-ik tanítói
állás betöltése céljából pályázatot hirdetünk. Az állás
következő javadalommal van egybekötve: 1000 kor.
évi fizetés, természetben egy bútorozott szobából álló
lakás, takarítás és télen fűtés. Pályázati kérvények
1909 évi július 25-én d. u. 5 óráig nyújthatók be. A
választás 1909 augusztus hó 8-án d. e. 11 órakor fog
megejtetni. Pályázhatnak nők és férfiak. Ha férfi
választatik meg, úgy a kántori teendőkben segíteni
köteles leend. Marczali, 1909 július 5. Ádám János,
apátplébános.
(878—II—1)
A marczalii polgári iskolaegyesület az általa fenntartott és államilag segélyezett polgári fiúiskolánál
a mennyiségtani és természettudományi szakra egy
új tanítói állást rendszeresített, melynek betöltése
céljából ezennel pályázatot hirdet. Az állás az első
évre ideiglenesen töltetik be és ezen évben 1600
korona fizetés és 400 korona lakbér élvezetével van
egybekötve. Pályázati kérvények Ádám János apátplébános elnökhöz, Marczali (Somogy m.), címezve,
1909. évi augusztus hó l-ig adandók be.
(879-1—1)
Pozsonymegyei Böös nagyközségben osztálytanítói
állás szeptember elsejére megürült. Fizetés: 1000 korona, szerény bútorzatú szoba. Kántoriakban köteles
segédkezni. Választás július 25-én. Iskolaszék.
(884-1-1)
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Nagykátára (Pest megye) egy kitűnő hangú, a
kántorságban tökéletesen jártas, okleveles segéd-kántortanító kerestetik; megjegyzendő: szükség esetén
neki kell a kántori teendőket végezni. Fizetése: évi
800 korona és minden kis temetéstől 40 fillér, nagy
halottaktól 1 korona és egy szobából álló lakás, az
állás augusztus 1-én elfoglalandó. Gerecs János, kántortanító.
(880—1—1)
A nyírábrányi (Szabolcs m.) róm. kath. kántortanítói állásra, július 26-iki határidővel, pályázat hirdettetik. Javadalma: államsegélykiegészítéssel 1000 korona, 2 szobás lakás és kert. Kérvények Reisinger
Alajos plébánoshoz küldendők.
(885—I—1)
Á barátfalvai (Vas m.) róm. kath. iskolaszék
osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: hitközség pénztárából 100 kor., államsegélyből 900 kor.
Kötelessége : az I—II. osztályt és az általános ismétlőiskolában fölváltva tanítani; ha nő választatik meg,
az iskolaszék kívánságára a nagyobb leánygyermekeket heti egy órában kézimunkára oktatni. Német
nyelv szükséges. Pályázati határidő: július 25. Kérvények iskolaszéki elnökségnél benyújtandók.
(886-1—1)
A bicskei ref. iskola harmadik tanítói állására
pályázat hirdettik. Javadalom: egyháztól 800 korona,
havi részletekben előre, négy méter fa fölvágatással,
ezidőszerint egy bútorozott szoba lakásul. 1000 koronáig való kiegészítésért egyház folyamodni fog. Kötelessége : az iskolaszék által reábízott osztály vagy
osztályok vezetése, kántort szükséghez képest helyettesíteni, miért is fölhívatnak pályázók, hogy orgonálásbani jártasságuk bemutatása céljából július hó 28-án
délelőtt 10 órára személyesen jelenjenek meg. Megválasztottnak útiköltsége megtéríttetik. Okleveles pályázók kérvényei július 25-ig a lelkészi hivatalhoz
küldendők. Balogh György, lelkész.
(887—II—1)
Fürjes (volt határőrvidék) magyar-szerb tannyelvű
községi iskolánál tanítónői állás betöltendő. Az állomás javadalmai: 1000 kor. fizetés, 4 [j-öl I- osztályú
kemény bükkfa, melynek pénzbeli értéke 128 kor.,
12 kor. írószerátalány és természetbeni lakás. Az állásra
gör. kel. szerb vallású tanítónő fog kineveztetni. Folyamodók a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez címzett, felszerelt és kellően bélyegeit kérvényeiket a
verseczi kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez, a magyar honosságot igazoló helyhatósági bizonyítvánnyal
együtt, f. hó 30-ig nyújtsák be. Versecz, 1909 július
hó 2-án. Molnár József s. k., kir. s.-tanfelügyelő.
(888—1—1)
Krusioza (volt határőrvidék) magyar-szerb tan
nyelvű községi iskolájánál újonnan szervezett tanítónői
állásra pályázatot hirdetek. Javadalom: 600 korona,
a községi pénztárból; 336 korona államsegély ; 20U
korona lakbér ; 4 öl tűzifa és 4 korona 20 fillér irodaátalány. Az állás gör. kel. szerb vallású és a szerb
nyelvet is beszélő tanítónővel lesz betöltve. Folyamodók kellően fölszerelt és bélyegeit kérvényüket
— melyhez a magyar állampolgárságot igazoló helyhatósági bizonyítvány is csatolandó — a vallás- és
közokt. miniszter úrhoz címezve, f. évi július hó 20-ig
a verseczi kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez küldjék be. Versecz, 1909. évi július hó 1-én. Molnár
József s. k., kir. segédtanfelügyelő.
(889—I—1)
A pattásl községi elemi népiskolánál az újonnan szervezett tanítónői állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000 korona készpénzfizetés.
2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven
szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagym.
vallás- és közokt. minisztériumhoz címzett folyamodványok folyó évi július hó 31-ig Krassószörény vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be.
Lúgos, 1909. évi július hó 10-én. Berecz Gyula, kir.
tanfelügyelő.
(63/h—I—1)
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Pályázat. A zsolnai róm. kath. iskolaszék nyugdíjaztatás folytán megüresedett férfitanítói állásra
f. évi augusztus hó 10-ére pályázatot hirdet. Fizetése :
1100 korona, kertilletmény 20 korona, a törvényes
évötödös korpótlék és lakbér címén 360 korona ; ezenkívül stoláris mellékjövedelem. Tannyelv: magyar,
de a tót nyelv tudása is okvetlenül megkívántatik.
A megválasztott köteles: f. évi szeptember hó 1-én
állását elfoglalni, az iskolaszék által reábízott osztályt
vezetni, ünnepnapokon a templomban énekelni és a
temetési szertartásoknál közreműködni. Személyes
megjelenés ének- s orgonapróba miatt kívánatos. Kérvények f. évi augusztus hó 7-ig nagys. PodivinszkyFerenc apát-plébános, iskolaszéki elnöknél benyújtandók, mert a később érkezettek figyelembe nem
vétetnek. A választás f. évi augusztus hó 10-én délelőtt
megtartatik és a megválasztott csak egy sikeres próbaév
letelte után fog végleg megerősíttetni. Zsolnán, a róm.
kath. iskolaszék f. évi július hó 3-án tartott üléséből.
(890—II-1)
A pakodi (Zala m.) közs. elemi népiskolánál megüresedett osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik.
Fizetése: államsegély 900 korona, a községtől 100
korona, 1 régi öl fa, szobatakarításra 24 korona, egy
bútorozott szoba. Kötelességek: az iskolaszék által
kijelölt osztályokban tanítani, az ismétlősöket felváltva
oktatni, a gyermekeket templomba vezetni és ott rájuk
felügyelni, kántorságban felszólításra segédkezni. Állás
szeptember 1-én foglalandó el. Csak róm. kath., okleveles férfitanítók pályázhatnak. Kérvények f. évi
július 31-ig Vizvári József iskolaszéki elnök címére
küldendők. Személyes megjelenés előny. (891—1—1)
A t i s z a d o r o g m a i református egyház orgonistakántorsággal, kórusvezetéssel egybekötött, 111—VI.
vegyes osztályt vezető tanítói állomására pályázatot
hirdet szeptemberre. Fizetés: 800 korona készpénz,
egyházi pénztárból, és földbirtok, melyért kívánatra
400 korona fizettetik ; temetési stóla, lakás, kert. Fölszerelt kérvények július 26-ig Tiszadorogmára (u. p.
Ároktő, Borsod m.), Halászy József lelkészhez küldendők. Személyes bemutatkozás előnyben részesíttetik.
(892—II—1)
A s i k l ó s n a g y f a l u i és k i s t a p o l c z a i közös községi
kántorsággal egybekötött taníióságra pályázat hirdettetik. Javadalmai a közigazgatási bizottság 782/1909.
kb. számú határozatával jóváhagyott javadalmi jegyzőkönyv szerint: 1. Lakás (2 szoba, 2 konyha, kamra,
pince, fakamra, ólak, 170 Q-öl kerttel) = 200 korona.
2. Készpénz (Siklósnagyfalu 7«, Kistapolcza Vb) 872
korona. 3. Tandíj (mindennapi iskolásoktól évenként
és fejenként 2 korona 40 fillér, tanulók száma 37)
88 korona 80 fillér. 4. 3 hold és 364 D-öl ingatlan
(adójából 6 kor 26 fillér a tanítót terheli) értéke 65
korona. 5. Stóla 20 korona. Kötelességei: a mindennapi és ismétlő-iskolások díjtalan tanítása, az istenitisztelet és temetések alkalmával az éneknek orgonával való vezetése, kánonikus órákon és lelkész távollétében vagy akadályoztatása esetén az istenitisztelet
végzése Pályázatok fölszerelten alulírott iskolaszéki
elnökhöz (Dombi Vince lelkész, Siklósnagyfalu, Baranya
megye) küldendők augusztus l-ig. Az ének- és orgonapróbákon megjelenők előnyben részesülnek. Az állás
augusztus 29-ig elfoglalandó. Dombi Vince, iskolaszéki
elnök.
(893—1—1)
F ö l d s z i g e t p u s z t a (Sopron m.) róm. kath. iskola
gondnoksága pályázatot hirdet egy nőtlen osztálytanítói állásra. Javadalma: 1000 korona törzsfizetés,
törvényszerű korpótlék és 1 bútorozott szoba fűtéssel.
A kérvények főtisztelendő Poller Endre gondnoksági
elnökhöz címzendők, Csorna. A tanító állását és a
tanítást illetőleg a hercegi szabályzat mérvadó, mely
beletekintés végett az elnöknél megtekinthető. Határidő július 31. Az állás szept. 1-én elfoglalandó. Grüner
Géza, gondnoksági jegyző.
(897 — 1—1)
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A r á c z h i d a s i ág. hitv. ev. egyházközség II. soraz.
tanítói állására pályázhatnak ág. hitv. ev., okleveles
tanítók. Fizetés : egyházközségtől 600 korona s 1 öl fa,
államsegély 388 korona, egyelőre 1 szobás lakás, kert
helyett 20 korona, törvényszerű korpótlék. Kötelesség:
reábízott 3 osztály tanítása, kántori teendőkben segédkezés, esetleg helyettesítés. Német nyelv tudása szükséges. Az állás augusztus 29-ig elfoglalandó. Pályázati
kérvények 1909 július 17-ig alulírotthoz küldendők.
Hidas (Baranya m.), Schöll Lajos, ev. lelkész.
(894—1—1)
K e c s k e m é t th. város községi iskolaszéke három
pusztai rendes tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: egy tanítónak 1100 korona, kettőnek 1000—
1000 korona készpénzfizetés, egyenként 2 hold föld
haszonélvezete 60 korona értékben, a törvényes korpótlék ós természetbeni lakás, végre 60 korona fűttetési és tisztogatási átalány. A megválasztott tanítók
mindegyike a 2 hold földből '/* holdat faiskola céljaira köteles használni. Megyjegyzendő, hogy egy
tanító (kismatkói-úti) 1100 korona készpénzfizetését
az államtól, kettő pedig 1000—1000 korona fizetését
a várostól kapja. A fizetéseknek 1200 koronára leendő
kiegészítéséért a közs. iskolaszék a megválasztás után
azonnal folyamodik az államhoz. A megválasztott
tanítók tartoznak a reájuk bízott iskolát mindenben
lelkiismeretesen ellátni és minden tárgyat a tanterv
szerint tanítani. A folyamodványhoz csatolandók:
keresztlevél, oklevél, szolgálati bizonyítványok, vagy
ilyenek nem létében erkölcsi bizonyítvány, továbbá
legújabb keletű orvosi bizonyítvány ; mindez eredetiben vagy hiteles másolatban. Csak férfitanítók pályázhatnak. A kérvények f. évi július hó 24-ig Gömöry
Sándor, iskolaszéki elnökhöz intézendők. (898-1-1)
B r e t t y e l i n község (Hunyad m.) községi iskolaszéke
pályázatot hirdet egy újonnan létesült elemi tanítói
állásra július hó 31-iki lejárattal. Évi járandósága az
1907. évi XXVII. t.-cikkben meghatározott illetmény.
Az állás felszólításra azonnal elfoglalandó. A kellően
fölszerelt kérvények alulírt iskolaszéki elnök címére
küldendők. Brettyelin (u. p. Déva), 1909. évi július
hó 4-én. Onkos George, iskolaszéki elnök.
(900-1-1)
Pályázatot
hirdetek az u n g n y á r á d i (TJng m.) ref.
1
kán ortanítói állásra. Az állás jövedelme: búza és
gabona 16 köböl; föld 8 hold; 4 db marhára legelő;
5 öl test-fa; tandíj ; mindennapiaktól 4 korona, ismétlősöktől 2 korona, személyenként; gyermekek száma
100-on felül, de a jövő év folyamán fölépül az állami
iskola és akkor 60 körül lesz ; stóla ; államsegély 487
korona és korpótlék , díszes, új lakás (3 szoba, konyha,
spájz, kamra, melléképületek), kert. Kötelessége: a
népiskola I—VI. oszt. növendékeit és az ismétlősöket
oktatni, kántori teendőket végezni, kánonikus órákon
és a lelkész akadályoztatása esetén templomi szolgálat
végzése. Énekkar vezetése kívánatos. Pályázati kérvények Nyomárkay Sándor ref. lelkészhez (Ungnyárád,
u. p. Nagykapos) küldendők, július hó 28-ig.
(901-1-1)
M a g y a r a l m á s ! református egyház kántortanítói
állomására pályázatot hirdet. Fizetés: 3 padlós szoba,
gazdasági épületek és 2 kerten kívül készpénz 31'50
korona, rozs 20 pozsonyi mérő, hús 14 kg., kemény
tűzifa 14'5 köbméter, föld 18 hold, adóját az egyház
fizeti, só 14 kg., tandíj minden gyermektől 2'60 korona (65—70 gyermek). A fizetés 1908-ban 1158 koronára értékeltetett. Kötelessége : a dunántúli református egyházkerület tanterve szerint 6 osztályt vezetni,
ismétlősöket oktatni, kánonikus órákon, lelkész akadályoztatása esetén az istenitisztelet végzése. Okmányokkal fölszerelt kérvények 1909 aug. 5-ig nagytiszt.
Medgyasszay Vince, esperes úrhoz Balatonfőkajárra
(Veszprém vármegye) küldendők. Az állás szept. 1-én
okvetlenül elfoglalandó.
(902—1 1)
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A vorbói (Nyitra vm.) polgári fiú- és leányiskolánál betöltendő egy tanítónői és két tanítói állás.
Okleveles matematikusok f. hó 25-ig küldjék be
ajánlataikat Deák István, igazgató címére.
(895—II—1)
Németújvár nagyközség (Yas m.) róm kath.
iskolájánál osztálytanítói állásra, július 30-ig pályázat hirdettetik. Jövedelem : 1000 korona, 20 korona
fapénz, 20 korona kertilletmény, bútorozott szoba,
ágyneműn kívül, vagy a szoba helyett a bútorral
80 korona évi lakbérátalány. Kötelessége: kisebbeket
és ismétlő-tanköteleseket tanítani, kántoriakban díjtalanul segédkezni. Tannyelv : magyar-német. Az
állás szeptember 1-én elfoglalandó. Csak okleveles,
nőtlen férfitanítók pályázhatnak. Kérvények Maitz
Jácint, iskolaszéki elnök címére küldendők.
(908-1—1)
A borsi (Bihar m.) reform, elemi leányiskolái tanítói
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: készpénz 20
korona; kétszeres búza 7 köböl; 11 hold szántóföld
egy tagban, melynek adóját az egyház fizeti, szántásdíjul a községtől 20 korona; 1 öl tűzifa, beszállítva;
minden növendéktől 1 véka kétszeres búza és egy
csirke ; tandíj felsőbb rendelet szerint; elegendő őrletés ; fizetéskiegészítés címén 159 korona államsegély ;
alkalmas lakás, házikerttel. Orgonista-kántori gyakorlattal bírók előnyben részesülnek. Pályázatok július
30-ig Papp László ref. lelkészhez, Bors (póstahely),
küldendők. Az állás 1909 szeptember l-ig elfoglalandó.
(904—1—1)
Fiatal, okleveles, zeneértő tanító nevelőnek vagy
házitanítónak ajánlkozik. Levelek „Tanító" címre
Szilágycsehibe küldendők.
(907—1—1)
A besenczei ref. leányegyház kántortanítói állomására. Fizetése : 1000 korona, évnegyedenként előre
fizetve; stóla 1 korona, verses búcsúztatóért4 korona;
épülőfélben levő modern úri lakás, jó karban levő
melléképületekkel, udvar és kert 1200 • - ö l . Kötelessége : hogy tanításon kívül vasár- és ünnepnapokon
könyörgésből álló istenitiszteletet tartson a templomban, hétköznap is néhányszor. Pályázati határidő:
1909 július 31. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó.
Oklevéllel, szolgálati bizonyítványokkal fölszerelt pályázatok Dányi Gábor espereshez, Kiscsányba (u. p.
Oszró. Baranya megye) küldendők.
(908—II—1)
A peéri (Győr m.) református leányegyház tanítói
állására pályázat hirdettetik. Javadalmazása: különféle terménybeli járandóságok és készpénz címen
körülbelül 1100—1200 korona, szabad lakás, melléképületek és egy nagy konyhakert. Kötelessége : mindennapi és ismétlő-iskolakötelesek oktatása, istenitiszteletek elvégzése, gondnoki és magtári számadás
vezetése. Pályázati határidő: július 31. Állás azonnal
elfoglalandó. Kérvények reform, egyházhoz Pázmándra
(Győr m.) küldendők.
(909—1—1)
Béllyei (Baranya m.) róm. kath. iskolaszék pályázatot hirdet kán tortanítói állásra. Javadalmazása 1893.
javadalmi jegyzőkönyv szerint, mely újraértékelés
alatt áll: 1816 korona 82 fillér. Tanítói 1114-96, kántori 701*86. Kötelessége : a törvényes teendőkön kívül,
a plébánia egész területén a kántori teendők végzése,
istentisztelet alatt való orgonálás mindennap, a Pécsegyházm. tanítóegyesületbe való belépés. Magyar és
német nyelv tudása szükséges. Pályázat beadásának
határideje : július 25. Választás 27. Pályázók személyes
megjelenése kántorpróbára a közbeeső vasárnapok
egyikén kívánatos. Állás elfoglalandó augusztus 5.
(910-1-1)
A g á c s f a l v i róm. kath. kántortanítói állásra
július 31-ig pályázat hirdettetik, az 1907. évi XXVII.
t.-c.-ben biztosított javadalom élvezete mellett;
augusztus 7-én orgona- és énekpróba után választás.
Folyamodványok Miessl Zsigmond, prépost címére
- Gács, Nógrád megye — küldendők. (916—I—1)
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A Rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság
rozsnyóbányai magyar tannyelvű elemi nép- és
iparostanonc-iskolájánál újonnan rendszeresített segédtanítói állásra 1200 korona kezdő-fizetéssel (utólagos havi
részletekben fizetve), szabad garszon-lakás és szabályszerű fűtési illetmény élvezetével egybekötött járandóság mellett pályázat nyittatik. Okleveles és nőtlen
tanítók kellően fölszerelt pályázati kérvényeiket folyó
évi augusztus hó 5-ig a Rimamurány-salgótarjáni
vasmű-részvénytársaság rozsnyóbányai iskolaszékéhez
Rozsnyóbányára (u. p. Rozsnyó, Göniör megye) nyújtsák be. Egyenlő képesítés mellett előnyben részesülnek oly pályázók, akik a rajz-, ének- és kézügyességi gyakorlatok tanításában kellő jártassággal bírnak. Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. Az
elnökség.
(911—III—1)
A német-czernyai róm. kath. felekezeti magyarnémet tannyelvű iskolában üreresedésbe jött kántortanítói állásra július 31-ig tartó pályázat hirdettetik.
Jövedelme : 1076 korona tanítói, 320 korona kántori
készpénzfizetés, 4 hold kántorföld, melynek évenkénti
adóját a megválasztott fizeti. Rendes lakás kerttel és
megállapított stólajövedelem. Kötelessége : a mindennapi oktatáson kívül az ismétlősöket, valamint a
plébánia összes tanulóifjúságát a hívők nyelvén az
egyházi énekben oktatni és vasár- és ünnepnapokon
azt vezetni. Az augusztus 3-án 9 órakor tartandó
kántori próbára a pályázók saját költségükön kötelesek megjelenni. Kérvények a német-czernyai róm.
kath. plébánia-hivatalhoz küldendők. Geiger Alajos,
plébános.
(913—1—1)
Pályázat. Rumi róm. kath. iskolaszék Rumban (Vas
m.) újonnan létesített III-ik osztálytanítói állásra, férfitanítók részére pályázatot hirdet. Javadalom: egy
bútorozott szoba, 9U0 korona államsegélyből és 100
korona a hitközségtől. Kötelességei: az iskolaszéktől
kijelölendő osztályok tanítása, az ismétlő-iskolásokna,k
felerészbeni tanítása, a gyermekeknek templomba
vezetése és ott rendbentartása és szükség esetén a
kántoriakban való segédkezés. A választás megejtésére július hó 25-ike, délutáni 3 órája tüzetett ki.
Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. A kérvények bezárólag július hó 24-ig Könczöl István plébános, iskolaszéki egyházi elnökhöz küldendők. (Pósta
és vasútállomás helyben. Rum (Vas m.), 1909 július
hó 7-én.
(918—1—1)
Sarkadon (Bihar vm.) a községi polgári fiúiskolánál egy segédtanári állásra pályázatot hirdetünk. Pályázhatnak okleveles polgári iskolai tanárok, kik
mennyiségtan-természettudományi szakcsoportra vannak képesítve, mellékképesítésük énekre vagy tornára lehet. Javadalmazás : a községtől évi 200 korona
törzsfizetés és 320 korona lakbér; államsegélyből
fizetéskiegészítésül: évi 1200 korona. Az állás 1911-ben
lesz rendes tanári állássá átszervezhető. Pályázati
határidő : 1909 augusztus 10. Pályázati kérvényeket
keresztlevéllel, oklevéllel, esetleg szolgálati bizonyítvánnyal alulírott elnökhöz lehet küldeni. Balog Ambrus,
iskolaszéki elnök. Buttel Károly, iskolaszéki jegyző.
(919—1-1)
A veresegyházi (Pest megye) református egyház
pályázatot hirdet az újonnan felállított második tanítói állásra. Javadalma: 100 kor. az egyháztól, 900 kor.
államsegély, évnegyedenként fizetve, lakás és kert
természetben. Kötelessége : az egyháztanács által reábízandó osztályok tanítása a dunamelléki református
egyházkerület tanterve szerint, továbbá a kántortanító
esetleges helyettesítése. Pályázhatnak okleveles, orgonálásban teljesen jártas református tanítók. A felszerelt pályázati kérvények augusztus 10-ig lelkészi hivatalhoz küldendők. Bemutatkozás (aug. 15-én) előnyös.
Az állás szeptember 15-én foglalandó el. Viczián Antal, főgondnok, Nagy Ferenc, lelkész. (920—1—1)
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Az ohababisztrai községi elemi népiskolánál a
tanítói állás betöltendő. Az állomás járandóságai:
1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás,
konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagym. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok f.
évi július hó 25-ig Krassószörény vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909. évi
július hó 1-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő.
(62/h-I— 1)
Gajar (Pozsony m.) róm. kath. népiskolájához tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: a hitközségtől 600 kor., államsegély 400 kor., tanonctanításért
40 kor., kertilletmény 20 kor. Bútorozott szoba, 4 m.
fa. Szükség esetén a kántornak segédkezni. Tót nyelv
ismerete szükséges. Pályázati határidő: augusztus 5.
Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Főt., Oláh Miklós,
iskolaszéki elnök.
(925—II—1)
A gasztonyi róm. kath. népiskola osztálytanítói
állására pályázhatnak okleveles, nőtlen férfitanítók.
Fizetés: a községtől 400 kor., államsegély 600 kor.
Kertilletmény fejében fűtés, takarítás. A rábízott osztályt vezetni, az ismétlősöket tanítani, a kántorságban
pedig segédkezni köteles. Kántorságban jártasak előnyben részesülnek. Határidő: július 24. Kérvények főtisztelendő Szakáll József plébános, iskolaszéki elnök
címére, Vas m., Szentmihályra (pósta Yas m., Rátót)
küldendők. Gasztony, 1909 júliuB 8. Az iskolaszék.
(926-1—1)
Az alsónyéki református egyház Il-ik tanítói állomására pályázatot hirdetek, július 31-iki határidővel.
Kötelesség: az I—II. vegyes osztályok tanítása; szükség esetén a kántor, illetve lelkész helyettesítése.
Javadalom: 1000 kor. készpénz törzsfizetés, 200 kor.
lakbér, havi előleges részletekben és az esedékes korpótlék. Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázati kérvények alulírotthoz (Alsónyék, utolsó pósta
Báttaszék, Tolna megye) küldendők. Szabó Károly,
református lelkész.
(927—1—1)
A nyégerfalvai református leányegyház előkönyörgői tanítói állására, augusztus 1-iM határidővel,
pályázat hirdettetik. Fizetése : az egyház pénztárából
600 korona, havonként 50 koronával előre fizetve, az
államtól 400 korona és a megfelelő korpótlék. Lakás
és kétvékás kert, gyümölcsfákkal körülvéve. Tanköteles 30 gyermek. Kellően fölszerelt kérvények Soós
Mihály, gondnok címére (Nyégerfalva, u. p. Belényes,
Bihar'megye) küldendők.
(928-11—1)
A nyíregyházai ág. h. ev. egyház az 1909/10.
tanévben betöltendő 7 új tanyai tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalmazás: 1100 korona törzsfizetés,
mely összegből 1000 korona az állampénztárból, 100
korona az egyházpénztárból folyósíttatik ; természetbeni lakás. Á kellően fölszerelt kérvények Geduly
Henrik ev. lelkész, iskolaszéki elnökhöz, f. évi július
24-ig bezárólag küldendők.
(932-1—1)
Pályázat a szamoskóródi református kántortanítói állásra. Fizetés : lakás természetben, kerttel,
16 köblös szántóföld, melyből hat holdért az egyház,
10 holdért a tanító fizeti az adót, 10 köböl tiszta,
rostált búza, 5 véka szemes tengeri, 16 korona szénapénz, négy öl test-fa. Minden iskolaköteles gyermekért
2 korona 40 fillér és '/2 véka szemes tengeri, stóla
az egyházkerület által megállapítva, 632 korona
állami kiegészítés. Kötelessége : VI. osztályú és ismétlőiskola tanítása, kántori teendők, kánonikus órákon és
lelkész akadályoztatása esetén istenitisztelet végzése.
Állás 1909 szeptember 1-én elfoglalandó. Teljesen
fölszerelt kérvények augusztus 10-ig alulírotthoz küldendők. Szamoskóród, Szatmár megye, 1909 július 9.
Utolsó pósta: Ombod. Balajthy Károly, református
lelkész.
(935-1-1)

A varbói református kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Javadalom: készpénzben 340 korona,
terményben 30 köböl gabona, tandíjban (jelenleg
még természetben) átlag 100 gyermek után körülbelül 800 korona, 4 darab erdő-legelőilletőség, 6
szekér fa, 20 hold föld és lakás. Kötelesség: I—VI.
osztály tanítása, kántori teendők végzése, énekkar
vezetése. Orgonázni tudók előnyben részesülnek. Pályázati határidő: augusztus 1. Személyes megjelenés
csak az arra fölszólítottaknak kötelező. Áz á l l á 3
szeptember 1-én foglalandó el. Pályázatok a ref. lelkészi hivatalnak adandók be. Kún József, iskolaszéki
elnök.
(936—1—1)
Csongrád vármegyébe kebelezett szentesi róm.
kath. egyháznál nyugdíjazás folytán megürült elemi
iskolai tanítónői állásra pályázat nyittatik. Javadalma:
840 korona évi fizetés az egyháztól és fizetéskiegészítés címén 260 korona államsegélyből és a törvényes lakbérilletmény, esetleg természetbeni lakás.
Kötelességévé tétetik a női kézimunkát és az ismétlőiskolásokat is tanítani. A pályázók oklevéllel vagy
hiteles bizonyítvánnyal fölszerelt folyamodványukat
a szentesi róm. kath. egyháztanácshoz címezve, folyó
évi július hó 24-ig küldjék be. Szentesen, 1909. évi
július hó 5-én. Bíró Pál, egyházi jegyző.
(937—II—1)
A baranyakisfaludi róm. kath. osztálytanítói
állásra f. é. július 25-ig pályázat nyittatik. Fizetése:
polgári évre 978 korona és egy öl fa 22 korona
értékben. Kötelességei: az iskolaszék által kijelölt
osztályok oktatása, a kántoriakban segédkezni és a
kántortanítót, ha akadályozva van, díjtalanul helyettesíteni. A német nyelv bírása szükséges. Aki személyesen megjelenik és kántori próbát tesz, előnyben
részesül. Csak férfitanítók pályázhatnak. Iskolaszék.
(938-1-1)
Kinek szeptemberre házi-tanítónőre van szüksége,
írjon Havas Lajos, áll. tanító címre, Türkös, Brassó
megye.
(942—III—1)

HIRDETESEK.
Az

iskolák

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

Dustless"-szel

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Dustless"-gyár:

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-48-24)
Iskolapadok,

FEIWEL LIPÓT utóda
BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7.

k é s z ü l é k e k é»
óvodaberendezések gyára.

Kfrlnatra
megküldi
újonnan kiadott árjetrj
zekét, ingyo
é« bérmentYf
(9—62—28)
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P„
'1 Munkács mellett, 3 tanerős áll. iskolánál
U8CI151 működő tanító. Cím : „Tanító", Beregszász,
Széchenyi-utca 93.
(915—1—1)
Allamc«oívÁlw k ® r ® sliez nyomtatványok 1 K. Maaildlll&CgCljf gyarázófüzet (VI. javított kiadás)
1 K. 80 db nyugta 1 K. Lengyel Béla, Faikasaszó
(Szatmár m.).
(873-X—2)
remek szabásban, elegáns kivitelben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot
K r a i i N x F . és T á r s a
úriszabő-üzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20-52-28)

15 forintért

készpénzért vagy részletfizetésre
legjutányosabb áron

EHRENTREU ÉS FUCHS
testvéreknél
BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k.
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Telefon 88-59.
(208—40—21)

Tanárok
a szünidők alatt könnyen kereshet- 0
17 i.
nek egy tekintélyes intézetnél havonta
xUU i i " l j
kellék: társadalmi összeköttetés. Ajánlatok „Nagy
kereset 1395" alatt Blockner hirdető-irodába, IV.,
Sütő-utca 6., küldendők.
(821—II—2)

Tanítók és tanítónők
a szünidők alatt könnyen kereshet- O A f j A l* 4nek egy tekintélyes intézetnél havonta
Ii" l ,
kellék: társadalmi összeköttetés. Ajánlatok „Jíagy
kereset 1395" alatt Blockner hirdető-irodába, IV.,
Sütő-utca 6., küldendők.
(822—II—2)

Orgona-Harmóninmok,
elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban
szállít:
Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár,

STOWASSER

ANGrSTER

JÓZSEF É S F I Á

orgona- és harmónium - gyára
PÉCSETT.
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szerkezetű légnyomatú (pneumatikai)
orgonáinkat jutányos árak mellett,
művészies kivitelben. Baktáron
kitűnő hangú harmóniumok minden nagyságban (170 koronától 1000 koronáig). Mindennemű
javításokat, hangolásokat és átépítéseket olcsón vállalunk. Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
Alapíttatott: 1867. (655-26—4)

POLGÁR SÁNDOR
orv. mü- é s kötszerésznél
(Bpest,VII.,Erzsébet-körút 50.)
legjutányosabban beszerezhetők
a legjobb találmányú sérvkötök, összes betegápolási
eszközök és kötszerek, haskötők, egyenestartók, orthopédiai fűzők és járógépek,
valamint műláb és mükéz
saját műhelyében a legpontosabban készül. Képes árjegyzék
ingyen és bérmentve, csak megadandó, mily tárgy szükségeltetik.
(449-20-8)

Ne vegyen zongorát!!!
míg

J.

csász. és kir. udvari szállító, a
liangfokozó-gerenda. az Ucskaiés ailákóczi-tárogutó feltalálója.

BUDAPEST.
Főiizlet: II., Lánchíd-u.5.
Gyár: II., Öntőház-u. 2.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű vonósés fúvóhangszereit.
Wag} arorsz. legnagyobb vonós
és f ú r ó h a n g s z e r e k gyára.

Árjegyzék mmaen hangszerről kívánatra bérmentve.
(35—52—28)
Tanerőknek külön kedvezmény.

(64-30—27)

legújabb, zongorákról szóló
árjegyzékét meg nem hozatta, melyet

REMÉNYI
zongora-osztálya,
Bpest, Király-u.
ezen lapra hivatkozva ingyen és bérmentve küld. g ^ g
Új és használt zongorák, fcC-Oi •
pianinók a legolcsóbbtól a legfinomabbig. Űj zon»
gorák 280 frttól följebb, 36 havi részletfizetésre ia.
Régi pianinók és zongorák újakra becseréltetnek.
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f i „ p r A 1 fürdőhely közelében levő állami tanítónő
v ű C I C I két tanerős iskolától, Háromszék megyéből
nagyobb helyre. „Tanítónő" poste restante, Kézdivásárhely.
(774—1—1)

Oki., keresztény tanítónő kerestetik
IV. oszt. polg. iskolai magántanuló leányhoz. Állás
azonnal elfoglalandó. Fényképpel és fizetési föltételekkel ellátott ajánlatok Ambro Nándor dr.-hoz, Nagymagyarra (Pozsony m.) küldendők.
(840—I—1)

Egy tanítónő kerestetik, 2

Ä

polgári iskolásleány mellé. Levélbeni megkeresések
Zvonár Gyula, gazdatiszt címére küldendők. Draucz,
Arad megye.
(858—1—1)
f o o r p l n í m e lyik áll. tanító hajlandó, oly helyről,
USCICIIII hol áll. polg. leányiskola van,oly megye
székhelyén működő áll. tanítóval, hol gimn., reál-,
kollégium, polg. iskola van. Előnyben részesülnek:
Szepes, Görnör, Zólyom, Sáros, Abaúj, Zemplén megyebeliek. Cím: „Jövő", Székelyudvarhely (poste
restante).
(881—1—1)
Pcprpl
' tanító családi okokból, Torontál megyéUűCI Cl bői, 6 tanerős iskolától, Dunántúlra. Ipariskola s egyéb mellékjövedelem. Győr, Sopron, Moson
megye előny. Cím: Sz. J., Győr, H., Rába-utca 50.
(871-1-1)
p . „ „ í | szatmárvármegyei áll. tanítónő, szabolcs-,
vlovl 01 szilágy-, bereg-, ugocsa- vagy hajdúvármegyei állami tanítónővel. Cím: „Tanítónő" poste
restante, Szatmár 1.
(905—1—1)
P o o r pl pl? ^ tanerős iskolától Budapest közelében
UbttI ClCli bárhová, vagy Dunántúl nagyobb városaiba. Levelek „Papp" jeligére, Komárvárosra, poste
restante kéretnek.
(906—H—1)
egy jókarban levő, régi fajta zongora 100
Eladó- koronáért.
Perpéth, Balkány.
(914—I—1)
erdélyi, 4 tanerős iskolától, járási székhelyCserél város
közeléből, hasonló vagy nagyobb
helyre. Cím: „Áll. tanítónő" Kibéd.
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Az előfizetési és hirdetési díjak
nem a szerkesztőségbe, lianem a
kiadóhivatalba küldendők be, következő cím alatt:

A Néptanítók Lapja
Tekintetes Kiadóhivatalának
Budapest,
I. ker., Vár, Iskola-tér 3. szám.
Új orgona és pedálharmónium.
Egy 9 változatú, csőrendszerű, 6 mellékváltozattal,
kellemes és erőteljes hangú templomorgona és egy
3 sípsoros, 10 változatú pedálharmónium iskola vagy
kápolna részére jutányos áron eladandó. Továbbá
mindennemű orgonahangolás, átalakítás, újjáépítés
bármily stílusban elfogadtatik Unger Endre és Fia
orgonaépítőnél, B.-Mágocs, vasúti állomás via Dombovár.
(829—II—2)

SCHUNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIK. UDVAB1 SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(658)
B U D A P E S T .
(52-7)
Fmlzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV.,
Magyar-utca 26. és VUL, Mária Terézia tér 16.
Magyarország

legnagyobb és villámot erőre berendezett hangszergyára.

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
^
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

(921—1—1)

f c p r p l n p a óváros vidékéről, 6 tanerős iskolától,
v o v i C111C áll. igazgató-tanító, hasonló minőségben,
erdélyi vagy más nagyobb, magyar helyre. Vasút
előny. Ajánlatok „Erdős" jeligével, poste restante,
Székesfehérvárra küldendők.
(941—I—1)
M n r v PC M p f p i tudományos műszerek gyára
UldlA. OÄ 1T10IC1 Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Telefon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m.
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint.
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok,
közetek stb. Állami és nem állami iskolák legcélszerűbb bevásárlási forrása.
(25—26—14)

Perfekt német nevelőnőt
zongoratanítással keresek, első polgárit tanuló
leányom mellé. Boda Sándor, Abán. (806—II—2)

MOGrTOBÓSST
CIMBALOM
kitüntetve: Budapest
1896, Pécs 1907, London
1908, Bécs 1907, aranyérmekkel és díszoklevéllel stb. Acél belső szerkezet feltalálója, szabadalmak a világ összes
kultúrállamaiban cimbalomra és gramofonra.
Hegedűosztály-vezető:
Bárány Dezső, híres mester. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak.
Kérjen árjegyzéket! Legnagyobb magyar cimbalomgyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, Rákóczi-rtt 71.
(934—26—1)

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

XLII. évfolyam. 29. szám.

Budapest, 1909 Július 22.

NÉPTANÍTÓK LAPJA.
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R .

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy é r r e 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a
kUdóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb .hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG:
KIADÓHIVATAL:
BUDAPEST, YiU. KEß., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.
MAGI. KIB. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEB., ISKOLA-TÉB 3.
K é z i r a t o k a t n e m a d u n l c vissza..

Nehéz idők.
(—ó—) A nagy politikati válságban
rövid időre szünet állott be. Az ország
nyugodtan lélegzik föl, mintha arra
gondolna, hogy a rövid fegyverszünetet
tartós béke fogja követni. Mindnyájan
megkönnyebbültünk, mert tudtuk, hogy
nem kormányválságról volt szó, hanem
a nemzet került a legválságosabb helyzetbe. Mi sohasem politizáltunk e lap
hasábjain. Most sem tesszük azt. De
azt hisszük, hogy kötelességünk néhány
olyan dolgot megemlíteni, mely a politikai válsággal szorosan összefügg.
Szomorú helyzetünk a válság idején
világosan állott mindnyájunk szeme
előtt. A bizonytalanságot megelőző hónapokban s a bizonytalanság heteiben
egy hatalmas gyártelepre emlékeztetett
az ország, melynek gépei megállottak.
Megállottak akkor, mikor a leglázasabban kellett volna dolgoznunk, hogy a
multak mulasztásait pótolhassuk s a
jobb jövőnek az alapjait lerakhassuk.
Ráemlékeztünk arra a népre, melynek
számtalanszor kellett letenni kezéből az
építés eszközeit, hogy megvédelmezze
életét. Mi is építettünk. A jövőt biztosítottuk intézményekkel s félbe kellett
szakítani a munkát, mert válságos idők
következtek. Ránk nézve pedig a megmaradás kérdése, hogy nagy válság
csak akkor következhessék be, mikor

nemzetfönntartó intézményeinken megtörik minden erő; mikor alkotásaink
új erőt fognak mindenkor szolgáltatni
a küzdelemben belefáradtaknak.
A bizonytalanságnak, a válságnak az
volt a legszomorúbb következménye,
hogy nem alkothattunk. Hogy csak
egyetlen példát említsünk, nem lehetett
tárgyalni a gazdasági népoktatásról
szóló törvényjavaslatot. Pedig, ha e javaslat törvénnyé válik, talán néhány
évtized alatt egészen átalakul népünk
mai termelési módja. De ez esak egyetlen példa. Mennyi javaslat várt csak a
kultusztárca körében elintézésre, mennyi
volt születőfélben, mennyit ölt meg
csírában a bizonytalanság előrevetett
árnyéka!
Szomorúbb helyzetet el sem képzelhetünk. íme egy nemzet, melynek örökös bizonytalanság az élete. Mely sohasem tudja, hogy mire ébred — holnap.
Gazdaságilag fejlettebb, műveltebb államok is nagyon sokat szenvednek, ha
gyakori válságok kínozzák őket. Szenvedésük a mienkhez képest eltörpül.
Bennünket állandóan sorvaszt az, hogy
a zavaros politikai helyzet következtében nem tudjuk bizonyosan, törvényerőre emelkednek-e javaslatok, melyekre
égető szükség van; nem tudjuk, végrehajtják-e az előbbi kormánytól örökölt
nagy gondolatokat azok, kik utánuk
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következnek. Ez az esztendők óta tartó
kínos bizonytalanság, zaklató nyugtalanság állandóan sorvaszt bennünket.
A válság tetőpontján, mikor az aggodalom-szülte rémképek már-már testet
öltöttek, igen sok levelet kaptunk olvasóinktól. E levelek telve voltak aggodalommal, telve keserűséggel. íróik legnagyobb részének az fájt, hogy a közoktatásügy mai vezetői eltávoznak helyükről s árván hagyják a tanítóságot.
Elpusztult illúzióikat, meghiúsult reményeiket siratták tanítóink. Csak a válás,
a rémítő gyorsasággal közeledő válás
pillanataiban látták igazán, mit veszítenek a letűnő kormányférfiakban. Sokat
tett a miniszter és államtitkárja s ők
még sokat vártak tőlük.
A válságos helyzetben beálló nyugalom megkönnyebbüléssel töltötte el tanítóinkat. Újraéledt remények töltik el
lelküket, a jövő nagy alkotásainak képei
lebegnek szemük előtt. A nyugalom napjait a bekövetkező béke előkészítőinek
tekintik. Velük együtt óhajtja a békés
munka korszakát mindenki, aki a multak mulasztásainak pótlására és a jövő
előkészítésére törekszik.
A Néptanítók Lapja jogosan hirdetheti, hogy személyi kultusznak nem
adott helyet hasábjain, de most az
egész magyar tanítóság nevében meg
kell írnia, hogy a kultúra munkásai azt
kívánják: bár Apponyi Albert gróf és
Tóth János államtitkár vezetnék sokáig
őket a nemzet jövőjéért vívott küzdelmükben.

A 9 órakor kezdődő tanításról.
írta: Lázár
Riza.
Kétségtelen, hogy a legjobb szándék s a
gyermekek iránti nagy humanitás indította a
székesfőváros hatóságát arra, hogy a tanítás
kezdetének megváltoztatásával kísérletezzék. Máiévekkel ezelőtt is megpróbálkoztak vele. Kutattam, hogy vájjon micsoda konklúzióra jutottak
az egyes kísérletek után. De, sajna, nem akadtam nyomára sem a pedagógiai lapokban, sem
azon jegyzőkönyvekben, melyekbe bepillanthattam. A múltra nézve tehát csak következtet-
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hetünk. Ez a következtetés pedig nagyon egyszerű. H a bevált volna a kísérlet, bizonyára nem
kerül le évekre a felszínről. Állandósították volna.
Amint elrendelték az újabb próbálkozást, elhatároztam, hogy első perctől fogva élénk figyelemmel kísérem s nyílt szemekkel vizsgálódom.
Kiterjeszkedem minden momentumra, melyre
hatással lehet az ú j rend. J ó eleve eldöntöttem,
hogy megfigyeléseimet három irányba terjesztem ki. Azzal kell ugyanis tisztában lennünk,
mit szólnak hozzá a szociális viszonyok, mit a
higiénia s a pedagógia. Igaz, hogy már eljutottunk mi is odáig, ahol belátjuk, mily elválaszthatlan e három szempont egymástól. S valódi
hivatást teljesítő iskola lobogójára ma ezt a
hármas jelszót írja. U g y összeforrtak ezek egymással, hogy egyik negligálása föltétlenül bosszút
áll a másik s harmadikon.
A 9 órakor kezdődő tanításnak erőssége az,
hogy a gyermekek tovább alhatnak s így teljesen kipihenve, friss aggyal és idegekkel jönnének iskolába. Ezt készséggel koncedálnók, ha
nem' ismernők iskoláink anyagát. H a kizárólag,
vagy legalább is túlnyomóan előkelő, úri családok gyermekei járnának iskoláinkba. Ismerve
ezen osztály életbeosztását, szívesen küzdenénk
a 9 órakor kezdődő tanítás mellett. De a mi
iskoláink népiskolák. Tanítványaink Vio -része a
nép rétegéből kerül ki. Tehát szabad-e a fenti
arány mellett, mely leginkább felel meg az átlagnak, 50—60 tanulóból álló osztályban 5 — 6
gyermeknek amúgy is előnyösebb helyzetét még
kedvezőbbé tenni s ezalatt a nagy többség életviszonyainak kívánalmait figyelmen kívül hagynunk ?!
A népiskola a népért van. Eminens kötelessége a nép, a nagy tömeg gyermekeinek iskolalátogatását minél könnyebbé tenni. A 9 órai
kezdés megnehezíti azt.
De kezdjük legelői a dolgot. Tekintsünk
tanítványaink otthonába. Nem bocsátkozom részletekbe, csak annyit mondok, gondoljunk azokra
az adatokra, melyeket a lakáskérdés most lezajlott tárgyalásainál egyik-másik szociológusunk
hozott nyilvánosságra.
Tanítványaink közül a szerencsésebbek azok,
akik csak szüleik- s testvéreikkel laknak. De
hányan válaszolják kérdezősködéseinkre, hogy
egy-két albérlő is van az egyetlen szobában.
Ezek pedig már 5 — 6 órakor kelnek az apával
s munkába járó testvérekkel együtt, hogy 6 — 7
órára műhelyeikben lehessenek. Elképzelhetjük- e,
hogy a sietve készülődök, az idegen emberek
lábujjhegyen járnak-kelnek, nehogy fölébresszék
az alvó gyermekeket ?! De, ha még a zajra nem
is reagálna, nemsokára fölkeltik. Az anyának
szüksége van reá. A konyhai munka elvégezetlen, pedig a pólyásgyermek már sírni kezd. A
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kicsinek tehát hamarosan föl kell kelnie, hogy
foglalkozzék a picivel. Iskolásgyermekeinknek
ezzel megkezdődik a csaknem speciális fővárosi
foglalkozása: a dajkálás. Ha a gyermek 8 órára
jön iskolába, egy órával kevesebbet görnyed.
Ha 9 órára, egy órával hosszabb cipelkedés után
kimerültebben kerül elénk.
De menjünk tovább. Az anyának nincs vesztegetni való ideje. Vngy takarításhoz lát, vagy
piacra megy. Ha nem akarja a gyermekre zárni
az ajtót, legyen bármily korán, elküldi hazulról,
s ácsorog szegényke az utcán, hidegben, hóban.
Ha takarít, ott lábatlankodik körülötte a fűtetlen szobában, vagy konyhai munkát ad neki,
s bizony 9 órára elcsigázottan, lankadtan, nem
pedig felüdülve jön iskolába.
De sok esetben az anya is munkába jár.
Akkor elmenetele előtt felöltözteti a gyermeket
s a szomszédasszonyra bízza. Ez dologra fogja,
s akkor igazán édes-keveset törődik a?zal, vájjon
eljött-e már az indulás ideje. Ha azonban sokat
alkalmatlankodik, elzavarja hamarosan. Ügyet
sem vet arra, hogy még csak 8 óra körül van
az idő.
Ellene szól a 9 órai kezdésnek még egy
körülmény. I. és II. osztályos gyermekek legtöbbnyire nagyobb testvéreikkel mennek iskolába. Mit csinál a szülő az új rend mellett?
Sokszor nem törődve semmivel, elküldi a kicsit
is 3 /i8 órakor. Ha mégis sajnálja, hogy annyival előbb menjen el, otthon tartja azzal a bíztatással, hogy majd elkíséri. De gyakran megtörténik, hogy 9 óra körül époly munkát végez,
melyet nem hagyhat félbe, s így a gyermek,
alapjában véve ok nélkül kénytelen mulasztani.
Ugyan proponálta-e már valaki, hogy az óvodákban 9 órakor kezdjék a foglalkoztatást?
Pedig, ha a 6 — 8 éves gyermekre veszedelmes,
ha télen 8 óra körül megy az utcára, mennyivel
több bajt okozhat ez a 3—5 éves apróságnak.
Ezt a körülményt nem hagyhattam fölemlítés
nélkül, mert a szociális szempontból való megítélést erősíti. Az óvodákba ugyanis csaknem
kivétel nélkül a szegény nép küldi gyermekeit.
Ennek az osztálynak életviszonyai nem engedik,
hogy 9 óráig otthon tartsa őket. A népiskolában a helyzet csak alig 6 — 8 percenttel kedvezőbb. Ez azonban nem oly szám, mely az
elemi iskolák számára más felfogást involválna.
Mielőtt áttérnék a higiénia szempontjaira,
még elmondom, hogy tanítványaim szüleivel
kérdőlapokat töltettem ki. A kérdés ez volt:
„Viszonyainak mi a megfelelőbb: ha 8 vagy
9 órakor kezdődik a tanítás? Miért?" 48 lapot
kaptam vissza. Hat udvariasan azt írta, teljesen bíznak bennem s kérnek, intézkedjek belátásom szerint. Tizenkettő 9 órakor szeretné
küldeni gyermekét, de csak télen. Egy egész

LAPJA.

3

éven át, de azt kívánja, hogy a III—IV. osztályban is később kezdődjék a tanítás. A 9 óra
híveinek megokolásai között volt, hogy gyakran
vendégeskednek s a gyermek csak későn fekszik le. Volt, aki azt írta, akkor nyugodtan
mehet piacra, mert a kisleány dajkálja addig
a picit. Egy orvos azért pártolja a 9 órát, hogy
megvárhassa, míg gyermeke magától ébred fel.
Kettő szeretné a későbbi időt, mert akkor a
kisleány hazaviheti minden reggel a kész mimkát, egy pedig tejet küldhet vele. Huszonhét a
nyolc óránál akar maradni. Megokolásul jórészt
azokat a szociális viszonyokat említik, melyekre
már föntebb kiterjeszkedtem. De többen azzal
is érvelnek, hogy a gyermekek 1 órakor mennek haza, s így nem ebédelhetnek a szülőkkel,
akiknek 1 órakor már a műhelyben kell lenni.
Pedig veszít a családi élet melege, ha az a
gyermek sem ülhet asztaluknál, aki csaesogásaival
felüdíti őket. Volt olyan is, aki pedagógusérzéket árult el s azt írta, hogy aludni úgy sem
alhat a gyermek, a rendes időben kel föl. De
ha 9 óráig otthon van, annyit jön-megy, ugrál,
hogy mire iskolába jut, okvetlen fáradtnak kell
lennie. S ha már fáradtan megy oda, mi haszna
lesz az egész tanításból.
A higiéna elsősorban elegendő alvást követel
a gyermek számára. 9—10 órát kell aludnia,
hogy a fáradtságot, a testi-lelki kimerültséget
okozó vegybomlás termékei a szervezetből kiküszöbölt essenek s visszanyerje üdeségét. De a
legnagyobb szaktekintélyek azt kívánják, hogy
lehetőleg korán, de föltétlenül 9 óra előtt fektessék le őket. Ezt kellene minél jobban propagálni. Akik erre az álláspontra helyezkednek,
azoknak a gyermekei 7 órára alaposan kialuszszák magukat s felüdülten, munkára képes testtel, lélekkel mennek az iskolába.
De hallgassunk a higiénia szavára akkor is,
midőn felénk kiáltja, hogy a legnagyobb abszurdumot követjük el, mikor V2 órai szellőztetés
után 50—70 gyermeket ültetünk oly termekbe,
melyekben — a legjobb esetet véve — 'A9
órától 1 óráig ült ugyanannyi s fölemésztette a
levegőnek minden éltető atomját. Micsoda szervezetrontó, miazmás levegőt szívnak ott 3 órán
á t ! Ha közben szellőztetünk is 10—10 percig,
az nevetségesen kevés arra, hogy félig-meddig
is elfogadhatóvá legyen. Ez az egy körülmény
oly fontos, hogy még az esetben is, ha minden
érv a 9 óra serpenyőjébe esnék, a váltakozó
osztályokban föltétlenül a 8 óra javára követeli
a döntést.
Hány meghűlés-, betegségnek volt okozója
az ú j rend azzal, hogy a kötelességtudó gyermek, ha korán zavarták is el hazulról, nem
mert az iskolába bemenni, ott ácsorgott a hidegben. Nem egy esetben vittük dermedt tagokkal
29*
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az osztályba szegényeket. Ezekre gondolva, önkénytelen fölmerül bennünk az a kérdés, vájjon
ninesenek-e összefüggésben az ilyen jelenségek
az idei kedvezőlen egészségi állapotokkal? Mint
tudjuk, évek óta nem volt annyi vörheny, hörghurut, mint a télen.
Végül rátérek azon megfigyelések elmondására,
melyeknél a pedagógia lebegett szemem előtt.
Az iskola rendjét föltétlenül érintette a változás. A 8 órakor kezdődő tanítás mellett V28
órakor kezdődik a jövés-menés. A 9 órára berendeltekkel sokkal rosszabb a helyzet. Ezek a
tanítás megkezdése előtt nem V2, hanem már
V* órával is jönnek.
Mi a korán érkezőket egy közös teremben
gyülekeztettük s a testület tagjai felváltva inspekcióztak. Valami nagy ribillió ugyan nem volt,
de bizony pedagógiai képtelenség V2 meg 3/±
óráig összezsúfoltan tartani 100-nál is több,
tétlenségre kárhoztatott gyermeket.
A rossz levegő hatása alatt, még ha hazulról
üdén is jönnek, kedvezőtlen diszpozíciók mellett
kezdik a tanulást. Hát még, ha eljövetelük előtt
dolgoztatták, cipeltették velük a kis testvért ?!
Mosso már évekkel ezelőtt bebizonyította kísérleteivel, hogy testi fáradság mellett teljesen
redukálódik a figyelőképesség s gyengül az
emlékezet. Bettmann kísérletei amellett bizonykodnak, hogy „a testi munkának sokkal fárasztóbb hatása van szellemünkre, mint a szellemi
munkának". A Mosso-féle ergograffal való kísérletekfényesen tanúskodnak amellett, hogy fáradt'
testben az agy esak megerőltetéssel működik.*
Mire a tanítás első órája megkezdődik, pszichofiziológiai szempontból tehát rosszabb stádiumban vannak tanítványaink, mintha 8 — 9 óráig
is tanultak volna.
A 8 órakor kezdődő tanítás mellett 10 óráig,
tehát 2 órán át élénk a figyelem, h a pihenten,
üdén jön iskolába a gyermek. Az agy kész a
működésre, nem enerváltak a sejtjei, fiziológiai
állapota lehetővé teszi, hogy élénk részt vegyen
a tanításban s az eredmény nem maradhat el.
De mikor 9 óráig otthon már dolgozott, s kimerült fizikummal jön hozzánk, vagy 3A óráig
ül 70—80-ad magával, tétlenségre kárhoztatva
a háromablakos szobában, mire redukálódik befogadási képessége már a tanítás első órájában !
Alapos tévedés az is, hogy a 9 órakor kezdődő tanítás megszünteti a későnjárást. Későn
jövő, rendetlen tanulók mindig akadnak. De
ezek megrendszabályozhatok épúgy a 8, mint
a 9 órakor kezdődő tanításnál. De mondhatom,
úgy a saját, mint kollégáim tapasztalatai után,
hogy több volt a későn jövő 9 órakor, mint
* L. Lázár Béla: „A tanórák közé ékelt tomajáték
káros hatásáról". Budapest, Athenaeum.

2 9 . SZIlt.

LAPJA.

8 órakor. S ugyan mit szólhatunk, ha a reszkető kisgyermek elkesergi, hogy ne tessék
haragudni, de anyuskám azt mondta, ha nem
megyek el 8 órakor, reám zárja az ajtót, mert
piacra kell mennie. A lakást nem merte nyitva
hagyni s csak most jött haza. V a g y : ne tessék
haragudni, de a mamám súrolt, mosott s nekem
a kistestvéremet kellett dajkálnom.
Csak a legnagyobb részvéttel hallgathatjuk
s arra gondolunk, hogy szabad-e hát annak a
néhány gyermeknek kedvéért, akire talán kedvezőbb a 9 órai jövetel, alkalmat adni az otthonnak, hogy már kora reggel, gyönge kis
alkatát meghaladó házimunkára foghassa a túlnyomó többséget s megvonjuk szegénykéktől
azt a lehetőséget, hogy egy órával hamarabb
jöhessenek az ő azilumukba: az iskolába.

Szemle-út
Pozsony

vármegye

tótajkú iskoláiban.
írta: Flacht/
Bertalan.
Hogy közoktatásügyi miniszterünk nem éri
be az eddigi félrendszabályokkal az 1907. évi
XXVII. t.-c. végrehajtása tekintetében, mutatja,
hogy nemesak a kir. tanfelügyelőségeket látta
el a kellő személyzettel, hanem gondoskodott
arról is, hogy az orsz. közoktatásügyi tanács
kiküldöttei időszakonként bejárják az idegenajka népiskolákat és értékes direktívákat adjanak
a magyar beszéd, a magyarul tanítandó hazai
történelem, hazai földrajz, polgári jogok és
kötelességek és számtan metodikája tekintetében.
Pozsony vármegyére nézve hasonló minőségben Pccliamj Adolf dr. küldetett ki, miután előzőleg Trencsén és Árva vármegye idegenajkú
iskoláit a kitűzött feladat érdekében már megvizsgálta. „Kellőbb embert a kellő helyre" az
orsz. közoktatásügyi tanács nem küldhetett. Mint
a Slovenske Novmi hazafias tót napilap főszerkesztője, a tótság minden viszonyait ismeri,
folytonos szellemi érintkezésben van a tót géniusszal, s így biztosan megmutatja lélektanilag
annak az útját, hogy keil azt a magyar géniuszba
harmonikusan beolvasztani.
Az orsz. közoktatásügyi tanács kiküldötte
részint a magam, részint MauTcs Ernő dr. kir.
s.-tanfelügyelő társaságában a következő iskolákat vizsgálta m e g : nagyszombati róm. kath. fiú,
ottani róm. kath. leány, orth. és kongr. izr.,
bresztováni, zavari, gerencséri, szilincsi, zohori,
magasfalvi, detrekő-csütörtöki,malaczkai,stomfai,
máriavölgyi, lábi, morvaszentjánosi, burszentgyörgyi, burszentmiklósi, zavodi, kuklói, szomolányi, nádasi, czifferi, szőllősi róm. kath. iskolákat.
Több helyen tapasztalhatta a magytr beszéd
és nyelv tanításának módszeres ki nem alakulását, beleértve a törvény értelmében szintén ma-
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gyárul tanítandó, föntebb részletezett tantárgyak
metodikáját is, hiszen az 1907. évi XXVII. t.-c.
értelmében az államilag segített elemi népiskolák
tanterve csak legközelebb jelenik meg, s annak,
hogy úgy mondjam, a tanítók vérébe átmenetele
lesz az idegenajkú népiskola belső életének korszakos dátuma. De sehol sem talált nem aprobált
tankönyvet, és alig találhatott iskolát, melyet
a politikai község magyar tankönyvekkel, háztartása terhére, el nem látott volna, mely pontban Pozsony vármegye erre vonatkozó szabályrendeletével a többit messze megelőzte.
Találhatott az orsz. közoktatásügyi tanács
kiküldötte a kir. tanfelügyelő által már figyelmeztetett és megintett, esetleg már fegyelmileg
megtorlandó, nem szűnt hanyagságot is, de az
élet már ilyen: „sunt bona mixta malis". Sokszor csak relatíve nyújt valamit, sokszor érvényesül az anyag visszaható ereje, s a vezetés
bölcsesége van hivatva megállapítani, hol kezdődik itt az okt'atóképessf'g hiánya, hol jelentkezik a makacs nembánomság, és hol a már
politikai szempontok által befolyásolt dac.
Hogy '&(, így nagyon lélektanilag kezelendő
mérleg fel ne billenjen, irányító hatásra van
szüksége a kir. tanfelügyelőnek, mert ily együttes
apreciációval lehet csak szilárdul megállani ott,
hol esetleg az állami felsőbb tanhatóság eljárásának a felekezeti tanítók tekintetében saját
felekezeti főtanhatóságuk által való tényleges
megcáfolásáról lehetne szó.
E szempontból is nemcsak kívánatosnak, de
egyenesen szükségesnek mutatkozik, hogy az
orsz. közoktatásügyi tanács kiküldöttei az idegenajkú vármegyéket nem időszakonként, hanem
minden évben, a kitűzött célból beutazzák. Aki
akarja a célt, annak akarnia kell az eszközöket
is, és itt az eredmény sokkal mélyebben fekszik,
mint a felületes szem látja. De azután a kiküldöttek (mert itt is áll, hogy: „a legjobb csak
jó") nagy körültekintéssel és tapintattal legyenek
megválasztva, mert úgy e tekintetben, mint közéletünk más területein, ha célt akarunk érni,
fel kell emelkednünk az eddig el nem ért objektivitás ama magaslatára, melyről a nepotizmus,
egyéni szimpátiák és kollegiális hajlandóságok
majdnem mindig lerántanak, nagyon sokszor
igazolva azt a vádat, hogy törvényeinkben nyugateurópai elveket proklamálunk, de azok végrehajtásának módja keleties, sokszor a Balkánra
emlékeztető.
Fölkértem az orsz. közoktatásügyi tanács
kiküldöttét, legyen szíves a folyó év őszén tartandó tanítói gyűlésekben eszméit és tapasztalatait, a magyar beszéd tanítási módszerét illetően,
az idegenajkú népiskolákban kifejteni, amit ő
készségesen megígért. Ettől nagyon termékenyítő
hatást várok.
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Pechány dr.-nak az iskolák látogatása alkalmával bemutatott gondolatébresztő metodikai
direktíváira és tett észrevételeire bővebben szeretnék kiterjeszkedni, hogy közleményem ez irányban is tanulságos legyen, de csak néhány markánsabb vonásra szorítkozhatom. így p. o.
kiemelvén a magyar és tót nyelv között a
nyelvcsaládi különbséget, követendőnek találta,
hogy az olvasmányok tárgyi elemzésénél és
fordításánál, ahol anyanyelven is folyik a tanítás,
a magyar olvasókönyv mellett a hasonló szövegű
tót olvasókönyv is használtassák. Előbb olvassa
a növendék a magyar szöveget, azután a tótot,
hogy az olvasmány tartalmáról általános fogalma
legyen, azután jöjjön a magyar szöveg fordítása,
melynél a tanító minden elvontabb fogalmat
kimerítően megmagyarázzon, p. o.: mi a szobor.
Ezt lehetőleg képben mutassa be, ha természetben nem teheti, de nem szükséges, hogy a szobor
tót nevét (socha) tótul is elmondja, elég a magyar kifejezés, mert mind a kettő absztrakt
fogalom a gyermeknek.
A magyar szövegben előforduló nyelvsajátságokat körülírással, cselekvő szemlélettel kell
megmagyarázni. P. o. a gyermek elrántotta a
puska ravaszát, mire tót nyelven úgy sem lehet
megfelelő kifejezést találni, ezt meg kell mutatni
pálcikával stb. Azt a magyar nyelvsajátságot:
„a tűz belekapott a ház fedelébe", tótul úgy
sem lehet visszaadni, tehát nyelvsajátság nélkül
kell magyarra áttenni; p. o. „a ház födele égni
kezdett" és így fordítani tótra. A cselekvő szemléltetést, a direkt magyar beszédtanítás módszerébe illesztve, egy helyen következő érdekes
módon mutatta be. Kihúzott gyufaskatulyát és
e cselekvéshez fűzve, következő kérdéseket intézte
a gyermekekhez magyarul:
— Mit húztam most ki?
A gyermek: Gyufaskatulyát.
— Mit vettem ki belőle ?
A gyermek: Gyufát.
— Mit csináltam még?
A gyermek: Meggyújtotta a papirost.
A cselekvő szemléletbe jól lehet a ragokat
is belekapcsolni. P. o.: „Hová tettem a kalapot ?"
„Az asztalra."
A gyermeket mindig a harmadik személyben
kell kérdezni a magyar beszédtanítás legalsóbb
fokán, mert ő is mindig harmadik személyben
beszél, az „én" tudata csak későbben jelentkezvén nála.
Részletes utasításokat adott a magyar kifejezésbeli ügyesség fejlesztésére, és a direkt módszert ajánlotta a magyar beszéd tanításában.
Ha a gyermek p. o. arra a magyarul intézett
kérdésre, hogy „az iskola ablakából kitekintve,
mit lát az utcán", meg tudja mondani a látott
tárgyakat és cselekvéseket magyarul, nem kell
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ahhoz sem tót kérdést intézni, sem magyar feleletének tót értelmét követelni, ami teljesen fölösleges.
Kívánatosnak mondotta, hogy országrészek szerint külön olvasókönyvek is adassanak ki,
melyekben a gyermek megyéje minden nevezetesebb városa, vára, műemléke, nép- és természetrajzi különlegessége képes ábrázolatokban
is helyet találjon, mert ezeket a gyermek természetben is látván, az azokhoz fűződő képzeteket és fogalmakat mintegy készen találja.
Addig is, míg hasonló olvasókönyvek rendelkezésre állanának, olvastatni lehet a magyar
szövegű, illusztrált vármegyei földrajzok egyes
részleteit.
Megütődött sok helyen a tanítók mechaniz •
musán, akik nem a fenti módon, nem organikusan építik fel a magyar beszéd tanításának
módszerét.
Az iskolai fegyelmező-jelszavakban, p. o.
„kezet karba", „csend", „figyelni" stb., nemcsak fegyelmi szempontokat lát, és így azokat
magyarul kell alkalmazni, s midőn egy gyermeket foglalkoztatunk, szorosan ügyelni kell a
többi figyelmének ébrentartására.
Ezek volnának, de csak dióhéjban, azok a
speciális elvek, melyekkel az általános, már
ismert metodikai szabályok kiegészítendők lennének a magyar beszéd tanítása körül az idegenajkú népiskolában, hol a nép- és állatmesének
is, az alsóbb osztályokban, nagyobb tért kell
engedni, mert annak naiv tartalma közel áll a
gyermek fogalomköréhez, s a tanító elmondása
után azt a gyermek könnyen elmondja magyarul.
A hazai földrajz tanításánál az utaztató mó 1szert ajánlotta, melyet sok helyen nagyon szépen
kialakulva talált, és itt figyelni kell, hogy a
gyermek szülőhelyének minden nevezetesebb
pontját, középületét, hegyét, patakját, folyóját j
stb. világtájak szerint a táblán lerajzolja, s így !
állíttassák a térkép elé, hogy annak olvasását I
már készen találja.
A számtan tanításának metodikáját, melynek
már hosszú múltja van a magyarban is, eléggé
kialakultnak találta, de tapasztalta, hogy a tör
ténelem metodikája lassan fejlődik és sok helyen
mellőzve lett az élet- és jellemrajzokban való
oktatás módszere és hiányzik az összefoglalás.
Rámutatott itt a hazai történelem elbeszélőelemeire, mint a magyar beszédtanítás nagyon
értékes anyagára.
Az olvasás és írás fonomimikai tanítására
nagy súlyt vetett, mert az szorosan össze van
kapcsolva a magyar beszéd- és értelemgyakorlattal, nem tekintve a nagy időnyereséget, különösen a mi hazai viszonyaink között, mikor az
iskolábajárás annyi nehézséggel küzd.
E pontban tapasztalnia kellett határszéli vár-
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megyénk nagy krónikus betegségét: tanköteleseinknek Ausztriába való szolgálatbaáramlását.
Az élelmes német a leánykákat kisdedei gondozására alkalmazza, fölmentvén így attól tanköteles gyermekeit, kiket iskolába küldeni kénytelen.
Mily bántó ellentét! A német elvonja az
iskolázástól a magy.ir tanköteleseket, hogy gyermekei iskolába járhassanak !
Ez nem mutat civilizált gondolkodásra, de
az sem (és már magasabb stílusban), hogy az
osztrák császári belügyminisztérium a magyar
közoktatásügyi kormány átirataira, melyek évenként megismétlődnek, mert a vármegyei közigazgatási bizottság évekre visszanyúló aktacsomója már "nagyon tekintélyes terjedelmű,
mindig stereotíp modon azt válaszolja, hogy
hasonló tanköteleseket a polgármesterek útján
illetőségük helyére visszatoloncolta^ aminek eredményét azonban nem látjuk, mert az osztrák
kormány intézkedése bizonyára nélkülözte a kellő
szankciót.
Ez az ügy végső stádiumában a szakm : nisztériumnál fekszik, s talán a nagy bajon azzal
lehetne segíteni, ha az iskolából való hasonló
elvonást kihágásnak minősítené, melyért azután
a szülőt szabadságbüntetéssel lehetne sújtani.
Az orsz. közoktatásügyi tanács kiküldöttével
tett hosszabb körútamban sok aggodalmas gondolat foglalkoztatott.
Fejlesztjük a nemzeti egybeforradás érdekében
a magyar beszéd s rokontantárgyak tanításának
módszerét, de nem fog-e a gyermek a nemzetiségi területeken belül, a pánszláv néplapok által
megmérgezett családban, visszafejlődni ? Nem
lesz-e ez erősebb az iskolánál?
E pontban okvetlenül törvényhozási intézkedést igényel a felekezeti iskolákban is, magyar
és tót hazafias, erkölcsnemesítő, gazdas ígi ismereteket fejlesztő müvekből álló ifjúsági könyvtáraknak államköltségen szervezése a felnőttek
és a tankötelesek részére, hogy egyrészről magyarnyelvi tudásukat, másrészről az iskolában
nyert hazafias szellemüket folytonosan táplálhassák.
Az ilyen iskolai könyvtár a rendszer teljességéhez tartozik, azt betetőzi. C.-;ak ez teszi
lehetővé fokozatosan az annyira fontos ifjúsági
egyesületek szervezését. Enélkül, úgy látom, a
kívánt eredmény nagy részben csonka marad.
Eszembe jutott a szankciót biztosító állami
félügyelet szükséges átszervezése is, mert jól
mondta Diesterweg: „Nem lehet írni a reszkető
lapra." És ezzel nemcsak nagy pedagógiai, de
általános nagy lélektani igazságot is mondott ki.
Hiszen a kir. tanfelügyelő hangulata a politikai
hivatalnok közigazgatási és a tanár kontemplativ
hangulata között enerváló módon folytonosan
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hullámzik és a két hangulat összecsapása (mert
az adminisztratív mindig zaklató) sehogy sem
diszponálja a nyugodtabb munkára. Pedig ez népnevelésünk tartalmi fejlesztésének elemi kelléke.
A rendszer teljességéhez tartozik, hogy el
kell venni a tanfelügyelőtől a népnevelésügyi
közigazgatásnak az általánossal összefüggő részét. Hiszen még a szaporított munkaerők mellett is elég dolga lesz a népiskola folytonosan
fejlődő belső adminisztrációjával, iskolalátogatási
jegyzőkönyveinek nyomban való elintézésével,
s ha némi szabad ideje maradna, ne sajnálja
azt a magyar állam, épen saját érdekében, önképzésétől, irodalmi és társadalmi működésétől.
H a a húrt folytonosan feszítjük, elszakad,
és ennek a harmónia vallja kárát. Szellemileg
sem lehet emészteni folytonos feszültségben és
sietésben.
Itt fekszik elrejtve népnevelésünk
sikerének
vagy sikertelenségének egyik része.
E sorokra is,, melyek talán nem egészen
tanulságtalanok, az időt a nagy aktahalmaztól
csak úgy loptam el.

A hazafias nevelés eszköze.
írta: Szalai
Pál.
(Második befejező közlemény.)
Svájc természeti szépségeinek egyik középpontjában fekszik Interlaken, a Thuni- és
Brienzi-tó között levő, modern kényelemmel
berendezett világhírű nyaraló-telep. Nyár közepén pezseg itt az élet. Különösen feltűnnek a
csoportosan mutatkozó svájci diákok, kik egy
nap alatt megismerkednek Interlakennel s másnap már a 3 — 4 ezer méter magas glecsereket
másszák, hogy lelkükben soha el nem mosódó
emlékét vigyék haza a nagyszerű benyomásoknak. Innét indultam én is a 4200 méter magas
Jungfraura, A Fehér Lütschine keskeny völgyében, melyet a nap sugarai csak a déli órákban
világítanak meg, visz a vonat Lauterbrunnen
állomásig. Innen kezdve fogaskerekű ragadja
az embert mindig magasabbra. Wengeralp
magaslati gyógyhely állomásánál zsúfolásig megtölti a kocsikat a felszálló diáksereg. Turistabotjaik végére havasi rózsákból kötött hatalmas bokréták vannak erősítve. F ö n t a hó és
jég regiójában, az Eiger-glecsernél azután
együtt sétálok velük a gleeserbe vágott jégfolyosókon, melyeknek a jégen áttetsző napsugár csillogó, tündéries világítást ad. Együtt
bámultam velük a modern technika legmerészebb alkotását, a jungfraui villamos alagútvasútat, mely fölfelé kanyargó, csigavonalszerű
alagútban fölviszi az embert a 4200 méter
magas Jungfrau csúcsára, hol július 22-én 6
fokot mutat a hőmérő.
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De szálljunk át képzeletben a Jungfrau égbenyúló ormáról a közszabadság igazi városába,
a Rhone- és Genfi-tó partjára épült Genfbe.
A felületesen szemlélődő idegen nemzetközi
jelleget vehet rajta észre, pedig a nemzeti
együvétartozás érzete époly szilárd ebben a
teljesen francia lakosságban, mint a nyugati
német részben. Genfben különösen három emlékmű van, melyekhez a svájci ifjúság zarándokútja visz, hogy lelkében a hazaszeretet lángját
így élesztgesse, mint Veszta oltárán Rómának
fölkent papnői az örök tüzet. Ez a három
emlékmű: a Rath-múzeum és színház előtt
Dufour generális lovasszobra, a tó partján
elterülő nagy angol kertben a „Monument
National" és a Rhone szigetén felállított Rousseau-szobor. Mind a három emlék tárgya a
hazafias kultusznak, mely a svájciak lelkében
sokkal mélyebben gyökeredzik s általános, mert
úr és pór, öreg és ifjú egyaránt áldoz neki.
Dufour szobránál egy 70 évesnek látszó wullisi
paraszt szólított meg. Azt hittem, először látja
a szobrot. De élénk bőbeszédűséggel és a legnagyobb részletességgel mondta el mindazt,
ami Dufour t nemzete fölé hely ezé.
— Eljöttem megnézni, hogy Dufour apánk
nem szállott-e még le lováról, jegyezte meg
tréfásan. Különben nálamnál fiatalabb emberek
mindig találhatók a szobornál, kikr.ek egyetmást elmondhatok róla, amit ők talán nem
tudnak.
így ápolja maga a társadalom ifjú tagjaiban a hazafias eszményeket.
Nem csodálkoztam, hogy e kérges tenyerű
egyszerű pór annyira lelkesedik Dufourért, hisz
ő azért harcolt, ami a pór egész gondolatvilágán uralkodik: a demokratikus eszmékért. Az
uralomra vágyó arisztokraták nemzetbontó törekvéseivel szállt szembe, midőn 1841-ben a
demokratikus szervezetű kantonokat fegyverre
szólította a Sonderbund ellen, azok élére állt
s megmentette hazáját a szétbomlástól. Az ő
emléke Svájcban olyanforma kultusz tárgya,
mint nálunk Kossuth Lajosé.
H jsszabb időt töltöttem Genfben s így elég
időm volt tapasztalni, hogy a svájci ifjúság
mily hazafias kegyelettel veszi körül az emlékeket. Ünnepel s ünnepének mindig ezek a
középpontjai.
Rousseaut Genf adta a világnak s erre a
svájciak fölötte büszkék. A „Monument National" a genfi lakosság lelkében egy régóta érzett
vágynak a teljesülését jelenti s annak a napnak az emlékét örökíti meg, mikor 1814-ben
a genfi kantonnak Svájccal való úniója kimondatott.
De a svájciak megtanítják az ifjúságot azon
eszményekért is hevülni, melyek az egész em-
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beriség közkincsei s ezt is fel tudják használni
a honpolgári erények gyarapítására.
Voltaire a felvilágosodás apostola és Svájc
első volt azon nemzetek között, kik a fölvilágosodás eszméit magákba szívták, azáltal nagy
lépést tettek előre a művelődésben. A nemzetnek Voltaire iránt érzett hálája viszi tömegesen a svájci ifjakat Voltaire egykori kedves
falujába, a Genftől 6 és fél kilométernyire
fekvő Ferneybe. Ez a tömeges zarándoklás oly
élénk személyforgalmat teremtett, hogy Genfet
Ferneyvel villamos-vasúttal kellett összekötni.
Itt áll Voltairenek ódon kastélya egy park
közepén, hol életének utolsó húsz esztendejét
élte le, elérve azt, ami csak kiváltságos nagy
szellemeknek adaiik m e g : a dicsőségnek és
hírnévnek legmí.gasabb fokát. Dolgozószobája
érintetlen, a toll, mellyel az egyetemes emberiséget lebilincselő gondolatait papírra vetette,
úgy fekszik íróasztalán, amint azt örökre letette
kézéből. A kastély mauzóleumában áll emlékköve, melynek felső részére francia nyelven a
nagy elmét karakterizáló következő mondat
van vésve:
Szívem itt van, de szellemem
mindenütt." E s igaza van e mondatnak átvitt
értelemben is. A zaklatott lélek az epigonok
üldözései elől id* menekült. Itt találta meg a
nyugalmat, itt élhetett szabadon szíve vágyainak, itt foghatta munkába agyának minden
sejtjét, nom háborgatta senki. Valódi értelemben e felírás azt jelenti, hogy szíve itt volt
1864-ig, amikor Párisba vitték, hol azóta
urnába zárva az állami könyvtár őrzi.
Az a lelkesülés, mely egy ilyen nagy szellem emlékéből táplálkozik, hatással van a nemzeti érzület fokozására is. A lélek szárnyakat
kap s a kegyelet tárgyának ködképe magasztos
ideálként jelenik meg előtte, mely felé törekedni s melyet elérni a nemzeti önérzet, hazafias buzgóság ösztönöz. Ez a törekvés átszivárog lassanként az egész nemzet vérébe s olthatatlan, általánosan érzett vágy lesz belőle,
kitümii más nemzetek közül nagy példák utánzása által.
így nevelik Svájcban a hazafiakat. Megismertetik a hazát, kifejlesztik az ifjúságban azt
az érzéket, mely által a természeti szépet megérteni és élvezni tudja s a természeti szép
keretébe a történeti emlékek kultuszát illesztik.
Mert igaz az, hogy nincs vágy ismeret nélkül
s hazaszeretet sem képzelhető a haza ismerete
nélkül.
így, bár Svájc nyelvileg nem egységes, az
erősen kifejlett nemzeti érzület felbonthatatlanul kapcsolja egybe a román és germán elemet és épen azért is megtörne minden olyan
kísérlet, mely nemzetiségi kérdést
akarna
támasztani.
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Nekünk van legtöbb okunk utánozni Svájc
példáját. Igazi, honpolgári erényekkel teljes
hazafiakat csak így nevelhetünk. A szűk látókörű hazafiság nem tudja kiváltam azt az
áldozatkészséget, mely az igazi hazaszeretet
kritériuma.
E s miért ne követhetnők Svájc példáját ?
Magyarország minden részében vannak olyan
természeti szépségek, a kedélyt örömie vagy
gyászra hangoló olyan nemzeti emlékek, melyekért érdemes a magyar ifjúságnak megtenni az
útat az ország egyik szélétől a másikig, hogy.
megismerve a hazai földet, a természeti szépségek szemlélete s a nemzeti emlékeknek a
kultusza erőt adó táplálékul szolgáljon fejlődő
hazafiságának.

A középfokú szakiskolák.
(Az 1906/7. iskolai évben.)
Ismerteti:
JRétlii
Lajos.
1. Tanító- és tanítónőképző-intézetek.
Összesen 89 ilyen intézet működött az 1906/7. iskolai érben. A minisztérium megállapítja az
ország közállapotairól szóló jelentésében, hogy
a férfiképzők száma 11, a nőképzőké 4 év óta
nem változott. Nem is szükséges a szám növelése, mert főképen az okleveles leányok közül
igen sok van állomás nélkül.
A 89 közül 7-ről már megemlékeztünk a
felsőiskolákról szóló közleményünkben. Azok
közé kellett sorolnunk a polgári iskolai tanárságra képesítő 1 férfi és 6 női képzőt, minthogy
az ezekbe való fölvétel a középiskolai végzettségnek megfelelő előtanulmányokhoz van kötve.
Elemi iskolai tanítóságra 82 intézet képesít:
48 férfiakat, 34 nőket. Állami jellegű 18 férfiés 7 nőképző, róm. kath. 11 férfiak, 19 nők
számára. Férfiak részére van még 5 gör. kath.,
3 református, 6 ágostai, 4 gör. kel. és 1 izraelita felekezeti. Nők részére 1 gör. kath., 4 református, 1 ágostai, 1 gör. kel. és 1 társulati.
Német tannyelvű 2 (erdélyi szászoknál), oláhmagyar 3 (gör. kath. jellegűek), oláh 3 (gör.
keletiek), szerb 2 (hasonlókép gör. keletiek). A
többi mind magyar.
Vizsgát tett — a polgári képzőket is ideszámítva — 10.773 tanuló. A közül 1309 magántanuló. A magántanulók száma kétszerannyi
a nők, mint a férfiak közt.
A vizsgát tett tanulók 82°/o-a magyar. Megjegyzendő, hogy a férfiak közül csak 74"5°/o,
míg a nők közül nem kevesebb, mint 9 0 % .
Német az összeségből 6 ' 8 % , oláh 5'1%>, tót és
szerb 2 % és valami.
Vallás szerint volt 6231 róm. kath.. 1674
református, 957 ág. hitv., 657 gör. kath., 624
izraelita, 550 gör. keleti.
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Kiállítottak összesen 2688 oklevelet. A női
képzők, habár összes számuk 9-cel kevesebb,
esak 22-vel kevesebbet, mint fiképzők.
Tanárok száma, hitoktatók nélkül, 891.
Egyetlen, vagy főfoglalkozása volt a képzőintézeti tanítás 689-nek. Férfi közülök 461, nő
228. Magyar 559, német 57, oláh 44, szerb
14, tót csak 2.
V2. A kisdedóvónőkép z'ík száma, 9. 1 állami,
6 róm. kath. felekezeti, 1 ág. hitv. ev. felekezeti és 1 társulati. A tanítási nyelv 8 intézetben kizárólag magyar; a brassói ág. hitv. ev.
intézetben német és részben magyar.
Vizsgát tett 553 tanuld, akik közül 209
magánúton készült. Tálnyomó többségük, 510
magyar anyanyelvű, 32 német, 11 pedig megoszlik a többi nemzetiség közt. Róm. kath. 367,
református 91, ágostai 66. A fennmaradó 29
majdnem egyenlő számban oszlik meg gör. kath.,
izraeliták és gör. kel. közt.
A tanárok száma 61. Kizárólag, vagy főképen ezen intézeteknél foglalkozott 37, 15
férfi és 22 nő.
3. A kereskedelmi iskolák közül már a felsőiskolákról szóló közleményben megneveztük a fiumei
tengerészeti akadémiát és a 3 kereskedelmi főiskolát. Ezeken kívül volt 38 felső kereskedelmi
iskola: 18 állami, 8 államsegélyes községi, 1
felekezeti, 8 társulati és 3 magán. Továbbá 19
női kereskedelmi tanfolyamos. Az összes keresIxdelmi intézetek tanulóinak száma 7925 volt,
az előbbi évhez képest is jelentékenyen megszaporodva. 83'9 Vo-uk magyar anyanyelvű, 9"9 %
német. Hitfelekezet szerint a vezetés az izraelitáké 3857 tanulóval, róm. kath. tanuló 2731,
ás.
hitv. ev. 501 és református csak 494.
CJ
Külön a felső kereskedelmi intézetekben az
izraeliták elérik az abszolút többséget 50'5Vokal. A róm. kath. csak 32"6%-ig emelkednek,
míg a reformátusok csak 6'2%-ig, az ág. hitv.
ev. 5'8%-ig viszik.
Az összes kereskedelmi intézetek tanárainak
száma, hitoktatókon kívül, 695. Ezek közt is
nagy helyet foglalnak el az izraeliták, habár
még eddig a róm. kath. a vezetés. Azok közül
a tanárok közül, akiknek élethivatásuk emez
iskolákhoz van kötve, 184 kath., 114 izraelita,
míg református csak 54, ág. hitv. ev. 45, gör.
keleti csak 7, gör. kath. 6, unitárius 4.
4. Ipari szakiskola 43 működött a tárgyalt
iskolai évben. Megelőzőleg 44 volt, de az újpesti
faipari szakiskola megszűnt. A 43 iskola közül 26
volt állami: a többi pedig községi, egyesületi,
és magán. E 43 iskolában 349 tanár tanított.
A növendékek létszáma 3 8 5 8 . Magyar anyanyelvű volt a tanulók 8 7 " 5 ° / o - a , német 7 ' 2 ° / o .
A többi nemzetiség arányszáma együttesen
5'3%-ot tett ki. Itt már a tanulók közt a róm.
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kath. és reformátusok országos arányuknál nagyobb számmal vesznek részt: előbbiek 55"1,
utóbbiak 17Vo-kal. Az izraeliták 15"5%-ig emelkednek; míg a kereskedelmi tanulók közt, általános többségig. Ott a többi felekezetiekkel
együtt a róm. kath. és reformátusok is mélyen
alatta maradnak az összes népességben elfoglalt
arányuknak. Az ipariskolai tanulók közt ág.
hitv. ev. is volt 8 4 % . A többi hitfelekezetből
együtt 152.
5. A gazdasági tanintézetek közül a 7 főiskolát már megneveztük egy előbbi közleményben. Volt ezeken kívül 23 földmíves-iskola;
abból 17 állami, 5 községi, de állami kezelés alatt.
Továbbá 17 szakiskola szőlőmívelés, borkezelés,
tejkezelés, erdészet, kertészet, méhészet, baromfitenyésztés ismereteinek terjesztése céljából.
Az összes gazdasági tanintézetekben működött 332 tanár és tanító; rendes közülük 149.
A rendes tanulók összes száma, ideszámítva
a faiskolákat is, 2534. Magyar közülük 8 7 ' 4 % ,
német 6"6%>, oláh 2"6%. Róm. kath. 1348,
református 481, ágostai 273, izraelita 265, gör.
keleti 76, gör. kath. 51, unitárius 40. Róm.
katholikusok, reformátusok, izraeliták jóval felülemelkednek általános arányszámukon. Felül
vannak azon az ág. hitvallásúak is. Ellenben a
gör. katholikusok és gör. keletiek mélyen alul
maradnak.
6. Bányászati tanintézet, a selmeczi bányászakadémián kívül, 6 bányaiskola volt. U t ó b biakban altiszteket képeznek. Mind a hétben
együtt 50 tanár foglalkozott, azok közt 2 5
rendes. A tanulók összes száma csak 242 volt.
A tanulók számában feltűnő a hanyatlás. Az
1903. évben még 346 volt kimutatva, amely
1907-ig több mint 100-zal szállott. A tanulók
70'2%-a magyar. Jelentékeny arányban következnek a németek, számottevőleg a románok is.
Róm. kath. volt 154, gör. kath. 28, ág. hitv.
27, református csak 16, izraelita 10, gör. kel. 7.
7. A katonai képzőintézetek közt a m. kir.
Ludovika - akadémiát, mint felsőiskolát már
említettük. Volt ezenkívül 1 honvéd főreáliskola
és 2 hadapród-iskola. Mind a négy tanulóinak
összes száma 730. Magyar 614, 69-eel a németek, 25-tel a horvátok, 17-tel a szerbek következnek, miután itt a horvát-szlavonországiak is
együvé vannak számítva. 548 róm. kath. mellett a reformátusok 100 fejjel foglalnak helyet.
Ág. hitv. ev. 59, gör. keleti 14, gör. kath. ós
unitárius 4—4, míg izraelita egyetlen egy.
A közös hadseregnek is van Magyarországon
7 hadapród-iskolája, amelyek mind az alkotmány helyreállítása óta keletkeztek, továbbá a
fiumei haditengerészeti akadémia. A többi katonai iskola és főiskola Ausztria területén van.
Emez intézetek 883 tanulója közt csak 392
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a magyar, közel nyomulnak a németek 259-cel,
a horvátok 149-eel. Román 49, szerb 18, olasz
8, tót 4, egyéb 4.
8. Művészeti iskolák következők voltak: 3 festészeti mesteriskola, 1 azok közül nők s z á m á r a ;
1 szobrászati mesteriskola és 1 mintarajziskola.
Zeneiskola 23, 1 azok közül országos zeneakadémia.
Színészeti iskola 4.
Mindezen tanintézetekben működött 300 t a nár. A tanulók közt volt 3159 magyar, 125
német, 24 oláh. Vallás szerint: 1650 róm. kath.
mellett 893 izraelita. Református 461, ág. hitv.
256, gör. keleti 39, unitárius 24, gör. kath. 21.
9. Az egyéb szakiskolákat csak röviden soroljuk föl, mert már is túlságosan megzsúfoltuk
e közleményt adatokkal.
V o l t : gyógypedagógiai tanítóképző; beszédhibások tanfolyama; tornatanítóképző-tanfolyam,
külön a férfiak és külön a nők számára; póstaés táviró-tanfolyam; vasúti tisztképző; hajóstiszti tanfolyam; tanfolyam felnőttek oktatására; községi közigazgatási tanfolyam 8 városban.
Mindezeknek 1266 tanulója közt 1000-nél
több a magyar.
Ha meggondoljuk, hogy a felsorolt szakiskolák túlnyomó nagy részét az újabb alkotmányos
korszak hozta létre, meglehetünk elégedve, bogy
40 év alatt mennyit alkotott az addig oly mostohán kezelt, elhanyagolt Magyarország.
— R e n d e l e t a kiskorúak dohányzása
ellen. Beszterczenaszód vármegye legutóbbi közgyűlésén követésre méltó szabályrendeletet alkotott, melyben a 15 évesnél fiatalabb gyermekeknek a dohányzást megtiltja. A szabályrendelet
kimondja, hogy Beszterczenaszód vármegye területén egészségi és tűzrendészeti szempontból tilos,
hogy a tizenötödik évüket még be nem töltött
gyermekek dohányozzanak, dohányt, szivart, szivarkát és gyújtót vegyenek, vagy elfogadjanak,
vagy maguknál hordjanak. A dohányzó- és tüzelőszereket a gyermekeknek eladni vagy átadni szintén tilos. A szabályrendelet szerint e tilalmak
megszegése kihágás és száz koronáig terjedhető
pénzbüntetéssel büntethető. A szülő, gyám, gondnok és családfő köteles arra ügyelni, hogy a
rábízott gyermek az előírt tilalmat megtartsa.
Amelyik szülő, gyám, gondnok vagy csaladfő ezt
elmulasztja, vagy pedig a gyermeknek a fölsorolt
kihágást alkotó cselekményeket megengedi vagy
elnézi, szintén kihágást követ el és büntetendő.
E kihágási ügyekben elsőfokban, kis- és nagyközségekben a főszolgabíró, illetőleg szolgabíró,
Besztercze városában a városi rendőrkapitány vagy
helyettese, akadályoztatásuk esetén a tanács e részben megbízott tisztviselője, másodfokon az alispán
és harmadik fokon a belügyminiszter bíráskodik.
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A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter:
K i n e v e z t e : Ferenczy Sándor oki. tanítót és
Borhy Károlyné szül. Kozáry Ilona tököli áll.
el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a kispesti áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé;
Barabás
Irén oki. tanítónőt a marosújvári áll. el. isk.-hoz
r. tanítónővé ; Grulich Hermin tápéi áll. állandó
menházvezetőnőt a tápéi áll. óvóhoz óvónővé;
Mangh Gizella oki. óvónőt a dávidfalvai áll. óvóhoz
óvónővé; Nemesszeghy Irén oki. óvónőt a nagymegyeri áll. óvóhoz óvónővé.
Jelen minőségében áthelyezte:
Dobos
Sándor feketegyőrösi és Faluvégi Dénes sergesi
áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen;
Parüsané
Krowina Teréz óturai áll. el. isk. tanítónőt a
stájerlaki áll. el. isk.-hoz.
Jelen állásában v é g l e g m e g e r ő s í t e t t e :
Szőllősy János homoliczi közs. isk. tanítót; Gero
Erzsébet homoliczi közs. isk. tanítónőt.
Nyngdíjat ntalványozott: Pop Miklós ótoháni
közs. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1020
K-t; Czay György tabódi róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 1460 K-t; Kormos János felsötárkányi elaggott róm. kath. el. isk. tanítónak
évi 1460 K-t; Horváth Pál nagygyirmóthi ref.
tanítónak évi 1460 K-t; Ágoston István lázii
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1660 K-t; Száz
Ferenc veszprémi ref. el. isk. tanítónak évi
1860 K-t.
Gyám-, ill. segélypénzt e n g e d é l y e z e t t :
néb. Lengyel Manó volt nyug. bajai tanító özv.,
szül. Bloch Irmának évi 664 K-t; néh. Venczell
József dunaszerdahelyi nyug. róm. kath. el. isk.
tanító özv., szül. Szalkay Szabinának évi 660
K-t; néh. Nagy György nyug. szúnyogdi gör.
kel. tanító özv., szül. Szavuj Ilonának évi 400
K.t; néh. Bajtai Imre kecskemét-kismatkói közs.
el. isk. tanító özv., szül. Miklós Margitnak évi
680 K-t, Ilona nevű kiskorú árvájának 113 K
33 f-t, mindössze 793 K 33 f-t; néh. Konsztantinovics Velykó nyug. pancsovai áll. tanító özv.,
szül. Nasztaszics Annának évi 672 K-t; néh.
Ternyei István volt baktai ref. el. isk. tanító
özv., szül. Sőregi Etelkának évi 640 K-t, 4 kiskorú árvájának egyenként 106 K 67 f-t, együtt
426 K 68 f-t, mindössze 1066 K 68 f - t ; néh.
Dragea Emil tatárlakai nyug. gör. kath. el. isk.
tanító özv., szül. Moldován Máriának évi 300
K-t, 2 kiskorú árvájának 100 K-t; néh. Bodea
Aurél lonkafalvi gör. kath. el. isk. tanító özv.,
szül. Szász Eeginának évi 300 K-t, Mária (Betonia) kiskorú árvájának 50 K-t, mindössze 350
K-t; néh. Sohonyai Ferenc volt sióagárdi róm.
kath. el. isk. tanító özv., szül. Netlau Erzsébetnek évi 743 K 20 f-t, Karolina nevű kiskorú,
árvájának 123 K 86 f-t, mindössze 867 K 06 f-t
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SZÁM.

SZÉPIRODALOM.
Cinege kisasszony.
Elmondja:

Arisztidess.

A mi családunkban gyakran és sokat beszéltek a jóról, a jó cselekedetekről s a jó emberekről, bogy övék a mennyek országa s ha meghalnak, mindenki megsiratja őket. Különösen
viharok, villámlások idején beszélgettek erről.
Ilyenkor anyám az ablakhoz emelt, hogy lássam a fergeteget s így szólt:
— Láttad a villámot, Arisztid ? Hallod ? . . .
Az Istenke haragszik, mert rosszak az emberek.
Valahol bűnt követtek el. Tudd meg, édes
gyermekem, hogy a villám az Isten ostora,
amellyel lesújt a gonoszra . . . Légy jó, édes
gyermekem; mindig csak a jónak élj, hogy
szeressenek az emberek, hogy boldog lehess a
földön s a jó Isten is meg fog áldani.
Mindezt olyan szépen mondotta anyám. Szavai mintha enyhítették volna a bősz természet
rettenetességét. S én úgy hittem az anyai szón a k ! Tanácsai és intelmeinek komolysága rögtön megtalálták szívemhez az útat, noha a
jónak értelméről s lényegéről még csak derengő
fogalmaim sem voltak. J ó voltam, mert jó
voltam. Hiszen még gyermek voltam. Még
mindent harmóniában láttam. Még nem bírtam
öntudattal.
Csak későbben, fejlődésemnek egyik ú j lépcsőfokán eszméltem arra, hogy az öntudatlan jó
cselekvés nem is jóság voltaképen, mert akkor
az öntudatlan rossz sem rossz s hogy a jó
cselekvés fogalma szigorú meghatározást követel, hogy azzal az élet minden viszonylatában
tisztában legyünk. Rájöttem, hogy csak annak
a jónak van becse, amelyet akarva cselekedtünk. Aminthogy a rossz is csak akkor rossz,
ha akartuk is. A jót tehát akarni kell! Az
akart jó, az igazi jó. Vak ösztönök s érzések
helyett az értelem s az akarat szavára kell
magamat a „jó"-ban bíznom. Ez volt az első
vezérfonalam.
Jól emlékszem: ebben az időben egy nyomorult koldust szemeltem ki magamnak azzal
a szándékkal, hogy a jót rajta fogom gyakorolni. Titokban kenyeret, pecsenyét s egyebeket vittem neki. Egyszer azonban visszadobta
az eledelt s haragosan rám rivallt: „Pénzt
hozz!" „A sok kenyértől felpuffadok . . . "
A házi páterünk, akinek elmondottam az
esetet, azt hitte, dicsekvésből teszem szóvá a
dolgot. Szinte leckéztető hangon m o n d t a : Te
Arisztid, persze azt hiszed: valami rendkívüli
nagy jót cselekedtél! Csalódói, fiam. Hogy

megosztottad kenyeredet a szegénnyel, ez a
legtermészetesebb valami. Ez kötelességed volt.
E z t parancsolja a szent keresztény evangélium.
Aminthogy mindenkinek kötelessége falatját
és garasát megosztani a nélkülözővel. Aki ezt
nem teszi, az eretnek, irigy, rosszmájú lélek s
az örök poklokra dobatik.
— Kötelesség. Kötelesség.^ Ez a szó vágott
legmélyebben a lelkembe. Ú j szó, ú j fogalom
volt nekem. Kötelesség! Mi az ? Hát ennek is
köze van a „jó"-hoz? Felállított tételem, hogy
az akart „jó" az igazi jó, egy perc alatt összeomlott s poraiból egy új, a „jó"-nak egy tökéletesebb meghatározására eszméltem. J ó az,
ami egyszersmind kötelességünk is. A jót akarni
kell, de nem ötletszerűen s nemcsak passzióból,
hanem szigorú kötelességből.
De egy váratlanul közbejött esemény csakhamar fölvilágosított engem, hogy újabb vezérfonalam sem jobb a réginél. Hogy nem tökéletes.
Nyár volt. Hívtak labdázni, pitykézni, tenniszezni. De én leg öbbször visszavonultam minden
társaságtól, mulatságtól. A csendet, a magányt
kerestem. Visszafojthatatlan tűnődéseknek lettem
a r a b j a ; szüntelenül tépelődtem a „jó"-nak
pontosabb, kimerítőbb meghatározásán. Sejtelmeim voltak, hogy a jóról s a jó cselekedet
lényegéről alkotott felfogásom nem a legmagasztosabb, hogy vannak az enyémnél bizonyára
m é g magasztosabb felfogások s hogy van végül
egy végső, a felfogások sorában legeslegmagasztosabb felfogás. S vájjon melyik ez? S tudója
leszek-e valaha ennek a végső felfogásnak ? . . .
Ezek a kérdések legtöbbször akkor nyugtalanítottak, amikor kertünk cserfái alatt sétálgattam. Szívesen bolyongtam ezen a helyen. I t t
zavartalanul társaloghattam önmagammal és a
természettel. Oh, gyönyörteljesek voltak a gondolkozásnak s a szemlélődésnek azok az órái,
amelyeket kertünk cserfás részében töltöttem
el! . . .
Emlékszem: egy szombati napon, délután,
különösen szépnek tünt fel nekem ez a hely.
Mintha már érkezésemet is titokzatos suttogással, mosolygással fogadták volna a cserfalevelek.
A „jó"-nak egy új, egy tökéletesebb fogalommeghatározása motoszkált bennem s azt
reméltem, hogy kertünk e csendes, poétikus
zúgában sikerülni fog mielőbb szavakba szednem a bennem még csak sejtelmekben kóválygó
meghatározást. E g y cserfa alá, a bogláros fűbe
dőltem. Amint ott benső tépelődésektől marcangolva heverésztem, egy szomszédos alma-
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fáról egy piros, érett alma pottyant le a földre.
Es ez a momentum csodás hatással volt reám.
Egyszerre, mintegy varázsütésre, tépelődésem
fájáról készen kialakulva, megérve vált le a
„jó"-ról keresett újabb definíció. Minden átmenet nélkül. Mint ahogy a szikra szokott kipattanni az acélból. Megvan! Megvan! ujjongtam
örömömben. Most már értem: mi az igazi „jó".
— Sem az öntudatlan jó, nem az igazi j ó ;
a tudatos, akart jó sem az. Az igazi jót kötelességérzetünk sem szabja meg. Az egyetlen, a
valódi, a legtökéletesebb „jó" abban rejlik, ha
módunkban állott a rosszat cselekedni, de mi,
noha a rossz kellemesebb s hasznosabb volt
nekünk, mégis inkább a jót cselekedtük. Vagyis:
a rossz kerülése már „jó" magában véve; a
rossz helyett a jó cselekvése a jó-t magasztosabbá, erkölcsileg értékésebbé minősíti; de még
jobb a „jó", ha olyan rosszat ütünk el vele,
mely hasznot is kínált nekünk. És végül legeslegjobb az a „jó" s ezt nagy Jó-nak nevezhetjük, melynek cselekvése áldozatot kívánt,
ha fájt a szívünk amikor vele a személyünknek hasznos rosszat elütöttük . . . Igen, ez a
nagy Jó az igazi, a valódi jó, az egyetemes
jó. Ez a végső törvény. Lehetetlen, hogy
még egy más fogalom létezzék, mely a jónak
ezt az értelmét is elhomályosíthatná! . . .
Folyton ismételtem ezeket a szavakat; jól
be akartam őket vésni az emlékezetembe. Nem
is sejtettem, hogy ismeretlen szándékok már
néhány perc múlva próbára fogják tenni megdönthetetlennek hitt tételem igazságát.
Lassanként megélénkült a kert; mintha délutáni álmából ébredeznék a természet. Szárnyas
rovarok, tarka lepkék röpködtek körülöttem.
Méhek zümmögtek a virágos fűben. Fejem
fölött, a sűrű cserfaágak között, fürge cinegék
kergetőztek. Bohó, játszi röpködésük nagyon
megtetszett nekem. Néha fennakadtak a levelek
sűrűjében; alig bírtak újra kiszabadulni. Olyan
izgató volt a vergődésük. És megesett, hogy
egy nősténycinege, elszédülve, lebukfencezett
épen elém, a puha fűbe. Ha gyorsabban kapok
utánna, meg is foghattam volna.
— Azért még sem menekülsz! Mjj-jd megcsíplek, kis kisasszony! — szóltam az elrebbenő
cinege után s hirtelen egy különös eszmém
támadt.
— Igen, — szólt egy benső hang hozzám —
ez valóban kitűnő alkalom, hogy a nagy Jóról szóló tételed igazságát gyakorlatilag is kipróbáld ! Fogd meg csapdával a kis cinegét,
de csak azért, hogy szabadságát rögtön újra
visszaadd. Hatalmadba ejted a madarat; örökös
kalitkafogságra ítélheted; neked kedves, gyönyörködtető szobadíszt csinálhatsz belőle . . .
De te nem ezt fogod cselekedni; te visszaadod
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a neki édes szabad életet, bárha fájni fog szívednek megválni tőle. Ez jelentené a nagy J ó t !
Áldozatteli jót tenni akkor, amikor a rossz cselekvése könnyebb, kellemesebb s hasznosabb
volna . . .
Csapdáért szaladtam a színbe; aztán beállítottam s alig öt pere múlva megfogtam egy
kis cinegét, ugyanazt, mely az imént csaknem
a markomba pottyant. Leshelyemről lélekszakadva rohantam a csapdakalitkához s remegő
kézzel vettem ki belőle kis foglyomat. Bájos,.
finom, selymes kis madárka volt; valóságos
érték; kész haszon. Óh milyen nehéz lesz megválni tőle! Rokonai és pajtásai rémült cincegéssel kísérték az esetet. A szomszédos bokrokból csak úgy szórták rám átkaikat, szidalmaikat.
— Ne lármázzatok! — csitítgattam őket.
Nem akarok én rosszat, bár nekem az kellemesebb volna . . . Visszaadom a szabadságát,
mindjárt . . . No ne félj, ne reszkess, kis kisasszonyka . . .
így szóltam és megcsuklottam a fájdalomtól,
a bánattól, hogy meg kell tőle válnom. De
meg kellett tennem! Fájdalmamat egy kedves
dolog elvesztén el kellett fojtanom. A nagy J ó
követelte ezt az áldozathozatalt.
Kezemben a cinegével egy gyümölcíszedőlétrára hágtam, jó magasra, hogy madárkámat
onnan bocsássam szabadon. Könnyek peregtek
le az arcomon. Fájdalomból születik a nagy J ó . . .
Alig léptem azonban egy-két létrahágcsót,
amikor valaki a nevemen hívott:
— Arisztid! Merre vagy ? Mit csinálsz ? . . .
Édesatyám szólított. Szavaitól önkéntelenül
összecsukódtak az ujjaim s cinegémet nem eresztettem el. Gyorsan leugrottam a létráról és elébe
siettem, hogy megmutassam neki tollas rabszolgámat. De mindjárt megjegyeztem, hogy
szabadságát újra vissza fogom adni.
— Ostoba beszéd! — szólt atyám váratlanul
hozzám. — Ezt a cinegét nem fogod elereszteni. Érted ?! . . . Hiszen ez egészen másfajta
cinege; egy különös faj. Nézd ezeket a zöldes
tollcsíkokat a begyén és a fejebúbján. Gyönyörű
állat! Valóban, üyet még soha sem láttam. Ha
megfogtad, hát meg is tartjuk s összepárosítjuk. Még ma beteszem a kanári madaraim közé.
— De atyám, . . . édesatyám, . . . nem lehet!
— dadogtam s vissza akartam venni tőle a
cinegét. De ő a kezemre koppintott és ingerülten rámszólt!
— Ügy lesz, amint mondtam! Gyorsan, csak
gyorsan, állítsd be újra a a csapdát. Meg fogjuk próbálni, hátha a párját is becsalja. Bizonyára itt lesz v a l a h o l . . . S ha tízet lépre visz,
még jobb lesz . . . Bujj meg a színbe s lesd a
jövevényeket.. .
Mikor láttam, hogy atyám a cinegémet a
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csapdakalitka zárt rekeszébe dugja s amikor
hallottam parancsszavait, újra ellenszegülni szerettem volna . . . De nem mertem. Olyan gyáva
voltam. Ez a fordulat megszédítette akaratelhatározásomat . . . Vakon engedelmeskedtem.
. . . Újra felállítottam a csapdát s bambán
néztem a köréje repülő könnyelmű madarakat.
Éreztem, el kellene kergetnem őket; de ehhez
sem volt bátorságom. Édesatyám egy cserfa
mellől folyton szemmel tartott. Majd a cinegéknek egész raja lepte el a veszedelmes helyet s balga módon egymásután szökdöstek be
a kalitka csapdarekeszebe. Atyám jól sejtette:
cinege hölgyikém magához édesgette a társait,
az udvarlóit. Amint hamarjában rnegszimlálhattam, már lehettek vagy tízen. És épen nekem
kellett megfognom szegényeket! Ügy lesújtott
ez az érzés! De még ennél is jobban fájt ne
kem édesatyám „kaján" öröme, — Isten bocsássa meg nekem ezt a tollamból kiesett jelzőt, — amit foglyaink szaporodásán érzett . . .
Örömében még azt is mondta egyszer: „Csak
fogd tovább őket, Arisztid . . . Vacsorára lesz
legalább pompás cinegetokány!"
— Nem! és nem! — határoztam ekkor hirtelen hősi lángra lobbant szívvel. — Inkább
engem aprítsanak fel! Életünk feláldozása a
jóért a nagy Jónak még tökéletesebb keresztülvitelét jelenti, mintha csupán valami anycgi
előnyt, vagy hasznot veszítünk el érte . . . A
jó cselekvésnek ez a még tökéletesebb megértése s meghatározása pattant ki lelkemből e
pillanatban. Mintha nagy és örökérvényű dolgok csak pillanatok méhéből születnének . . .
A csapdához rohantam, hogy szabadjára bocsássam az összes fogolycinegéket . . . Am történjék aztán, aminek történnie kell.
Kikapcsoltam a csapda mindkét ajtaját s a
madarak egy része fe je vesztett sebességgel rebbent szanaszét. Csupán cinegekisasszonyom s
még két társa nem menekülhettek el. Valahogy
beszorultak a csapda drótfala közé, s hirtelen
nem bírtam őket kiszabadítani, mert atyám,
haragtól dúlva, nekem rontott s úgy ütött
pofon, hogy csak úgy csattant, miközben hangos szóval reám mordult. Isten bocsássa meg
nekem ezt a durva szót! . . .
— Te, te gonosz lélek! Szemtelen kölyök!
Soha sem fogsz megjavulni? — szólt ingerülten . . . Hát azért jöttél a világra, hogy elrontsd
a mások örömét ? Kártékony, haszontalan gyermek . . . Még sírba viszel, ha így folytatod...
Mit ? . . . Még makacskodol ? Feleselsz ? Azt
mondod, hogy csak jót akartál ? . . . Van is
neked fogalmad a jóról! . . . Az a jó, ha szót
fogadsz azoknak, akik feletted állanak . . . Más
jó nincs a földön! Himpellér; szívtelen . . .
Kotródj, hogy ne is lássalak! — Megvetően
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végignézett rajtam; aztán magához vette a
csapdát a bennrekedt cinegémmel s bement a
házba.
— Hogyan, én szívtelen? E n ? — kérdeztem
magamtól, mikor egyedül maradtam. Keserves
zokogásba fúlva, átkaroltam a legközelebbi
cserfa törzsét s annak panaszoltam el végtelen
bánatomat . . .
*

!
I
i

!
!

Néhány napi vergődés után elpusztult a kisasszony cinegém. Társai életben maradtak; csak
épen az én kísérleti cinegémet fojtotta meg a
rabság levegője. Kihűlt testecskéjét atyám az
árokpartra dobta, de én onnan titokban fölvettem, illatos* parfümös skatulyába zártam,
puha rózsalevelek közé és kivittem a kertünkbe,
hogy a cserfák lombjai alatt, egy csendes, emberektől nem taposott helyen eltemessem . . .
Az az ökölnyi sírgödör, melyet számára az
ujjaimmal ástam, úgy tűnL, fel nekem, mint
egy mélységes, óriási örvény, mely elnyelte
minden reménységemet, hitemet és önbizalmamat, hogy valaha az igazi jót megismerhessem
és cselekedhfssem is. Cinege kisasszonyom elröppent lelkével magam is belevesztem a nagy,
ismeretlen mindenségbe s csak azt értettem,
hogy immár semmit meg nem értek. Éreztem,
hogy az, ami belőlem ezen a földön van és
érvényesülni törekszik, csak rothadó anyag,
öntehetetlenségébe minduntalan visszaeső valami, egy tévútakon keresgélő szerencsétlen
pária, akirek jobb volna elpusztulnia . . .
Hiszen én most is csak jót akartam cselekedni! S mégis, mi történt? . . . Megfogtam
egy madarat, csak azért, hogy aztán szabadon
bocsássam; bár megtartására minden érdek
ösztökélt. De jószándékom visszafelé sült el.
Egyetlen foglyommal más balga madarakat is
a rabságba csaltam; ráadásul az atyámat is
megbántottam; kis cinegémet pedig a halálba
kergettem, holott épen az életét akartam volt
neki visszaadni s végül, . . . végül . . . ismét
elvesztettem egy vezérfonalat, amelyről pedig
azt hittem, hogy a valódi, a nagy Jóban eligazít . . . Keserű elégedetlenség, fájdalmas boldogtalanság gyötörte a lelkemet. Azt hittem, a
szívem megszakad. Egy közeli almafáról pufók
m g y almák egymáshoz bújva reám pislantottak s mosolyogtak rajtam. Tépelődésem és
kétségbeesésem ebben az órában nem ismert
határt. Vén, öreg embernek éreztem magam s
képtelennek a boldogság megízlelésére. Mert
éreztem, hogy a boldogság csakis a valódi jó
megismeréséből s annak cselekvéséből ered . . .
Már sejtettem: boldog sohasem leszek . . .
Fejemet a parányi sírdomb még nedves
homokjára fektettem, ü g y szerettem volna
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latok tisztánlátása, humánus szív és tettekben érvényesülésre törekvő igaz demokrataérzés jellemzi
e közleményt. Főszempontja a társadalmi igazságosság ; ennek bizonyságául idézünk egy-két mondatot : „ . . . a civilizációt előidéző munkának
eredményéből arányosabb részt kell juttatni a
közreműködőknek". . . „az aránytalanság, ezek a
kiáltó ellentétek hívták életre a szociális küzdelmet s ezért ennek jelentőségét kicsinyelni: vakság, következményeit fontolóra nem venni: elbizakodottság, a benne rejlő igazságot tagadni: elfogultság. "
Könyvesház.
Az alapelv gyakorlati érvényesülése az iskolá* A jövő iskolájai (írta Gaál Mózes. Az ban a szó igaz értelmében felfogott egyenlőségben
(melynek némi kedvezése csak a gyengébb részére
Athenaeum kiadása. Ára 2 korona.)
Aki a jelennel nincs kibékülve, a jövőbe veti lehet) j u t kifejezésre.
tekintetét. A sivár jelenért a jobb jövő reméA második közlemény „az esztétikai érzés"
nyével kárpótolja magát. Ám aki nemcsak reméli, neveléséről szól. Alapvető igazságok megállapítáde akarja is a jobb jövendőt, nem elégszik meg sában ez a közlemény is gazdag és értékes, köa reménykedéssel, hanem a jobb jövőnek mun- vethetők azok a tanácsok, amelyeket szerzőnk az
kásai közé áll, hogy a reménykedés valóra válá- ifjúság szépérzékének nevelésére, fejlesztésére ad
sát siettesse. E tiszteletreméltó kevesek egyike a szépnek egész birodalmában. Különös figyelemrea magyar köznevelés irodalmának hiányosan mun- méltó az a tanácsa, mellyel az irodalmi oktatást
kált mezején Gaál Mózes, aki A jövő iskolája mostani terméketlenségéből, az éretlen kritizáláscímen közrebocsátott művével munkálja azt a ból ki akarja emelni. Arany igazság, hogy megjobb jövendőt, mely minden hivatott tanítónak érteni s nem bírálni kell a nagy szellemeket!
hő vágya, ama még jórészt meddő erőfeszítésekA harmadik közlemény az „önművelés" kérnek mozgatója. Szerzőnk, aki eddig tanári műkö- dését tárgyalja. Cél: a „tökéletesség felé haladás,
dése mellett irodalmi tevékenységével mint hiva- az egyetlen törekvés, amely méltó az emberhez".
tott ifjúsági író állott a köznevelés szolgálatában, E törekvés a tökéletesség hő vágyából ered, mely
ezúttal nem közvetlenül, hanem közvetve, a szü- vágynak kielégítése az önképzés ál al „az élet
lők és növelők tanítása által szolgálja a magyar' legnagyobb öröme, mely elől elzárkózni bűn saját
köznevelést. Könyvét elmélkedéseknek nevezi. magunk ellen." Miként kell ezt a nagy öröSzerény név. Rávall az igazán értékes emberre, met az iskola révén biztosítani, arra nézve ad a
aki sokkal többet ad, mint amennyit ígér. Nem közlemény nemes hevületű útmutatásokat, melyek
muló becsű elmélkedések gyűjteménye e kötet, közül kiemeljük a/, önképzőkörök helyesebb munhanem a magán- és köznevelés terén megvalósu- kálkodására vonatkozókat. (Sokoldalúság, az élőlást követelő igazságoknak, emberjóság és élet- szóbeli előadás fokozottabb kultiválása.)
bölcseség által sugallt tanácsadásoknak az ifjúság
„A gyermekek foglalkoztatása otthon" címet
mélységes szeretetével megírt foglalafja ez. Nem viseli a negyedik fejezet, mely az elhanyagolt
nyújtja a jövő iskolájának pontos utópisztikus szülői kötelességekről szól a nevelő okosságával,
rajzát, hanem a fantáziának hamar feledésbe menő az apa jóságával. A kötelességérzet csiráit okos
színes képe helyett egy pár szegletkövet szállít és következetes nevelői munkával a családban
a jövendő iskolájának nagyszerű épületéhez.
kell meggyökereztetni. A „hogyan"-ra nézve
Ezekben mutatva rá nagy általánosságban a praktikus jótanácsok könnyítik a szülő munkáját.
Gaál Mózes könyvének tartalmára, nehéz helyA következő fejezet „A jótékonyság és az
zetbe jöviiuk, amikor a részletekre is ki akarunk iskola" témáját fejtegeti. A szerző ffejlett szociátérni. A nehézséget a tárgyi tartalomgazdagság lis érzéke, helyes felfogása, emberséges szíve nyiokozza, melyről röviden számot adni, az olvasót latkozik meg e közleményben is. Márványtáblára,
kevés helyen tájékoztatni alig lehetséges.
nem, állandóbb helyre: az egymást váltogató nemA könyv 7 konferenciaszerű közleményt tar- zedékek szívébe véseudők azok a tanácsok, ametalmaz. Mindmegannyi önálló fejtegetés, melyek- lyeket szerzőnk a jótékonyság diszkrét, termékeny
ben azonban van legalább is annyi gondolati gyakorlásának módjára ad.
összefüggés, amennyi a grammatikában az egymás
A hatodik fejezet „Az iskolának érintkezése a
mellé rendelt tőmondatok között.
szülőkkel" cím alatt mondja el, minőnek kell
Az első közlemény „A szociális érzés" fejlesz- lenni a kapcsolatnak e két nagy nevelőintézmény
tésének kérdését beszéli meg. Nagy szempontok, között. Az érintkezésben több bensőség, több
a kultúra egész mezejének áttekintése, a kapcso- közvetlenség kell, különösen az iskola részéről,

meghalni, megsemmisülni! . . . Aztán hirtelen
úgy éreztem, mintha valami kiragadna lelki
agóniámból . . . „Az a jó, ha szót fogadsz azoknak, akik fölötted vannak . . . Más jó nincs a
földön!" — csendültek meg bennem édesatyám
iménti szavai. Ez olyan világosan, okosan hangzott . . . Hátha ebben a tételben van az ü d v ? \ . . .
Megpróbálom; meg fogom próbálni; mindent
meg kell próbálni! Egyszer mégis csak elérkezünk a — boldogsághoz! . . .
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mert „az iskola nevelőintézet, nem hivatal", a
tanár, a tanító mindenekfölött ember legyen, „az
ember megérti embertársát."
Az utolsó fejezet a köznevelésnek egy két
divatos kérdését (koedukáció, a nők iskoláztatása,
nemi fölvilágosítás) tárgyalja. Szerzőnk bár minden ízében modern kultúrember, nem híve a
szélsőséges felfogásoknak. Bármilyen kedvünk is
lenne a szerző érdekes és értékes megjegyzéseivel az olvasót megismertetni, le kell róla mondanunk ; a könyvre kell utalnunk. Ezúttal csupán
egy fontos megállapításra irányítjuk a figyelmet:
„A nagy tömegek tanítása nehéz, a nagy tömegek nevelése még nehezebb, sőt bízvást kimondh a t j u k : teljes lehetetlen".
De végezünk. Várakozással vettük kezünkbe a
Gaál Mózes könyvét és szeretettel tesszük le.
A könyv eltűntével előttünk a szerző, a szerény,
az okos, az igaz ember, a nemes hevületű, nagy
műveltségű pedagógus. S ha akár a családban,
akár az iskolában segítségnek érezzük szükségét,
hívjuk őt, melegszívű embertársunkat és jó kollégánkat: ismét elővesszük a könyvet. Aki tanítóember ezt a könyvet figyelemmel végigolvasta,
ismét elő fogja venni.
Ember
János.
* Tömörkény István. Napos tájak (Singer
és Wolfner kiadása. Budapest. Ára 3 korona.)
Csak erős megfigyelés, kitűnő nyelvérzék és
őszinte szeretet tudja úgy megírni az egyszerű
nép dolgait, hogy azok a valóságnak megfeleljenek s hogy mindenkiben, aki az egyszerű nép
körén kívül él, érdeklődést kelthessenek. A valóság alatt itt nem fotografikus hűséget kell érteni, mert ezt egy kis gyakorlattal szív nélkül
is meg lehet tanulni, hanem azt a rejtett valóságot, mely mindenben ott van, amit azonban
csak azok tudnak visszaadni, akik a költői meglátás és eleven megérzékítés tehetségével bírnak.
"Vannak, akik azt hiszik: mi sem könnyebb, mint
a nép életéből valamit lebilincselően elbeszélni.
Pedig ez egyike a legnehezebb írói feladatoknak.
Próbálja meg bárki; majd meglátja !
Tömörkény e munkájában nem mutatkozik
szoros értelemben vett elbeszélőnek. Inkább csak
képeket mutat be, élőképeket, beszédes hangulatokat a pusztáról, a tanyai életről, a tanyai szegény, vesződő emberekről. Ügy elénk vetíti az
alakjait, testileg is, lelkileg is, hogy valósággal
látjuk őket s megérezzük őket. Meghatóbb s a
maga nemében remekebben megírt valamit, mint
az öreg Engi meghalását, megtérését „közanyánk"
ölébe, régen olvastunk. Pedig az egész csak egy
jelenet egy igénytelen, egyszerű magyar ember
életéből. De úgy van megírva, hogy soha sem
fogjuk elfelejteni. Azt lehetne mondani: a Napos
tájak minden képe, minden rajza őszinte, hamisítatlan ihlet eredménye. Kigondolni ilyesmiket
nem lehet. Sehol semmi erőltetettség, semmi ki-
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találás. Minden úgy van elmondva, ahogy van,
amint az megtörtént. Tessék elolvasni az Alkú
a szülével című dialog-félét. Oly közvetlenül van
benne megírva, hogy miként csalja el az „úriember" a parasztasszony házának néprajzi becscsel bíró tárgyait, mintha az egész alkú a szemünk előtt folynék . . . Közvetlen és forrásában
igazán tiszta a Tömörkény humora is. Ezt bizonyítja az ő Jánosa, aki a tanyáról bemegy a városba „tengöri" halért. János valamikor Fiúméban
katonáskodott s a hír, hogy a városban tengeri
halat árulnak, kedves reminiszcenciákat ébreszt
föl benne . . . A mese vége az, hogy János
bent volt ugyan a városban, de tengeri halat
nem láthatott; ellenben illogatott a városi korcsmában ; boros fővel botrányt csinált; a rendőrség
elé került, megbüntették. Szomorúan „tengöri"
hal nélkül tért vissza a t a n y á r a . . . A humor mellett sok édes melankólia csendül meg ebben az
apróságban, amelyet szóról szóra ide kellene nyomatni, hogy annak szépségéről az olvasónak fogalma lehessen.
Tömörkény tolla alatt életet nyernek a holt
dolgok is. Egész odisszeáját tudja adni egy eldobott ócska kabátnak. A befagyott Tisza jégdarabjai, a folyóparton heverő, korhadó bárkák
nagy és titokzatos eseményekről mesélnek neki.
A kis tanyák hol meleg, hol fagyos világának a
hangulatai szólnak hozzánk ebből a könyvből.
Erezzük, hogy ennek a — látszólag — primitív
világnak is épen úgy meg vannak a maga kis
örömei és nagy bánatai, akár csak a fényes úri
világnak. A Tanyaverés-ből meghatóan csendül
ki az örök igazság, hogy kerek e világon sehol,
még a néposztályok legegyszerűbbjeinél sincsen
öröm üröm nélkül s hogy sikereinkben gyakran
egy ártatlanul szenvedőnek is része vau. A Barábérok-ban a magyar embernek egy egészen ú j típusával ismertet meg minket Tömörkény István, amelyről vajmi kevesen tudnak. Pedig ez a tipus él, létezik
s megvan a maga mélyenjáró etikai problémája.
Hosszadalmas volna az egész könyvről, annak
minden képéről beszámolni. Csupán még a Házásás közben címűt kell megemlítenem, amelyben
a tanyai . rablóvilág csendes éjjeli rablólovagjai
szerepelnek, amint egy tanyai házat aláásnak,
hogy rabolhassanak. Lélegzetünket visszafojtva
olvastuk minden sorát. Űj volt számunkra a
théma s a maga nemében rettenetes véyével is
szép volt ez a história. Nagyon szép. Vaskos,
terjedelmes könyveknél nem ritkán örvendünk,
hogy azok végére jutottunk. A Napos tájak-kai
másképen voltunk. Szívesen olvastunk volna még
két három kötetnyire valót is belőle. Úgy voltunk vele, mint az a bizonyos gyermek „Herrmann és Dorotheá"-val. Sajnáltuk, hogy már vége
volt, amikor egyre fokozódó étvággyal gyönyörködtünk benne.
(íélix.)
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Egyesületi élet.
-(- A Pest-Pilis-Solt-Kiskúnvármegyei Általános Tanítóegyesület Újpest-váczi
járáshőre a napokban tartotta évi rendes közgyűlését
Gödön. A tanítók és tanítónők igen szép számban jelentek meg. A gyűlést Paulini
Károly
elnök megnyitóbeszéde vezette be. Nem kisebb
és szebb eszmét vetett fel, mint az „egységes
magyar iskola" eszméjét, mely az iskolaügyi
kérdések közt úgyszólván elkallódik. Az eszme
bár nem új, de érdeme Paulini Károly elnöknek,
hogy fölvetette. Bár elhagyta az elnöki széket,
de utódja valószínűen keresni fogja a módokat,
hogy e kérdést programmpontul felszínen tartsa.
Az elnöki megnyitó után Petri Mór dr., kir. tanácsos, tanfelügyelő képviseletében Török János,
kir. segédtanfelügyelő mondott beszédet. Majd
ezután Molnár István dr., a Magyar Gazdaszövetség kiküldötte tartott szabad előadást. Beszédének lényege az iskolai oktatás szempontjából az,
hogy egész oktatási rendszerünk nem megfelelő.
Tanítunk túlontúl sokat, de nem helyes alapokon
lefektetve. Már a kis gyermeknek teletömik a
fejét az ismeretek tárházával, de leendő gyakorlati életének ismeretére alig-alig tanítják. Az
elemi ismereteknek a természetismeret terén kell
tárt kaput nyitni, hogy legyen a népnek józan
gondolkodása alapján józan életfelfogása; hogy
életviszonyaiban önállóan is tudjon cselekedni s
a tudomány értékes vívmányait felfogva, azokat
munkakörében alkalmazni megtanulja. Erkölcsi
élet is ott van kifejlődve, ahol az anyagi jólét
virágzik. Ezen virágzást pedig csak okos és öntudatos munka által lehet elérni. Ehhez azonban
tiszta gondolkozású és képzett polgárok kellenek.
„Imádkozzál és dolgozzál!" Kiemeli, hogy itt
erre az „és" szócskára kell a hangsúlyt fektetni.
Örömmel konstatálja, hogy a kormánykörök, bár
lassan, de teret engednek a Magyar Gazdaszövetség propagatív munkásságának. A minden ízében
magyarszellemű szabad előadást nagy tetszésnyilvánítás kísérte. Hozzászóltak: Végh Gábor, Hence
Oszkár és Sipos Andor újpesti állami tanítók.
Utóbbi az előadó nézeteit indítvány alakjában, két
részben elfogadásra ajánlotta, ami megtörténvén,
végrehajtásával az elnökség bízatott meg. Megyessy
Jenő, újpesti igazgató képviseletében Vósch János,
újpesti tanító tartott felolvasást az egyhuzamban
való tanítás szükségességéről. Helyes érveinél fogva
a felmerült határozati javaslatok elfogadtattak.
Végül Paulini Károly elnök 11 évi egyesületi és 4
évi elnöki működés után ezen tisztségéről áthelyezése miatt lemondott. Vele együtt a volt tisztikar
is megvált állásától. A tisztújítás eredményeként
elnök lett: Lancsek Gyula, alelnök: Végh Gábor,
pénztáros : Péterfy Ferenc, jegyzők: Sipos Andor és
Liszer Emma. Mind újpesti tanítók, f—s. —v.)
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4 - A Zemplénmegyei Általános Tanítóegyesület felső köre ezévi rendes gyűlését Nagymihályban tartotta meg, a megyei kir. tanfelügyelő
és számos tanügybarát jelenlétében. Csuk Amália
„A virágról", Grünhut József „A légszivattyúról"
tartott érdekes tanítást. Mindkét tanítás sikerült.
A gyakorlaii tanítások végeztével Dezső Sarolta,
nagymihályi áll. tanítónő tartott szintén érdekes
felolvasást „Az iskola és szülői ház közötti viszonyról". Molnár Gyula, pazdicsi áll. tanító „A
szociális pedagógiáról" értekezett. A felolvasásokat a vármegye tanügyi lapja közzé fogja tenni.
A köri pénztáros jelentése után a Zemplénmegyei
Tanítók Házára 300 koronát szavaztak meg. A
választásra kerülvén a sor, elnökké lett Mathiász
József, nagymihályi áll. igazgató-tanító; alelnöknek Zseltvay Bogdán, varannói áll. igazgató-tanítót választották meg; jegyzővé Molnár Gyula,
pazdicsi áll. tanító; pénztárossá Kneiszl Emil,
nagymihályi áll. tanító lett. A jövő évi gyűlés
Homonnán lesz.
-f- A Vargede-Kishonti e g y e s í t e t t alesperesi k e r ü l e t e k róm. kath. tanítói köre
mult hónapban tartotta rendes évi közgyűlését a
rimakokovai róm. kath. iskola tantermében. A
Himnusz eléneklése, valamint főtisztelendő Stubendek József, ker. tanfelügyelő egyházi és Párák
Lázár világi elnökök megnyitói után a jelenlévők
meleg ovációban részesítették a ker. tanfelügyelőt, aki épen a mai napon ünnepelte pappá szentelfetésének 25 éves évfordulóját. Szécsi István,
korlátii tanító 30 koronát nyert „Az iskolai
szülői értekezletek rendezése s ennek kapcsán a
testi és erkölcsi házi nevelés irányítása" című
pályatételét olvasta fel azután Jókövy Emil, a
kör jegyzője. „A kézimunkatanítás anyaga, módszere és haszna s mennyiben szolgálja ez a házi
iparnak a nép között való elterjedését" című
kötelező tételével Pavlovszky Pál 20 koronát,
Szelecsényi Jenő munkájával pedig jegyzőkönyvi
dicséretet érdemelt ki. Elénk eszmecsere folyt
az előbbi tétel fölött, amely eszmecserének veleje abban összegeződött, hogy a kézimunkatanítás céljának elérése szempontjából legelsősorban
tanfolyamokra s a tanítók kiképzésére van szükség. A számadások megvizsgálása, a nagygyűlési
képviselők megválasztása, a jövő évi közgyűlés
helyének megállapítása után Lipták Endre kartárs (vendég) kért szót s üdvözölte Jókövy Jánost, ki a tanítói pályán immár 43 év óta működik. A tisztújítás az eddigi tisztviselőknek
megválasztásával végződött. Elnök lett: Párák
Lázár tiszolczi, alelnök: Kajner Károly várgedei,
jegyző: Jókövy Emil forgácsfalvai, pénztáros:
Ferencsik József rimakokovai tanító. A Szózat
eléneklése után a gyűlés véget ért; a jelenlévők
gyűlés után a gyönyörű rimakokovai róm. kath.
templomot tekintették meg.
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Tanítók tanácsadója.

Különfélék.

B. G. Szdombó.' Az Oltáregylet elnökének nevét
és címét nem tudjuk, — K. S. Kavicsos. 1. Állása
elfoglalása napjától december 31-ig az iskolafenntartó
köteles fizetni. Forduljon ez ügyben a közig, bizottsághoz. 2. Mindenesetre kérje a beszámítást s okolja
meg azzal, amit nekünk írt. Ha most nem számítanák
be, a végellátás alkalmával kell kérni. — P. J. Mályi.
A tanítónak az iskolaszékben nemcsak tanácskozási,
hanem szavazati joga is van. Forduljon orvoslásért az
egyházmegyei főhatósághoz. — W. E. Iza. A nyugdíjazásnál csonka éveket nem számítanak be. Ha kath.
vagy községi iskolánál működik, akkor az 1870. év
előtti időre az iskolafenntartó köteles megadni a nyugdíjhányadot, amelynek szolgálatában nyugdíjazták.
Ebben az esetben már 1905-ben teljes nyugdíjra lett
volna joga. — Felekezeti tanító. A tanító íizetéseért
az iskolafenntartó szavatol. Hogy a kegyúr megvonja-e
a községtől az eddig nyújtott támogatást, vagy továbbra
is megadja, az a község és a kegyúr dolga. Az ön
díjlevelében biztosított fizetését ez nem érintheti. Ha
a szabályszerű időben ki nem szolgáltatnák, forduljon
behajtása iránt a főszolgabíróhoz. — Tanügy. Az
államosítás ügyében lépjenek érintkezésbe a kir. tanfelügyelővel. — Sz. P. Kőlcso. Iskolafenntartója későn
folyamodott a korpótlékos államsegélyért, melyet az
idézett törvény rendelkezése értelmében visszamenőleg
nem lehet kifizetni. Igénye azonban az iskolafenntartóval szemben fennáll és attól meg is kell kapnia
az 1909 január előtti időre. Forduljon ez ügyben a
közig, bizottsághoz. — Katona. A kántor helyettesítésére vonatkozó rendelkezést nem ismerünk. A tanácsadó véleménye ebben az ügyben a következő: Ha az
illető kántortanító kántori javadalmazását a legkisebb
alapfizetés kiegészítésére a tanítói fizetésbe beszámították, akkor az iskolafenntartó köteles a fegyvergyakorlat idejére helyettesről gondoskodni, s csak ott
lehetne esetleg szó arról, hogy a kántortanító helyettesét maga a kántor fizesse, ahol az összesített kántorta.nítói javadalom a legkisebb alapfizetést meghaladja.
Természetesen itt is csak a többlet arányos része eiejéig.
Próbálja meg, talán ezen az alapon célt érhet. —•
Baranya. Várja meg az ingyenes népoktatásról szóló
törvény végrehajtása tárgyában kiadandó utasítást.
Ha az új törvény alapján nem élveznek még államsegélyt, akkor mindazon mellékletek szükségesek, melyeket az Utasítás 25. §-a felsorol. — X. Semmi esetre
sem engedhető meg, hogy az értesítő-könyvecske jegyzet-rovatába ilyen kitételek írassanak: „tolvaj" stb. —
Állami. H. a iV. lakbérosztályba tartozik. Hogy lehet
állami tanítónő létére olyan tájékozatlan, hogy még
a törvény életbe lépte után két évvel sem tudja, milyen
fizetési fokozatokat állapított meg az 1907. évi XXVI.
t.-cikk ? Olvassa el erre nézve lapunk 1907. évfolyamának 27. számában, a 3. oldalon közzétett 1907. évi
XXVI. t.-c. 2. §-át. A polgári iskolai tanítónői képesítés dolgában forduljon felvilágosításért az Erzsébetnőiskola igazgatóságához : Bpest, VII., István-út 93. —
Sz. Á. Csősz. Debreczenben van ref. tanítónőképző.
Az igazgatója Orosz István. — F. V. Bbánya. Ha a
tankönyv engedélyezése tárgyában hozzánk intézett
valamennyi kérdésére felelni akarnánk, az egész szabályzatot ide kellene nyomatnunk, ezt pedig megkaphatja a kiadónál (Lampel R., Bpest, VL, Andrássy-út
21. sz) 24 f-ért. Szíveskedjék tehát oda fordulni. —
M. S. Vapáti. Tanítóképző-intézeti növendékek, kik
azon évi március hő 1-én, melyre nézve felavattak,
valamely elemi tanítóképző utolsó évfolyamát hallgatják, vagy tanulmányaikat a polg. isk. tanítóképzőben
folytatják, tanulmányaik befejezése céljából, kivévén
a mozgósítás esetét, szabadságra bocsáttatnak.

A magyar gyógypedagógiai intézetek.
(Külföldi elismerés.)
A Jénában megjelenő „Zeitschrift für die
Erforschung und Behandlung des jugendlichen
Schwachsinns" című, nagy elterjedtségű gyógypedagógiai szaklap utolsó száma kiváló jóindulatú
s beható tanulmányt közöl a magyar
gyógypedagógiai intézetekről s a gyógypedagógiai tanítóképzésről.
Minthogy a gyermeki elme abnormitása s a
lelki vagy fizikai defektussal bíró gyermek képzése minden tanítót érdekelhet, azt hisszük, a
közóhajnak teszünk eleget, amidőn a derék tanulmány tartalmát röviden közöljük.
Magyarországon a gyermekekről való gondosság
különösen az utolsó évtizedek alatt nyert szinte
csodálatos fejlődést és kiterjedést. Százezrek magánjótékonysága, párosulva az állam áldozatkészségével, meglepő leleményességgel kutatja ki a
legelrejtettebb alkalmat is a cselekvésre az emberszeretet magasztos oltárán . . .
Tartsunk elsősorban afölött szemlét, hogy miként gondoskodik a magyar állam és társadalom
az abnormis gyermekek képzéséről, oktatásáról,
kik lelki vagy testi fogyatkozásuk miatt környezetüknek a legnagyobb bánatot okozzák . . .
A különféle defektussal terhelt gyermekek képzésén fáradozó egyének egyöntetű munkássága
sürgette Magyarországon is az ügy kristályozódását és kivívta, liogy a gyógypedagógia ott is
önálló disciplinának tekintessék . . .
Az általános pedagógiai képzés szempontjából
a gyógypedagógiai tanítóképzés, mely azelőtt minden szak számára (siketnémák, vakok, gyengeelméjűek) külön-külön történt, utóbbi időben egyesíttetett s az állami gyógypedagógiai intézetben
való alkalmaztatás csakis általános képzés alapján
történhetik.
A tanítóképzés tanfolyama Váczról Budapestre
helyeztetett s a fölvételhez elemi népiskolai tanítói oklevél szükséges. A felvett jelöltek az állani
részéről lakást, teljes ellátást és évi 480 korona
ösztöndíjat élveznek. A tanfolyam két éves, melynek végeztével képesítő-vizsgálatot tesznek.
Gyógypedagógiai intézetek felállítása többnyire
az állam, a törvényhatóságok és a közjótékonyság igénybevételével történik . . .
Száz év előtt Magyarországon csak siketnémaintézetek voltak. Az első a váczi királyi országos
siketnéma-intézet volt, mely 1802-ben alapíttatott. Hasonló alakult Budapesten 1878-ban izraelita gyermekek számára. Ezeket gyors egymásutánban 12 siketnéma-intézet követte az ország
különböző városaiban. Az első vakok intézete
Budapesten 1825-ben alapíttatott. Mult évben
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nyílt meg Budapesten a második vakok intézete,
a „Ferenc József vakok intézete", amely egy
nagylelkű filantróp nemesszívűségének köszöni
létét. A harmadik magyar vakok intézete Kolozsvárt van . . .
A képezhető hülyék számára az állam Budapesten és Borosjenőn tart fenn intézetet. Rokonintézetek a Blum Rezső féle eskóros hülyék tanintézete Pelsüczön és Budajjesten a „Szeretet"
jótékonysági egyesület által fenntartott nevelőintézet, mely azonban állami segélyben részesül.
Megemlítendők még a Hirschler nővérek intézete
Budapesten és Wosinski dr. intézete Balfon (Sopron vármegyében), szintén nyernek állami szubvenciót.
A magyarországi gyógypedagógiai intézetek az
Országos Gyógypedagógiai Szaktanács fennhatósága alatt állanak, amelynek elnöke: Náray Szabó
Sándor dr., miniszteri tanácsos. E tanács számára
a kultuszkormány külön „Szervezetet" alkotott,
mely 1898 óta érvényben van s ennek értelmében a tanács referense (ezidőszerint Borbély Sándor, a váczi siketnéma intézet érdemes iga/gatója)
minden évben kimerítő jelentést terjeszt a tanács
elé, mely nyomtatásban az érdekelt köröknek
megküldetik . . .
Náray Szabó Sándor dr., miniszteri tanácsos
érdeme a budapesti kisegítő-iskclák
létesítése.
Hasznuk megbecsülhetetlen és a bennük elért
eredmény meglepő. A magyar közoktatási kormány most azon fáradozik, hogy gyengeelméjű
gyermekek számára kiilön kisdedóvók létesíttessenek s számos magyar városban már több ilyen
működik dicséreteden. Legújabb vívmány e téren
Magyarországon a gyengetehetségű középiskolai j
tanulók számára létesített korrektív
pedagógiai
intézet, hol kizárólag képesített psichiátorok vezex
tik az oktatást.
A tanulmány végezetül nagy elismeréssel szól
a gyógypedagógiai intézetek mellett létesített
foglalkoztató-műhelyekről s azokat minden tekintetben utánzásra méltónak tartja. Fölemlíti, hogy
az idei államköltségvetésben a gyógypedagógiai
intézetek céljaira 641.401 korona van fölvéve,
beruházásokra 60.000 korona.
Lakatos
Lajos.
— Olvasóinknak. Apponyi Albert gróf, vallásés közoktatásügyi miniszterünk, e héten családjával együtt tengeri fürdőre utazott, ahonnan
alkalmasint csak augusztus hó közepére várható
vissza. A miniszter úr szabadsága idejére helyettesítésével és a minisztérium vezetésével Tóth
János államtitkár urat bízta meg. Szintén e héten
kezdette meg szabadságát Molnár Viktor, a
minisztérium adminisztratív államtitkára is.
— Egy előléptetéshez. A magyar miniszterelnök a minap Kapitány
Kálmán dr. miniszteri
segédtitkárt a kultuszminisztériumból a miniszter-
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elnökségbe miniszteri titkárrá nevezte ki és egyúttal a fiumei kir. kormányzósági tanácsba tanügyi
előadónak osztotta be. Kapitány ^ddig Tóth János, a
kultuszminisztérium államtitkára mellett teljesített
nehéz szolgálatot, és előléptetése — melyet minden
tekintetben megérdemelt — ritka szép karriérnek
vetette meg alapját. Kinevezése nagy örömet
keltett úgy Budapesten, mint Fiúméban, ahová
előkelőséget, műveltséget és törhetetlen magyarságot visz magával. A még fiatal és tettrevágyó
tisztviselőnek exponált állásához és a fiumei
magyarság kultúrájáért vívandó küzdelmeihez
őszinte szívvel kívánunk lankadatlan munkát, friss
erőt és állandó szorgalmat. Tóth János államtitkár
úr mellett így Kapitány helye megürült, de egyelőre
nem töltötték be e helyet véglegesen. Bizonyos
meghatározott időre Kapitány titkár úr helyét a
minisztérium Vl/a. ügyosztályának egyik legszorgalmasabb és legmegbízhatóbb tagja, a még fiatal,
de tehetséges Ráez Kálmán dr. miniszteri segédfogalmazó tölti be. A szimpátikus fiatalembert
bizonyára jól ismeri már tanítóvilágunk is, mert
az állami tanítói kinevezések ós áthelyezések referense volt és e minőségében nagy lelkiismeretességgel szolgálta a magyar tanítóságot. Remélni
lehet tehát, hogy az államtitkár úr szerencsés és
mindenütt megnyugvást keltő választása végleges lesz.
— Köszönetnyilvánítás. Jásznagykúnszolnok
vármegye kir. tanfelügyelője a Mezőtúri Népbank részvénytársaságnak abbeli hazafias áldozatkészségéért, hogy a tanítók mezőtúri szlöjd-tanfolyama számára 100 korona segélyt szavazott
meg, köszönetet mond.
— Halálozások. Id. Kiss Tamás nyug. áll.
tanító július 2-án, életének 63. évében elhunyt.
Áldás emlékére !

Szerkesztői üzenetek.
T. I. (Falun.) Rímes próza még nem — vers. Térjen csak vissza nemes foglalkozásához és hagyja ott
a verseléf-t. — 1). Gr. (Későn jöttél. Heine-dalok.) Az
első egyáltalán nem válott be ; az utóbbiak egyike másika elég sikerültnek mondható, de a fordítást
művészetté igazán csak a verselés könnyedsége és a
formai hibátlanság teszi. Ezeknek pedig csak itt-ott
látjuk nyomát. — F. A. (Kalózhajó.) Már nem hajóz
a bősz kalóz. A papírkosár fenekére sülyesztettük. —
K. E. (Három kedves emlék.) Mi egyik verssorának
némi változtatásával azt ajánljuk: Hagyj fel a —
verseléssel!
T a r t a l o m : Nehéz idők. ( - Ó - . ) — A 9 órakor
kezdődő tanításról. Lázár Kiza. — Szemle-út Pozsony
vármegye tótajkú iskoláiban. Plachy Bertalan. —
A hazafias nevelés eszköze. Szálai Pál. — A középfokú
szakiskolák. Réthi Lajos. — Hivatalos rész. — Szépirodalom : Cinege kisasszony. Arisztidesz. — Könyvesház. — Egyesüteti élet. — Tanítók tanácsadója. —
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. — Menetrend.
Felelős szerkesztő:

Benedek

Elek.

•28.

SZÁM.
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Közvetlen vonatösszeköttetések
Budapest és a magyar

királyi államvasútak, valamint az azon túl
vasútak főbb állomásai között.

fekvő

csatlakozó

Buda-Császárfiirdö—Esztergom között, I—III. oszt.
Budapest keleti p. u.—Poprád-Felka között
Buda-Császárfürdőről ind.: 6'00 regg., 8.54 d. e., (Kassán át), I. II. oszt. Budapestről ind. S" 10 este.
12-03 d. u., 2-11 d. u.. 6-30 és 8'22 este. Esztergom- Poprád-Felkáról ind. 8'2Ú este. — (Csak június 14-ig
ról ind. 3-35 éjjel, 5"30 regg., 7"40 regg., 11'50 d. e., és szept. 16-tól.) Budapestről ind. 1'50 d. u. PoprádFelkáról ind. (>'30 regg.
2-43 d. u. és 7-00 este.
Bnda-Császárfiirdő—Piliscsaba között. I—III. oszt.
Budapest keleti p. u.—Poprád-Felka között (Rutt(Vasár- és ünnepnapokon.) Buda-Császárfürdőről ind. kán át), I. II oszt. Budapestről ind. 7'05 regg. Poprád-Felkáról ind. 11-05 d. e.
12-57 d. u. Piliscsabáról ind. 6"52 este.
Budapest keleti p. u.—Bártfa között (KassaBudapest keleti p. u.— Przemysl között (MezöEperjesen át), I. II. oszt. (Csak június 15-től szep- laborczon át), I. II. oszt. Budapestről ind. 7'35 regg.
tember 15-ig.) Budapestről ind. 10*00 éjjel. Bártfáról Przemyslből ind. 6'35 regg.
ind. 7'50 este.
Budapest keleti p. u.—Saloniki között, I. II. oszt.
Budapest líeleti p. u.—Bátaszék között (Dombo- Budapestről ind. 3'20 d. u. Salonikiről ind. 8'22 d. e .
váron át), I. II. oszt. Budapestről ind. 10-45 éjjel.
Budapest keleti p. u.—Sopron között (Győrön át),
Bátaszékről ind. ll'OO éjjel.
1—III. oszt. Budapestről ind. 5*15 d. u. Sopronból
Budapest kel. p. u.—Kassa—Berlin (Friedriclistr.) ind. 5"37 regg.
között, I. 11. oszt. Budapestről ind. (!'50 regg. BerlinBudapest keleti p. u.—Taruow között (Kassa—
ből ind. 11-44 éjjel.
Orlón át), I. II. oszt. Budapestről ind. 6-50 regg.
Budapest keleti p. u.—Bród között (Pécsen át), Tarnowról ind. 8'35 d. e.
I—III. oszt. Budapestről ind. 8'45 d. e. Bródból ind.
Budapest keleti p. «.—Fiume—Venezia között
(Venez'ába St.-Peter in Krain—Cormonson át.
3-56 éjjel.
Budapest keleti p, u.—Felsőlövő között, I. II. oszt. Veneziából Budapestre Portogruaro St.-Peter in
(Június 1-től bezárólag szeptember 15-ig.) Budapestről Krainon át), I. II. oszt. Budapestről ind. 4'10 d. u.
ind. 1'40 d. u. és 9*25 este. Felsőlövőről ind. 5'28 regg. Veneziából ind. 2'25 d. u.
•és 7-10 este.
Budapest keleti p. u.—Wien Stb. között (BruckBudapest keleti p. u.—Győr-Graz Sb. között. Királyhidán át). Budapestről ind. I. II. o.: !)'20 d. e.
Budapestről ind. I. II. oszt.: 7'25 regg., 1'40 d. u. és és 2-05 d. u. I—III. oszt.: 6"35 regg., 12-30 d. u. és
I—III. oszt. 9-25 este. Grazból ind. I. II. oszt.: 2'00 d. u. 10-30 éjjel. Wienből ind. I. II. Oszt.: 8"50 d. e. és
2-10 d. u. I—III. oszt.: 11-55 d. e., 6'15. regg. és
5-41 regg. és I - III. oszt. 618 este.
Budapest keleti p. u.—Gyimes között f A r a d - 10-00 éjjel.
Budapest nyugati p. u.—Oravicza—Anina
között,
Tövis—Brassón át), I. II. oszt. (Július 1-től augusztus
31-ig.) Budapestről ind. 2*00 d. u. Gyimesről ind. I. II. oszt. Budapestről ind. 9 40 d. e. és 10 15 éjjel.
Anináról ind. 4.44 regg. és 12-10 d. u.
4.10 d. u.
Budapest nyugati p. u.—Báziás között, I—III.
o.
Budapest keleti p. u.—Keszthely között (Adonyl'usztaszabolcson át), I. II. oszt. (Június 15-től szep- Budapestről ind. 8*05 este. Báziásról ind. 4 28 d. u.
Budapest nyugati p. u.—Berlin (Friedrichstrasse)
tember 15-ig.) Budapestről ind. 8'20 d. e. Keszthelyről
között (Zsolnán át). I. II. oszt. Budapestről ind. 6'50
ind. 3'35 d. u.
Budapest keleti p. u.—Királyháza között (Bátyún este. Berlinből ind. 4'36 d. u.
Budapest nyug. p. u.—Buziás-fiirdö között (Temesát), I—III. oszt. Budapestről ind. 8*40 d. e. Királyvár-Józsefvároson át), I. II. oszt. (Csak jún. 15-től
házáról ind. 7*53 regg.
Budapest keleti p. u.—Szerencs—Lemberg között, szeptember 15-ig.) Budapestről ind. 0-40 d. e. BuziásI. II. oszt. Budapestről ind. 735 regg. és 2'15 d. u. fürdőről ind. 11-18 d. e.
Budapest keleti p. u.—Szászrégen—Déda között
Lembergből ind. 7'30 regg. és 6 55 este.
(Czegléd—Kolozsváron át), I. II. oszt. Budapestről
Budapest keleti p. u.—Mezölaborcz között (Sátor- ind. 2-00 d. u. és »"10 este, Dédáról ind. 6"17 este
aljaújhelyen át), I. II. oszt. Budapestről ind. 2'15 d. u. és 3-25 d. u.
és 10'15 éjjel. Mezőlaborcról ind. 4'12 regg. és 3'44 d. u.
Budapest nyugati p. u.—Zsolna—Poprád-Felka—
Budapest keleti p. u.—Oderberg között (Ruttkán Kassa között, I. II. oszt. Budapestről ind. 7*05 regg.
át), I—III. oszt. Budapestről ind. 5'55 d. u. Oderberg- Kassáról ind. 7*22 regg.
ről ind. 5 "40 d. u.
Budapest nyugati p. u.—Kőrösmező között (CzegBudapest keleti p. u.—Oderberg között (Kassán léd—Püspökladányon át), I. II. oszt. Budapestről ind.
át), I—III. oszt. Budapesről ind. l'J'OO éjjel. Oder- 6*55 regg. Kőrösmezőről ind. 9*36. d. e.
bergről ind. 2-30 d. u. — (Csak június 15-től szepBudapest nyugati p. u.—Oderberg között (Zsoltember 15-ig.) I. II. oszt. Budapestről ind. 1'50 d- u. nán át). Budapestről ind. I. II. 7'05 regg. és I—III. o.
Oderbergről ind. 115 éjjel.
9"20 este. Oderbergről ind. I. II. oszt. 1M5 d. e. és
Budapest keleti p. u.—Parajd között (Budapest- j I—III. oszt. 5-40 d. u.
Budapest nyugati p. u.—Orsova között, I. II. o.
ről Parajdra Aradon át, Parajdról Budapestre
Nagyváradon át), I. II. oszt. (Június 1-től bezárólag Budapestről ind. 10-15 éjjel.
szeptember 15-ig.) Budapestről ind. 2"00 d. u. ParajdBudapest nyugati p. u.—Pancsova között (Szegedról ind. 7*45 regg.
Karlova—Nagybecskereken át), I. II. oszt. BudapestBudapest keleti p. u.—Paris között (Iusbruckon ről ind. 10-15 éjjel. Pancsováról ind. 1'25 d. u.
át), I. II. oszt. Budapestről ind. 2'05 d. u. Parisból
Budapest nyugati p. u.—Pozsony között. I. II. o.
ind. 10-16 éjjel.
Budapestről ind. 6*50 este. Pozsonyból ind. 6'10 regg.
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Budapest nyugati p. u.—Szatinár-Németi között
Sunja—Banjaluka (Stadt) között, III. oszt. Sun(Czegléd—Püspökladányon át), I. II. oszt. Budapest- járól ind. 3'45 d. u. Banjaluka (Stadt)-rol ind.
ről ind. 2*00 d. u. Szatmár-Németiről ind. 0*26 regg. 7-05 regg.
Budapest nyugati p.u.—Szerencs között (C egléd—
Szabadka —Újvidék között (Obecsén át), I—HL o.
Püspökladány—Debreczenen át), I. II. oszt. Buda- Szabadkáról ind. 4'40 regg. Újvidékről ind. 9'15 d. e.
pestről ind. 2*00 d. u. Szerencsről ind. 5*05 regg.
Szeged—Békéscsaba között, I—IH. oszt. Szegedről
ind. 6"13 este. Békéscsabáról ind. 4'44 regg.
Budapest nyugati p. u.—Tövis között (Czegléd—
Székesfehérvár—Paks között, I. II. oszt. SzékesKolozsváron át), Budapestről ind. 2*00 d. u. Tövisről
fehérvárról ind. 4 01 d. u. Paksról ind. 2*53 éjjel.
ind. 12-30 éjjel.
Szombathely—Felsőlövő között. I—III. oszt. SzomBudapest nyugati p. u.—Wien >"!>. között. Budapestről ind. I. II. o. 7*55 regg. I—III. o.: 9*20 d. e. bathelyről ind. 3"20 d. u. Felsőlövőről iad. 11-25 d. e.
és 10-00 éjjel. Wienből ind. I—II. o. 2*20 d. u. (Június 1-től bezárólag szeptember 15-ig.) — IH. oszt.
Szombathelyről ind. 6*30 regg. i s 7*32 este. Felső1—III. o.: 9-15 d. e. és 10'45 éjjel.
Budapest nyugati p. u.—Wien Stb. között (Mar- lövőről ind. 5 28 regg. és 7'10 este.
Temesvár-Józsefváros—Oravicza között, I. H. oszt.
cheggen át). Budapestről ind. I. II. oszt. 7*55 regg.,
2-30 és 5-10 d. u. és 6*50 este. I—III. oszt.: 9"20 d. e., Temesvár-Józsefvárosról ind. 8'43 este. Oraviczáról
12-45 d. u., 10-00 éjjel. Wienből ind. I. II. o. 9"05 d. e., ind. 2-25 éjjel.
Újdombóvár—Vinkovczc között, II. IH. oszt. (Pécs—
2-55 és 4-50 d. u. I—III. oszt.: 9'15 d. e., P45 d. u.
Yinkovcze között), I—III. oszt. Űjdombóvárról ind.
és 11-00 éjjel.
10-50 d. e. Vinkovczéről ind. 9 20 d. e.
Brassó—Gyimes között, I. II. oszt. (Csak jún. 30-ig
Újkapela-Batrina—Pozega között. I—HL osztály.
és 8zept. 1-től.) Brassóról ind. 5*15 regg. Gyimesről
Újkapela-Batrináról ind. 2*30 d. u. Pozegáról ind.
-ind. 4-10 d. u.
Brassó—Gyergyószentmiklós között, I—III. oszt. 10*51 d. e. — I. II. oszt. Újkapela-Batrináról ind.
Brassóról ind. 5*15 regg. Gyergyószentmiklósról ind. 2-30 éjjel.
Yerestorony m. h.—Nagyszeben között, I—IH. o.
4-18 d. u.
Brassó—Madófalva között, I. II. oszt. Brassóról Verestoi ony m. h.-ről ind. 4*24 reggel.
Versecz—l'ancsova- között, I—HL oszt. Verseczről
ind. 3-05 d. u. Mádéfalváról ind. 8*33 d. e.
Brassó—Palanca között, I. II. oszt. Brassóról ind. ind. -4"48 regg. és 6 10 este. Pancsováról ind. 3 41
és 7 4 6 regg.
8-41 d. e. Palancáról ind. 10-02 d. e.
Versecz— Temeskubin között, I—IH. oszt. VerseczDebreczen—Miskolcz között, I—III. o. Debreczenből ind. 8-51 d. e. és 4*28 d. u. Miskolczról ind. 7*38 ről ind. 8-50 d. e. Temesknbinról ind. P35 d. u.
d. e. és 4"25 d. u.
Wien Sb.—Banjaluka (Stadt) között (GyékényeDebreczen—Szerencs között, I. II. oszt. Debreczen- sen át), I. II. oszt. Wienből ind. 3*15 d. u. Banjaluka
ből ind. 5-14 regg. és 12*38 d. u. Szerencsről ind. (Stadt)-ról ind. 1*5*2 d. u.
12-00 délben és 7-09 este.
Wien Sb.—Eszék között (Barcson át), I—in. oszt.
Bugoselo—Pakrac között, I. II. oszt. Dugoselo- Wienből ind. 7*40 regg. Eszékről ind. 4*00 regg.
ról ind. 9-35 d. e. Pakracról ind. 3'20 d. u.
Wien Sb.—Pécs között (Barcson át), I—111. oszt.
Eszék—Barcs között, III. oszt. Eszékről ind. 4"00 Wienből ind. 8*20 este. Pécsről ind. 7*23 este.
regg. Barcsról ind. 6*25 este.
Wien Sb.—Zágráb m. á. v. között, Gyékényesen át,
Fiume—Belgrád között (Zágráb—Bródon át), I—Hl. oszt. Wien Sb. ind. 10*25 d. e. és 8*20 este.
I. II. oszt. Fiúméból ind. 7*55 regg. Belgrádról ind. Zágráb máv.-ról ind. 7*20 regg. és 7*42 este.
Wien Stb. — Budapest keleti p. u. — Belgrád —
5-41 regg.
Gyékényes—Budapest keleti p. u. között, I—III. o. Konstantinápoly között, I. II. oszt Wienből ind.
8*50 d. e. Konstantinápolyból ind. 7*53 este.
Gyékényesről ind. 5-00 d. u.
Györ—Graz között, I—III. oszt. Győrből ind. 11-40
Wien Stb.—Budapest keleti p. u.—Bosznabrod
d. e. Grazból ind. 8"28 d. e.
között (Újdombóváron át), I. H. oszt. Wienből ind.
Hölak-Trencsénteplicz—Briinn között, I—IIf. oszt. 8*50 d. e. Bosznabrodból ind. 3*41 éjjel.
Hőlak-Trencséntepliczről ind. 7'06 regg. és P20 d. u.
Wien Stb.—Győr között, I—III. oszt. Wienből ind.
Briinnből ind. 4*40 regg. és 12*22 d. u.
4'20 d. u. Győrből ind. 4*45 regg.
Wien Stb. Kassa között (Pozsony—Zsolnán át).
Hölak-Trencsénteplicz—Ungar.-Hradisch (Stadt)
között, I—III. oszt. Hőlak-Trencséntepliczről ind. 6'11 I. H. oszt. Wienből ind. 7*45 regg. Kassáról ind. 7*22
regg. — I—III. oszt. Wienből ind. 7*40 este. Kassáról
este. Úng.-Hradisch (Stadt)-ról ind. 4'45 regg.
Miskolcz—Lemberg között (Lawocznen át), I—HL ind. 4*00 d. u. (Jún. 15-től szept. 15-ig.) — I—III. o.
oszt. Miskolczról ind. 5*40 d.u. Lembergből ind. 6*55 este. Wienből ind. 7*40 este. K fsáról ind. 7*10 este.
Nagyvárad—Szilágysomlyó között, I—III. o. NagyWien Stb.—Pozsony között, I—IH. oszt. Wienből
váradról ind. 7'18 regg. és 4'30 d. u. Szilágysomlyó- ind. 6*45 regg. és 3*50 d. u. Pozsonyból ind. 7*10 regg.
ról ind. 3-Is éjjel és 1-29 d. u.
Wien Stb.—Stomfa között, I—IH. oszt. Wienből
Nyitra—Kutti között (Nagyszombaton át), I—II. o. ind. 12*05 d. u. Stomfáról ind. 10:35 d. e.
Nyitráról ind. 9'05 d. e. Kuttiról ind. 7" 10 regg.
Wien Stb.—Pozsony—Zsolna között. I. H. oszt.
Paks—Budapest keleti p. u. között (Adony-Puszta- Wienből ind. 7*45 regg. Zsolnáról ind. 3'20 d. u. —
szabolcson át), I—III. oszt. Paksról ind. 2*">3 éjjel. I—IH. oszt. Wienből ind. 7*40 este. Zsolnáról ind.
Piliscsaba—Buda-Császárfiirdö között, I—III. oszt. 12*39 éjjel.
(Vasár- éa ünnepnapokon május 16-tól bezárólag
Zágráb m. á. v.—Banjaluka (Stadt) között, I—IH.
szeptember 26-ig.) Piliscsabáról ind. 9*02 este.
oszt. Zágrábból ind. 1*00 éjjel és 11*30 d. e. Banjaluka
Pozsony—Zsolna között, I—IH. oszt. Pozsonyról (Stadt)-ról ind. 7*05 regg. és 152 d. u.
ind. 6-00 regg. és l - 24 d.u. Zsolnáról ind. 7'18 regg.
Zágráb in. á. v.—Eszék között (Bródon át), I. H. o.
és 3-38 d. u.
Zágrábból ind. 9*30 este. Eszékről ind. 7-10 este.
Sátoraljaújhely—Királyháza között, I—III. oszt.
Zágráb m. á. v.—India között, I—IH. oszt. ZágrábSátoraljaújhelyről ind. 7'39 regg. Királyházáról ind. ból ind. 8*10 d. e. Indiáról ind. 7*19 regg.
3-17 d. u.
Zágráb m. á. v.—Steinbruck között, I—IH. oszt.
Sátoraljaújhely—Przeniysl között, Hl. oszt. Sátor- Zágrábból ind. 9*50 este. Steinbrückről ind. 5*05 regg.
aljaújhelyről ind. 1-03 d. u. Przemyslből ind. 6'35 regg. és 5*05 d. u.
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Új Olvasókönyvek. = = =
NEMZETI OLVASÓKÖNYV
a n é p i s k o l á k II.

é s III.

osztályai

számára

Az új Tanterv szerint szerkesztették:

RADNAI REZSŐ,

GYULAI ÁGOST,

THÓTT REZSŐ,

vallás- és közoktatásügyi miniszteri
osztálytanácsos;

pedagógiumi tanár;

leánygimnáziumi tanár, a Népisk.
Könyvt. Int. Biz. előadója.

A II. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 64 f, nettó-ára 48 f.
A III. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 72 f, nettó-ára 54 f.

Engedélyezve a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
minisztérium 1909. évi 47.107. sz. rendeletével.
E

könyveket

minden

megrendelőnek

nettó-áron

szolgáltatjuk ki.

A négy kötetre tervezett műből, mely a gyakorlati pedagógia minden becses tanulságát
értékesíteni kívánja s mely Rakssányi Dezső festőművész rajzai után a nemrég elhunyt jeles
fametsző, Morelli Gusztáv által számos eredeti illusztrációval van élénkítve, eddig két kötet
jelent meg. Ezekre vonatkozólag a következőket jegyzi meg a Hivatalos Közlöny 1909. évi
május hó 1. számában megjelent bírálat:
„Manap már majdnem axiómává alakult ki a pedagó- teszi, hogy a szerzők nemzetinele nevezik az olvasógiai köztudatban az az igazság, hogy a népiskolai olkönyveiket. De ezenkívül van rá más jogcímük is
vasókönyv a nemzeti nevelésnek egyik fő-fő eszköze. Nemcsak a történeti, a néprajzi, a földrajzi olvasEzért megkövetelik tőle, hogy anyagát a nemzeti irományokkal, nemcsak a hazafias lírai költeményekkel
dalomnak olyan termékeiből vegye, amelyek a gyer- törekszenek a tanulókban nemzeti érzelmeket és gonmeki szellemmel hasonivásúak, kongeniálisak. Meg- dolkodásmódot nevelni, hanem még a természettudokövetelik tőle, hogy olyan nemzeti biblia-féle legyen. mányok köréből vett olvasmányokkal is. Sikerült
Az eszménykép olyan olvasókönyv, mely egészen iro- ezekbe is nemzeti szellemet lehelniük oly módon, hogy
dalmunk remekeiből van összeállítva. Csakhogy az néprajzi elemeket vegyítettek közéjük. Bemutatják
ilyet egy csapással előteremteni nem lehet. Az ilyen például a diófát, a hársfát, a szilfát, mint a magyar
olvasókönyv apránként keletkezik, évtizedek során oly nép kedvelt fáit; bemutatják a háziállatokat úgy.
módon, hogy minden olvasókönyv kerít legalább egy amint a magyar nép veszi hasznukat, amint a magyar
pár ilyen mintaszerű olvasmányt; ezeket az utána ember bánik velük. Részben szintén a nemzeti momenkövetkezők nemcsak hogy örökbe veszik, hanem a tumot érinti, de főként esztétikai és stiláris szemmaguk részéről is megtoldják egynéhánnyal. így jön pontból érdemel dicsérő említést az az igazi műgond,
létre a klasszikus olvasmányoknak valóságos hitbizo- amellyel a szerzők az olvasmányokat átdolgozták.
mánya. Az időrendben legutolsó olvasókönyv játssza Ama helyes elvük mellett, hogy az olvasókönyvet
a majoreszkó szerepét. Ilyen ez a két kötet. Ami iro- nem írni, hanem szerkeszteni kell, a Bzerzők minden
dalmilag és pedagógiailag abszolút értékű olvasmány erejüket és képességüket — az új olvasmányok megaz eddig megjelent olvasókönyvekben összegyülemlett, szerzésén és a meglevők közt való választáson kívül —
azt a szerzők majdnem kivétel nélkül átvették. Át az anyag művészi átalakítására fordították. E két
kellett venniök, mert olvasókönyveinknek épúgy köz- kötet olvasókönyv keletkezésének ez a legfőbb és
kincse ez, mint a költeményeknek az a kánonja, ame- legszebb jogcíme. A nemzeti jelzőn kívül meglyet minden osztály számára kötelezőleg megállapított érdemlik az irodalmi jelzőt is, nemcsak azért, mivel
az Utasítás. Ez magában véve nem érdem, de meg olvasmányaik legnagyobb részét irodalmunk becses
nem tenni mulasztás, hiba volna. Az átvételnél az a termékei teszik, hanem azért is, mivel minden soruk
biztos ítélet érdemel elismerést, amellyel az ilyen irodalmi színvonalon á l l . .
becses olvasmányokat a kevésbé értékesek sokasá„Mindezekhez járul még az is, hogy a szerzők az
gából ki tudták választani.
Utasításnak ide vonatkozó részét minden ízében átI)e már az igazán nagy erdeme a szerzőknek, értették és megvalósították."
liogy úgy régi irodalmunk porlepte thékáiból, mint
„...Végül megemlítem akönyvek nyomdai kiállítását
különösen újabb irodalmunkból jelentékeny meny- és a képeket. A büszkeség egy nemével állítom, hogy
nyiségben vettek olyan olvasmányokat, amelyekkel e tekintetben e könyvek nemcBak minden eddigi
a/. értékes olvasmányoknak előbb említett állókin- olvasókönyvünket felülmúlják, hanem hogy méltán
csét gyarapították. Már ez a körülmény is jogosulttá sorakoznak az angol és az amerikai olvasókönyvekhez."
E külsőleg is szép és kedves kiállítású, páratlan inüvésziességgel s gazdagon illusztrált könyveket a legmelegebben ajánljuk a t . Tanító urak figyelmébe, megjegyezvén, bogy mutatványpéldányokkal készségesen szolgálunk. Ezen olvasókönyvből a IV. oszt. számára szolgáló kötet még a folyó évben,
az V—VI. oszt. számára szolgáló kötet pedig a jövő év elején fog megjelenni.

Az egyetemi

nyomda
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Figyelmeztetés!
Olyan hirdetéseket, melyekben állami tanítók vagy tanítónők állásukat
pénzért hajlandók elcserélni, avagy anyagi ellenszolgáltatások fejében
ilyeneket keresnek, nem fogadunk el.
Budapest, 1909. évi márc. 12.
Az egyetemi

PÁLYÁZATOK.

nyomda

igazgatósága.

Somogy megye Nagygomba községében, a róm.
kath. felekezeti népiskolánál rendszeresített 3-ik tanítói
állás betöltése céljából pályázatot hirdetünk. Az állás
következő javadalommal van egybekötve: 1000 kor.
évi fizetés, természetben egy bútorozott szobából álló
lakás, takarítás és télen fűtés. Pályázati kérvények
1909 évi július 25-én d. u. 5 óráig nyújthatók be. A
választás 1909 augusztus hó 8-án d. e. 11 órakor fog
megejtetni. Pályázhatnak nők és férfiak. Ha férfi
választatik meg, úgy a kántori teendőkben segíteni
köteles leend. Marczali, 1909 július 5. Ádám János,
apátplébános.
(878—II—2)

A liptónémetporubal ev. leányegyház II. tanítói
állomására okleveles tanítónő kerestetik. Javadalmazása : lakás, tandíjból 100 korona. Az állás elfoglalása után államsegély kérelmeztetik. Tannyelv : tótmagyar. Pályázati határidő: 1909 július 24. Király
Kálmán, iskolaszéki elnök, Liptószentiván.
(839—III-3)
A losonczl izr. hitközség elemi népiskolájánál a
tanító nyugdíjaztatása folytán megüresedő, évi 1400
korona törzsfizetéssel és 420 korona lakbérrel (esetleg
természetbeni lakással) javadalmazott egyik tanítói
A bicskei ref. iskola harmadik tanítói állására
állás betöltésére pályázatot hirdetünk. Csakis oly
okleveles férfitanítók pályázzanak, akik a magyar pályázat hirdettik. Javadalom : egyháztól 800 korona,
és német nyelvet tökéletesen bíiják, a héber nyelv- havi részletekben előre, négy méter fa fölvágatással,
ben is jártasak s mindezt okmányokkal igazolhatják. ezidőszerint egy bútorozott szoba lakásul. 1000 koroA képesítést, eddigi működést, kort és családi álla- náig való kiegészítésért egyház folyamodni fog. Kötepotot feltüntető eredeti avagy hitelesített okmányok- lessége : az iskolaszék által reábízott osztály vagy
kal felszerelt pályázati kérvények f. é. augusztus hó osztályok vezetése, kántort szükséghez képest helyetl-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be. A tesíteni, miért is fölhívatnak pályázók, hogy orgonájelölteket az iskolaszék pvóbatanításra fogja meghívni, lásbani jártasságuk bemutatása céljából július hó 28-án
az ebből eredő utazási költségeket azonban csak a délelőtt 10 órára személyesen jelenjenek meg. Megmegválasztottnak téríti vissza A megválasztott tanító választottnak útiköltsége megtéríttetik. Okleveles páideiglenes minőségben egy próbaévre és pedig az lyázók kérvényei július 25-ig a lelkészi hivatalhoz
(887—II—2)
1909/910-ik tanévre alkalmaztatik s egy évi sikeres küldendők Balogh György, lelkész.
működés után véglegesíttetik. Az állás szeptember
Pályázat. A zsolnai róm. kath. iskolaszék nyughó 1-én elfoglalandó. Losoncz, 1909 június 25. Az díjaztatás folytán megüresedett férfitanítói állásra
iskolaszék határozatából: Hoffmann Lipót dr., iskola- f. évi augusztus hó 10-ére pályázatot hirdet. Fizetése :
széki elnök. Domber József, iskolaszéki jegyző.
1100 korona, kertilletmény 20 korona, a törvényes
évötödös korpótlék és lakbér címén 360 korona ; ezen(833-111—3)
Pályázat a szegedi református egyházközség újon- kívül stoláris mellékjövedelem. Tannyelv: magyar,
nan szervezett elemi leányiskolái tanítónői állására. de a tót nyelv tudása is okvetlenül megkívántatik.
Javadalom : 1200 korona, melyből 1000 korona állam- A megválasztott köteles: f. évi szeptember hó 1-én
segély, 420 korona lakbér, 20 korona kertváltság, melye- állását elfoglalni, az iskolaszék által reábízott osztályt
ket azonban az egyházközség jogosult bármikor termé- vezetni, ünnepnapokon a templomban énekelni és a
szetbeni lakással és kerttel helyettesíteni. Díjlevél sze- temetési szertartásoknál közreműködni. Személyes
rinti bizonyítvány- és magán vizsgadíjak. Kötelességek : megjelenés ének- s orgonapróba miatt kívánatos. Kérosztatlan I—VI. leányosztály, valamint ismétlő-leány- vények f. évi augusztus hó 7-ig nagys. Podivinszky
iskolások tanítása, ugyanott kézimunkatanítás, a sze- Ferenc apát-plébános, iskolaszélii elnöknél benyújgedi népiskolák református tanulóinak, valamint a tandók, mert a később érkezettek figyelembe nem
szórványokból bejáróknak is hitoktatása és egyházi vétetnek. A választás f. évi augusztus hó 10-én délelőtt
énektanítása az egyháztanács által meghatározandó megtartatik és a megválasztott csak egy sikeres próbaév
óraszámban és helyen, fiútanítónak akadályoztatása letelte után fog végleg megerősíttetni. Zsolnán, a róm.
esetén helyettesítése. Díjlevélmásolat kívánatra meg- kath. iskolaszék f. évi július hó 3-án tartott üléséből.
küldetik. Oklevéllel, működési bizonyítványokkal,
(890—II-2)
valamint teljes egészségi állapotot igazoló tisztiA Rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság
orvosi bizonyítvánnyal fölszerelt kérvények 1909 rozsnyóbányai magyar tannyelvű elemi nép- és
augusztus 10-ig Bereczk Sándor, református lelkész- iparostanonc-iskolájánál újonnan rendszeresített segédhez Szegedre küldendők. Az állás 1909 szeptember tanítói állásra 1200 korona kezdő-fizetéssel(utólagos havi
1-én elfoglalandó. A megválasztottnak úti- és költöz- részletekben fizetve), szabad garszon-lakás és szabályködési költségei nem téríttetnek meg. Szegedi refor- szerű fűtési illetmény élvezetével egybekötött járanmátus egyháztanács.
(*64—III— 3)
dóság mellett pályázat nyittatik. Okleveles és nőtlen
Végzett gör. kath. tanítóképezdész, ki a róm. kath. tanítók kellően fölszerelt pályázati kérvényeiket folyó
kántorságban is jártas, tanítói állást keres. Címe : Oláh évi augusztus hó 5-ig a Rimamurány-salgótarjáni
Dezső, Álsókálinfalva (u. p. Máramaros-Dombó). vasmű-részvénytársaság rozsnyóbányai iskolaszékéhez
Rozsnyóbányára (u. p. Rozsnyó, Gömör megye) nyújt(865—III—8)
A verbói (Nyitva vm.) polgári fiú- és leányiskolá- sák be. Egyenlő képesítés mellett előnyben részesülnál betöltendő egy tanítónői és két tanítói állás. nek oly pályázók, akik a rajz-, ének- és kézügyesOkleveles matematikusok f. hó 25-ig küldjék be ségi gyakorlatok tanításában kellő jártassággal bírí uak. Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. Az
ajánlataikat Deák István, igazgató címére.
I elnökség.
(911—III—2)
(895-11-2)
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A tiszadorogmai református egyház orgonistakántorsággal, kórusvezetéssel egybekötött, 111—VI.
vegyes osztályt vezető tanítói állomására pályázatot
hirdet szeptemberre. Fizetés: 800 korona készpénz,
egyházi pénztárból, és földbirtok, melyért kívánatra
4uo korona fizettetik ; temetési stóla, lakás, kert. Fölszerelt kérvények július 20-ig Tiszadorogmára (u. p.
Ároktő, Borsod m.), Halászy József lelkészhez küldendők. Személyes bemutatkozás előnyben részesíttetik.
(892-11-2)
A besenczei ref. leányegyház kántortanítói állomására. Fizetése: 1000 korona, évnegyedenként előre
fizetve ; stóla 1 korona, verses búcsúztatóért 4 korona ;
épülőfélben levő modern úri lakás, jó karban levő
melléképületekkel, udvar és kert 1200 (p-öl. Kötelessége : hogy tanításon kívül vasár- és ünnepnapokon
könyörgésből álló istenitiszteletet tartson a templomban, hétköznap is néhányszor. Pályázati határidő:
1909 július 31. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó.
Oklevéllel, szolgálati bizonyítványokkal fölszerelt pályázatok Dányi Gábor espereshez, Kiscsányba (u. p.
Oszró. Baranya megye) küldendők.
(9U8—II—2)
Gajar (Pozsony m.) róm. kath. népiskolájához tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: a hitközségtől 600 kor., államsegély 400 kor., tanonctanításért
40 kor., kertilletmény 20 kor. Bútorozott szoba, 4 m.
fa. Szükség esetén a kántornak segédkezni. Tót nyelv
ismerete szükséges. Pályázati határidő: augusztus 5.
Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Főt., Oláh Miklós,
iskolaszéki elnök.
(925-11-2)
A nyégerfalvai református leányegyház előkönyörgői tanítói állására, augusztus 1-iki határidővel,
pályázat hirdettetik. Fizetése : az egyház pénztárából
G00 korona, havonként 50 koronával előre fizetve, az
államtól 400 korona és a megfelelő korpótlék. Lakás
és kétvékás kert, gyümölcsfákkal körülvéve. Tanköteles 30 gyermek. Kellően fölszerelt kérvények Soós
Mihály, gondnok címére (Nyégerfalva, u. p. Belényes,
Bihar megye) küldendők.
(928-11—2)
Csongrád vármegyébe kebelezett szentesi róm.
kath. egyháznál nyugdíjazás folytán megürült elemi
iskolai tanítónői állásra pályázat nyittatik. Javadalma :
840 korona évi fizetés az egyháztól és fizetéskiegészítés címén 260 korona államsegélyből és a törvényes lakbérilletmény, esetleg természetbeni lakás.
Kötelességévé tétetik a női kézimunkát és az ismétlőiskolásokat is tanítani. A pályázók oklevéllel vagy
hiteles bizonyítvánnyal fölszerelt folyamodványukat
a szentesi róm. kath. egyháztanácshoz címezve, folyó
évi július hó 24-ig küldjék be. Szentesen, 1909. évi
július hő 5-én. Bíró Pál, egyházi jegyző.
(937-11—2)
Kinek szeptemberre házi-tanítónőre van szüksége,
írjon Havas Lajos, áll. tanító címre, Türkös, Brassó
megye.
(942—III—2)
A bélzerindi ref. kántortanítói állásra pályázat
hirdettetik. Javadalom : 900 korona államsegély, egyháztól 100 korona ; új lakás, kert, stóla. Kötelessége :
1—VI. osztályok tanítása s kántoroskodás. Pósta:
Vadász ; vasúti állomás : helyben. Kérvények aug. l-ig
hozzám küldendők. Gyenge János lelkész, iskolaszéki
elnök.
(931-1-1)
A óborlovényi községi elemi népiskolánál a tanítónői állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 100O
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű
bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok f.
évi július hó 31-ig Krassószöiény vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909. évi
július hó 7-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő.
(65/h-I-l)
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A felsőláposi (Szepes m.) róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 1. törzsfizetés készpénzben a felsőláposi róm. kath. hitközségtől 400 korona ; 2. tandíj átlag 126 korona ; 3. stólajövedelem 175 korona; 4. kantációk váltságdíja a
felsőláposi róm. kath. hitközségtől 30 korona; 5. 191
[ -öl szántóföld haszonélvezete 3 korona ; 6. 0 pozsonyi
mérő zabnak a volt úrbéresek földjén való bevetési
joga 20 korona ; 7.
úrbéri telket megillető legeltetési jog a volt úrbéresek legelőjén 24 korona; 8.
25 pozsonyi mérő árpa a felsőláposi róm. kath. hívektől
125 korona; 9. árpajárandóság pótléka 20 korona;
10. 7 pozsonyi mérő zab a kisláposi róm. kath. hívektől; 11. 7 köteg len a kisláposi róm. kath. hívektől
28 korona; 12. 500 tojás a felső- és kisláposi hívek
gyónásakor; 13. 6 bécsi öl tűzifa, házhoz szállítva, a
felsőláposi volt úrbéresek községe ; 14. természetbeni
lakás és gazdasági épületek haszonélvezete 50 korona ;
15. 180 Q ö l házikert haszonélvezete 4 korona; 10.
ostyasütésért a róm. kath. egyház pénztárából 10 korona. Pályázhatnak okleveles, nős kántortanítók, vagy
pedig kötelezik magukat, hogy félév alatt megházasodnak. Pályázat augusztus hó 25-ig tart. Gergye
István, iskolaszéki elnök.
(830—1—1)
Kisdombrovicza községi elemi népiskola, lemondás folytán megüresedett tanítói állomására pályázatot hirdetek. Az állás javadalmazása: község pénztából évnegyedes utólagos részletekben évi 200 korona,
államsegélyből évi 800 korona, a f. iskolai évre szerényebb igényű lakás. Ezenkívül, ha a megválasztandó
gör. kath. vallású, a helybeli gör. kath. egyházi kántori teendőket is elláthatja a tanítási órákon kívül,
melyért külön díjazásban részesül. A román nyelvnek
tudása föltétlen szükséges. Pályázni szándékozók szül.
bizonyítvány, tanítói oklevél és eddigi alkalmaztatásról szóló szolgálati bizonyítvány és honossági bizonyítvánnyal fölszerelt és az iskolaszékhez címzett,
1 koronás bélyegű folyamodványaikat 1909 július 26-án
d. u. 6 óráig alulírott elnökséghez adják be. Okmányok eredetben vagy közjegyzőileg hitelesített másolatban csatolandók. Az állás 1909 szept. 1-én elfoglalandó. A választás csak a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr jóváhagyása után jogerős.
A választás idejéül 1909 július 30-ának d. e. 9 óráját
tűzöm ki, mikor az iskolaszék előtt pályázók személyesen be is mutatkozhatnak. Kisdombrovicza, 1909
június 27-én. Barna Géza, iskolaszéki elnök. Farkas(946—1—1)
patak, u. p. Venter
A hajdúsámsoni ref. egyház nyugalomba vonulás
folytán megüresedett egyiü tanítóságára pályázatot
hirdet. Fizetés: 1. 1072 (ezerhetvenkettő) korona készpénz évnegyedi előleges részletekben ; 2. 8 kat. hold
töld haszonélvezete (adóját az egyház fizeti) 80 korona ;
3. 3 öl tűzifa beszállítva 60 korona; 4. kertpótlék 20
I: korona; 5. tisztességes lakás. Ezenkívül biztosan számithat az egyházi jegyzőségre, melynek díjazása 100
(száz) korona. Kötelesség: a belső I—II. oszt. leányiskola vezetése, mely állomásról azonban a tanító egyháztanács által más osztályok vezetésére áthelyezhető.
Pályázhatnak református, okleveles tanítók. Orgonázni
. tudók előnyben részesülnek. A kellőleg fölszerelt kérvények f. évi július hó 24-ig adandók be a ref. lelkészi hivatalhoz. Hajdúsámson, 1909 július 4-én. A
református egyháztanács.
(947—I—1)
A lapusniki községi elemi népiskolánál a tanítónői
állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. ÍOOU
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. A. magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagym. vallás- és közoktatásügyi
minisztériumhoz címzett folyamodványok folyó évi
július hő 31-ig Krassószörény vármegye közigazgatási
bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909 .július hó
7-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő.
(04, h — I—11
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A hubói ref. elemi iskola kántortanítói állására
pályázat hirdettetik. Fizetése : tisztességes lakás kerttel és melléképületekkel, 4 kat. hold szántóföld, 1
kat. hold rét, 2 kapás beállított szőlő, 5 db marhára
legelő, munkavált.-ág 50 korona, legátusok ellátásáért
10 korona (a földek adóját az egyház fizeti), 21 köböl
búza, 24 méter tüzelőfa, temetési stóla. Tandíj a mindennapi iskolásoktól 2 korona és 1 véka zab, az ismétlősöktől 2 korona, államsegély 304 korona és az
esedékes évötödös korpótlék. Oklevéllel fölszerelt kérvények aug. 12-ig a lelkészi hivatalhoz (u. p. Tornallya,
Gömör megye) adandók be. Állás szept. 1-én elfoglalandó.
(951—III-1)
Pályázatot hirdetünk a „Ferdinandeum" című óvodánkban megüresedett óvónői állásra, mely f. évi
szept. hő 1-éu elfoglalandó. Az óvónőt megilleti: I.
Előleges havi részletekben folyósítandó évi 960 korona fizetés. II. Az óvodai épületben természetbeni
lakás, mely két szobából s a mellékhelyiségekből áll.
111. Az óvodához tartozó kert használata, annyiban,
amennyiben a kert az óvói foglalkozáshoz nem okvetlenül szükséges leend. E használati jog egyenértéke :
40 korona. IV. Évente 36 m3 tűzifa, mellyel mindkét
óvóterem és a saját lakása fűtendő. A házhoz szállítást és felvágatást a nőegylet saját költségén eszközli.
A tűzifa egyenértéke 60 korona. V. Cselédtartás és
ellátás címén havonta 48 korona, minek ellenében az
óvodai foglalkozáshoz kettő nőcselédet tartani és ellátni
tartozik. A cselédek külön lakószobát kapnak s őket
az óvónő az óvodai foglalkozás után saját céljaira is
felhasználhatja. Az óvónő köteles a tanítók országos
nyugdíj-intézetébe tagul belépni s ennek ellenében
megfelelő szolgálati idő után állami nyugdíjra tarthat
igényt. Teendőit és kötelességeit az állami törvények
és kormányrendeletek, valamint fennálló szabályrendeletünk szabályozzák. A pályázati kérvények f. évi
július hó 31-ig a „Kassai jótékony nőegylet elnöksége" címére ajánlott levélben küldendők be. Csatolandó ehhez az eredeti óvónői oklevél és a magyar
honosságot is feltüntető erkölcsi bizonyítvány. A Kassai
jótékony nőegylet választmánya nevében: Hegedűs
Lajosné Soós Róza, elnökné. Cselényi, titkár.
(951/h -I—1)
Nyíregyháza rendezett tanácsú város róm. kath.
elemi iskolájánál újonnan rendszeresített két férfiés egy nőtanítói állomás lesz betöltendő. A férfi- és
nőtanító törzsfizetése : ötödéves korpótlékon kívül 1100
korona az állam, 100 korona az iskola pénztárából,
előleges havi részletekben, a férfi lakbére, ha nős 360,
ha nőtlen 280, a nőé 200 korona, mely szintén az
iskola pénztárából évnegyedenként előlegesen lesz
fizetve. Kötelességük: az iskolaszék által kijelölt osztályt, esetleg osztálycsoportot s az ismétlő-iskolai tanulókat a törvényben előírt heti óraszámban, az iskola
belszervezeti szabályzata értelmében nevelni és oktatni.
Piílyázók életkorukat, szabályszerű képesítésüket, eddigi alkalmaztatásukat, egészségi és családi állapotukat okmányilag igazolni tartoznak. Pályázati kérvények augusztus l-ig az iskolaszék elnökségéhez küldendők. Megválasztottak állásukat egyházfőhatósági
jóváhagyás után foglalhatják el. Személyes megjelenés előnyös, a megválasztottnak útiköltsége megtéríttetik.
(952—1—1)
A verendinl községi elemi népiskolánál újonnan szervezett tanítónői állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000 korona készpénzfizetés.
2. Tisztességes lakás, konyhakerttel A magyar nyelven
szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagym.
vallás- és közokt. minisztériumhoz címzett folyamodványok folyó évi aug. hó 10-ig Krassószörény vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be.
Lúgos, 1909. évi július hó 16-án. Berecz Gyula, kir.
tanfelügyelő.
(66/h—I— 1)
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A pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközség elemi
népiskolájánál két tanítói állás töltendő be. Kötelesség: l.az iskolaszék által reábízandó osztály vezetése,
2. heti két órai tomatanítás bármely csoportban. Díjazás : 1. évi 1600 korona alapfizetés, amely a pozsonyi
ág. hitv. evang. egyházközség szolgálatában töltött
10 év után 1800 korona, 20 év után 2000 koronára
emelkedik; 2. az 1907. évi XXVII. t.-cikkben megállapított évötödös korpótlékok ; 3. 480 korona évi lakbér. A tanítás nyelve magyar; a német nyelv tudása
szükséges. A megválasztott tartozik állását a jövő
iskolai év elején elfoglalni. A kellőleg fölszerelt s az
egyházközségi közgyűléshez intézett kérvények f. évi
aug. 5-ig Pröhle Henrik, iskolaszéki elnökhöz küldendők (Pozsony, Bél Mátyás u. 24.). Trsztyánszky Ferenc, főesperes.
(953—1—1)
A törökbálinti róm. kath. fiúiskolánál újonnan
szervezett féríitanítói állásra aug. l-ig pályázat hirdettetik. Fizetése : államsegélyből 900, hitközségtől
100, lakásra 200 korona. Kötelessége lesz a kántoriakban is segédkezni. Weicher Miklós, elnök.
(954-1-1)
Pályázat a zsipdúlházai (Gömör) ref. kántortanítóságra. Fizetése : államsegélyben, föld- és rétjövedelemben, tűzifában, párbérben az egyezer (1000) koronát meghaladja. Tandíj: 30—40 rendes tanköteles
után fejenként 4 (négy), ismétlősökért 2 (kettő) korona.
Iskolafűtésre 16 méter fa beszállítva, felaprózva. Stóla.
Megfelelő kertilletmény. Kétszobás, egészséges lakás
előszobával, konyhával és kamarával stb. Kötelesség:
a kántori és tanítói teendőkön kívül kórus vezetése.
Lelkész akadályoztatása esetén istenitisztelet tartása.
Az állás szept. 1-én elfoglalandó. Személyes bemutatkozás megkívántatik. Ref. vallású, okleveles tanítók
pályázataikat l. évi július 31-ig Sebők Sándor, zsipi
gondnok nevére küldjék. Pósta F.-Bátka, Gömör m.
(956—1-1)
Az alsókálosai ref. tanítói hivatalra pályázhatnak
okleveles ref. tanítók. Fizetés : lakás, termény, föld,
tandíj, stóla, állami 408 korona fizetéskiegészítéssel
1000 (ezer) korona. Pályázati határidő: július 31.
Alsókálosa, G,-Füge, Gömör vármegye. Ref. lelkészi
hivatal.
" (959—II —1)
Okleveles tanítónő kerestetik pusztai magániskolába,
a IV. elemi osztály tanítására. Javadalmazása: 800
korona készpénz, lakás, fűtés és világítás. Ajánlatok:
Montag. Pusztakengyel címre küldendők.
(961—III—1)
A Gromon Dezső magyar nyelv terjesztő-egyesület,
mint a DMKE. pancsovai fiókja 200 koronás „Milléniumi ösztöndíjra" pályázatot hirdet. Folyamodhatnak érte oly magasabbrangú, magyar tannyelvű
tanintézetek látogatói, kiknek apja vagy anyja, Pancsova városában, Hertelendyfalva, Sándoregyháza és
Székelykeve telepes községben, Almás, Glogon, Franczfeld, Czrepaja, Torontálvásárhely, Révaújialu, Dolova,
Sztarcsova, Homolicz, Beresztócz, Bárányos és Borcsa
községekben nyilvános iskolánál működött vagy működik. Az igazgatótanácshoz f. évi július hó 31-ig benyújtandó kérvényekhez vagyoni és iskolai bizonyítvány csatolandó. Az igazgatótanácsnak 1909. évi jűn.
hő 29-én tartott üléséből. Graber László dr., titkár.
(962—1—1)
A dalboseczi községi elemi iskolánál újonnan szervezett tanítónői állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes
lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett,
magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagym. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok f.
évi aug. hó 10-ig Krassószörény vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909. évi
július hó 17-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő.
(67/h - 1 - 1 )
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A zichyfalva-sárszentmihályi nyilvános joggal
felruházott uradalmi iskolához róm. kath. vallású, nős,
26. életévét már betöltött tanító kerestetik. Fizetése:
1000 (egyezer) korona készpénz mint alapfizetés és
az eddigi szolgálati évek után esedékes korpótlék,
utólagos negyedévi részletekben fizetve; 3 szobás
bútorozatlan lakás, szokásos mellékhelyiségekkel és
300 [ -öl kerttel; évi 20 köbméter tűzifa. Kötelessége : va'ár- és ünnepnapokon a helybeni kápolnában
a kántori teendőket ellátni, miért évi 200 korona
tiszteletdíj j á r ; az iskola vezetésén kívül köteles az
ismétlő-iskolára kötelezetteket oktatásban részesíteni
és szabad idejében — beleértve a nagy szünidőt is —
a gazdaságban és gazdasági irodában segédkezni. Az
oklevelek és működési bizonyítványok a folyamodvánnyal együtt méltóságos Zichy Ráfael gróf úrnak
címezve, Kende Béla urad. főintézőhöz, BodakajtorFelsőszentivánra küldendők.
(963—1— ÍJ
Pályázat a géresi ref. kántortanítósígra. Javadalom : 25 köböl búza, gondnok által évnegyedenként
fizetve ; 126 korona pénz; 20 köbméter kemény tüziía,
beszállítva ; 2 hold föld ; stóla; tandíj cirka 400 korona ;
három szoba, konyha, kamra, melléképületek. Kötelessége: négy felső vegyes osztály vezetése, templomi énekvezetés, kánonikus órákon, lelkész akadályoztatása
esetén istenitisztelet végzése, egyházi jegyzőség. Államsegély nyolcszáz koronáig százhuszonkét korona volt.
Iskola államosítása folyamatban. Pályázók augusztus
1-én, 8-án megjelenhetnek. Megválasztottnak útiköltsége megtéríttetik. Pályázhatnak református vallású,
okleveles tanítók. Pályázati határidő: augusztus i4.
Állás augusztus 29-re elfoglalandó. Új laky Miklós
ref. lelkész, Géres (Szatmár m., Károlyi-Erdőd).
(D64—Í—1)
A szomotori ref. elemi iskolai kántortanítói állásra
pályázatot hirdetek. Javadalmazás: lakás, kert, '/a
telek szántóföld haszonélvezete, 3 db marhalegelő,
mintegy 10 q termény, alapítványkamat 80 korona
és 512 korona államsegély, megfelelő korpótlékkal.
Fölszerelt pályázati kérvények 1909 augusztus 15-ig
alulírotthoz küldendők. Személyes jelentkezők előnyben részesülnek. Szomotor, 1:09 július 10-én. Nagy
Károly ref. lelkész, iskolaszéki elnök. (965—1—1)
A csehii (Vas megye) róm. kath. iskolaszék pályázatot hirdet osztálytanítói állásra. Fizetése : államtól 900 korona, községtől 100 korona. Választás : július
29-én. Okmányok, melyek vissza nem küldetnek, hiteles másolatban küldendők Csehimindszentre, nagys.
Kelemen István esperes úr címére. Kötelmei díjlevélben láthatók. Személyesen megjelenők előnyben részesülnek. Megbízásból: Balogh, kántortanító.
(966-1—1)
A n j e m c z e l (Szerém megye) ref. tanítói állásra
pályázatot hirdetek Javadalom : 1000 korona készpénz,
lakás, kert, stólák és 4 öl kemény tűzifa. Pályázhatnak augusztus l-ig okleveles, református tanítók, kik
uémet nyelven tanítani képesek. Kötelessége: az
iskolát vezetni, istenitisztelet alatt orgonázni s a lelkész távollétében német prédikációt vasár- és ünnepnapokon felolvasni. Kérvények alulírott iskolaszéki
elnökhöz küldendők. Hettevsheimer Fülöp, ref. lelkész.
Banovczi (Szerém megye, Sid mellett). (967 —II —1J
A bánokszentgyörgyi (Zala megye) községi
iskolaszék a 11-ik tanítói állásra pályázatot hirdet.
Fizetése : egy szobából álló lakás és 1000 korona készpénz, 20 korona kertilletménnyel, részint a község
pénztárából, fészint államsegélyből. A kántoriakban
való esetleges segédkezésért a kántortanítótól egyezség szerinti külön tiszteletdíjban részesül. Személyesen
megjelenők előnyben részesülnek. Kérvények iskolaszék elnökéhez augusztus l-ig küldendők. Az állás
szeptember 1-én foglalandó el, amely időtől fogva
lesz fizetése folyósítva.
(969—II—1)
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A panyolal ref. egyház újonnan szervezett harmadik tanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetése :
szép lakás és 1000 korona, melyből 900 korona államsegély. Kötelessége : a tankötelesek egyharmadát, az
az egyháztanács által kijelölt osztályokban tanítani
(cirka 50—70 tanítvány). Pályázhatnak férfi- és nőtanítók. Ha férfi választatik meg, kötelessége még a
lelkész és kántor helyettesítése is, amiért orgonázni
tudók előnyben részesülnek ; ha pedig nő választatik
meg, kötelessége a női kézimunka-tanítás is. A megválasztott a szatmári ref. egyházmegyei tanítói gyámintézetnek jogos és kötelezett tagja leend. Az állás
szeptember 1-én elfoglalandó. Fölszerelt kérvények
augusztus l-ig alulírotthoz küldendők. Panyola (Szatmár megye), 1909 július 11. Kovács Lajos, ref. lelkész.
(968—1—1)
Okleveles, reform, vallású tanítónő kerestetik az
1909/10. tanévre 10—12 leánykának a polgári iskola
I. és egynek a IV. osztály tantárgyai tanítására,
kikkel a tanév végén vizsgát tétetni köteles Szükséges a kézimunka tanításában való gyakorlottság és
a német nyelv szóban és írásban bírása. Fizetése:
1000 korona, eyy bútorozott szobából álló lakás. Útiköltség nem téríttetik meg. Jelentkezések, okmánymásolattal, augusztus l-ig Asztalos Gyula igazgatótanítóhoz, i í i i n h e g y e s (jásznagykúnszolnok megye),
küldendők.
(970-11- 1)
A túróczszentmáriai róm. kath. káutortanítói
állomásra július 31-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme: államsegéllyel ÍOOO korona, új lakás, házikerttel. Kérvények Pillarik István iskolaszéki elnökhöz
küldendők.
'
(971—1—1)
Az óbecsei községi polgári fiúiskolánál üresedésben
levő mennyiség- és természettudományi rendszeresített
tanszéknek betöltésére pályázatot hirdetünk, a következő javadalmazással: 1. A működés megkezdésétől
számított első tanévben évi fizetés 16U0 korona, a
második tanévtől kezdődőleg állandóan 1800 korona,
előleges havi részletekben kiutalva. 2. 500 korona
lakbér, évnegyedes előleges részletekben. 3.100 korona
ötödéves korpótlék. 4. A megválasztott tanár a szabályszerű fizetéskiegészítő államsegélyben is részesül.
Azon pályázó, ki az ének- és zenetanításra is képesítve van és a német nyelvet tökéletesen bírja, előnyben részesül. A megválasztott tanár rendes óraszámának
(heti 22 óra) keretén belül, minden díjazás nélkül, a
községi polgári leányiskolánál is köteles tanítani. A
pályázók kellően fölszerelt kérvényüket f. é. augusztus
hó 20-ig Tripolszky János dr. iskolaszéki elnök címére
küldjék be Óbecsén, 1909 július hó 9-én.
(972-1-1)
A t a r z ó f a l v a i (Trencsén megye) központi róm.
kath. népiskolánál másodtanítói állásra augusztus 5-íg
pályázat hirdettetik. Jövedelme : 800 korona évi fi/.etés, előleges havi részletekben ; esetleges korpótlék;
25 korona beíratási díjakból; 30 korona l'ailletmény,
saját használatára és egy szobából álló lakás. Államsegély kérvényezese folyamatban. Ha a kántori teendőkben segédkezni fog, mellékjövedelemre is szá níthat.
Tót nyelv ismerete szükséges. Csak, okleveles, nőtlen
férfitanítók pályázhatnak. Folyamodványok „Iskolaszéki elnök, Tuizófalva" címre küldendők.
(984-1 -1)
Tem»s megye F ó l y a község kántortanítói állására
pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 900 korona készpénz, 10 korona iroda-, 20 korona utazási, 80 korona
fa-, 12 korona szalmaátalány, két szoba, konyha,
éléskamra, padlásból álló lakás házikerttel. Kötelessége : az I—VI. osztályt önállóan vezetni, ismétlőiskolát tartani, kántori teendőket végezni. Tannyelv:
magyar-német. Hitoktatást német nyelven köteles
végezni. Fizetésrendezés folyamatban Kérvények
augusztus hó 10-ig benyújtandók. Dimitrievits Ottó,
elnök.
(986—II—1)
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Az érsekújvári nyilv. magán polgári leányiskolánál 1909 szeptember 1-től három tanárnői állás be
töltendő. Egy mennyiség-természettudományi szakcsoportbeli és két nyelv-történettudomáuyi szakcsoportú, felsőfokú német képesítéssel. Javadalmazás :
1200 korona törzsfizetés és 200 korona lakbér. Megjegyzendő, hogy az iskolát az érsekújvári kongr
izr. hitközség ve>zi át, mihelyt a tanerők szabályszerű
fizetéskiegészítésének kérvénye az állam részéről kedvező elintézést nyer. Előnyben részesülnek azok, akik
szaktárgyaikon kívül kézimunkát, rajzot, éneket, idegen nyelveket, vagy a női kereskedelmi szaktanfolyam
kötelező tárgyai valamelyikét tanítani képesek. Izr.
vallású pályázók fölszerelt kérvényeiket julius 31-ig
alábbi címre küldjék. Korányi Erzsébet igazgató,
Kispest.
(973—1—1)
Az albertii (Pest m.) ág. h. ev. egyház haláleset
folytán megüresedett egyik kántortanítói állására
pályázatot hirdet. Javadalma: 1. Kétszobás lakás,
mellékhelyiségekkel és 729 f j-öl házikerttel. 2. Készpénzben 309 korona. 3. 37 hl. és 20 liter rozs. 4. 9 kat
hold 3 és 405 [ -ül szántótöld, 2 kat. hold és 687 [ -öl
rét, /« hold közös legelő. 5. 2 öl kemény tűzifa váltsága fejében 72 korona. 6. OfFertóriumok, 7. Kistemetésért 00 fillér, nagytemetésért 2 korona. 8. Minden
először fölvezetett tanítványtól 1 kakas és minden
tanítványtól 37 tojás. 9. Dánosi leány egy házban lakóktól : gazdák /t véka rozsot, cselédek '/2 vékát, vegyes
párok '/4 véka rozsot fizetnek a kántoroknak. A fenti
javadalmazásnak jelenlegi értéke 1600 korona, lakáson
kívül. Kötelességei: az iskolaszék által megjelölt osztályokat magyar nyelven tanítani, az ő reá eső hetekben a kántori teendőket magyar és tót nyelven végezni.
Pályázók fölszerelt kérvényeiket f. hó 31-ig alulírott
iskolaszéki elnökhöz küldjék be. Dobronyovszky Gyula,
lelkész.
(980—1—1)
A radványi ág. ev. egyház pályázatot nyit egyik
megüresedett kántortanítói állásra. Javadalom : lakáson, kerten, fán kívül 400 korona készpénz az egyház pénztárából, mintegy 600 koron, tandíjból és
100 korona stoláris jövedelemből áll Kötelessége :
az iskolaszék által kijelölendő mindennapi osztályok
és az ismétlősök tanítása és a kántori teendők ellátása. Tannyelv : magyar, de a tót nyelvbeni jártasság is szükséges. Pályázatok augusztus 10-ig küldendők be alulírotthoz Az állás szeptember 15-én foglalandó el. Radvány (Zólyom m.), 1909 július 12-én.
llodza József, ev. lelkész.
(985—1—1)
Az érkörtvélyesi ref. orgonista-kán tortanítóságra
Javadalom: 20 korona államsegélyen és korpótlékon
kívül 57 korona 60 fillér készpénz, 48 magyar hold
szántóföld, adóját egyház fizeti, 35 köböl megrostált
gabona, 12 köbméter kemény tűzifa beszállítva. Tandíj : minden tanköteles után 2 véka esős tengeri és
egy ölő csibe, stóla és 3 szobás tisztességes lakás.
Kötelesség: az I— VI. osztályú növendékek és ismétlők
tanítása, konfirmándusok oktatása, kántori teendők és
kánonikus órák végzése, akadályoztatás esetén lelkész
helyettesítése. Pályázati határidő: augusztus 1. Állás
szeptember 1-én elfoglalandó. Próbára megjelenni
óhajtóknak egyháztanács határnapot tűz.
Az é r k ö r t v é l y e s i ref. leánytanítóságra. Javadalom : készpénz az államtól 356 korona, az egyháztól 40 korona, 23.750 magyar hold szántóföld, négy
házhely-haszonbér, 20 köböl megrostált gabona. Tandíj: minden tankötelestől (80) 2 véka tengeri és egy
ölő csibe és fejenként 1 korona készpénz, szalmapénz
10 korona és korpótlék. Háromszobás lakás. Kötelesség: az I—VI. oszt. növendékek és ismétlők tanítása,
konfirmándusok oktitása, kánonikus órák végzése,
akadályoztatás esetén lelkész helyettesítése. Pályázati határidő: augusztus 1. Állás szeptember 1-én
elfoglalandó. Pataky Sándor, ref. lelkész.
(988-1-1)
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A vojlai (Fogaras m.) háromtanítós községi elemi
iskolánál egyik tanítói állásra pályázat hirdettetik.
Javadalom : 600 korona évi fizetés (a fizetésnek 1000
koronáig államsegéllyel való kiegészítése kéretni fog),
egy szobából álló lakás és 12 m3 tűzifa 48 korona
értékben. Pályázni óhajtó, magyar és román nyelvben teljesen jártas oki. tanítók, kellően fölszerelt és
bélyegeit kérvényeiket folyó évi augusztus hó 5-ig
alulírott iskolaszéki elnökhöz küldjék be. Vojla, 1909
július hó 10-én. Serbau Dániel, iskolaszéki elnök.
1977—I—1)
Felsökemeneczi (Bars megye) róni. kath. kántortanítói állomás megüresedett. Jövedelme: kényelmes
2 szobás lakáson, 2 holdas kerten kívül készpénzben
és terményekben (343 korona államsegély) kitesz díjlevél szerint 1000 koronát, de feljön sokkal többre.
Tót nyelv ismerete szükséges. Okleveles kántortanítók
augusztus 12-ig pályázhatnak. Zányi János, iskolaszéki elnök.
(987—1—1)
Az ürömi (Pest m.) róm. kath. iskolánál szervezett
harmadik férfitanítói állásra augusztus 5-ig pályázat
hirdettetik. Fizetése: 1000 korona, egyelőre egy bútorozott szoba. Megválasztott köteles istentiszteletnél a kántornak segédkezni, esetleg gazdasági ismétlőben tanítani, miért is tanfolyam végzése kívánatos.
Nyelvismeret, erkölcsi, egészségi bizonyítvánnyal fölszerelt kérvények Miller József plébánoshoz küldendők.
(989—II—1)
Az érolaszii ref. egyház pályázatot hirdet szeptember 1-én elfoglalandó kántortanítói állomására.
Javadalom : 3 szobás lakás nagy kerttel, 6 hold 456
f j-öl szántóföld, 973 korona 50 fillér. Kötelessége:
hatosztályú vegyes iskola vezetése, templomi éneklés,
kánonikus órákon és lelkész akadályoztatása esetén
istenitisztelet végzése, egyházi jegyzőség, ismétlőiskolások oktatása. Személyesen megjelenő előnyben
részesül. Felszerelt pályázati kérvények augusztus
6-ig Dajka István, lelkészhez adandók be Erolasziba
(u. p. Székelyhíd).
(990—II—1)
A túrkevei ref. egyház pályázatot hirdet egy
tanítónői állásra. I. Javadalom: 1. 480 korona az
egyház pénztárából, 2. 520 korona állami fizetéskiegészítés, 3. 250 korona lakbér, összesen 1250 (ezerkétszázötven korona.) II. Kötelesség: az I—Il-ik leányosztály tantervszerinti tanítása. A 252/903. sz. egyh.ker. végzés értelmében azonban bármikor bármely
osztály tanításával megbízható. Pályázhatnak reform,
vallású, okleveles tanítónők. Kellően fölszerelt pályázati kérvények f. évi augusztus l-ig alulírotthoz küldendők. Szabó Sándor, reform, lelkész. Túrkeve, 1909
július 14.
(993—I—1)
A hódmezővásárhelyi róm. kath. iskolaszék
pályázatot hirdet egy osztatlan, vegyes, hatosztályú
tanyai tanítói állásra, mellyel kántori teendők is
vannak egybekötve. Javadalma: 1. az egyháztól szabad lakás, mely egyenértékűnek tekintetik az 1907.
évi XXVII. t.-c. 2. §. foglalt lakbérrel, egy negyed
hold kert és 800 korona készpénz, mely havi előleges
részletekben fizettetik. Az egyház által adott és a
helyszínére hozott fűtőanyagból az iskolahelyiség
fűtéséért és tisztogatásáért lOu korona; 2. az államtól 300 korona iizetéskiegészítes és az évötödös korpótlékok ; 3. a várostól az ismétlők oktatásáért, ha
azzal megbízatik, 120 korona; 4. az egyháztól és államtól tiszteletdíj és fuvar címén egy vagy két szomszéd iskolában, ha azzal megbízatik, vallástanításért
iskolánként 120 korona; 5. a végzett temetésekért
megszabott tiszteletdíj, az istentisztelet végzéseért
tiszteletdíj nem jár. A róm. kath. iskolaszékhez intézendő, kellőleg fölszerelt folya nodváuyok ez évi
augusztus l-ig nyújtandók be alulírottnál. Az állás
szeptember 1-én foglalandó el. Bernátsky Ferenc,
apátplébános. .
(996—I—1)
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A pécsi izr. hitközség elöljárósága pályázatot
hirdet a f. évi szeptember hó 1-én iskolájánál betöltendő tanítói állásra, mely az 1907. évi XXVII. t.-c.
értelmében az őt évenként megjáró korpótlékon kívül
1200 korona fizetés és a törvényesen megjáró lakbérrel lesz díjazva. Pályázhatnak oly okleveles férfitanítók, akik alapos héber ismeretekkel is bírnak,
hogy esetleg a helybeli középiskolákban és a Talmud
Tórában eredményesen taníthatnának, miért külön
díjazás járna. A képesítést, eddigi működést, kort,
családi és egészségi állapotot igazoló, okmányokkal
fölszerelt kérvények a pécsi izr. hitközség iskolaszékénél f. évi augusztus hó 8-ig nyújtandók be. Pécs,
1909 július hó. A pécsi izr. hitközség elöljárósága.
(991-1-1)
Dejtárl (Nógrád m.) róm. kath. iskolánál a negyedik tanítói állásra folyó évi augusztus hó 7-ig pályázat hirdettetik. Javadalom: államtól 900, községtől
100 korona, havi előleges részletekben, természetben
2 szoba, 1 konyha, 1 kamrából álló lakás, kert vt'gy
ennek fejében 20 korona. Kötelessége : az iskolaszék
által kijelölt osztályt tanítani, a kántortanítót a
másik tanítóval helyettesíteni, a gyermekeket templomba vezetni, rájuk felügyelni. Tannyelv : magyar.
Vasúti állomás és pósta helyben. A fölszerelt kérvények nagyságos Neymon Károly t. kanonok, iskolaszéki elnök úrhoz, Nógrrndpatak intézendők. Az állás
szeptember l én elfoglalandó.
(994—I—1)
Szepes-Zaándok róm kath. kántortanítói állásra
augusztus 15-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme : készpénzben és terményben 897 korona. Kérendő államsegély 103 korona. Be nem számítható mellékjövedelem 200 korona. Tannyelv : tót-magyar.
(995—II—1)
Pályázat a kötcsel református előkönyörgő-tanítói
állomásra. Javadalma: az 1908. évi március 7-én
fölvett javadalmi jegyzőkönyv szerint 22 kat. hold
föld haszonbére, pénz, hús, só, faggyú, 12'5 hl. rozs,
13'5 méter fa és tandíj 768 koronára értékelve, melyhez az okleveles tanító 232 korona állami fizetéskiegészítést nyert. Ebez jön lakás, 2'5 hold kerttel
és 30 korona az ismétlősök tanításáért. Teendői:
vasárnaponként az istenitisztelet végzése, a mindennapi és ismétlő tankötelesek oktatása és temetés
külön díjazva. Kellően okmányolt pályázati kérvények
augusztus 15-ig alulírotthoz küldendők. Okleveles
egyének előnyben részesülnek. Állomás szeptember
1-én elfoglalandó.
(999-1 — 1)
A fölsőrási ref. leányegyház kántortanítóságára
pályázat hirdettetik. Fizetés: 20 köböl búza, 15
köböl zab, 40 korona készpénz, 12 szekér fa, 424
korona államsegély, föld s rét jövedelme, természetbeni lakás. A föld s rét minden munkáját az egyház
hívei teljesítik, adóját is az egyház fizeti. Stóla temetésért 2 korona, tandíj a tankötelesektől 4 korona.
A tanterem fűtéséről a tanköteles gyermekek szülői
gondoskodnak. A tanítónak — mint filiálisnak —
kötelessége: az istenitisztelet végzése is. Az állás
szeptember hő 1-én elfoglalandó. A pályázati kérvények július hó 31-ig a gömör-szkárosi ref. lelkészi
hivatalhoz küldendők.
(1000-l-l)
A nagytétényi magyar-német nyelvű kántortanítói állásra, pályázatot hirdetek. Jövedelem : a
községi pénztárból 684 korona, földhaszonbér 540
korona, földváltság 100 korona, alapítványok után
60 korona, lakás egyenérték 200 korona, stóla-jövedelem 250 korona, összesen 1834 korona. Mellékjövedelemre számíthat. Oklevél és működési bizonyítványok augusztus 4-ig alulírott nevére küldendők.
Augusztus 5-én délelőtt próbaorgonázás után történik
a választás. Augusztus ti-án a megválasztott tartozik
állását elfoglalni. Nagytétény (Pest m.), 1909 július
16. Tettoy József, esperes-plébános.
(1003—I—1)
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Szép oklevéllel most végzett izraelita vallású ifjú
tanítói vagy nevelői állást keres. Cím : „Tanitó" Illésfal va, Post-restant.
(1001—I—1)
A szentbubertl (Torontál) háromtanítós községi
elemi népiskolánál nyugdíjazás folytán üresedésbe jött
tanítónői állásra pályázat hirdettetik, következő évi
járandóságokkal: nyolcszáz korona készpénz; négy
köbméter kemény tűzifa, készpénzben harminckettő
korona; nyolcvan korona fűtési átalány ; továbbá egynegyed hold pótkert és szabad lakás az új iskolaépületben, mely áll: 3 padlós szobából, 1 előszobából,
konyha-, éléskamra-, pince, padlás-, istálló- és külön
bekerített udvarból. (Az előbbi tanítónő fizetéskiegészítés címén 88 korona államsegélyben részesült, mely
összegnek további kiutalványozásáért
a megválasztandó
tanítónő részére az iskolasz :k a választás után folyamodik.) A pályázóktól megkívántatik, hogy a magyar
és német nyelvet szóban és írásban bírják. A megválasztott tanítónő köteles a felső osztályok leánynövendékeit a női kézimunkában díjtalanul oktatni.
Sajátkezüleg írt folyamodványok f. évi augusztus 10-ig
„Iskolaszéki elnökség Szenthubert, Torontál vármegye"
cím alatt küldendők be.
(1005—1—1)
Batizfalva (Szepes megye) második tanítói állására (melyre nők is pályázhatnak) pályázatot hirdet.
A megválasztott köteles lesz három alsó osztályt minden előírt tantárgyban oktatni. Évi fizetés: 1000
korona készpénz és szabad lakás. Pályázók fölszerelt
folyamodványaikat alulírotthoz küldjék be f. évi július
25-ig. Bartal Andor, ág. hitv. ev. lelkész.
(1007-1-1)
A dobral ref. orgonista kántortanítóságra pályázat
hirdettetik. Javadalom : 44 hl. búza, az egyház magtárából ; -100 korona tandíj ; 225 korona borpénz;
4 öl tűzifa ; 2 hold föld, adóját az egyház fizeti; stóla ;
gazdasági ismétlő - iskola tanításáért 100 korona;
tisztességes lakás és kert. Kötele, sé^e: az egyház
elemi vegyes iskolája IV—VI. osztályát és az ismétlőiskolát faiskolai gyakorlattal egyben tanítani; kántori
teendők és kánonikus órák végzése ; lelkész akadályoztatása, betegsége vagy távollétében az istenitiszteletet
végezni; egyházi énekkart vezetni. Kérvények aug.
8-ig adandók be alulírott lelkészhez. Személyesen
megjelenő előnnyel bír. Korány János, Dobra (u. p.
Nántű, Szatmár m.).
(1008—1—1)
Kisszabosi (Gömör) ev. leányegyház kántortanítót
keres. Megválasztandónak, mint kántornak, tótul tudnia
kell Jelentkezhetni Barthó Mihály lelkésznél, Geczelfalván. _ _
(1012—II—1)
A felsönánal ág. hitv. ev. gyülekezet a II. sorsz.
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés : két
szoba, egy konyha és éléskamrából álló lakáson és
kertészeti célra szolgáló szántóföldön kívül 600 korona
készpénz, 17 mérő búza, 45'5 mérő rozs, egy hold
rét haszonélvezete, tandíj; újévi ajándék, stóla. A
kellően fölszerelt kérvények a német nyelv teljes
bírását is igazoló bizonyítvánnyal 1909 augusztus
10-ig alulírotthoz küldendők be. Felsőnána, 1909
július 17. Tolna vm. Kéty mellett. Müller Róbert,
ev. lelkész.
(1015-11 — 1)
Kadarkút (Somogy) ref. egyház második tanítóságára pályázat hirdettetik. Javadalom : egy szobából
álló bútorozott lakás, 1000 korona készpénz, havonként előre fizetve. Ez összegből 800 korona államsegély, 220 koronát, melyből 20 korona kertváltság,
a gyülekezet fizet. Kötelesség : az elemi iskola három
alsó osztályának kerületi tanterv szerinti tanítása, a
kántortanító akadályoztatása esetén ennek helyettesítése. Az állomás f. évi szeptember 1-én elloglalandó.
Okleveles férfi- vagy nő-pályázók okmányokkal fölszerelt kérvényeiket f. évi augusztus 4-ig küldjék be
Kovács Bertalan tanügyi elnökhöz, Kálmáncsára (Somogy, póstahely).
(1017-11—1)
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Betöltendő a teklafalui közs. el. népiskola osztálytanítói állomása. Fizetése : egy bútorozott szobán kívül
a polgári községtől 800 korona. Ezer koronáig a kiegészítést kérelmezendjük. Betegség esetén kántoriakban segédkezik. Kérvények a hirdetés megjelenésétől
számított két héten belül az iskolaszék címére küldendők. Sztraka János, elnök.
(1013—I—1)
A szászsebest (Szeben megye) róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat nyittatik. Javadalmazása :
1. 1200 korona évi fizetés, 2. temetési stóla, 3 korpótlék államsegélyből, 4. lakás: 2 szoba, 1 konyha,
pince stb. Kötelessége : 1. osztatlan népiskola tanítása,
2. összes kántori teendők végzése magyar és német
nyelven is. Pályázati határidő: július 28. Lenes
Imre, lelkész.
(1018—1—1)

HIRDETESEK.
Az

iskolák

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

Dustless"-szel

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle I)ustless"-gyár:

Erdős József és Társa
límlapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-48-25)
Állimoort'ólwkéréshez nyomtatványok 1 K. MnAiiuIU&CgClJ gyarázófüzet (TI. javított kiadás)
1 K. 80 db nyugta 1 K. Lengyel Béla, Farkasaszó
(Szatmárm.).
(873-X-3)
f n r i n t p r t r e m c ' £ szabásban, elegáns kiviteli ü Sill l l l l C I l i jen> tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot
Sí r a n sz F . é s
T á r s a
ííriszabó-Uzlete, VIII. ker., Rákócíi-út 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20-52-29)

SCHUNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. ÜDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(658)
BUDAPEST.
(52-8)
Fő üzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV.,
Magyar-utca 26. ós VIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország

legnagyobb és villámot erőre
dezett hangszergyára.

beren-

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedük 8 K-tól kezdve.
Harmómumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

MOGYOROSSY
CIMBALOM
kitüntetve : Budapest
1896, Pécs 1907, London
1908, Bécs 1907, aranyérmekkel és díszoklevéllel stb. Acél belső szerkezet feltalálója, szabadalmak a világ összes
kultúrállamaiban cimbalomra és gramofonra
Hegedíiosztály-vezető:
Bárány Dezső,híres mester. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak.
Kérjen árjegyzéket! Legnagyobb magyar cimbalomgyár. Mogyoróssy Gyula, "in. kir. szab. hangszergyára, Budapest, Rúkóczi-út 71.
(934—26—2)

ALKALMIAMAT
addig, m í g a raktár
_T
Most
180 cm. széles BASALT (duplaszálú
tiszta gyapjú, északi szövet) méterje
6'90 K
170 cm. széles, kétszínű kanava, asztalos ágyterítőknek, méterje
. . . .
4*90 K
35 cm. 1 anava-futószövet, színezett,
díszes ajourral, méterje
— •88 K
83X45 cm. nagy tálcakendő, kétszínű
kanavából, darabja
— 78 K

tart!
Rendes
:5r

9'50 K
7*20 K
2"20 K
1-40 K

T e s s é k m i n t á k a t kéi'iii!

BÉRCZI

P I Z I N G E R . f é l e ÄS i t l , a t < 5
BUDAPEST, V I I I , Nagytemplom-utca 17.
(753-21 3)

D.

S Á N D O II

Budapest, V I , Dessewfly-utca 5 SZ.
: Saját áruházában.
=
H ó r j e n nagy k é p e s á r j e g y z é U o t !
(" 1 6 - - 2 6 - 15)

XLII. évfolyam. 29. szám.

Budapest, 1909 Július 29.

NÉPTAN1TÖK LAPJA.
KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi elóljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.
SZERKESZTŐSÉG:
BUDAPEST, VIII. KEB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.

M. K I R .

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.
KIADÓHIVATAL:
MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 3.

Kéziratolt at nem ad. unit vissza.

Tanfolyam — agitátoroknak.
(—r.) A magyar kultúrának nemzeti
karaktert főképen két tudomány ad: a
magyar történelem és irodalom. Hogy
az emberi lélekre mily felejthetetlen
benyomást gyakorol ennek a két tudományágnak művelése, azt legszembeszökőbben igazolja az, hogy külföldi
ellenség ink mindenekelőtt és a leghevesebben történelmünket és irodalmunkat támadják. Arról van szó, hogy
e két tudománynak a magyarországi
román tanulóifjúságra való hatását
egy külföldi, romániai mozgalom ellensúlyozni törekszik. E célból bukaresti
tanárok az iskolai nagy szünidőre kéthónapos tanfolyamot hirdettek magyarországi román tanulók számara. A szándék világos, mert a tanfolyamnak két
tárgya a külföldi román történelem és román
irodalom.

Hogy ez a vállalkozás komoly, azt
bizonyítja az, hogy a tanfolyamot rendezők anyagi áldozatokat is hoznak
céljuk elérésére. Hogy pedig reánk nézve
fenyegető is e tanfolyam, azt igazolja
vallás- ós közoktatásügyi miniszterünknek intézkedése, mely román anyanyelvű tanulóinknak a legszigorúbban
megtiltja e tanfolyamnak látogatását.
íme: az első, nyíltan kikiáltott párviadala a magyar és a külföldi iskolának ; első, beismert támadása a kül-

földi kultúrának a magyar kultúra ellen.
Bizonyság azonban arra is, hogy külföldi
ellenfeleink a magyar történelem és
irodalom szellemétől mennyire féltik a
mi, nem-magyar anyanyelvű ifjúságunkat. Annyira féltik, hogy a magyar
közép- és főiskolákat eléggé szerénytelenül azzal a váddal illetik, hogy meghamisított történelmet tanítanak.
Már ez a vád is megérteti velünk
azt, hogy ezek a professzor urak nem
a hamisítatlan
történelem előadhatása
miatt rontják el vakációjukat. Nem a
román irodalom iránti rajongásuk okából izzadnak a nyári melegben. A bukaresti tanárokat már informálták arról,
hogy a mi történelmünk a magyar földön nemcsak tudomány, nemcsak büszkeség és nemzeti kincs, hanem Magyarország állami egységének legerősebb alapja
is. Hallották talán, hogy mikor nálunk
minden meginog és egy-egy percre
gyenge lesz a törvény is; mikor nehéz
napok sorvasztó szele fú végig rónákon,
hegyeken: akkor az ezeréves történelmi
egység büszke öntudata száll be e föld
minden
lakójának szívébe . . . Meg kell
írnunk megingathatatlan vélekedésünket,
hogy ezt az állami és történelmi egységet akarják kikezdeni a bukaresti
tanfolyamon. Nem történelmet és irodalmat fognak ott tanítani, hanem agitátorokat szeretnének nevelni, akik vissza-
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térve Bukarestből, saját hazájuk ellen
izgassanak.
Abban az időben, mikor török-világ
járta Magyarországon, gyakran megtörtént, hogy a zsákmányoló török had
egész sereg magyar fiúcskát hurcolt
magával Törökországba. Künn az idegenben, amint az apró magyar naggyá nőtt,
janicsár lett belőle. Ilyen, igazi otthonukról régen elfelejtkezett, apátlananyátlan árvákból kitűnő katonák váltak. Nyilt csatában ós a várak falain
ők voltak az elsők a saját hazájuk ellen
viselt harcokban. Mintha új formában
jelentkeznék történelmünknek ez a régi
epizódja. Akkor testet, most lelket hurcol az ellenség. Akkor a török, most a
bukaresti tanárok ölik meg a haza képét
Magyarország ifjaiban. Mintha csak a
mi történelmünkből vették volna jó
szomszédaink a gonosz példát.
Azonban, ezt az igazi, de titkolt céljukat a tanfolyamisták sohasem fogják
elérni. Nem érik el még akkor sem, ha
akadnának oly megtévedettek, kik felkeresik Magyarországból ezeket az előadásokat. Mert az esetleges szabad versenyből is a magyar történelem ereje
kerülne ki győztesen. Vannak lapok a
magyar nemzet történetében, melyek
egyformán szentek a magyarnak, is meg
a mi románunknak is. A magyar nemzet birodalmának konszolidáló ereje már
oly régi, alkotmányában annyi a nemes
nagylelkűség, történelmében oly sok a
kiaknázatlan szépség, hogy különböző
nyelv, vallás és politikai felfogás ellenére
is mindenkor betölti egységesítő hivatását. Napról-napra látták a mi tanítóink és tanáraink, hogy oly hőség árad
ki a magyar történelemből, mely egyaránt megtermi a román gyermek és
román férfi könnyeit. És ha agitátor
lesz is a román diák, még azt is a magyar történelemből (és nem az idegenből) tanulja meg, miként kell szeretnie
— saját faját.
Reméljük azonban, hogy ez az ellen-
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séges mozgalom teljes fiaskót vall. Hiába
kívánnak államjogi összeköttetés helyett
legalább szellemi kapcsot teremteni
Románia és magyarországi fajrokonaik
közt a bukaresti tanárok; Apponyi Albert
gróf rendelkezése és épen az a történelem vág ketté közöttük minden kapcsot, amely ellen ők mérgezett fegyverekkel küzdeni sem átallanak.

A nevelés érdekében.
írta: Károlyi

Sándor.

Évről évre szaporodik iskoláink s a tanítók
száma, javulnak a tantervek, a tankönyvek,
intenzívebbé válik az iskolai felügyelet; általában emelkedik iskoláink szellemi színvonala.
Tagadhatatlan azonban ezzel szemben az is,
hogy ez emelkedéssel nem tart lépést a nevelés
ügye. Altalános a panasz — és állandóan hangzik — az összes iskolákkal szemben, hogy az
iskola csak tanít és nem nevel is egyúttal. Valóság, hogy a nevelés az a kérdés, melynek — bár
elméletileg minden kultúrális tényező magasra
helyezi — a gyakorlatban, a tanítás mellett,
mégis a hamupipőke-sors jut osztályrészül. A
szomorú következmények mindnyájunk előtt
nyilvánvalók.
Nem szorul bizonyítgatásra a nevelés nagy,
sőt döntő fontosságú befolyása úgy a sikeres
tanítás, mint az általános emberi fejlődés, de
legkivált nyelvileg és érzelmileg széttagolt társadalmunk nemzeti szempontból óhajtott kialakulása és összeforrasztása szempontjából. Az sem
szorul bizonyítgatásra, hogy a mai kor vajúdó
szelleme végtelenül kedvez az erkölcsi élet romlásának, s hogy épen emiatt nekünk, tanítóknak,
sajnosan kell tapasztalnunk, hogy napról napra
nehezebb irányító és emelő hatást gyakorolnunk
hivatásunk körében. Mindezek a kérdések behatóan kifejtve és tisztázva vannak már elméletileg. Am a hiba ott van, hogy a nevelés
elméletben nagyon szépen megállapított szempontjai, kívánalmai nincsenek — legföljebb ittott s rendszertelenül és fogyatékosan — átültetve
a gyakorlatba, s így azok csupán a papíron és
szépen szóló frázisokban szereplő kegyes óhajtások maradnak.
En úgy hiszem, hogy új csapásra kell térnünk. Meggyőződésem szerint, itt az ideje, hogy
a nevelés kérdésében is valahára leszálljunk az
elméleti fejtegetések és tervezgetések magas
paripájáról. I t t az ideje, hogy e kérdés gyakorlati és rendszeres megoldásának s az óhajtott gyakorlati eredmény lehető biztosításának
útjaival és eszközeivel foglalkozzunk.
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Kétségtelen, hogy a nevelés munkája nagyobb
és nehezebb feladat, mint a tanításé. Nemcsak
az ész, de — sokkal inkább — a szív munkája is. A nevelés munkájához kiváló rátermettség, hivatásszeretet, sok gyakorlati tapasztalat,
kiforrott és megfelelő színvonalon álló filozófiai
világnézlet stb. szükséges. S hogy állunk e sok
kívánalommal szemben ? A képzőben s azon túl
a pedagógiai irodalomból csupán a nevelés általános és elméleti ismereteit sajátíthatta el eddig
a tanító, a gyakorlati nevelői munkásság terén
azonban ma még önmagára hagyatva, biztos
vezető és irányító nélkül áll. Azt tapasztalja a
gyakorlati életben, hogy túl van halmozva
tanítanivalókkal, melyeknek megvalósítását szigorúan megkövetelik és számonkérik tőle; míg a
nevelés feladata ma még oly általános és problematikus jellegű kívánalom, melynek a komoly
valóságban kellő méltánylata nincs. Ezekhez
járul, hogy a tanító nemcsak az iskolában, de
az iskolán kívül is, nemkülönben az önfenntartás
nehéz harcában napról napra oly sok oldalról
van igénybe véve, hogy — bár lelkesedése,
kitartása kifogástalan — a nevelés gyakorlati
kérdéseivel nem foglalkozhatik azzal az elmélyedéssel és rendszerességgel, mit az ügy méltán
megérdemel, s hogy ennek alapján nevelői munkássága legszükségesebb gyakorlati feladatait
— támogatás nélkül, egyedül — céltudatos és
áttekinthető rendszerességgel megállapíthassa és
meg is valósíthassa. Ez az oka, hogy nevelői
eljárásunk általában nélkülözi a rendszerességet
és egyöntetűséget. Túlnyomórészt ötletszerű esetlegességek, összefüggéstelen kapkodások olyanamilyen sorozata, amit komolyan számításba
venni nem lehet.
Mire van tehát a tanítóságnak — felfogásom
szerint — az egész vonalon nevelői munkássága
terén szüksége? A tehetőségig biztos, részletes
és gyakorlati tájékoztatóra. Ha a tanítási anyag
sikeres feldolgozása céljaira jobbnál-jobb részletes tan- és lecketervek, s a feldolgozás mikéntjét mintatanításokban is feltüntető vezérkönyvek s egyéb munkálatok készülnek, miért
nem készülnek ilyenek a napról napra nehezebbé
s egyben nagyobb jelentűségűvé váló nevelési
munkakör céljaira is ?! Miért kell csupán a
nevelés kérdését — még mindig — általános
jellegű elméletekkel s szépen hangzó frázisokkal
„elintézni" ?!
Szinte hallani vélem a kifogást, hogy helytelen a tanítónak minden dolgában mankót adni
a kezébe; s áll ez különösen a nevelés kérdésében. Az Utasítás is így szól e tekintetben:
„ A nevelésre vonatkozó utasítás csak igen általános lehet. Mert míg a tanítás módja pontos
szabályokba foglalható és a tanítandó tárgy
természetéhez alkalmazkodik, addig a nevelés
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módja főleg a tanító egyéniségétől függ. Az
erkölcsi ráhatás a tanító és a tanuló oly benső
személyes viszonyából fakad, melyet szabályokkal kimeríteni nem lehet. Az Utasítás is megáll e szentély előtt, melyben a tanító a papéhoz
hasonló szent teendőket végez." Hát ez szépen
hangzó elmélet, melyet sehogy sem tudok összeegyeztetni a kérdés nagy jelentőségével, s melyet
— meggyőződésem szerint — nem igazol a
gyakorlat. Mert igaz ugyan, hogy a tanító nevelési feladatait, eljárásait nem lehet teljesen
paragrafusok közé szorítani: de a legfontosabbakat és nélkülözhetetlenebbeket — melyek
nevelői munkásságának mintegy szilárd alapját
és vázát alkotnák (ezeket sem a tanító egyéniségének lenyűgözése, hanem csupán a szükséges
kisegítés, irányítás és impulzív hatás szempontjából) — igen. Csak ily módon jöhetne létre
— a mai bizonytalanság és káosz helyett —
nemcsak a tanítás, de a nevelés terén is, az
egész, vonalon, bizonyos fokú egyöntetűség, egységes és egészséges szellem, melynek — egyebek
mellett s hazai viszonyaink között — különösen
a hazafias érdekek szempontjából, hogy mily
üdvös hatása lenne, azt hiszem, fölösleges bővebben fejtegetnem.
Nagy tévedés lenne azonban a nevelést a
tanítástól függetlenül álló feladatnak, mintegy
külön „tantárgynak" tekinteni. Epen úgy céljatévesztett eljárás lenne a nevelés terén erőltetett
s indokolatlan túlzásokba menni. Végül az is
mindig igaz marad, hogy e tekintetben a legfőbb biztosíték és hajtóerő — mit semmi sem
pótolhat — a tanító egyénisége s hivatásszeretete. Ezt nem lenyűgözni, de sőt kibontani és
szárnyrakelteni szükséges. A megoldásra vonatkozó alábbi véleményemet tehát e három irányadó^ szempont prizmáján át kívánom tekinteni.
Ugy képzelem a dolgot, hogy a tanügyi kormány által egy — a legjelesebb és hivatott
pedagógusok által összeállított s a legszélesebb
körben megvitatott — részletes nevelési tervezet
. adatnék ki, mely — a lehetőségig a tantervvel
kapcsolatba hozva — rendszeres felsorolását és
összefoglalását tenné a népiskolában föltétlenül
megvalósítandó nevelési feladatoknak s a célravezető gyakorlati módoknak és' eszközöknek.
(E tekintetben különösen kiemelem az egyes
tantárgyakból kifejtendő nevelési értékek szabatos megállapítását és részletes, rendszeres felsorolását s az iskolai ünnepélyek ügyének szükségszerű szabályozását.) E tervezet alapján azután
egy teljesen a gyakorlati élet talaján mozgó
részletes s a kijelölt főbb és minimálisnak mondható nevelési anyag feldolgozását lehetőleg mintatanításokban és előadásokban is feltüntető vezérkönyv megírása következnék. Ez a tantervhez
simuló nevelési tervezet és vezérkönyv azután
27*
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oly alapvető e's irányító munkálatok lennének,
melyek a népiskolai tankönyvírók részére is a
jövőben követendő vezérfonalul szolgálnának.
Végül mindezek alapján a helyi viszonyokhoz
és részletes tantervhez alkalmazott részletes
nevelési tervezetek lennének minden egyes tantestület által közös egyetértéssel összeállítandók
s felsőbb hatósági jóváhagyás alá bocsátandók.
E tervezetekben főleg az egyes tantárgyakból
meríthető s alkalmas nevelési tételeknek a részletes tanterv alapján s a használatban levő tankönyvek szerint való rendszeres felsorolása, az
iskolai és egyéb ünnepélyek, kirándulások és
más előre látható alkalmak nevelői hatásának
tervszerű előkészítése s a lehetőségig nevelési
rendszerünkbe való harmonikus beillesztése foglalnának helyet. Az iskolai rend és fegyelmezés
— mint a nevelés külső eszközei — ezekután
természetesen nevelési rendszerünk öntu latosan
megállapított és kifejlesztett erkölcsi alapjára
helyezkednének.
•
Ily — habár nagyjából is — megállapított
nevelési rendszer mellett a tanító nevelői munkássága is megfelelő ellenőrzés alá lenne vonható s a lehetőségig elérhető lenne, hogy a
tanítás és nevelés egymást szükségszerűleg kiegészítő és támogató érdekei harmonikus megoldást nyerjenek, s hogy a népiskola necsak
tanító , hanem valóban nevelőintézetté is váljék.
Miként említém, a tanító nevelői eljárását
nem lehet teljesen paragrafusok közé szorítani.
E tekintetben csupán az alap és a keretek
nagyjából való megállapításáról, a tanító kisegítéséről, támogatásáról és irányításáról lehet szó.
A végrehajtás módszere s a lépten-nyomon
permanens nevelői munkásság egyéb — a részletes alaptervezetbe nem foglalható, illetve azon
túlmenő — mozzanatai, mint egyéni s a helyi
és alkalmi viszonyoktól függő dolgok tekintetében a tantestületnek, illetve a tanítónak megfelelően szabad keze lenne.
Még egy szempont. A tanítónak nagyfontosságú nevelői hivatása van az ifjúsági egyesületekben, olvasó- és gazdakörökben, szövetkezetekben, általában az iskolán kívül is. Nemcsak
ismereteket kell közölnie, de példájával s más
helyi erkölcsi tényezőkkel, főleg a papsággal
karöltve, minden eszközt felhasználva, az erkölcsi
nevelés szempontjából is — a nemzeti érzelmi
és erkölcsi egység jegyében — vezetőleg és
irányítólag kell hatnia. Mindez általánosságban
s elméleti jellegű eszmefuttatásokban nagyon
szépen ki van itt is, ott is fejtve; ennek azonban a gyakorlati életben vajmi kevés hatása
van. Mennyire megkönnyítené a tanító nevelői
munkáját e téren is, ha ez elvek a gyakorlati
élet aprópénzére felváltva, rendszeres kidolgozások- és összefoglalásokban, minta-előadási terve-
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zetekben stb. szintén feldolgoztatnának. Szóval:
egy bizonyos fokú tervszerűség és egyöntetűség
itt is fölötte szükséges, sőt nélkülözhetetlen.
Az előadottak szerint megindult fejlődési
folyamat egyik természetes eredménye és következménye lenne azután, hogy a jogaiba nemcsak
elméletben, de a valóságban is behelyezett nevelés gyakorlati kérdései, feladatai az egész
vonalon napirendre kerülnének. Ez — egyebek
mellett — a pedagógiai irodalom gyakorlati
ágának kifejlődésére is vezetne, általában pedig
egész iskolarendszerünk fejlődésére nagy befolyással lenne.
Arra az esetleges kifogásra, hogy ily módon,
a nevelés ilyfokú felkarolása mellett, kevesebb
idő jutna a tanításra, — amelyre pedig a gyakorlati élet szempontjából elengedhetetlenül szükség van — válaszom az, hogy inkább tudjanak
tanítványaink — a tanulmányok tömegét tekintve — kevesebbet, de legyenek erkölcsi és
hazafias tekintetben jobbak, mint ellenkezőleg.
Az erkölcs és hazafiasság nélküli tudás nem
áldás, de csapás, s a nemzet és az emberiség
végromlása, katasztrófája felé vezet.
A nevelés ügyét a mai — mondhatni —
holt pontról elmozdítani s a kellő színvonalra
emelni, véleményem szerint, mindaddig nem lesz
lehetséges, míg csak — a gyakorlati térre lépve
s radikális módon — ez az alap- és kiindulá-i
pont meg nem valósul.

A tanyai iskolák.
írta: Iíohányi
Gyula.
A XX. század első évtizede ú j típust hozott
be a magyar iskolák fajai közé, amely hivatva
van arra, hogy munkása legyen a magyar
parasztság modernné tételének: a tanyai iskolákat. Volt tanyai iskola azelőtt is, de csak elvétve. A legelsőket az ötvenes években teremtette
a közszükséglet, amely aztán lehetővé tette,
hogy hely jutott részükre az 1868. évi népoktatási törvényben is, amely elrendeli, hogy ahol
a nép tanyákon él, ott több tanya összeállva,
építsen egy iskolát, illetve több épületet, ambuláns tanítókkal. A törvénynek ez a rendelkezése azonban, mint sok más, szintén csak írott
malaszt maradt. H a szaporodott is egynéhánnyal
a mult századnak 1868 után lefolyt három évtizede alatt, az csak csöpp maradt a tengerben.
Mindössze az ezredévi ünnepségek hoztak e
tekintetben némi változást, mert akkor néhány
uradalom és egy pár város — az államhoz
hasonlóan — szintén állított, itt-ott elég szép
számmal, tanyai iskolát.
Ezek az iskolák azonban kultúrmissziót alig
teljesítettek. Még legtöbb hatásuk az uradalmi
iskoláknak volt, mert ezek növendékei az ura-
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clalmak változó lakóhelyű cselédségéből kerülvén
ki, ezek, ha később falusi iskolába kerültek, a
tanyán tanultaknak is hasznát vehették. Azok
a tanulók azonban, akik egy-egy nagy alföldi
város tanyai iskoláiban verődtek össze, legnagyobbrészt 2—3 tanító keze alá való létszámban, egy-egy ambuláns tanítónak évenként 5—6
hónapon keresztül heti 3—4 napon át tartott,
ellenőrzés alatt nem állott munkája nyomán
vajmi kevés tudással léptek ki az életbe.
Ezt az állítást az analfabéták sokasága szomorú nyíltsággal igazolja, s mégis évtizedek
multak el anélkül, hogy ezt az állapotot a kormányzat észrevette s rajta segíteni igyekezett
volna. Csak mikor a milléniumi állami iskolák
sorozata fel volt állítva, az újonnan tervbe vett
1000 állami népiskola láncolatába kerültek be
a magyar alföldi nagy határú községek és törvényhatósági városok, s Apponyi Albert grófé
az érdem abban, hogy kormányzati programmul
vallotta azt az elvet, mely szerint a községek
iskolaállítási kötelezettsége a tanyák lakosságával szemben jogszerűleg nem érvényesíthető, s
így ezeknek az államtól kell várniok kultúrális
haladásuk biztosítását.
Ez az elv hozta létre a tanyai iskolák láncolatát e hazában. Ma már eljutottunk odáig, alig
három év alatt, hogy az ország szíve, a nagy
magyar Alföld a vasutak által fölöslegessé tett
csárdák helyett tanyai iskolákkal van tarkázva,
s még egy pár év kell csak, hogy be is legyen
sűrítve. Ezek az iskolák minden tekintetben
kezdetlegesek. Ha régiek, amiatt, mert régi
tanítóik vagy jók voltak s így nem maradtak
sokáig a tanyán, hanem bekerültek lassanként
a városba, vagy gyengék voltak s ma is a
tanyán vannak. Ha újak, amiatt kezdetlegesek,
mert egy-egy tanyai tanítói állásért szolgálatban levő tanító nem igen cseréli fel a régi
helyét, s így ú j tanítóként a tanyára legnagyobbrészt csak kezdő kerül, úgy az új, mint a megüresedett régi tanítói állásokra. Ezenkívül régebben fölszerelés dolgában is nagyon csehül
állottak a tanyai iskolák, hozzávéve ehhez a
rövid szorgalomidőt, a zsúfolt osztályokat, a
gyermekek szűk gondolatvilágát, csodálkozni
sem lehet azon, hogy az azelőtt legnagyobbrészt
tanyát sohasem látott, városon nevelkedett,
városi igényű fiatal tanítók csak igen csekély
részben tüntették ki magukat.
De. ismétlem, az iskolák legnagyobb részének kifejlődése csak a jövőre várható, s úgy
vagyok meggyőződve, hogy azt a nagy hivatást,
amely reájuk s bennük különösen tanítóikra
vár, mindnyájunknak istápolnunk, az eszközöket,
melyek erre vezetnek, keresnünk, a megtaláltakat finomítanunk kell. Érezte ezt maga a
tanítóság is azonnal, érezte maga a kormány és
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a társadalom, s ezért olyan városokban, ahol a
tanyai iskolák száma nagyobb, gondozásukra
külön igazgatókat állított, a négy- öt tanyai
iskolával bíró határokat pedig a belterületi
iskolák igazgatóinak felügyelete alá helyezte s
így tulajdonképen szervezte a tanyai iskolák
részére azt a fióktanfelügyeletet, amely „járási
tanfelügyelet" néven annyi vizet zavart egyidőben.
Ezek az igazgatók épúgy, mint a belterületiek, kötelesek valamennyi tanyai iskolát évenként legalább négyszer meglátogatni, tanítóikat
a tapasztalt hibákra figyelmeztetni, nekik a
kellő útbaigazításokat megadni, velük havonként
együttes tanítótestületi ülést tartani, ott a közös
eljárás módozatait, a közös hibák orvoslását
megbeszélni, szóval a tanyai iskolák életébe
lelket önteni. S ez az intézmény a legnagyobb
mértékben bevált. Ahol régebben életben van,
ott a tanyai iskolák hasonlíthatatlanul jobbak,
mint a magukra hagyott határokon. Kifejlődött
a tanyai tanítók közt bizonyos jó testületi szellem, amely ragadja magával a közéjük került
fiatalokat a haladás útján, s fölébresztette a
vágyat aziránt, hogy minden bajukon önmaguk
igyekezzenek segíteni.
Ez a vágy hozta létre a Falusi iskolások
Olvasó- és Tankönyvé?, amely az első kísérlet
arra, hogy míg egyrészt számolnunk kell a tanyai viszonyokkal, másrészt nem szabad tűrnünk,
hogy a tanyai lakosság alsóbbrendű kultúrával
legyen kénytelen megelégedni, mint a zárt falvaké és a városok népe. Hogy ezt a feladatot
ez a könyv miként oldotta meg, arról nem
lehet e soroknak célja bírálatot mondani, sőt
ha az volna, még akkor sem volna az célszerű,
két okból. Egyik, hogy maga a könyv csak
egy éves, a másik, hogy a tanítók nagy része
maga sem élte még magát bele a helyzetébe.
Azonban mindamellett lehetetlen, hogy e sorokban ki ne térjünk arra is, hogy melyek lehetnek azok az elvek, amelyek a tanyai iskolák
működését oly irányba terelhetik, hogy nyomukban áldás és a magyar nép szellemi és erkölcsi előhaladása fakadjon. S ha erre gondolunk, ki kell jelentenünk, hogy a könyv jó
úton jár. Ugyanis elsősorban érvényesíti a koncentrációt, másodsorban figyelemmel van a tanyai nép gondolkozásmódjára. Mindkét szempont
elsőrangú s okos kihasználásuk nagy eredményekre vezethet.
A koncentráció megkönnyíti a tanító munkáját abban az irányban, hogy a rövid szorgalomidő, a rendesnél megakadályozhatatlanul nagyobbmérvű mulasztások káros következményeit
kipótolja. Az a körülmény, hogy több osztály
olvasmányai egy könyvbe vannak halmozva, e
tekintetben nagy segítséget nyújt. Az osztatlan
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iskolának mindig meglesz az osztottál szemben
az a nagy előnye, hogy a folytonos ismétlés
nagy pedagógiai értékét az utóbbinál jobban
érvényesítheti s az a tankönyv erre a folytonos
ismétlésre még az iskolán kívül is módot ad.
Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni
az iskolák ifjúsági könyvtárát sem, mert azok
kötetei a tanító munkájának legfőbb segédeszközei lehetnek.
Tudvalevő dolog, hogy e könyvtárak forgalmáról a tanítók évről-évre jelentést kötelesek
benyújtani a kir. tanfelügyelőhöz, ki azok tartalmát a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárak Intéző
Bizottságával közli. Volt alkalmam e jelentésekbe sok tanyai iskolából betekinteni és sajnosan tapasztaltam, hogy a tanítók — eddig
legalább — a könyvtartásban rejlő nevelői
munkát nem ismerték fel. Vagy legalább nem
használták ki.
A gyermekek legkedvesebb olvasmányaira
vonatkozó kérdés nem is annyira a bizottságnak (bár az is nagy hasznát veszi további munkájában), mint inkább a tanítónak szól. A tanítónak ismernie kell a kezére bízott ifjúsági
könyvtár minden kötetét s tudnia kell azok
minden részletének pedagógiai értékét s' h a azt
látja, hogy a gyermekek érdeklődése és figyelme
olyan könyvek iránt nyilvánul, amelyek az ő
iskolai munkája közben felhasználhatók, ezt az
alkalmat sohase mulassza el s viszont ellenkező
esetben maga vegye elő az iskolában azt a
könyvet, amelyre rá akarja irányítani a figyelmet és mutasson be belőle részleteket, világosítsa meg, hogy miként fordíthatja hasznára a
gyermek olvasmányait.
Nem akarok erre a kérdésre sem most bővebben kitérni, esetleg más alkalommal egy
külön cikkben azt is megpróbálom, most csak
az lévén a célom, hogy rámutassak a tanyai
iskolák tananyagának speciális részleteire. Áttérek a másik szempontra, a nép gondolkozásának irányítására.
A magyar nép tudvalevőleg konzervatív, ősei
szokásaihoz mindaddig ragaszkodik, míg az okos
példa eddigi gondolkozási köréből ki nem zökkenti. Van azonban egy nagy veszedelme, mire
eddig semmi figyelmet nem fordítottak, csak
gátakat állítottak természetes ösztönei elé: szeret, illetve évszázadokon át megszokta a korán
nősülést s ez ma, az általános hadkötelezettség
korában lehetetlen. Ez a lehetetlenség a magyar
parasztság erkölcsére nagy veszedelmet hozott.
Ez ellen a veszedelem ellen küzdeni szintén a
tanyai iskolák feladata.
Azt mondtam fentebb, hogy a Falusi Iskolások
könyve figyelemmel van a nép gondolkozására.
Ezt a figyelmet abban találom, hogy szeretik
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szerzői összevegyíteni tárgyalásukban a szellemest a hasznossal. Történelmi és természetrajzi, földrajzi és egészségtani ismereteket
nyújtó olvasmányok élénken váltakoznak benne.
Erre kell igen nagy súlyt vetni, épen a tanyai
iskolában, a mi népünk megszokta azt, hogy
hét hónapig dolgozik és öt hónapig pihen. Ma
már érzi, látja és tudja azt, hogy ez nem jól
van így, de nehezére esik, hogy rajta segíteni
igyekezzék.
Erre az igyekezetre ránevelni legyen a tanyai
iskola egyik legfőbb gondja. Ha az ifjúság az
iskola és a katonáskodás között nem pusztán
a fonóban tölti el a telet, hanem megszokja és
élvezetet talál abban, hogy télen is hasznosan
foglalkozzék, nem ül rá az unalom, nem ragadja
el a helytelen gondolatok árja. Épen ezért a
tanyai iskolában — bármily különösnek lássék
is — a legfontosabb tárgyak közé kell hogy
tartozzanak a rajz és a kézügyesség, valamint
a női kézimunka, mint amelyek módot, lehetőséget nyújtanak arra, hogy a nép megszokja a szabad idejében való foglalkozást
s alapja legyen minden tanyán valamely házi
iparág megteremtésének. El sem gondolhatni,
mi minden kikerül a mi népünkből. Az idei
tél vége felé a szegedi piacon egy asszony apró,
pelyhescsirke-nagyságú tollas tyúkokat és kakasokat árult, alig pár fillérért darabját. A feleségem vásárolt belőlük egy játékudvarra valót
a leánykáinknak s megkérdezte, honnan kerültek elő ezek az agyagból gyúrt és mézgával
bekenés után tyúktollakkal beborított, szinte
művészi kivitelű állatok. Az asszony azt felelte,
hogy 13 éves, mindkét lábára nyomorék leánya
csinálja s meg is keresi vele a kenyerét, miután
egy Amerikát járt rokona megtanította rá. Azon
a napon elárult belőle körülbelül 10 korona
értékűt s a szegedi piacon minden nap elkelne
annyi, csak hoznának, de azóta soha sem láttuk,
pedig minden háznál készíthetnének a tanyai
iskolákból kikerült gyermekek hasonlót.
Szóval, a tanyai iskolákra nagy hivatás vár,
ha a tanítóik megértik azt, — s bizonyára
megértik — hogy ők apostolokul vannak odaállítva.
— K i t ü n t e t e t t t a n í t ó . A Torontálmegyei
Magyar Közművelődési Egyesület
Engélmann
Miklós nagygáji községi tanítót a magyar nyelv
sikeres tanítása körül szerzett érdemei és hazafias munkálkodásáért elismerő okmánnyal tüntette
ki, melyet Ürményi dr., járási főbíró, a község
földesura: Dániel Ernő báró s nagy közönség
jelenlétében f. hó 4-én nyújtott át nevezett
tanítónak.
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Osztályismétlés az elemi iskolában.
írta: Ember

Gergely.

Mikor a népoktatási törvény megállapította
a 6 évi iskolakötelezettséget, nem azt akarta
ezzel elérni, hogy valaki az I. osztályba 6 évig
is járjon, hanem azt, hogy lehetőleg végiglátogatva az osztályokat, mindenünnen ragadjon rá valami a sok jóból.
Ezért általánosságban helyes az az elv, hogy
az elemi iskolában nem igen van helye az
osztályismétlésnek.
Pedagógiai szempontból azután lehet érveket felhozni ez ellen is, meg emellett is. Tény,
hogy aki 2 év alatt nem tanult meg olvasni,
az valószínűleg a harmadik év alatt sem fog
megtanulni s ha állandóan ismétel, csak elrontja
fiatalabb osztálytársait, de az is igaz, hogy az
ilyen firma, felsőbb osztályba átengedve, ott
sem fog javítólag hatni az osztálytársaira.
Azt azonban, hogy a gyermek az elemi
iskolában egyáltalában ne ismételjen osztályt
(ilyen eszmék vetődtek fel egyes tanügyi lapokban), mégsem kívánhatjuk.
Minő lelkiismerettel engedjünk át a IV.
osztályból olyan tanulót, aki nem tudna boldogulni a középiskolában? Igaz, hogy a többség
nem lép át a középiskolába, de sokan átlépnek más efajta iskolába. A fő az, hogy ezt
kell mértékül vennünk. A mérték pedig csak
egyféle lehet.
Hogyan lehetne az elemi iskola V. és VI.
osztálya mindenben egyenlő a polgári iskola
I. és II. osztályával, ha azokba mindenkit
átengedünk ?
H a egyáltalában nem buktatnánk, elveszítenénk egy igen jó fegyelmezési eszközt. A
középiskolában legjobb fegyelmezési eszköz
minden kétségen kívül az osztályozás. Nálunk
is fegyelmi eszköz, már most is, de sokkal
nagyobb mértékben lesz az, ha majd a polgárnak legalább is a IV. osztály sikeres elvégzésétől fog függni a szavazati joga. (Igazságtalanság volna a VI. osztály elvégzésétől függővé tenni, mint ahogy tervezve volt, hiszen a
tanuló valamelyik osztályt sokszor betegség
miatt is, vagy átköltözködések miatt kénytelen
ismételni s így a VI. osztályt rendes körülmények között nem végezheti el.)
Erre a fegyelmezési eszközre pedig nagyon
is szükségünk van, hiszen mással alig rendelkezünk. Aki azt tartja, hogy a tanító modora
elegendő fegyelmezési eszköznek, az az iskolát
csak elméletileg ismeri.
Az az elv tehát, hogy az elemi iskolában
lehetőleg nem kell buktatni, a következőképen
férne meg azzal, hogy a IV. osztályról csak
annak adjunk bizonyítványt, aki azt megérdemli.
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Az elemi iskolai tanuló egy osztályt csak
egyszer ismételjen. H a a második évben sem
felelne meg, osztályzat nélkül kell felsőbb osztályba engedni.
í g y cselekszik a lugosi áll. el. isk. tanítótestülete. Ilyenkor rávezetik a bizonyítványra
az osztályzat helyett ezt: Tantestületi határozat
folytán felsőbb osztályba léphet.
A fentebb vázolt általános elvekből kifolyólag ezt olyan helyesnek találom, hogy érdemesnek tartom arra, hogy ebből általános
szabály váljék.
Általános szabályra azért volna szükség, hogy
az egész országban egyöntetű legyen az eljárás
— h a helyes! Hiszen sok gyermek cserél iskolát
azalatt a 6 év alatt!
Ezt a szabályt ki lehetne egészíteni még
ezzel:
Az a tanuló, aki egy iskolai év
folyamán
az összes tanítási félnapoknak legalább xh részén nem volt jelen, osztályzat nélkül
utasítandó osztályismétlésre, ha nem felelne meg a
kö vetelmény ekn ek.
Lehetőleg kommentár nélkül igyekeztem
bemutatni az eszmét.

Irodalom és művészet.
Iskolai dalgyűjtemény.
Annak a bibliai éneknek, melyet lapunk mai
mellékletén közlünk, teljes címe ez: „Dávid királ,
mint az nagy Góliáttal megvivtt" ; írta vala pedig ennek szövegét és dallamát jó Tinódi Sebestyén, irodalmunk történetének ez az érdekes,
derék és rokonszenves alakja, kit az „utolsó magyar trubadúr" néven szokás emlegetni.
0 volt csakugyan a mi utolsó énekmondó lantosunk ; de mert magyar nemzeti dalköltészetünk
zenéjéről — egészen a XVI. századig — csak a
megemlékezés beszél, s e korszakot megelőzőleg
régibb időkből dallamaink nem maradtak fenn:
őt egyben legelső dalszerzőnknek is tekinthetjük.
Késői leszármazottja ő a középkori (világi)
dallamköltészetet legméltóbban képviselő trubadúrok rendjének, kikkel annyiban rokon, hogy
valamint ezek a zenei szépnek legérzékiesebb
elemét, a dallamosságot ápolják, úgy ő is szépségesen komoly dallamai révén követel magának
helyet a magyar zene történetében; a melódiák
e felkarolása pedig azért méltó a figyelemre, mert
a középkori zenetudósok elméleti búvárlataik közben nem sokat törődtek a dallammal, sőt a bonyodalmas ó-görög rendszerek magyarázgatásaiban
merítvén ki erejüket, arról egészen megfeledkeztek s melyet talán szándékosan mellőztek is; s
valamint a trubadúrok vándorútjokban a mű-
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költészetre megifjítólag és felüdítőleg ható népies
elemeket is felhasználták: úgy Tinódi is — bár
nem vonja ki magát az egyházi énekek hatásai
alól — szertehordozott lantján meg-megcsendíti
a népdalok motívumait, mely által a magyar műdalköltészetnek válik első képviselőjévé s egyúttal
a dallamflóra mezőin egyik határkő jelzője a
közép- és újkori zene történetének.
De mily nagy a különbség a trubadúrok élete
és költészete, meg a Tinódi élete és költészete
között! Akárcsak két olyan nemzet sorsa között,
melyek közül az egyik a nyugodtabb fejlődés,
a tartósabb béke gyümölcsérlelő kultúráját éldeli,
míg a másiknak fiai csak egyik kezükkel dolgozhatnak az alkotómunkán, mert másik kezükkel
viaskodniok kell; mikor pedig hol a tatár, hol
a török végiggázol az országon, egészen el kell
lökniök maguktól a dolgozó szerszámokat, hogy
kardjukat két kézre markolhassák meg . . .
Midőn a XI. században IV. Alfonz, kasztiliai
király francia lovagok segítségével Toledót elfoglalta a móroktól, a győztesek magukkal vitték az arabok kedélyes költészetét, mely legkedvezőbb talajra
Frankhon déli részében talált, hol a társadalmi
élet a lovagrend keletkezte által legkorábban öltött finomabb alakot s így „Provence daltelt
mezői" csakhamar egy új költészetnek adtak életet. Innen kezdve a középkori dallamköltészetnek
legkiválóbb képviselőivé válnak a trubadúrok,
(tr. = feltaláló, műköltészetet művelő, szemben a
népdalok előadóival.) Költészetük tárgya: a hősiesség, a szerelem, a női báj s erények, a természet szépségei, a társadalmi élet erkölcsei vagy
visszásságai; főelemük a líra, mely szakaszos dalokban jelenik meg s melynek művészies csiszoltságára nagy gondot fordítanak; maga a tárgy
határozza meg a műfajt is; a „canzone", „chansos", „chansonela", „coblas" szerelmi tárgyúak;
a „sirventes" szatirikus dal, az igazság védelmére, a rossz gúnyos vagy szenvedélyes ostorozására, amelyben módja van a költőnek hol saját
személyét, hol egyes osztályokat, hol egész nemzedékeket előtérbe állítani; a „tensos", „content i o s " = a költők harca, versenye, melyben a dalnokok a dal nyelvén vetélkednek egymással; a
„pastouiell" a természetet, különösen a pásztoréletet dicsőítő dalok neve; majd táncdallamokra
pendül a lant, s felhangzik a „choreola", „carol",
„rondeau", „espringale", „ballada" stb.
Tisztelet és becsülés veszi körül a trubadúrokat, kik azért vándorolnak, hogy énekeljenek;
ami természetes is, mert hisz a hivatásos dalnokok nemesi családokból valók, s a lovagszellem
tárt ajtót nyit e művészet előtt s olykor még
fejedelmek sem vetik meg a vele járó dicsőséget;
szívből énekelnek, hogy a szívekre hassanak. A
trubadúrok, kik kezdetben kedvtelésből, majd
dús jutalom fejében költik, „találják ki" versei-
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ket és dallamaikat, vígasságtól zajos helyeken,
várról-várra, vagy épen országról-országra jártukban segítőtársat is visznek magukkal; ki dalaikat hangszer kíséretében előadja ; ezek a jongleurök (joglar, joculator), kik előadásaikban a trubadúrok utasításait tartoznak követni s kiket a
trubadúr dúsan jutalmaz, ha a dal szépségeit
érvényre j u t t a t j á k ; dorgálás, lenézés s harag a
részük, ha előadásában a költemény szépsége
megromlik; ők támogatják a költőt énekükkel és
zenéjükkel, az ő tisztjük a költői beszélyek előadása (comtair), olykor taglejtésekkel s mímeléssel kísérvén az előadást (contra fazedor), ép ezért
a sokféle hangszerjátékon kívül még a sokféle
mesterkedésben is járatosaknak kelle lenniök.
Ez a költői kor 1100—1300-ig terjed; s ebből
a két évszázadból 50 év a műköltészetnek a
népköltészetből való kibontakozására esik, egy
századot (1150—1250) lehet számítani a trubadúr-költészet teljes virágzási korára, míg az utolsó
félszázad már a lassú hanyatlás korszaka.
A trubadúrok költészete nagybecsű termékeket nem hozott ugyan létre, mert „csak a tetszést keresték, s tekintetük nem látott tovább
saját koruknál; az igazi lángész végtelenbe néz
s maradandóságában látja dicsőségét" (Nisard);
mégis nagy érdemük, hogy az énekköltészetnek
éltető elemét a melódiát ők tartják fenn, ők fejlesztik tovább s miután hatásukat tovább adják
(minnesängerek) lantjuk az ú. n. lantvirtuózok
avatottabb kezébe kerül, kik az ösztönszerűen
sugallt melódiát az elmélet vívmányaival társítani tudták.
Mily más a mi Tinódink élete, pályafutása,
költészete s költészetének hatása!
Tinódi életének korszaka a XVI. század első
felére esik. Mint tanult, szegény, nemesifjú tűnik fel,
az ismeretlenség homályából, ki elsajátította azt
a műveltséget s képzettséget, melynek főelemei
a vallás- és történettudomány, a latin nyelv, az
ének és zene voltak, s melynek alapján magát
deáknak nevezte s melyre mint udvari lantosnak
szüksége is volt.
A föld, melyen született, s a kor, melyben élt.
már nem a trubadúrok földje és korszaka. Ha a
fentebb vázolt formában élt is nálunk valaha ez
a rend, a XV. században már kihalt, maradékaik
is elszéledtek. Tinódi, mint nemesifjú, biztos életpálya után vágyakozván, sorsa az udvart tartó
főurak körüli szolgálatra vezette; így került ő
Szigetre, enyingi Török Bálinthoz, az ország
egyik leggazdagabb főurához, ki Dunántúl négy
hatalmas vármegyéjének volt korlátlan ura; hivatalos neve udvari lantos, de bizonyára sokféle
más udvari szolgálatra volt elhivatva, úgyis mint
lantos, úgyis mint íródeák s mint a gyermekek
tanítója; hűségesen és odaadással szolgálta urát,
el a harctérig, sőt maga is vitézül forgatja a
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fegyvert mindaddig, míg balkarja súlyosan megsebesül s a kardot lanttal cseréli fel, bogy annál
nagyobb hatással zengje harcrabuzdító énekeit.
Betegsége idején a bibliában keres és talál vigasztalást, megírván első bibliai énekét, Judit
asszony históriáját. 1541-ben Szolimán megszállván Budavárát, a táborában tisztelgő Török Bálintot csalárdul elfogta; az ifjú lantos egy darabig még vigasztalta a bánatos Török Bálintnét;
de midőn ez biztonságosabb helyre, Debreczenbe
költözött, Tinódi kilépett a család szolgálatából,
bár a szívélyes érintkezést a családdal később is
fenntartotta.
Egyideig (1543-ban) Verbőczy Imre szolgálatában állott, Daruváron, majd végkép elhagyva
Dunántúlt, ismét sokat „bujdosott", énekével buzdítván a harcolókat s adatot gyűjtvén további
énekeihez; meg-megjelent az országgyűlések helyein is, míg végül Kassán telepedett le, hol
1544-ben polgárjogot is szerzett, s meg is házasodott. A polgári jog megszerzésében előkelő
összeköttetései segíthették s ő különös hálával
emlékszik meg Czeczey Lénárd főkapitányról, ki
akkor az erdélyi kézen levő Kassa őrségének főparancsnoka volt. Független, szabad polgár lőn
s — bár sokat betegeskedett — de a családi
élet zavartalan boldogságát és örömeit is nyugodtan élvezhette a „kassai lantos" ; Kassán az
erdélyiek oltalma alatt állott s ez rokonszenvét
Izabella királyné és János Zsigmond felé irányítja ; de — épen Kassa akkori közjogi helyzetéből megmagyarázhatólag — ez nem akadályozza
meg őt abban, hogy I. Ferdinánd híveivel is ne
érintkezzék s azok jóakaró támogatását is ne keresse ; sőt erős fajszeretet által sugallt hazafiassága épen azt diktálta neki, hogy félretéve minden vallási és politikai viszálykodást, pártoskodást és egyenetlenséget, szerény hatáskörében,
a török ellen való egyesülés érdekében munkálkodjék, dalaival erre hangolja hallgatóságát, innen
van, hogy egyaránt pártfogolják ő t : Nádasdy
Tamás, a német Salm Miklós, a spanyol Castaldo
János, Dobó István, Oláh Miklós stb. Legelső
sorban és különösen Nádasdy Tamás, ki nemcsak
rendelkezésére bocsátja Tinódinak a versekhez
szükséges összes kútfőket, jelentéseket, leveleket,
lajstromokat, de műve kiadását is lehetővé teszi
s ő íratja meg vele Erdély históriáját is. S midőn
ezzel Tinódi elkészült, összeszedve összes énekeit,
nagy kerülő útakon Debreczent is útba ejtve s
— hogy a harctér minden helyén pótló adalékokat gyűjthessen — leutazik Kolozsvárra s ott
Hoífgref nyomdájában Nádasdy és Ferdinánd
támogatásával s „az hatalmas és felséges Ferdinandusnak" ajánlva, sajtó alá rendezi s kiadja
művét „Cronica" címmel (1554). S itt — mintha
élete célját elérte volna — a további, sorsára
vonatkozó adatok elhallgatnak s csak azt tud-

juk, hogy az 1557. év végén neje már özvegy
volt.*
Bizony ez az életpálya nem az olvadékonyérzelmek hullámain való ringatózás — mint
amilyennek a trubadúrokét képzeljük.
S egész más az a költészet is, melyet ez az
élet fakasztott.
Tinódi egyszerű, józan, magyar lelkét két érzés hatja á t : a vallásosság s a hazafiasság. Szenvedelmeket kerülő, alkalmazkodásra hajló, kibékítő, higgadt, nyugodt, türelmes, hagyományokat
tisztelő, a gyöngét s a szegényt szerető, tiszta
erkölcsöket prédikáló és követő tárgyilagos szellem, önmagáról hallgató epikus; „ami hév, lelkesedés, erősebb érzés szívében felgyülemlik —mondja Acsády —- azt csak arra használja, hogy
a szent harcot hirdesse a török ellen".
Elete és lelki világa a történelemhez vezeti
őt. „Cronica" c. művében 2 bibliai, 1—2 erkölcsi irányzatú ének van, a többiek történelmi
tárgyúak, „lett dolgok históriái". Ez utóbbiak
adják meg költészetének színét, jellegét. Ezekhez
pedig ő a mű előszavában a következő megjegyzést fűzi: „Igazmondó, jámbor vitézektől, kik ez
dologba jelen voltanak, értekeztem; sem adományért, sem barátságért, sem felelőmért hamisat
be nem írtam, az mi keveset írtam, igazat írtam;
ha valahol pedig vétek volna benne, azt ne én
vétkemnek, hanem az kikről értekeztem, tulajdonítsátok ; és kérlek titeket, énnekem megbocsássatok."
Az igazság keresése, hirdetése az ő irodalmi
munkásságának kezdete és vége. Ennek érdekében
„sokat fáradt, futkosott, tudakozott, sokat is költ ö t t " s amit lát, hall, olvas, ami eseményt végigél,
ami adalékot talál, azt megénekli okmány- és
lajstromszerű pontossággal, hitelességgel, csak az
igaznak hűséges elmondása és a jóra való oktatás
által óhajtván gyönyörködtetni. Ezért keresi fel
az események színhelyét, ezért kérdezgeti ki a
vitéz szereplőket, ezért kutatja át az iratokat,
leveleket, kutat, bolyong, fárad, s viszont ezért
támogatják őt munkájában azok, kik az eseményeknek legfőbb intézői voltak. Valóságos tudósítója tehát a harctéri eseményeknek, miközben
ideje sincs színesen rajzolni, s fantáziáját sem
működteti s épen azért históriái is inkább történelmi kútfők, mint költemények, melyeknek
hiteles voltát a rendre előkerülő történelmi emlékek rendre igazolják.
Innen van költeményeinek laza szerkezete, verselésének egyhangú nehézkessége, stíljának szárazsága, darabos nyelvezete ; a tartalom minduntalan
elnyomja a formát. Ép ezért írókra és költőkre
* V. ö. Acsády Ignác : Tinódi S. Bud. Szemle, 97.
köt. Szilády Áron: Régi magyar költők tára, III. köt.
Mátray: Történeti, bibliai énekek a XVI. századból
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azáltal hat, hogy tárgyat és adalékot nyújt, közönségére pedig azáltal, hogy őket a rájuk nézve
módfelett érdekes eseményekről részletesen és
lelkiismeretes pontossággal értesíti s őket összetartásra, vitézségre, vallásosságra buzdítja, s eközben, mint lantos, büszke önérzettel különbözteti
meg magát a „hegedősöktől", kik az ő igazságaival szemben csak — csacsognak. így aztán természetes, hogy . . . az a költészet, mely „szebbít,
nagyít", az a „hűtlen hűség", a „valónak az az
égi mása, melytől az ének varázsa függ" —- szépen távol állott Tinóditól.
Es Tinódit azért mégsem szabad költőietlen
léleknek mondanunk. Költő volt ő, csak eszközei
voltak különbözők más költő eszközeitől. Más az
események rajzát szabatos és arányos keretbe
illeszti, fényt és árnyékot eloszt, tetszősen csoportosít, képének idő- és tértávlatait adja meg s
azt a fantázia színes oldatában füröszti; hozzáadja a ritmus báját s a nyelv zengzetét . . . hogy
a költemény a szépség minden ragyogványaitól
tündököljön.
Tinódi pedig érezvén, hogy verseire ólomsúlylyal nehezednek a valóság tényei: zengő dallamot ád hozzájuk s így előadva — szinte érezzük, hogy a szó szárnyakat kap, a nehézkes sorok
feloldódnak nyűgeiktől, a költészet tiszta régióiba
emelkednek.
Ám hallgassuk meg ez üde, friss dallamot,
mint simulnak el vele és általa a szöveg érdességei, kivált ha hozzáképzeljük a lantot is, amint
azt jó Tinódi „pengeti . . . pengeti . . . sírván" :
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Talán mégis úgy tekinthetjük őt, mint a mi
utolsó trubadúrunkat! . . .
*
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A mellékletünkön közölt bibliai éneket Tinódi
1549-ben, kassai tartózkodása idején, nagyböjtben szerzé s a versfők kezdőbetűiben — mintegy
hílás visszaemlékezésül — magát Török Bálint
egykori lantosának mondja. A sapphói mérték
utánzásaként nagyon elterjedt versforma (11
——
j 11 ——
j 11 — 5 síótag), szépen kialakult dallammal társul, melynek ritmikai beosztása abban
az időben (talán az általánosan ismert „Integer
vitae" kezdetű dal hatásaként) igen kedvelt volt.
Kétségtelenül ez Tinódinak legerőteljesebb s egyik
legjobban kialakított dallama, melyet újabb énekgyűjteményeink is rendre felvesznek (Harrach:
Magyar Árion, II. köt., 115. 1., vegyes kar;
Harrach: Arany Lant, III. köt., 20. 1., 2 szólamra, zongorakísérettel; Farkas : Gyermeklant,
31. 1., vegyes kar; Mátrai id. munk. énekhangra,
zongorakísérettel s vegyes karra ; Sztankó : Enekiskola, III. r., férfi vagy női karra stb.).
A most közzétett átdolgozás Mátray megfejtése
s Káldy vegyes karra írt összhangosítása alapján
készült, miáltal a zenetörténeti emlékek e két
derék kutatója iránti kegyeletünket is lerójuk.
Ss. B.

Külföldi szemle.
— A tanítók fenyítőjoga. Hamburgban
nagy visszatetszést keltett az ottani népiskolai
oktatásügy vezetőjének egy rendelete, mely hivatkozással arra, hogy a testi fenyítésnek alkalmazásánál nem mindig járnak el a kívánatos
higgadtsággal és körültekintéssel, az igazgatók
kötelességévé teszi, hogy az erre vonatkozó legutolsó s 1907 febr. 28-i intézkedések pontos
betartása fölött szigorúan őrködjenek; nevezetesen minden fegyelmi esetben már eleve tájékozódjanak a megbüntetendő gyermek, a büntetés
oka és a kiszabandó testi fenyíték mértéke
tekintetében. „Ez a rendelet nem úgy értelmezendő, mintha a tanítóságtól megvonnák a
testi fenyítés jogát és mintha arra minden egyes
esetben az igazgató engedélyét kellene kikérni;
célja csupán az, hogy az igazgató minden esetben biztosítsa magának annak a lehetőségét, hogy
ott, ahol azt (fiatal, meggondolatlan és könnyen
haragra lobbanó tanítóknál) szükségesnek ítéli,
csillapítólag s esetleg elhárítólag léphessen közbe."
A „Hamburgische Schulseitung" élesen kikel az
ellen, hogy a tanügyi hatóság egyeseknek gyarlóságait az összességnek megrendszabályozásával
igyekszik megtorolni — mi kívülállók azonban
távolról sem látjuk oly súlyosnak az esetet, sőt
üdvösnek tartunk minden olyan közvetítő és
ellenőrző intézkedést, mely alkalmas arra, hogy
a bot- vagy kézbüntetésnek az iskolában, sajnos,
oly gyakran elharapódzó eseteit fékentartsa.

(kf.)
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SZÉPIRODALOM.
IVtöfi.
Elestének hatvanadik évfordulójára.
Irta: Vatyi
István.
Oh, magyar szabadság prófétája, hőse !
Hol van, aki neved méltó dalba szője ?!
Mámoros gyönyörrel pattannék a lóra
Új szabadságharcba hívó riadóra;
Hőshalálban örök életet keresvén
Legyőzhetetlenné tenne tán az eszmény;
Villámmá válnék a sújtó kard kezemben,
De hogy dicsőséged hozzád méltón zengjem,
Ki mint üstökös szállsz át a mindenségen,
Könnybeborúit szemmel érzem gyengeségem!
Kiért lelked csodás szerelemben égett,
Ott hagyád ölelő, édes feleséged ;
Ott hagyád hazádért, kit legjobb' szerettél,
S láncokból szikrázó kardokat verettél;
Dalodra harangok ágyúvá levének;
Zord ifjú hősökké a megrokkant vének;
Délceg daliává lőn a zsenge gyermek,
Ki nem érzé üdvét még a szerelemnek;
Talpra állítád a beteget s félholtat:
Hallá valaha a föld mássát dalodnak ?!
Csodáslelkű szép nőd sírva visszavára
Dobogó keblére, ölelő karjába ;
Síri éji csendben, ágyúdörgés közben
Angyalszárnyú múzsa sírva hozzád röppen :
Csókol, ölel lelke izzó szerelmével,
Elborítja fődet tölgy- s babérlevéllel;
Úgy csalogat esdve fényes tündérvárba:
Örök dicsőségre, örök boldogságra!
S te az élet minden gyönyörét feledve
Harcolva tanítasz hazaszeretetre !
A madár is elhal kalitkába zárva:
Hogyne volna drága lelkünk szabadsága ?!
Csillagos égboltra nem néz a vakondok;
De kiknek van lelke, mind azért rajongnak!
S hogy hordana láncot Zrinyi, Szondi népe,
Kik szabadon szálltak a hon szent földjébe?!
Holt őseink harcba viharszárnyon járnak:
S mi élve viselnénk nyomorultan jármot ? !
A hazaszeretet s a magyar szabadság
Nemtői a költőt halálba ragadják!

Ahogyan álmodta, ahogy' jövendölte,
Atsziírt szívvel bukott a költő a földre;
Testét a száguldó paripák tiporták,
Homlokán gázoltak buta zsoldos csordák.
Névtelen hősökkel közös sírnak adták,
Akik érted haltak, szent magyar szabadság !
Rajongó vágyai mind valóra váltak:
Erzé szent mámorát a hősi halálnak!
Száz alakban ment át gyermek- s népmesékbe;
Mint a vértanúké, tiszta dicsősége!
Fenségesebb -eszme, fenségesebb álom
Nincs a szabadságnál ezen a világon!
Érzésnek mélységet, szárnyat gondolatnak,
Igaz értéket a létnek csak az adhat!
Azok legméltóbbak a hősök nevére,
Kiknek szabadságért omlott ki a vére!
Háborgásba hajtván a csendes néptengert
Istenhez emeli a halandó embert!
A költő, ki érte élt és halt hősképen,
Egzengéssé válik a nagy mindenségben!
Szép magyar menyecskék s ti szép magyar lányok !
Hatvan éve immár költőnk halálának;
De szívetek most is dalait dobogja,
Szemetekben azok tüze ég lobogva . . .
Ragadja lelketek lelkesedés szárnya
Az ágyúdörrejtől zengő Segesvárra;
S vérharmatos rétjét öntözzétek könnyel,
Aldástok virágát szórva rá özönnel . . .
S magyar ifjak ! esküt tegyetek egy szálig,
Hogy szabadságunkért küzdőtök halálig!
S ha ránk vihar törne — vészes, tán utolsó ? —
A „Talpra magyar u -ra megnyíl' a koporsó!
Éjfélkor röggé vált magyar daliáknak
Délceg alakjai a földből kiválnak;
Mert lelkük örök tűz: ragyogva, lobogva
Száll a hadak útján síri hadsorokba! . . .
Tárogató harsan! . . . Ok mind közénk állnak,
S tűzszemébe nézünk százezer halálnak!
A világ törhet ránk! . . . Örökre hiába!
Száz zsarnok sem hajthat minket rabigába!
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Egyesületi élet.
X A Túi'óczvármegyei Általános Tanítóegylet mulfc hóban tartotta meg rendes közgyűlését Ruttkán. A felekezeti tanítók ez alkalommal
első ízben nagyobb számban voltak jelen. Az elnök megnyitója után a közgyűlés Bahitta Samunét ós özv. Hodóbay Józsefnét 25 éves tanítónői,
illetőleg óvónői működésük alkalmából melegen
üdvözölte. „ A csendes foglalkoztatás helyes módja,
mint az osztatlan népi,-kola főkérdése" címmel
kiírt pályázat 50 koronás díját Kristofcsák Lajos,
gyak. isk. tanító nyerte el. A tanítóegylet dicséretben részesítette Halmos Péter munkáját is,
aki ugyanezt a tételt dolgozta föl. Draghincescu
György, tanítóképzőbeli tanár tartott ezután szabad előadást „A szociálizmus és a tanítóság"
címen. Előadását azzal végezte, hogy a szociális
eszmék elől a tanítóság sem zárkózhatik el, csak
ezen eszmék a családdal, vallással és hazával ne
helyezkedjenek szembe. Boldizsár Boldizsár főtitkári jelentésében a felekezeti tanítókat kérte föl
az állami és községi tanítókkal való tömörülésre.
Kristofcsák Lajos, egyl. pénztáros jelentését és
számadásait a közgyűlés tudomásul vette s részére
a felmentvényt megadta. Kelemen Mihály beszélt
még a nyugdíjrevízióról, melynek végeztével a
magyar tanítók országos bizottsága által megszövegezett határozati javaslatot nyújtott be. A
közgyűlés elfogadta és magáévá tette. Végül nagy
érdeklődést keltett a budapesti Ferenc József
Tanítók Házában létesítendő szobaalapítvány ügye.
A lemondott Boldizsár Boldizsár, egyl. főtitkár
helyébe Halmos Péter, stubnyafürdői igazgatótanítót választották meg.
-(- A Soniogyvárniegyei Általános Tanítóegyesület évi rendes közgyűlését mult hónapban Kaposvárott, a városház nagytermében
tartotta meg. A népes gyűlést Cságoly József
elnök beszéde nyitotta meg. Maár Gyula dr.,
földbirtokos a gyűlés megkezdése előtt jelentette
be, hogy az egyesületnek rendes tagja óhajt lenni.
Es hogy a vármegyei tanítóság iránti nagyrabecsülését tettekben is kifejezze, a Somogymegyei
Tanítók Háza alaptőkéjét adományával gyarapítani ígérte. A lelkes hangulatban megindult gyűlés további folyamán Lengyel István főjegyző
tett jelentést az egyesület egy évi működéséről,
melynek kapcsán kihirdette a kitűzött pályatétel
eredményét; a jelentés befejeztével pedig felolvasták Cságoly József jutalmazott pályaművét,
mely a szeretet melegségével szólítja kartársait
közös otthonuk, a Somogymegyei Tanítók Háza
megteremtésére. Ezután Gulyás Ferenc dr. kir.
tanfelügyelő ismertette a Tanítók Háza létesítése
érdekében szükséges tennivalókat és elszámolt a
gyűjtés eddigi eredményéről. Beszéde elhangzása
után Cságoly József elnök Gulyás Ferenc dr.,
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kir. tanfelügyelőnek, tevékenysége elismeréseképen, a vármegyei tanítók emlékalbumát nyújtotta
át. E szép ünneplés után Mózes Imre „a nyugdíjrevízióról és annak szükségességéről" értekezett; javaslatait, kevés módosítással, a közgyűlés
elfogadta és illetékes helyre fölterjeszteni rendelte. Végül tisztújítás volt, melyen az eddigi
tisztviselők újra megválasztattak.
-j- Az Országos Kath. Tanügyi Tanács
Szentgyörgyi
Jordán Károly dr. elnöklete alatt
elnökségi ülést tartott, melyben a világi elnök
előterjesztésére elhatározta, hogy a f. év augusztus hónap 27 én tartandó közgyűléssel kapcsolatosan a természet utáni népiskolai rajztanítás,
valamint a női kézimunka- és szlöjd-oktatás mai
fejlett módszerét — egyes iskolák hatóságainak
szívességéből — szűkebb keretű, de karakterisztikus típusokban bemutatja a gyűlésen résztvevő
tanítóknak. Ezzel is fokozni óhajtván az országos
központi ülés pedagógiai értékét, jelentőségét.
I. Az elméleti rész bemutatja az illető tárgy
oktatására vonatkozó irodalmat,. Ezért tisztelettel
kérik, hogy az említett tárgyak oktatására vonatkozó pedagógiai műveket (lehet külföldi is),
vezérkönyveket, mintákat, tanítási szereket a kiállítani szándékozók a rendező-bizottságnak aug.
15-ig beküldeni szíveskedjenek. II. A gyakorlati
rész a kiállító iskola egyes osztályainak tanítási
menetét tünteti föl az illető tárgyakból; tehát
nem sok tárgy kiállítása lesz a cél, hanem a
tanítás eredményének fokozatos feltüntetése, az
egyes tanítók, illetve iskolák sajátlagos tanítási
menetének megfelelően. Igen kívánatos volna,
hogy az egyes kiállító iskolák az érvényben levő
részletes lecketervet is csatolják a növendékek
készítményeihez. így teljesebb lesz az a pedagógiai érték, amit egy-egy iskola ilyen karakterisztikus kiállítása a szemlélő pedagógus tanító
előtt képvisel. A bejelentett tárgyak" aug. 15-ig
a rendező-bizottsághoz küldendők. Hangsúlyozzák,
hogy nem annyira terjedelmes, mint inkább értékes, osztályonként egy-egy növendék munkájában
feltüntető öntudatos rendszer fokozatait kívánják
a kiállítás egyes részleteiben feltüntetni. A kiállítás fölött egy, a közgyűlés által kiküldött
zsűri mond véleményt. A bejelentések és mindennemű tudakozódás az Országos Kath. Tanügyi Tanács irodája címen, Budapest, VIII. ker.,
Szentkivályi-utca intézendők augusztus l-ig.
= A Lévavidéki róni. kath. népnevelők
egyesületének garaniszentbenedeki köre e
hóban tartotta évi gyűlését Aranyosmaróton. A
gyűlésen a majdnem teljes számban megjelent
tanítóságon kívül számos vendég volt jelen, élükön Tomcsányi János, kir. tanfelügyelővel, akit
a kör a gyűlés előtt, Bars megye kir. tanfelügyelőjévé való kineveztetése alkalmából, testületben üdvözölt. A gyűlésen a megboldogult Há-
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mos Péter dr.-ról, a megye volt kir. tanfelügyelőjéről kegyeletes emlékbeszédet mondott Borbás
László, a kör tiszteletbeli elnöke. Majd a fo,lyó
ügyek letárgyalása után a gyűlés igen időszerű
kérdésben hozott határozatot. T. i. illetékes helyen lépéseket tesz, hogy a 12. életévüket a tanév
folyamán betöltött tanulók a tanév befejezése
előtt munkakönyvet ne válthassanak. Az ilyen
intézkedés megakadályozná, hogy sok tanuló tanév
közben hagyja el az iskolát és csonka tanultságot
vigyen magával. A gyűlés tárgysorozatának egyik
pontja a kör által hirdetett pályázatra beérkezett
két pályamunka felolvasása volt. A gyűlés a
pályadíjat a bírálatok alapján Török Ernő tanítónak ítélte oda.
X A Gömör-Kishontvármegyei Általános
Tanítóegyesület f. évi nagy közgyűlését július
7 — 8-ik napján tartotta meg, Szombathy László
elnöklete alatt, Nagyrőczén, az ág. hitv. ev. templomban. A vármegye tanítóságának javarésze még
július 7-én, a délutáni órákban érkezett gyülekezési helyére, hogy a választmányi gyűlésen és a
hangversenyen résztvehessen. A választmányi gyűlés az állami elemi népiskolában este 6 órakor
tartatott, amelyen a közgyűlés elé terjesztett
tárgysorozat közöltetett és jóváhagyatott. Este
8 órakor a városi vendéglő nagytermében az
egyesület segélyalapja és a helybeli iskolásgyermekek segélyezésére az iskolásleányok előadták
az Erzsike
kabátkája című színdarabot, nagy
sikerrel; ezt követte a 9 műsorszámból álló hangverseny, melyen a szereplők nagy hatással és
osztatlan tetszéssel mindannyian derekasan megállották a helyüket. Július 8 án reggeli 9 órakor
az ev. templomban a Himnusz eléneklése után
Szombathy László elnök nagyszabású beszédével
megnyitja a gyűlést, üdvözli a jelenlévő Biliary
István kir. segédtanfelügyelőt, aki magvas és tartalmas beszédet mondott a tanítósághoz s egyúttal
ígéri, hogy a tanítóságnak és az iskolaügynek
érdekeit szeretettel szolgálni fogja ; üdvözli továbbá
Bernát István és Szontagh Andor országgyűlési
képviselőket, kik a magyar tanítóság munkáját
éber figyelemmel kísérik, a tanügybarátokat, a
helybeli hatóságok képviselőit, a polg. iskola tantestületét, a vendégeket ós az összes kartársakat.
Déri/ Ede, az egyesület főjegyzője olvasta fel
évi jelentésének általános részét, jelezvén, hogy
a tanítóság becsülettel töltötte be hivatását. Az
Országos Magyar Gazdaszövetség érdemes igazgatója, Bernát István országgyűlési képviselő a
szociálizmusnak és a szociáldemokrat izmusnak a
lényegét, az országos hitelszövetkezeteknek hasznos voltát fejtegette, úgyszintén Szontagh Andor,
országgyűlési képviselő beszélt a tanítók jogviszonyáról és a tanítók fizetésrendezéséről, s
mindketten buzdítván a tanítóságot arra, hogy
magasztos tanítói és nevelői kötelességeikkel se- 1
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gítsenek az államnak a szociális kérdések megoldásában, mozdítsák elő a nemzeti államnak a
kiépítését és az egységes magyar társadalomnak
a megteremtését. A közgyűlés feszült figyelemmel hallgatta végig ezen tanulságos előadásokat,
melyekért a gyűlés lelkes éljenzéssel hálás köszönetet mondott. Placlita Albert, tiszolczi állami
tanító „Megfelel-e az egyhuzamban való tanítás
a pedagógia követelményeinek és népünk gazdasági érdekeinek", Mánezos József alelnök, vashegyi társulati igazgató „A vidéki tanítói internátusok szervezésének kérdése, különösen leányaink nevelésének szempontjából" című dolgozataik
határozati javaslatát olvasták föl, melyeket a
közgyűlés helyesléssel, jegyzőkönyvi köszönet mellet elfogadott. Fehér Matild, répási tanítónő
„Mely népiparok volnának a leányoknál a népiskolában a kézügyesítés tanítása alkalmával megalapozandók, az ismétlő-iskolában továbbfolytatandók, hogy később a nők számára életfenntartási
eszközül szolgáljanak" című munkáját olvasta föl.
Törköly József, rimaszombati áll. isk. igazgató
az egyesületi alapszabály módosításával foglalkozott s fáradozásáért a közgyűlés köszönetét nyilvánította. Következtek azután választmányi előterjesztések : a Ferenc József Tanítók Háza alapítvány
betöltéséről, a segélyek és ösztöndíjak kiosztásáról, továbbá felülvizsgáló-bizottságok jelentése az
egyesületi pénztár számadásáról, a munkakiállításról és az ügykezelésről.
4 - A Békésbánási R e f . T a n í t ó e g y e s ü l e t
évi közgyűlését f. évi július 7 én, a nemzetiségek
közé ékelt Végváron tartotta meg. 6-án reggel
választmányi ülés, este pedig ismerkedési est
volt, hol az egyesület tiszteletére a végváriak
által adott közvacsorán résztvettek száma meghaladta a 200-at. Másnap reggel 8 órakor ép a
hetivásárra összesereglett román és sváb lakosság
sorfala közt a díszes „magyar templomba" siettek
a gyűlés tagjai. Friss hangulatban kezdődött a
közgyűlés reggel 9 órakor a kaszinó nagytermében, 124 rendes tag s 153 tanügy barát részvétele mellett. Czirbus István elnök beszédében
az atheizmus s a nemzetközi szociálizmus elleni
küzdelemre, a felnőttek s főként az ifjúság öntudatos nevelésére hívta fel a hallgatóságot. Az
egyesület évi működését híven tükröztető titkári
jelentés után Szeghalmi Gyula ismertette a „Népoktatás ingyenességéről" szóló 1908. évi t.-c.-et
s annak minden egyes eseteire tárgyilagos útbaigazítást tartalmazó felolvasásáért a közgyűlés
köszönetet szavazott. Ezt követte Szabó Sándor
felolvasása „Az irodalom tanításáról". Majd a
magyar néptanítóságra s nevelésügyre egyaránt
fontos nyugdíjtörvényrevízió keltett vitát. Majd a
tisztikar választására került a sor. Elnök: Czirbus István, titkár: 31ágori Sámuel, alelnök : Albert József, jegyzők: Lázár István,
Szeghalmi
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Gyula, pénztárnok: Székely János lett. Végvárról
a testület 75 tagja Báziásra, onnan gőzhajón
Orsovára, Herkulesfürdőre rándult. A Dunagőzhajózási Társulat Báziástól Orsováig s vissza félárú hajójegyeket bocsátott rendelkezésre.

Könyvesház.
* A Petőfi-Könyvtár V I I . és VIII. k ö t e tei. (1. Petőfiné Szendrey Júlia költeményei és
naplói. Összegyűjtötte Bihari Mór. 2. Petőfiné
Szendrey Júlia eredeti elbeszélései. Összegyűjtötte
Bihari Mór. Kunossy, Szilágyi és Társa kiadása.)
Endrődi Sándor és Perenczi Zoltán szerkesztésében indult meg a Petőfi-Könyvtár. A vállalatot harminc füzetre tervezik s a befolyó pénznek egy részét a Petőfi-Ház céljaira fordítják.
Nálunk még szokatlan az olyan vállalkozás, melynek az az egyedüli célja, hogy egyetlen ember
kultuszát erősítse, egyetlen költő művei iránt
tartsa állandóan élénkségben az érdeklődést,
egyetlen költőt iparkodjék a közönséghez mindig
közelebb és közelebb hozni. De csak nálunk szokatlan, külföldön nem. A külföldi irodalomban
számos nagy ember van, kiknek müveiről pillanatra sem feledkezhetik meg a közönség, mert a
tiszteletükre alapított múzeumok, az eszméik hirdetésére alakult társaságok és folyóiratok gondoskodnak arról, hogy a nagy alkotó kincsei ne homályosodjanak el, hanem állandóan friss erővelhassanak.
Endrődi Sándor és Perenczi Zoltán nagyon
helyesen jártak el, mikor a Petőfi-kultusz ébrentartását és fokozását tűzték ki céljukul. Petőfinek
ugyan nem nagy szüksége van támaszra, költeményei diadalmasan küzdöttek meg az idővel,
de ha a lángeszú lírai költő életének minden
mozzanata, családjának gondolkozása, feleségének
alakja teljesen tisztán áll előttünk, jobban elmerülhetünk műveinek élvezetébe,, még közelebb
fognak azok állani hozzánk.
A Petófi-Könyvtár legújabban megjelent két
kötetében Szendrey Júliának alakjával ismerkedünk meg. Az irodalomtörténettel foglalkozók
ismerték már ennek a két kötetnek a tartalmát,
a tudomány szempontjából tehát újabb eredményről nem számolhatunk be, de a nagyközönség
még nem ismerhette meg oly közelről Szendrey
Júliát, nem közelíthette meg oly könnyen alkotásait, mint e kötetek megjelenése után teheti.
Szendrey Júlia alakja nem lehet közömbös egyetlen olyan emberre sem, ki szívesen foglalkozik
Petőfivel. Ez a leány, ez az asszony volt az, aki
a lángeszű költőnek alkalmat adott néhány csodálatosan szép költemény megírására.
Az első kötetben megtaláljuk Petőfiné életrajzán kívül költeményeit, melyek a legnagyobb
részben férje halála után jelentek meg. A versek
nem mutatnak ugyan kiváló tehetségre, de rész-
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ben vonatkozásuknál fogva, részben amiatt, hogy
Petőfi erős egyéniségének hatását tükröztetik
vissza, nagyon érdekesek. Néhány költeményét
pedig, a bennük levő hangulat, az igaz érzés ereje
megmentené úgyis a mulandóságtól, ha nem
Petőfiné írta volna őket. A lelkében uralkodó
hangulatra talán legjellemzőbb alábbi költeménye,
melyet Sötét óra címmel 1861-ben í r t :
Naponként árvább egy reménnyel,
S egy csalódással gazdagabb,
Szívünkből ekként fogy az élet,
Cseppenként így fogy, így apad.
S így lesz kietlen pusztaság, hol
Előbb virágos kert vala,
Hol úgy megdalolt, fütyürészett
Az életkedvnek madara.
-

S lesz temető a szív, hol nyugszik
Annyi szép és ifjú halott,
Kiket az élet csak gyilkolni,
De feledtetni nem tudott.
Holttesteinken ott élődnek
— S gyötrelmeinket ez növeli —
Az emlékezet telhetetlen,
Szüntelen éhes férgei.
És e keservtől, gyötrelemtől,
Mit mi életnek nevezünk,
Nincs szabadulás, nincs menekvés,
Míg a földben nem pihenünk.
Óh, örök álom, miért késel,
Miért nem fogod be szemeim ?
Nem róttam még le tartozásom,
Vannak még sírni könnyeim.

Költeményein ez a világfájdalmas borongós hang vonul át, de az egyéni szenvedés néha helyet ad a nemzet fájdalmának. A jobb jövő reménye, a zsarnokság
gyűlölete csak ritkán csillan föl költeményeiben.
Költeményei után általánosabban ismert naplójegyzetei következnek, melyek jobban bevilágítják
titokzatos és szövevényes lelkét. A Petőfi-Könyvtár
VIII. füzetében novellákat találunk, melyek kivétel nélkül a költő halála után jelentek meg.
Olvassa el a Petőfi-Könyvtár legújabb füzeteit
mindenki, aki bele akar látni ennek az érdekes
asszonynak lelkébe, olvassa el mindenki, aki kíváncsi arra, hogy a lángeszű költőre minő hatást
tehetett, életsorsát hogyan irányította az asszony.
Itt jegyezzük meg, hogy a Petőfi-Könyvtár
eddig megjelent hat füzetének címei a következők : 1. Friss nyomon. írta Kéry Gyula. 2. Petőfiadomák. írta Baróti Lajos. 3. Regényes rajzok
Petőfi életéből. írta Váradi Antal. 4. Felhők,
írta Barabás Ábel. 5. Petőfi Sándor és lírai költészetünk. írta Gyulai Pál. 6. Szabadság, szerelem. írta Ferenczi Zoltán.
* Emlékkönyv a Csokonai-kör
három
irodalmi ünnepéről. (Szerkesztette Kardod
Albert, a Csokonai-kör titkára. Megjelent Debreczenben, a Csokonai-kör kiadásában. Ara 3 kor.)
A vidéki irodalmi köröknek rendkívül nagy
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jelentőségük van a magyarság életében. Ők
vannak hivatva arra, hogy megszüntessék a középpont és a vidék között levő műveltségbeli különbséget, nekik kell a működésük terén ólt nagyjaink emlékét megvédelmezniük s munkásságuk
iránt az érdeklődést állandóan ébren tartamok.
E vidéki irodalmi körök nemcsak fölfogó készülékek, melyek a középpontból jövő áramlatokat
megérzik, összegyűjtik és azután szétsugározzák
a maguk területén, hanem szervek is, melyek
nem egyszer látják el táplálékkal a középpontot.
A múlt magyarjai várakkal védelmezték magukat
ellenségeik ellen, a jelen és jövő magyarjai intézményekkel védekeznek, intézményekkel, melyeken könnyebben megtörik az ellenséges hatalom,
mint a középkor várain. E védő, visszafoglaló,
gyakran hódító intézmények között nagy szerepük van irodalmi köreinknek.
Vidéki köreink közül az utolsó esztendőkben
a legnagyobb és a legfontosabb szerepet a
Csokonai-kör töltötte be. Egymásután három
országos ünnepet rendezett. Ezen irodalmi ünnepekről most emlékkönyvet adott ki. Az első
ünnepet — írja az előszóban Kardos Albert —
a költészetnek, a másodikat a hazafiságnak,' a
harmadikat a tudománynak szentelte, 1905-ben
rendezte a százados Csokonai , 1906-ban a háromszázados Bocskay-, 1907-ben a százados Füvészkönyvi emlékünnepet.
A Csokonai-kör emlékkönyve érdekelni fogja
mindazokat, kik a költészet és a tudomány iránt
érdeklődnek. A Csokonai-ünnep lefolyásának olvasása közben megjelenik előttünk az utolsó nagy
hegedősnek, Vitéz Mihálynak alakja. Arca megszépül, betegségtől meggörnyedt teste kiegyenesedik, amint maga előtt látja Debreczen társadalmának színe-javát, maga előtt látja irodalmi
egyesületeink képviselőit, hogy mindenki hódoljon neki, az üldözött diáknak, a nyomorgó, kóborló, elismerést hiába kereső költőnek. így
álmodta azt valamikor a láztól gyötört költő s
a hit valósággá érett, mikor eltelt a jósolt
évszázad.
A könyv olvasása közben visszaszállunk a
múltba. Géresi Kálmán néhány vonással Csokonai
korát rajzolja meg. Tüdcs János pedig Csokonai
költészetét és nyelvtudományi munkásságát ismerteti. Majd Kardos Albert jelentését közli az
emlékkönyv. A titkár azt adja tudtunkra, hogy
eredménytelen maradt a Csokonai-életrajzra hirdetett pályázat. Két pompás költemény is van a
könyv Csokonairól szóló részében, az egyiket
Szabolcska Mihály, a másikat Szávay Gyula írta.
Meg kell emlékeznünk még Zalkai Lajos értekezéséről, mely elsősorban az irodalomtörténetírókat érdekli, Zalkai Csokonai szüleiről és szülőházáról mond néhány érdekes és új adatot.
A könyv második része a Bocskay-ünnep lefo-
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lyását ismerteti. Közli röviden az ünnep történetét, az ünnepen elhangzott beszédeket és verseket. E részben különös figyelmet érdemel Jánosi
Zoltán tüzes és magávalragadó ódája.
Az emlékkönyv harmadik része Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály emlékének van szentelve.
Ők írták az oly híressé vált Magyar
Fiivészkönyvet. Török Péter növénytani szempontból
méltatja az első rendszeres növénytant, Kardos
Albert pedig a Füvészkönyv nyelvéről értekezik.
Török Péter értekezése inkább a növénytannal
foglalkozókat érdekli, míg Kardos Albert értekezése általános érdeklődésre tarthat számot.
A Csokonai-kör emlékkönyve irodalmi munka,
mely nemcsak Debreczen város közönségének
szól, hanem az egész művelt magyar közönségnek.
Lapozgatva e kötetet, örömmel tapasztaljuk, hogy
eltér a sablonos emlékkönyvektől. Debreczen
méltó módon ünnepelt.
Az emlékkönyv egyik helyén azt olvassuk,
hogy Debreczen száz évvel ezelőtt több értékes
embert nevelt, mint manapság. Olvasva a könyvben levő tanulmányokat és költeményeket, helyre
kell igazítanunk e mondást. A régi Debreczen
néhány kiemelkedő embert adott az országnak,
a mai Debreczen pedig sok intelligens szónokot,
jó költőt, művelt lakosságot. Ez talán nem értéktelenebb dolog amannál. Reméljük, hogy ez az
áldozatkész közönség lehetővé fogja tenni, hogy
Csokonai műveinek kritikai kiadása hamarosan
megjelenhessék.
* Szerelmesek. (írta Herczeg Ferenc. Singer és Wolfner kiadása. Ara 4 korona.) Herczegnek mindig érdekes a munkája. Éles szeme belelát és belevilágít az emberi lélekbe, hol zűrzavaros
tömkelegben harcolnak egymással az érzések és
indulatok, meglátja a társadalmi félszegségek és
előítéletek okozta pusztításokat és mikor megvilágította a tettre késztő érzéseket, a nyomasztó
vagy visszás társadalmi fölfogást, élesebbé tette
a szemeinket, erősebbé ítéletünket.
A Szerelmesek című kötetben két hosszabb
elbeszélés van. Az elsőnek az a tárgya, hogy a
szerelmes asszonyt a férfi a maga egyéniségére
újrateremti. De ez az újrateremtés csak addig
tart, míg a szerelem; ennek elmúltával, illetőleg
ú j szerelem keletkezésekor az asszony új ideálja
kívánságának, egyéniségének megfelelőleg alakul.
Ennek az elbeszélésnek az alakjai nem mind az
életből vannak merítve, ezért egyiken-másikon
Herczeg regényeiben szokatlan bágyadtság, színtelenség, elmosódottság vehető észre.
Annál sikerültebb és érdekesebb második elbeszélése. A detektívregények éi dekességét a
szatíra kegyetlenségével, a szereplők kitűnő jellemrajzával egyesíti. Egy Amerikába tévedt magyar kalandor a regény hőse. Egy magyar kalandor, ki egy Amerikába szakadt dúsgazdag ma-
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gyar titkára volt az óvilágban. Urát testvére
megcsalta s a nábob arra törekszik, hogy boszszút álljon itthon élő testvérén, ki valaha a
legnagyobb nyomorba taszította. Titkárára jelentékeny összeget hagy s egy kéziratot. A kézirat
testvérének gyalázatos tetteit foglalja magában.
A titkár hazajön, itthon kiadja magát a dúsgazdag amerikai egyetlen fiának. Pénze kinyit minden ajtót, a lányos családok szívesen fogadják
s volt urának unokahuga szinte férjül kéri. A
kalandor bámulatos ügyességet fejt ki, mégis
rajtaveszít vállalkozásán. Pénzét elveszik, kéziratát
ellopják s még csendőrökkel üldöztetik azok, kik
őt, a kalandort, voltaképen mindenéből kifosztották.' A romlott társadalom szerepvivő, de már
börtönre megért férfiai, kacérkodó asszonyai,
pénzért még szerelmi érzést is magukra parancsoló lányai vonulnak el előttünk a pompásan
megírt jelenetben. Talán még legbecsületesebb,
minden esetre a legszimpatikusabb közöttük az
Amerikából visszatérő kalandor s mindnyájan
vele érzünk, mikor bámulatos leleményességével
kijátszva üldözőit, panaszosan sóhajt föl, hogy
ebben az országban ferde a társadalmi berendezkedés, fegyházba való gonosztevők, kik őt is
mindenéből kifosztották, üldöztetik, üldöztettetik
azokat, kik ellen annyit vétettek. Ez a szimpatikus kalandor visszamegy Amerikába, abba az
országba, hol a gazemberek egyenlő fegyverekkel
küzdenek egymás ellen.
Amily elmosódottak az első elbeszélés alakjai,
oly élesen vannak jellemezve a másodiknak szereplői Humoros és tragikomikus helyzetek gyorsan váltakoznak s az egésznek hatása olyan,
mint egy hirtelen villanásé, mely bevilágítja
pillanatra a körülöttünk levő sötétséget.

Hivatalos rész.
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter ;
Köszönetét nyilvánította: a „Székelyudvarhelyi Népművelési Egylet"-nek, amely az ottani
áll. el. iskolák szegénysorsú növendékeinek tanszerekkel és tankönyvekkel való ellátása céljából,
a mult tanév folyamán 580 K összeget adományozott.
K i t i l t o t t a : a „Skolnik pre skoly evanjelické
a. v. vydal nitriansky seniorát. Druhé, napravené
vydanie. V. Senici. Tla'ou Jána Bezu a Spol.
1906.", továbbá a „Druhá Citanka a Mluvnica
pre evanjelické a. v. pociatocné skoly. Desiate
vydanie. Sostavil a vydal Ján Bezo Tlacou Jána
Bezu a spol. V. Senici, 1902." c. tankönyvek
összes kiadásait törvényellenes tartalmuk, rosszhiszemű adataik és egyáltalán magyar nemzetei! enes irányuk miatt a 139.077/908. sz. rendeletével a hazai összes népiskolák használatából.
Kinevezte: Ganyó István oki. tanítót a szob-
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ránczi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Varga Károly
hajdúszoboszlói közs. gazd. szaktanítót az ottani
áll. önálló gazd. isk.-hoz r. gazd. szaktanítóvá;
Oegár János oki. tanítót a somlyócsehii áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá; Andrássi Bezsőné oki. tanítónőt a törökbecsei áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé.
Szolgálattételre b e r e n d e l t e : Péterfi Márton kolozsvári áll. el. isk. tanítót a kolozsvári
m. kir. Ferenc József tudomány-egyetem növénytani intézetéhez.
Jelen minőségében á t h e l y e z t e : Kosztka
János tolnavármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot a trenesénvármegyei kir. tanfelügyelőséghez ; Szalay Sándor trenesénvármegyei segédtanfelügyelőt a tolnavármegyei kir. tanfelügyelőséghez; GySry Zsigmond izsapi és Marikovszky
Béla simonyifalvi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; Schmidt Antal istvánföldi áll. el. isk.
tanítót a szentadorjáni áll. el. isk.-hoz; Németh
István mehádiai áll. isk. tanítót és Pékh János
munkácsváraljai áll. el. isk. igazgató-tanítót kölcsönösen ; Dudás Emilia szepesolaszii áll. óvónőt a breznóbányai áll. óvóhoz;
Krompaszky
Laura breznóbányai áll. óvónőt a szepesolaszii
If-ik számú áll. óvóhoz.
Jelen állásában végleg m e g e r ő s í t e t t e :
Nagyvinszky
János homoliczi közs. isk. tanítót.
Nyugdíjat utalványozott: Nagy
Sándor
vámosgyörki elaggott róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; Waigand Henrik németperegi munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi
1760 K-t; Kelemen Antal galambodi munkaképtelen ref. tanítónak évi 1460 K-t;
liátskay
Vendel hladovkai róm. kath. el. isk. tanítónak
évi 1460 K-t; Haller János röjtöki róm. kath.
el. isk. tanítónak évi 1400 K-t; Sótis Demeter
bárdfalvi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 1520
K-t; Nita János delibláti közs. el. isk. munkaképtelen igazgató-tanítónak évi 1360 K-t; Oreskó
Mihály vencsellői róm. kath. el. isk. tanítónak
évi 1460 K-t; Horváth
János laborczfalvai
munkaképtelen gör. kath. el. isk. tanítónak évi
1440 K-t; Klein János belaczi róm. kath. el.
isk. munkaképtelen tanítónak évi 1180 K-t;
Dudás Gyula dunaföldvári munkaképtelen róm.
kath. el. isk. tanítónak évi 1640 K-t; Kramer
Miksa váci munkaképtelen statusquo izr. tanítónak évi 1360 K-t; Vida Károly hajdúhadházi
ref. munkaképtelen kántortanítónak évi 900 K-t;
Pintér János fegyverneki munkaképtelen róm.
kath. el. isk. tanítónak évi 1340 K-t; Laczkó
Ferenc radványi munkaképtelen róm. kath. tanítónak évi 1460 K t ; Szilágyi György érselindi
gör. kath. tanítónak évi 1460 K-t; Kis Miklós
felsőkristyóri munkaképtelen gör. kel. tanítónak
évi 1080 K-t; Putz Mihály pozsonyi munkaképtelen ág. hitv. ev. tanítónak évi 2640 K-t;
Lutz János óbányai munkaképtelen róm. kath.
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el. isk. tanítónak évi 1400 K-t; Jurás János
ipolygalsai róm. el. isk. munkaképtelen tanítónak
évi 1080 K-t; Szloboda Pál jabloniczi munkaképtelen el. isk. tanítónak évi 1720 K-t; Grün
Jakab paksi orth. izr. el. isk. munkaképtelen
tanítónak évi 1600 K-t; Dorotics Ágoston bajmoki róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1240 K t ; Wittmayer
Mihály Kurtics
községhez tartozó Szentpál-pusztai munkaképtelen
közs. el. isk. tanítónak évi 980 K-t; Jeszenszky
Zsigmond pribóczi munkaképtelen ág. hitv. ev.
el. isk. tanítónak évi 1400 K-t; Fekete József
buzsáki munkaképtelen róm. kath. tanítónak évi
1340 K-t; Fekete János zutori gör. kath. el.
isk. munkaképtelen tanítónak évi 380 K-t; Faur
Simon kiszetói gör. kel. el. isk. munkaképtelen
tanítónak évi 1420 K t ; Kalmár
Géza vilkei
róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi
1460 K-t; Marx Tamásné szül. Kremann Etelka
munkaképtelen szenthuberti közs. el. isk. tanítónőnek évi 780 K t ; dr. Csikota Jánosné szül.
Pattmann
Viktória munkaképtelen privigyei
róm. kath. el. isk. tanítónőnek évi 800 K-t;
Kovács Kornélia bozovicsi áll. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 640 K-t.
Végkielégítést e n g e d é l y e z e t t : FetuGyörgy
herszényi gör. kath. el. isk. tanítónak 600 K-t.
Gyám-, ill. segélypénzt e n g e d é l y e z e t t :
néh. llorvátli József ipolyveczei róm. kath. el.
isk. tanító özv., szüL Pilisy Mária Jolánnak évi
640 K4, Rezső, Géza,' Kornél és Anna nevű
kiskorú árváinak egyenként 106 K 66 f-t,
együtt 426 K 66 f-t, mindössze 1066 K 66 f - t ;
néh. Kali Albert mezősámsondi áll. el. isk. igazgató-tanító özv., szül. Ősz Máriának évi 760
K-t és hat kiskorú árvájának egyenként 126 K
662/3 f-t, együtt 760 K-t, mindössze 1520 K-t.

Tanítók tanácsadója.
L. L. Ponor. Az iskolafenntartó köteles minden egyes
szervezett tanítói állás után a nyugdíjalapra évi 24 K-t
fizetni még akkor is, ha ez az állás üres, vagy csak
ideiglenesen van betöltve. Az iskolafenntartót terhelő
ezen 24 K nem vonható le a tanító fizetéséből. Ha
megtennék, rögtön forduljon panasszal a közig, bizottsághoz. — Erdős, Fadd. Az 1907. évi XXVII. t.-c.
végrehajtása tárgyában 76.000. sz, a. kiadott Utasítás
36. §-ának 3. pontja így szól: „. .. a tanítók országos
tanítói nyugdíj- és gyámalap befizetési könyvecskéiket
pedig az eszközölt levonások bejegyzése céljából évenként kétszer — január és július havában — iskolánként egy boríték alatt „Hivatalból, népoktatási ügyben, portómentes" záradékkal ellátott levélben, a kifizető állami pénztár (kir. adóhivatal) címére postára
adják". Ez csak elég világos? — M. S. Oruszova.
Ha az iskolafenntartó nem ad a törvény rendelkezéseinek megfelelő lakást vagy lakáspénzt, forduljon
panasszal a közig, bizottsághoz. — L. J. iskolaszéki
elnök, Margonya. Levelét nem adhatjuk ki, bármenynyire méltányoljuk is a tanítóság iránt táplált jóindulatát. Ez a dolog az illetékes hatóságok ügykörébe
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tartozik és ott elintézést is fog nyerni Ha kérik,
szorgalmazzák. —- F. M. Kmartonos. Forduljon a kir.
tanfelügyelőhöz. — Sz. Dón. A köteles óraszámon
belül: igen. — S. M. Szenicz. Magánúton is letehető.
Bővebb felvilágosítást nyújt az intézet igazgatósága. —
B. S. Nberezina. Nem tudjuk. Forduljon felvilágosításért a Máv. igazgatóságához. — H. F. Bártfa.
Lapunk minden iskolának jár. Ott megtekintheti a
pályázatokat. Ha a lapot nevére akarja járatni, elő
kell fizetnie a kiadóhivatalban. — Zs. F. Ktelek. 1. A
tanítói állások nyilvános pályázat útján töltendők be.
2. A tanítónő fizetése csak akkor szüntethető be, ha
lemondott. 3. Ha kántortanítónak választották meg,
természetesen kell végeznie a kántori teendőket is. —
Osztálytanító. Először is tudnunk kellene, mekkora
a fizetése; másodszor ne:n írta meg, hogy 21. életévének betöltése óta hány évet töltött a tanítói pályán.
10 évi szolgálat után a fizetés 40° o-a, azontúl minden
teljes év után 2°, o jár nyugdíj fejében. Ezek alapján
kiszámíthatja nyugdíjigényét. — Községi tanító. A
tanítónak legalább >/4 holdnyi (400 f -öl) kert jár.
Ez után adót nem fizet. Ha a díjlevélileg is biztosított eme kertterületet építkezési célokra fölhasználják,
kárpótlást követelhet. A kertpótlék évi 20 K. Udvart
nem követelhet, hacsak gazdasággal (tanítói földek)
nem kell foglalkoznia. — Sz. J. Zsolna. A lap az
iskolának jár, s így nem lehet a tanító után küldetni,
ha utazik. — N. E. 1. Forduljon felvilágosításért az
Erzsébet-nőiskola igazgatóságához : VII., István-űt 93.
2. Lapunk 1906. évfolyamának 21., 22. és 30. számában közöltük mindazt, ami az állami iskolai pályázatoknál szem előtt tartandó. Szíveskedjék ott elolvasni. 3. Kísérje figyelemmel a Hivatalos Közlönyt. —
V. K. A föld-, tüzelőfa- és legelőjárandóság értéke
beszámítandó a fizetésbe, úgyszintén a nyugdíjba is. A
legelőjárandóság megváltása iránt egyezkedj ék az iskolafenntartóval, esetleg próbálja meg a közig. biz. útján-. —
F. F. lifolí. Az igazgató írásbeli teendőinek sem egészben, sem részben való ellátására a tanítókat nem
rendelheti be. — K. M. fcíálya. Az állami iskoláknál
alkalmazott ig.-tanítók igazgatói pótléka fizetés természetével bír és a nyugdíjba is számít. (1907. évi XXVI.
t.-c. 8. §.) — T. J. M. 1. A bizonyítványokat az osztálytanító és az ig.-tanító írja alá. 2. Az igazgatónak jogában áll a vezetésére bízott iskola osztályainak bármely
tanítási óráján megjelenni. — Gy. A. Lele. Az állami
kezelésbe átvett iskolák tanítói akkor lépnek elő az
1400 K-s fokozatba, ha az államnál töltött szolgálat
a megelőző szolgálattal együtt 5 évet tesz ki. ön tehát
december 1-én meg fogja kapni a magasabb fizetést.
(1907. évi XXVI. t.-c. 4. §, bj pont.) - Rf. Uraly.
1. A kath. iskolák rendtartási szabályzata most készül.
Annak idején beszerezheti a Szent-István-Társulatnál
(Budapest, VIII., Szentkirátyi-u. 28.). 2. Ebben az ügyben forduljon a Tanszermúzeum igazgatóságához (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 47.). Az ingyenes népoktatásról szóló törvény felekezeti iskoláknál csak 1910-ben
lép életbe. Az iskolaszék megbízása nélkül nem szedheti a beíratási díjakat. — K. L. Ifalva. A Néptanítók
Lapja hozza az állami iskolai pályázatokat. — Bácskai,
önt szeptember 1-i hatállyal kezdődőleg nyugdíjazták s így nincs igénye arra a korpótlékra, amely csak
szeptember 1-én válnék esedékessé. — B. J. Kkapi.
A rendelet minden egyes esetben azt is megállapítja,
mely naptól fogva folyósítandó. — P. D. Rom. Pozscrsena. 1. Ha a tanító 10. szolgálati évének betöltése
előtt hal el, özvegye — a félévi fizetést és lakást kivéve —
semmiféle végellátásban sem részesül. 2. A gyermekek,
a körülményekhez képest, kaphatnak némi segélyt, ha
az apa 10 évnél kevesebb, de 5 évnél hosszabb ideig
szolgált. Az összeg nagysága nincs kifejezetten megállapítva. — Csík. Az állami iskolai állásokat a Nép-
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tanítók Lapjában hirdetik. Úgy látszik, nem olvassa
elég figyelemmel. A lapot a kiadóhivatal pontosan
küldi. A késedelmeskedés okát a póstán kutassa. —
Kezdő. A tanító magyar nyelven közli mondanivalóját
s a gyermekek hasonlóképen magyarul felelnek. —
Morvaszentjánosi népiskola. Szíveskedjék megvárni
a törvény végrehajtása tárgyában kiadandó Utasítást;
abban meg fogja találni a feleletet. — "V. I. Rakamaz.
1. Csak az adóhivatalba küldheti nyugtáját portómentesen. Aláírás végett az iskolaszéki elnökhöz küldött s nyugtatványát tartalmazó levél portóköteles.
2. Beküldheti. 3. A tanítói oklevél nem nagykorúsít.
Ha 24. életévét még be nem töltötte, nagykoiúsíttatnia
kell magát. A részleteket megtudhatja a jegyzőnél.
4. Sorozás vagy póttartalékba helyezés előtt csak engedéllyel nősülhet a tanító. Szülői beleegyezés elkerülhetetlen. 5. Működési bizonyítványra 1 K-s bélyeg
kell. 6. A pályázók okmányainak visszaküldése portóköteles. 7. A gyűlésre menő tanítóknak egyformán
jár vagy nem jár útiköltség és napidíj.

Különfélék.
Hazánk a bajor népiskolában.
Hűvös áram üti meg lelkünket, mely kis
könyvecskéből hullámzik felénk. A művecske
címe: „Grundzüge der Erdbeschreibung. II. Abteilung. Hilfsbüchlein zum Unterrichte in der
Geographie von Europa und den übrigen Erdteilen mit vielen Fragen zur mündlichen und
schriftlieehen Beantwortung, nebst Karten von
Europa, Österreich-Ungarn, der Schweiz und den
fünf Erdteilen. Für die Hand der Schüler bearbeitet von Leonh. Hirschmann und Georg Zahn,
Lehrern in Regensburg Preis geheftet M, — 4 5 .
Ministeriell genehmigt, München. (A földleírás
alapvonalai. II. rész. Europa és a többi földrész
földrajzának tanításához való segédkönyvecske,
számos kérdéssel a szóval vagy írásban adandó
feleletek céljára Európa, Ausztria-Magyarország,
Svájc és az öt világrész térképével. A tanulók
kézikönyvéül szerkesztették Hirschmann Lénárd
és Zihn György, régensburgi tanítók. A fűzött
példány ára 45 német fillér. Miniszteri jóváhagyással.) 82 lapnak szól ez a hosszú cím. A
könyv 39. 1 pján jó szívvel hirdeti, hogy hazánk
természeti adományokkal a leginkább megáldott
országok egyike Európában. Pár sorral odébb
így nyilatkozik: „Az ipar ós kereskedelem örvendetes fejlődésnek indult." Bizony ennyi és
nem több az ő mindenséges jóakarata. Legföljebb még annyit emelhetünk ki, hogy megteszi
Budapestet birodalmi fővárosnak, de nem Wien
rovására ám. Mert neki Wien egyedül fő- és
székváros. Persze az osztrák magyar császárság
fő- és székvárosa. Mint a többi külső országi
tankönyvírók, szépségesen becsempészik szerkesztő
uraimék is önálló, független szittya államunkat
az osztrák császár koronájába. Az igaz, hogy
egy helyt megjegyzik, hogy önállók és függetlenek vagyunk, de mégsem kezelnek bennünket önállóan ós függetlenül. Nyugodt lélekkel
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tudnak be bennünket a császárság 47 millió
lakosságába, a népfajok fölsorolása alkalmával
pedig utolsó helyre biggyesztenek. Még rádupláznak erre a hamis álláspontra akkor, amikor
beszámolnak Ausztria terjedelméről. »Ausztria
nagyrészt hegyes (V»), egész terjedelmének csupán V«-e róna. (Ungarische Tiefebene" — Magyar
Alföld.) Ezen a hamis nyomon haladva, szépséges
Kárpát hegységünket szintén bekebelezik Ausztriába. Nemkülönben legmagyarosabb folyónkat,
a Tiszát is. Talán kárpótlásul szerepeltetik külön
nagyhercegség gyanánt Erdélyt. Gondosságukban
még a térképen is feltűnő piros vonallal választják el Magyarországtól.
Majd mintha föleszmélnének, bevallják, hogy
Ausztria-Magyarország két államra oszlik. Az
egyik csakugyan a magyar korona tartományait
foglalja magában. Azonban a két államnak vau
birodúmi kormánya. Azt hisszük, hogy ebből a
rövid ismertetésből is elég világosan kiderül,
hogy tanításuk zavaros, hogy az igazság és hamisság tusakodik a bajor népiskola földrajzi
tudományában. Ez a zűrzavar talán mégis jó
valamire. Arra, hogy reméljük, hogy ha a bajor
kollégák megtudják a valót, nem járatják tilosban tollúkat. A segédkönyvecske térképén is
majdnem egészen német az ábrázatja Magyarországnak. Szinte csoda, hogy Budapest megtartja magyar nevét, habár nem minden szépséghiba nélkül. Két szóban jelenik meg a színen.
Körülötte: Mária Teresienstadt, Grosswardein,
Erlau, Komorn, Pressburg, Ödenburg, Hermannstadt, Klausenburg stb. Egyébként ebben alighanem ludasok vagyunk mi is. Mert Bécset,
Boroszlót, Lipcsét satöbbit ismerünk. Ha Lóczy
Lajos tudósunk szavára hallgatnánk és nem magyarosi tanók meg az idegen helyneveket, több
joggal várhatnók, hogy mások is elismerjék és
használják a magyar elnevezéseket.
Érdekes, hogy Svájc mellett egyedül a Magyar - osztrák monarchiát tisztelik meg külön
térképpel. De nincs okunk örvendeni rajta.
Könnyen kitalálhatjuk az okát, mely alig lehet
más, mint az, hogy német atyafiaik laknak
Svájcban is, meg a Magyar osztrák monarchiában is.
Van még valami. Amilyen jellemző, olyan
szomorú. A vonatkozó részt követő ismétlő kérdésekből kimaradt Magyarország. Ennek tudását
tehát, úgy látszik, nem érdemes számonkérni a
bajor gyermektől.
Vajha itt is csalna a látszat!
Havas
Irina.
— Apponyi-kollégium. A magyar népoktatás ügyének újabb nagyarányú fellendülésével
különös figyelemben részesül a tanítóképzőintézeti tanárok nagyfontosságú kérdése. A tanítóképzőintézetek tanárai egyetemi tanulmányaik
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mellett, néhány év óta külön e célra fentartott
s a budapesti Pedagógium mellett szervezett
kollégium keretében nyerik minden követelménynek megfelelő képzésüket. E kollégium a középiskolai tanárokat hasonló módon képező Eötvöskollégium párjaként ezentúl a kollégium, szervezője után az „Apponyi-kollégium" nevet fogja
viselni.
— Tanítói gyűlés. Kozma László a M. T.
0. B. elnöke ezúton is tudatja a hazai tanítósággal, hogy az Országos Tanítói Szövetség alapszabályait a vallás- és közoktatásügyi miniszter
változatlanul jóváhagyta. Az 0. B. közgyűlését
f. é. augusztus 22-ére, Budapestre hívta össze.
A gyűlés tárgyaiul felvétetett a nyugdíjkérdés,
a nem állami tanítók vasúti jegye, stb. Akik
kedvezményesárú vasúti jegyet igényelnek, kérésüket, illetőleg szándékukat tudassák augusztus
l-ig az elnökkel, Csíz-fürdőbe címzett levélen,
melyhez 30 fillért póstabélyegben mellékeljenek.
Augusztus 10-ig ugyancsak ide küldendők az
indítványok is.
— A román egyház és a magyar nyelv.
A kultuszminiszter újabban rendeletet küldött a
nagyváradi és szamosújvári gör. katholikus román püspököknek, melyben meghagyja, hogy
utasítsák lelkészeiket, hogy a vallástant
az
állami iskolákban magyarul tanítsák. A miniszter hozzátette, hogy ha a lelkészek e rendeletnek nem engedelmeskednek, úgy a lelkészek
kongruájának fizetéskiegészitését mindkét egyházmegyében be fogja szüntetni. A két püspök
most ebben az ügyben a balázsfalvi érsekhez
fordult, aki magára vállalta, hogy lépéseket fog
tenni a kultuszminiszternél, hogy az egyház
autonómiájára állítólag sérelmes rendelet visszavonassák.
— A nyilvános iskolába járás. (Kúriai
ítélet.) Az 1886. évi XXXVIII.
t.-cikk a szülőket is mindazokat, kiknek a gyermelcek gondozásukra vannak bízva, arra kötelezi, hogy a
gyermeket nyilvános
iskolába járassák
vagy
megfelelő magánoktatásba
részesítsék; ha tehát
valaki a nyilvános vizsgán a jelen volt érdekéltekhez azt a felhívást intézi, hogy a gyermekeket nyilvános
iskolába ne járassák, azzal a
Btkv. 171. §-ába ütköző izgatást követi el.
A m. kir. Kúriának 1909. évi 1354. sz. alatt
kelt ítélete: V. A.-né B. községben az 1907
június 2-án tartott iskolai évzáró vizsgán, a
gyermekek és mintegy 30 személyből álló gyülekezet előtt oly értelmű felhivást intézett a jelen
volt szülőkhöz, hogy ne engedjék gyermekeiket
oly iskolába, ahol magyarul kell tanulni, hogy
az elemi iskolában nem kell magyarul tanulni;
a gyermekek ne is tanuljanak magyarul, inkább
maradjanak otthon és sztrájkoljanak. Ebben a
tettben a Btkv. 172. §-ának 1. bekezdésében
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meghatározott cselekmény tényálladéka tévedés
nélkül állapíttatott meg. Minthogy ugyanis Magyarországon a törvény (1868. évi XXXVIII.
t.-c.) kötelezi a szülőket és azokat, kiknek gondozására gyermekek vannak bízva, hogy gyermekeiket nyilvános iskolába járassák, vagy magánoktatásban részesítsék, kétségtelen, hogy a vizsgán jelen volt érdekeltekhez a Btk. 171. §-ában
írt módon intézett ama szavak, hogy a gyermekeket — a törvényes mentességi okok hiányában — nyilvános iskolába ne járassák, az idézett
törvény ellen engedetlenségre való felhivást képeznek. Hogy pedig vádlott nem a törvényes
mentességi okokat tartotta szem előtt, kitűnik
nemcsak abból, hogy felszólalása ily fenntartást
nem tartalmazott, hanem abból is, hogy a szülőket
a magyar nyelv tanítása miatt oly okadatolással
hívta fel a törvény meg nem tartására, amely
okadatolás maga is az 1879. évi XVIII. t.-c.
4. §-ába ütközik. Ami azon kifogást illeti, hogy a
vádlott cselekvőségében nem volt meg az „egyenes felhívás" s így hiányzik a 172. § 1. bekezdésében meghatározott bűncselekménynek egyik
tényálladéki eleme. Tekintve azonban, hogy vádlott a felhívást közvetlenül azokhoz intézte, kiket
arra kívánt buzdítani, hogy gyermekeiket a nyilvános iskolába ne küldjék, tekintve, hogy világosan megjelölte a módot is, mellyel a törvény rendelésének meghiúsítását eszközölhetik, azt ajánlván nekik, hogy törvényes kötelességüket „sztrájk"
útján, vagyis az engedetlenség tömeges és együttes megtagadásával szegjék meg: az egyenes felhívás összes ismérvei fennforognak. Mindezek
alapján a kir. ítélő tábla határozata ellen, melylyel ez vádlottat 30 napi elzárásra ítélte, beadott
semmiségi panaszt a kir. Kúria elutasította.
— A lelkész ellátására s/.olgáló párb é r i l l e t m é n y kérdésében, ha a kötelezettség
alapja nem magánjogi szempontbői vált vitássá,
az eljárás a közigazgatási hatóság hatáskörébe
tartozik. A hatásköri bíróságnak 1909. évi febr.
1-én 46. sz. a. kelt ítélete: J. C. János gör.
keleti lelkész az eleki járás főszolgabírójához
kérvényt adott be, hogy hátralékos párbérkövetelése behajtassék. C. György és társai a végrehajtás megszüntetését kérték, mert az úrbéri
rendezéskor a lelkészeknek egy telek (80 kis
hold) hasíttatván ki, a lelkészek ezenfelül más
járandóságot nem követelhetnek. Az eleki járás
főszolgabírója a panaszos lelkészt a polgári bírói
útra utasította, hivatkozva a Kúria 30. sz. teljes
ülési határozatára. A kisjenői bíróság érdemleges
ítéletet hozott, azonban az aradi törvényszék,
mint felebbviteli bíróság, a járásbíróság ítéletét
feloldotta és a pert hatáskör hiányából megszüntette, indokolásában hivatkozva arra, hogy
felperes módosított kereseti előadása szerint őt
nem a község választotta és a párbért részére
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fel nem ajánlotta, hanem azt a hívektől szokás országi tanítóegyesület által Lipcsében rendealapján szedi; már pedig a 30. sz. teljes ülési zendő akadémiai nyári tanfolyam tanítók és tanípolgári döntvénye értelmében a párbérügyek a tónők számára f. é. szeptember 27-től október
bíróság hatáskörébe csak akkor tartoznak, ha a 9-ig következőleg alakul: I. szociológia 12, II.
követelés alapját nem a parókhiális kötelék, hanem lélektan 12, III. német irodalom 9, IV. népvalamely magánjogi jogcímre visszavezethető gazdaságtan 9, V. szászország gazdaságtani földkötelezettség képezi. A hatásköri bíróság az el- rajza 6, VI. történelem 12, VII. művészettörtéjárást a közigazgatási hatóság hatáskörébe utalta net 9, V n i . állati lélektan 9, IX. geológia 6,
a következő okokból: A fennforgó esetben egyházi X. lélektani laboratóriumi gyakorlatok 18, XI.
célra, a lelkész ellátására szolgáló párbérillet- állatok praeparálása 18 óra. Bővebbet: 0.
ményről, tehát hitfelekezeti kötelezettségről van Meyrich, Leipzig, Schenkendorfstrasse 59 sz. (L. M.)
szó, anélkül, hogy a kötelezettségnek alapja abból
— Kérelem. Felkérem azon tanítótársaimat,
a magánjogi szempontból vált volna vitássá, hogy kik az augusztusi (115. számú) szlöjd-tanfolyamra
az ingatlan birtokhoz kötött dologi terhet, vagy Nääsbe utazni szándékoznak, hogy az együttszemélyes viszonyokon alapuló kötelezettséget utazás s egyáltalában az egyöntetű eljárás céljáképez-e. Ily vitás kérdés hiányában pedig a ki- ból címüket velem közöljék. Hegedűs Lajos, főfejlett gyakorlat szerint, amely ellenkező tételes tanító, Bögöte, Vasvármegye.
törvénybe nem ütközik, a párbér behajtása iránti
— Adakozás. Töröli Ernő barstaszári tanító
intézkedés, tekintettel arra, hogy a párbérjogogyűjtésből
befolyt 2 "> K-t küldött be hozzánk
sultságban, tartalmánál és céljánál fogva a közama
mozgalom
támogatására, melynek célja a
jogi elem túlsúlyban van: a közigazgatási hatóság
tanítóságnak
parlamenti
képviseletéről való gonhatáskörébe tartozik.
doskodás. Az összegből 20 K-t Török Ernő, 5 K-t
— F e l v é t e l kisdedóvónö-képzöbe. Az esz
pedig aranyosmarót-vidéki tanítók adtak össze.
tergomi érseki kisdedóvónő-képzőintézetbe fel- Átutaltuk a Nemzeti Iskola szerkesztőségéhez.
vételt kérő növendékek a bibornok hercegprímás
— H a l á l o z á s . Filimon
Sándor, ó-szilvási
ő eminenciájához intézett folyamodványukat aunyug.
gör.
kath.
tanító
75
éves
korában, 42 évi
gusztus 15-ig küldjék Számord Ignác igazgatóhoz
tanítói
működés
és
10
évi
nyugdíjélvezés
után
Esztergomba. Melléklendők: a ) keresztlevél, b)
a legutóbbi két tanévről iskolai bizonyítvány, elhunyt Bágyonban. Áldás emlékére !
c) orvosi bizonyítvány, d) a második védhimlőoltást igazoló bizonyítvány, e) erkölcsi bizonyítSzerkesztői üzeneíek.
vány a saját plébánosától. Folyamodók augusztus
T. S. (Népiesték.) Gyönyörűséggel olvastuk a Földet,
31-én d. e. 9 órakor jelenjenek meg az intézetben. Internátus nincs az intézetben, a növen- magunk ültette fának árnyékában. Sorra kerül. —
P. (A pángermánizmus Tolna vármegyében) A Pándékek 36 — 40 K-ért tisztességes családoknál germán mozgalom cikk írója tulajdonképen arról aclott
hónaponként teljes ellátást kaphatnak. Néhány hírt, hogy a Dunántúli Közművelődési Egyesület legtanuló a bibornok hercegprímás kegyéből ingye- utóbbi közgyűlésén beható eszmecsere tárgya volt a
nes élelmezésben részesül, melyért a felvétel tolnamegyei pángermánizmus s velejében mindössze
annyit tett hozzá, a tanítóság, bár nagy részében megiránt benyújtott kérvényben lehet folyamodni.
van a jóakarat és lelkesedés, szinte tehetetlenül áll
— K ü l f ö l d i n y á r i t a n f o l y a m o k . Mint a az izgatók vészes munkájával szemben. Valójában tehát
az egyesülettől kellene számonkérni s nem a hír közlőmult esztendőben, úgy az idén is rendez Német- jétől,
hogy mi alapon beszél pángermánizmusiól. Ön
ország több egyetemi városában tanfolyamot. A szerint, nyoma sincs, amit örömmel veszünk tudomásul,
hallgatóság száma évről évre növekedik. így a de viszont várnunk kell az utolsó szóval: hátha a cikk
jénai első nyári tanfolyamon (1889) 25, tavaly írója adatokat is közöl majd ez üzenet kapcsán ? Szóegyelőre függőben tartjuk ezt az ügyet. —
már 637 hallgató vett részt s ezek közt nagy val,
M. (A gyümölcsfák hazájáról) Sorra kerül a gazdasági
számmal voltak magyarok is. Az intézmény mellékleten. — H. (Bűnhődés stb.) Ezúttal egyik sem
ideális szabadsága mellett folytonos hirdetőjévé kedvünkre való._— A búcsúsok. Bíztató tehetségre
vált a tudomány legújabb vívmányainak s e vall a kis rajz. Érdekel további kísérlete és neve. —
B. (Nyári napfényben.) Színekkel túlságosan megcélja és törekvése tudomány iránt érdeklődő terhelt
rajz, de tehetsége ebben is kétségtelen. A többit
körökben évről évre nagyobbszámú híveket fog még nem olvashattuk.
magához vonzani. Jénában a tanfolyamok augusztus 4—17-ig tartanak. A tudományágak és idő
Tartalom : Tanfolyam — agitátoroknak, (—r.) —
következőleg oszlanak meg: I. természettudoA nevelés érdekében. Károlyi Sándor. — A tanyai
mányok 14, II. pedagógia 9, ÜL iskolaegészség- iskolák. Kohányi Gyula. — Osztályismétlés az elemi
tan 3, IV. hittan és hittanoktatás 8, V. filo- iskolában. Ember Gergely. — Irodalom és művészet. —
zófia, történet, irodalom és nemzetgazdaságtan 12, Külföldi szemle. — Szépirodalom: Petőfi. Patyi
VI. nyelvtudomány 9 kurzus. Bővebbet: Klara István. — Egyesületi élet. — Könyvesház. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. —
Blomeyer, Jena, Gartenstrasse 4. — A szász- Szerkesztői üzenetek.
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Iskolai Dalgyűjtemény.
Szerkesztik: HACKL N. LAJOS és SZTANKÓ BÉLA.

Bibliai ének.
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29. SZAM.

2. Fejedelemség csak vagyon Istenben,
Minden hatalom vagyon ő kezében,
Kiket ő akar fold kerekségében,
Emeli égbe.

Kicsi fülemile . . .

2. Fekszem a zöld fűbe' hanyatt,
Rengő bokor árnya alatt;
A madár mind egyre dalol,
Kihallik a bokor alól.

Tinódi

Sebestyén.

Névdal. AMolaozta : Bloch ,T.

3. Azt énekli az a m a d á r :
Egyszer van az életben nyár,
S mikor eltöltőd a nyarat,
Csak a száraz lombja marad.
Szász

Károly.

Felelős szerkesztő: Benedek Elek.

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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PÁLYÁZATOK.
A Rímamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság
rozsnyóbányai magyar tannyelvű elemi nép- és
iparostanonc-iskolájánál újonnan rendszeresített segédtanítói állásra 1200 korona kezdő-fizetéssel (utólagos havi
részletekben fizetve), szabad garszon-lakás és szabályszerű fűtési illetmény élvezetével egybekötött járandóság mellett pályázat nyittatik. Okleveles és nőtlen
tanítók kellően fölszerelt pályázati kérvényeiket folyó
évi augusztus hó 5-ig a Rimamurány-salgótarjáni
vasmű-részvénytársaság rozsnyóbányai iskolaszékéhez
Rozsnyóbányára (u. p. Rozsnyó, Gömör megye) nyújtsák be. Egyenlő képesítés mellett előnyben részesülnek oly pályázók, akik a rajz-, ének- és kézügyességi gyakorlatok tanításában kellő jártassággal bírnak. Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. Az
elnökség.
(911—III—3)
Kinek szeptemberre házi-tanítónőre van szüksége,
írjon Havas Lajos, áll. tanító címre, Türkös, Brassó
megye.
(942—III—3)
A hubói ref. elemi iskola kántortanítói állására
pályázat hirdettetik. Fizetése : tisztességes lakás kerttel és melléképületekkel, 4 kat. hold szántóföld, 1
kat. hold rét, 2 kapás beállított szőlő, 5 db marhára
legelő, munkaváltság 56 korona, legátusok ellátásáért
10 korona (a földek adóját az egyház fizeti), 21 köböl
búza, 24 méter tüzelőfa, temetési stóla. Tandíj a mindennapi iskolásoktól 2 korona és 1 véka zab, az ismétlősöktől 2 korona, államsegély 304 korona és az
esedékes évötödös korpótlék. Oklevéllel fölszerelt kérvények aug. 12-ig a lelkészi hivatalhoz (u. p. Tornallya,
Gömör megye) adandók be. Állás szept. 1-én elfoglalandó.
(951—III—2)
Az alsókálosai ref. tanítói hivatalra pályázhatnak
okleveles ref. tanítók. Fizetés: lakás, termény, föld,
tandíj, stóla, állami 408 korona fizetéskiegészítéssel
1000 (ezer) korona. Pályázati határidő: július 31.
Alsókálosa, G.-Füge, Gömör vármegye. Ref. lelkészi
hivatal.
(958—II-2)
Okleveles tanítónő kerestetik pusztai magániskolába,
a IV. elemi osztály tanítására. Javadalmazása: 800
korona készpénz, lakás, fűtés és világítás. Ajánlatok:
Montag, Pusztakengyel címre küldendők.
(961—III—2)
A njemczei (Szerém megye) ref. tanítói állásra
pályázatot hirdetek. Javadalom : 1000 korona készpénz,
lakás, kert, stólák és 4 öl kemény tűzifa. Pályázhatnak augusztus l-ig okleveles, református tanítók, kik
német nyelven tanítani képesek. Kötelessége: az
iskolát vezetni, istenitisztelet alatt orgonázni s a lelkész távollétében német prédikációt vasár- és ünnepnapokon felolvasni. Kérvények alulírott iskolaszéki
elnökhöz küldendők. Hettesheimer Fülöp, ref. lelkész.
Banovczi (Szerém megye, Sid mellett). (967—II—2)
Szepes-Iiándok róm. kath. kántortanítói állásra
augusztus 15-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme : készpénzben és terményben 897 korona. Kérendő államsegély 103 korona. Be nem számítható mellékjövedelem 200 korona. Tannyelv: tót-magyar.
(995—H-2)
Az ürömi (Pest m.) róm. kath. iskolánál szervezett
harmadik férfitanítói állásra augusztus 5-ig pályázat
hirdettetik. Fizetése: 1000 korona, egyelőre egy bútorozott szoba. Megválasztott köteles istentiszteletnél a kántornak segédkezni, esetleg gazdasági ismétlőben tanítani, miért is tanfolyam végzése kívánatos.
Nyelvismeret, erkölcsi, egészségi bizonyítvánnyal fölszerelt kérvények Miller József plébánoshoz küldendők.
(989—II—2)
KlsszabOsl (Gömör) ev. leányegyház kántortanítót
keres. Megválaaztandónak, mint kántornak, tótul tudnia
kell. Jelentkezhetni Barthó Mihály lelkésznél, Geczelfalván.
(1012—II—2)
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A bánokszentgyörgyi (Zala megye) községi
iskolaszék a Il-ik tanítói állásra pályázatot hirdet.
Fizetése: egy szobából álló lakás és 1000 korona készpénz, 20 korona kertilletménnyel, részint a község
pénztárából, részint államsegélyből. A kántoriakban
való esetleges segédkezésért a kántortanítótól egyezség szerinti külön tiszteletdíjban részesül. Személyesen
megjelenők előnyben részesülnek. Kérvények iskolaszék elnökéhez augusztus l-ig küldendők. Az állás
szeptember 1-én foglalandó el, amely időtől fogva
lesz fizetése folyósítva.
(969—II—2)
Okleveles, reform, vallású tanítónő kerestetik az
1909/10. tanévre 10—12 leánykának a polgári iskola
I. és egynek a IV. osztály tantárgyai tanítására,
kikkel a tanév végén vizsgát tétetni köteles. Szükséges a kézimunka tanításában való gyakorlottság és
a német nyelv szóban és írásban bírása. Fizetése:
1000 korona, egy bútorozott szobából álló lakás. Útiköltség nem téríttetik meg. Jelentkezések, okmánymásolattal, augusztus l-ig Asztalos Gyula igazgatótanítóhoz, Kunhegyes (Jásznagykúnszolnok megye),
küldendők.
(970—II—2)
Tenj.es megye Fólya község kántortanítói állására
pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 900 korona készpénz, 10 korona iroda-, 20 korona utazási, 80 korona
fa-, 12 korona szalmaátalány, két szoba, konyha,
éléskamra, padlásból álló lakás házikerttel. Kötelessége : az I—VI. osztályt önállóan vezetni, ismétlőiskolát tartani, kántori teendőket végezni. Tannyelv :
magyar-német. Hitoktatást német nyelven köteles
végezni. Fizetésrendezés folyamatban. Kérvények
augusztus hő 10-ig benyújtandók. Dimitrievits Ottó,
elnök.
(986—II—2)
Az érolaszii ref. egyház pályázatot hirdet szeptember 1-én elfoglalandó kántortanítói állomására.
Javadalom: 3 szobás lakás nagy kerttel, 6 hold 456
• - ö l szántóföld, 973 korona 50 fillér. Kötelessége:
hatosztályú vegyes iskola vezetése, templomi éneklés,
kánonikus órákon és lelkész akadályoztatása esetén
istenitisztelet végzése, egyházi jegyzőség, ismétlőiskolások oktatása. Személyesen megjelenő előnyben
részesül. Felszerelt pályázati kérvények augusztus
6-ig Dajka István, lelkészhez adandók be Érolasziba
(u. p. Székelyhíd).
(990—II—2)
Szép oklevéllel most végzett izraelita vallású ifjú
tanítói vagy nevelői állást keres. Cím : „Tanitó" Illésfalva, Post-restant.
(1001—II—2)
A felsőnánal ág. hitv. ev. gyülekezet a n. sorsz.
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: két
szoba, egy konyha és éléskamrából álló lakáson és
kertészeti célra szolgáló szántóföldön kívül 600 korona
készpénz, 17 mérő búza, 45"5 mérő rozs, egy hold
rét haszonélvezete, tandíj, újévi ajándék, stóla. A
kellően fölszerelt kérvények a német nyelv teljes
bírását is igazoló bizonyítvánnyal 1909 augusztus
10-ig alulírotthoz küldendők be. Felsönána, 1909
július 17. Tolna vm. Kéty mellett, Müller Róbert,
ev. lelkész.
(1015—II—2)
Kadarkút (Somogy) ref. egyház második tanítóságára pályázat hirdettetik. Javadalom : egy szobából
álló bútorozott lakás, 1000 korona készpénz, havonként előre fizetve. Ez összegből 800 korona államsegély, 220 koronát, melyből 20 korona kertváltság,
a gyülekezet fizet. Kötelesség: az elemi iskola három
alsó osztályának kerületi tanterv szerinti tanítása, a
kántortanító akadályoztatása esetén ennek helyettesítése. Az állomás f. évi szeptember 1-én elfoglalandó.
Okleveles férfi- vagy nő-pályázók okmányokkal fölszerelt kérvényeiket f. évi augusztus 4-ig küldjék be
Kovács Bertalan tanügyi elnökhöz, Kálmánesára (Somogy, póstahely).
(1017-11—2)
Polgári fiúiskolámhoz keresek okleveles tanárt,
matematikust; mellékképesítés előny. Hiteles uratokat
kér Székely Simon, igazgató, Debreczen, (1028-1-1)
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Hutty (Liptó m.) róm. kath. kántortanítői állásra
folyó évi aug. hó l-ig pályázat hirdettetik, törvényes
fizetéssel. Pályázatok a róm. kath. iskolaszéknek címzendők. Liptó-Hutty. Róm. kath. iskolaszék.
(287-1-1)
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr
őnagyméltósága 24.159/909. számú leiratával a város
közgyűlésének azon határozatát,, mellyel a városi
tanoneiskolában egyenként évi 2400 korona fizetés,
200 korona ötödéves korpótlék és 720 korona lakbérrel javadalmazott két rendes tanítói állásnak szervezését kimondotta, jóváhagyván, ezen két rendes
tanítói állásra ezennel pályázatot hirdetünk. Felhivatnak mindazok, kik ezen állásokat elnyerni óhajtják,
hogy kellően fölszerelt pályázati kérvényüket Marosvásárhely szab. kir. város tanácsához 1909. évi aug.
1-én annyival is inkább adják be, mivel az elkésetten beérkező pályázatok figyelembe vétetni nem fognak. Csak oly okleveles polgári tanítók, vagy középiskolai tanárok pályázhatnak, kik az iparostanonc-iskolai
tanítás terén már gyakorlattal bírnak és kik a nyelvtörténettudományi vagy pedig mennyiség-természettudományi szakra vannak képesítve. Ezen minősítés
mellett a pályázóknak a rajztanításra is megfelelő
képzettséget kell igazolniok s ha azzal nem rendelkeznek, megfelelő tanfolyamok végzése által a szükséges képesítést meg kell szerezniük. Mindkét tanítói
állással heti 24—24 óraadás kötelezettsége jár s a
megválasztandó tanítók kötelesek ezenfelül a vasárnap délutáni tanoncotthont vezetni s ott közreműködni,
továbbá az iskolai bizottságban a jegyzői tisztet ellátni s az iskola igazgatójának az iskolai ügykezeléssel járó összes teendőkben segítségére lenni. A választást a kir. tanfelügyelő elnöklete alatt az iparostanonciskolai bizottság fogja eszközölni s a választás eredménye jóváhagyás végett a nagyméltóságú m. kir.
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz föl fog terjesztetni. Maros-Vásárhely sz. kir. város tanácsának
1909. évi július 6-án tartott üléséből. Bernády György
dr. s. k., polgármester.
(945—1—1)
A Néptanítók Lapja 29. számában a nyíregyházi
róm. kath. iskolához hirdetett pályázat hibásan lett
közzé téve. „Törzsfizetése : ötödéves korpótlékon kívül
1100 korona, melyből 1000 korona az állam, 100
korona az iskola pénztárából" stb.
(952—I—1)
A brezoval ev. egyház okleveles tanítót vagy tanítónőt keres irtványbeli iskolájába. Fizetése: 1000
korona, lakás, kert s tűzifa. A jelentkezés ideje aug.
10. Tannyelv : tót. Brezova, Nyitra m. Lelkészi hivatal.
(978-1—1)
A libetbányal ágostai hitvallású evangélikus egyház egy újonnan szervezett
tanítói állásra pályázatot
hirdet. Javadalma: 948-40 korona készpénz az egyház
pénztárából, 43 köbméter fa, melyből a tanterem is
fütendő és 20 korona kertilletmény. Míg az egyház az
iskolaépületet rendbe nem hozza, addig csak 1 szobás
lakást, mellékhelyiségekkel nyújthat. Tannyelv: magyar, de a tót nyelv ismerete is szükséges. Pályázati
kérvények aug. 14-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz
nyújtandók be. Licskó Sámuel, lelkész. (981—I—1)
Az alsószernyei ev. leányegyház a maga — és a
morvamogyoródi evang. anyaegyház egyik irtványi
iskolájához okleveles tanítót vagy tanítónőt keres.
Javadalmazása: a megfolyamodandó államsegéllyel
1000 korona, lakás és 2 öl felvágott fa. Tót nyelv
ismerete kívánatos. Pályázatokat augusztus 14-ig
elfogad az ev. lelkészi hivatal Morvamogyoródon,
Trenesén megye.
(982—II—1)
Párnicza ág. hitv. ev. leányegyház kántortanítói
állásra pályázatot hirdet. Javadalom: különféle címen
cirka 1400 korona, ebből 1000 korona tanítói, a többi
kántori. Kellően fölszerelt kérvények alulírotthoz aug.
hó 7-ig küldendők. Hrobon János, ág. ev. lelkész és
dékán. Isztebne, u. p. Árvanagyfalu.
(992—1—I)
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Okleveles tanítónő birtokra kerestetik. Kívánalom:
tanítási időn kívül, szabad időben, házvezetésnél segédkezni. Évi fizetés: 400 korona, a birtokosnál lakás
és élelmezés. Ajánlatot mosonrónafől gazdasághoz
kérek.
(998—II—1)
A bonyhádi (Tolna) r. kath. iskolaszék pályázatot
hirdet tanítói állásra. Fizetés : 100 korona a hitközségtől, 900 korona államsegély, a törvény előírása szerinti lakás, kerti-ésszel. Kötelességei: egy osztály vezetése és az elnöki utasítás szerint szükség esetén
kántoriakban segédkezni. Folyamodványok a bonyhádi
esperes úrhoz adandók be. Választás aug. hó 8-án lesz.
(1020-1-1)

Dombóvárra (Tolna m.) róm. kath. segédkántort
keresek, ki mindent önállólag végez, lehet fiatal vagy
idősebb férfi; jó hang, ügyes orgonálás kívántatik;
egyezség levélben. Éry Ferenc, k.-tanító. (1021-1-1)
Vasnádasdi evangélikus leányegyháznál a második tanítói állásra kérvények Kapi Béla ev. lelkész
úrhoz, Körmenden, nyújtandók be. Javadalmazás : 900
korona államsegély, 100 korona a hitközségtől és
lakás. A folyamodók kántori képesítésüket igazolják.
Az állás szeptember elsejére elfoglalandó.
(1023-1-1)
A törökszentmiklósi államilag, községileg segélyezett, egyesületi, négyosztályú polgári leányiskolához számszakos segédtanámő alkalmaztatik. Javadalma : nyolcszáz korona és az intézet főutcái épületében neki is, mint a három tanárnőnek, egy-egy
bútorozott szoba adatik szükséges mellékhelyiségekkel.
Kérvények augusztus 8-ig elnökhöz. (1024—I—1)
A novai róm. kath. iskolaszék a második férfi
osztálytanítói állásra pályázatot hűdet. Fizetése : államsegély 800 korona, hitközségtől 200 korona, egy bútorozott szoba fűtés- és tisztogatással. Kötelessége díj levélben. Állás szept. 1-én foglalandó el. Kérvények
másolati okmányokkal aug. 5-ig főtiszt. Tornyos Gábor
esp.-pléb., iskolaszéki elnök címére, Nova, küldendők.
(1025-1-1)
A debreczen! orth. izraelita hitközség elemi népiskolájánál nyugdíjaztatás folytán megüresedett, 1200
korona évi törzsfizetéssel, 400 korona lakbérrel javadalmazott tanítóállás betöltendő. Héberben kiváló jártasság kívántatik meg. Teljesen fölszerelt kérvények
f. évi augusztus 15-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz
küldendők. Debreczen, 1909 július 19-én. Péterffy Benő,
iskolaszéki elnök. Klein Márton, iskolaszéki jegyző.
(1026—11—1)
A gönczruszkai reform, iskolaszék kántortanítői
állásra pályázatot hirdet. Javadalma: földben, terményben, államsegélyben, tandíjban 1000 korona. A pályázati kérvények aug. 5-ig Nemes Gyula isk.-széki
elnökhöz küldendők.
(1029—1—1)
Pályázat a selmeczbányal I. számú ev. egyház
kántortanítói állására. A német nyelvben való teljes
jártasság szükséges. Javadalom: évi 1400 korona, előleges havi részletekben
; 120 korona lakbér; 100 korona
kántori díj ; 20 m3 kemény tűzifa (értéke 120 korona);
Btóla átlag 50 korona. A kellően fölszerelt folyamodványok f. évi augusztus 15-ig az alulírt hivatalhoz
beküldendők. Selmeczbánya, 1909 július 19. Händel
Vilmos, ev. főesperes.
(1031—III—1)
A görbedi államilag segélyezett községi elemi
vegyes iskolánál 1909. évi szeptember hó 1-től szervezett tanítói állás 1909. évi augusztus 21-én délelőtt
10 órakor Görbaden, a község házánál megtartandó
választáson fog betöltetni. Javadalmazása : 1000 korona
készpénzfizetés, havi előleges részletekben és természetbeni lakás. Pályázhatnak okleveles néptanítók,
akiktől a román nyelv bírása megköveteltetik. A
kellően fölszerelt kérvények 1909. évi augusztus 15-ig
alulírott elnökhöz nyújtandók be. A később érkezettek
figyelembe vétetni nem fognak. Győrffy László, iskolaszéki elnök.
(1033—1—1)
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I. Pályázat, A madarasi (Bácsbodrog ym.) róm.
kath. elemi népiskolánál nyugdíjazás folytán megüreüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: Madaras község pénztárából 600 korona készpénz,
200 korona lakpénz, 20 korona kertilletmény,
81171/ieoo hold szántóföld haszonélvezete, adó- és illetékegyenértéki teherrel; 4 öl lágy tűzifa, házhoz szállítva.
Amennyiben ezen állás előléptetés útján töltetnék be,
úgy ezennel a megüresedett állásra hirdettetik pályázat. Javadalma : Madaras község pénztárából 800korona
készpénz, 200 korona lakpénz, 20 korona kertilletmény,
és 134 korona államsegély, a törzsfizetés kiegészítésére;
4 öl lágy tűzifa, házhoz szállítva. Kötelessége : az iskolaBzék által kijelölt osztályt vezetni, az ismétlő-iskolát
is külön. díjazás nélkül tanítani, a „Bajavidéki róm.
kath. tanítóegyesület" tagjává lenni és az istenitiszteletnél, esetleg a temetkezéseknél — csakis szükség
esetén — kántori teendőket önállóan végezni. Miért
is az orgonázásban jártasak és személyesen megjelenők
előnyben részesülnek. A szabályszerűen fölszerelt kérvények — melyekben a nős vagy nőtlenségi állapot
ia igazolandó — f. évi augusztus 15-ig a madarasi
róm. kath. iskolaszékre címezve, nagys. és főtiszt.
Klanszky Ferenc apát-esperes-plébános úrhoz, Jánoshalmára küldendők. Az állás f. évi szeptember 1-én
lesz elfoglalandó. A megválasztott a javadalmat az
állás elfoglalása napjától fogja élvezni. Nóvák Ferenc,
iskolaszéki elnök.
II. Pályázat. Madarason (Bácsbodrog vm.), a róm.
kath. elemi népiskolánál elhalálozás folytán megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma :
Madaras község pénztárából készpénzben 800 korona,
200 korona lakbér, 20 korona kertilletmény és 4 öl
puha tűzifa, házhozszállítással, és a javadalom kiegészítése címén államsegély 134 korona. Kötelessége:
az iskolaszék által megjelölt osztályt és az ismétlőiskolát külön díj nélkül tanítani; a „Bajavidéki róm.
kath. tanítóegyletnek" tagjává lenni. Személyes meg
jelenés előnnyel bír. A szabályszerűen fölszerelt kérvények — melyekben a nős vagy nőtlenségi állapot
is igazolandó — f. évi augusztus 15-ig a madarasi
róm. kath. iskolaszékre címezve, nagys. és főtiszt.
Klanszky Ferenc apát-esperes-plébános úrhoz, Jánoshalmára küldendők. Az állás f. évi szeptember 1-én
lesz elfoglalandó. A megválasztott a javadalmat az
állás elfoglalása napjától fogja élvezni. Nóvák Ferenc,
iskolaszéki elnök.
(1030-1—1)
A mohácsi református egyház a most rendszeresített másodtanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés :
1100 korona készpénz, természetbeni lakás, esetleg
lakáspénz. A megválasztandó tanító biztosan számíthat arra, hogy a nagyközség által fenntartott ipar-,
kereskedelmi vagy gazdasági iskolába rövid idő alatt
beválasztatik, hol pár száz korona fizetése szintén leend.
Az egyház kérvénye 800 koronáról 1100 koronára való
kiegészítés végett most van a kultuszminisztériumban ;
míg ez el nem intéztetik, a fizetés 800 korona lesz.
Nincs azonban kizárva, hogy az 1100 koronát máiszeptember 1-től kapja a megválasztott. Kötelessége:
az I. és II. vegyes osztály vezetése. Akadályoztatás
esetén az orgonista-kántortanító helyettesítése úgy az
istenitiszteletek, mint a temetések alkalmával. Az
orgonázásban való jártasság megkívántatik. Kérvények
augusztus 8. napjáig alulírott lelkészhez küldendők.
A választás augusztus 15-én lesz. A választást próbaéneklés és orgonázás előzi meg, amelyen minden pályázó részt vehet, útiköltsége azonban csak az egyház
által meghívott három pályázónak fog megtéríttetni.
Az állást szeptember elsején kell elfoglalni. Varga
Zsigmond, ref. lelkész.
(1032—1—1)
Nagykanizsára jóhangú kath. segédkántort keresek ; havi 20 korona, mosáson, ágyneműn kívül teljes
ellátás. Azonnal elfoglalandó. Rácz, főkántor.
(1018-1—1)
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Kárásztelek (Szilágy vm.). Az iskolaszék a lemondás folytán megüresedett róm. kath. tanítónői
állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 1. A hitközség
pénztárából 480 korona. 2. Államsegély 386 korona,
mely a megválasztott tanítónő személyére vonatkozó
okmányok fölterjesztése és kiutalása után folyósíttatik.
3. Az egyházmegyei főpénztárból 80 korona állandó
segély. 4. A kárászteleki vk. egyház erdejéből 48 métei
tűzifa, a hitközség által kitermelve, beszállítva és a
tanterem fűtésére abból 12 méter felaprózva, 54 koronára értékelve. 5. Két padlózott szoba, egy konyha,
kamra, pince, sertésól, fásszín, tágas kert és udvar
haszonélvezete. Fizetését előleges havi részletekben
nyeri. Ezért köteles a III., IV., V., VI. osztályú mindennapos és ismétlő-tanköteles leányokat oktatni,
vallásos és hazafias szellemben nevelni. Csak róm. kath.
vallású, okleveles tanítónők pályázhatnak és kellően
fölszerelt okmányaikat f. évi augusztus hó 15-ig a
kárászteleki rk. iskolaszékhez, főt. Somossy Viktor
plébános, iskolaszéki elnök címére küldjék be. A megválasztott az egyházmegyei főhatóság és a vallás- és
közoktatásügyi minisztérium megerősítésével véglegesítettnek tekintetik. Állását f. évi szeptember 1-én
elfoglalni köteles. Kárásztelek, 1909 július 19. Zsugán
Ferenc, iskolaszéki jegyző.
(1034—II—1)
Matematikai szakos polgári iskolai tanítónő kerestetik a brádi nyilvánosjogú magán polgári leányiskolához. Zenéhez értők előnyben részesülnek. Kérvények, oklevéllel fölszerelve, augusztus l-ig az iskola
tulajdonosához, Cholnoky Lászlónóhoz, Brád (Hunyad
megye), intézendők. Fizetés: 1000 korona.
x
(1037—1—1)
A szlatvini róm. kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik.
Fizetése: Szlatvin községtől 70
korona; 33/4 p. m. rozs, ugyanannyi árpa, ugyanannyi
zab ; 15 szekér fa, ä 5 korona; a tanterem fűtésére
2—3 fuvar külön; 5 hold szántóföld. Az 1000 koronáig
hiányzó összeg egy új javadalmi jegyzőkönyv fölvétele
által biztosíttatni fog. Új lakás. Tót nyelv ismerete
megkívántatik, személyesen megjelenő előnyben részesül. Kötelessége: az osztatlan I—VI. osztályú mindennapi és ismétlő-tankötelesek tanítása és kántori
teendők lelkiismeretes végzése ; mindennap orgonálni
és hétköznap a sekrestyési teendőket elvégezni. Pályázati kérvények augusztus hó 23-ig bezárólag
plébánia-hivatalhoz, Szlatvin (Szepes m., u. p. Szepesolaszi), címzendők. Választás és kántori próba aug.
hó 24-én d. u. 4 órakor. Utazás nem díjaz tátik. Az
állás szeptember hó 1-én elfoglalandó.
Voj kialva (Szepes m.) fiókegyház. Plébánia-hivatal
Szlatvin (Szepes m., u. p. Szepesolaszi). Új kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: Vojkfalva
községtől 80 korona; 5'A p.m. rozs, ugyanannyi árpa,
4'/4 p. m. zab ; 8 szekér fa; a tanterem fűtésére 2—3
fuvar külön; 2'/2 hold szántó; 817 korona évi államsegély; új lakás. Tót nyelv ismerete megkívántatik,
személyesen megjelenő előnyben részesül. Kötelessége :
az osztatlan I—VI. osztályú mindennapi és ismétlőtankötelesek tanítása; valahányszor a lelkész jön a
fiókegyházba, kötelessége orgonálni és a sekrestyési
teendőket elvégezni. Pályázati kérvények augusztus
hó 23-ig bezárólag a fönti plébánia-hivatalhoz címzendők. Választás és kántori próba augusztus hó 24-én
d. u. 2 órakor. Utazás nem díjaztatik. Az állás október
hó 1-én elfoglalandó.
(1039—1—1)
Gebei (Szatmár m.) reform, leány tanítóság fizetése:
900 korona államsegély, 100 korona egyházpénztárból,
egyszobás lakás, kertváltság 20 korona. Még legalább
loO korona mellékjövedelemre számíthat. A 40—50
növendék I—VI. osztályba sorozandó s ezenkívül esetleg szószéki és kántori helyettesítés is kötelessége,
de temetéskor a stóla a fungálót illeti. Pályázati
határidő: augusztus 18. Sziget,hy Gyula, ref. lelkész.
(1040-11-1)
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Tornakápolnái ref. elemi iskola kántortanítójának
évi fizetése : 7 hold fold, szántják, termését behordják
s aratják a község lakosai, adót az egyház fizet; 20
méter fa, beszállítva ; tandíj fejenként 4 korona, ismétlősöktől 2 korona (tanítványok száma 20 — 30); 7 köböl
búza ; 7 köböl rozs ; 618 korona államsegély ; egyszobás iakás, melléképületek, kert; négy marhára
legeltetési jog. Teendője díjlevél szerint. Kérvények
augusztus 20-ig a szőlősardói (u. p. Szin, Abaújtorna
m.) ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. (1004—1—1)
A liodászi ref. egyház második tanítói, esetleg
tanítónői állására pályázat hirdettetik. Fizetése: lakás
és 1000 korona. Kötelessége: I—II. osztály tanítása.
Pályázók kérvényeiket augusztus 7-ig tartoznak beadni
ref. lelkészhez Nyírhodász (Szatmár megye.) Lányi
Kálmán, ref. lelkész.
(1038—II- 1)
Eénosi községi iskola kán toriával egybekötött
tanítói állására pályázatot hirdet. Pályázhatnak unitárius vallású, okleveles tanítók. Fizetés : államsegélylyel 1000 korona, természetbeni lakás, szükséges helyiségekkel. Kántoriáért az egyház részéről termény és fa.
Pályázati határidő : augusztus 15. Államosítás folyamatban. Kérvények az iskolaszékhez küldendők. Pósta:
Homoródszentmárton.
(1042—1—1)
Koritnoirtványl ág. ev., államilag segélyezett
tanítói állomásra pályázat augusztus 15-ig meghoszszabbíttatik. Tótul tudó tanítók vagy tanítónők pályázatukat nyitrakrajnai lelkészi hivatalhoz küldjék.
(1045-1—1)
A nyitr&i nyilv. polgáíi iskolához 3 okleveles tanár
kerestetik (nyelvész-matematikus és rajztanár). Hiteles
okmánymásolatokkal fölszerelt ajánlatok az iskola
igazgatóságához intézendők.
(1046—IY—1)
Róm. kath. tanítót, ki a kántori teendőket is tudja
végezni, helyettes gyanánt alkalmaznék. Fizetés havi
30 korona és élelmezés. Kőszeghy, kántortanító. Szánk,
Pest m.
(1052—1—1)
A magyarsóki református elemi iskola másodtanítói állására pályázatot hirdetek. Kötelessége: az
I—III. vegyes osztály tanítása és a kántor helyettesítése szükség esetén (a szorgalmi időszakban). Fizetése :
1000 korona, lakása egy szoba. A kérvények Tóth
Kálmán esperes úrhoz küldendők, Deákira (Pozsony
m.), augusztus 10-ig.
(1053—1—1)
A nemeskel ref. kántortanítőságvn. pályázat hirdettetik. Teendők: a mindennapi elemi iskolásoknak
és az ismétlősök oktatásának vezetése. Javadalom:
egyszobás lakás és kerten kívül 1000 korona, melyből az egyház 436 koronát fizet; többi pedig állami
fizetéskiegészítésből foly be. Okleveles pályázók okmányokkal fölszerelt pályázati kérvényeiket f. évi augusztus 10-ig küldjék be Kovács Bertalan, tanügyi elnökhöz Kálmáncsára (Somogy megye, postahely).
(1055—1—1)
A gombai (Pest m.) ref. egyház egy nőtanítói
állásra pályázatot hirdet. Kötelessége : az I—II. leányosztályok tanterv szerinti vezetése. Fizetése: az egyháztól készpénz, növendékeitől tandíj és némi fizetéskiegészítés címén 1000 korona; lakbér 50 korona,
fütőpénz 50 korona. Fölszerelt kérvények augusztus
14-ig tisztelendő Benedek Antal lelkész úrhoz intézendők. Gaál Dénes egyh. jegyző.
(1056—II—1)
A paszabl ref. egyház másodtanítói állomására
pályázatot hirdet. Fizetés: 1000 korona, havi előleges
részletekben ; a polgári községtől az ismétlő-iskolások
tanításáért 60 korona; egyszobás lakás, melyet télen
az egyház fűttet. Kötelessége: az I—II. elemi iskolásgyermekek és az ismétlő-iskolai növendékek tanítása,
kántortarfító akadályoztatása esetén annak helyettesítése. Orgonálásban jártasok előnnyel bírnak. Az állomás szeptember 1-én foglalandó el. Fölszerelt pályázati
kérvények augusztus 8-ig Veress János ref. lelkész
címére küldendők. Paszab, 1909 július 24.
(1074 -II—1)
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A gerboveczl községi elemi népiskolánál a tanítónői állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszem
bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok f.
évi július hó 31-ig Krassószörény vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909. évi
július hó 12-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő.
(68/h-I—1)
Az óbrézsal községi elemi népiskolánál az újonnan szervezett tanítónői állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000 korona készpénzfizetés.
2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven
szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagyra,
vallás- és közokt. minisztériumhoz címzett folyamodványok folyó évi aug. hó 8-ig Krassószörény vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be.
Lúgos, 1909. évi július hó 15-én. Berecz Gyula, kir.
tanfelügyelő.
(69/h—I—1)
Királykegyel állami elemi iskolánál tanítónői
állás betöltendő. Pályázó róm. kath. okleveles tanítónők kérvényeiket Krassó-Szörény vármegye kir. tanfelügyelőjéhez f. évi aug. hó 6-ig terjesszék be. Lúgos,
1909. évi július hó 14-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő.
(70/h —I—1)
Gerebencz (volt határőrvidék) magyar-román tannyelvű községi iskolánál újonnan szervezett tanítói
állásra pályázatot hirdetek. Javadalom: 400 korona
a községi pénztárból és 400 korona államsegély, 200
korona lakbér, 100 korona faátalány és 10 korona
irodaátalány. Az állás gör. kel. román vallású és
kántori képesítéssel bíró tanítóval lesz betöltve. Folyamodók kellően fölszerelt és bélyegeit kérvényeiket,
melyhez a magyar állampolgárságot igazoló helyhatósági bizonyítvány is csatolandó, a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz címezve f. évi augusztus
12-ig a verseczi kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez
küldjék be. A kinevezett tanító köteles a gör. kel.
román kántorságot az egyházközség részéről fizetendő évi 100 korona tiszteletdíj és stólajövedelem
élvezete mellett végezni. Versecz, 1909 július hó
20-án. Molnár József s. k,, kir. s.-tanfelügyelö.
(71/h-I—1)
Alsókabol (volt határőrvidék) községi jellegű
magyar-szerb tannyelvű népiskolánál betöltendő egy
újonnan szervezett tanítónői állás. Ezen állással
következő javadalmak vannak egybekötve : 1000 korona fizetés, 200 korona lakbér, esetleg természetbeni
lakás, 75 korona faátalány, 20 korona irodaátalány
és megfelelő kertilletmény. Ezen állást kérő tanítónők keresztlevéllel, oklevéllel, eddigi szolgálataikat,
valamint nyelvismeretüket és magyar honosságukat
igazoló okiratokkal fölszerelt folyamodványukat Bácsbodrog vármegye közigazgatási bizottságához címezve,
legkésőbb folyó évi augusztus hó 15-ig nyújtsák be.
(Nem magyar nyelvű okmányok, hiteles magyar
fordításban melléklendők.) Csapó Kálmán, kir. segédtanfelügyelő.
(72/h—I—1)
A kocsi (Komárom m.) reform, egyház kisebb fiúés leányiskola tanítói állására pályázat hirdettetik.
Javadalom : 1. 900 korona az egyház pénztárából, mely
1000 koronára egészíttetik az állampénztárból. 2. Lakás
és 300 öl kert. 3. Minden halott után 50 fillér, mely
néha több szokott lenni. Kötelesség: az I—II. vegyes
osztályok tanítása, az ismétlő-iskola fiúnövendékeinek
tanítása, minden halott kikísérése és felettük éneklés,
a kántortanítónak szükség esetén helyettesítése, az
istenitiszteleteken megjelenés. Pályázatok augusztus
11-ig nagyt. Czike Lajos espereshez, Ószőny (Komárom
megye), küldendők. Kocs (Komárom megye). Sebestyén
Dávid, ref. lelkész.
"
(1082—1—1)
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Tápióbicskei (Pest m., vasúti állomás Nagykáta,
félóra) róm. kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 1. természetbeni lakás, 2. 1365
korona készpénz, 3. 14 katasztrális hold és 1293 Q
szántóföld, 4. 110 korona alapítványos misék után,
5. stóla, körülbelül 600 korona. Megjegyeztetik, hogy
a kántortanító egyelőre csak énekre tanítja a gyermekeket, de ha a körülmények úgy kívánják, később
osztályvezetési is köteles. A népének magyar. A
kántortanítói oklevéllel fölszerelt kérvények augusztus 25-ig alulírt iskolaszéki elnökhöz küldendők. A
választás augusztus 26-án, délelőtt 9 órakor, a szokásos
próbaéneklés után fog megtörténni. Hanusz Zoltán
tb. szentszéki ülnök, plébános, elnök. Tápióbicske,
1909 július 22.
(1061—1—1)
Az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház polgári leányiskolájánál egy újonnan szervezett segédtanítónői
vagy segédtanítói állásra pályázat hirdettetik. Az
1909. évi szeptember 1-én elfoglalandó állásra okleveles, a mennyiség- és természettudományi szakcsoportra
képesített ág. hitv. ev. vallású polgári iskolai tanítónők vagy tanítók pályázhatnak. Előnyben azok részesülnek, akik rajzot, esetleg a francia vagy német
nyelvet is képesek tanítani. A megválasztott köteles
leend heti legfölebb 23 órában szaktárgyain kívül
esetleg más tárgyat is tanítani. Az állás javadalmai: 1. törzsfizetés államsegéllyel kiegészítve évi
140U korona, amely az 1906. évi 55.556. sz. min.
rendelet értelmében négyévenként növekedik, 2. lakbér 420 korona. A kellően fölszerelt kérvények 1909
augusztus 22-ig alulírt iskolaszéki egyházi elnökhöz
küldendők be. Eperjes. Korbély Géza ev. lelkész,
iskolaszéki egyházi elnök,
(1063—II—1)
Pályázat nyittatik a nyíregyházai ref. leányinternátusnál megüresedett igazgatónői állásra, melylyel 800 korona fizetés, teljes ellátás és 3 szobából
álló bútorozott lakás élvezete van összekötve,
azonban nyugdíj és korpótlék ezidőszeiint nem
biztosíttatik. Pályázhatnak oly okleveles tanítónők,
esetleg ugyanily özvegyek, kik az internátus
szellemi vezetésében jártasok. Határidő: augusztus
15. Állás augusztus 20-án elfoglalandó. Nyíregyházai református lelkészi hivatal.
(1065—II—1)
Pályázat a v a r b ó c z i református iskolánál kántortanítóságra. Fizetése: 1066 korona s 24 méter fa,
udvarra szállítva, felvágva és korpótlék. Az 1066
koronából államsegély 610 korona, az egyház pénztárából 456 korona, havonkénti 38 koronás részletekben. Kétszobás lakás (modern) konyhával, betonirozott belső kamarával s melléképületek. Mintegy 900
QJ-öl gyümölcsös s kaszáló a háznál; s egy kapás
parlag szőlő s két darab marhára és sertésre nyári
legelő és stóla. Kötelessége: mindennap s vasárnap
egyszer délig s máskor délután istentiszteletet végezni;
templomi és temetési éneklést vezetni; a 25—30
növendékből álló VI. osztályú iskolát az egyházkerületi tanterv szerint tanítani Pályázat augusztus 20-ig
Fodor György, perkupái lelkészhez küldendő. U. p.
Szín. Vasúti állomás 4 kilométer.
(1066—I—1)
A pándorfalusi (Moson m.) róm. kath. iskolához
osztálytanítót keresünk. Fizetése: államsegéllyel 1000
korona, egy bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége:
egy osztályban önállóan, az ismétlőben felváltva tanítani és a kántorságban segédkezni. Határidő : aug. 9.
Az iskolaszék. _
(1071—1—1)
Az óbesenyői községi elemi népiskolánál újonnan
szervezett tanítónői állásra pályázat nyittatik. Föltételek : oklevél, róm. kath. vallás, bolgár vagy szláv
nyelv ismerete. Az állás javadalma: 1000 korona
fizetés, 200 korona lakbér, 100 korona a gazdasági
ismétlő-iskola tanításáért. Pályázati határidő: aug. 10.
Megjegyeztetik, hogy az iskola 8 tanerővel 1910. évi
szeptember hó 1-től államosítva van. Iskolaszék.
(1073-11—1)
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A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű-Részvény-társaság likér-kohótelepi magyar tannyelvű elemi
nép- és iparostanonc-iskolájánál újonnan rendszeresített segédtanítói állásra 1200 korona kezdő fizetéssel
(utólagos havi részletekben fizetve), szabad garszonlakás és szabályszerű fűtési illetmény élvezetével
egybekötött járandóság mellett pályázat nyittatik.
Egyenlő képesítés mellett előnyben részesülnek oly
pályázók, kik a rajz- és énektanításban kellő jártassággal bírnak s a kezdőket zongorázásban sikerrel
képesek oktatni. Okleveles és nőtlen tanítók kellően
fölszerelt pályázati kérvényeiket folyó évi augusztus
hó 15-ig a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű-Részvénytársaság likéri kerület iskolaszékéhez, Likér-kohótelepre (u. p. Nyustya, Gömör megye) nyújtsák be.
Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. Az elnökség.
(1067—III—1)
A béregi róm. kath., magyar tannyelvű, vegye?
I—VI. osztályú, németajkú tanítói állomásra a következő föltételek mellett pályázat hirdettetik: 1. C^ak
férfitanítók pályázhatnak. 2. A német nyelv tudása
úgy szóban, mint írásban megkívántatik. 3. Kántori
képesítéssel bírók előnyben részesülnek. Fizetése:
1000 korona készpénz, 20 korona kertilletmény és
természetbeni lakás. Pályázati határidő: f. évi aug. 10.
A folyamodvány nt. Maison Mihály esperes-plébános
úrhoz, Regőczére küldendő, a béregi róm. kath. iskolaszékre címezve. A megválasztott állását szeptember
1-én tartozik elfoglalni, mely naptól fogva fizetése is
folyósítva lesz. A megválasztottnak kötelessége: az
ismétlő-iskolában díjtalanul tanítani és a „Bajavidéki
róm. kath. tanítóegyesületnek" tagjává lenni. Béreg.
Bedcsula Bálint plébános, iskolaszéki elnök.
(1068 1 - 1 )
A nagyszalontai református egyház pályázatot
hirdet az „Ercsey-iskola" I., II. és III. leányosztály
BJ szakaszának tanítóságára. Javadalom: aj lakás
természetben, házikerttel; bj 1000 korona készpénz,
évnegyedes részletekben előre fizetve. Ezen állomásra
református vallású, okieves férfi- és nőtanítók pályázhatnak, akik kötelesek az I., H. és III. leányosztály
BJ szakasz, esetleg a presbitérium rendelkezése folytán másik elemi osztály növendékeit is a tiszántúli
református egyházkerület Aj tanterve szerint tanítani.
Felhívatnak pályázók, hogy ezen tanítói állásra pályázati kérvényüket tanítói oklevéllel, esperesileg megerősített szolgálati bizonyítvánnyal fölszerelve, f. évi
augusztus hő 14. napjáig Nagyszalontára, Böszörményi
Lajos iskolaszéki elnökhöz küldjék be. Ezen állomás
f. évi szeptember hó 1-én foglalandó el. Költözködési
átalányul nős tanító 50 koronát, nőtlen 30 koronát kap.
(1070—1—1)
Pályázat a madi (Pozsony vm.) ref. kántortanítói
állásra. Javadalom : lakáson kívül készpénz 163\32 korona; búza 25, árpa 5 pozsonyi mérő ; puhafa 2'/2 ö l ;
szántóföld, rét 11 m, hold, adómentesen; tandíj á 2
korona; ezek helyett az egyház kész 600 korona átalányt
adni, előleges havi részletekben ; diáktartásra Mkorona;
stólajövedelem, államsegély 800-ig 200 korona, 1000-ig
folyamatban. Kötelessége: a kántortanítói teendők,
lelkész akadályoztatása esetén az istenitisztelet végzése. Az állás 1909 szeptember 1-én elfoglalandó.
Kellően fölszerelt kérvények 1909 augusztus 11-ig Tóth
Kálmán ref. espereshez, Deáki (Pozsony vm.), adhatók be.
(1072-1-1)
A nyitranagykéri rk. iskolaszék egy tanítónői
állásra aug. ln-ig pályázatot hirdet. Jövedelme: egy
bútorozott szoba fűtéssel, 1000 korona fizetés. Kérvények Vargha János esp.-plébánoshoz küldendők. Estéli
András, főtanító.
(1076—1—1)
Kiszácsra (Bács m.) ág. evang. tótajkú, okleveles
tanító vagy tanítónő kerestetik, 1000 korona fizetéssel, lakás. Bizonyítványok aug. 13-ig lelkészi hivatalnak küldendők.
(1080—II-1)
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Kakasd (Tolna m.) róm. kath. kántortanítói állásra
folyó év aug. l-ig pályázni lehet. Fizetése : lakással
együtt 1928-96 korona. Kötelmét díjlevél jelzi. Személyes megjelenés, vasárnap próbaéneklés, német
nyelv bírása szükséges. Folyamodások iskolaszéki elnök
címére küldendők.
(1075—1—1)
A hosszúperesztegi (Vas m.) róm. kath. elemi
iskolához osztálytanító kerestetik. Fizetése: hitk. és
államsegélyből 1024 korona, fűtésre fa és egy bútorozott szoba. Kántoriakban segédkezni tartozik. Kérvények aug. 8-ig küldendők be. Az iskolaszék.
(1079-1-1)
A knczoral (Bácsbodrog m.) gör. kath. kántori
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. 1000
korona készpénzfizetés, havi előleges részletekben,
rendes ötödéves korpótlékokkal az 1907. évi XXVII.
t.-c. értelmében és rendes tanítói nyugdíjigénnyel a
hitközség pénztárából, 2. stóla évi kb. 300 korona,
3. szép úri, 4 szobából álló kényelmes lakás udvarral és kerttel. Teendői: 1. vasár- s ünnepnapokon a
jobb klirost vezetni, a bal kliros a kiskántor vezetése alatt áll, kiről a hitközség gondoskodik, 2. köznapokon az összes funkciókat, úgy a templomban,
mmt a templomon kívül a kántor egymaga végezi,
3. tartozik egyházi énekkart szervezni, vezetni és azt
világi dalokra is tanítani, 4. az ismétlő-iskolába járókat heti egy órában egyházi énekekre (2 hangra)
oktatni. Csak okleveles kántortanítók pályázhatnak.
Határidő: szeptember 1. Az állás október 1-én foglalandó el. Kívánatos a személyes megjelenés augusztus folyamán vasár- vagy ünnepnapokon Visszautazásra kocsit s vasúti jegyet Űjverbász állomásától a
hitközség fizeti. Kuczora, 1909 július hó. ifj. Lábos
Endre, gör. kath. esperes-plébános.
(1086—I—1)
Betöltendő : a tököli (Pest vm.) áll. el. iskolánál
egy tanítónői, a csaczagalambosl (Trencsén vm.)
egy tanítói, a nagyalmási (Hunyad vm., Brádi tanfelügyelői kirendeltség) egy igazgató-tanítói és egy
tanítónői, a rirűatamásfalvi (Gömör-Kishont vm.)
egy tanítói és egy tanítónői (róm. kath., illetőleg ág.
ev. vallás igazolandó), a nyitraűjlaki (Nyitra vm.)
egy tanítói és egy tanítónői (róm. kath. vallás igazolandó) állás. Valamennyi állással az 1907. évi XXVI.
törvénycikkben biztosított illetmények vannak egybekötve. A fölszerelt kérvények f. évi augusztus hó 15-ig
azon Hr. tanfelügyelőséghez nyújtandók be, melynek
területéhez az illető iskola tartozik. A kir. tanfelügyelők megkerülésével akár közvetlenül, akár más hatóság útján benyújtott kérvények figyelembe nem vétetnek. Végül ezúton értesíttetnek mindazok, kik a
Néptanítók Lapja 27. számában hirdetett köpcsényi
(Moson vm.) tanítói állásra folyamodtak, hogy ezen
pályázat hatályon kívül helyeztetett. Budapest, 1909
július 29. M. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter.
(73/h—I—1)

HIRDETESEK.
Ezen számban „Módszerek
Lexikona" cím alatt hirdetés jelent meg. Figyelmükbe ajánlom. Felsösegesd,
Somogy m., Nóvák Gyula.
(975-1-1)

Kedves Kartársak!

készpénzért vagy részletfizetésre
legjutányosabb áron

EHRENTREU és FUCHS
testvéreknél

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k.
Képes árjegyzék ingyen ég bérmentve.
Telefon 88-59.
(208-40—23)
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A z

iskolák

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész teijedésének meggátlására kötelező
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle Dustless"-szel
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle í)ustless"-gyár:

Erdős József és Társa
Budapest, YI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171—48—26)

ANGSTER

JÓZSEF É S F I A

orgona-

és harmónium - gyára
PÉCSETT.
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szerkezetű légnyomatú (pneumatikai)
orgonáinkat jutányos árak mellett,
művészies kivitelben. Raktáron
kitűnő hangú harinóniumok minden nagyságban (170 koronától 1000 koronáig). Mindennemű
javításokat, hangolásokat és átépítéseket olcsón vállalunk. Áijegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
Alapíttatott: 1867. (655 - 26—5)

PÁRTOLJUK A HONI IPART!
P m n n f \ r \ szállítja a miniszterileg ajánlott s
J. X O i U ^ / U többszörösen kitüntetett, mély fekete,
hamar száradó, tartós és használatkész

Iskol atábla-mázat.
Egy Vi bádogszelence '/« klg. 18 m® ter. kor. 7.—
» '/»
„
«/« „
9 ma ter.
n 3.60
„ drb isk.-táblamáz-ecset
n 2.
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80
— Rakasz, szállítólevél
40
ü j mázolási és vonatozás! utasítással.

Greschik Gyula,
(1058—V—1)

POLGÁR SÁNDOR
orv. m ű - é s kötszerésznél
(Bpest, VII., Erzsébet-kör út 50.)
legjutányosabban beszerezhetők
a legjobb találmányú sérvkötők, összes betegápolási
eszközök és kötszerek, haskötök, egyenestartók, orthopédiai fűzök és járógépek,
valamint műláb és mükéz
saját műhelyében a legpontosabban készül. Képes árjegyzék
ingyen és bérmentve, csak megadandó, mily tárgy szükségeltetik.
(449—20-9)
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1C f f t w í n t ó r t r e m e k szabásban, elegáns kiviteli á l U i l l l l C l l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot

Krausz F. és Társa
óriszabó-üzlete, Till, ker., RAkóczi-rit 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20-52—30)

Orgona-Hcarmóniiiiiiok,
elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban
szállít:
Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár,

STOWASSER J.
csász. és kir. udvari szállító, a
liangfokozó-gerenda, az Ocskaiés a Rákóczi-tárogató feltalálója.
B U D A P E S T .

Föiizlet: II., Lánchíd-u.5.
Gyár: II., Öntőház-u. 2.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű vonósés fúvóhangszereit.
Hagyarorsz.legnagyobb vonós
és f n v ó l i a n g s z e n k gyára.

Árjegyzék minuen hangszerről kívánatra bérmentve.
(35—52—30)
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Templomi orgonák.
Javításokat, átalakításokat, hangolásokat legjutányosabb áron, lelkiismeretesen elvállal öt évi jótállás
mellett, bármely vidéken Mézey Géza orgonaépítő.
Budapest, VII., Fürész-utca.
(1051—1—1)

SCHUNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(658)
BUDAPEST.
(52-9)
Fiyilzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Oy Ar: IV.,
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország

legnagyobb és villamos erőre
dezett hangszergyára.

beren-

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedük 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Tanerőknek külön kedvezmény.

FEIWEL LIPÓT utóda

Iskolapadok,

BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7.
készülékek és
óvodaberendezések gyára.
Kíránutra
megküldi
újonnan
kiadott á r j e g y zékét, ingyen
és bérmentve.
(9—52—30)

Magyar Nyugdíjbiztosító
= Részvénytársaság =

MOGYORÓSSY
= = =
CIMBALOM
kitüntetve : Budapest
1896, Pécs 1907, London
1908, Bécs 1907, aranyérmekkel és díszoklevéllel stb. Acél belső szerkezet feltalálója, szabadalmak a világ összes
kultúrállamaiban cimbalomra és gramofonra.
Hegedüosztály-vezető:
Bárány Dezső, híres mester. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak.
Kérjen árjegyzéket! Legnagyobb magyar cimbalomgyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, Eákóczi-út 71.
(934—26—3)

Központi igazgatóság:
B U D A P E S T , VII. ker., Erzsébet-körút 20;
Biztosít bárkinek orvosi
vizsgálat nélkül aggkori
nyugdijat, rokkantsági járadékot, özvegyi nyugdíjat és végkielégítést mérsékelt díjtételek mellett.
Tanítók minden községben képviselökül
k e r e s t e t n e k és szép m e l l é k k e r e s e t r e tehetnek szert.
(1009-111-2)

HARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít:
PAJKR REZSŐ ós TÁRSA
BUDAPEST,
X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.)

Áijegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Részletfizetésre 8 koronától feljebb.
Tanerőknek külön százalékengedmény.

(53—>13—39)
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Iskolatársak találkozása!

Alulívott baráti szeretettel fölkéri mindazon tanítótársait, akik 1859. évi aug. 1-én vele végezték a szegedi
tanítóképző utolsó évfolyamát, szíveskedjenek az
ötvenéves találkozóra Szegeden, f. évi aug. 15-én reggeli 7 órakor a tanítóképző-intézetben megjelenni.
Ujkécske, 1909 július 11. Batka Imre, közs. iskolaszéki elnök.
(983—1—1)
T c p t p I Munkács közelében levő állami tanítónő, 3
UoCl 01 tanerős iskolától az északnyugati Felvidékre.
„Tanítónő" poste restante, Breznóbánya.
(1043-1-1)
3 leán

kám

me,lé

kiket

Tanítnnnt torpopk
y
>
I d i l l LUllUl h-ClCaCK. a polg. isk. I—III. osztályaiból kellene vizsgáztatni. Német nyelv tudása kívánatos. Fizetés megegyezés szerint. Ajánlatok Neuschvender József, nagyvendéglős, Kőrösladány, Békés
m. címére küldendők.
(1011—I—1)
P c ű r i l o l / Budapesttől 29 km.-re fekvő helyről. Ali.
UbClClCtt. tan., Leányfalu, Pest m. (1047-1—1)
1

f o a r a l n l / Monorról (Pest m.) városi áll. tanítónőU&C1C1C& vei. Hunyady, Czegléd. (1016—1—1)
fl_
'1 Lúgos és Búziás közt fekvő szép vidékrőlUöCl Cl áll. tanítónő. Cím: „S. M." Báhony, Pozsony
megye.
(1022—1—1)
r „ p r A l pozsonymegyei nagyközségből áll. tanítónő,
UoCl Cl Budapest közelébe kisebb helyre is. Cím:
Csányi József, Esztergom (Városháza).
(1049-1-1)
PoarAl osztálytanítóval ref. rektor. Bővebbet levélUiSCI Cl ben. Bereczky Endre, Gödöllő.
(1081-1-1)
K p r p c p l í a z e P t ' 1 16
lehetőleg n n V p l n n n t
ILClCaCÜ izraelita vallású, okleveles UCVC1UUUI,
ki egy hat éves fiút az első elemi osztályra oktat.
Perfektül beszél németül és szabad idejében egy három éves kis leánnyal szintén foglalkozik. Olyanok,
kik már gyakorlattal bírnak, előnyben részesülnek.
Ajánlatokat arcképpel, bizonyítvánnyal és igények
megjelölésével kér: özv. Hegyesi Sándorné, Arad,
Tököly-tér 2/a.
(1069—1—1)
Á l l o m an rt-Qlvkél'éshez nyomtatványok 1 K. MaA l l d l l l o C g ü l j gyarázófüzet (YI. javított kiadás)
1 K. 80 db nyugta 1 K. Lengyel Béla, Farkasaszó
(Szatmár m.).
(873—X—4)
M a r v PC M ó r öl tudományos műszerek gyára
lUdIA Cö lllCrCl Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Telefon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m.
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint.
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok,
közetek stb. Állami és nem állami iskolák legcélszerűbb bevásárlási forrása.
(25—26—15)
f . o p r p l evangélikus áll. tanítónő Budapest környéVaClCl kére. Ajánlatok: Pogányné, Pusztaföldvár,
Békés vm.
(944—II—2)
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„Módszerek Lexikona."
E címen szept. 1-től 10-ig ajánlott küldéssel szállítom fonti művemet. 250—300 oldalas mű, kemény,
félvászon kötés, arcképemmel. Kedvezményes előfizetés aug. 20-ig 3 kor., azután 5 kor. Régebbi előfizetőknek 2 kor., illetve 3 kor. Az összes írás-olvasási
módszerek világos képét adja. Az enyémet teljesen
és javítva. Kérdezősködéseknél vál.-bélyeg! Felsösegesd, Somogy m., Kovák Gyula.
(975—1—1)
Elemi isk. III—IV. oszt. leánykámhoz aug. hónapra

keresek oly tanítónőt,
ki szept. l-re nyilvános iskolában levizsgáztatja. Leányom az illető osztályokból betegség folytán maradt
ki, s mivel jövő tanévre polgári iskolába akarom beíratni, ezért kell a tantárgyakat átismételni és levizsgáztatni. Fizetés: 40—50 K és ellátás. Megkeresések Kotsis György földbirtokoshoz, Szabadszállás,
Pest m., intézendők.
(1044—1—1)

Nagyfontosságú új tanszer!
Elpusztíthatatlan szab. tentatartó! Nélkülözhetetlen
minden iskolánál. El nem törik, el nem romlik. A
tenta ki nem dűlhet belőle. Padok, könyvek és
kezek be nem mocskolhatók. Ára darabonként 45
fillér. Megrendelhető Eckstein D.-nál, Szered.
(960—V—1)

Oklevéllel bíró nevelönöt keresek

három leányka mellé, kikkel a polg. iskola második
osztályát kell elvégezni és nyilvánosan levizsgázni.
Az oktatási nyelv magyar, a társalgási nyelv német,
de a francia nyelv alapos ismerete és a zongorázásban való teljes jártasság is megkívántatik. A fizetés:
10 hóra 800 korona és teljes ellátás. Az állást f. évi
szept. hó 1-én kell elfoglalni. Arcképpel fölszerelt
kérvények Steiner Dávid úr címére, Zalaszentgrótra
küldendők.
(1006—1—1)
Iskolai és orgonaharmóniumot ne
vegyen, míg

REMÉNYI MIHÁLY
magyar hangszertelepének h a r m ó niumról szóló árjegyzékét át nem
olvasta, mely ingyen és bérmentve
küldetik Budapestről, VI., Király-u58.
Gyakorló pedálos orgonák a legolcsóbb gyári árakon. Régi hangszerek
cserélése, vétele és javítása, kezesség mellett. Telefon 87—84.
(64—30—29)

Az előfizetési és hirdetési díjak
nem a szerkesztőségbe, lianem a
kiadóhivatalba küldendők he, következő cím alatt:

A Néptanítók Lapja
Tekintetes Kiadóim atillának

Kfk gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel
(II. rész) 3 K ; 48 csinos és dallamos előjáték
Budapest,
(II. rész) 2 40 K. Zámbó Károly, Szeged-Rókus.
I.
ker.,
Yár,
Iskola-tér
(1010—VI—2)
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tucL-egyetemi könyvnyomdában.

3. szám.

3CLII. évfolyam. 31. szftm.

Budapest, 1909 augusztus 5.

NÉPTANÍTÓK LAPJA.
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R .

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarorszagi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Aa ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egybasábú sora 1 korona. Esek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG:
KIADÓHIVATAL :
BUDAPEST, T i l l . KEtt., BÉBKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.
MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 8.
K é z i r a t o l t a t n e m acltuilc v i s s z a .

Katonás nevelés.
Tájékoztató felszólítás érkezett az I.
ker. honvédparancsnokságtól az iskolai
év végén az összes polgári és középfokú iskolák igazgatóihoz a fővárosban.
Hazánkban ugyanis a katonás nevelésre
irányuló mozgalom és munkálkodás, részint a közoktatásügyi miniszter engedélye, részint a honvédminiszter rendelete és támogatása következtében már
két év óta van folyamatban. Elemi,
polgári, közép- és felsőfokú intézetek
tanulóinak katonás csoportításáról, kiképzéséről, céllövésről, iskolai zászlóaljak
alakításáról többször volt említés téve
lapunkban és a napi újságokban is. Az
iskolai nevelés emez újszerű és eredeti
ágára, úgyszólva kiegészítésére, amint
szemmel látható, nagy mértékben ráfordult a figyelem közelebbről nemcsak a
tanítók és az ifjúság, de a szülők és a
hatóságok részéről is. Magában az újításban való kedvtelés és nem pusztán
az újság ingere dolgozik itt. Örömet és
meglepetést keltett pl. az a hír, az a
glédába állás, felvonulás, a fapuska, az
a katonai ügyesség és rátermettség,
más szóval katonai ránevelés, amely
olvasható lőn: a kecskeméti elemi iskoláról, a kiskőrösiről, az ózdi vasgyári
elemi iskola Y—YI. osztályáról, valamint az újpesti polgári iskola 600
főnyi zászlóaljának tanítóiról és ifjúsá-

gáról. Amiket azok produkáltak, mindenkinek nagyon tetszett.
Arra figyelmeztette az intézetek igazgatóit felszólításában a honvédparancsnokság, hogy amelyik iskolánál az iskolai nevelés keretében a katonás nevelést,
kiképzést, céllövést gyakorolni és szervezni óhajtják a testületek, e szándékukról a célszerű szervezés és eszközbeli támogathatás érdekében minél előbb
értesítsék a honvédparancsnokságot. Jelenleg a fővárosban s az ország többi
részében katonás kiképzés, céllövés,
zászlóalj-alakítás stb., a honvédparancsnokság jelzése szerint, mintegy 150
helyütt van folyamatban. Ennyiből áll
a felszólítás.
A katonás nevelés rendkívüli fontosságát a mi olvasóinknak, mint egy régi
hírű vitéz-nemzet fiainak, nincs miért
különösen hangsúlyozni sem pedagógiai,
sem nemzeti szempontból. Önmagát
dicséri az. A szertorna mellett, az egyéni
mellett, a katonás nevelésben tömegenergia lakik. Jó magyar népünknek
erkölcsileg jeles tulajdonságai, mint a
rendnek, tekintélynek, fegyelemnek respektálása, elsősorban katonai erények,
még pedig a régi nemesség, papság és
a vármegye révén örökölt katonai nevelés származékai. Azok a régi szervezetek
a létfenntartó foglalkozás mellett mintI egy öntudatlanul a fajnemesítés ember-
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tani, antropológiai nagy érdekeit is
szolgálták. J á r d be a szerb, a r o m á n
földet, nézz körül az olasz, a francia, a
német népek között és mit tapasztalsz,
mit fogsz észrevenni? Különfélébb típusokat, szebben t e r m e t t emberpéldányokat, férfiakat, n ő k e t . sehol sem látsz,
sehol sem találsz, m i n t szép Magyarországon. Azok a szépségek a fajkeverődés, a katonás nevelés, foglalkozás és
az évszázados öröklés eredményei. Azok
a szépségek, az a néperő és az a népegészség az, amelyeket nálunk a m o d e r n
morál, a tüdővész és a pálinka gyökerében t á m a d o t t meg. E bajnak, e közös
veszedelemnek az eddiginél fokozottabb
testi nevelés is az egyik gyógyító módja,
A katonás nevelés nem egyéb, m i n t
előkészítés az egyéni ügyességre, előkészület a közös katonai védkötelezettségre. A gyerekifjúnak nagy kedve telik
e játékkal határos foglalkozásban. A
kéz, a láb, az izom, a szem, az a k a r a t
fölött való gyors rendelkezés, t o v á b b á
az élénk figyelem, a rend, a mozdulat,
a pontosság: parancs, tekintély és komaudó
szerint, mindezek — mondani sem kell —
egyéni, társadalmi, katonai és állami
erények, amelyekre a mi széthúzó t á r sadalmi viszonyaink és a mi meglazult
kötelességérzetünk közepette égető szükség van. Kicsiny magból lesz a százados
fa, de h á t ültetni és gondozni kell azt,
s ez a ránevelés.
Azok az előre látó-néző lelkes intézők,
tanítók, nevelők, oktatók, akik az iskolában meghonosítani igyekeznek nálunk
a katonás nevelést, azok korszakunk igényeinek óramutatójára s közös bajaink
kútfejének egyik ütőerére tették a kezüket. Igen okosan! Ennek a nézetnek,
ennek az eljárásmódnak helyességéről
mások példája, vagy inkább utánzása
o k t a t h a t ki bennünket legjobban.
Itt van mindjárt az osztrák közoktatásügyi miniszter, gróf Stürgkh példája. Ausztriában az összes elemi és
polgári iskolai hatóságokhoz június köze-
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pén rendeletet küldött a gróf. A t a n férfiakat ebben az osztrák miniszter felhívja a fejlődő nemzedék egészségére, a
testgyakorlatok hasznára s a testképzést előmozdító intézkedések támogatására. Elrendeli az osztrák tanítóképzőkben — hetenként kétszer — a j á t é k délutánok rendezését, m e r t az osztrák
tanító- és tanítónőképzőkben — a m i n t
m o n d j a — nincs elegendő mód és alkalom az ifjúsági j á t é k o k b a n és a különféle sportokban való kioktatásra, holott
azok mindinkább szükségessé válnak az
iskolákban. Az iskolát fenntartó h a t ó ságoknak a testi kiképzés érdekében
továbbá meghagyja, hogy olyan egyesületekkel (sport, evezős, turista), amelyek játékhelyek és tornaeszközök f ö l ö t t
rendelkeznek, lépjenek összeköttetésbe s
egyszersmind megengedi a felnőttebb
ifjúságnak a sportegyesületekbe való
belépést. J á t é k - és tornaeszközök beszerzésére pénzadományt helyez kilátásba s
oly tanítóknak, kik e téren buzgóságukkal kitüntetik magukat, j u t a l m a t ígér.
Viszont az osztrák (Landwehr) honvédminiszter minden oly középfokú iskolának, melynek tanítványai a céllövésben
gyakorolni akarják magukat, e célra
rendeletileg kész szolgáltatni céllövőhelyet, lőszert, oktatót, fegyvert és karabélyt részükre.
Szükséges-e
nevelés?

hát

nálunk

a

katonás

Balásy

Dénes.

A nyári tanfolyamok.
írta: Leyrer
Mátyás.
Iskolai élet, nehéz felelősséggel járó munka
befejezése után nyári hőségben ismét megnyíltak a nyári tanfolyamok kapui a kifárasztott,
de tanulni vágyó emberek számára. A kötelező
tanítás a nyári hőség alatt mindenfelé szünetel.
S ez nemcsak a munkás- és földmívesosztály
gyermekeire való tekintetből történik, mert a
gyermekekre nyáron otthon sokszorosan szükség van, hanem rejlik e mögött fontos élettani
ok is, mivel a hőségben a test és lélek egyaránt elzsibbad, rugalmasságát nagy mértékben
elveszti. Ezt minden tanítással foglalkozó ember sokszorosan érezhette a nyári hőség jelent-
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kezesekor. S amikor a szünetelés a nagy hőség
idejére tétetett, az emberiség csak a természethez alkalmazkodott, bölcs tanácsát követte.
Mindezek mellett sajátságos, hogy a továbbképzést szolgáló tanfolyamok többnyire az általános pihenés idejére esnek. S bármennyire is
óhajtja azt minden tanítóember, szívesen csomagolja össze holmiját s veszi kezébe útitáskáját, ha a sors ama kegyeltjei közé tartozik,
hogy valamely érdemes tanfolyamon résztvehessen. Azután mily dulakodással vált jegyet (ahol
kell) az előadásokra, eltűr lökést, sokszor nem
kis sérelmet is, mi rendes körülmények között
legalább is pisztolyváltásra adhatna okot, de a
tudomány jegyében kölcsönösen elnézők az
emberek egymás irányában. Nagy eszmétől,
tudományszomjtól vezérelve, idegen világot élnek az emberek, s fő az, hogy angol-, francia-,
német- stb. nyelvi, filozófiai, pedagógiai, történelmi, irodalmi, természettudományi stb. előadásokhoz férkőzhessek. Minden más mellékes.
Végül leperdül a boldog idő. A tanfolyam
befejeződik. A hallgatóság elől, akár lecsillapult tudományszomja, akár nem, zárul a kapu,
mely érkezésekor oly szívesen megnyílt előtte.
Ismét csomagolás, érzékeny búcsúzás (akinek
része jutott benne), kis idő múlva elvonul az
álom s megjelenik ismét a valóság ki-ki lelke
előtt. Mert amilyen mértékben bővül a lélek
szellemi tartalommal, oly arányban vidul a kedély barátságos, kedves összejövetelekkor.
Mikor így a tanfolyamokról szó esik, önkénytelenül mérlegeljük, vájjon felér-e a szellemi
eredmény ama költségekkel, melyek mindenfajta,
tehát külföldi tanfolyamoknak is szólnak s általános-e ama hatás, melyet tanfolyamoknak
célozniok kell rendeltetésüknél fogva?
A tanfolyamok célja iránt nem lehet kétség
senkiben. Nem ismétlést várunk előadóitól, hanem újabb eszméket, módszereket, irányítást,
újabb szempontokat, termékenyítő útbaigazításokat követelünk tőlük, olyanokat, melyek a
tudományágak legújabb állását, egyes kérdések
újabb megvilágítását tüntessék fel előttünk. A
pedagógiaban ne Herbart az agyonnyomorításig magyarázott munkáiról szóljon a dal,
hanem lássuk hatását a legújabb nevelési és
oktatási irányokban s ismerjük meg azokat az
eszméket, melyek a tanférfiak javát manapság
foglalkoztatják. Az irodalomban ne a Gyulai
által megállapított s minden irodalomtörténetbe
fölvett, rég tanult ítélkezéseket újítsák föl, hanem lássuk Aranyt a legújabb kutatásokban,
Petőfit a világirodalomban, Lenaut legújabban
kiadott levelezéseiben, Goethet ne kortársai elfogult, hanem az összehordott anyag teljessége
alapján teljesebben, szebben, igazságosabban.
Ismerjük meg a jelenkori irodalmi áramlatokat,
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az irodalmat mozgató eszméket stb. S minden
tudományágnak újat kell adnia, ha figyelmünket le akarja kötni. Mert ismétlésnek helye
nincs ily alkalmakkor. Ha mégis azt tapasztaljuk, álmos, türelmetlen szemmel nézünk körül
s keressük azt, ami után szomjúhozott lelkünk.
S ha nem találjuk, csalódva térünk meg útunkról. melyre oly sok lelkesedéssel indultunk.
S ha a tanfolyam a rendeltetésének megfelel,
miért szól az csak kiválogatott egyéneknek?
A haladásban, tanulásban mindenkinek egyenlő
joga járna ki, de a valóság ezt a tételt nem
igazolja. Csak azoknak van joguk, kik anyagiakkal rendelkeznek, s miután a legeslegtöbb
tanítóember a megélhetéssel küzd, csak azoknak
van alkalmuk, kikre az állam jótevő kezét reáteszi.
Ilyformán a tábor egy része művelődik s
nívót keres ingyen, segélyezéssel, a nagyobb
tábor pedig magára marad, s nem önhibájából
ered, ha nem mutathat fel minősítvényében
látogatott tanfolyam-lajstromot. Pedig tanfolyam
nem lehet ily irányú, nem lehet ily célú, nem
lehet egyesek kiváltsága. De nem is lehet váltakozó ajándékozás és kiválasztás emberek tekintetében, mert minden tanfolyam újabb és
újabb kérdéseket kell hogy felszínre hozzon,
a váltakozó részvétel pedig hézagos eredményre
vezet eddigi módjában. Tanfolyamoknak eredr
ménye, ha érdemes és értékes, mindenki
közkincse legyen eszméivél, új irányával, mert csak
így van hézagtalan, termékenyítő általános hatása.
Minden szakember, minden érdeklődő nyerje
meg a neki szóló táplálékot, akár résztvett a
tanfolyamon, akár nem, mert a haladás, művelődés mindenki egyenlő joga, kifelejtése nem
önhibája. A tanfolyamon mindenoldalúlag
kiküldött társaság képviseli az intézmények
embereit, miért nem alakul hát bizottság, mély
együttes munkába foglalja a tanfolyam eredményét s ez kézről kézre foroghatna ? így válnék közkinccsé az általános együttes eredmény
s tudomást szerezhetnének a nem résztvettek is
a budapesti, jénai, greifswaldi, lipcsei pedagógiumi tanítóképzői tanfolyamokról, azok
eredményéről egy helyt, míg a szétszórtan
megjelent ismertetések csak ritkán hozzáférhetők. Mert ismétélve hangoztatandó,
ahogy
egyeseknek szükséges a haladás, úgy a tanügy
emberei összességének is. De tudomást lehetne
szerezni egyúttal a tanfolyamok értékéről is,
mely ha nem felelne meg, a kritikát nem állná,
szükségtelenné tenné a tanfolyamot is.
Kitűnnék az is, hogy sok tárgy nem tenné
szükségessé a hallgatást, hanem inkább gyümölcsözővé válnék számára a könyv, melynek
nyugodt tanulmányozása több haszonnal járna.
Kitűnnék főleg az, hogy a működő tanítók, ha
31*
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hallgatnak is nyári tanfolyamot, inkább irányítást vesznek, s hogy ezeket gyümölcsöztessék,
főleg a pedagógiában szorulnának tanítói könyvtárra, hogy lépést tarthassanak szakuk baladásával. Hogy olvashatnák Natorp szociálpedagógiáját, Bamberger jelen szociálpedagógiai mozgalmait, Edelheim: Adatok a szociálp^dagógia
történetéhez, stb. Ez tanítói tudományos könyvtárak létesülésére vezetne. Mily arányban nőne
a „Néptanítók Lapjá"-nak is pedagógiai rovata ! Mily pezsgő élet járna nyomában!
A tanfolyam rendkívül fontos intézmény. A
tanítás legideálisabb szabadsága mellett ideális
célt követve, folytonos hirdetőjévé szegődött a
legújabb vívmányoknak. De ha teljesnek óhajtjuk eredményét, terjesszük általánosságban, hogy
nem résztvevők is élvezhessék érdemes
gyümölcsét, adjunk könyvet ott, hol az olvasás kiegészíti és mélyíti az eredményt s adjunk teret a
tudomány azon ágainak, mélyek közvetlen tapasztálat híján semmit sem érnek (pl. a földrajznak.)
Az eredmény általánosításával és évről évre
való folytonos kapcsolatával megkapjuk az
összes tudományágak fejlődéses menetét, nívón
maradunk mindnyájan és eltűnik az a különbség, mely a kiküldetéssel kapcsolatosan a sors
kegyeltjei s az észre nem vett páriák között
fennáll.

Osztályismétlés.
írta: Jíóródy
Miklós.
Yáczy István — igen alapos fejtegetéssel —
felveti a kérdést:
1. Szabad-e buktatni, és pedig ismétlésre, az
elemi népiskolában?
2. H a szabad, miként fogja a nép gyermeke
az Y. és YI. osztály anyagát elvégezni?
Midőn őszinte örömmel kiemelem, hogy
Yáczy István közleménye igazi népiskolai, tehát
nem szertekalandozó általános kérdést vet fel,
vagyis útat nyit, hogy népoktatásunk legbensőbb kérdéseivel foglalkozzunk: egyúttal nyomban hangsúlyozni kívánom, hogy miután ez a
két kérdés merőben ellentétes, ha egyikre
igennel felelünk, ez a másikra nemet jelent és
viszont. H a megbuktatjuk a gyermeket, akkor
hatodikat, ha kétszer bukik, ötödiket sem végezhet. Azt viszont Váczy István igen alaposan
és minden tapasztalt szakember előtt megdönthetetlenül indokolja, hogy ismételtetni kell. De
viszont én azt vagyok bátor hangsúlyozni, hogy
1. Magyarok történetét;
2. Gyakorlati számolást és mérést;
3. Alkotmánytani ismereteket;
4. Némi fizikát, vegytant és természetrajzot
minden magyar embernek tanulni kell.
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H a azonban V—Yl-ikba nem jár, akkor e
tárgyakat nem tanulhatja, vagyis az írás, olvasás és nó«i elméleti számoláson (négy alapműveleten) kívül nem tanul semmit. Nemzetiségi
vidéken nem hatolhat belé a magyar nemzeti
szellembe, mert történelmet, alkotraánytaat nem
tanult. Általában nem tanul ügyiratszerkesztést
stb. Világosan szólva, a népiskola az ismétlőkkel szemben nem teljesíti feladatát. Azért
örülök e kérdés felmerülésének, mert e lapok
hasábjain leszólták a'>beli kijelentésemet, hogy r
„közoktatásunk
jelen állapotára
gondolni
is
kellemetlenPedig
olyan intézménynél, ahol a
fenti ellentét lehetséges, valóban nagy hibáknak
kell^ fennforogni.
Újból és százszor ismétlem, h o g y : „a középiskola felemelendő a tanköteles kor fölé". Ezzel
kiküszöböltetik az a hiba, hogy a középiskolára
kell előkészíteni a népiskolában. A népiskola
ez esetben csak saját feladatára ügyel s buktatásaival már előre selejtez. Ha pedig ismételtet, akkor a gyermek két évig is kénytelen
bennemaradni s így jól előkészül a középiskolára.
De maradjunk a ma adott helyzetnél. Ez
esetben is reformot és pedig törvénybeli reformot kell hirdetnünk. Erre pedig megvan
az alap. Ugyanis: az írás, olvasás mesterségét
minden gyermek elsajátítja az I. osztályban,
mert ma hangutánzóval tanítunk s igen gyorsan készen vagyunk. A II. osztályban az írást
és olvasást jól el lehet sajátíttatni, úgy, hogy
a IH. osztályban már kiléphetünk a mai keretből s a történelmet és természetrajzot, előbbit
elmesélő modorban, utóbbit szüntelen kirándulásokkal és alkal.nas szemléltetéssel tanítani
lehet, ami aztín folytatódik a IV. osztályban,
miáltal elkerüljük azt a képtelenséget, hogy a
gyermek elvégzi a hat évet, s mivel akár szellemi fejletlenség, akár kedvezőtlen viszonyok
folytán nem juthatott az V—Vl-ik osztályba,
a magyarok történetéből és a körülötte élő
világról nem tud semmit. Vagyis: a tanterv
akként változtatandó, hogy legalább e két
tantárgy már a III. és IV-ik osztályban taníttassák.
Itt két körülményt különösen ki kell emelnünk.
Egyik az, hogy nem beszélünk itt tankönyvből való tanulásról. De egyrészt előírandó a
tanítónak, hogy történelmünk főbb eseményeit
a III—IV-ik osztályban szépen meséljék el,
másrészt az olvasókönyvek úgy szerkesztendők.
hogy a kívánt tananyag egészen bennük legyen.
A mai olvasókönyvek csak a mondákat veszik
fel a IH-ikban s a mohácsi vészig a IV-ikben.
Javaslatunk odairányul, hogy e két osztályban
az egész magyar történelem elé kerüljön. (A
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Benedek-Kőrösi-Tomcsányi-féle olvasókönyvben
már így van. Szerk.) A természetrajzzal is így
kell tenni. A ház körül, a mezőn és réten élő
növények és állatok szüntelen kirándulások
útján s az olvasókönyv segélyével megismertetendők és megismertethetők. S talán nem
leszek szerénytelen, ha említem, hogy én olvasókönyveimet egyenesen e célzattal így is szerkesztettem.
A második fontos körülmény az „egyik év"
és „másik év" eszméje, amire a kath. tanterv
készítésénél gondoltak, de az államinál nem.
Egyáltalán a népiskolai tanításnak legfontosabb
alakja a „koncentrikus körök"-ben való haladás. A III. és IV. osztály osztatlan iskolában
mindig együtt tanítandó pl. történelemre és
természetrajzra, az V. és VI. a fizikára, vegytanra, földrajzra, történelem és alkotmánytanra,
úgy, hogy aki mind a kettőt végigjárja, az
kétszer hallja, aki pedig pl. az V-ikből kimarad, az is egyszer minden esetre tanulja. Ilyen
feltételek mellett, s ha a tanítás helyét meg
merjük változtatni, ha ki merünk lépni a szarbadba, hogy ott szemléltessünk, akkor a fenti,
Váczy István által felvetett két ellentétes kérdés között az ellentét megszűnik, de bizony a
mai viszonyok között inkább csak menjen előre
a leggyengébb tehetségű gyermek is, mert még
mindig jobb, ha eme fontos tudnivalókról hall
valamit, bár azokat jól nem tudja, mintha az
alsó osztályok tanagyagát tudja, de a legtöbbekről nem is hall.

Magyarország iiépoktatásügye
az 1906/7. iskolai évben.
Ismerteti: Itéthi
Lajos.
Az elemi népoktatást államunk voltaképen
•csak 1868 óta vette rendszeres gondozása alá.
Történtek ugyan rendező kezdeményezések Mária
Terézia és II. József kormányai részéről; de
egészében ott maradott az ügy az egyházak
kezében, amelyek az iskolát „az egyház veteményeskertjének" tekintették.
Most is sokkal több még a felekezeti iskola,
mint az állami és községi; de az állam felügyelete, szabályozó intézkedése és segítő keze
kiterjed azokra is.
Tényleg sok történt e téren az alkotmány
helyreállása óta. Eötvös József báró magasan
lobogó lelkesedéssel állította be az általános
népoktatás ügyét az állam legfontosabb teendői
közé. Utódainak mindegyike hirdette, hogy ez
irányban kíván tovább építeni. Történtek is
törvényalkotások és széleskörű rendelkezések,
amelyek egy vagy más irányban előbbre vitték
az ügyet. A mostani országgyűlésnek legjobb
alkotásai közé tartoznak azok a törvények, ame-
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lyeket Apponyi gróf kezdeményezésére a tanítók
javadalmának rendezése, jogviszonyaiknak szabályozása és a magyar nyelv sikeres tanításának
biztosítása tárgyában hozott. Ezeknek végrehajtása útját terjedelmes miniszteri utasítások
és intézkedések egyengetik. Munkába vette a
miniszter az iskolán kívüli oktatás rendszeres
szervezését is; de arra vonatkozó tervei még
nem ölthettek megszilárdult alakot a politikai
viszonyok alakulása miatt. Mindezek mellett
még fölötte sok a tennivaló ebben az országos
fontosságú ügyben. Az általános és szakirányú
középiskolák keretei megfelelnek az ország szükségletének. Az egyetemek szaporítása kívánatos;
de a népoktatás és nevelésügy általánossá tétele
és megfelelő színvonalra emelése mindennél sürgősebb feladat.
Ez utóbbi állítás megokolása céljából nem
szükség, hogy magunk csoportosítsuk az adatokat. Bőven elég, ha szó szerint idézünk abból
az áttekintésből, amelyet maga a közoktatásügyi minisztérium nyújt a kormány 1907. évi
jelentésének „Az ország közállapotairól" szóló
részében.
Itt következnek a minisztérium megállapításai.
„1906 szeptember 1-én a tankötelesek száma
— a budapestiek nélkül — 3,202.750-et tett.
Az emelkedés az előző évhez képest 49.014."
„Anyanyelvre nézve a tankötelesek abszolút
többsége 51 '6% magyar. (A megelőző évben
51'7°/o volt.) Következtek az oláhok 16'1, a
tótok 12-7, a németek ll-SVi-kaL"
„Az iskolába járó tankötelesek aránya az
1906. évi adathoz képest változatlanul
79'5'U
volt. A vallást tekintve, legnagyobb az ág. hitv.
evangélikusoknál (89'5%), azután a róm. katholikusoknál (84 - 3%), a reformátusoknál (81"lVo);
legkisebb a gör. keletieknél (67'1%) és a gör.
katholikusoknál (64"8%)."
„Anyanyelv tekintetében, sajnos, a magyarság még mindig a negyedik helyen áll. Elsők
a németek (89"9°/o), utánuk jönnek a tótok
(85'3°/o), a horvátok (82'7%) és a magyarok
(81-8%). Utolsóelőttiek az oláhok 64"3 és utolsók a rutének 60"47o-kal."
„A magyarok elmaradását legfőképen az
okozza, hogy épen az ország színmagyar területén (Csongrád, Jásznagykúnszolnok, Hajdú,
Szabolcs megyék, Debreczen, Szeged, Kecskemét városok) az ottan dívó tanyarendszer miatt
még mindig nincs elég iskola."
Hogy a főok ez, azzal bizonyítja a minisztérium, hogy „az országnak olyan magyarlakta
vidékein, ahol a tanyarendszer nincs úgy kifejlődve, a magyar anyanyelvű tankötelesek (iskolába járók) aránya nemcsak az országos átlagot,
I hanem a németség arányát is felülmúlja. A tót; ság kedvezőbb aránya abban leli magyarázatát,
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hogy a felvidéken sok a paraszt-tanítós iskola
s az oda járd tankötelesek is iskolába járóknak
tekintetnek, holott az oktatás ott számba is alig
vehető. A magyar anyaországban lakó csekélyszámú horvátok főleg a nyugati határon laknak, ahol a kulturális fejlődés magas fokon áll".
Nem érdektelen szemügyre venni, hogy az
ország különböző részeiben mily arányok közt
mozog a magyar tankötelesek iskolába járása.
Ez az arány: a Dana balpartján 8 9 ' 6 % , a Duna
jobbpartján 91'8, Duna-Tisza közén 76'7, Tisza
jobbpartján 84"9, Tisza balpartján 74'4, TiszaMaros szögén 78'8, Királyhágón túl 81*7%.
Mindössze 1,767.058 magyarnyelvű tanköteles
közül 1,443'088 gyermek járt iskolába.
A minisztériumnak az iskolákra vonatkozó
áttekintéséből a következőket közöljük:
„A működő elemi iskolák száma 16.618 volt,
57-tel több, mint 1905/6-ban. Ez a szám az
iskolák számában előfordult fogyásnak és növekedésnek különbözete. Ha tekintetbe vesszük,
hogy a tárgyalt iskolai évben 182 ú j iskola
keletkezett, a megszűnt iskolák java része pedig
úgyis csak tengődő iskola volt, az eredmény
sokkal kedvezőbb képet nyújt."
„Legörvendetesebb a fejlődés a magyar tanítási nyelvű iskolák számában. Míg ugyanis a
megelőző évben az iskolák 70'9%-ában tanítottak magyarul, addig az 1906/7. iskolai évben
73"6°/o-ában, összesen 12.223 iskolában. Tisztán
magyarul tanítottak valamennyi állami, örmény
katholikus, egyesült protestáns, unitárius, izraelita
és — kettő kivételével — a református iskolákban. Túlnyomó nagy részben magyarul tanítottak még a községi, róm. kath. és társulati
iskolákban; továbbá az ág. hitv. ev. iskolák
59'6°/o-ában. Kevés teret engedtek a magyarnyelvű oktatásnak a gör. kath. és majdnem
semmit a gör. kel. iskolák, mert az utóbbi jellegnél 1725 iskola közül csak 8 volt magyar
tanítási nyelvű. 2760 iskolában tanítottak oláliul,
737-ben tótul, 492-ben németül, horvát vagy
szerb nyelven 270-ben, ruténül 107-ben, olaszul
10-ben, cseh, vend, vagy bosnyák nyelven
19-ben."
Az iskolák 76'4°/o-a felekezeti volt. Ezeknek
fenntartásához is hozzájárult az állam közel
3 millió 300 ezer koronával. Az összes nemállami iskolákra majdnem 4 millió koronát fordított.
A mindennapi elemi iskolákba összesen
1,862.853 tanuló járt. Annak 5 4 ' 2 % - a magyar.
Az elemi iskolák részei az ismétlő-iskolák is.
A másfokozatú iskolába nem járó 12 — 14 éves
tankötelesek számára 11.579 általános, 2271
kapcsolatos gazdasági, 108 külön szervezett
gazdasági és 58 önállóan szervezett gazdasági
ismétlő-iskola állott fenn. Ezekben az iskolák-
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ban összesen 513.429 tanuló nyert oktatást, az
előbbi évinél közel 17 ezerrel nagyobb szám.
Az ismétlő-iskolákkal ugyanazon fokon állanak az iparos- és kereskedőinas-iskolák.
Ilyen
556 volt; ebből csupán 88 külön kereskedők
számára. Ezekbe az iskolákba fölvettek összesen
91.764 tanulót, de azoknak csak 81 1%-a részesült a tanév végéig oktatásban.
„Feltűnő és igen szomorú jelenség — írja
a miniszteri áttekintés — az iparospályára
készülő ifjúság előképzettségének alacsony foka.
Az előkészítő-osztályba utalt 18.550 inas közül
sem írni, sem olvasni nem tudott 2437, olvasni igen, de írni nem tudott 1218, olvasni
és írni igen gyengén tudott 6738, olvasni és
írni elég jól tudott, de a számolásban igen
gyenge volt 4246. Olvasni, írni és számolni jól
csak 3911 tudott."
Ez az egy adat is ellentmondást nem tűrőleg
hirdeti, hogy mily fölötte sok még a tennivaló
az általános népoktatás terén.
Följegyezzük még, hogy az ország összes
elemi népiskolái közt legtöbb volt a róm. kath.
jellegű: 5330. Következtek az államiak 2153
számmal. Ezek 1743 községben voltak elhelyezve; számuk az előbbi évhez képest 107-tel
emelkedett. „Az állami iskolák népességre nézve
jóval felülmúlták a másjellegü iskolákat. H a
ugyanis az iskolák számát azok népességével
összevetjük, látjuk, hogy míg az államiak az
összes iskoláknak csak 13°/o-át teszik, addig az
iskolába járó tanú 1 óknak 16'1%-át fogadták
falaik közé."
Tanító volt az összes elemi iskolákban 30.821.
Férfi közöttük 22.687,nő 7863. Magyar 22.877,
román 3510, német 1971, tót 1044, szerb
697, stb.
Vallásra nézve: róm. kath. 16.043, ref. 4603,
ág. hitv. ev. 2924, gör. kel. 2869, gör. kath.
2543, izr. 1344, unitárius 223.
Az állami iskolák tanítóinak száma 5699 volt.
Ott a nők sokkal magasabb arányban vannak
alkalmazva, mint másjellegü iskoláknál: 3444
férfi mellett 2228 nő. A gör. kath. iskolák
1965 férfit és csak 90 nőt, a gör. keletiek
2000 férfit és 307 nőt alkalmaztak. Utóbbiaknál
kedvezőtlenebb a tanítónők aránya az ág. hitv.
ev. felekezet iskoláiban.
Ezen közlemény keretében kell szólanunk a
kisdedóvá&ról is. Az 1891. évi XV. t.-c. hatása
alatt a kisdedóvó-intézetek száma folytonos
emelkedésben van. Az 1906/7. iskolai ,évben
működött 1686 rendes óvoda. 224 állandó és
704 nyári menedékhely, összesen 2614 kisdedóvási intézet. Legtöbb közöttük a községi jellegű ; azután az államiak következnek. A felekezeti jellegűek összesen az egésznek csak
13'2°/o-át tették. Foglalkoztatási nyelve magyar
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volt az óvóintézetek 9 4 ' 1 % - á n a k : 2460-nak.
Német foglalkoztatási nyelvű összesen 70, oláh
35, szerb 28, tót 14 volt; horvát, olasz, sokác
összesen 7.
Az összes kisdedóvó-intézetekben összesen
247.580 gyermeket gondoztak. Azok közt legtöbb a magyar: 149.418, az egésznek 61'8%-a.
Erős arányban következnek a németek: 44.413mal. Tót gyermek annak fele volt. A románok
nem viszik magasabbra az egésznek 4'2%-ánál,
10.284 nél.
„Az alkalmazott személyzetben volt 116 oki.
tanító és tanítónő, 1928 oki. óvónő és 6 oki.
férfióvó. A 116 oki. tanító és tanítónő túlnyomó
nagy része rendes állásban levő tanító, akik a
nyári szünidőben nyári menedékházakat vezettek." Yolt ezeken kívül 715 vezető és 1161
kisegítő dajka Az oklevelesek túlnyomó száma:
89"97o magyar. A többi is tudott magyarul.
*

Ez alkalommal be is fejezzük statisztikára
alapított ismertetéseinket, amelyekkel igyekeztünk könnyen áttekinthető tiszta képet nyújtani
az ország lakosságáról és tanítási, nevelési intézeteiről.

Levél Németországból.
írta: Lakatos
Lajos.
Azt hiszem, minden magyar tanító úgy van
vele, mint jómagam, hogy igaz érzés tölti el
szívét, ha idegen nemzet fiával hozza össze a
sors, ki a külföldi engesztelhetetlen magyargyülölet áradatában bátran odakiáltja: Ne bántsd
a magyart!
A magyarságnak egyik újabb lelkes, önzetlen
védője és a magyar kultúra és kulturális törekvések bátor szószólója a külföldön Linde Ernő
neves tanügyi író és a nagy múltú, széles elterjedtségű és magyar nívójú: „ Allgemeine Deutsche
Lehrerzeitung" szerkesztője Gothában.
Linde annak ötletéből, hogy egy Germanicus
Theophilus álnév köpenyébe burkolt pángerinán a „Preussische Lehrerzeitung "-ban „Új
magyar népiskolai törvények" címén újólag
fölmelegítette azt a vádat, hogy a magyar
közművelődési politika nem ismer más célt,
mint a hazai nemzetiségek, elsősorban pedig a
magyarországi németség mindenáron való elmagyarosítását, az „Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung"-ban alapos s objektív cikket közölt a
magyarság védelmére. Egyben igen meleghangú,
rokonszenves levelet írt nekem s kiindulva a
németek egyik jeles költőjének: Herder-nek
szavaiból, hogy a költészetben minden nemzet
rokon, ő ezeket a pedagógiára és népoktatásra
is vonatkoztatja, mert az emberiség egy nagy
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család, melynek minden tagja polgára a világnak s ugyanezt a gondolatot fejezik ki a népek
testvéresülésére a nagy Schiller szavai: „Seid
umschlungen Millionen!", felkért, ismertetném
teljes nyíltsággal, mi a lényege az
annyira
hírhedtté vált „tendenciózus
magyarosításnak".
0 , a maga részéről tisztában van ugyan azzal,
hogy a pángermán sajtó förmedvényei nem
egyebek üres vádaknál, azonban szeretné, hogy
a távolabb állók is tiszta képet nyernének
arról s azt hiszi, hogy az ügyek tárgyilagos,
elfogulatlan ecsetelésével helyre volna hozható
a nemzetiségi béke.
Nagyon természetes, hogy az udvarias kérésnek lelkesült örömmel tettem eleget, mert á t
vagyok hatva annak tudatától, hogy Magyarországra épen nem lehet közömbös, hogy miféle
közvélemény képződik a külföldön felőle. S
nem mulasztottam el bátor és önzetlen fellépéseért, hogy nemzeti ügyünkért, szakítva az évszázados tradícióval, megfélemlíthetetlenül síkra
száll, a magyar tanítóság üdvözletét és köszönetét kifejezni.
Linde Ernő hálával fogadta a magyar nyelv
hegemóniájáról szóló cikkemet és lapja egyik
utóbbi számában tette közzé olvasóinak fölvilágo sítására és okulására. Eszmemenete a következő:
Minthogy Germanicus Theophilus Apponyi
Albert gróf kultuszminisztert tendenciózus m a gyarosítással vádolja, a rendelkezésemre álló
számtalan példa közül csupán egy eklatáns
esetet akarok felemlíteni arra nézve, hogy
Apponyi Albert gróf maga miként áll sorompóba a nem magyar tannyelvű népiskola érdekében: Amidőn 1907 május havában az országgyűlés tárgyalta Apponyi ,gróf népiskolai t ö r vényjavaslatait, Bozóky Árpád
országgyűlési
képviselő, abból az elvből kiindulva, hogy
Roics horvátországi kultusz - főnök, dacára
annak, hogy Horvátország a magyar koronához tartozik és sok magyar község van benne,
a horvát parlamentben kijelentette, hogy a
horvát területen levő magyar
isicolákat meg
fogja rendszabályozni,
jóllehet azokban a m a gyar tannyelv mellett a horvát és szerb nyelv
mint kötelezett tantárgyak szerepelnek s a
magyar tanítóknak horvát és szerb nyelven is
kell képesítő-vizsgálatot tenniök s kifogástalanul tanítaniok horvátul és szerbül: továbbá
Romániában, ahol szintén igen sok telepesközség van, más tannyelvet mint a románt
nem ismernek és a gyermek az e'ső osztályt
addig át nem lépheti, míg románul jól nem tud,
— azt az indítványt terjesztette az országgyűlés elé, mondassék ki törvényhozásilag,
hegy a magyar állam területén, kivéve Horvátországot, minden elemi népiskolában csak magyar
lehet a tanítás nyelve.
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Ez az indítvány azonban Apponyi grófnál a
legnagyobb ellenszenvre talált. Ily rendelkezésről abszolúte mitsem akart hallani s nyomban,
nagyhatású, eszmegazdag beszédében minden
rendelkezésre álló eszközzel odahatott, hogy
Bozóky indítványát nagy szavazattöbbséggel
megbuktassa — ami a legfényesebben sikerült is . . .
Nincs az az épeszű magyar soviniszta, aki azt
követelné a szász parasztságtól, hogy magyarosodják el tömegesen. Ezt az oláh paraszttól sem
várjuk. Ez a magyar iskolai
nyelvtanításnak
sem célja. A mi soviniszta követelésünk az,
hogy minden falu és város is élvezze a magyar
alkotmány jótéteményeit és teljesítse hazafias
kötelességeit. Ellenben vezérrétege, értelmisége,
szellemi vezetője álljon közöttünk mint elszakaszthatatlan kapocs. Legyen époly jó magyar,
mint szász, époly jó magyar, mint oláli . . .
Nem csodálkozunk azon, hogy egyszer a
„Morning Post", egyszer meg Björnson árulja
el, hogy milyen keveset tudnak rólunk a külföldön. Ez nem újság! Esztendők óta olvashatjuk ennek a bizonyítékait a külföld számtalan organu mában, hallhatjuk a világ különböző gyülekezeteiben és tapasztalhatjuk magunk
is, mikor útra kerekedünk és nyugati elemek
közé kerülünk. Nem ismernek bennünket! Mindenütt: dinasztiánkban, politikánkban, gazdasági
életünkben, irodalmunkban nagyobbára csak
ellenségeink révén jutunk a külföldre. A népek
nem kapnak rólunk őszinte képet. S ennek
illusztrálására álljon a sok közül a következő
eset. Az „Athenaeum" című elsőrangú angol
irodalmi hetilap: St. Peter's Umbrella címen
Mikszáth Kálmán „Szt Péter esernyője" című
bájos elbeszélésének angol kiadásáról írt bírálatot. Ez az édes kis történet négy-öt német
fordítást is megért, németből áttették azután
mindenféle más nyelvre; de angolra magyar
eredetiből fordították. Aki fordította, B. W .
Worswick kisasszony, derék angol leány, ki
sokáig élt Budapesten és addig tanította a
magyar lányoknak az angol nyelvet, míg maga
is megtanulta tőlük a magyar nyelvet.
Megjegyzendő, hogy Mikszáth elbeszélésében
nemcsak hogy egy szó politika nincs, de még
politikai célzást, a legártatlanabbat sem lehet
benne föltalálni. A költemény — hiszen valósággal költemény — Felső-Magyarországon
játszik. Kiindul egy szegény falusi pap házából. Ehhez a meséhez aztán az „Athenaeum"
többféle elmélkedést füz: „Egy falusi történet
van előttünk, írja, mely a tótok között játszik.
Oly nép, melyhez az író bizonyos részvéttel van.
Azokban a szakadatlan harcokban, melyeket a
tótok a magyarokkal vívnak, nem találkozunk
mindig hasonló felfogással. A tótok zavarják
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a magyar szolidaritást és az újságok csak az
imént értesítettek bennünket arról, hogy a
tótoknak egy csapatját tekintélyes időre börtönbe küldték politikai manifesztációk miatt" . . .
A külföld mindmáig rosszakaratú lapok
gyűlölködő szemüvegén keresztül nézi a magyar viszonyokat. Képzelhető, hogy milyen torz
karrikatúrákat mutathat ez a fekete színekkel
teleitatott rosszakaratú okuláré!
Most azonban hatalmas védőügyvédünk akadt
Andrássy Gyida gróf, m. kir. belügyminiszter
személyében, ki mostanában hosszabb időt töltött Angliában; ezalatt sok alkalma volt meggyőződni arról, hogy az angol közvélemény
mennyi tévedéssel ítéli meg a magyar viszonyokat s ez adott impulzust magyar tanulmányának: „A magyar alkotmányosságról" angolnyelvű megjelentetésére. Az angol nemzet,
melynek alkotmányossága egyidős a magyarral,
alkotmányos érzéke pedig egyenlően kényes és
érzékeny a miénkkel, a legilletékesebb interpretátor magyarázatából ismerheti meg a magyar államiság küzdelmes múltját. Megértheti,
hogy ez a magyar nemzet ösztönszerű szabadságszeretetével már akkor lerakta az alkotmányosság fundamentumait, amikor még egész
Európa a hűbériség jármában nyögött s Anglia
is alig néhány éve ismerte a magna chartát.
Megértheti, hogy Magyarország ma is teljes
szuverénitást élvező, önálló állam, mely semmiféle idegen hatalomnak alávetve nincsen .. .
Most még csak arról néhány szót, mily tankönyveket csempésznek egyes nemzetiségeink
iskoláikba s e célból két iskolai térkép-atlaszt
mutatok be, melyeket a román kormány approbálása mellett az összes romániai nép- és polgári iskolákban mint megengedett iskolakönyveket széltiben használnak. A romániai középiskolák földrajzi iskolakönyvei Románia fölirat alatt, mintegy a jövő Románia természetes
alkotórészei gyanánt tanítja nemcsak az egész
erdélyi részeket, hanem azokat a vármegyéket
is, melyek a Tisza felső folyásától a TitelOrsova határvonalig terjednek. A tanítás pedig
korántsem Magyarország politikai s közigazgatási beosztása szerint oktatja ki a romániai
tanulók ezreit, hanem dákóromán geográfiai
teíületeket, illetve kerületeket (Indetul) különböztet meg. Magyarország északkeleti vármegyéit Maramuresana, a Kőrösök és Maros
köztt vármegyéket Crisana, az Arad-Orsova
irányban elterülő vármegyéket Timisana külön
elnevezések alatt egybefoglalva tárgyalja, az
erdélyi részeket pedig Transilvania név alá
gyűjti össze. Románia bevitte a Dakóromániába
való benevelés és beoktatás ravasz metódusát
az alsóbbfokú iskolákba is. Egész generációk
voltak és lesznek benevelve a boldogító dákó-
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ség esete fennforog, a helyettesítést, tekintet nélkül
a szünidőre, el kell végeznie. Külön díjazás azért nem
illetheti meg, mert az nem is biztosíttatott; méltányos
azonban, hogy a mellékes kántori jövedelmekből bizonyos arányban részesedjék. — B. I. Brczk. A tanító
tanítónő neje után, ennek elhalálozása esetén, 3 havi
fizetést, illetve, ha nyugdíjas állapotban halt meg,
3 havi nyugdíjat kap temetkezési járulék címén. A
tanítónő azonban férje elhalálozásakor megkapja a
szabályszerű özvegyi segélyt s emellett csonkítatlanul
élvezi a saját alkalmaztatása után járó fizetést, vagy
pedig végellátása esetén a nyugdíjat. Ekképen rendelkezik az 1891. évi XLIII. t.-cikk 6. és 7. §-a. —
K. M. 1. A tanítói lakás állandó jókarban tartása az
iskolatulajdonos kötelessége. (Állami iskoláknál ez a
teher a szervezés alkalmával létrejött megállapodások
folytán sok esetben az illető községekre háramlik.)
Ezen kötelezettség természetesen magában foglalja a
meszeltetést is. Az sehol sincs megállapítva, hogy egy
éven át hányszor kell a meszeltetést végeztetni. Minden iskolafenntartó azonban saját érdekében cselekszik,
ha az iskolai épületen mutatkozó hiányokat, a nagyobb
költséggel járó helyreállítások bekövetkezésének megelőzése szempontjából, mielőbb pótoltatja. 2. A tanító
rendes fizetésének és fizetés természetével bíró pótlékának csak egyharmada vehető foglalás alá, akképen
azonban, hogy a foglaláson túl is évi 2000 K., a lakpénzen kívül, érintetlenül maradjon. — Válasz. Szíveskedjék azon képző igazgatójához fordulni, melynél a
vizsgálatot letenni óhajtja. — E. P. Kröv. Megmondják az illető intézetek igazgatói. — Sell. Gy. Szukó.
Valahányszor kezembe kerül Linde Ernő Ha saját kérésére veszik át az állami iskolához, akkor
igazán megkapó, dicséretre méltó levele, eltű- másutt töltött szolgálatát fizetés szempontjából nem
száaiítják be. Amennyiben azonban nagyobb fizetése
nődöm rajta, hogy is volt akkor, amikor a volt a legkisebb alapfizetésnél, a különbözetet személyi
külföld a Tissotiádák révén olvasott legtöbbet pótlék címén megtartja mindaddig, míg állami szolhazánkról. Óriási távolság választja el a Tisso- gálata után járó fizetése ezt el nem éri. — Öscsanád.
tiádákat a komoly lapok mostani, hazánkat Á magánvizsgálatért járó 8 K a vizsgáló tanítókat és
az igazgató-tanítót arányosan illeti. — M. Gy. Kz.
ismertető cikkeitől, aminthogy mi is óriási útat Megpróbálhatja ; nem hisszük azonban, hogy sikerrel
tettünk meg az utolsó évtized alatt. Nem jáijon. Időközben be is sorozzák. Lehetne talán mamintha a körülmények kedvezők lettek volna, gánúton. — R. B. Zsámbok. Ügy látszik, a díjlevélnem volt feltüntetve, hogy az a 70 K lakáspénz,
sőt ellenkezőleg, küzdve, fáradva és olyan ben
különben már az első alkalommal is megadták volna.
áldozatokat hozva, amelyeknek gyümölcseit csak Megfölebbezhető a közig, bírósághoz. — R. F. Bálegy későbbi nemzedék fogja igazán élvezni. ványos. 10 évi szolgálat után a beszámítható fizetés
Megnyugtató lehet ránk nézve, hogy most mái- 40°/o-a jár nyugdíjképen; minden további év után
2%-kal növekszik. 23 évi beszámítható szolgálat után
elsőrangú, meg nem vásárolt, nem befolyásolt tehát
jelenlegi fizetésének 66°/o-a, vagyis kerekszámszaktekintélyek írják rólunk, hogy a sok küz- ban 950 K nyugdíjra van igénye. Ezt ön is kiszámítdelem, fáradság és áldozat nem volt hiábavaló! hatta volna! — K. I. M. Az oklevél nem avul el.
Fizetést és nyugdíjat egyszerre nem élvezhet. A Népnevelőnél nem kérdezősködhetünk az ön ügye
iránt. Miért nem fordul egyenesen oda levélTanítók tanácsadója.
ben ? Üzenetek közvetítésére nem vagyunk beren dezve. — B. F. Kelevéz. 1. Az 5°/o-os iskolai adó
H. F. Mindegyik egyház azon az állásponton van, hogy polgári évre fizetendő. 2. A befolyó pénzbírság
tanítóinak más valláshoz tartozó nő házastársul vételét hováfordítása attól függ, mily címen rótták azt
helyteleníti, sőt a legtöbb esetben meg is torolja. Ezen ki. A kérdéseket határozottan kell föltenni! —
mit sem változtathat az a körülmény, hogy államsegélyt Rödöny. Államsegélyt az iskolaépület javítására nem
élvez. Ajánlatos lesz tehát, ha szándékát egyházi hatósá- adnak. — Gy. M. Kisrákóez. Csak azok a tanítók
gának előzetesen bejelenti és kéri a házassághoz való ho- kötelesek államsegély-nyugtáikat minden hónap 25-ig
zájárulását,mert könnyen megtörténhetik, hogy minden- az állampénztái- címére póstára adni, akik pósta útján
nemű eljárás mellőzésével el kell hagynia állását. Több óhajtják fizetésüket fölvenni. A személyesen vagy
hasonló esetről van tudomásunk, amidőn a minisztérium- megbízott útján jelentkezők az esedékesség napjától
nak sem állott módjában a tanítót megvédelmezni. — kezdődőleg bármikor fölvehetik a hivatalos órák alatt.
T. I. Ha az iskolafenntartó a tanítói lakást iskola Ha sérelem esett önön, azt a hivatalfőnöknél kellett
céljaira kívánja igénybe venni, akkor azt felsőbb ható- volna azonnal bejelentenie. A másik ügyben szívessági engedély nélkül is megteheti. Fődolog az, hogy ön kedjék ügyvéd tanácsát kikérni.
lakása helyett a községre nézve megállapított lakáspénzt
megkapja. Ennél többet a község nem köteles adni. —
S. Lbna. Amennyiben javadalmi jegyzőkönyve kötelességévé teszi, hogy szükség esetén a kántort helyettesítse, és miután ez utóbbinak bevonulásával a szük-

román érzésbe, bogy meddig terjed a „mi földünk" (terei nostra). Az egyik atlasz 42 lapon
át tárgyalja a tulajdonképeni mai Romániát,
majd Provinciile loconite de Romani cím alatt
bemutatja a tanulóknak Erdélyt, teljes román
átalakításban, kizárólag román helynevekben.
A második atlasz tárgyalja a megszerzendő
területeket. A legutolsó lap azt a területet
ábrázolja, mely Magyarországból lenne kiegészítendő. Ez a lap mindig az atlasz kemény
táblájához van ragasztva, s ha azt elválasztjuk
a tábla szélén kilátszó hártyapapírból, dicsőség
fényében ott tündöklik a jövő Románia képe! így
vezeti be a nagyromán eszmétől duzzadó tanár a
román tanulót az „ígéret földére" ; lásd, édes
fiam, Erdély, a Crisana, Timisana, Maramuresul,
Bukovina mind mind a mi földünk: tera nostra,
hol a te véreid laknak. É s mikor befejeződött
az etnográfiái kiterjedés lelkesítő magyarázata
s a tanulóban megerősödött az expanzivitás
lehetőségének gondolata, az utolsó előadásnál
fölmetszetik a tanulókkal az atlasz utolsó lapj á t : „Kedves fiaim, így fest a jövő
Romániája
..."
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SZÉPIRODALOM.
Sáska-dal.
— Hír a falunkból. —

Falunk h a t á r á t
Ellepte a sáska,
A legszebb tavaszi
Yirulásába.
Megevett mindent,
Amit vetettünk.
Hasztalan irtottuk,
Ú r lett felettünk!
Irtottuk, útáltuk,
Vertük, hiába!
Az ördögökkel volt
Cimboraságba . . .
S a falunk népe
Síró kedvében:
Csúf nevet r ó t t rá,
Viszonzásképen.
Jussán valamely
Ős rokonságnak:
Elnevezte búsan
Osztrák bogárnak!
Szabolcsim

Mihály.

Petőfi.
(Emléksorok, halálának 60-ik évfordulóján.)
írta : Kardos

Albert.

Kevés név jelent a magyarnak annyit, mint
a Petőfi neve. Jelent meghatóan regényes és
szép életet: küzdelmes gyermek- s fiatal korral,
diadalmas ifjúsággal, hősi halállal; jelent tiszta
érzéseket és nemes jellemvonásokat: szülők és
testvér iránti szeretetet, baráti és hitvesi hűséget, szabadságvágyat és honszerelmet, egyenességet és férfiasságot, életkedvet és halálmegvetést; jelenti a magyar költészet megújhodását,
a népköltészet termékenyítő hatását, a népnyelv
megnemesbülését, a lírai műfajoknak legmagasabbra emelkedését, a magyar nemzeti sajátságoknak legköltőibb kifejezését, a magyar szellem teremtőerejének itthoni dicsőségét és az
egész világon való elismerését.
Petőfi iövid ideig élt, kevés iskolai tanulmányt végzett, hazáján kívül alig tette lábát,

az ország vezető-politikusaival és a társadalom
legfelsőbb osztályával nem érintkezett, hét évnél többre nem nyúló költői pályáját külső
szenvedések és belső válságok zavarták; annál
csodálatosabb az érzelmek gazdagsága, amelyek
szívét megrezegtetik, a gondolatok bősége,
amelyek agyát foglalkoztatják, a tárgyak változatossága, amelyeket munkáiban feldolgoz az
éleslátás, amellyel hazája ügyeit nézi, a mély
érdeklődés, amellyel nemzete s az emberiség
sorsát összekapcsolja, de legcsodálatosabb az a
művészi készség, az a tökéletes szerkesztő- és
fényes előadóképesség, amely rendkívüli termékenységgel alkotott műveiből, oly különböző
műfajokhoz tartozó költeményeiből kitűnik.
Petőfinél az érzések, gondolatok és tárgyak
gazdagságának megfelel a műfajok sokfélesége.
Alig van olyan műfaj, amelyhez hozzá ne nyúlt
volna, még novellát, regényt és drámát is írt,
de művészete a dalban, költői leírásban, Sietés jellemképben
éri el a tetőpontot. A dalnak
egyszerű természetességét, átlátszó tisztaságát,
lebelletszerű könnyedségét a tökéletességig eltalálja ; nincs a világirodalomnak költője, akivel
e tekintetben föl ne vehetné a versenyt, még
Goethével és Heinével is.
Dalaitól nem messze maradnak leíró-költeményei, amelyeket többnyire hatalmas érzések
sugallnak, a természetnek és szabadságnak, a
szülőföldnek és a népnek a költő lelkében egymásba fonódó szeretete. Még jelesebbek, befejezett remekművek élet- és jellemképei, melyekkel épen úgy a világirodalom legnagyobbjai
közé emelkedik, mint dalaival.
Anélkül, hogy Petőfi ódáinak és elégiáinak,
balladaszerű és más elbeszélő-költeményeinek
becséről megfeledkeznénk, még két műfaj az,
melyre elsőrendű példát n y ú j t ; értjük a költői
népmesére a János vitézt, a költői novellára a
Bolond Istókot.
E változatos műfajokkal teljes összhangban
van előadásmódja és verselése. Dalaiban az
őszinteség és közvetlenség, leírásaiban és elbeszéléseiben az egyszerűség és természetesség,
ódáiban a fenség, azonkívül az újabbnál újabb
és nehezebbnél nehezebb versalakok mind bizonyítékai az ő formai művészetének. De előadását, m o n d j u k : dikcióját páratlanul költőivé a
képek és hasonlatok, a fordulatok és ellentétek
teszik, amelyeket képzelete pihenés nélkül ont
magából. Az egész világ költészetében, az egy
Shakespeare-t kivéve, nincs tropusokban és figurákban gazdagabb nyelv, mint a Petőfié, nincs
színesebb, ragyogóbb képzelet, mint az övé.

•28. SZÁM.

NÉPTANITÓK

Petőfi hatása rendkívül nagy volt korára és
későbbi nemzedékekre, hazáján belül és Magyarország határain túl. Az irodalomtörténetben
szinte példátlan jelenség, hogy egy fiatal, névtelen költő két három év alatt meghódítsa az
olvasóközönséget és elismertesse magát a legelső írókkal és leghivatottabb bírálókkal, egy
Bajzával, egy Yörösmartyval, egy Eötvössel.
Kora és hazája bizalommal nemcsak eredetiségét, ú j irányát üdvözölte, nemcsak költészete
szépségeiben gyönyörködött, hanem megszerette
benne az igazán magyar költőt. Benne látta a
magyar faj erényeit a jó tulajdonságokból folyó
hibákkal együtt, a magyar büszkeséget a
hetykeségig, a szabadságvágyat a féktelenségig,
az egyeneslelkűséget a nyerseségig, a hazaszeretetet az idegengyűlöletig. Hogy az utána jövő
költők mit köszönhetnek Petőfinek, arról legyen
elég annyi, hogy Arany János múzsáját ő segítette kiszállani szalontai rejtekéből, hogy a
mű- és népdalt az ő nyomdokain vitték diadalra kortársai s utódai.
Amire Petőfi hiába vágyott, t. i. bejárni a
külföldet, azt költeményei még életében elérték.
Müvei már 1846 ban átlépik a haza határait s
azóta folyton tart hódító kőrútjuk Európa legészakibb részétől déli csúcsáig, az Atlanti-óceán
legnyugatibb partjától Ázsia keleti széléig.
Minden művelt nép igyekszik Petőfit magának
megszerezni s ezért kevés költőnek van több
fordítója. Egyes költeményei, kivált Szabadság,
szerélem . . . és Reszket a bokor . . . kezdetű
dala majdnem hihetetlen sok nyelven hirdetik
az ő, és az övével együtt a magyar név dicsőségét; a német, angol, francia, olasz nyelven
kívül az évezredes héber ősi ritmusai s a most
készülő eszperantó darabos sorai visszhangozzák
'érzéseit és gondolatait.
E világkedveltség bizonyára nem annyira a
magyar költőnek s talán még kevésbé a népköltőnek szól, hanem főkép annak a Petőfinek,
aki az örök emberit, a szerelem és szabadság
érzéseit ellenállhatatlan erővel és utolérhetetlen
szépséggel szólaltatta meg. Nemzetközi népszerűségét csak növelte az, hogy újabban a
szociáldemokraták a maguk apostolát, a népjogok szocialista harcosát tisztelik benne, de ez
nem zavarhat minket abban, hogy mi magyarok erős nemzeti érzést és igazi hazaszeretetet
ne tanuljunk tőle. Különben is a valódi nagy
költő olyan, mint a biblia: mindenki kielégítheti általa a maga vallásos áhítatát és mindenki megtalálhatja benne a maga hitbeli meggyőződésének az igazolását.
Hatvan évvel ezelőtt tűnt el Petőfi. Némely kétségeskedők még most is vitatkozhatnak azon, hogy
hol és mikor halt meg, de az mindenki előtt bizonyos, hogy az egész művelt világ lelkében örökké él.
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Külföldi szemle.
A m o d e r n nyelvtanárok kongresszusa
Parisban.
A „Magyar Pedagógia" legutóbbi számában
érdekes és tanulságos ismertetés jelent meg
Kaiblinger Fülöp dr. tollából. Nagy kár, hogy
e kongresszuson csakis középiskolai tanárok vettek
részt. Pedig amióta életbelépett az 1907: XXVII.
törvény, azóta épen az elemi népiskolai tanítók
elsőrangú feladatává vált a nyelvtanítás helyes
módszerének megismerése.
Olvasva Kaiblinger
dr. ismertetését, mint
érdekességet konstatálhatjuk, hogy a Benedek„ Vezérkönyv a magyar
Kőrösi-Tomcsányi-íé\e
szó megtanítására"
című munkában a szerzők
ugyanazt a tanítási módszert követik, amelyet
most a nemzetközi kongresszus ajánlott. Összehasonlításképen közöljük Kaiblinger dr. ismertetéséből a következő részt:
„Az igék tanítását illetőleg a kongresszus
rendezői a következő kérdéseket intézték a rósztvevőkhöz: Hogyan érteti meg ön a tanulókkal
az igeidők és igemódok használatát? — Igen
sikerült feleleteket kaptunk erre a kérdésre
Walter frankfurti igazgatótól és Simonnet francia
tanártól, a híres Sclríveizer-féle Német-Nyelvkönyvek társszerzőjétől. Mindketten a Gouin
series módszeréből vett cselekvénysorozatokat
tartják legalkalmasabbnak az igeragozás begyakorlására. Pl. kihívok egy tanulót a táblához és
íratok vele. Ezt a cselekvényt felbontom részleteire, így kapom a következő cselekvénysorozatot:
ftelje auf, id) trete auä her SSanf, idj gefye
p r í a f e t stb. Ezeket a mondatokat a cselekvéssel kapcsolatban elmondja a cselekvő, egy
másik tanuló odaszól a cselekvőnek: bu ftefjft
auf, bit tvíttft axt§ ber 33anf stb. Egy harmadik
tanuló a cselekvőről beszélve, mondja: ^3aul
fteí)t auf stb. Ily gyakorlatok mellett a tanulók
biztosan megismerik a személy változásával járó
alaktani változást. Ha azután később, egynéhány
hónap múlva, a múlt időt akarjuk a tanulókkal
megértetni, akkor a cselekvénysorozat élére teszünk valamely időhatározót: geftetn, DOf eiltet'
íjaíben ©tltltbe stb., ez a gyermek lelkében a
múltnak az érzetét ébrentartja és így világos
lesz előtte, hogy mi az oka az Imperfekt-nek
vagy Perfekt-nek."
A Benedek-Kőrösi-Tomcsányi
féle „ Vezér könyv" pedig ugyancsak Gouin módszeréről ezeket
írja bevezető tanulmányában:
„A beszéd és a cselekvés formáját összeállítja
Gouin, amelyből a következő tanulságok vonhatók
le: 1. A gyermek nyelvtanulásának módjából
vonjuk el a nyelvtanítás módszerét. 2. A gyermek hallja s utánozza a hangot. Ez utánzás
azonban nem mechanikus folyamat, mint pl. a
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papagájnál, hanem olyan tünemény, mely lelki
feldolgozás következtében jön létre. 3. A gyermek nem szavanként, hanem „mondatonként"
tanulja meg az anyanyelvét és maga is mindig
mondatokban beszél, melyek sokszor hiányosak,
ekliptikusok, akár a felnőtt ember beszédében.
A gyermek nem szókat, hanem frázisokat hall.
4. A frázisban legerősebben hallani annak legfontosabb elemét: az igét, s azért ezt legérezhetőbben is hangsúlyozza beszédében. 5. A hallott frázisokat a gyermek képzetekké (gondolatokká és érzelmekké) alkotja át. 6. A gyermek
azonban nemcsak utánmond, hanem ő maga is
saját tapasztalatai alapján s szükségletei szerint
öncselekvőleg alkot frázist és frázisláncolatot.
7. Ez utolsók alkotásában még magasabb és háromirányú lélekműködést mutat. Először frázisait
az események egymásután következése alapján
rendezi. Másodszor a cselek vény céljának alárendeli s végre összeköti őket szubjektív frázisok
vagy ezek töredékei (konjunkciók) által egymással. A frázisoknak ilynemű rendszerét Gouin
„théme"-nek nevezi és több théme, amely rokon
cselekvésre vonatkozik, alkot egy „série"-t, mely
külön címet nyer. Ezt a (rOMm-módszert tökéletesítette Carré.
Az igeidőli begyakorlására pedig közöljük a
„Vezérkönyv11-bői
a következő leckemintát: A
tanító: „Palkó, vedd a kezedbe a palavesszőt, a
palatáblát."
Palkó : „Kezembe veszem a palavesszőt, a palatáblát."
A tanító: „ í r j a palavesszővel a táblára."
A tanuló: „ A palavesszővel a táblára írok."
Amit itt az egyik tanuló mond és cselekszik,
ugyanazt mondják és teszik sorban a többiek;
végre pedig a tanulók mindannyia kezébe veszi
a palavesszőt, a táblát, írnak a palavesszővel a
táblára stb.
A tanító: „Palkó, fogd a tollat, mártsd a
tollat a tintába" stb.; „fogd a vonalzót, üss a
vonalzóval a táblára . . . a palavesszővel . . . a
tollal . . . " stb.; „nyisd ki a könyvet, csukd be
a könyvet; nyisd ki a füzetet, csukd be a füzetet" stb.
A tanulók egymásután külön-külön: „veszem,
fogom, belemártom, ütök, nyitom, csukom" stb.
A tanulók együtt: „vesszük, fogjuk, belemártjuk, ütjük, nyitjuk, csukjuk" stb.
(Mult idő.) Három módja van annak, hogy a
tanulók a mult időt alaposan begyakorolják:
1. Ismétel a tanulókkal olyan cselekvéseket,
amelyeket már régen gyakoroltak és miután
ezeket bevégezték, elrakja azokat a tárgyakat,
amelyekkel a tanulók a cselekvéseket véghezvitték és azután ezt kérdi a tanító:
— Mit csináltál most?
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2. A tanító néha-néha (talán hetenként kétszer-háromszor) elmondatja a tanulókkal, hogy
mit csináltak reggel, mikor fölébredtek: Reggel
jókor fölébredtem. Először megmosakodtam és
megfésülködtem. Azután fölvettem nadrágomat,
mellényemet, kabátomat, cipőmet. Akkor azután
megittam a kávét; végül előszedtem könyveimet,
füzeteimet és palatáblámat;
beletettem őket
táskámba és elindultam az iskolába. 3. Összefoglalja a tanító a tegnap történteket. E három
mód közül akármelyiket választhatja felváltva a
tanító a mult idő begyakorlására." Látnivaló
tehát, hogy itt hozzá még nagyobb részletességgel
ugyanaz a módszer van követve, amelyet a kongresszus rendezői a legsikeresebbnek jeleztek.
— A fegyelmezö-osztályok ellen. A bécsi
iskolai hatóság elhatározta, hogy az ottani népiskolákban ú. n. fegyelmező - osztályokat (Disciplinarklassen) szervez azon gyermekek részére,
akik a tanítás rendes menetét hátráltatják vagy
zavarják. E határozat ellen a bécsi szociálpedagógiai társaság tiltakozó ülést tartott, melyen
Höfer tanító kimutatta, hogy a túlnépes bécsi
elemi iskolákat vagy 30.000 ismétlő is látogatja
s hogy a hatóságot nem ez indította a fegyelmezö-osztályok fölállítására, hanem az ifjú gonosztevőknek folyton növekvő száma, akik a külvárosi korcsmáknak és kávéházaknak rémei. Ezeknek nem fegyelmezö-osztályok, hanem külön
nevelő-intézetek kellenek, amelyek — igaz —
sok pénzbe kerülnek. Miután még Friedjung dr.
orvosi szempontból világította meg a tervezett
új intézményt, mely a legkülönbözőbb elemeket
fogja magában egyesíteni, anélkül, hogy az egyéni
nevelőoktatást lehetővé tegye, a tanítóság erélyes
tiltakozásában állapodtak meg a fegyelmezó-osztályokkal szemben. Behatóbb megvitatásban részesült „A fegyelmező osztályok jelentősége és berendezése" a Leó-társaság pedagógiai szakosztályában Schwalm tanfelügyelő részéről, aki a
tárgyat a következő kérdésekre bontotta föl.
Kívánatos vagy szükséges-e, hogy az elfajult,
romlott vagy rossznevelésű gyermekeket kiselejtezzük a rendes iskolai tanításból s ha igen,
elégségesnek bizonyul-e a fegyelmezö-osztályok
intézménye az erkölcsi züllésnek kevésbé súlyos
eseteiben? 2. Ki minősíti a gyermekeket az ilyen
fegyelmező-osztályokba való beutalásra és melyek
ezen eljárásnak alapelvei? 3. Mely törvény hatalmával kényszeríthetni a szülőket arra, hogy az
ebbeli illetékes határozatot elfogadják? 4. Ki
szervezi és tartja fenn ezeket az osztályokat s
ki ügyel föl reájuk? Az erre következő vitában
a következő nézetek alakultak ki: A fegyelmezöosztályok szervezését lehetőleg mellőzni kell,
mert mélyebben fekvő s főleg ipari központokban előforduló szociális hiányok fölismerése
hozta őket felszínre, anélkül azonban, hogy azo-

NÉPTANITÓK

•28. SZÁM.

kat teljesen ellensúlyozhatnák. A fegyelmezőosztályoknak csak akkor lesz létjogosultságuk és
eredményük, ha az összes hivatott tényezőket
felölelő s messze kiható gyermekvédelemmel
hozatnak kapcsolatba. Azokat az iskolákat, amelyekben súlyos fegyelmi vétségek fordulnak elő,
külön kell nyilvántartani s megállapítani, vájjon
a fegyelmezetlenségnek társadalmi vagy pedagógiai okai vannak-e. Az ilyen iskolákhoz a legderekabb, legtapasztaltabb és legegészségesebb
tanítókat kellene külön pótdíjjal kinevezni. Végre
a testi fenyítés joga a szülőről a tanítóra ruházandó.
(kf.)

Könyvesház.
* A szomorúság tarlóján; (írta: Vértesy
Gyula. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása.)
A lírai költő akkor arathat igazán sikert, ha a
lelkünkben élő erős érzéseket meg tudja bolygatni. Ezek az érzések oly erősek és kiírthatatlanok, mint az ösztönök. Látszólag számosan vannak, de ha jobban megfigyeljük őket, azt tapasztaljuk, hogy kiágazásai a szerelemnek, szeretetnek,
elmúlástól, változástól való félelemnek, az érvényesülési vágynak, az egyformaságtól való félelemnek, a bizonytalan után való vágyakozásnak.
A lírai költő azzal éri el a hatást, hogy költeményével ez érzések körében egy sorozatot támaszt életre s a hangulat ennek a következménye.
Azt hinné az ember, hogy ezeket a mindenkiben
élő erős érzéseket könnyű megmozdítani. De ez
csak látszat. A modern lírai költőnek nagyon
nehéz feladatot kell megoldani. A lelkünkben
csak olyankor kel életre az emlékeknek, a mult
képeinek sorozata, ha a költeményben valami ú j
fordulat, új hang megragad bennünket. Még akkor
is az a veszedelem fenyegeti a poétát, hogy az
életre kelő sorozat megeleveníti azokat a költeményeket is, amelyek eddig életre keltették,
amelyekkel tehát mintegy össze van forrva. A
lírai költő ugyan hatást ért el, de versenytársakat is kapott. Ezért nehéz a helyzete a modern
lírikusnak.
Vértesy Gyula a szerelemnek, az elmúlásnak,
a futó örömöknek dalosa. Költeményeiről el kell
ismernünk, hogy nagy felköltő erejük van. Nem
jár taposott úton, de nem is téved a mindenáron eredetieskedők közé. Minden hatásra fogékony lelke megérzi és kifejezésre juttatja mindazt, ami egy érzékeny férfi lelkében él. Valami
bánatos borongás vonul végig az egész könyvön. Azok közé tartozik Vértesy, kik nem láthatják a világot a maga valóságában. Lelke köré
mintha ködfátyol nehezednék, melyen át a futó
felhők is borulatnak tűnnek fel. Költeményeinek jó része ezt a hatást tette reánk. De oly-
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kor mintha eltűnnék ez a dolgok világos látását akadályozó fátyol s szeme még erősebben,
még tisztábban nézne a világba, mint embertársaié. Ilyenkor látja az örömökben már homályosan lebegő keserűséget, ilyenkor veszi észre a
tavaszi pompában díszlő erdőben a sárguló levelet, ilyenkor látja meg, amint az emberi gyönyör
szinte maga után húzza a kínt, a megbánást, a
kiábrándulást, a gyötrelmet. Ezek a költeményei
is hatásosak. Hatnak különösen azokra, kiknek
az életük folytonos vergődésben telik el, kik
soha sem ihatnak az örömök tiszta forrásából,
mert ha feléje hajolnak, a jövő sötét árnyait
látják ott, ahol néha semmi sincs, csak aggódó
lelkük rémképeinek halvány visszatükröződése.
Ha Vértesy Gyula költeményeit lapozgatjuk,
nem találunk benne hatástalanokat. Ezzel nem
azt mondjuk, hogy fordulatai mindig újak, kifejezéseinek mindig nagy a költői erejük, hanem azt
ismerjük el, hogy a bennük kifejezett érzések
emberiek. Ott élnek kisebb-nagyobb mértékben
mindnyájunk lelkében s a költő csak életre kelti
a csírákat, öntudatossá teszi a homályban lappangókat.
És még valami jellemzi e kötetet. Jó költemény sok van benne ós értéktelen egy sem. Ez
pedig nagy szó, ha egy kötet lírai költeményről
beszélünk. Hogy olvasóink verseinek legalább egy
csoportját megismerjék, mutatóba közöljük a Koldus-sötétségben című költeményt.
Repül a vonat; jobbra, balra
Kincseket érő földet látok,
És mind a másé, nekem nem nyújt
Se búzakalászt, se virágot.
Úgy repülök itt véges-végig,
Ahogy az életen át járok ;
Boldogság, jólét körülöttem,
De minden másé, amit látok.
Repül a vonat, maradoznak
Mosolygó rétek, ért kalászok;
Jönnek komor, sötétlő tájak
S feledtetik a rónaságot.
S kopár sziklák közt, sötét úton,
Vonatom míg robog az éjbe':
A lelkem érzi, itt van itthon,
Itten, e koldus-sötétségbe'.
* Kiss Áron emlékezete. (írta és a Magyar
Pedagógiai Társaság 1909. évi nagygyűlésén felolvasta : Gyidai Ágost.)
A magyar népoktatás megteremtésében és kifejlesztésében igen nagy szerepet játszott Kiss
Áron. Működésének jelentőségét csak akkor tudjuk valóban megérteni, ha törekvéseit, törekvéseinek eredményeit magunk előtt látjuk. Magunk
előtt látjuk ezt a szerény embert, aki mindig
visszahúzódott onnan, hol a kitüntetést és elismerést osztogatták; visszahúzódott és dolgozott olyan
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mostoha körülmények között, melyek másnak
munkakedvét megölték volna. Sokszor kellett
küzdenie a tudatlanság, a maradiság, a felekezetieskedés ellen. Sokszor kellett megérnie, hogy
megálmodott tervei a nemzet szegénysége, az
előítéletek miatt nem valósulhattak. Az úttörők
lankadatlan munkásaihoz tartozott, kiket lelkesedésük nem hagy nyugodni, kik százszor élőiről
kezdik a mások szemében kivihetetlennek látszó
munkát.
Gyulai Ágost értékes dolgozatában a magyar
irodalom úttörőivel hasonlítja össze. Bessenyey
lelkesedése és Toldy Ferenc soha sem csökkenő
buzgósága éltek lelkében. Ahogy Toldy a régi
magyar irodalomtörténetre vonatkozó adatokat,
emlékeket gyűjtötte össze, úgy kutatott Kiss
Áron a régi neveléstörténeti emlékek után. Történeti érzéke vonzotta a régi nagy tanítómesterekhez. Ki akarta mutatni, hogy nevelésügyünk
nem volt sivár, meg akarta teremteni azt a történeti alapot, melyre a jövőt építhetjük. „Ennek
a történeti szellemnek a terjesztésében, a történeti érzéknek a magyar pedagógiai gondolkozásba
való beoltásában — írja Gyulai Ágost — mutatkozik főképen Kiss Áronnak az a tudományos
érdeme, mely nem fogja engedni, hogy nevére a
feledés homálya boruljon. Mert Kiss Áron a szónak a magasabb értelmében vett hisztórikus volt.
Nemcsak egyik vagy másik derék tudós történeti munkájának sikerében, a tőle először földerített magyar pedagógiai történeti adatok óriási
gazdagságában rejlett ez az őt értékessé tevő
erő, hanem abban a kimeríthetetlen históriai ösztönzésben, melyet tőle minden neveléstani, iskolai
szervezettani, módszertani kérdésben kapni_ lehetett, mely a jelen bármely tanügyi intézményének megértésénél mindenkor a múlttal való összefüggésre utalt, és soha sem eredménytelenül. Mert
a magyar népiskolai oktatásnak a XIX. század
vége felé egyszerre nekilendülő fejlődését ő alapozta meg igazán, mikor belekapcsolta a múltba
s kimutatta annak minden intézményére, minden
eszközére, minden eljárására nézve a történeti
folytonosság nagy jogcímét."
Históriai érzéke szinte kényszerítette arra, hogy
a régi pedagógusok életével és törekvéseivel
foglalkozzék. Ez életrajzainak legnagyobb része a
Néptanítók Lapjában jelent meg, hogy példaképeket teremtsen, a történeti érzéket fejlessze és a
mult sikereinek és tévedéseinek feltárásával a
jelen nemzedék kalauza legyen. Épen ezért nemcsak hazai pedagógusokkal foglalkozott. Megkereste a magyar és külföldi törekvések között
levő kapcsolatot, hirdette, hogy nekünk, a kezdet
kezdetén állóknak, feltétlenül szükségünk van
arra, hogy a külföld nagy pedagógusainak műveit jó fordításokban megismerjük. Hogy ez minél könnyebben megvalósulhasson, sürgette egy
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pedagógiai társaság megalakulását. De alig volt
az utóbbi évtizedben olyan pedagógiai alkotás,
melyben része ne lett volna, ha az eszmét más
vetette is föl.
Ezeket ragadtuk ki Gyulai Ágostnak Kiss
Áronról szóló emlékbeszédéből. Ennek a harmonikus, munkában töltött életnek szüksége volt
olyan íróra, mint Gyulai Ágost, hogy majd egy
boldogabb korszakban, ha megvalósulnak mindazok, amikről ma csak álmodozunk, visszagondolhassunk az első harcosokra, kik gyöngébb eszközökkel, olykor vereséget is szenvedve, szálltak
síkra a jobb jövőért. A jövő kor neveléstörténetírója Kiss Áronról úgy fog megemlékezni, mint
népoktatásügyünk alapvetőjéről, aki lankadatlanul küzdött mindazokért, miket a jövendő nemzedék a kultúra nélkülözhetetlen alapföltételeinek
fog tekinteni.
Gyulai megértette Kiss Áront s a magyar
pedagógiai törekvések történetírójának, a már
megvalósított és sok, még megvalósításra váró
modern gondolat fölvetőjének méltó emléket állított emlékbeszédével.
* A s i k e r és boldogság t i t k o s forrása.
(Nagyjaink egyéni hatalmának és sikerük módszereinek tanulmányozása alapján írta: Alexy Elza.)
Nem ok nélkül mondogatják, hogy ez a világ
egy nagy kórház. Ma az. Főkép azért, mert az
idegesség korát éljük. Az értelmi túltengés, az
erkölcsi züllés és a testi satnyulás, mind-mind
bomlasztja idegeinket. Ismerjük a bajt, sőt ismerjük orvosságát is. De még nem tisztáztuk alkalmazásának módját. Nem tudunk okszerűen, következetesen, harmonikusan, jellemfejlesztőleg nevelni. Erre nézve rendkívül becses útmutatást
nyújt Alexy Elza. Útmutatásának lényege az,
hogy egészségügyi alapon végezzük a testedzést,
a jellemképzés vezetőgondolatával. Tanítsuk meg
mindenekelőtt, hogy mikép kell helyesen lélegzeni. Mert ez erősíti életkohónk fújtatóját, tüdőnket. Tüzetesen és világosan megtanít arra, hogy
melyik tanmenettel edzhetjük fokozatosan és biztosan idegeinket. Nemkülönben arra, hogyan acélosíthatjuk akaratunkat úgy kitűzött célunk irányában, mint embertársainkra való kihatásában.
Nagy mesterség, sőt több, nagy tudomány és
művészet ez, és ezért kiváló nagy elismeréssel
kell adóznunk szerzőnknek. Arra azonban soha
sem tudnók rászánni magunkat, hogy híven kövessük tanácsait, úgy, amint megírta azokat. Testgyakorlati intelmeit oly szertartásos formába önti,
hogy szinte titokzatos, majdnem természetfölötti
jelleget öltenek. Ha csupán azért javasolna mondókákat, hogy a test gyakorlása közben autoszuggeszciót végezzünk velük, még értenők a
dolgot, de varázsige gyanánt nem veszi be a
józanul gondolkozónak természete.
Könyvünk állításai sokhelyt igazságok, de még
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többhelyt csupán forgolódnak az igazság körül.
Komolyan el • akarja velünk hitetni pl., hogy
egy 70 esztendős vénasszony szilárd akaratával
csaknem gyerekké fiatalodott. Való, hogy az okszerű életmód megőrzi a fiatalságot, de hogy
valakinek sikerült volna házából kiutasítani a
halált, mert így akarta, az csak mesékben való.
Az elméletnek van jogosultsága, még a hipotézisnek is, gyakran megcáfolják azonban az előbbit
is, az utóbbi meg épen nem mehet megdönthetetlen igazságszámba. Az író szerint csupa villamosság és delejesség az ember. A gondolat anyag,
melyről akár pillanatnyi fénykép vehető. A telepátia túljár a drót nélkül való telegráf eszén.
Rajta kívül a gondolatkoncentráció meg a szuggeszció természet fölött való teremtéssé varázsol
bennünket.
Sokat ront ezek hitelén, hogy egy szóval sem
említi, hogy maga próbálta volna ki ezeket az
erőket. Egy pár elméleti tudós hatolt a lelkébe
és esküszik a szavukra.
Nem egy kifogásunk lenne a nyelv ellen is.
Itt-ott vét a magyarosság ellen és rajong az
idegen kifejezésekért. Alig kerülhetjük el egyszer-másszor, amikor leginkább találnak gondolatainkkal. De ha ismerjük a helyes magyar értelmüket, csakugyan fölösleges idegenből szállítani.
Alexy pedig ismeri magyar értelmüket, mert
szótárszerűleg közli a vonal alatt. Egy-két tévedés köztük is megesik.
Szóval röviden: vegyes a mű hatása. Van
benne sok nagyon jó dolog. Kivált első részében.
Ez megvilágítja a célirányos nevelés módszerének
reformirányát. A többiben is akad érdekes, de
talán mulatságos is. Következtetései túlságosan
merészek, sőt valószínűtlenek. Annyi azonban
bizonyos, hogy Alcxy Elza komolyan és sokat
tanult, tiszta szívvel lelkesedik a szépért és jóért,
és legnemesebb szándéka felebarátainak boldogítása.
Havas
Irma.

* Iparosok olvasótára. (Szerkeszti: Mártonfy
Márton. Kiadja a Lampel-Wodiáner cég.) Az „Iparosok olvasótára u című vállalatnak legújabban
három füzete jelent meg. Hasznos
olvasmányok
cím alatt vegyesen tartalmaznak e füzetek kisebb
közleményeket az ipari ismeretek köréből, szépirodalmi, ipar- és művelődéstörténeti cikkeket,
melyek közül egyik — Klein Jakab műépítész
munkája — egy egész füzetet vesz igénybe. Címe :
„A fjlmezők és falnyílások", mely harmadik folytatása az ugyanitt megjelent füzeteinek. A falmezők képzéséről, az ablakképzések különféle
módjairól, a kapuzatokról, a homlokzat összeállításáról és az ebben érvényesülő általános irányelvekről szól. A gyakorlati ember számára készült
s a világos stílust még jobban megérthetővé teszik
a gondosan rajzolt szemléltető-ábrák.
A második és harmadik kettős füzet több író
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munkája. Igen értékes mindjárt az első cikk,
melyet Mártonfy Marcell dr. írt „Reformkérdések
a szabadalmi jog köréből" címmel. Igen sok panasz van még szabadalmi jogrendszerünk ellen s
ezért a szerző különösen azokkal a kívánságokkal
foglalkozik, melyek szabadalmi jogunk reformját
sürgetik. Szabadalmi törvényünk több paragrafusát
ismerteti, összehasonlítja más szabadalmi jogrendszerekkel, mint pl. a svájcival és angollal, hol
sokkal szabadelvűbb álláspontot foglalnak el e
tekintetben. Rámutat a lassú, de természetes fejlődésre, továbbá szabadalmi törvényünk ama helytelen pontjaira, melyek az egyes feltalálótól nem
a természetes fejlődést kívánják „hanem egyenesen
azt a lehetetlenséget, hogy mindenki a maga találmányával igyekezzék a külföld iparát egyszerre
túlszárnyalni, vagyis egyszerre oly fölfedezéssel
föllépni, amely még sehol a világon nem ismeretes, oly magasra emelkedni, ahol még a külföldi ipar sem áll". Kitér az ez irányban tett
indítványok, rendeletek és törvények fejtegetésére,
melyek arra az eredményre vezetnek, hogy azok
a törekvések, melyek a német és magyar szabadalmi törvények megváltoztatásával az alkalmazottak saját találmányához való jogának elismerését
sürgetik, a legnagyobb mértékben helyesek és
méltánylandók.
Ugyanezekben a füzetekben jelent meg Hidvégi
Benőtől „Két úrfi", Sárándy Istvántól „A gubás
céh kincse" és „Kovács Julis lakodalma" című
novellák s Tarczay Györgytől kisebb apró történetek. A művészet, ipar és földrajz köréből is
igen értékes cikkek: Dömötör István, Rózsa Károly,
Seemann Gábor és Vértesy Sándor cikkei, melyekről bátran elmondhatjuk, hogy igazi hasznos
olvasmányok, s érdemük, hogy valamennyi gondos,
tiszta magyarsággal van megírva. Egy-egy füzet
ára: 60
fillér.
(j.)

Hivatalos

rész.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter:
Köszönetét nyilvánította: a Hernádvölgyi
magyar vasipar - részvény társaság vezérigazgatóságának, amely a radoskői gör. kath. kántortanítói lakás újjáalakítási költségeire 500 koronát s a nevezett iskola tantermének tanszerekkel való felszerelésére 100 K-t adományozott.
K i n e v e z t e : ütő Lajos oki. tanítót a nagyajtai áll el. isk.-hoz r. tanítóvá; Onea Péter
nagyalmási gör. kel. el. isk. tanítót a nagyalmási áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Kocsis Lajos
oki. tanítót a szeődemeteri áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Hild Péter oki. tanítót a farkasdi közs. el.
isk.-hoz r. tanítóvá; Béllgrasch Jácos és Jordán
Péter királykegyei közs. el. isk. tanítókat a királykegyei újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. tanítókká; Szabó Géza oki. tanítót a kisbudaki ál1.
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el. isk. hoz r. tanítóvá; Balázsi Ferenc oki. tanítót a kismányai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Bíró József oki. tanítót a csíkdelnei áll. el. isk.hoz r. tanítóvá; Mészáros Gyula oki. tanítót a
kisguti áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Stoics Lázár
ravenszkai közs. el. isk. tanítót a dobollópataki
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; lírabár Emil havasaljai gör. kath. el. isk. tanítót a forráshutai
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Ivancsó Ödön oki.
tanítót a szajkófalvai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Forr an Ferenc, Novoszél János, Mezei Mihály,
Bakody Márton, Harsányi János, Lebák Béla,
Forray
János, L. Bieliczhj
Veron,
Fülöp
Antónia, B. Fischer Berta, Sz. Lux Irma, Soltész József, Szupits
Márton, Szekfü Ferenc,
Fodor János, Winkler Irma, Bl. Tóth Viktória,
Sóti Béla, Béllér Irén, I). Arvay Matild, Jung
János, D. Lebák Ida, Málisza Ignác, Ose Szabó
Dániel, Ellinger Amália, Novoszél Andor, Stökl
József, Kovács János, Nagy
Sándor, Fodor
György, Pintér Mihály, Gerber Károly, Szupits
József, Homolya _ Matild, M. Huszár Viktória,
Mester István, Újházy Anna, Kis Zentai Gizella,
Döme László, Novoszél István, Bubala Ignác,
Halász Menyhért, Rieger Ilona, Latky Ilona,
Kalmár Antal, Lengyel Mária zentai közs. el.
isk. tanítókat, ill. tanítónőket a zentai újonnan
szervezett áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké ; A. Majer Ádám oki. tanítót a sándorfalva homokpusztai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Vétzy Viktor oki. tanítót a szádellői áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá; Schloszarik Gyula oki. tanítót a felsőhutkai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Báron Gyula bártfaújfalusi róm. kath. el. isk.
tanítót a bártfamihályói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bernjén Nándor oki. tanítót a makó-külterületi
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Szentgyörgyi Mária oki. tanítónőtacselejiáll.el. isk.-hoz r. tanítónővé; Vargha
Lászlóné szül. Papp Erzsébet oki. tanítónőt a tergovesti áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Molo Mária
istvánlakai közs. el. isk. tanítónőt az istvánlakai áll.
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Csasztck Ilona oki. tanítónőt a vágáshutai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé;
Szeitl Jolán oki. tanítónőt a petniki közs. el.
isk.-hoz r. tanítónővé; Almássy Margit oki. tanítónőt a stószi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Kender
Piroska oki. tanítónőt a lubina-klacskehi áll. el.
isk.-hoz r. tanítónővé; Pál Anna oki. tanítónőt a lukai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé;
Fedorka Istvánná szül. Morgen Mária oki. kisdedóvónőt a nagykárolyi Ill ik számú áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé; Marosi Sarolta oki. kisdedóvónőt a petőszinyei áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé ; Herschkovits Natália oki. kisdedóvónőt
az árpástói áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé;
Licsmann Irén oki. kisdedóvónőt a nagylucskai
áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé; Dávid Anna
oki. kisdedóvónőt az ökörmezői áll. kisdedóvóhoz
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kisdedóvónővé ; Molnár Jolán érsekvadkerti közs.
kisdedóvónőt a kékkői áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé ; Krmann
Margit oki. kisdedóvónőt a
losoncztamási áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé.
Szolgálattételre b e r e n d e l t e : Molnár Ferenc szurduki áll. el. isk. tanítót a szolnokdobokavármegyei kir". tanfelügyelőséghez, jelen
minőségében.
Jeleii minőségében á t h e l y e z t e : Sipos Zsigmond diesőszentmártoni áll. el. isk. tanítót a
szászkisalmási, Kovács Károly ádámosi áll. el.
isk. ig.-tanítót a diesőszentmártoni és Szabó
László szászkisalmási áll. el. isk. tanítót az ádámosi áll. el. isk.-hoz; Balogh Márton magyarbeczei áll. el. isk. tanítót az asszonynépei és
Szász Károly alamóri áll. el. isk. tanítót a
magyarbeczei áll. el. isk.-hoz; Nagy György
magyarvalkói és Szentpéteri Gyula perecseni áll.
el. isk. tanítókat kölcsönösen; Weisz Károly
újpesti és Dus Gábor pancsovai áll. el. isk. ig.tanítókat kölcsönösen; Balogh Antal makó-külterületi áll. el. isk. tanítót az aranyosmegyesi
áll. el. isk.-hoz; Réthy Gyula magyarpécskai tanyai
áll. el. isk. tanítót a magyarpécskai felsővárosi,
Weidmann
Péter bártfamihályói áll. el. isk. tanítót pedig a magyarpécskai tanyai áll. el. isk.hoz; Csohány Béla felsőhutai áll. el. isk. tanítót
a hernádzsadányi áll. el. isk.-hoz; Szanyi Ferenc
szádellői áll. el. isk. tanítót a szernyei áll. el.
isk.-hoz; Nagy István sándorfalva-homokpusztai
áll. el. isk. tanítót a sándorfalva-szaporhegyi áll.
el. isk.-hoz; Saskeőy József őscsanádi áll. el. isk.
c. ig.-tanítót és Leszi János sztancsófalva-ligeti
áll. el. isk. tanítót kölcsönösen; Borbély Lajos
bálványosváraljai áll. el. isk. tanítót és özv. Oroszlánné Osváth Katalin csákigorbói oki. tanítót, ill.
tanítónőket kölcsönösen; Kuhn Renée hatvani és
Némethné Fülöp Krisztina nagykanizsai áll. el.
isk. tanítónőket kölcsönösen; Orbán Julia cseleji
áll. el. isk. tanítónőt a fülöpszállás-kerekegyházai
áll. el. isk.-hoz; Putzné Gál Klára petőszinyei áll.
kisdedóvónőt a veszprémi II. számú áll. kisdedóvóhoz ; Révay Istvánné szül. Jármy Ilona áll.
kisdedóvónőt a nagykárolyi IV. számú áll. kisdedóvóhoz; Odry Mária kékkői áll. kisdedóvónőt az
érsekvadkerti áll. kisdedóvóhoz; Vargha László
kisbudaki áll. el. isk. tanítót a tergovesti áll.
el. isk.-hoz.
Jelen állásában végleg m e g e r ő s í t e t t e :
Terziu Ezaiás lunkaviczai (volt határőrvidéki)
közs. isk. tanítót; özv. Leszkováez
Istvánná
csurogi közs. isk. tanítónőt.
Nyugdíjat utalványozott: Illés János főnyi
ref. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 780
K-t; Auka
Illés novolyi munkaképtelen gör.
kath. el. isk. tanítónak évi 360 K t ; Porubszky
Ágoston pozsonyi munkaképtelen ág. hitv. ev.
tanítónak évi 2640 K-t; Vank (Vancu) János
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aradi munkaképtelen gör. kel. tanítónak évi
1980 K-t; Konyovits
Sándor szilbereki gör.
kel. el. isk. elaggott tanítónak évi 2040 K-t;
Hajele János gácsfalui róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; Baffai Mihály makói ref.
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1700 K-t;
Voda Miklós otoháni közs. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1000 K-t; Szaplonczy Gyula
zetényi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1340
K-t; Visioli Bertalan vajdarécsei közs. el. isk.
munkaképtelen tanítónak évi 860 K-t; Osvald
János nagymegyeri ref. el. isk. tanítónak évi
1660 K-t; Martin Ádám munkaképtelen őscsanádi áll. el. isk. tanítónak évi 1960 K-t; Nehéz
József szini ref. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1040 K-t; Süss Ármin hőgyészi izr.
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1460 K-t;
Kovács Antal inámpusztai róm. kath. munkaképtelen tanítónak évi 1160 K-t; Trecselc Gáspár
baráturi munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1020 K-t; Hudinszky István szécsényhalászi róm. kath. elaggott tanítónak évi 1320 K-t;
Márkos Sándor csíkszentléleki munkaképtelen
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1200 K-t;
özv. Riszner
Józsefné szül. Draudt Tekla
csíkszeredai közs. polg. isk. tanítónőnek évi
2680 K-t; Koncsek Gézáné szül. Kiss Róza
makói munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónőnek évi 1620 K-t; Goga Illésné szül. Burián
Perszida munkaképtelen zsebelyi gör. kel. román
el. isk. tanítónőnek évi 900 K-t.
"Végkielégítést e n g e d é l y e z e t t : Szeitl Mária
rábapatonai munkaképtelen róm. kath. el. isk.
tanítónőnek 1000 K-t; Kammerer Mária jászberényi munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónőnek 1300 K-t; Papp Ida munkaképtelen
püspökladányi ref. tanítónőnek 1200 K-t.
Gyám-, ill. segélypénzt e n g e d é l y e z e t t :
néh. Popescu Porfir nyug. kovaszinczi gör. kel.
el. isk. tanító özv., szül. Caravioni Juliannának
évi 659 K-t; néh. Puskás Gábor nyug. szentpéterfalvai gör. kel. el. isk. tanító özv., szül.
Puskás Ilonának évi 300 K-t; néh.
Mátyás
Lajos keresztvári nyug. áll. el. isk. ig.-tanító
özv., szül. Mihály Karolinának évi 682 K 40 f t ;
néh. Iiertzka Henrik kürti izr. el. isk. tanító
özv., szül. Stern Léninek évi 660 K-t, Ferenc,
Mór, Zoltán és Kornélia nevű kiskorú árváinak
egyenként 110 K-t, együtt 440 K-t, mindössze
1100 K-t; néh. Szirmai János nyug. kisvarjasi
közs. el. isk. tanító özv., szül. Lukács Borbálának évi 500 K-t; néh. Kekécs József volt felsőnánai róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Stőeszel Borbálának évi 315 K 66 f-t.
Árvaházba való f e l v é t e l é t e l r e n d e l t e : néh.
Oláriu Miron ottlakai gör. kel. el. isk. tanító
Veturia nevű árvájának a kecskemétibe; néh.
Domonkos József sobori róm. kath. el. isk. tanító
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András nevű árvájának a debreczenibe; néh.
Somogyi András pócspetrii róm. katb. el. isk.
tanító Gábor nevű árvájának a debreczenibe,
Károly és Mária nevű árváinak pedig a kecskemétibe ; néh. Weinhold István rábéi róm. kath.
el. isk. tanító Ilona nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. Steiler Ignác jeczenyei róm. kath. el.
isk. tanító Nándor nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. Haraszti Gyula szabadkai közs. el.
isk. tanító Margit nevű árvájának a kecskemétibe;
néh. Csontea Konstantin hidegkúti közs. el. isk.
tanító Szilvia nevű árvájának a debreczenibe;
néh. Csupák Gáspár karámi áll. el. isk. tanító
Elemér nevű árvájának a kecskemétibe; néh.
Munkácsi Sándor hajdúböszörményi ref. el. isk.
tanító Borbála és Barna nevű árváinak a debreczenibe, Sándor nevű árvájának pedig a kecskemétibe ; néh. Leviczky Cirill dombosteleki áll. el.
isk. tanító Béla nevű árvájának a debreczenibe ;
néh. Biltz Péter joódi gör. kath. el. isk. tanító
Gergely nevű árvájának a kecskemétibe; néh.
Szabó Dezső szirmai ref. el. isk. tanító Dezső
nevű árvájának a kecskemétibe; néh. Ungur
Lajos felsőkaznacsi gör. kath. el. isk. tanító
Eugenia nevű árvájának a kecskemétibe; néh.
Koscs András sznakói gör. kath. el. isk. tanító
István nevű árvájának a kecskemétibe; néh.
Ternyei István baktai ref. el. isk. tanító István
és Erzsébet nevű árváinak a debreczenibe, Sándor nevű árvájának pedig a kecskemétibe ; néh.
Fábián Dénes nappelyki áll. el. isk. tanító Béla
nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. JRétlii
Dénes kisillyei ref. el. isk. tanító Mózes nevű
árvájának a kecskemétibe; néh. Pálmai József
hollóházi áll. isk. tanító Gizella és Etelka nevű
árváinak a kolozsváriba; néh. Imre József
hajdúböszörményi ref. el. isk. tanító Zoltán nevű
árvájának a debreczenibe ; néh. Hátiéi Géza
basahídi közs. tanító Ferenc nevű árvájának a
debreczenibe; néh. Pintér Dénes ráczpalotai ref.
el. isk. tanító Erzsébet nevű árvájának a debreczenibe ; néh. Papp Ágoston beéli gör. kath.
tanító Viktor nevű árvájának a kecskemétibe;
néh. Práger Ferenc kozárdi róm. kath. el. isk.
tanító Imre nevű árvájának a kecskemétibe ; néh.
Kovács Ferenc magasfoki áll. el. isk. tanító
Karolin nevű árvájának a kecskemétibe; néh.
Török Pál belicui róm. kath. el. isk. tanító Kálmán nevű árvájának a debreczenibe; néh. Vásárhelyi István jászberényi ref. tanító György nevű
árvájának a debreczenibe; néh. Hitter Miklós
róm. kath. el. isk. tanító Ede nevű árvájának a
debreczenibe; néh. Pázmány Gyuláné, szül. Paulin
Karolin székelykevei áll. isk. tanítónő Vilma és
Kornélia nevű árváinak a kolozsváriba.
—
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Különfélék.
A tanítók hálája.
Egy felhívást kaptunk, mely Magyarország
néptanítóihoz van címezve. A felhívás aláírói
veszprémi róm. kath. tanítók. Szól pedig arról,
hogy tegyenek a tanítók két alapítványt: egyet
Apponyi Albert gróf, egyet pedig államtitkárja,
Tóth János nevére. A két alapítvány célja:
hálából megörökíteni e két férfiú emlékezetét.
A felhívás szerint:
A miniszter ú r nevére teendő alapítvány kamata évenként olyan tanítók között osztandó
fel, akik társadalmi téren a nép javára sikeresen működtek és akik nemzetiségi helyen a
magyar nyelv terjesztése körül kiváló érdemeket
szereztek.
Az államtitkár úr nevére teendő alapítvány
kamata pedig évenként felosztandó 1. olyan
gyermekes özvegyek között, kik korán elhalt
tanító-férjük után nyugdíjat nem élveznek;
2. olyan családos tanítók között, kiket hosszas
betegség, vagy elemi csapás sújtott, vagy pedig,
akik súlyos betegségük gyógykezeltetésére önerejükből képtelenek, és 3. azon tanítók között,
kiknek legalább két gyermekük a népiskolán
felüli magasabb iskolába jár.
Az alapítványok megteremtésére a mozgalom
vezetői a tanítóság körében gyűjtést rendeznek.
Az adományok Nagy Lajos igazgató-tanító
címére, Veszprémbe küldendők. A mozgalom a
„Nemzeti Iskola" című laptársunk egyik cikke
nyomán kelt életre; a felhívás szerint ugyanez
a lap fogja az adományokat nyugtázni. A felhívásban az is benne van, hogy a „Néptanítók
Lapja" hetenként szintén nyugtázni fogja a
gyűjtés eredményét. Minthogy e lap a kultuszminisztérium hivatalos lapja, a gyűjtést névszerint nem nyugtázhatjuk, nehogy bárki is
azzal vádolhasson meg, hogy a nevek közlésével erkölcsi nyomást akarunk gyakorolni a
tanítóságra, de természetesen, az esetleg egyenesen a laphoz érkező gyűjtéseket nyugtázzuk
s általán a tanítóság nemes mozgalmáról időnként tájékoztatni fogjuk olvasóinkat.
— Köszönet. Deák István vágfarkasdi rektor
lapunk útján mond köszönetet a békésbánáti ev.
ref. tanítótestületnek, mely őt 68 éves tanítóskodása alkalmából táviratilag üdvözölte.
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— Az Országos Állatvédő-Egyesület által
kiadott Gyermeknaptár anyagának érdekében hirdetett pályázat eredménye. A „Néptanítók Lapjában közöltük az Országos Állatvédő-Egyesület
által hirdetett irodalmi pályázatot, melynek eredményéről az Egyesület a következő jelentést
küldte hozzánk: A népiskolai tanuló-gyermekek
értelmi színvonalához mért, a nagy természetből
vett s állat- és növényvédelmi tárgyú, tanulságos
és egyben erkölcsnemesítő olvasmányokat írni
nehéz.
Rendszerint túlalacsony, a kelleténél
naivabb, vagy túlmagas, a 6—12 éves gyermek
által meg nem érthető színvonalon szoktak készülni az ily irodalmi munkák. Látjuk ezt az
egyesületünk által kitűzött pályázatra beérkezett
pályaművek egy részéből, melyeket az imént
jelzett okok miatt a versenyből kénytelenek voltunk kizárni; látjuk azoknak egy másik részéből,
amelyeket a bírálók módosítással közölhetőknek,
de pályadíjra érdemeseknek nem találtak. Örvendetes mégis, hogy a 6l-et kitevő pályamunkák
között talált a bírálat olyanokat is, amelyek a
pályázat követelményeinek jól, vagy igen jól
megfelelnek. Ezek szerzőinek a 2 0 — 2 0 korona
díjat a bírálók odaítélvén, egyesületünk azt a
szerzőknek kiutalványozta, s a bírálat indítványát
elfogadva, oda határozott, hogy a módosításokkal
ugyan, de még használható műveket alkalomadtán
esetleg közölni és honorálni fogja, az alkalmasaknak egyáltalán nem találtakat pedig megsemmisíti. Ez utóbbi sorsra jutnak a következő
művek: Az anyóka kecskéje. Az én védenceim.
Gondozd a madárkákat. Tettek után ítélj. Fohászkodás. Isten és az állatok iránti szeretet.
Ne bántsd a madár fészkét. A tanító bácsi kutyája. A méh és a molyok. Állatok, mint gyermekeink játszótársai. A kanári. Anya a fiaihoz.
A hűséges Bodri. A kecske és a disznó. A juhász kutyája. Szeressétek az állatokat. A grófné
ruhája. Ne légy az állatokhoz kegyetlen. Napsugár. Tündérvár. Az őzecske. A téli vendég.
A hálás kutyák. Védjétek és szeressétek a madarakat. Egy kis séta. Három pajtás. Módosítással esetleg közöltetnek kiadandó ifjúsági olvasókönyvben, vagy az idei, avagy a jövő évi Gyermeknaptárban, esetleg az „Állatvédelem"-ben, és
akkor honoráltatnak a következők: A flóber. A
kis Juliskáék pipikéi. Madár az iskolaajtóban.
Hűség. Micuska és Sajó. Koch, a mi kutyánk.
Egy falusi reggel. Pipiske. Az állatvilág. Milyen
volt és milyen lett Péter ? Szekér András meséje.
A kis Pali fecskéi. Zsuzsa izenete. A mi madaraink. Iskola a torony alatt. Gyilkosok. Jancsi.
Árva Bandi szerencséje. A barázdabillegető. A
gyermekek öröme. A denevér. Mese a gyöngyösnyakú gerléről. Mennyit ér egy fészek ? Tündérszép cicuska. Miklós álma. Mint pályadíjI nyertesek helyet lelnek az 1910., vagy az 1911.
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évi Gyermeknap tárban a következők: „Tisza."
í r t a : Firtos Ferike. „A tatár járás." í r t a : Piller
József. „Megtérés." í r t a : Kelen Frida. „Gábor
bácsi doktora." í r t a : Staindlnó Ludvig Mária.
„Miért nem szabad az állatokat
bántani?"
í r t a : Wágner József dr. „Az árvák."
írta:
Bende László. „Az állatot szeressétek." í r t a :
B. Büttner Lina. „A madarak." í r t a : Demuth
Gyula. „Kíméld a madárkát."
í r t a : Fleischer
Zsigmond. „Szeresd a munkátírta:
Szabó
Elemér. Amidőn megköszönjük a t. pályázóknak
a nemes ügy iránti szíves érdeklődésüket, tisztelettel kérjük azt a jövőre is. Egyben őszintén
gratulálván a díjnyertesek sikerült, szép műveihez, megjegyezzük, hogy a kéziratokat, melyek
hivatalos akták, vissza nem szolgáltatjuk. Az Országos
Állatvédő-Egyesület.
— A Brassóvármegyei általános t a n í t ó egyesület május 19-én tartott közgyűlésén örökös
tiszteletbeli tagjává választotta Benedek Eleket,
lapunk főszerkesztőjét. Az erről szóló oklevelet
június 16-án, Elek napján adta át szerkesztőnknek az egyesület küldöttsége, Dávid Mihály elnök
vezetésével. A küldöttség tagjai voltak, Csnlak
Lajos, Sára András, Nagy Gyula és
Burián
Albert. Kedves napot és estét szereztek szerkesztőnknek, ki ezúton is köszönetet mond úgy az
egyesületnek, mint küldöttjeinek.
— Méhészeti előadások. Az állami méhészeti szaktanítók folyó évi augusztus hónapban
az alább megnevezett napokon ós helyeken tartanak előadásokat: 1. Pataki Béla, második kerületi, székhelye Pápa. 6-án Vináron, 7-én Gergelyin, 8-án Belsőraton, 9-én Simonyin, 10-én
Oszfiasszonyfán, 11-én Sárváron, 12-én Porpáczon,
13-án Darázson, 14-én Yépen, 16-án Hermánon,
17-én Dömötörin, 18-án R.-Molnárin, 19-én Vasváron, 21-én Oszkón, 22-én Győrváron, 23-án
Egerváron, 24-én Zalaszentivánon, 25-én Olláron,
26-án Szepetken, 27-én Zalabéren, 28-án Rigácson, 29-én Nemeskeresztúron, 30-án Jánosházán,
31-én Bobán. 2. Valló János, harmadik
kerületi, székhelye Pozsony. (2. Vincellériskola.) 9-én
Sztankovánban, 10-én Gombáson, 11-én Rózsahegyen, lá-én Oszadafaluban, 13-án Koritnyiczán,
14-én Liptóteplán, 16-án Liptószentmiklóson,
18-án Liptóújváron, 19-én Csorbán. 3. Rózsa
János, negyedik kerületi, székhelye
Sárospatak.
13-án Putnokon, 14-én Rimaszécsen, 1-5-én Várgedén, 16 án Rimaszombaton, 17-én Felsőbalogon,
18-án Meleghegyen, 20-án Kisgőczön, 21-én Radvánczon, 22-én Bártfán, 23-án Makcsán. 4. Forgách Lajos, ötödik kerületi, székhelye
Arad.
(Nagyváradi-utca 9.) 16-án Békéscsabán, a gazdasági ismétlő-iskolánál, 17-én Dobozon, 18-án
Dobozmegyeren, 21-én Kamuti iskolánál, 23-án
Kondoroson, 25-én Fáspusztán. 5. Tóth János,
hatodik kerületi, székhelye Nagyenyed.
23-án
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Zalatnán, 25-én Abrudbányán, 26-án Verespatakon, 28-án Preszákán, 30-án Diómálon. 6. Nagy
János, hetedik kerületi, székhelye
Kolozsvár,
6-án Füleházán, 7-én délelőtt Magyaron, délután
Disznajon, 8-án délelőtt Felfalun, délután Beresztelken, 9-én délelőtt Abafáján, délután Körtvélyfáján, l l - é n Kolozspusztán, 12-én Válaszúton,
13-án Kolozsborsán. 7. Valló Árpád, nyolcadik kerületi, székhelye Temesvár. A gödöllői
állami méhészeti gazdaságban tesz szolgálatot.
—- Pályázat. A gödöllői m. kir. állami méhészeti gazdaságban a folyó évben szeptember hó
15 én megkezdődő kétéves méhészmunkás-tanfolyamra a m. kir. földmívelésügyi minisztérium
pályázatot hirdet. Fel fog vétetni hat olyan
egyén, kik 16-ik életévüket betöltötték, de 3 5-ik
életévüket még túl nem haladták. A felvételt
kérő és egykoronás bélyeggel ellátott folyamodványokat a m. kir. földmívelésügyi miniszterhez
(Budapest, V., Országház-tér 11. sz.) folyó évi
augusztus hó 15-ig a következő okmányokkal felszerelve kell benyújtani: 1. keresztlevél (születési bizonyítvány); 2. az elemi népiskola négy
osztályának elvégzéséről szóló bizonyítvány; 3.
hiteles bizonyítvány arról, hogy folyamodó valamely mező-, kert-, szőlő- vagy erdőgazdaságban mint segédmunkás vagy mint egyéb alkalmazott legalább egy évet gyakorlatilag töltött és
használhatóságának s megbízhatóságának tanújelét
adta. A földmíves- vagy kertmunkás-iskolát végzettek előnyben részesülnek; 4. azok, kik szülői
gondozás alatt nem állanak, kifogástalan magaviseletükről tanúskodó községi bizonyítványt, azoknak pedig, kik szülői vagy gyámi gondozás alatt
állanak, az említett községi bizonyítványon kívül
még a szülőik, esetleg gyámjuk oly beleegyezőnyilatkozatát is kell mellékelni, mely az illetőknek a tanfolyamra való belépést megengedi;
5. csatolandó továbbá az ép, egészséges és munkára edzett testalkatot igazoló orvosi bizonyítvány, a himlőoltási bizonyítvánnyal együtt; 6. a
hadköteles sorban levők részéről szükséges annak
feltüntetése, hogy a katonai szolgálat teljesítésének ideje a gazdaságban töltendő két év tartamával nem esik össze. Előnyben reszesülnek
azok, kik hadkötelességüknek már eleget tettek.
A tanfolyamra felveendő egyének a telepen
szabad lakást és államköltségen teljes ellátást
kapnak. A hallgatók betegség esetén ingyenes
orvosi segélyben és gyógyszerben részesülnek.
A szükséges könyveket, írószereket, a gyakorlati munkákhoz megkívántató felszereléseket,
szerszámokat és eszközöket a tanulók használatára a gazdaságban kapják. Ezenken kívül évenként
minden növendék 60 korona ruhapénzben is
részesül oly módon, hogy a szükséges ruházatnál ezen összeg erejéig a gazdaság vezetője
gondoskodik.
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— Az állandó ellátás. (Közig, bírósági határozat.) Az 1885. évi XXI. t.-cikk 17. §-ának
az ellátási igény érvényesítésére vonatkozó azt
a rendelkezését, hogy ha az igény a jogcím
beálltától számított egy év alatt nem érvényesíttetik, az állandó ellátás csak a kérelem beadását követő hónaptól jár, a tanítók özvegyének
segély- és árvagyámpénze tekintetében is alkalmazni kell.
A m. kir. közigazgatási bíróság 1908. évi
2930. sz. határozata. A közigazgatási bíróság
néhai D. György tanító özvegyének született Sz.
Borbálának özvegyi segély- és árvagyámpénz
iránt támasztott igénye ügyében a m. kir. vallásés közoktatásügyi miniszternek 1908. évi 10.322.
szám alatt hozott határozata ellen a nevezett
özvegy által beadott panaszt az 1896. évi
XXVI. törvénycikk 53. szakasza alapján tárgyalás alá vévén, következőleg ítélt: A m. kir.
közigazgatási bíróság a panasznak helyt nem
ad. Indokok: A tanítók özvegyének özvegyi
segély- és árvagyámpénze ugyanazon célú és
rendeltetésű, mint az állami alkalmazottak özvegyének nyugdíja és nevelési pótléka. A cél
és rendeltetés azonosságából következő joghasonlatosság alapján, a bíróság állandó gyakorlata a
tanítók özvegyeinek ily igényénél ugyanazt a
jogelvet alkalmazza, melyet az állami alkalmazottaknál az 1885. évi XXI. t.-cikk 17. §-a az
igény érvényesítésének ideje és ez idő elmulasztásának következményeként rendel, hogy t. i. ha
az igény a jogcím beálltától számított egy év
alatt nem érvényesíttetik, az állandó ellátás csak
a kérelem beadását követő hónaptól jár. Tekintve
tehát, hogy a panaszló igényének jogcíme férje
halálával, 1876. évi február hó 7. napján állott
be, kérelmét pedig csak 1906. évi augusztus
hóban nyújtotta be: a vallás- és közoktatásügyi
miniszter az irányadó jogelvnek megfelelően határozott akkép, hogy az özvegyi segélyt, mint
állandó ellátást, csakis 1906. évi szeptember
hó 1. napjától kezdve állapította meg, az árvagyámpénz megállapítását pedig mellőzte, mert a
most említett időben az árvák már meghaladták
azt a kort, ameddig gyámpénzben részesíthetők.
— Tanítói gyűlés. A Magyar Református
Tanítók Országos Egyesülete augusztus 21-én
délelőtt 9 órakor Budapesten, a Lónyai-utcai ref.
főgimnáziumban tartja közgyűlését. Az elnökség
figyelmébe ajánlja a gyűlésen megjelenni szándékozóknak, hogy kedvezményes vasúti jegy iránt
mielőbb Kozma László orsz. bizottsági elnökhöz,
Csízre forduljanak.
— Az Eötvös-alap (Orsz. Tanítói
Segélyegyesület) elnöksége f. hó 1-én bocsátotta ki a
nyári közgyűlés meghívóját, mely szerint aug.
hó 23-án, hétfőn reggel 8 órakor tartják Buda-
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pesten, a Tanítók Ferenc József Háza gyűléstermében (VIEL, Szentkirályi-utca 47., I. em.) az
Országos Osztóbizottsági s folytatólagosan 10 órakor a rendes közgyűlést. Előbbire az Országos
Osztóbizottság tagjait, utóbbira a jótékony intézmény minden tagját tisztelettel meghívja az
elnökség. Az Országos Osztóbizottsági gyűlés tárgyai: 1. Az ösztöndíjak odaítélése. 2. A segélyek
kiosztása. 3. Fölvétel a budapesti és a kolozsvári
Tanítók Házába. A közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki
megnyitó. 2. Elnöki bejelentések. 3. Az Országos
Osztóbizottság határozatainak bemutatása. 4. Választás. (Választandó : egy titkár, egy másodtitkár,
3 választmányi tag és a Tanítók Házai igazgatótanácsba 1 tag.) 5. A közgyűlés berekesztése.
— Halálozások. Küzdy István trencsénvármegyei kir. segédtanfel ügyelő folyó évi július hó
27-én, életének 41-ik évében elhunyt. — Ifj.
Mészáros Imre állami elemi iskolai tanító 38
éves korában, tanítói működésének 18-ik évében,
f. évi július hó 20-án elhunyt Csongrádon. —
Kánszky Lajos rajeczi róm. kath. tanítónak 1909.
évi július hó 20 án életének 20-ik és a tanítóságának 2-ik évében elhunyt. Áldás emlékükre!

Szerkesztői üzenetek.
H. A. (Eskü a népiskolában.) Alkalmilag sorra
kerül. — Cs. P. (A tanyai tanító portája.) Szintén. —
P. V. (Versek.) Az „Igaz is" című kivételével közölhetők. Ennek a második strófáját a „hehehe, hahaha"
megrontja. — Sz. A. Nagyon szép a Gárdonyban című.
A másik kevésbé tetszik. — H. L. (Versek.) Sorra
kerülnek. — Sz. (Az ideges gyermekek nevelés-oktatása.)
Megfelelő símítással jöhet. — Gy. (Lenyelt milliók.)
Kisebb igényű lapba való. — P. J. (Javaslat.) Illetékes
helyre juttattuk. — P. (Még egy évet.) Aligha segítene
a bajon az ön javaslata. — M. (A zöldségtermelésről
általában.) Nem közölhető. — Ji. (Délutáni szieszta.)
Ügyes szárnypróbálgatás. — F. J. (Péterke. Bagolyélet.)
A történet ügyesen van megírva, de nagyon is valószínűtlen. A vers is tehetségre vall, de egy-két szó
rontja hatását. Egyiket sem közöljük, de érdekkel
váijuk az ígéret beváltását. — B. (A népiskola féladatai.)
Mindazok a kérdések, melyeket felsorol, tényleg az
ismétlő-iskola feladatai körébe tartoznak s a megnevezett cikkek írói is bizonyára nem gondoltak az alsóbb
osztályokra. A tárca nem veszett el, csak sorrakerülését megnehezíti a hasonfajta kéziratok nagy tömege. —
N. (Természetimádás.) Nem üti meg a mi mértékünket.—
G. Elég csinos kis vers, megérdemli a bíztatást. —
Homo novus. Sikerült rész. Sorra kerül.
Tartalom: Katonás nevelés. Balásy Dénes. —
A nyári tanfolyamok. Leyrer Mátyás. — Osztályismétlés. Kóródy Miklós. — Magyarország népoktatásügye az 1906/7. iskolai évben. Réthi Lajos. — Levél
Németországból. Lakatos Lajos. — Tanítók tanácsadója. — Szépirodalom: Sáska-dal. Szabolcska
Mihály. — Petőfi. Kardos Albert. — Külföldi szemle. —
Könyvesház. — Hivatalos rész. — Különfélék. —
Szerkesztői üzenetek.

•28. SZÁM.

NÉPTANITÓK

LAPJA.

21

GAZDÁSÁGI NÉPOKTATÁS.
Kovatveawsui: J C E O I X H » ! »

Gazdasági szakoktatásunk
fejlődése.
írta:

Papp

ViJctOr.

A mezőgazdaság virágzásának és fejlődésének alapja: a szakértelem, melyet csak helyes
irányú és kellően gondozott szakoktatás adhat
meg. A szakoktatás fejlesztése a mezőgazdaság
fejlődésének legfontosabb eszköze, mert szervesen, minden külső beavatkozástól függetlenül,
magától viszi azt előre és emeli magas színvonalra. A legjobb útravaló, melyet az állam
gondoskodása a gazdának az élet számára
adhat, az alapos szakképzettség.
A földmívelésügyi miniszter ezt az elvet szem
előtt tartva, különös súlyt helyezett a szakoktatás gondozására, amiről mindenki meggyőződhetik, ha a földmívelésügyi minisztérium
kiadásában most megjelent „ Három év Magyarország mezőgazdasági
politikájában
1906—
1909." című könyvet elolvassa.
A siker biztosítására mindenekelőtt az alapot,
a széles népréteg megfelelő oktatását kellett
megvetni, amire egyrészről a földmívesiskolák
és az egyes speciális ágakra kiképző iskolák,
másrészt a népies gazdasági tanfolyamok voltak
és vannak hivatva. Úgy az egyik, mint a másik
irányban jelentékeny lépések történtek a lefolyt
években. Mindenekelőtt arra törekedett a földmívelésügyi miniszter, hogy a földmívesiskolák
számát, amennyire a rendelkezésére álló anyagi
eszközök engedték, gyarapítsa. Három év
alatt két új földmívesiskolát állítottak fel, egy
újabbnak a felállítására pedig a munkálatok
már is folyamatban vannak. Ez iskolák egyike
a Székelyföldre esett, a másik pedig a felvidéken, Kisszebenben nyert elhelyezést, hogy
azok áldásaiban az országnak lehetőleg mindenik vidéke részesüljön.
A földmívesiskolák számának növelésén kívül
más irányban a vallás- és közoktatásügyi
miniszterrel egyetértőleg igyekezett Darányi
miniszter a rendszeres iskolai gazdasági okta-
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tásnak a továbbfejlesztésén. A gazdasági népoktatásról kidolgozott törvényjavaslat ezt a
célt szolgálja, mely szerint az immár több
mint 10 éves múlttal bíró gazdasági ismétlőoktatás intézményszerű szervezése, állandósítása
és általánosítása a fő cél. A törvényjavaslat
értelmében minden község, ahol a lakosság
túlnyomó része gazdálkodással (földmívelés,
állattenyésztés, szőlészet, kertészet, erdészet)
foglalkozik és ahol összesen legalább is 50
ismétlő-tanköteles gyermek van, kik más oktatásban nem részesülnek, köteles gazdasági
népiskolát felállítani. Ott, ahol az ismétlőtanköteles gyermekek száma 120-nál kevesebb,
a javaslat értelmében a gazdasági népiskola a
meglevő elemi iskola mindennapi tanfolyama
körül akként szervezendő, hogy abban mind
a gazdasági, mind a közismereti tárgyak tanítását az elemi népiskola tanítói látják el. Olyan
községekben ellenben, ahol az ismétlő-tankötelesek száma legalább 120 és a község anyagi
ereje ezt lehetővé teszi, a gazdasági népiskolát
önállóan kell szervezni. Ezekben az önálló gazdasági népiskolákban az oktatást külön e célra
rendszeresített gazdasági szaktanítói (szaktanítónői) állásra alkalmazott, képesített szaktanerők fogják ellátni.
A tankötelezettséget a javaslat olyképen
állapítja meg, hogy a 12—15. életév közötti
korban minden tanköteles gyermek, ki nem
részesül az elemi iskolánál magasabb oktatásban és nem jár inasiskolába, vagy a saját hitfelekezete által fenntartott népiskola ismétlőtanfolyamába, köteles lesz a gazdasági népiskolába járni. A gazdasági élet szempontjából
ez a rendelkezés nagyjelentőségű, mert a növendék a közismereti tárgyak mellett a gazdasági tárgyakat (talajismeret, növénytermelés,
rétmívelés, állattenyésztés, tejgazdaság, kertészet, szőlőmívelés stb.), szóval mindazt, aminek
a nép saját gazdasága körében hasznát veszi,
tanulni fogja. A tanterv megállapításánál a
vallás- és közoktatásügyi miniszter és a föld-
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mívelésügyi miniszter egyetértőleg fognak eljárni, az iskolák szakfelügyeletét pedig a
gazdasági szaktanárok látják majd el.
Az önálló gazdasági népiskolákkal kapcsolatban egy évre terjedő továbbképző-tanfolyam
is tervbe van véve, amelybe oly földmívesszülők fiait veszik fel, akik a gazdasági népiskolát sikerrel végezték és a 15. életévet már
betöltötték. A tanítás itt díjmentes. E népiskolák tanerőinek képzésére a földmívelésügyi
miniszter két, erre alkalmas földmívesiskolában
gazdasági tanítóképzőt fog szervezni, mert az
önálló gazdasági népiskolánál csak oly okleveles
elemi népiskolai tanító alkalmazható, aki ezen
gazdasági tanítóképző-tanintézet teljes tanfolyamát sikeresen elvégezte és gazdasági szaktanítói (tanítónői) képesítést nyert.
Szakoktatásunk fejlődését mutatja az a körülmény is, hogy a tejgazdasági szakiskola és
munkásképző-iskolák, a baromfitenyésztő- és
munkásképző-iskola, a kertészeti, szőlészeti és
borászati szakiskolák az utolsó években az
illető ágazatokat mind több és több munkaerővel és vezetővel látták el. Az oktatás súlya
természetesen a gyakorlati kiképzésen volt
ezekben az iskolákban is, aminthogy az alsófokú szakoktatásnál erre kell leginkább súlyt
helyezni.
A földmívelésügyi miniszter a gyakorlati
kiképzést célzóan egy női háztartási iskola
felállítását is tervbe vette, melynek előmunkálatai készen is állanak, úgy, hogy talán jövőre
már meg is kezdheti működését. Gödöllőn lesz
az iskola, mert a koronauradalom gazdasága
könnyen kapcsolatba hozható a gyakorlati
oktatással. Ez intézménynek felállítására főként
az indította a minisztert, hogy a leánygyermekek körében a gazdasági szakismeret terjesztése által a nép anyagi helyzetének javulása
fog előállani. Egyrészt ugyanis képesíteni fogja
a nőket arra, hogy gazdálkodással foglalkozó
férjüknek a gazdasági munkánál főkép az
apróbb gazdasági ágak művelésével, baromfitenyésztés megfelelő űzésével, kertészkedéssel
segítségére legyenek és ezáltal a család keresetét nem kis mértékben növeljék, másrészről
pedig az egyre inkább kereseti pályákra szoruló
nőknek új, önálló kereseti ágat fog ez az iskola
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az ott nyert ismeretek alapján megnyitni. Ez
a gödöllői iskola internátussal volna kapcsolatos, mely 60 növendékre van tervezve, a tanfolyam pedig egyéves lenne.
Az alsófokú szakoktatásnak azon fontos
része, mely népies tanfolyamok útján már
régóta terjeszti a szakismereteket, az 1908—
1909-ik évi tél folyamán egy igen fontos kiegészítést nyertek. A katonák gazdasági oktatását is meghonosította nálunk a miniszter.
Gazdasági szaktanárok és földmívesiskolai
tanítók 4 — 6 hetes tanfolyamokat rendeztek
Balassagyarmaton, Sátoraljaújhelyen, Esztergomban, Nyitrán, Sopronban, Brassóban, Kassán,
Veszprémben, Keszthelyen, Csíkszeredán és
több más katonai állomáson a katonaság
részére. A földmívelés különböző ágazataiban
nyertek ez úton oktatást a katonák, mely
oktatás sok helyen tavasszal a mezei munkák
szemlélésével kapcsolatban történt, valamint a
háziipari oktatással is kiegészítődött. Szükségtelen hangoztatnunk, mily jótékonyan hat a
nép szakértelmének fejlődésére az, hogyha a
katonai szolgálat ideje alatt is, amikor a nép
fiai hosszabb időre megszakítják rendes foglalkozásukat, ennek keretébe eső oktatásban részesülnek, amely nemcsak régebbi ismereteik felelevenítésére, hanem azoknak pótlására és
továbbfejlesztésére is irányul.
Az alsófokú szakoktatás keretében az iskolán
kívüli szakoktatásnak még egy másik ágazata,
a szakismereteknek népies könyvek útján való
terjesztése terén tapasztalható újabban igen
szép fejlődés. Négyszáz körül jár már a földmívelésügyi minisztérium kiadványainak száma,
amelyeket bizonyára jól ismernek a tanítók.
Ezekből a kiadványokból csak egy évben
150,000 darab fogyott el, ami az érdeklődésnek nem kis fokban való felébredéséről tesz
tanúságot, és pedig nemcsak ingyenes kiosztás
útján használta a nép e kiadványokat, hanem
részben könyvárúsoktól szerezték azokat be,
részben pedig kérték a földmívelésügyi minisztertől. Az öt nyelven megjelenő „Néplap" is
már oda fejlődött, hogy a földmívelő-népnek
egyetemes tájékoztatója. Különben arra is
gondol a tárca, hogy összes népies kiadványait
az országban beszélt minden nyelvre lefordít-
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tassa. Nagy sikert remélhetünk attól az eljárástól is, hogy a földmívelésügyi minisztérium az
olvasottabb napilapokat ellátja rendszeresen
közérdekű dolgainak ismertetésével s így e
lapok útján is eljuttatja az ország minden
tájékára a gazdasági szakértelem fejlesztésére
szánt közleményeit. Ennek kivált azáltal lesz
nagy hatása a szakértelem fejlesztésére, hogy
a nép vezetésére hivatott közegek, papok, tanítók stb., kik eddig is ingyen részesedtek a
tárca
kiadványaiban, még
hozzáférhetőbb
módon és az egyes küszöbön álló munkák
idején fogják a megfelelő információkat napi
olvasmányuk keretében kapni és azokat alkalmas úton, egyéniségük súlyával a népnek
továbbadni.
Nagy jelentőséggel bírnak az utóbbi évek a
gazdasági középfokú oktatás történetében is.
E r r e az időre esik ugyanis a gazdasági tanintézeteknek gazdasági akadémiákká való átszervezése, amely már teljesen be is van fejezve
s mind az öt tanintézet már mint akadémia
az ú j rendszer szerint folytatja működését.
Az átszervezés a gazdasági oktatás színvonalának tekintélyes emelését jelenti, melyet már
az előképzettség feltételei is mutatnak. Míg
ugyanis eddig 6 középiskolával, illetőleg polgárival lehetett gazdasági tanintézetbe lépni,
addig az akadémiák már csak teljes középiskolát végzett és érettségi bizonyítványt felmutató ifjakat vesznek fel.
Nem szükséges tovább fejtegetnünk, hogy
gazdasági szakoktatásunk ilyen fokú fejlesztésével Darányi miniszter a leghasznosabb és
legproduktívabb munkát végezte, melynek
gyümölcsét igazán csak siker koronázhatja.

Elmélkedés
a magyar állatkiállításról és a IV. nemzetközi tejgazdasági kongresszusról.
írta: Lakatos
Lajos.
Ki az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület" ezidei tenyészállatkiállítását látta, mind
azt mondja, hogy ilyen még nem volt Magyarországon. Az egy hatalmas részletét mutatta
be az új, a modern Magyarországnak. Amit
ez a kiállítás mutatott, az komoly és nehéz
munka, melynek új fogásait és tennivalóit
aránylag rövid idő alatt kellett elsajátítani s
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hasznosítani. Ékes szóval bíztat bennünket ez
a kiállítás, hogy ne féljünk a népek modern
gazdasági versenyében való küzdelemtől. Amit
más, békében és harcban szerencsésebb századokon át fejlődő népek megcsináltak, meg
tudjuk csinálni mi is. így például nem egészen
egy emberöltő alatt, tisztán állatállományunk
átalakításával milliárdokkal szaporítottuk meg
nemzeti
vagyonunkat
s megvetettük
az
alapját annak, hogy a világ állattenyésztő
és állatipari érdekeltségeinek legelső sorába
jussunk.
Széli Kálmán rátóti állatgazdaságának csodáj á r a járnak a külföldi szakértők és a modern
szarvasmarhatenyésztés ősforrásának, Svájcnak
szaktekintélyei szívesen ismerik el e kitűnő
magyar embert mesterüknek. Az állattenyésztés
mostani nagy modern munkájában már megillető nagy részt vesznek a kisgazdák is. Az
állatkiállításon egyszerű parasztemberek olyan
példányokkal jelentek meg, amelyek becsületére
válhatnának bármely nagybirtokosunk sok
pénzzel és drága szakértelemmel vezetett
istállójának.
Ma már népies állattenyésztésünk nagy
része is modern európai színvonalon áll. S ez
a kedvező ítélet nemcsak a nyugati fajták
tenyésztését illeti meg, hanem a hazai fajtákét
is. A magyar fajta szarvasmarhát, a kondorszőrű magyar sertést ma szintén kitűnően
javított állapotban találjuk, nemcsak a nagy
uradalmakban, hanem a földmívelő-nép kezén
is. Az állattenyésztés hatalmas iparágnak ad
létet. Falusi tej szövetkezeteink száma kétszáz
körül van, amelyek a tejből több mint tíz
millió korona jövedelmet adnak tagjaiknak.
A magyar vaj előállításával és kivitelével
hatalmas vállalatok foglalkoznak. Az ország
délvidékén terjedő hússertéstenyésztés a hentesárúk nemzetközi piacán fog nekünk jelentékenyebb szerepet biztosítani. Az állattenyésztés
melléktermékeinek, a bőrnek, szőrnek, sörtének,
szarunak, beleknek, csontoknak ipari hasznosítása szintén egész sorát foglalkoztatja a nagyobb
vállalatoknak. Alig van olyan ága közgazdasági életünknek, amelyen ne volna érezhető
fejlődött állattenyésztésünknek áldásos hatása.
E s érdekes volna kinyomozni, hogy a magyar
takarékpénztárakban levő harmadfél milliárdnyi takarékbetétnek milyen része származott
az állattenyésztésből s mennyivel gyarapodik
évente az állattenyésztés révén. A vizsgálódás
eredménye bizonyosan igen nagy összegeket
adna.
Hát bizony a magyarok nagy ősfoglalkozása, a pásztorkodás, modern állattenyésztőfoglalkozássá alakult át. És aki teljes képet
akart szerezni ez átalakulás közgazdasági
31*
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következéseiről, ellátogathatott a budapesti
nemzetközi tejgazdasági kongresszusra, amelyen
képviselve volt a földkerekség minden tejjel,
vajjal gazdálkodó országa, Argentiniától keletre
egészen a civilizáció határáig s a vele egyidejűleg nyitva állott nemzetközi tejgazdasági
kiállításra, ahol élő szóból, statisztikai kimutatásokból tájékozást szerezhetett afelől, hogy az
állatgazdaságnak csak egyik részlete, a tejtermelés, mennyi sok száz millióval g y a r a p í t j a
évente a nemzetek jövedelmét.
Nem egészen véletlen dolog, hogy ez alkalommal Magyarországot választották a világ
tejgazdasági érdekeltségei összejövetelük, versenyük és tanácskozásuk színhelyéül. Hazánk
az utolsó tíz esztendő alatt igen nagy haladást
tett az állattenyésztés és tejgazdaság terén s
most a világ leghaladottabb nemzetei hivatalosan is a maguk sorába avatták hazánkat,
mint erős munka- és versenytársat. A kongresszus és kiállítás
intézősége
kitűnően
összeállított utiprogramm szerint m u t a t t a be
a külföldi szakembereknek hazánk gazdasági termelését s gazdasági művelődési intézményeit.
A magyar tejgazdaságnak alkalma nyílt
versenyre szállni a külföldivel és bármennyire
fiatal tejgazdaságunk, sikere, amelyet e kiállításon elért, igazán megelégedésünkre szolgálhat.
A kiállításon nyert impresszió általában az,
hogy tejgazdaságunk nagyon rövid ideje, alig
10—15 éve kezdett csak fejlődni, de fejlődése
ezen idő alatt nagyméretű. A tejgazdaság
egyik főtényezőjének, a szövetkezeti tej- és
tejtermelésnek fejlődése tipikus képe az említett rohamos fejlődésnek. Hogy mily óriási
volt az utóbbi időben a növekedés, példa reá
Baranya vármegye, hol 1895 óta körülbelül
120 szövetkezet alakult. E megyének eziránybani fejlődése 10 év alatt bámulatos eredmény.
S a többi tejgazdasági intézményünknek fejlődése szintén az utóbbi időre esik.
Ily fejlődés által érthető csak meg, hogy
e kiállításból a magyar tejgazdaság igen szép
eredménnyel került ki, dacára annak, hogy
mellette versenyeztek azok az államok is,
melyek e téren már rég vezetnek, mint
Hollandia, Franciaország stb.
A mult évben megtartott hágai nemzetközi
kongresszuson Miklós Ödön, a magyar kormány kiküldöttje, javaslatot tett egy nemzetközi tejgazdasági intézet létesítése érdekében,
amelyet a kongresszus magáévá t e t t s elvileg
egy ily intézmény létesítését elhatározta.
E javaslat alapján Benno Martiny, berlini
tanár kidolgozta a létesítendő nemzetközi tej-
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gazdasági intézet tervezetét és megvitatás,
illetve elfogadás céljából a budapesti kongresszus elé terjesztette.
Benno Martiny tervezete a következő:
„A tejgazdaság époly régi keletű, mint a
földmívelés, és szociális szempontból a legfontosabbak egyike a gazdasági iparágak között,
és annak dacára úgy tudományos, mint gyakorlati fejlődése a többi mezőgazdasági iparok
mögött marad. (Szeszgyártás, sörgyártás, cukorgyártás, keményítőgyártás.) Nem tagadható,
hogy egyes országokban a gazdasági kísérleti
állomásokon a tejgazdasági kérdésekkel is foglalkoznak és tejgazdasági szakiskolákat is létesítenek, de ezek csak a helyi viszonyoknak,
vagy legfeljebb az ország viszonyainak felelnek
meg. Olyan intézet azonban, amely hivatva
volna a felsőbb tejgazdasági oktatással foglalkozni, a tejgazdaság körébe vágó tudományok
fejlődését figyelemmel kísérni, amely úgy a
tanároknak, mint a tejgazdasági szakférfiaknak
alkalmat nyújtana ismereteik gyarapítására,
ahol az összes, a tejgazdaságot felölelő és a
kísérletekhez szükséges tényezők együttvannak,
oly intézet, mely a tejgazdaság körébe vágó
minden kérdésre felvilágosítással szolgálhat,
még nem létezik és azért ilyen intézet létesítése
volna a nemzetközi tejgazdasági szövetség végcélja.* Ezen intézet felszerelendő lenne a következőkkel :
1. Tejgazdasági könyvtárral, amely az összes
országok tejgazdasági irodalmát magában foglalja, ideértve a tejgazdasági folyóiratokat is.
2. Tejgazdasági múzeummal, amelybe nemcsak a tejgazdaság fejlődését ismertető tárgyak
volnának felveendők, hanem állandó kiállítása
* E tervezett intézethez hasonló, de méreteiben
kisebb (kivéve a tejtermelést és feldolgozást) ilynemű
intézettel már rendelkezünk. Ezek a sárvári m. kir.
tejgazdasági szakiskola és a m. kir. tejkísérleti állomás
M.-Óvárott. Az előbbiben tejgazdaságok részére üzletvezetők, illetve sajt- és vajmesterek képeztetnek ki
egyéves tanfolyamán. Az üzletvezetői tanfolyamra a
fölvétel gazd. akadémiák végzése, a sajt- és vajmesteri
tanfolyamra földmívesiskola végzése alapján történik.
A tejkísérleti állomás feladata pedig a tej- és tejtermékek (vaj, sajt stb.) körül felmerülő kérdések
tanulmányozása és tisztázása, tej vizsgálatok végzése a
tej kezelése és hasznosítása tekintetében, a gazdáknak
szükséges tanácsok és útbaigazítások adása végett;
tejgazdasági eszközök kipróbálása, a tejtermelés fokozása érdekében rendezett tejelőversenyeknél való
közreműködés; a tejgazdaságok és tej szövetkezetek
üzemvizsgálata ; a tejtermelés, kezelés és hasznosításra
vonatkozó kérdésekben szakvélemény adása, valamint
az idevágó ismeretek fejlesztése és terjesztése stb.
E két intézményen kívül még egy tejgazdasági
munkásképző-iskola működik Kisbéren férfiruunkások,
Csákovárott a nőmunkásokfrészére. Ezek tejgazdaságok
részére előmunkásokat képeznek. A tanfolyam tartama egy év.
Ev.
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lenne a legújabb, a tejgazdaságot érdeklő gépeknek és eszközöknek, az intézet fel volna
szerelve fiziológiai, patológiai, kémiai és bakteriológiai laboratóriummal.
3. Az intézet rendelkezzék előadások tartása
céljából megfelelő tantermekkel is, abol a tejgazdaságot érdeklő előadások volnának tartandók.
4. 2 0 — 3 0 tehén és ugyanannyi tehén befogadására szolgáló istállóval.
5. Egy berendezett tejgazdasági üzemmel az
új gépek és eszközök kipróbálása céljából.
6. Kísérleti térrel, amelyben a takarmánynövények, ezek trágyázása és a trágyázásnak
befolyása a termelésre, valamint új takarmánynövények kipróbálása és befolyásuk, a
tejüzem és a tej összetételére megállapítható
lenne.
7. Egy meteorológiai állomással.
Egy intézet, így fölszerelve, módot nyújtana
úgy a tanároknak, mint a szakférfiaknak a
tejgazdaságban való kiképzésre, még pedig a
legszélesebb alapon. A tejgazdasággal foglalkozó elsőrendű szakférfiak volnának ezen
intézethez hívandók és itt módjukban állana a
tejgazdasági tudományt fölépíteni és fejleszteni;
ezen szakférfiaknak módjukban állana az intézet
személyzetét megfelelően kiképezni és az intézetnek rendelkezésére álló anyagi eszközök
lehetővé tennék a tejgazdaságnak tudományos
irányban való továbbfejlesztését.
Az intézet létesítésére vonatkozó terv a különböző országokban kedvező fogadtatásban
részesült s kétségtelen, hogy a nemzetközi
tejgazdasági szövetség ezen intézmény létesítésével örök időkre tartó sikert biztosítana
magának.

1 természetrajz
gazdaságtani

vonatkozásai.

(Második és befejező közlemény.)

írta: Éber

Rezső.

A juh (Ovis aries L.) sok fajtáját tenyésztik
hazánkban. 1907-ben 7,549.336 darabot írtak
össze, ami nem is másfélszerese szarvasmarha
állományunknak, tehát aránylag kevés. Állományunk is, kivitelünk is fogyóban van. Használ
tejével, gyapjával, bőrével, húsával, faggyújával,
csontjával, beleivel, trágyájával. Egy-egy fejési
évad alatt 60—100 liter tejet adnak. A tejből
liptói túrót, székelytúrót, juhsajtot készítenek
(ostyepka, monostori sajt). Egy-egy juh 2—2'80
kg. gyapjút ad évente, de egyes fajták többet
is. A gyapjúból készítik a posztót. Hazánkból
sok gyapjút visznek ki (40—45 millió K érték-
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ben), de kétszerannyit is visszahoznak, m i n t
posztót.
A juhot fogazata és ajakának mozgékonysága arra képesíti, hogy még a legapróbb
füvet is le t u d j a legelni. Mert mindent letarol,
gyér legelőn is megél. Azért olyan legelőn,
ahol a szarvasmarha és a ló már mitsem talál,
még mindig jóllakik. Havasokon, ahol saijút
nem lehet nevelni, mert a f ű másodszor nem
nő akkorára, hogy kaszálható legyen, juhlegeltetésssel értékesítik. Ezenkívül sok olyan hely
van, mely nem mívelhető, nem kaszálható,
de a juh azon még elegendő táplálékot talál,
tehát máskép e helyek sem értékesíthetők.
Habár a juh — főleg legeltetésekor — leves
takarmányt eszik, mivel aránylag kevés vizet
iszik, trágyája kevés vizet tartalmaz — t e h á t
heves trágya. A juhokkal a trágyázásnak egy
különös módját végzik, az ú. n. esztenázást,
vagy kosarazást. Ez úgy történik, hogy a
juhokat éjjelre a megtrágyázandó területre
hajtják és hordozható rácsokkal annyira összeszorítják, hogy a juh épen csak lefeküdhessék.
Az éjjelen keresztül a talajra kerülő ürülék
trágyázza a területet. Hazánkban ma m á r
kisebbedik a juhállomány, meg
finomabb,
kényesebb juhokkal esztenázni nem lehet, azért
e trágyázási mód, mely különben sem helyettesítheti az istállótrágya alkalmazását, mindinkább gyérebben alkalmaztatik. Különleges
viszonyok (alomhiány, szekérrel nehezen m e g közelíthető helyek) szükségessé is tehetik.
A juhokat sok betegség tizedeli: lépfene,
kergekór, rüh, himlő, métely. A mételyt a
juhok a nedves, iszapos legelőn kapják, azért
ilyen legelőre nem tanácsos kihajtani. A himlő
ellen oltással védekeznek.
A gyapjút termelő gazdák ügyeit elősegíti
az „Orsz. gyapjúminősítő intézet", mely díjtalanul ad fölvilágosítást, szaktanácsot, díjtalanul vizsgálja meg a gyapjút. Az állami
ménesbirtokok és a koronauradalom tenyésztésre alkalmas juhokat tenyésztenek.
A kecske. (Capra hircus L.) Hazánkban j ó v a l
kisebb számban tenyésztik a kecskét, mint a
juhot. 1907-ben összeírtak 275.430 darabot.
Van olyan vármegye, hol a kecskék száma a
100-at sem üti meg. (Szabolcs, Torontál). A
kecske tenyésztését sokan alárendelt jelentőségűnek tartják, holott szegény vidéken, szegény
ember számára a leghasznosabb állat. B á r
uradalmak nagyban is tenyésztik, mégis leginkább egyet vagy néhányat tart a gazda. A
kecske a „szegény ember tehene".
A kecske testalkatánál, ügyességénél, vakmerőségénél fogva a leghajmeresztőbb, a legrosszabb helyekre is elmegy, hogy táplálékát
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megszerezze. Táplálékában nem válogatós, az
útszéli gazt úgy megeszi, mint a szénát, f a
lombját, rügyet. Valami 4V2 száz növényfajt
eszik meg nálunk. Sok — más állatnak m é r ges — növény neki nem árt (pl. bürök, ádáz).
Ha nem vigyáznak rá, veteményben, faiskolában, erdőkben nagy károkat okozhat. Évente
körülbelül 9 hónapig fejhető s ekkor átlagban
350—370 liter tejet ad. H a az elfogyasztott
takarmányt a tejhozammal egybevetjük, azt
látjuk, hogy a kecske kétszer oly jól értékesíti a takarmányt, mint a tehén. Nehezen
megjárható sziklás hegyoldalak növényzetét
épúgy haszonra váltja, mint a konyhahulladékot. Őrizni könnyű, m e r t a juhnyájjal,
disznócsordával is legelőre hajtható. A kecske
tejét, vaját, sajtját egyaránt használják. A
fiatal kecske húsa kitűnő. Bőréből keztyüket,
nadrágokat, szőnyegeket készítenek, szőréből
pokrócot, ecsetet, kötelet.
A házi sertés (Sus scrofa domestica Gray).
Közgazdaságilag igen fontos, nemcsak n a g y
kivitele és behozatala miatt, hanem azért is,
mert falusi népünk húsfogyasztását főleg
disznóhúsból fedezi. 1907-ben volt 4,336.921
darab, 1906-b>n a behozatal 59.195, a kivitel
424.763 darab volt, míg a közfogyasztás
1,061.584 darabot igényel. A többlet m a g á n fogyasztásra esik. Rengeteg f a j t á j a van. Általában hússertéseket (pl. szalontai) és zsírsertéseket (pl. mangalicák) szokás megkülönböztetni.
Fogazata, gyomorszerkezete, testalakja a
mindenevésre szorítják, azért sok oly dolgot
tud értékesíteni, mely nélküle kárbaveszne.
Bő makktermés idején tölgyesekben, bükkösökben szabadban is megbizlalható. Kitűnő
szaglása van, falánk és orrmányával mélyen
fel tudja a földet túrni, ezért rovarok pusztítására is használják. így a drótféreg irtására.
Ha sok a drótféreg (a pattanóbogarak lárvája) vetés előtt néhány napig jól m e g j á r a t j á k
a földet sertésekkel. (Ahol cserebogárpajor
van, ott nem szabad a sertést járatni, m e r t
attól bélférget kaphat.) Megeszi az egereket,
csigákat, földigilisztákat, sáskákat, cserebogarakat. Mert a sertés nagyon változó t a k a r mánnyal él, változó a trágyája is. Más a moslékon tartotté, más a szemes takarmányon
élőké. Az első hideg, az utóbbi heves.
Évente kétszer maladzik, 6—15, néha m é g
24 malacot is. Ezért is igen hasznos. A leölt sertésnek minden porcikáját felhasználják.
A sertéstenyésztés végcélja a hizlalás. Az
iparilag űzött hizlalás a hizlalótelepeken, ú. n.
szállásokban történik. Ilyen sok van. A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete is tart egyet
üzemben Kőbányán.
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Állami sertéstenyésztés van a ménesbirtoki
gazdaságokon és gödöllői koronauradalomban,
hol úgy magánosok, mint községek tenyésztésre alkalmas kocákat és kanokat vehetnek.
A sertés veszedelmes betegségei a sertésorbáne és a sertésvész. Mindkettő nagy károkat okoz és járványosán lép föl. Ha a
sertésvész csak néhány esettel is előfordul a
községben, sertésvásárokat tartani nem szabad.
Ha valamely községet sertésvész miatt elzárnak, a községből csak hatósági engedelemmel
szabad sertéseket elszállítani. Általában minden állatjárványnál, úgy ennél is az állatokat
el kell különíteni. Ha egy állat megbetegszik,
vagy elhull, be kell azt a hatóságnak jelenteni.
Mert a sertésvész hazánkban az utóbbi
évtizedben oly rendkívül sok kárt okozott, a
földmívelésügyi miniszter elrendelte, hogy a
betegség elleni oltóanyagot külön e célra létesítendő laboratoriumokban nagyban termeljék.
Ezt az oltóanyagot szükség esetén az érdekelt
gazdaközönség rendelkezésére bocsátják.

Az iskolai kert nevelőhatása.
írta: Alexy

Kornél.

Ha visszatekintünk az emberiség fejlődésének korszakaira, látjuk, hogy az emberiség
legfontosabb nevelőeszköze a munka volt, még
pedig azért, mert a m u n k a szoros kapocs az
emberi akarat és az annak körébe eső dolgok
között. Eddigelé leginkább a szellemi munka
szerepelt nevelőeszközül, de már az ú j Tanterv s Utasítás követeli, hogy a testi munka
módszeres alkalmazása elősegítse a szellemi
életet; vagyis cselekedve, önmunkálkodás nyomán szerezze a gyermek szellemi ismereteit.
De ne tévesszük szem elől, hogy a testi
munka mindig arányban legyen a gyermekek
testi erejével s ami f ő : kulturális célt szolgáljon.
A kultúrális munkaideálok közt a föld megmunkálása a leglényegesebb. Bizonyítják ezt a
kultúrtörténelmi feljegyzések, melyek szerint
a földmíveléssel egészen új korszak kezdődik
az emberiség történetében.
A földmívelés a földhöz köti az embert,
tehát letelepedésre kényszeríti. Az állandó
lakóhely pedig fejleszti az emberek szívében
a föld, illetőleg a haza szeretetét. Ezt tudva,
joggal követelhető, hogy a földmívelésnek egy
ága valami módon az iskolai tanításban is
képviselve legyen. Persze az iskola szűk keretében valóságos földmívelési munkálatokról
nem lehet szó; hanem pedagógiai szempontból a földmívelésnek csakis azon ága mívelhető, amely az iskolai tanításhoz alkalmazva,
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a legszembetűnőbben, kézzelfoghatóan tünteti
fel azt a hasznot, melyet az emberiség a föld
megmunkálásából húz.
Az agritultúra ez ágai pedig a kertészet.
Mert a kertészetben úgyszólván testet ölt az
emberi munka győzelme a természet fölött.
Amellett a kertészkedés elemi formái aránylag egyszerű olcsó, eszközökkel űzhetők s annyiféle munkát szolgáltatnak, hogy kijut belőle
úgy a legkisebb, leggyöngébb, mint a legerősebben kifejlett gyermeknek is.
A kerti munka pedagógiai tekintetben eléggé
meg nem becsülhető nevelőeszköz, ama erkölcsi s szellemi hatásáért, melyet a kertészkedő gyermek lelkére gyakorol, mert nap-nap
után láttatja vele, hogy Istennek bölcs gondozása még a legparányibb virágszálra is kiterjed. A kerti munka az iskolában gyakorolt
testi munka körében egyike a legüdvösebb,
életre nevelő foglalkozásoknak. S mivel mindazon kertészeti elrendezések és berendezkedések, melyek e nevelői foglalkozást elősegítik,
leginkább az iskola belső területén, udvarán
mennek végbe, azért az ily kertet iskolai
kertnek nevezzük.
Az iskolai kertnek célja tehát a gyermekeket a földmívelés elemi megértésére oktatni,
a kerti munka életre nevelő, hasznothajtó feladatába bevezetni és „velük megértetni azon
titkos betűk beszédét, amellyel a természet
nagy könyve: a föld kérge tele s tele van
róva". (Jókai.) De különben, is a növénytermelés természeti föltételeiről alapos tudás
csakis önmunkálkodás, kísérletezés s a való
dolgok beható szemlélete által sajátítható el.
Azért fölötte szükséges, hogy a kísérletezésekre az iskolai kertben külön ágyacskák álljanak rendelkezésünkre.
Az iskolai kertben elegendő anyagnak kell
lennie a növényélet és növényfejlődés alapos
szemlélésére is, vagyis találjanak helyet benne
a legfontosabb gabonaneműek, vetemények,
mérges, gyógy-, festő, ipari és kereskedelmi
növények. A faiskola se hiányozzék az iskolai
kertből. De még a szőlőnek, szederfának
(selyemhernyótenyésztésre) is jusson hely, valamint bazánk legelterjedtebb gyümölcs-, lombés tűleveles fáinak, ideértve az erdei bokrokat is.
Az iskolai kertben necsak népszerű díszvirágokat ápoljunk, hanem a vidék vadvirágainak is adjunk helyet, s ha a költség megengedi, egynéhány külföldi díszfa és díszbokor
is ékítse a kertet. A vizi és mocsári növények alkalmas helyre állított kisebb-nagyobb
edényekben, a hegyi virágok pedig a vidék
tipikus köveiből alkotott kőzethalmazok között
tenyésztetnek.
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Az iskolai kertben a tanítványok nemcsak
a növények, hanem még az ezek körül tenyésző
állatok életét is megfigyelhetik; ezáltal pedig
megértik majd, hogy miért kell a hasznos
állatokat védelmezniök. A kert hasznos állatai
számára a gyermekekkel házikókat, mesterséges odúkat és búvóhelyeket készíttessünk.
Az iskolai kertben összeszedett hernyók egyikét-másikát ládikába téve, a természetnek egy
fölötte érdekes titkát figyeltethetjük meg: a
hernyónak pillangóvá való fejlődését.
Az iskolai kertben ne hiányozzék a méhes
sem, részint a méhek életének alapos tanulmányozása céljából, részint ama hatás megfigyelésére, melyet a méhek munkája a növények megtermékenyítésére gyakorol s végre,
hogy alkalma nyíljon a tanítványnak a méhekkel való helyes bánásmódot elsajátítani.
Nem eléggé ajánlható az iskolai kert valamely védett helyén egy-két akváriumnak felállítása, mely víztartóban legközvetlenebbül
észlelhető az állat és növény közti szoros
összefüggés. Az iskolai kertben még a kőzetvilág is szemlélhető, még pedig a kerti föld
és a vidék tipikus kőzeteiből, mesterséges módon összerakott egyes kőzethalmok által.
Persze nem követelhető, hogy minden iskolai
kert a fönnebb említett kívánalmak szerint
legyen berendezve, mert tekintetbe kell vennünk az e célra rendelkezésünkre álló eszközöket, a vagyont, a helyi viszonyokat és a
tanító e téren szerzett gyakorlatát, sőt még
az illető iskola kategóriáját is.
Más kívánalmaknak kell megfelelnie a falusi
iskolakertnek és más berendezést kíván úgy
a fővárosi, mint a kisvárosi iskolakert.
A falusi iskolakertben képviselve legyen a
konyhakertészet és a gyümölcstenyésztés, de
azonkívül még kísérletezésre alkalmas tenyészágyaknak is adjunk helyet. A kertészeti kísérleteket ez alkalommal csak oly kultúrákra
szabad kiterjesztenünk, amelyeknek, tekintetbe
véve a helyi viszonyokat, jövőjük van. E hasznothajtó kísérletezések további fejlesztése a
falusi gazdasági ismétlő-iskolákra bízható.
Minthogy a falusi ifjúságnál a természet
iránt való közvetett és közvetlen érdeklődést
egyaránt kell fejlesztenünk, azért a kert fődísze, a virág se hiányozzék a falusi iskolakertből.
Gyárvároskának iskolai kertjében a konyhaés gyümölcskertészet mellett különös gondot
kell fordítanunk a virágtenyésztésre. Mert e
helyen a virág van hivatva, hogy az egyhangú
foglalkozásban eltompult, többé-kevésbé komor
kedvű gyári munkás lelkét felvídítsa és az
Istenben vetett bizalmát fejlessze, egyszóval,
í életkedvét fokozza.
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A városi iskolákért beültetésénél tekintettel
kell lennünk arra, hogy a városi ember gyermekének nem igen van alkalma a szabad természettel érintkezésbe lépni s így növényismerete nagyon is hiányos. Ezzel számolva, a
városi iskolakertben különös ápolásra találjon
hazánk ama flórája, melyet a gyermek máskülönben csak nagyou ritkán szemlélhet.
Fővárosi iskolakertben különös súly vetendő
a kísérleti ágyakra, amelyeken a gyermekek
a növényélet föltételeivel, törvényeivel, jelenségeivel oknyomozva, munkálkodva s kísérletezve, alaposan megismerkedhetnek. A fővárosi iskolakert berendezésénél még azzal a
ténnyel is kell számolnunk, hogy a fővárosi
ember ízlése sokkal fejlettebb, kényesebb, mint
a csakis a dolog praktikus oldalát látó falusi
és kisvárosi emberé.
Az eddigi fejtegetésből levonható, hogy
tulajdonképen mit értsünk iskolai kert alatt
és milyennek ne gondoljuk azt. Ugyanis az
iskolai kert ne legyen csak növénytani kert,
melyet a tanítványok közreműködése nélkül a
kertész rendezett be, bogy egyedül a természetrajzi oktatás céljait szolgálja; se a tanító
gazdasági kertje, hanem oly terület, melynek
megmunkálásánál egyes-egyedül nevelési szempontok mértékadók.
Az iskolai kertet t e h á t maguk a növendékek
munkálják meg, gondozzák, ápolják, és pedig
csakis a célból, hogy mindama erkölcsi és
intellektuális előnyökben részesüljenek, melyek
a derekasan elvégzett munkának eredményei.
A gyermekeknek tényleges foglalkozása az
iskolai kertben két okból fölötte szükséges:
először is, hogy felébressze lelkükben a természet iránti érzéket és szeretetet, amely máskülönben nem igen fejlődhetik k i ; másodszor
pedig, hogy azoknak is, akik előreláthatólag
ipari vagy szellemi foglalkozást választanak
majd élethivatásul, mégis némi fogalmuk legyen
ama munkáról, mely lényegileg hazánk földjének művelésével foglalkozik.
Hisz ha ifjúságunk a
nek hasznothajtó értékével
fogja becsülni e munkát
melyről Gyulai Pál emígy

föld megmívelésétisztában van, meg
végző néposztályt,
emlékszik m e g :

„Ha földmíves nem volna, nem ennél kenyeret,
Kicsiny s ily földmíves volt ősünk is egy időn,
S minket is őijásokká épen e munka tőn."
Különben, hogy mennyire fontos a testi
munka helyes megértése, mérlegelése, különösen szociális-politikai okoknál fogva, azt talán
nem is szükséges bővebben fejtegetnem . . .
Nézzük csak, mennyire hat a kerti munka
az erkölcsi és szellemi életre, vagyis az aka-
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rat-, az érzés-, a tudás-, egyszóval a jellemképzésre.
A kerti munka már azáltal is fejleszti az
akaratot, mert aktív foglalkozás. E r r e vonatkozólag Herbart azt mondja: „Bárminemű
munkánál mindig az akarat és a helyes fogalmak határozzák meg a kitűzött cél elérését.
S pedig azért, mert a helyes s rendszeres
fogalmak fejlesztik az akaraterőt, az akarat
pedig az a hatalom, mely sikerre vezet".
Az akaratot a kerti munka még azáltal is
fejleszti, hogy szemmel láthatóan bizonyítja az
állhatatos akaratban rejlő nagy teremtőerőt.
E tény pedig azt a tudatot ébreszti, hogy az
akarat, ha tántoríthatatlan, minden nehézség
fölött győzedelmeskedik.
Mindez az egyes, az indivídium akaratának
neveléséről szól, de a társadalmi együttes akaratfejlesztésnek leghathatósabb eszköze — az
együttes kirándulások, ünnepélyek és az iskolai
műhely mellett — mégis csak az is'colai kert.
Mert az iskolai kertben alkalma nyílik a
tanítónak a munkát tanítványai közt úgy felosztani, mint a nagy gazdaságokban a cséplést
szokás, amelynél az egyes ember munkája
mintegy kiegészíti a többi munkáját. Igv ténykedve, aránylag rövid idő alatt sok munka
jól lesz elvégezve.
Ugyanily módon osszuk fel a teendőket az
iskolai kertben is, mert e munkafelosztás által
a fiatal munkások megtanulják, hogy az összességnek épúgy érdekében áll, hogy ő — az
egyes — jól végezze kötelességét, mint neki
önmagának.
E beismerés a munka szociális
értékének
helyes megbecsülésére oktat, s azzal, hogy minden egyes tanuló pontosan végzett kötelességeivel kezére dolgozik társának, a közösség
érzete is talál ápolásra, ami a mai korban
nagy horderejű, midőn oly sokszor felhangzik
e kiáltás: miért legyek épen „én" a felebarátom segítője!
A kerti munka nemcsak az akaratot fejleszti, hanem a kvalitatív, formai és esztétikai
érzéket is. A szimpátia érzéke is az együttes
munkálkodás révén fejlődik ki. Ugyanis a
kerti munka elég alkalmat nyújt az egyesnek,
hogy társának segítségére legyen.
A rokonszenv ápolására szolgál a kertben
együttesen teljesített növény- s állatvédelem is.
Ragadjunk meg minden alkalmat növendékeink
szívébe vésni Jókai e szavait: „Az állat megérti, hogy úgy beszélünk hozzá, mint az emberhez s én azt hiszem, hogy a fák és virágok is
hallgatják és nézik azt, aki őket szeretve
ápolja s megértik titkos óhajtásait s büszkék
rá, ha ők is örömet szerezhetnek annak. Oh
a fák oly okos lények! Azokban lélek lakik.
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E n gyilkosnak tartom, aki egy nemes fát
kivág."
Az iskolai kertben együttesen végzett munka
révén még a szociális érzés is talál tápot, ba
ugyanis megértetjük a gyermekekkel, liogy
az egyes munkatárs becsülete mindegyikük
becsülete. Továbbá, bogy kötelességünk mindig a közös vagyis az egyetemes hasznot
szem előtt tartani, amely követelménynek leghívebben akkor tesznek eleget, ha az általános, a közös célokra előzékenyen mindig
javaik legjobbját ajánlják fel. így pl. az iskolaünnepélyeknél legszebb virágaikkal díszítik fel
a termet.
Ily érzéstől eltelve majdan mindent elkövetnek szülőhelyük szépítése érdekében és a meglevő természeti szépségeket pedig gondozásukba veszik.
Ami pedig a kert világának és közvetve
a természetélet csodás jelenségeinek megfigyelését illeti, az ama sejtelemmel tölti el a
gyermek lelkét, hogy az ember munkája és a
természeti tünemények közt szoros összefüggés,
harmónia van, melyet öntudatos ész vagyis
Isten hozott létre. Ez a természet ölén, az
öntapasztalatból lelkedzett mély érzés a legtisztább, legmélyebb, ki nem írtható vallásosság.
A kerti munka még a gyermek képzéletvilágát is bővíti. Még pedig gazdagítja a természetrajzi ismereteket és értékes tudnivalót
nyújt a természeti dolgok összefüggéseiről.
Az iskolai kertben a gyermek a növény
táplálkozási fiziológiáját a föld kémiai, mineralógiai és fizikai összetételeiben tanulmányozh a t j a s ekként az iskolai kertben az állat- és
növényországot legelemibb részleteiben szemlélheti. S így a sok hasznos tudnivaló nem
könyvek, képek, kitömött állatok és száraz,
fonnyadt növények útján válik a gyermek
lelki birtokává, hanem az élő természettel —
az emberiség legnagyobb tanítómesterével —
való érintkezés folytán.
A kerti munka által a gyermek helyes fogalmat nyer a gazdasági élet körébe vágó
dolgokról is, ami pedig a történelmi események helyes megértésére fölötte szükséges;
mert valamely ország politikai történelme mindig szoros összefüggésben áll annak gazdasági viszonyaival. Hisz tulajdonképen a gazdasági fejlődés a kultúra alapja.
A kerti munkánál még az is jelentékeny
tényező, hogy e testi munka künt, a szabad
természetben megy végbe, miért is egészséges,
eszmefejlesztő foglalkozás.
A kerti foglalkozásnál a munka és pihenés
legideálisabb értelemben váltakoznak. De az
iskolai kert különösen elősegíti e változatosságot s pedig nemcsak a kerti foglalkozás
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különfélesége folytán, hanem a testi munkának a szellemi tanítással való felváltása által is.
E változatos ténykedés az idegek és izmok
egészséges kifáradását eredményezi, ami viszont
üdítő álmot idéz elő. S így a kerti munka
közvetve úgy a testi, mint a szellemi egészség fejlesztője. Az egészség érzete pedig méhében hordja az önbizalmat, a bátorságot és
a nyiltszívúséget,
amely erényekre épen minekünk, modern kultúrembereknek nagy szükségünk van.
Mindezeket tapasztalva, magától érlelődik
meg elménkben az igazság, hogy a kerti
munka — vegyük azt bár mint a testi egészség vagy mint a szellemi képzettség előmozdítóját — a természeti nevelés
rendszerében
kiváló helyet foglal él.
Ha pedig az iskolai kert idővel mindenütt
be lesz ékelve az iskolai nevelés szisztémáiba,
— persze alatta értve azt a kertet, melyet
maguk a tanítványok munkálnak meg —
akkor mindjobban megközelítjük majd a korés kultúrszerü természeti nevelés ideálját.

Szociálizmus és a tanítóság.
(Yisszhang Ember Gergelynek „A. szociálizmusról"
című cikkére.)
írta: Kántor
Mihály.
Helyesen gondolkodik, ki a társadalom kinövéseinek orvoslását a tanítóság által véli
megoldhatónak. Régi idők tanúskodnak amellett, hogy szociális, sőt politikai problémákat
is a legnagyobb szellemek oktatás és nevelés
által igyekeztek megoldani; azonban felületeskednénk, ha csak úgy hegyről-végről szólva
a dologhoz, egyszerűen kötelességévé tennők
a néptanítóknak az ilyen irányú munkálkodást
és aztán „dolgozzatok nagyrahivatott bajnokok!"
Ezt a nagyrahivatást ismerjük is, tudjuk
is mindannyian, dicsekszünk is vele halálig és
aztán — aztán semmi több. Ragyogó képeket
fest néha elénk egyik másik tollforgató fantáziája, amelyek nyomán működni kezd a mi
képzelmünk is, anélkül, hogy az írásműben
lerakott gondolatoknak előkészítő motívumai
után kutatnánk. Minek ? Hiszen a legcsapongóbb fantázia sem állíthatna oly merészet,
mit el nem hinnénk. Rajongók vagyunk. Elhisszük, elhiszem én is, hogy mind az a sok
szép, mit a mi nagy hivatásunkról írtak, sőt
amit meg nem írtak is, ami esik néha-néha
lelkünk extázisának volt a szüleménye: majd
idők multával mind valóra válik. Hivatásunkkal tehát eléggé tisztában volnánk, azonban,
sajnos, a hoz/ánkfűzött várakozásoknak ezidőszerint nem felelhetünk meg. Lépéseink bi-
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zonvtalanok, a célnak csak homályos körvonalait látjuk s úgy tűnik fel előttünk, mintha
csalfa lidérc hol ide, hol oda vinné s amint
féléje közelítünk, itt is, ott is akadályokba
ütközünk, elbukunk, elveszünk vagy szégyenkezve, hitünket vesztve fordulunk vissza.
Előttünk van most a szociálizmus kérdése.
A szociálisták, úgy mondják, károsak a társadalomra, tehát mint az emberi boldogság ellenségeinek el kell tűnniök a föld színéről. Szociálista a munkás, az alsóbb néposztály, kikkel
már a család és iskola közti viszonynál fogva
is legtöbbet érintkezik a néptanító. Az egymással való érintkezés pszichológiájánál fogva
tehát e kérdést legjobban a néptanítóság oldhatja meg; ennélfogva oldja meg. Kötelessége
is, miután hivatása az örökjót célzó nevelés.
Azonban bocsánat, itt egy kis részletezésre
van szükség, ha mindjárt csak úgy nagyjából is.
A mai magyar tanító hiányos ismeretekkel
ugyan, de fokozott ambícióval kerül az életbe.
Az ambíciót parasztosan szarvnak is nevezik.
Mit tesz az élet? Letöri a szarvat és elközönségesíti a lelket. Akarnók ismereteinket növelni, de leköt a gond. Nincs fizikai időnk a
továbbtanulásra. Az iskolában tanítunk napfeljöttől napestig (nem 8 — 12-ig és 2 — 4-ig,
mint sokan hiszik), mert az iskolai törvény
végrehajtatlansága miatt csak így tudunk
eredményt elérni, mit épen azok követelnek
tőlünk a legszigorúbban, kik a törvények
végrehajtása alul kibújnak, sőt azt megnehezítik. Nem ama szerencsés társaink helyzetét
vázolom itt, kik városba jutva élvezhetik az
órák szerint való tanítás kellemességeit, hanem
a miénket, a különböző intelligenciájú falukba
sodort tanítókét, kik zömét tesszük a tanítóságnak. De még ha marad is fenn egyszermásszor a tanítástól valami kevés időnk, akkor
sem tanulhatunk, mert az élet sokfejű sárkány, mindennapra jut egy feje, hogy megbirkózzunk vele. Eközben az idő halad. Eszmék
vívnak csatákat egymással s mi elszigetelten
ettől a világtól, maradunk, sőt visszafelé haladunk. Tudományos könyvekre, folyóiratokra
nem telik a néptanítónak, bármennyire rajong
is értük. H á t hogyan ismerkedjünk meg a
jelenkori szellemáramlatokkai s azok között a
szociálizmussal is? A képzőben szociológiáról
szó sincs. (Lesz ezután. A szerk.) Pedig szükségünk volna rá, hogy egyben-másban helyesen ítétkezni tudjunk. Vannak pl. olyanok, kik
teljesen elítélik a szociálizmust, vannak, akik
igazat adnak nekik. Beszélnek vak mi Marx
és -Taurés urakról, kiknek világnézetük helyenként elfogadható. Mi nem ismerjük őket. Nem
ismerjük a szociálizmust sem, csak a szociális-
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tákat, kik lövöldöznek és beverik az ártatlan
ember fejét. Tudnunk kellene, mennyiben vannak ezek félrevezetve.
Hogyan megyünk neki a harcnak, ha nem
ismerjük a terepet s ellenségeink lövegeinek
minémüségéről tájékozódást nem szerezhetünk,
azok ellen vértezni magunkat nem tudjuk.
Aztán micsoda egyenetlen harc lenne az,
mikor a szociálisták szervezett soraival szemben csak egy-egy elszántabb tanító sütögetné
fegyverét. Ez a széthúzó tanítóság a szociálizmus nagy társadalmi kérdését meg nem
oldhatja. Hiányzik közülünk az egységesség,
az együvé tartozás tudata. Van a néptanítóknak olyan osztálya is (mert nyájakra vagyunk
osztva), amelyik szégyenlené egy másik tanítóosztállyal való összetartozását. Kibővítve a tanítóság fogalmát, hozzánk kellene tartozniok
a tanár uraknak is, fel az egyetem rektoráig.
Ok is tanítók, mert tanítanak; de hogy még
látszata se legyen annak, hogy ők azzal a
nagy, de szegény s imitt-amott rongyos néptanítókkal tulaj donképen egy közös célt szolgálnak, inkább használják ők, a nyelvészek, a
filozófusok a helytelen képzésű „tanár" szót
(szerintük, szükség van erre) és ugyan megjárná az a tanító, ki elég vakmerő volna őket
per „kollega" szólítani. Nem, ez a mai magyar tanítóság nem oldhat meg társadalmi
kérdéseket.
Ha mégis úgy akarják, hogy erőnket kifejtsük ezen a téren, akkor át kell formálni
mai szervezetünket; p >rtyázó csapatainkat
egységes haderővé kell tömöríteni, megvilágosítani a feladatot és kitűzni az irányt. Mivel
a tanítóság legnagyobb része kettős terhet
visel, meg kell szabadítani az egyiktől, hogy
mozgékonyabb lehessen. Tudnivaló ugyanis,
hogy a legtöbb tanítónak egyik lábára a felekezet, másikra az állam ad papucsot, melyek
bizony különböző műhelyekből kerülvén ki,
nagyon is különböző méretűek és kiállításúak,
mely körülmény felette -megnehezíti a mozgást.
Az elmondottaknál fogva
következő feladat háramlik sorsunk intézőire, mielőtt harcba
vinnének bennünket:
'
Bakancsainkat egy műhelyből kell megrendelni. vagyis eggvé tenni az összes tanítóságot. Szívben és lélekben eggyé! Ki kell
oktatni a legénységet, t. i. minket társadalomtudományi tanfolyamokon, teendőinkre; meg
kell adni lehetőségét
továbbképzésünknek,
eszünk, erőnk gyarapításának
tudományos
könyvtáraknak sűrű és ingyenszervezésévél, hogy
az elhasznált puskaport újjal pótolhassuk s
mindezek ha elvégeztetnek, csatasorba lehet
állítani bennünket és megfújni a riadót.
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Kisgazdák és az új bortörvény.
írta: Györy

Elemér.

Hazánk pincéit két csoportba lebet sorozni.
Az egyikbe ama pincék tartoznak, amelyekben
szakember „mesterkedik", a másikba pedig
azok, amiket a gazda maga kezel. É s valljuk
meg, ez utóbbiakban több a „mesterkedés",
mint a pincemesteri kezelésben. Elvégre is a
pincemesterség bizalmi állás; maga a pincemester szakértő egyéniség, kinek a feje fölött
Damoklesz kardjaként törvények és rendeletek
lógnak, elernyedt szálon! Hamar lesújthat az
a kard, főleg az 1908 : XLVII. t.-c. idejében.
Ámde épen arra való a pincemester tudománya, hogy a kardnak ezt a lezuhanását
elkerülje, éber szemmel vigyázván arra, hogy
soha bele ne ütközzék. És nyugodjunk m e g :
ahol elővigyázatos emberek, Bacchus fölkent
papjai forgolódnak a Boristen templomában,
ott senkinek egy hajaszála sem fog meggörbülni.
Bárcsak ugyanezt mondhatnók a másik csoportbeli pincékről i s ! Ahol a gazda, a termelő
saját maga „kezeli" a borokat! Ilyen helytt,
a kistermelő bármennyire ismeri is a pincéjének minden zugát, —- a sötétségben — fejjel mégis nekimehet ama kardnak, mely azután
kíméletlenül le is sujt. Pedig kár volna egyegy ilyen derék szittya koponyáért, ha lék
ütődik rajta.
Azt hiszem, jó helyen kopogtatok a tanítói
karnál: vegyék pártfogásba a temérdek gonddal küzdő kisembert; a tudomány erejével,
ezzel a világító fáklyával oszlassák el a sötétséget a kistermelői pincékben és koponyákban
egyaránt, hogy eltévelyedés ne legyen többé!
U j bortörvény van. De hány olyan gazdát
ismerünk, aki még a régiről se t u d ! Ami
eddig szabad volt, azt ma büntetik. Ami tegnap erény volt, ma bűn. A törvény nemtudása
nem mentség. A legnagyobb jóhiszeműség
mellett is büntetendő cselekvényt követhet el
ma a kisgazda. Aki soha paragrafust nem
látott, aki olvasni nem tud, aki az „írás",
„a pecsét" láttára ösztönszerű félelmet érez,
az igazán rászorult a jóindulatú támogatásra
a törvények és rendeletek labirintusában.
És e támogatásra — szerény véleményem
szerint — a tanítói kar van hivatva. Kormányunk úgyszólván ingyen adja a tudományt
ehhez. Időleges tanfolyamok, szakkönyvek állanak rendelkezésre, amelyekből egy kevés gondolkodás után is már megteremthetjük a kisgazdák számára a legelemib bortörvényt:
szüreteld le a szőlőt, mikor itt az ideje; sajtold ki, ahogy a jó Isten m e g a d t a ; a maga
igaz valóságában erjeszd ki a m u s t o t ; kará-
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csony táján fejtsd le először; — de minden
munkáját tisztán végezd! H a mindezeket betartjuk, sohasem lesz bajunk sem a borral,
sem a bortörvénnyel.
Szőlő- és borgazdasági tanfolyamot végzett
tanítóinkra különösen szép hivatás vár e téren.
Az ott tanultakat jól megszívlelvén, látogassanak el minél több kistermelő pincéjébe. Sok
érdekeset fognak tapasztalni. Legtöbbnyire azonban maradiságot, vagy tudatlanságot, amely
iskolai szempontból szekundát érdemel.
A legtöbb kisgazda pincéje — tavasz felé —
inkább boíkórház, mint pince. Csupa beteg,
hibás bor. H a a rongyokkal vagy kukorica
hánccsal köriilcsavargatott akonát kiütjük,
találunk ott nyúlós, ecetes, egérszagú, dobos
bort, s ahány hordó, annyiféle f a j t a ; csak
abban egyeznek meg, hogy valamennyi virágos.
S amikor a lopótökkel már mindegyikből húztunk egy kis kóstolót, a legkevésbé gyanúsnál megállapodunk, hogy hát most már „ennél
maradunk". Viszünk is föl a korsóval, de
félóra múlva az imént még elég tiszta bor is
zavaros lesz. A káposztás hordó mellett rendesen ott találjuk a borospincében a télire
eltett zöldséget és burgonyát. A mindent ellepő penész szaga fojtóvá teszi a levegőt.
Ennyi baj orvoslására sehol egy szelet kén
nincs. Vagy h a van is, az is mindenféle szárított virággal megillatosított szurrogátum.
Krumplicukrot ellenben elég gyakran találunk.
A pince maga inkább kripta, semmint az a
helyiség, amely egészséges, tiszta levegőjével
a bor fejlődésére jótékony hatással volna. Az
üres hordók és kádak kívül-belül fehéres-sárga
penésszel vannak bevonva, nemkülönben a
többi szüretelő edények. így fognak ezek elállni a jövő szüretig s kérdés, vájjon akkor is
nem a must fogja-e lemosni róluk ezt a piszkos réteget ? A bordók csínja rendszerint kiszivárgott bortól nedves, a csapok legtöbbször
nem zárnak j ó l ; az alájuk tett edényben ott
romlik, ecetesedik meg a bor, de leggyakrabban a földre csepeg. Törölgetésnek, takarításnak nyoma sincs. A kiürült hordó úgy marad
a helyén, hisz ki sem lehet vinni; ott rothad
el benne a seprű.
Ezek és ehhez hasonló jelenségek fordulnak
leggyakrabban elő a kisgazda pincéjében. Akkor
aztán ne csodáljuk, ha vevő nem akad. Tanítsuk meg először tisztaságra a termelőt.
Azután tanítsuk meg a bor eltartására, megengedett és elkerülhetlenül szükséges egyszerű
kezelésére. Akkor aztán lesz bor, tiszta, valódi,
értékes, jó bor, amelyre nem a törvény p a ragrafusát, hanem tisztességes árt lehet szabni.
Hanem odáig még hosszú az ú t !
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Remekírók.
írta:

Turi

Sándor.

Este „Tamáskendink" remekírókról kijelenté:
„Nem mondom, nem jók, de előttem nem sokat érnek!
Olvastuk darabig, több helyén elneveténk; majd
Azt mondám, hagyjuk, hiszen effélét mi magunk is
Tudnánk írni; ilyet mond el Peti a lakodalmak
Estéin, ha mikor vőfélytisztét gyakorolja. —
Némelyik a verset nótára se tudta kirakni . . .
Yégre mi hasznot hajt az egész mind — ötle eszembe?"
Fátra szelíd arcán tenger nyugodalma mosolygott,
Szíve habár mélyen forrott, fájt s így buzogott az :
*
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Másrészt a szeretet melegével a szívet a szívhez
Kapcsolják szívből fakadott őszinte beszéddel,
(Mit magyaros, másszor görögös . . . módon csinosítnak.)
Olykor az ő szavaik pihenés, léleknek szórakozása...
És amíg úgy írnak, szólnak mint kelmed . . . örüljünk:
Hogy mivelünk nagy szívek együtt érezni szeretnek;
Erezzünk mi is űgy — olvasván lelki örömmel!

Meséljen még, bácsi!
(Tanügytörténeti adat.)
írta: CsulaJc Lajos.
Ahogy a jó minap — biz' a' lehet immár
egy esztendeje — elbeszéltem bolond öreg
fejemmel valamit az ifjúságomból, hát rá nem
soká kapok egy levelet. Túladunáról írja egy
naiv, kedves lélek egy, nőkollégám. Áll pedig
benne szószerint: „En a bácsit ismeretlenül
szeretem; ha valamit ír, olyan szívesen olvasom!
Meséljen még!"
Bizony csak a jó Isten őriz és a nagy magammegállása, hogy a nevét most ide ki nem
teszem. Hogy egy nő, aki látatlanban szeret!
Vagy talán épen a z é r t ! Bezzeg itt látnak
elegen s mégsem szeret egy is. Vagy talán
azért!

„Nem szólnék, ha csupán kelmednek volna ilyen balVélekedése — de így ítéli a nép zöme szintén
A mi magyar lelkünk ékes koszorúba fonóit,
— Készítőt, koszorút: a saját lelkét lebecsülvén!
Még, kik az iskola padjaiban ültek sok időkig
S róluk hallottak (netalán vélek megunatták)
Nem tudják, mire jók? s kérdik: mi haszon van ezekből?
Hogy mi haszon — rögtön felelek s mielőtt belefognék,
Megvallom, máskép akarék ma beszólni e helyen:
Lelki vezérinkeit nagy, díszes kép keretében,
Tünde mesés korszak szabadon lobogó tüze mellett,
Egyszóval, hogy most itt ezt a történetet
Festem óhajtám — de mi haszna ragyogna kedélyem? elbeszélem, azt, édes fiaim, ne magatoknak
Mint színes buborék tűnnék itt semmibe a szó . . .
köszönjétek, hanem annak a kis jólelkünek.
Festeni óhajtám legelébb : mi sivár vala éltünk,
Nem is nektek, csak neki mesélek.
Míg költők szava nem — vagy alig — hangzott, de
Sok csúnya, sok bántó napot értünk. Nektek,
kivált míg
akik még a 30-ikat sem jubiláltátok meg,
Vajda-Vörösmartink (hol késik a régi dicsőség)
arról fogalmatok sincs. Milyen eszközökkel
Bús szava nem zendült... Ki is eltűnődve tavasszal,
harcoltak néha ellenünk és minő hasonlókkal
Erdei útjában — hol, hol nem — a régi poéták
kellett védeni a bőrünket, meg a sovány
Hangszereit meglelte . . . miket nézgélt nagy örömmel;
kenyerünket, erről szól a mese.
S tárogatót, furulyát, lantot, szép orgonahangú
Szép Erdélyországnak egyik havasalji faluHangszereket portól megtisztítgatta, azokba
jában
kötöttünk ki először egy régi-régi tanuló„Nyelvet" tett!.. .Maga is játszott minden csodamódon:
társammal, akivel a preparandiát is együtt
Jégszív olvadozott honi földön a hang melegétől.
végeztük.
Tárogatót aztán költőnk átadta Kossuthnak,
S a furulyán szívét röppenté szerte Petőfi:
É n voltam a nagytanító, ő volt a kicsi és
Szép ibolyák nyíltak ; felhők hallgatva figyeltek,
egyúttal kántor is. Elég jól ment volna a
Keblükben haragos villám szikrája gyülemlett
dolgunk, ha közöttünk ki nem tör a pap és
S míg Aranyunk távol hallatta az orgonahimnuszt,
kántor között évszázadok óta fennálló rossz
A villám lecsapott dübörögve a nyári viharban.
viszony. A pap feltétlen rendelkezni akart
Tisztult a levegő, láncát széttörte szabadság . . .
vele; egy hónapban csak egyszer ha templomba
S amiket elveszténk : Tompánk keseregte s utána
ment. Vagy utazott, vagy vendégei voltak s
Jókai a nagyidőt aranyos szép őszi napokban,
ilyenkor nagyon kényelmesnek találta leküldeni
Szívemelő hangon, hárfák csodazengzete mellett,
a harangozót, hogy végezze el helyette is, mert
A „késő unokák" maradékinak összeregélte. —•
beteg. A kolléga sokáig el is végezte. Hiszen
Sejti e már kelmed, (valamint kipirult sokaság) mily fiatalok voltunk, tele lelkesedéssel, ambícióval.
Szent tüzek a költők —• magasabb szempontra vezérlők!
Egyszer azonban megunta.
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A harangozó elkotyogta, hogy bizony nem
beteg a tiszteletes uram, csak az estétől
vendégei vannak; máig is foly a muri és a
csöndes.
Ez már sok!
A kolléga nekipirult, azután elsárgult.
Látszott, hogy nagy elhatározás előtt áll. Párszor végigsétált a szobán. Egyszer megállott
a harangozó előtt s mondta határozottan:
— Mondja meg a tiszteletes úrnak, hogy
helyette nem végzem el a templomozást!
Azzal a harangozó elment.
Láttam, hogy a gyerek maga is megijedett
a rettentő elhatározástól.
Magam bizony nem szerettem soha a torzsalkodást. Háromszor is szájamra jött: Hadd az
ördögbe! Ne civakodj. Inkább végezd el.
Nézzed a szegény népet, melynek mi úgyis
tanítói vagyunk! Ez háromszor is a szájamra
jött, de mégis hallgattam. A végén mégis csak
tanítók voltunk. Engem pedig ma is vérig sért,
ha látom, hogy egy tanítón minden ripők
uralkodik.
Ezért nem szóltam.
Alig telik el 15 perc, a harangozó ismét
jő. De most már írásban — szám 100 a. —
rendeli, hogy a templomozást végezze el.
— A kocka el van vetve — kiált a kollégám.
Az állapotot egyszer úgyis meg kell szüntetni.
Aztán nem szól; odamegy az íróasztalhoz,
a tollat beleüti a kalamárisba, a hivatalos írást
megfordítja s írja a hátára:
Sz.: 101. A kutyájának parancsol, nem
nekem!
— Fogja, — szólt a harangozónak — adja
vissza!
Azután ismét nem szól nekem, hanem veszi
a kalapját, elmegy a templomba, elénekli a
maga gyülőjét, felállóját, — vár, mintha eddig
meglett volna a prédikáció — (az persze nem
volt, mert a pap csakugyan nem ment el),
azután énekli a kijövőt, leszáll és távozik.
A nép szájtátva bámul, azután szerteoszlik.
Erre aztán csakugyan én is megijedtem!
Most már bántam, hogy miért nem tartottam
vissza a botránytól.
Hanem hát azt mondják, hogy a székely
egyet tud s az sem jó.
Az is aggasztott, hogy a pap egyúttal iskolaszéki elnök is volt, s mint ilyen is okozhat
kellemetlenséget!
Elég, hogy a botrány megtörtént. Másnap
már az egész vidék beszélte, mi pedig szepegve
vártuk a következményeket.
A következmények nem is sokáig várattak
magukra.
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Alig 8—10 nap múlva a kollégám kap egy
hatalmas levelet az esperestől. Remegve bon
tottuk fel.
Most már elmondhatom, hiszen régen nyugszik a tiszteletes is, valamint a szegény kollégám is itthagyott még ezelőtt 18—20 évvel.
Hát elmondhatom, hogy sok rosszat tudtunk
a papról, sok rosszat vártunk, de akkorát
mégsem.
Benne volt a levélben a pap panasza a
kollégám ellen; de megspékelve a legszemérmetlenebb hazúgságokkal. Hogy soha sem megy
templomba; ha megy is, részeg, s így közbotrányt okoz. De még azután egy sereg egyéb,
melyet azért nem írok ide, mert azok máideákul vannak. Es benne volt egy a hívektől
kiállított bizonyítvány, aláírva 100 kepézőtől,
kik állítják, hogy a pap panasza igaz, s egyben kérik az esperest, hogy a kollégámat
azonnal csapja el.
— Hej! Aki áldója van! — kiált fel a
kollégám. Majd hanyatt estünk mind a ketten.
Sokáig szó sem jött az ajkunkra. Hogy a
félelem volt-e nagyobb, vagy a méreg, vagy
a bámulat, hogy iskolát végzett úriember
ilyeneket mer írni: el sem tudtuk határozni.
Már én a szemem előtt láttam azt a szegény
embert, amint meghurcolják, amint kenyér
nélkül hagyják. Éreztem a szégyenpírt arcomon. Mit mond ehhez a világ? Mit a vidéki
kollégák, ismerősök és mit odahaza az apa, a
rokonság? Egy elcsapott tanító!
En sem tudtam szóhoz jutni, ő sem. Ügy
hiszem, hosszú idő telt el, míg így megzsibbadt
tagokkal, megzsibbadt agyvelővel némán ültünk.
Végre is nekem ötlött valami az eszembe,
de még hallgattam vele.
— Tudod mit ? — szólottam. — Tedd el azt
az írást; vedd a botod, járjunk egyet. A szabad
levegő ilyenkor jót tesz.
Nekivágtunk a hegyeknek. Késő este jöttünk
haza. A szegény jegyzőné halálos félelemmel
várt a vacsorával. El sem tudta képzelni, hogy
hol lehetünk. Máskor ugyancsak korán szoktunk megjelenni.
A vacsoránál elbeszélgettünk, azután aludtunk rá egyet. Nekem azonban az a bizonyos
mentőgondolatom, hovatovább kezdett mind
élesebben kialakulni az agyamban. Hogy mi
legyen ? azt nem árultam el.
Másnap — vacsora után — mondom:
— Add csak ide azt a bizonyos levelet!
Elővettem, nem a pap panaszát, mert attól már
undorodtam, hanem annak a 100 falusi kepefizetőnek az aláírását. Végignézegettem s lassan
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valami keserűség fogott el. Mi okuk lehetett
ezeknek erre ? Hiszen ezek minket mind nagyon
szeretnek, mind nagyon tisztelnek!
Mind
nagyobb és nagyobb keserűség f o g o t t el,
ahányszor egy-egy névre bukkantam, akik
annyiszor eljöttek hozzánk ügyesbajos dolgaikban, akiknek mi mindig olyan szívesen segítettünk s akik mindannyiszor nagy köszönetekkel, mély hálákkal távoztak.
Sokáig töprengettem ezen.
Végre egyszer az elhatározásom megérett.
Rácsaptam az asztalra.
— N e m ! E z nem úgy lesz! Te megmenekülsz
és valaki fricskát k a p ! Ne félj! F e k ü d j le;
ne szólj senkinek. Átmentem a szobámba.
Olyan biztos voltam a tervemben, mint a
kétszerkettőben.
Három napon át csak a szünetek a l a t t találkoztunk. É n nem szóltam, ő sem. A k k o r átmentem hozzá.
— K o m á m ! — szóltam — végy elő egy ív
papírt s írjad, amit diktálok.
Gépiesen engedelmeskedett.
„Tiszteletes lelkész úrnak és a panasza mellé
csatolt 100 hívőnknek ellenem beadott nyilatkozatra feleletül van szerencsém a mellékelt
ellennyilatkozatot tisztelettel beküldeni."
Mikor ezt leírta, akkor rámnézett, én pedig
kivettem a zsebemből egy ugyanazon 100
egyénnel aláírott nyilatkozatot, melyben épen
azok az emberek aláírásukkal ellátva kinyilatkoztatják, hogy nekik a pap nem mondta meg,
hogy mit kell aláírni; ők tehát azt csak jóhiszemüleg tették; de kijelentik, h o g y abból
egy betű sem igaz. Sőt épen a tiszteletes
hanyagolja el a hivatalát, ő okoz közbotrányt.
Mi egy betű választ sem kaptunk soha többet
az egészre.
Mi történt tovább, nem tudom.
Ez a mese pedig nem érne egy hajítófát,
ha igaz nem lenne.
Te pedig fiatal kollégám, ne csodálkozz rajta,
hanem örvendj, hogy m a ilyesmi nem történik.
Nekünk pedig köszönd meg, hogy odáig vergődtünk ezzel a szegény népoktatással, ahol
ma vagyunk. Ti vigyétek tovább!

Gazdasági Tanácsadó.
„Tét". 1. A málna nem fa, hanem évelő cserjeszerű növény, amelyet gyökosztás vagy bujtás útján
szoktak a kertészek szaporítani. A ribizkebokor, amely
azonban törpefaalakra is nevelhető, mint fiatal cseije,
vagy fácska olcsó pénzen beszerezhető valamely állami
kertészetből. Az ára oly csekély, hogy nem érdemes
egy-két darab tenyésztésével foglalkozni. 2. Az ültetés
ideje tavaszra esik. További kezelése az öntözés, a
gallyak tisztántartása, a későbbi időben pedig a megfelelő ritkítás. Úgy a málnát, mint a ribizkét is rendszerint a kerítés mentén ültetik el, a ribizkét azonfelül
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még nagyobb kerti ágyak vagy a kerti útak szegélyezésére használják föl. A málnából legkedveltebb a
nagy piros szemű, úgyszintén ugyanaz a ribizkéből
is, azonban ez utóbbinak fehér, sőt helyenként fekete
fajtáját is kedvelik. A fekete fajtának kellemetlen íze
van. A málnából málnaszörpöt készítenek, amelynek
bolti ára rendszerint 2'50—3 K literenként, a ribizkét
különböző befőzésre használják, azonban helyes kezelés
mellett igen kellemes ízű bort is készíthetünk belőle.
Sem a málna, sem a ribizke nem kényes a téli fagyok
iránt, s így azok betakarása felesleges. — D. E.
Egerág. Egy háztartási és kertészeti iskola létesítése,
illetve ilyennek állami támogatása (az új népoktatási
törvényjavaslat szerint) tulajdonképen mindkét — Ön
által említett — minisztériumhoz tartozik. Tekintettel
azonban arra, hogy az állam érdeke azt kívánja, hogy
inkább állami iskolák létesüljenek, az üy szubvencionális kérdések nem mindig intéztetnek el kedvezően.
A mi véleményünk szerint sokkal okosabb dolog volna
a bizonytalan magániskola létesítése helyett egy pozitívebb jövedelmet nyújtó bérletet kezdeményezni,
avagy, ha a megfelelő tőke rendelkezésre áll, úgy
az illető kisbirtokot megvenni, s tekintettel a nagy
város közelségére, azt intenzíven, kertgazdaság formájára mívelni. Minthogy azonban senkit terveiről
lebeszélni nem akarunk, nem adhatunk más tanácsot,
mint azt, hogy a már kész alapszabály, rend- és fegyelmi és szervezeti szabályokkal folyamodjanak úgy
a vallás- és közoktatásügyi, mint a földmívelésügyi
miniszterhez. A kérvényre ívenként 1 korona, a mellékletekre egyenként 30 fillér okmánybélyeg ragasztandó. A többi kérdésére, nevezetesen arra, hogy
„ilyen" iskolához milyen képzettségű igazgatót neveznek ki, csak akkor felelhetnénk, ha a létesítendő
intézmény alapszabályait ismemők. — L. B. Zalabaksa. Tudvalevő dolog, hogy a legyezőpálma a
mi klimatikus viszonyaink alatt és a szobai
kezelés mellett — bármilyen jó és okszerű is legyen
a kezelés — évente egy levélnél többet nem hajt.
Emellett a pálmának megvan az a sajátsága, hogy, ha
nem részesül állandóan igen gondos ápolásban és
egyenletes öntözésben, úgy könnyen kezd száradni,
a száradás pedig a levélcsúcsban és a levélujjak végében kezdődik. A jelen esetben, minthogy csak néhány
sor hiányos leírás után Ítélhetünk, a baj valószínűleg
onnan ered, hogy a pálma 1—2 napig nem részesült
öntözésben, s emellett — a látszat szerint — meleg
helyen állhatott. Gyógykezelésül ajánlatosnak mutatkozik a pálmát most mintegy 7—8 napon át minden
este a cseréppel együtt egy kád állott vízbe állítani,
de úgy, hogy a víz csak oldalról és alulról érje a
cserepet, de semmiesetre annak földjével közvetlenül
ne érintkezzék, hogy a víz ne lepje el a cserepet.
Reggel a pálma kiemelendő, s árnyékos, de nem léghuzatos helyen tartandó ismét késő estig. Ezen 8 nap
alatt a pálmát öntözni nem szabad, azonban ennek
elteltével vegyen 4 gramm chilisalétromot és 5 gramm
superfoszfátot, ezt oldja fel egy liter vízben, s ezen
oldattal öntözze a pálmát minden héten kétszer, a
többi napokban pedig csak közönséges vízzel. Az
egyenletes öntözés fontos szerepet játszik a szobában
tartott növényeknél. Átültetni pedig csak minden 3
—4 évben egyszer szabad, de akkor is kertészember
végezze e munkát. — K„ S. Temerin. A szőlő betegségét és így az ellene való védekezést innen — anélkül, hogy láttuk volna — nem tudjuk megmondani.
A szűkre szabott leírás után ítélve a baj a peronosporától ered, de nincs kizárva, hogy fakó rothadással
állunk szemben. Mindenesetre célszerű lesz néhány
beteg levelet és fürtöt a magyaróvári növényélet- és
kórtani állomásnak haladéktalanul beküldeni, amely
díjmentesen vizsgálja meg a szőlőt és megmondja az
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ellene való védekezést is. — Sz. J. Csáktornya.
1. Kérelme nem teljesíthető. 2. A gazdasági akadémiák most 3 éves tanfolyamra vannak berendezve.
A felvételhez okvetlenül megkívántatik az érettségi
vizsgálat. Az 5 akadémia (Debreczen, Kassa, Keszthely,
Kolozsvár és Magyaróvár) egyenrangú és teljesen egyforma képesítést nyújt A beiratás október 1—8-ig
tart. 3. Tanítói oklevéllel nem vehető fel. 4. A földmíves-iskolákba leendő felvételhez megkívántatik az
írni-olvasás és a 4 alapmüvelettel számolni tudás,
betöltött 17 éves életkor, ép, egészséges testalkat. A
tanfolyam 2 évre teijed, amelynek elvégzése után az
illető mint munkafelügyelő vagy előmunkás kaphat
alkalmazást. — M. K. Cs. Az illető méhészeti
szakkönyvet a földmívelésügyi minisztérium könyvtárából szerezheti be díjmentesen. 2. Méhcsaládokat, rajokat ilyenkor is lehet még venni, de
ügyelni kell arra, hogy csak erős, népes törzseket
vegyünk (anyával!) és hogy az illető méhcsaládot ne
nagy távolságból szállítsuk méhesünkbe. 3. A méhes
azért legyen lehetőleg kelet felé eső irányban felállítva, mert ezáltal nyáron a nagy melegek, télen a
nagy hideg ellen legjobban megvédhetjük méheinket. Az uralkodó szélirányra is figyelmet kell fordítani. 4. Ha a trágyadomb elég távol fekszik, úgy az
nincs káros hatással a méhesre. — B. G. Hedrehely.
A felesleges tejet legjobb vajjá feldolgozni s nem
sajttá, mert a vajkészítés által jobban megtérül a tej
tényleges és használati értéke. Ami pedig a sajtkészítést illeti, annak sokféle módját e helyen nem
közölhetjük. Különben is a sajtkészítést nem lehet
könyvből megtanulni, hanem csakis gyakorlati úton.
Tessék a vármegye gazd. egyesületéhez fordulni s
megkérni az egyletet, hogy egy sajtmester kiküldetését eszközölje ki, de akkor is az állandóan naponta
rendelkezésre álló tejmennyiséget, a helyiségeket, ahol
a sajtot gyártani óhajtják, stb. részletesen le kell
írni, különben az egylet sem nyerhet kellő tájékozódást. Legjobbnak véljük, ha a község intelligenciája
közül valaki közvetlenül érintkezik a vármegyei gazd.
egylet titkárával s vele személyesen megbeszéli a
teendőket. — K. J. A sorsjegyek húzásának ellenőrzése a királyi közjegyző által történt. Sorsjegyeit
nem tarthatjuk nyilván. — Sz. M. Forduljon kérelmével augusztus hó 20-ig a földmívelésügyi minisztériumhoz. — A. G. Értesítés magánlevélben ment.
— B. J. Jászberény. Az első az 1895. évi X'LVI.
t.-c.-be ütköző kihágás, a második az 1894. évi XII.
t.-c. értelmében fog elbíráltatni. Mindkét esetben van
helye a felfolyamodásnak. — Mult ltavi szám. Alszeghy
Alajos ny. tanár és szőlőbirtokos a következő sorokat
küldötte be hozzánk: „Paizstetvek ellen radikálisan
úgy védekezünk, hogy 15°/o dendrinnel (vízben
oldható karbolineum) beecseteljük a fát. Ettől a
peték, tetvek s, más elősdiek — gombák is —
mind elpusztulnak, a fa megtisztul, üdébb lesz.
A fának nem árt. Az ecsetelés csak estefelé történhetik nyáron, télen s kora tavaszkor bármikor, ha
nem fagy." Amidőn e soroknak készséggel helyt adunk,
nem mulaszthatjuk el megjegyezni, hogy a m. kir.
rovartani állomás főnöke Jablonovszky József a paizstetvek irtására vonatkozólag a következőket mondja :
„A nagyobb termetű paizstetvek közül az ákácfáé
ellen nem szokás védekezni. A gyümölcsfák és a szőlő
hasonló paizstetvei ellen azonban védekeznünk kell.
Irtása április vége felé, májusban történik, amikor a
paizstetű nősténye már elérte teljes nagyságát és a
paizs megkeményedett. Ilyenkor az igen fertőzött
galyakat levagdosva, feltüzeljük. Egyebütt pedig az
értékesebb fákról és a szőlőről a paizstetveket kemény
kefével, tengericsutkával ledörzsöljük. Ha e paizs alatt
már tojást találtunk, a lehullott finom port legjobb a
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földbe kapálni s bekapálás előtt esetleg a fát s alatta
a talajt is szappanos vízzel (egy hektoliter vízre 5—6
kiló felaprózott házi szappant oldva fel) megpermetezni. A telelő paizstetveket pedig oly módon iparkodunk ártalmatlanná tenni, hogy a fa derekát és a
nagyobb ágait ősszel petróleum-emulzióval jól lemossuk (1 rész emulzió, 10—12 rész állott víz)." A petróleum-emulziót pedig a következőképen készítjük:
„Egy liter vízben felaprózunk 10 deka közönséges
házi mosószappant és felforraljuk Ekkor a tűzhelytől
távolabbi helyen hozzáöntünk két liter petróleumot,
amelyet edényestül meleg vízbe állítva (tehát nem
tűzön) előbb megmelegítettünk. A forró szappanos
vizet és a megmelegedett petróleumot összeöntve,
azon melegében mindaddig (10—15 percig) kavaijuk
közönséges zurbolóval (lyukas fakanállal, habaróval),
vagy még jobb, ha kézi fecskendővel, amíg csak
tejfelsűrű nem lesz. E petróleum-emulziót 14—20-szoros
vízzel higítva használhatjuk permetezésre a vértetű,
levéltetvek, a körtebolha, a lehorzsolt apró paizstetvek ellen épúgy, mint a közönséges szappanos
vizet, de még biztosabb sikerrel." Ezekből tehát látható, hogy az általunk a f. év júliusi számban
fölemlített szer a paizstetvek ellen igenis sikerrel
használható és használandó.

Könyvesház.
* A s e l y e m t e n y é s z t é s a népiskolában. Kóródy Miklós, pécsi tanítóképző-intézeti tanár az
elemi népiskolák számára szerkesztett olvasókönyv
sorozatában a III. osztálytól kezdve tanévenként,
április hó második felétől számítva, osztályonként
2—2 heti tananyagot vett fel az eperfa- és
selyemhernyótenyésztés tárgyalására, miáltal tantervszerűleg lehetővé tette, hogy e fontos gazdasági ágban a népiskolai növendékek épen a
selyemhernyótenyésztés megkezdési időszakában
elméleti és gyakorlati kiképzést nyerjenek. A
könyv a szekszárdi selyemtenyésztő-intézet támogatásával s az ezen intézet által kiadott népszerű előadások felhasználásával készült s most
a Szent István Társulat, mint kiadó, kérvénnyel
fordult Darányi Ignác földmívelésügyi miniszterhez, hogy az érdekelt vármegyei gazdasági egyesületek útján hívja fel az iskolaszékeket, községi
elöljáróságokat és tanítókat az említett olvasókönyvek bevezetésére, amit a szegényebb néposztályok keresőképessége szempontjából igen fontos eseménynek kell tartanunk, mert a selyemhernyó tenyésztése által épen a legszűkösebb
júniusi napokban a nép jelentékeny keresethez juthat. Kóródy Miklós könyvei már a 10 éves
gyermek előtt a legvilágosabbá teszik a selyemtenyésztés minden jelentősebb részét s ez az a
pont, ami eddig a népiskolából hiányzott s ami
egyik oka volt, hogy a selyemtenyésztés csak
lassan s véletlenül terjedt. A tanítóság különösen
a szegényebb néposztályoknak igen nagy szolgálatokat tehet, ha a Kóródy által gyakorlatba
vitt eszmét, ahol a vidék erre alkalmas, kivétel
nélkül alkalmazza.
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Vegyesek.
— Miniszteri elismerés. Darányi Ignác
földmívelésügyi miniszter, akinek figyelmét nem
kerüli el a magyar földmívelés ügyének legcsekélyebb mozzanata sem, elismerését nyilvánította Földes János rétfalui igazgató-tanítónak a
gyümölcstermesztés terén szerzett érdemeiért.
— A háziszárnyasok tollának fölhasználása. Ha valaki a levágott nyúl bőrét eldobná,
azt mindenki megbocsáthatlan könnyelműségnek
minősítené. Ellenben fogalmuk sincs róla háziasszonyainknak, hogy a háziszárnyasok tollával
mekkora értéket vetnek a szemétdombra. Mert
a tudomány, mint mindenüvé, ide is behatolt s
ma már bizonyos erős vegyiszerek segítségével
a kis szürke és fekete tollakat színteleníteni
tudják, azután pedig minden elképzelhető színre
átfestik. Mivel azonban a száruk fekete marad,
így is főlismerhetők. A tollak átfestése rézkádakban történik; a világos, ú. m. kukorica-, halványkék-, rózsaszín, mályvaszín, gyöngyszürke színekhez a festéket 25—30°-ra hevítik, a sötét színeknél 80°-tól a forrpontig. Azután lemossák,
leszárítják, gőzön áteresztik, majd adjusztálják a
tollakat, míg végre abba a formába kerülnek,
amelyben már a piacra lehet hozni. Azt lehet
mondani, hogy egészen kiforgatják eredeti mivoltukból, s ha a fekete szár nem volna, senki
sem ismerne rájuk. A tolldísznek ma már a nagy
divatüzletekben egészen külön osztálya van, ahol
a fentiek szerint preparált tollak a legbizarrabb
ós legváltozatosabb formában és emellett jó áron
eladásra kerülnek. Az élelmesség természetesen
megfelelő szerepet játszik itt s például a libától
származó tolldíszt hattyúnak nevezik, a gólya
tollának marabout a neve stb. A háziliba tollai
révén is igen hasznos állat. Nagy szárnyaiból
kitűnő írótollat készítenek, minden évben bőséges ágytollat szolgáltat, a bőre pedig, amelyet
„hattyúprém" néven árúsítanak, ízléses és elegáns divatcikk. E „hattyúprém" előállítása következőképen történik: legelőször is a tollakat
gondosan eltávolítják, a megmaradó pihék nagyon
kurták és nagyon fehérek. Azután pedig a bőrt
a liba hátán fölhasítják és lenyúzzák. Hogy azonban ez a. prém felhasználás alá kerülhessen, előbb
még különleges kikészítésen kell átmennie. — A
libáénál sokkal kevésbé finom a kacsa tolla,
amelyet ezért inkább csak vánkosokban használnak föL Egy francia gyáros a libatoll vékony
szárából kefét készít s azt mondják, hogy ez a
szár a vaddisznó sörtéit előnyösen pótolja. A
páva, a gyöngytyúk, a galamb tollai minden
átfestés nélkül, a maguk természetes mivoltában
is hatasos színeikkel a divatban kitűnően fölhasználhatók. Az ágytollat, vagyis a vánkosokba
való pihét eleven állapotában kell a szárnyastól
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elszedni. Franciaországban vannak vidékek, ahol
a libákat és kacsákat minden második hónapban
így megkopasztják s csak tél közeledtével hagynak rajtuk valamit, hogy meg ne fagyjanak. Az
így nyert pihét forró kemencébe helyezik, ahol
a molyoktól ós kellemetlen szagától megszabadul.
Parazitáitól a tollat legegyszerűbben úgy szabadítjuk meg, ha kénvirágot égetünk el annak a
helyiségnek egyik sarkában, ahol a tollat tartjuk.
A tollat különben fölhasználásáig zsákban vagy
jól elzárt ládában, jó száraz helyen s ne nagyon
összenyomva őrizzük. Ha hosszabb ideig kell így
eltartanunk, jól tesszük, ha időnként kivisszük
a napra, fölforgatjuk és megpaskoljuk. Ha így
járunk el, biztosak lehetünk abban, hogy kitűnő
ágyunk lesz.
M.
— Gyümölcs és szőlő tartása. A gyümölcsszezón idején jó szolgálatokat tehetnek olvasóinknak a szakembertől származó alábbi tanácsok.
Gyümölcsöt úgy lehet élvezhető hideg állapotban
a háznál tartani, ha a gyümölcsöstálat leborítjuk
egy másik tállal s ennek az utóbbinak a tetejére
jeget rakunk. A jég oldódása ós a víz párolgása
tetemes meleget vonván el a környezettől, a tál
alatt levő gyümölcs állandóan hideg marad. Szőlőt pedig úgy hűtünk be a legegyszerűbben és
leggyorsabban, ha a fürtöt egy másodpercre
bemártjuk forró vízbe. A fölszedett víz elpárolgása a szőlőt órákig hideg állapotban megtartja
s ezenkívül a szőlőre esetleg rátapadt spórákat
is megsemmisíti.
— Homokhasználat kézmosáshoz. Vegyi
kísérletek alapján több külföldi orvos arra a
következtetésre jutott, hogy a kezek dezinficiáláiánál igen ajánlatos a finomszemü homok. A
homok még a legnehezebb viszonyok között is
mindenkor beszerezhető, főzés vagy égetés által
pedig könnyen és mindenütt sterilizálható. A
piszkot a felső epidermis-rétegekről gyorsabban
és biztosabban eltávolítja, mint a kefe, különösen akkor, ha egyúttal szappant is használunk.
Számos, előzőleg bacillusokkal inficiált kéznél,
amely hat-nyolc percig forró vízzel, káliszappannal és homokkal megdolgoztatott, anélkül, hogy
valamilyen antiszeptikumot alkalmaztak volna,
majdnem teljes sterilitást értek el, amint ezt
számos ojtási ós tenyésztési kísérlettel kimutatták.
Tartalom. Gazdasági szakoktatásunk fejlődése.
Papp Viktor. — Elmélkedés a magyar állatkiállításról és a IV. nemzetközi tejgazdasági kongresszusról.
Lakatos Lajos. — A természetrajz gazdaságtani vonatkozásai. Éber Rezső. — Az iskolai kert nevelő
hatása. Alexy Kornél. — Szociálizmus és a tanítóság.
Kántor Mihály. — Kisgazdák és az új bortörvény.
Györy Elemér. — Népiesték. (Pihenő.) Túri Sándor.
— Meséljen még, bácsi. (Pihenő.) Csutak Lajos. —
Gazdasági Tanácsadó. — Könyvesház. — Vegyesek.

Felelős szerkesztő: Benedeie
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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A m. kir. tudományegyetemi nyomda kiadásában most jelent meg!

MÉRTAN
a népiskolák V-ik és Vl-ik osztályai számára, valamint az ismétlő-iskolák használatára.
írták:
B I T T E N B I N D E R M I K L Ó S és D É K Á N Y

MIHÁLY,

áll. tanítónőképző-intézeti tanárok.

•

Nettó-ára 30 fillér, bolti ára 40

fillér.

•

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 69.261/1909. sz. a. kelt
rendeletével engedélyezte az ismétlő- és elemi iskolák számára tankönyvül.

E könyvecske az eddig írott hasonló célú tankönyvek közül magasan kiemelkedik, mert
mint a hivatalos bírálat is mondja:
„Az sem vitatható el, hogy az 1905. évi tantervhez csatolt „Utasítás"-t jobban figyelembe veszi és hozzá szorosabban alkalmazkodik, mint az eddigelé megjelent népiskolai geometriai
tankönyveknek, illetőleg példatáraknak bármelyike. Es csak dicsérendő szerzőknek ama törekvése,
melyről Szakjelentésükben megemlékeznek, hogy a Tanterv ós Utasítás minden követelményét
egészében és részleteiben ki akarják elégíteni."
Ez a törekvés a következőkben nyilvánul:
1. A könyvecske, más sablonos példatáraktól eltérően, nem tisztán példáknak a gyűjteménye, melyben egyes helyeken csoportosan, csak úgy odadobva, kevés mértani szabály és értelmezés is van, hanem úgy halad előre a tantervben megkívánt tananyag eltárgyalásában, hogy
minden mértani tudnivaló észrevétlenül, önmagától alakul ki a gyermek előtt. Erre a fokozatos
genetikai származtatásra oly nagy gondot fordít a könyv, hogy használata mellett a tanító el
sem térhet a Tanterv és Utasítás követelményeitől.
2. Mivel a népiskolai mértantanításnak főeszköze a szemlélet, azért minden új fogalom
és igazság megismertetése a mindennapi élet egyszerű viszonyai között előjövő mértani alakok
szemléleteiből vonatik el, minélfogva azután a tanítás is elveszti unalmas jellegét s szorosan
gyakorlatiassá válik.
3. Minden új tanítási anyag tárgyalásánál bizonyos gyakorlati célt tűz ki a könyv, pl.:
vizsgáljuk meg a téglát, hogy mi is készíthessünk stb., s így a tanítás mindig élénk érdeklődés
mellett folyik.
4. A tanítást összekapcsolja a gyermek foglalkoztatásával, mert tanítás közben a gyermekekkel magukkal is elkészítteti agyagból, burgonyából stb.-ből, illetőleg megrajzoltatja a
tanítás tárgyát képező testet, lapot stb.
E tankönyvecske tehát minden tekintetben jóval nagyobb sikerrel használható, mint
eddig megjelent társai.
Budapesten, 1909 augusztus 1.

Az egyetemi

nyomda

igazgatósága.
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Értesítés!
Az állami elemi népiskolák gondnoksága és az állami elemi népiskolák
tanítói, illetve igazgató-tanítói számára az 1868. évi XXXVIII., 1876. évi
XXYIIL, 1907. évi XXVI. és az 1908. évi XLYI. törvénycikkek végrehajtása tárgyában az 1909. évi 53.000. sz. a. kelt rendelettel kiadott

UTASÍTÁS
már megjelent és kapható. Ára 2 K 12 f.
Ezen Utasítást a pénz előzetes beküldése esetén portómentes hatóságoknak,
hivataloknak és intézeteknek portómentesen küldjük meg.
Budapest, 1909. évi augusztus hó.
Az egyetemi nyomda
igazgatósága.

PÁLYÁZATOK.
A hubói ref. elemi iskola kántortanítói állására
pályázat hirdettetik. Fizetése : tisztességes lakás kerttel és melléképületekkel, 4 kat. hold szántóföld, 1
kat. hold rét, 2 kapás beállított szőlő, 5 db marhára
legelő, munkaváltság 56 korona, legátusok ellátásáért
10 korona (a földek adóját az egyház fizeti), 21 köböl
búza, 24 méter tüzelőfa, temetési stóla. Tandíj a mindennapi iskolásoktól 2 korona és 1 véka zab, az ismétlősöktöl 2 korona, államsegély 304 korona és az
esedékes évötödös korpótlék. Oklevéllel fölszerelt kérvények aug. 12-ig a lelkészi hivatalhoz (u. p. Tornallya,
Gömör megye) adandók be. Állás szept. 1-én elfoglalandó.
(951—III—3)
Okleveles tanítónő kerestetik pusztai magániskolába,
a IV. elemi osztály tanítására. Javadalmazása: 800
korona készpénz, lakás, fűtés és világítás. Ajánlatok:
Montag, Pusztakengyel címre küldendők.
(961—III—3)
Az alsószernyei ev. leányegyház a maga — és a
morvamogyoródi evang. anyaegyház egyik irtványi
iskolájához okleveles tanítót vagy tanítónőt keres.
Javadalmazása: a megfolyamodandó államsegéllyel
1000 korona, lakás és 2 öl felvágott fa. Tót nyelv
ismerete kívánatos. Pályázatokat augusztus 14-ig
elfogad az ev. lelkészi hivatal Morvamogyoródon,
Trencsén megye.
(982—II—2)
Okleveles tanítónő birtokra kerestetik. Kívánalom :
tanítási időn kívül, szabad időben, házvezetésnél segédkezni. Évi fizetés: 400 korona, a birtokosnál lakás
és élelmezés. Ajánlatot mosonrónaföi gazdasághoz
kérek.
(998 —II—2)
A debreczeni orth. izraelita hitközség elemi népiskolájánál nyugdíjaztatás folytán megüresedett, 1200
korona évi törzsfizetéssel, 400 korona lakbérrel javadalmazott tanítóállás betöltendő. Héberben kiváló jártasság kívántatik meg. Teljesen fölszerelt kérvények
f. évi augusztus 15-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz
küldendők. Debreczen, 1909 július 19-én. Péterffy Benő,
iskolaszéki elnök. Klein Márton, iskolaszéki jegyző.
(1026—11—2)
A hodászl ref. egyház második tanítói, esetleg
tanítónői állására pályázat hirdettetik. Fizetése : lakás
és 1000 korona. Kötelessége : I—II. osztály tanítása.
Pályázók kérvényeiket augusztus 7-ig tartoznak beadni
ref. lelkészhez Nyírhodász (Szatmár megye.) Lányi
Kálmán, ref. lelkész.
(1038—II-2)

Pályázat a selmeczbányal I. számú ev. egyház
kántortanítói állására. A német nyelvben való teljes
jártasság szükséges. Javadalom: évi 1400 korona, előleges havi részletekben ; 120 korona lakbér; 100 korona
kántori díj ; 20 m3 kemény tűzifa (értéke 120 korona);
stóla átlag 50 korona. A kellően fölszerelt folyamodványok f. évi augusztus 15-ig az alulírt hivatalhoz
beküldendők. Selmeczbánya, 1909 július 19. Händel
Vilmos, ev. főesperes.
(1031—III—2)
Kárásztelek (Szilágy vm.). Az iskolaszék a lemondás folytán megüresedett róm. kath. tanítónői
állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 1. A hitközség
pénztárából 480 korona. 2. Államsegély 386 korona,
mely a megválasztott tanítónő személyére vonatkozó
okmányok fölterjesztése és kiutalása után folyósíttatik.
3. Az egyházmegyei főpénztárból 80 korona állandó
segély. 4. A kárászteleki rk. egyház erdejéből 48 méter
tűzifa, a hitközség által kitermelve, beszállítva és a
tanterem fűtésére abból 12 méter felaprózva, 54 koronára értékelve. 5. Két padlózott szoba, egy konyha,
kamra, pince, sertésól, fásszín, tágas kert és udvar
haszonélvezete. Fizetését előleges havi részletekben
nyeri. Ezért köteles a HI., IV., V., VI. osztályú mindennapos és ismétlő-tanköteles leányokat oktatni,
vallásos és hazafias szellemben nevelni. Csak róm. kath.
vallású, okleveles tanítónők pályázhatnak és kellően
fölszerelt okmányaikat f. évi augusztus hó 15-ig a
kárászteleki rk. iskolaszékhez, főt. Somossy Viktor
plébános, iskolaszéki elnök címére küldjék be. A megválasztott az egyházmegyei főhatóság és a vallás- és
közoktatásügyi minisztérium megerősítésével véglegesítettnek tekintetik. Állását f. évi szeptember l-an
elfoglalni köteles. Kárásztelek, 1909 július 19. Zsugán
Ferenc, iskolaszéki jegyző.
(1034—11—2)
Gebei (Szatmár m.) reform, leány tanítóság fizetése:
900 korona államsegély, 100 korona egyházpénztárból,
egyszobás lakás, kertváltság 20 korona. Még legalább
100 korona mellékjövedelemre számíthat. A 40—50
növendék I—VI. osztályba sorozandó s ezenkívül esetleg szószéki és kántori helyettesítés is kötelessége,
de temetéskor a stóla a fungálót illeti. Pályázati
határidő: augusztus 18. Szige;hy Gyula, ref. lelkész.
(1040—II-2)
A nyitrai nyilv. polgári iskolához 3 okleveles tanár
kerestetik (nyelvész-matematikus és rajztanár). Hiteles
okmánymásolatokkal fölszerelt ajánlatok az iskola
igazgatóságához intézendők.
(1046—IV—2)
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A gombai (Pest ra.) ref. egyház egy nőtanítói
állásra pályázatot hirdet. Kötelessége : az I—II. leányosztályok tanterv szerinti vezetése. Fizetése: az egyháztól készpénz, növendékeitől tandíj és némi fizetéskiegészítés címén 1000 korona; lakbér 50 korona,
fűtöpénz 50 korona. Fölszerelt kérvények augusztus
14-ig tisztelendő Benedek Antal lelkész úrhoz intézendők. Gaál Dénes egyh. jegyző.
(1056—II—2)
A paszabi ref. egyház másodtanítói állomására
pályázatot hirdet. Fizetés : 1000 korona, havi előleges
részletekben; a polgári községtől az ismétlő-iskolások
tanításáért 60 korona; egyszobás lakás, melyet télen
az egyház fűttet. Kötelessége: az I—II. elemi iskolásgyermekek és az ismétlő-iskolai növendékek tanítása,
kántortanító akadályoztatása esetén annak helyettesítése. Orgonálásban jártasok előnnyel bírnak. Az állomás szeptember 1-én foglalandó el. Fölszerelt pályázati
kérvények augusztus 8-ig Veress János ref. lelkész
címére küldendők. Paszab, 1909 július 24.
(1074—II—2)
Az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház polgári leányiskolájánál egy újonnan szervezett segédtanítónői
vagy segédtanítói állásra pályázat hirdettetik. Az
1909. évi szeptember 1-én elfoglalandó állásra okleveles, a mennyiség- és természettudományi szakcsoportra
képesített ág. hitv. ev. vallású polgári iskolai tanítónők vagy tanítók pályázhatnak. Előnyben azok részesülnek, akik rajzot, esetleg a francia vagy német
nyelvet is képesek tanítani. A megválasztott köteles
leend heti legfölebb 23 órában szaktárgyain kívül
esetleg más tárgyat is tanítani. Az állás javadalmai: 1. törzsfizetés államsegéllyel kiegészítve évi
1400 korona, amely az 1906. évi 55.55(5. sz. min.
rendelet értelmében négyévenként növekedik, 2. lakbér 420 korona. A kellően fölszerelt kérvények 1909
augusztus 22-ig alulírt iskolaszéki egyházi elnökhöz
küldendők be. Eperjes. Korbély Géza ev. lelkész,
iskolaszéki egyházi elnök.
(1063—II—2)
Pályázat nyittatik a nyíregyházai ref. leányinternátusnál megüresedett igazgatónői állásra, melylyel 800 korona fizetés, teljes ellátás és 3 szobából
álló bútorozott lakás élvezete van összekötve,
azonban nyugdíj és korpótlék ezidőszerint nem
biztosíttatik. Pályázhatnak oly okleveles tanítónők,
esetleg ugyanily özvegyek, kik az internátus
szellemi vezetésében jártasok. Határidő: augusztus
15. Állás augusztus 20-án elfoglalandó. Nyíregyházai református lelkészi hivatal.
(1065 —11- 2)
Az óbesenyői községi elemi népiskolánál újonnan
szervezett tanítónői állásra pályázat nyittatik. Föltételek : oklevél, róm. katb. vallás, bolgár vagy szláv
nyelv ismerete. Az állás javadalma: 1000 korona
fizetés, 200 korona lakbér, 100 korona a gazdasági
ismétlő-iskola tanításáért. Pályázati határidő: aug. 10.
Megjegyeztetik, hogy az iskola 8 tanerővel 1910. évi
szeptember hó 1-tőí államosítva van. Iskolaszék.
(1073—11—2)
A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvény-társaság likér-kohótelepi magyar tannyelvű elemi
nép- és iparostanonc-iskolájánál újonnan rendszeresített segédtanítói állásra 1200 korona kezdő fizetéssel
(utólagos havi részletekben fizetve), szabad garszonjakás és szabályszerű fűtési illetmény élvezetével
egybekötött járandóság mellett pályázat nyittatik.
Egyenlő képesítés mellett előnyben részesülnek oly
pályázók, kik a rajz- és énektanításban kellő jártassággal bírnak s a kezdőket zongorázásban sikerrel
képesek oktatni. Okleveles és nőtlen tanítók kellően
fölszerelt pályázati kérvényeiket folyó évi augusztus
hó 15-ig a Rimamurány-Salgútarjáni Vasmű-Részvénytársaság likéri kerület iskolaszékéhez, Likér-kohótelepre (u. p. Nyustya, Gömör megye) nyújtsák be.
Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. Áz elnökség.
(1067—III—2)
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Kiszácsra (Bács m.)' ág. evang. tótajkú, okleveles
tanító vagy tanítónő kerestetik, 1000 korona fizetéssel, lakás. Bizonyítványok aug. 13-ig lelkészi hivatalnak küldendők.
(1080—II—2)
I g l ó város képviselőtestületének határozata folytán,
valamint a város és a szepesmegyei püspök között
1879. évi május hő 5-én létrejött megegyezés alapján
Igló város tanácsa az iglói róm. kath. iskolánál megüresedett tanítói állomásra pályázatot hirdet. Az állomás jövedelme, amelyet Igló város, mint az iskolának
segélyezője, az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 25. §-a alapján biztosít, a következő: 1. évi 1400 korona törzslizetés, 2. kertmegváltás 20 korona, 3 failletmény
készpénzben kiszolgáltatandó 180 korona, 4. korpótlékok az állami tanítók részére megállapított fokozatok
szerint, vagyis 5 év múlva (működésük első évétől vagy
legfeljebb 1893 óta számítva) 400 korona, 10 év múlva
200 korona, 15 év múlva 200 korona, 20 év múlva 200
korona, 25 év múlva 200 korona éa 30 év múlva
200 korona; 5. lakbér 420 korona. Pályázók, kik okleveles tanítónők is lehetnek, folyamodványaikat f.
évi augusztus hó 7-ig Igló város tanácsához küldjék
be. A folyamodványokhoz csatolandók: keresztlevél,
tanítói oklevél, működési bizonyítványok, magyar
honossági bizonyítvány, nős vagy nőtlen (illetve férjes
vagy hajadon) állapotát igazoló lelkészi bizonyítvány.
A íérfitanítóknál egyenlő minősítés mellett az egyházi zenében és énekben való jártasság előnyt nyújt
és a folyamodványokban kiemelendő. Kelt Igló város
tanácsánál, 1909. évi július hó 13-án. Folgens Cornel,
polgármester.
(1035—I—1)
Pályázat a vajszkai (Báes m.) újonnan szervezett
harmadik kath. fel. tanítói állásra. Fizetése : 200 korona lakás-, 20 korona kertátalány, 200 korona törzsfizetés, Vajszka község pénztárából; 200 korona államsegély ; 600 korona a kalocsai alapítványi pénztárból.
Tannyelv : magyar, de a sokác nyelv ismerete előnyben
részesül. Tantermet az iskolaszék jelöli ki. Ismétlőiskoláért külön díj nem jár. Folyamodványok augusztus
15-ig főt. Fuchs József esperes-plébános címére, Hódságra küldendők.
(1041—III—1)
Az alsónemesapátii községi iskolánál rendszeresített másodtanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : államsegély 900 korona, községtől 100 korona,
egy kis szoba. Kötelessége: a kijelölt osztályokat
tanítani, ismétlősöket felváltva oktatni, a templomban
a gyermekekre felügyelni, a kántori teendőket szükség
esetén végezni, az iskolaszéki jegyzőséget kívánatra
teljesíteni. Okleveles, róm. kath. férfitanítók kérvényüket az iskolaszék címére küldjék. Pályázati határidő : augusztus 15. Személyes megjelenés kívántatik.
Az állást szeptember 1-én kell elfoglalni. Alsónemesapáti (Zala m.). Az iskolaszék.
(1059—II— 1)
Tarpa nagyközség (Bereg vm.) képviselőtestülete
által újonnan szervezett egy férfi- és egy nőtanítói
állásra pályázatot hirdetek. Javadalom : 1. Egyiknekegyiknek 1000—1000 korona készpénzfizetés és az
1007. évi XXVII. t.-cikkben biztosított ötödéves korpótlék havi előleges, egyenlő részletekben, a község
pénztárából fizetve ; 2. 200 korona lakbér, szintén a
község pénztárából, évnegyedenként előre fizetve.
3. 10 korona írószerátalány. Kötelesség : az iskolaszék
által kijelölt osztály vagy osztályok vezetése. Mindkét
állás szeptember 1-én foglalandó el. Felhívom azért
a pályázni óhajtókat, hogy születési bizonyítvánnyal,
oklevéllel, esetleg az eddigi hogyan működést igazoló
szolgálati bizonyítvánnyal, ilyen nemlétében erkölcsi
bizonyítvánnyal, továbbá legújabb keletű egészségi
orvosi bizonyítvánnyal fölszerelt és kellően bélyegeit
kérvényeiket a községi iskolaszékhez címezve, f. évi
augusztus hó 15-ig adják be. Tarpa, 1909 július hó
20-án. Puskás György, községi iskolaszéki elnök.
(1062-1-1)

32. SZÁM.
NÉPTANÍTÓK

A h a r a k ó c z l róm. kath. segédkántortanítói állomásra f. évi augusztus 15-re pályázat hirdettetik.
Ezen állomás jövedelme az 1907. évi XXVII. t.-cikkben körülírt szabályszerű illetmény, mely 800 koronából és szabad lakásból áll. A folyamodók kereszt- és
oklevéllel, működési, erkölcsi és nőtlen vagy házas
állapotukat igazoló lelkészi bizonyítvánnyal, valamint
községi illetőségi bizonyítvánnyal fölszerelt kérvényeiket harakóczi róm. kath. iskolaszékre címezve, t. Laczkó
József alesperes-plébános űrhöz, mint kerületi tanfelügyelőhöz, a föntjelzett pályázati határnapot megelőzőleg Zsigrára (u. p. Szepesváralja) tartoznak benyújtani. Személyes megjelenés megkívántatik. Kelt Harakóczon, 1909 július'hó 21-én.
(1060—1—1)
A gombást róm. kath., Il-ik tanítói állásra aug.
hó 16-ra pályázat hirdettetik. Jövedelme : a községtől természetbeni lakás és 200 korona, államtól pedig
kieszközlendő évi segély 800 korona. Pályázóktól kívántatik a törvényes kellékeken kívül még a tót nyelv
bírása is. A szabályszerű kérvények a gombási róm.
kath. iskolaszék nevére címezve, főt. Höhr József
plébános és egyházkerületi tanfelügyelő úrhoz, Liptóteplára teijesztendők fel. Gombáson, 1909 július 15-én.
Iskolaszék.
(1083—1—1)
Az alsórétfalui róm. kath. kántortanítói állásra
augusztus 18-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: egyháztól készpénzben 532'50 korona, államsegély 326
korona, természetbeni járandóságokból 141"50 korona,
kétszobás lakás, mellékhelyiségekkel és gazdasági
épületekkel. Kötelessége: a mindennapi és ismétlőiskolát önállóan vezetni és az összes kántori teendőket
végezni. Tannyelv : tót-magyar. Zongorázásban is jártasok előnyben részesülnek. Kötelező próbaorgonálás,
pályázók költségén, augusztus 24-én. Az állomás szept.
1-én elfoglalandó. Kérvények a plébános iskolaszéki
elnökhöz, Alsórétfalu (Trencsén vm.), küldendők.
(1087-11-1)
A marczalii polgári iskolaegyesület az általa fenntartott és államilag segélyezett polgári fiúiskolánál
a mennyiségtani és természettudományi szaki-a egy
új tanítói állást rendszeresített, melynek betöltése
céljából ezennel pályázatot hirdet. Az állás az első
évre ideiglenesen töltetik be és ezen évben 1600
korona fizetés és 400 korona lakbér élvezetével van
egybekötve. Pályázati kérvények Ádám János apátplébános elnökhöz, Marczali (Somogy m.), címezve,
1909. évi augusztus hó 15-ig adandók be.
(1088-11—1)
A muraszilvágyi (Zala m.) államilag segélyezett
róm. kath. elemi népiskolai tanítói állásra pályázat
hirdettetik. Javadalma: 304 korona készpénzfizetés a
községtől, 496 korona az államtól, összesen 800 korona.
Lakása: 2 szoba, konyha, pince, kert. Horvát nyelvet
tudók előnyben részesülnek. Pályázati határidő : aug.
20-ika. Okleveles férfi- és nőtanítók pályázhatnak.
Bottornya (via Murakirály). Iskolaszék. (1089—I —1)
A felpéozl (Győr m.) ág. hitv. ev. gyülekezet kéttanítós osztott népiskolájánál a kántortanítói állás
betöltendő. Javadalom : készpénz, földhaszouélvezet,
termény és szolgálmányokban mintegy 1400 korona
s a törvényes korpótlék. Oklevéllel, működési bizonyítvánnyal fölszerelt kérvények Madár Mátyás lelkészhez küldendők, f. évi augusztus 14-ig.
(1090—1—1)
Torontál vármegyébe kebelezett Oroszlámos községi állandó menedékházvezetőnői állás betöltendő.
Javadalmazás: 480 korona készpénz, 8 m:l kemény
tűzifa és lakás. Okleveles óvónők előnyben részesülnek.
Hiteles okmányokkal kellőleg fölszerelt kérvények
augusztus 8-ig alulírotthoz küldendők. Hiányosan fölszerelt, vagy későn érkezett kérvények figyelembe
nem vétetnek. Máté László dr. s. k., iskolaszéki elnök.
(1095-1-1)
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A toponári (Somogy m.) magyar tannyelvű, közs.
elemi népiskolánál újonnan szervezett negyedik rendes
osztálytanítói állásra, melynek javadalma: 200 korona
lakás- és kertilletmény, 200 korona alapfizetési összeg
a község pénztárából és 800 korona alapfizetési jellegű
államsegély, a községi iskolaszék augusztus 12-iki zárt
időre pályázatot hirdet. A megválasztott kötelme leend:
egy tanterem növendékeinek vezetése, a községi gazdasági ismétlő-iskolában a közismereti tárgyak tanítása
és templomban, körmeneteken a tanulókra váltakozó
felügyelet. A róm. kath. vallást, magyar honosságot,
egészségi állapotot s netáni eddigi működést feltüntető, okmányokkal fölszerelt, kellően bélyegeit kérvények a jelzett időig alulírt elnök címére küldendők.
A megválasztott szeptember 1-én tartozik állását elfoglalni. Bathó József intéző, iskolaszéki elnök.
(1091-1-1)
A nagyszebeni-belvárosi róm. kath. elemi fiúiskolánál nyugdíjazás folytán megüresedő kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása:
1200 korona törzsfizetés, a törvényes ötödéves korpótlékok és lakbér. Kötelessége : a neki kijelölt osztály
önálló tanítása és szükség esetén a kántori teendőkben segédkezés. Az egyházközség magyar- és németnyelvű lévén, a pályázónak a német nyelvet is teljesen
bírnia kell. Pályázati határidő: f. évi augusztus hő 20-ika.
A kellőkép fölszerelt folyamodványok a nagyszebeni
róm. kath. plébániai hivatalhoz küldendők. Kántori
képességük bemutatására a pályázókat külön fogja
meghívni az iskolaszék. Nagyszeben, 1909 július '24-en.
Herceg Hohenlohe Károly Egon plébános, iskolaszéki elnök.
(1093—III—1)
A zsidai ág. hitv. ev. leányegyház nyugdíjazás
által megüresedett kántortanítói állására ezennel pályázat hirdettetik, f. évi augusztus hó 15-ig. Tannyelv:
az iskolában magyar; a templomban tót-magyar.
Javadalmazása: 12 hold (magyar) szántóföld, réttel
együtt, bérértéke 140 korona; mintegy 180—200
véka rozs 500 korona, egy kocsi széna 24 korona, 2
öl tűzifa 60 korona, pénzfizetés (35 —40 korona) 40
korona, csirke természetben, értéke 40 korona, tandíj,
tojás, egyebek 20 korona ; összesen 824 korona. A jói
fölszerelt kérvény alulírotthoz küldendő. Domony,
Pest m., 1909 július 26-án. Szilárd János, domonyi
lelkész.
(1094-1—1)
A makói orth. izr. hitközség elemi népiskolájában
nyugdíjazás folytán üresedésben levő tanítói állás betöltésére ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állás javadalmazása : törzbfizetés a bitközség pénztárából évi
440 korona, Makó város segélye 210 korona, remélhető államsegély, melynek kérvényezése elintézés alatt
van, 450 korona. Összesen: 1100 korona. Lakbér a
hitközség pénztárából 360 korona. Pályázni óhajtók
szíveskedjenek képesítési okmányaikkal és eddigi működésűkről szóló bizonyítványokkal fölszerelt kérvényeiket alulírott iskolaszéki elnök címére két héten
belül beküldeni. Weisz Mózes, a makói orth. izr. hitközség iskolaszéki elnöke.
(1097—II—1)
A tlöböri (Vas m.) újonnan létesült községi elemi
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Évi javadalom:
államsegélyből 900 korona, a községi pénztárból 100
korona, természetbeni lakás, kerttel. A kellően fölszerelt kérvények 1909. évi augusztus hó 20-ig alulívt
iskolaszéki elnök címére küldendők. Az állás 1909.
évi október 1-én elfoglalandó. Kelt Döbörben, 1909.
évi július 20. Láritz György, iskolaszéki elnök.
(1098-1-1)
A szentlstván-oszlár-pusztai I—VI. osztályú
áll. segélyezett iskolánál újonnan rendszeresített tanítói állfásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 1000
korona évi fizetés havi előleges részletekben, természetbeni lakás és kert. Pályázati kérvények f. évi
augusztus hó 15-ig Haader György iskolaszéki elnökhöz, Tápiósáp küldendők.
(1100-11—1)
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A dolynalyubkovai községi elemi népiskolánál
A nagyzsámi (Temes megye) községi iskolánál |
egy üresedésben levő rendes tanítói állásra a követ- betöltendő és e lap 24. számában kihirdetett tanítói
kező pályázatot hirdetjük. Fizetése : 960 korona kész- állás pályázati határidejét f. évi aug. hó 15-ig megpénz, 16 korona írőszerátalány, 6 korona meszelési hosszabbítom. Lúgos, 19U9 július 26-án. Berecz Gyula,
(75/h—I—1)
átalány, 8 köbméter kemény hasáb tűzifa, szabad kir. tanfelügyelő.
lakás a 347. házszám alatt levő iskolaépületben (2
A macsevicsi községi elemi népiskolánál betölszoba, konyha, közös istálló, pince, padlás
és mosó- tendő és e lap 25. számában kihirdetett tanítói állás
konyha), a házikertnek egy része (330 m2) és az 1907. pályázati határidejét f. évi aug. hó 15-ig meghosszabévi XXVII. t.-c. élteimében járó korpótlék. A meg- bítom. Ltigos, 1909 július 26-án. Berecz Gyula, kir. tanválasztott tanító köteles egy kijelölendő osztályt felügyelő.
(76/h—I—1)
vezetni, a tornát hat osztályban tanítani, a kántort
A herczegszántói (Bácsbodrog vármegye) községi
szükség esetén helyettesíteni és esetleg a gazdasági óvónői állásra pályázit hirdettetik. Javadalma: 600
ismétlő-iskolában tanítani. Az állás csak olyan tanító- korona fizetés havi előleges, 120 korona dajkatartási
val lesz betöltve, ki róm kath. vallású, a magyar és átalány havi utólagos részletekben, 2 szoba, egy konyha,
német nyelvet szóval és írásban tökéletesen bírja,. A egy kamra és kertből álló szabad lakás. Folyamodók
kellően fölszerelt és bélyegeit folyamodványok a köz- kérvényüket aug. hó 15-ig a közs. óvodafelügyelőségi iskolaszékhez augusztus hó 20-ig küldendők be. bizottság elnökségéhez küldjék be.
(77/h—I-l)
Nagyzsám, 1909. évi július hó 26-án. Vinter Mihály,
A lapusnicseli (Krassó-Szörény vármegye) kétiskolaszéki elnök. Knöbl Mihály, iskolaszéki jegyző.
tanerős állami elemi népiskolánál f. évi szept. 1-én
(íioi-n—í)
kezdődő hatállyal betöltendő egy tanítónői állásra, a/,
A verpeléti róm. kath. iskolához egy férfitanítói állami elemi népiskolai tanítók illetményeinek szabáállásra pályázatot hirdetünk. Javadalma: 1000 korona lyozásáról szóló 1907. évi XXVI. t.-cikk 2. §-ában biztörzsfizetés, 220 korona lakbér és kert - ellenérték. tosított illetményekkel egybekötve, pályázat hirdetteKérvények augusztus 20-ig Boldizsár Benedek egyh. tik. Határidő: 1M09. évi aug. 15-ike. A tanítónői okelnökhöz küldendők s a működést szeptember 15-én levéllel, keresztlevéllel, illetőleg születési anyakönyvi
kell megkezdeni az iskolaszék által kijelölt osztályban. kivonattal, magyar állampolgárságot igazoló okmány(1102-1-1)
nyal, továbbá az esetleges működési bizonyítvánnyal,
A cserépfalusi ref. egyház egyik népiskolai orgo- gazdasági, háziipari, női kézimunkai, vagy egyéb szaknista-kántortanítóságára pályázatot hirdet. Fizetése: ismereteket igazoló bizonyítvánnyal fölszerelt kérvé1040 korona negyedévenként előre fizetve, 00 fillér nyek Krassó-S/.örény vármegye kir. tanfelügyelői
temetési díj. Az istenitiszteletet a másik tanítóval hivatalához nyújtandók be. A kir. tanfelügyelük megfölváltva végzik; így a prédikálást is 9 alkalommal kerülésével, akár közvetlenül, akár más hatóság útján
egy évben, valamint a lelkész akadályoztatásakor. a vallás- és közoktatásügyi -m. kir. minisztériumhoz
3 szobás kényelmes lakást, melléképületeket basznál benyújtott kérvények figyelembe nem vétetnek. Lúgos,
és megfelelő kertet, a közlegelőben 3 marha legel- 1909 július hó 30-án. Berecz Gyula s. k., kir. tantetése és faizása van. A tanítást a tiszáninneni egy- felügyelő.
(78/h—I—1)
házkerület utasítása után köteles teljesíteni. CserépAz eperjesi állami tanítónőképző-intézetnél nyugfalu (u. p. Bogács, Borsod mégye), 1909 július 26.
díjazás folytán megüresedett mintaóvónői állásra páNóvák Sándor, lelkész.
"
(1103—1—1)
lyázat hirdettetik. Pályázhatnak óvónői oklevéllel bíró
A brezovai ev. egyház elsőosztályú iskolájába ok- oly óvónők, akik huzamosabb és eredményes gyakorleveles tanítót vagy tanítónőt keres. Fizetése : 1000 latot tudnak igazolni. Ezen állás a XI. fizetési osztálykorona, lakás és tűzifa. Tannyelv: tót. Folyamodók nak megfelelő fizetés és személyi pótlék, valamint,
jelentkezéseiket a brezovai ev. lelkészi hivatalhoz küld- szabályszerű lakbérből álló illetményekkel van egybejék, aug. 28-ig.
(1105—1-1)
kötve. A pályázati határidő 1909. évi augusztus hó
A blai (Pest m.) róm. kath. iskolaszék a harmadik 25-ike. A pályázati kérvények a vallás- és közoktatanítói állásra pályázatot hirdet Az állás nov. 1-én tásügyi miniszterhez címezve, Sáros vármegye kir.
foglalandó el. Javadalom : november és december hó- tanfelügyelőségénél nyújtandók be, még pedig azon
napokra a hitközség pénztárából havonként 60 korona. tanfelügyelőség útján, amelynek kerületében a pályázu
191Ü jan. 1-től pedig az államtól 900 korona, a hit- ezidöszerint működik. Budapest, 1909. évi július hó 30.
községtől 100 korona, egy szobából álló lakás, és 30 A miniszter meghagyásából: Neményi, miniszteri takorona lakás- és kertpótlék. A megválasztott tanító nácsos. _
'
(79/h—I—1)
köteles az iskolaszék által reábízott osztályt vezetni,
A mezőhegyes! m. kir. ménesintézet elemi népaz ismétlő-iskolában felváltva tanítani, kántorságban iskoláinál üresedésben lévő 2 tanítói állás pályázat
segédkezni és szükség esetén helyettesíteni. A válasz- útján töltetik be. Pályázhatnak tanítói oklevéllel bíró
tás aug. 8-án fog megejtetni. Személyesen megjele- magyar állampolgárok; kántori képesítéssel is bírók
nők és a német nyelvet bírók előnyben részesülnek. előnyben részesíttetnek. A tanítók illetménye: az
Az iskolaszék
(1106-t-1)
1907. évi XXVI. t.-c. értelmében 1000 korona alapSzentpéterszegl ref. egyház egy tanítónői állásra fizetés és természetbeni lakás. A kinevezendő tanítók
pályázatot hirdet. Fizetése : lakáson kívül 1000 ko- közül az. aki esetleg kántori teendők ellátásával is
rona, ebből 900 korona államsegély. Kötelesség: az megbízatik, évi 200 korona készpénzből, 20 q szénából,
iskolaszék által reábízandó osztályok tanítása, ezen- 12 irr1 hasábfából és napi 2 liter tejből álló tiszteletkívül női kézimunka-tanítás, mind a hat osztály leány- díjban részesül. Az egykoronás bélyeggel ellátott,
növendékeinek. Pályázati kérvények aug. 8-ig Tóth tanítói és kántori képesítőoklevéllel, keresztlevéllel,
Ede lelkészhez adandók be. Állomás szept. 1-én el- továbbá a tanítói pályán esetleg már eltöltött szolfoglalandó.
(1107—1—1)
gálati időt, a családi állapotot és egyéb, esetleges
Kath. tanítónő nevelőnőnek ajánlkozik úri családhoz, képesítést igazoló okmányokkal felszerelt kérvények
egy-két gyermek mellé. Megkereséseket „Primula" folyó évi augusztus 15-ig a mezőhegy esi m. kir. ménesintézethez (Mezőhegyes, Csanád vármegye) nyújtandók
jeligére kér. Eger, poste restante.
(1109—I—1)
be. Budapest, 1909. évi július hó 27-én. M. kir. földA szviniczai községi elemi népiskolánál betöl- mívelésügyi miniszter.
(80, h—I—1)
tendő és e lap 25. számában kihirdetett tanítói állás
pályázati határidejét f. évi aug. hó 15-ig meghosszabA 27-ik számban hirdetett pankotai ref kántorbítom. Lúgos, 1909. évi július hó 26-án. Berecz Gyula, tanítói állás pályázati határideje augusztus 15-ig
kir. tanfelügyelő.
(74/h—I—1)
meghosszabbíttató. Lelkészi hivatal. (1117—1—1)
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Pályázat szatmármegyei Gacsály ref. egyházközság I—II. elemi vegyes osztályú iskola tanítói állására. A pályázó okleveles tanítók, tanítónők törvényes kellékekkel fölszerelt pályázatukat aug. hó 7-ig
küldjék alulírt ref. lelkész, iskolaszéki elnökhöz. Javadalmazás : 900 korona államsegély, szatmári kir. adóhivataltól havonként; tandíj 120 koronára kiegészítve
egyház pénztárából két részletben, tisztességes lakás
melléképülettel, tágas konyhakert. Az elválasztott az
egyházmegyei tanítógyám intézetnek kötelezett tagja
leend. Gacsály, Bartha Mór ref. lelkész, iskolaszéki
elnök.
(1110—1—1)
A korompai (Szepes megye) egyesületi polgári
fiú- és leányiskola iskolaszéke augusztus hó 15-iki
határidővel pályázatot hirdet egy igazgató-tanári
állásra, melyre a nyelv- és történeti szakra képesített egyének pályázhatnak. Fizetése: 1. türzsfizetés
1400 korona, 2. igazgatói tiszteletdíj 200 korona, 3.
lakbér 420 korona, összesen 2020 korona. Kérvények
dr. Szuhay József kohó-igazgató, iskolaszéki elnök
úrhoz küldendők. Határidőn túl érkező kérvények
figyelembe nem vétetnek.
A korompai (Szepes megye) egyesületi polgári
fiú- és leányiskola iskolaszéke augusztus hó 15-iki
határidővel pályázatot hirdet egy okleveles polgári
iskolai tanítónői állásra, melyre a mennyiségtan s
természettudományi képesítéssel bíró egyének pályázhatnak. Fizetése: 1. törzsfizetés 1400 korona, 2. lakbér 420 korona, összesen 1820 korona és a törvényes
korpótlók. Kérvények dr. Szuhay József kohó-igazgató, iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. Határidőn
túl érkező kérvények figyelembe nem vétetnek.
(1114 — 1 — 1)
A pozsonyi kongr. izr. polgári leányiskola iskolaszéke szeptember l-re mennyiség- és természettudományszakos tanerőt alkalmaz. Az állás ideiglenes és a
jövő tanév folyamán az iskola állandósítása vagy feloszlatása iránt intézkedés fog történni. Évi összilletmény 1440 korona. Képesített vagy szakvizsgázott
tanerők kérvényeiket augusztus 15-ig dr. Stem Mór,
alelnök úrhoz intézzék. Berger Benő, iskolaszéki
jegyző.
(1116-11-1)
A temesgyarmatai szőlők tanítói állása betöltendő. Javadalma: államsegély 600 korona, a hitközségtől 400 korona, 12 korona irodaátalány, törvényes
lakás, 12 km. tüzilá, melyért köteles az iskola tisztántartásáról, fűttetéséről (az iskola fájából), harangoztatásról gondoskodni és a hívekkel szokásos istenitiszteletet végezni. Nős tanítók előnyben részesülnek.
Folyamodványok augusztus 20-ig az iskolaszéki elnökséghez intézendők, Temesgyarmatán. 11119—1 — 1)
A komádii (Bihar megye) ref. egyház IX. és X.
tanítói, illetve tanítónői állása töltetik be f. évi aug.
15-én. Fizetés mindkét álláson: az egyháztól 100
korona készpénz, 250 korona lakpénz, 90 korona fűtési
átalány, melyből az iskola fütendő; államsegély 900
korona évenként. Kötelesség: a presbitérium által
kijelölt két osztály vezetése, az egyházkerületi tanterv
szerint. Az osztályokat a presbitérium változtathatja.
Csak okleveles, ref. vallású tanítók s tanítónők pályázhatnak aug. 14-ig a ref. lelkészi hivatalhoz oklevelük, keresztlevelük, egészségi, honossági s szolgálati bizonyítványaik alapján. Tanítónak kántori vagy
segédlelkészi képesítés,, tanítónőnek kézimunkatanítás
mellett mellékjövedelme is lehet.
(1122—1 — 1)
Heves megye Viszneken szept. l-re róm. kath.,
nőtlen segédtanító alkalmaztatik.- Fizetés csak a szorgalmi időre : négyszáz korona, külön szoba zongorával,
ágynemű, mosás, világításon kívül teljes ellátás. Kötelessége : a kezdő vegyes osztályt önállóan vezetni,
a kántorságbau segédkezni. Csak okleveles, kepesített,
kántorságban jártasak jelentkezhetnek főtiszt. Csomor
Gvörav plébános úrnál. Tuza János, kántortanító.
BJ
(1125-1-1)
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A vallásalap által fenntartott ecsegpusztai borzl
majorban levő róm. kath. jellegű népiskolánál üresedésbe jött tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás: az iskolát fenntartó alapítványi uradalom
részéről előleges havi részletekben járó egyezer korona évi készpénzfizetés, egyszáztíz korona fűtési átalány, természetbeni lakás az iskolaépületben, és ahhoz
tartozó mellékhelyiségok használata, esetleg a szabályszerű lakáspénz, az 1907. évi XXVII. t.-cikkben megállapított korpótlékok. Kötelessége a tanítónak : az
osztatlan iskolában úgy a mindennapi, mint az ismétlőtanítványokat a törvényszabta módon tanítani és nevelni. A vallásügyi minisztériumnak címzett folyamodványok 1909 augusztus 22-ig küldendők Dévaványára,
Fröhnert Lajos esperes-plébánoshoz.
(1123—11—1)
Hámosi (Chumecz, Trencsén megye) róm. kath.,
államsegélyezett népiskolánál megüresedett okleveles
tanítói állomás választás útján augusztus hő 20-án,
délutáni 3 órakor helyszínén betöltetik. Magyar és
tót nyelvben jártas tanerők felszerelt folyamodványaikat alulírott iskolaszéki elnöknél beadhatják. Czvincsek János, Nagydivény.
(1124—I—1)
Pályázat a nyugdíjazás folytán megüresedett nagygyimóti református előkönyörgő-orgonistatanítói állomásra. Fizetés: 1. jó lakás, melléképületekkel; 2. földek, termények, készpénz értéke körülbelül 1000 korona ; 3. 1000 koronáig államsegély : 386 korona; 4.
isrnétlősök tanításáért községtől 30 korona. Kötelessége : a mindennapi és ismétlő-iskolások tanítása, az
ünnepi és hétköznapi istenitiszteletek végzése, orgonázás. Teljesen fölszerelt pályázati kérvények 1909
aug. 16-ig a ref. esperesi hivatalhoz küldendők, Pápára.
Állás szept. elején elfoglalandó. Kelemen Zsigmond,
lelkész.
(1126-1—1)
Dunaföldvár róm. kath. iskolaszéke nyugdíjazás
folytán üresedésbe jött tanítói állomásra pályázatot
hirdet. Az állomás .javadalma a tanító nyugdíjazása
alkalmából fölvett javadalmi jegyzőkönyv szerint:
1288 korona, törvényszerinti lakásbér és kertilletmény.
Miután ezen állomást a helyben alkalmazásban levő
tanító nyeri el, az ekkép megüresedendő tanítói állomásra is pályázat hirdettetik. A megüresedendő tanítói
állomás törzsfizetése: az 1907. évi XXVII. t.-c. értelmében államsegéllyel kiegészített 1000 korona, lakásbér nős tanítónak 300 korona, egyébként 160 korona
és 20 korona kertilletmény. Az állásra pályázhatnak
férfiak és nők. Szabályszerűen fölszerelt kérvény alulírtnál nyújtandó be. Választás augusztus 14-én lesz
megejtve. Biró Imre prépost-plébános, elnök. (1127—1—1)
Galamboki (Zala m.) róm. kath. népiskola osztálytanítói állására pályázhatnak okleveles, nőtlen férfitanítók. Fizetés: államsegéllyel 1000 korona, kertilletmény fejében 20 korona. Reábízott osztályokat
tanítani, gyermekeket templomba vezetni, rájuk felügyelni, kántorságban segíteni kötelessége. Határidő:
augusztus 12. Juk József.
(1128—1—1)
V szanyi róm. kath. iskolaszék egy tanítói és e^y
tanítónői állásra augusztus 15-ig pályázatot hirdet.
Mindegyik állás javadalmazása: községi és államsegélyből 1000 korona, egy bútorozott szobából álló
lakás, 20 korona kertilletmény. Kötelességeik díjlevél szerint Fölszerelt kérvények az iskolaszéki
elnökséghez küldendők.
(1129—1—1)
A rajeczi (Trencsén vm.) róm. kath. népiskolánál
egy férfitanítói állásra az iskolaszék pályázatot hirdet.
Jövedelme: a községtől 550 korona, 6 öl puhafa 48
korona, kertilletmény 20 korona, államsegély 402 korona, lakás és a törvényes korpótlék. A fölszerelt
pályázatok, melyekben a nyelvismeret megemlítendő,
augusztus 20-ig Baross Károly esperes-plébános, iskolaszéki elnök címére küldendők. Az állás szeptember
1-én elfoglalandó.
(1133-1—1)
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Kálnól ev. egyház iskolaügyének rendezetlensége
miatt a tanítói állás ideiglenes betöltésére pályázatot
hirdet. Fizetés: havonként készpénzben 80 korona,
lakás, fűtés. Pályázhatnak oklevéllel bíró tanítónők
is. A megválasztott tanítónak kilátásai lehetnek,
hogy a tanítói állásban véglegesen megmarad. A
pályázatok augusztus 18-ig Káinóra, ev. iskolaszéki
elnökhöz küldendők.
(1131—11—1)
Az olaszi községi iskolaszék az újonnan szervezett
osztálytanítói állásra augusztus hó 14-ig pályázatot
hirdet. Javadalom : 900 korona államsegély, 100 korona
a községi pénztártól, 20 korona kertilletmény és egy
bútorozott szobából álló lakás. Az államsegély csak
1910 január hó elsejével folyósíttatik, megválasztott
tehát az addig járó törvényszerű fizetést a községi
pénztártól élvezi. Csakis róm. kath., nőtlen férfitanítók
pályázhatnak. Tannyelv: magyar. Zenében jártas,
vagy azt kedvelő fiatalembernek a kántori teendők
elsajátításához itt bő alkalom kínálkozik, miután
nálunk az istenitiszteletek magyar, német és horvát
nyelven végeztetnek. Az állás szeptember hó 1-én
foglalandó el. Kérvények az iskolaszéki jegyző címére
küldendők. Olasz (u. p. Szederkény, Baranya m.),
1909 augusztus hó 1-én. Fuchs Sebestyén, iskolaszéki
elnök. Kram János, iskolaszéki jegyző. (1134—I—1)
Okleveles, hosszabb gyakorlattal bíró tanító állást
keres. Cím : „Nevelő", Rehoncz, post-rest.
(1135—II—1)
Karmacsi (Zala m.) plébániához tartozó Vindornyafok fiókközség a megüresedett kántortanítói állásra
pályázatot hirdet. Fizetése : lakás, gazdasági épülettel
és 1000 korona terményekben és készpénzben, részint
a községi lakosoktól, részint államsegélyből fedezve.
Kötelessége: a hatosztályú mindennapi és ismétlőiskola tanítása, vasár- és ünnepnapokon, úgyszintén
adventi időben könyörgések tartása. Pályázati határidő: augusztus 26., mely napon a választás is megtartatik. Kérvények Joó Miklós plébános nevére,
Karmacs küldendők.
(1137—1—1)
Bana (Komárom megye) római katholikus népiskolájánál az osztálytanítónak kántortanítóvá történt
megválasztása folytán ezennel pályázat hirdettetik.
Fizetése: 1000 korona, melyből 900 korona államsegély, szép bútorozott szoba, téli tüzelővel. Kötelessége : I—II. osztályt vezetni, ismétlőket felváltva
tanítani, kántorságban feltétlen segédkezni. Csak
nőtlen férfitanítók pályázhatnak. Személyes megjelenés és Győrött végzettség előny. Kérvények az iskolaszék elnökségéhez augusztus 20-ig küldendők. Állás
szeptember 1-én elfoglalandó.
(1139—1—1)
Középpusztabogárdi református egyház helyettes tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése: 800
korona készpénz, évnegyedenként utólag fizetve. Tandíj címen 50 korona. Két szekér nyesedék ágfa. Nagy
házikert, gyümölcsfákkal. Két szoba, konyha, kamra,
éléstárból álló lakás. Kötelessége : az egyház iskolájában a dunántúli egyházkerület tanterve szerint 6
osztályt vezetni, az ismétlő-iskolásokat oktatni. Vasárnap és ünnepeken délelőtt istentiszteletet tartani az
egyház által vett ima- és prédikációskönyvekből felolvasva, az éneket vezetni. Temetést végezni a szokásos stóláért. A választás egy évre történik, mely
időt a megválasztott köteles kitölteni. Az állás ez évi
szeptember 1-én elfoglalandó. Oklevéllel bírók előnyben részesülnek. Pályázati kérvények 1908 augusztus
15-re nagytiszteletű Medgyasszay Vince esperes úrhoz, Balatonfökajárra (Veszprém megye) küldendők.
(1140-1-1)
A szepesmátyásfalvai róm. kath. kántortanítői
állomásra augusztus 26-ra pályázat hirdettetik. Fizetés : 1000 korona. Pályázók folyamodványaikat helyi
iskolaszékre címezve, a szepesófalvi kerület tanfelügyelői hivatalához, Hanusfalvára küldjék.
(1142—II—1)
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A liszkófalvi evang. leányegyhiíz okleveles tanítót
keres. Az iskola osztatlan, a. tannyelv tót. Fizetése :
kérvényezendő államsegéllyel 1000 korona készpénz
és terményekben, a korpótlékok is az államtól kárelmeztetnek. Tisztességes új lakás és kert. Folyamodványok augusztus 26-ig Rózsahegyre, az evang. lelkészi hivatalhoz küldendők.
(1130 — 11—1)
A mocsai (Komárom megye) ref. egyház elemi
népiskolájának 1—III. vegyesosztályú ll-odtanítói
állomására pályázat hirdettetik. Fizetés: 1. lakásul
egy szoba, 2. készpénz az egyház pénztárából 800
korona, állami kiegészítés 200 korona. Összesen 1000
korona. Pályázati okleveles kérvények augusztus 20-ig
alulírotthoz küldendők. Mocsa, 19U9 július 30. Mészáros Károly, reform, lelkész.
(1143 — 1—1)
Az imecsfalvi róm. kath. kántortanítői állásra,
püspök úr őnagyméltóságának július hó 12-én kelt
3904. sz. kegyes meghagyására, ismételten pályázatot
hirdetek. Javadalom: 1. a község pénztárából előleges havi részletekben 2400 korona, 2. a hívektől kepe
címen 35 knlongya rozs és 35 kalongya zabkepe,
melynek értéke 210 korona, 3. oszpora 30 korona,
4. fakepe címen 36 korona, 5. 2 hold 641 QJ-öl területű szántó és 5 holcl 406 Q-öl kaszáló kataszteri
jövedelme 38 korona 38 fillér, 6. tandíjból 48 korona,
7. stóla 10 korona, 8. szentmisealapítványokból kamat 2 korona 40 fillér, 9. természetbeni lakás, melléképületek és konyhakerttel, 10. az 1907. évi XXVII.
t.-c. alapján fizetéskiegészítés államsegélyből 358 korona. Kötelességei: az összes kántori teendők végzése
és az iskola vezetése. Pályázatok augusztus hó 15-ig
alantírt iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be. Az állás
kinevezés után azonnal elfoglalandó. Imecsfalva (Háromszék m.), 1909 július 29. Pénzes László, iskolaszéki
elnök.
(1144—l—1)
A komáromkürti áll. segélyz. auth. orth. izr. hitközségi iskolánál megüresedett tanítói állásra ezennel
pályázat hirdettetik. Pályázótól megkívántatik, hogy
úgy a vallási, mint a világi tantárgyakban kellően
jártas legyen és szigorú vallásosságát bizonyítani köteles ; nős, kinek neje kézimunkatanításra képes, előnyben részesül és meglehetős mellékjövedelemie van kilátása. Javadalmazása: 1000 korona törzsfizetés és a
törvényes korpótlékok, szabad lakás, vagy annak megfelelő lakilletmény. Oklevél, működési bizonyítványnyal és családi állapotot kimutató kérvények alulírott
iskolaszéki elnökhöz legkésőbb augusztus hó 20-ig
beküldendők. Az állás f. évi szeptember 1 -én töltendő
be. Kürt (Komárom megye), 1909. évi július hó 30-án.
Csillag Joachim, iskolaszéki elnök.
(1148—1—1)

HIRDETESEK.
Az

iskolák

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

Dustless"-szel

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Í)ustles8"-g.víir:

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171—48—27)
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hirdetés jelent meg. Figyelmükbe ajánlom. Felsösegesd,
Somogy m., Nóvák Gyula.
(975-II1-2)
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Oki., róm. kath. tanítónőt keresünk

egy elemi iskolás úri leányka mellé. Föltételek : zongora és német perfekt tudása, víg kedély, kifogástalan bánásmód. Javadalmazás: havi 50 korona és úri
ellátás. Akik teljesen egészségesek, házias szelleműek
k r shez
Ällamenf»-01v ® ®
nyomtatványok 1 K. Ma- és elég lelkierőt éreznek a tanyai élethez, arcképpel
i i l l d U l b C g C I J gyarázóíüzet (VI. javított kiadás) ellátott pályázataikat küldjék Hunyor Béla kerületi
1 K. 80 db nyugta 1 K. Lengyel Béla, Farkasaszó tiszttartó úrhoz, Folyástanya (pósta helyben), Szabolcs m.
(1085—I—1)
• Szatmár m.).
(873—X—5)
P c p r i l n i óhajtok Szerencsről áll. tanítóval, 8 tanU8CIC1111 erős áll. iskolától. Vasút helyben, jár.
székhely, cukorgyárral. Mellékjövedelemre számíthat.
Cím : Állami tanító, Beregrmgyalmás, u. p. Beregkisalmás, Bereg megye.
(1036—1—1)

Ne vegyen zongorát!!!
(64-30—30)

P f t gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel
(II. rész) 3 K ; 48 csinos és dallamos előjáték
(11. rész) 2 40 K. Zámbó Károly, Szeged-Ilókus.
(1010—VI—3)

legújabb, zongorákról szóló
árjegyzékét meg nem hozatta, melyet

r _ _ j . i l tanítónő Szatmártól 20 percnyi távolságra
l/oCI Cl eső 3 tanerős áll. iskolától, szatmár-, bereg-,
ugocsu-, hajdú- vagy szilágymegyei állami tanítónővel
magyar helyre. Pósta és vasútállomás helyben. Cím:
„Tanítónő", Szatmárhegy.
(1077—1—1)

zongora-osztálya,

Tanítónő
kerestetik, polg. leányosztály tárgyait, zongorát és német nyelvet tanítani. Ajánlatok
címe: Schüller Rudolfné, Erdőszentgyörgy.
(1115-1-1)

REMÉNYI
ezen lapra hivatkozva ingyen és bérmentve küld
Uj és használt zongorák.
piailinók a legolcsóbbtól a iegtinomaboig. Üj zongorák 280 írttól följebb, 36 havi részletfizetésre is.
Régi piailinók és zongorák újakra becseréltetnek.

Első leanykiházasító - egylet

fl c a r ól tanítónő a kőrösmezői 4 tanevős áll. iskoláUöCI Cl tói. (Lakbér 300 K.) Cím : Reichardt Ilona,
Körmöezbánya.
(1141—1—1)

mint szövetkezet. Gyermek- és életbiztosító-intézet.
Budapest, VI., Teréz-körút 40—42. Az intézet saját
házában. Alapíttatott 1863. évben. Ezen intézet a
gyermek- és életbiztosítás minden nemével foglalkozik, a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyösebb föltéóm
í t ó t va
N
p v p l n n p f r Itt-ClCaCh.
r p r p c p l í rtanítójelöltet
- k a t h - t a n aug.
&y
telek mellett. Ismertetővel, tervezetekkel és mindenIlCVCIUllCli
1-től nemű
föl világosi tással készséggel szolgál úgy az intéa jövő tanévre, teljes ellátás és 30 kor. havi fizetés- zet igazgatósága, mint az egyes vidéki főügynökségek.
sel. Polgári és elemi magánvizsgákra kell gyermekei(1121—V—1)
met előkészítenie. Személyesen megjelenők (saját költségükön) előnyben Lampert, ispán. Szerecseny puszta,
pósta Dinnyés (Fejér megye). Vasútállomás Seregélyes.
* (1111-1-1)

^tíIHIF

n

PÁRTOLJUK A HOKI IPART!
__ « a szállítja a miniszterileg ajánlott s
C I cLJ-LUU többszörösen kitüntetett, mély fekete,
hamar száradó, tartós és használatkész

Magyar Nyugdíjbiztosító
= Részvénytársaság =
Központi igazgatóság:

BUDAPEST, V I I . ker., Erzsébet-körút 20.
Biztosít bárkinek orvosi
vizsgálat nélkiil aggkori
3
Egy '/i bádogszeleuce '/« klg. 18 ms ter. kor. 7—
nyugdijat, rokkantsági jái „
9 m ter.
„ 3.60
radékot, özvegyi nyugdídrb isk.-táblamáz-ecset
„ 2.—
jat
és végkielégítést mérpick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ -.80
sékelt díjtételek mellett.
Rakasz, szállítólevél
„ —.40
Űj mázolási és vonalozásl utasítással.
Tanítók m i n d e n községben képviselőkéi I
Greschik Gyula,
kerestetnek é s szép mellékkeresetre tehetLŐCSÉN.
(1058 V —2)
nek szert.
(1009-III-3)

Iskolatábla-mázat.

•

=

ülHiU

Budapest, 1909 augusztus 12.
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarorszagi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intezetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
La] ja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.
SZERKESZTŐSÉG :
BUDAPEST, VIII. KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évTe 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési jjénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldm.l^
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted r - / é t
tevő petit nyomású és egybasábú sora 1 korona. Ezek a díjuk ía
előre a kiadóhivatalba küldendők.
KLADÓ1IIVATAL :
MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3 .

lvejairatoitat n e m aduixlt vitása..

Az állami gyermekvédelem.

ban vette pártfogásába az ötvenezredik
(—o—) Még nem is nagyon régen az gyermeket. A gyermekvédelem alig n é állam hatalmas és félelmetes erejével hány esztendős nálunk és már ötventámogatta az erőset, szorongatta a gyön- ezer gyermeket m e n t e t t ü n k meg a n y o gét. A nemzet nagy többsége rettentő mortól, a bűntől, a haláltól. Csak a
hatalmáról csak olyankor vett tudomást, jövendő nemzedék fogja teljes m é r t é k ha a munkálkodó gyermeket elragadta ben megérezni a h a t á s á t annak, h o g y
az eke mellől katonának, h a jövedel- az elhagyott és az erkölcstelen környemének egy részéért jelentkezett. Évtize- zetben élő gyermekek neveléséről a z
dek óta mind gyakrabban érezzük, hogy állam gondoskodik.
A gyermekvédelmi törvénynek követaz a r e t t e n t ő erő jóságos h a t a l o m m á
kezményei
szinte beláthatatlanok. Egyik
alakult á t . Amit egyik kezével elvesz,
legfontosabb eredménye az lesz, hogy a
bőségesen visszaadja a másikkal.
Ezerszámra állította fel az iskolákat, társadalom megbízható tagjaivá neveli
hogy a tudás áldásaiban az ország leg- azokat, kikből eddig a társadalom ellenelhagyottabb vidékei is részesüljenek. ségei kerültek ki. Az állam által 'heveit
Erős kezével fölemelte a beteget, a gyermekek legnagyobb része hű és hálás
gyöngét, a nyomorékot. A szenvedők lesz az iránt a társadalom iránt, m e l y
jajkiáltása t e t t i e indította. Intézmé- szülő helyett szülőt a d o t t neki. Hű é s
nyekkel van behálózva az ország, me- hálás fia lesz a hazának, mely fölnevellyek fölvették a küzdelmet az emberi- tetéséről gondoskodott. Ezek a gyermeség legnagyobb ellenségeivel: a beteg- kek eddig a társadalmon kívül állottak,
séggel, a tudatlansággal, a balszerencsé- ezentúl érzik a közösséget, mert az állam
vel. Az utolsó évtizedekben olyan alko- belekapcsolta őket a társadalomba.
tások j ö t t e k létre, melyekről a m u l t
Az elhagyott gyermekek közül kerülszázad közepén még csak a rajongók tek ki az erkölcstelenek, a bűnösök, a
álmodoztak. Az állam n e m ellenség nyomorékok. Helyzetük folytán n e m
többé, hanem jóságos és megbízható fejlődhetett ki lelkükben a csábítás
b a r á t ; hasonló lett a termékenyítő nap- ellen biztosító erkölcsi erő, sőt a szenhoz, melynek sugarai mindenhová elha- vedés és nyomor elsorvasztotta a z t a z
tolnak, hogy életet fakasszanak.
ellenállási erőt is, mely az emberi lélekE gondolatok ébredtek lelkünkben, kel együtt születik. Gyermekvédelmi
mikor olvastuk, hogy az állam a napok- törvényünk gondoskodik arról, hogy a z
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elhagyott gyermekek olyan környezetbe
kerüljenek, hol ellenállási erejük m i n d e n
csábítás ellen megerősödik. Ellátja ő k e t
minden szükségessel s ezzel megszünteti
a nyomort, a legtöbb bűnös t e t t n e k
létrehozóját.
Az elhagyott gyermekek egy része
eddig elpusztult, más része a társadalom
terhére vált. Ma munkás, becsületes
embereket nevelnek belőlük, kik m u n k á jukkal százszorosan vissza fogják fizetni
azt a tőkét, mit az állam nevelésükre
költött.
Nemzeti szempontból is rendkívül
nagy fontossága van a gyermekvédelemnek. Idegen nyelven beszélő honfitársaink n e m fognak oly könnyen hallgatni az izgatókra, n e m fognak a' m a gyar állam gyöngítésére törekedni, h a
észreveszik, hogy a m a g y a r állam n e m
ellenségük, hanem pártfogójuk. A g y e r mekvédelmi intézményben is oly összetartó alkotást teremtettünk, mely a
széthúzó törekvések erejét megbénítja.
Még néhány évvel ezelőtt gyermeksírok tömegével voltak telve temetőink.
A n gyobb városok környékén sok falunak jövedelmet n y ú j t o t t a gyermekpusztítás. A város lökte ki magából a
falvakra mindazokat, kiknek nem kellett
volna születniök. Talán évekig t a r t ó
keserűség gyötörte az anyát, hogy odaadta gyermekét a halálnak. De át k e l l e t t
adnia. Kényszerítette a szégyen és m e g élhetésért folytatott küzdelem. Még ez
volt a jobbik eset. H a a gyermek erős
szervezete megbírta a nyomorúságot, a
teljes züllés várakozott reá. A g y e r m e k védelmi törvény egyik nagy eredménye
az lesz, hogy a gyermekhalandóság
kisebbedik s talán a nyomor egyetlen
anyát sem fog arra kényszeríteni, h o g y
gyermekének gyilkosa legyen.
Mikor e fontos törvényt a l k o t t á k ,
sokan a r r a gondoltak, hogy az á l l a m i
gyermekvédelem akkora teherrel fog
járni, hogy roskadozni fogunk alatta. A
teher csakugyan nagy, de ha az ered-
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ménnyel összemérjük, még sokkal nagyobb áldozatokra is képesek volnánk.
Arról van szó, hogy a gyengéket, az
elhagyottakat védelmezzék az erősek.
Arról v a n szó, hogy eltartsuk és becsületes munkásokká neveljük azokat, kiket
úgyis el kellene tartanunk, de fegyházakban és javítóintézetekben. Arról van
szó, hogy a társadalomba bekapcsoljuk
azokat, kik eddig a társadalmon kívül
állottak s veszélyeztették a közbiztonságát. Az állami gyermekvédelem megfojtja a bűnök legnagyobb részét máicsírában. Ezekért az eredményekért minden t e r h e t készségesen vállalnunk kell,
ha szívesebben fordítjuk vagyonunkat
gyermekvédelemre, m i n t javítóintézetekre és fegyházakra.
Ötvenezer gyermeket gondoz a magyar
állam olyan módon, hogy külföldiek jönnek tanulmányozni gyermekvédelmünket.
Ötvenezer munkást nevel azokból, kiknek nagyobbik része a halál martaléka
lenne, m á s része harcban állana a társadalommal. Az ötvenezredik gyermek
felvételekor öröm t ö l t ö t t e el a lelkünket, de ez az öröm csakhamar helyet
adott a n n a k a reménynek, hogy nemsokára százezer, rövid idő alatt minden
elhagyott és erkölcstelen környezetben
élő gyermek a közösség gondozásába
kerül."

Nyolc vagy kilenc órakor?
írta: Juha JLdolf dr.
Azóta, hogy e című közleményem a Néptanítók Lapjában (22. szám) megjelent, az Orsz.
Közegészségügyi Egylet Egészség című közlönye
júniusi számában szintén és pedig két helyen
foglalkozott e kérdéssel. Elsősorban közli az
iskolaorvosok május 25-iki gyűlésének kimerítő
jegyzőkönyvét, másodsorban valaki M jelzés alatt
foglalkozik a Néptanítók Lapjában közzétett
cikkemmel. Hogy e fontos ügyben mindenki
önálló véleményt alkothasson magának és hogy
végül e kérdés az egész országban a napirendről lekerüljön, foglalkoznunk kell a föntemlített
közleményekkel.
A közel ezer iskolaorvos közül (állásban
persze alig 150 van és mégis egyre képezik
őket), akiknek egy jelentékeny része Budapesten
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lakik, az említett ülésen résztvett összesen 10
egyén, beleszámítva a tisztikart és a két vendéget. Az ügyet a titkár ismertette, s szerinte
„a tanács ebbeli rendelkezése helyes, mert a
6 — 7 éves tanulót kíméli az időjárás ellen (reggel
2—3—5 fokkal hidegebb az idő, a köd 9 óra
felé inkább oszlik és így világosabb, az útak
járhatóbbak, az útakat ilyenkor seprik már és
a tanulók könnyebben jutnak az iskolába). A
termek világosak és így sok helyen mellőzhetik
a mesterséges világítást, ami egészségügyi szempontból igen nagy előny, főleg a rövidlátóság
profilaxisa terén". Sőt ide kellene venni még
a III—IV. osztályú tanulókat is, azonban „gondoskodni kell arról, hogy a korán jönni kényszerülő tanuló a várakozás ideje alatt kárt ne
szenvedjen egészségében". Minthogy V. és VI.
osztály igen kevés van, ez az indítvány közel
egyértelmű lenne a tanítás 9 órai megkezdésével az egész vonalon.
A vitában két felszólaló a tanításnak 8 órakor való megkezdése mellett érvelt. A titkár
véleménye mellett csupán egy felszólaló nyilatkozott, ki az összes iskolákban a 9 órai kezdést
kívánja, hogy mentől többen lakhassanak vidéken
és mentől korábban mehessenek nyaralni. Mások
meg nem tudtak tisztán látni a kérdésben, mely
minden oldalról való megvilágítást követel. A
tanács jelenlegi intézkedése mellett állást foglalt
három szónok, kik szerint abban, hogy a téli
időszakban a 9 órakor kezdődő oktatás a kisgyermek egészsége érdekében jobb, mint a 8
órakor kezdődő, iskolaorvosok között nézeteltérés
ugyan nem lehet, de mert annak a kérdésnek
sok egyéb vonatkozása is van, leghelyesebb amellett állást foglalni, hogy az első két osztályban
télen, de nem október 15-től március 15-ig,
hanem csak november 15-től február 15-ig a
tanítás 9 órakor kezdődjék.
Lássuk most a felhozott egészségi okokat,
annál is inkább, mert teljesen ellentétes álláspontot foglaltam el.
Azzal, hogy a tanítás még a középiskolákban
is 9 órakor kezdődjék, csak mellesleg kívánok
foglalkozni, fölemlítve a rettenetes nehézségeket,
melyeket e téren a vasúti összeköttetés okoz.
Egyéb okokból is a vonatok reggel 7—8 óra közöttérkeznek; 8—9 óra között alig érkezik vonat
valamelyes vonalon. Üj, iskolavonatokat a vasútak
nem igen állítanának be; legalább egy ízben
Erődi Béla főigazgató eredménytelenül kérte,
hogy a szolnoki vonalon legyen egy vonat, mely
7 óra helyett 7 óra 30—40 perckor érkezik
be, hogy a tanulók valamivel később indulhassanak hazulról.
Az időjárás viszontagságaival (a 9 órások
főérve) múltkori közleményemben már foglalkoztam, kimutatva följegyzéseim alapján, hogy
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hőmérsékkülönbség 8 és 9 órakor alig tesz ki
egy fokot, legtöbbször egy fél fokot, vagy
semmit sem. Egy ízben találtam 1'5° különbséget. A iitkár abbeli állítása tehát, hogy a
hőfok 8 órakor 2—3—5 fokkal hidegebb mint
9 órakor, a tényállásnak egyáltalában nem felel
meg. Részemről kész vagyok erre vonatkozó adataimba betekintést nyújtani és kívánatosnak
tartanám a hasonló eljárást túloldalról.
Az útak járhatósága reggel 8 órakor teljesen
kifogástalan. Legalább a rendőrség reggel 5
órakor már fölveri a házmestereket, hogy a
havat ellapátolják és így, hacsak nem havazik
épen, az útak jókarban vannak. A hó egyébként elég ritka jelenség és havazáskor a hőfok
rendszerint 0 fok körül van.
Kétségtelenül igaz, hogy a tantermek 8 órakor sötétebbek és így sokhelyütt mesterséges
világításra szorulnak, ha a tantermek természetes megvilágítása nem kifogástalan. Azért
láttunk nem egy iskolatermet, hol 11 óráig
is égett a lámpa és délután 3 órakor már meggyújtották. De viszont az is igaz, hogy a tanítás
kitolása egy órával az estéli világításnak hoszszabb tartamát kívánja és régi igazság, hogy
a reggeli homály ártalom tekintetében az esti
szürkülettel távolról sem vetekedhetik.
Arról csodálatoskép szó nem igen esett, hogy
a 9 órai kezdés mellett is a már V28 órakor
jövök nagy száma miatt a tantermek levegője
jobban romlik, hogy az egy másfél órával meghosszabbított csendes ülés a padban a gerincoszlopra egyáltalában nem közömbös, hogy a
tanításnak egy órával későbbi végződése folytán
a napnak legenyhébb, legvilágosabb, legnaposabb részéből veszítenek a gyermekek egy órát.
Fölmerült azonban még ezen az ülésen egy
érv, amelyet ez irányban nem igen hangoztattak.
Eanschburg dr. idegorvos szerint ugyanis a
gyermekek részére „minél kiadóbb alvást" kell
biztosítani. Közleményem ismertetője szerint az
egész mozgalom „eredeti higiénikus okát és
forrását: a 6 — 7 éves gyermekeknek elengedhetetlen alvási időt és tartamot nem szabad
összevegyíteni a többi fellépő elemmel, melyek
mind egy kalap alá vonhatók". A 8 — 10 éves
gyermekre nézve e könnyítést Banschburg dr.
nem kívánja, mert ha idején lefekszik, egészen
bátran kelhet fel reggel 7 órakor.
A kérdés arra terelődik, mennyi alvási időt
követelünk a gyermekek részére és mit értünk
az idején való lefekvés alatt. Ha valaki e világon küzd nemcsak a gyermekek, de a felnőttek
elegendő alvása mellett, úgy én melléje sorakozom, bizonyságul hozva a tanítóképzők számára írt Testtanomat (I. és II. kiadás), amelyben 6—7 éves gyermek számára 10—11 órai
alvást követelek és a 10 éven felüliek részére
32*
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elégszem meg a 9—10 órával. A lefekvési idő
azonban sok körülménytől, elsősorban a szülők
társadalmi állásától és az eszétől függ. A nagy
tömeg gyermekei általában korán fekszenek le,
mert szülőjükkel együtt korán vacsoráznak,
mert az ágy melegebb; mert kevesebb kőolajat
kell elfogyasztani; mert a szülőknek is korán
kell kelniök. A munkásosztály gyermekei jókor
fekszenek le és így a nagy, az óriási többség
kialhatja magát.
Nem így áll a dolog a jómódú osztályban,
mert — sajnos — a szülők nem élnek gyermekeiknek, hanem azt akarják, hogy a gyermekeik az ő viszonyaikhoz alkalmazkodjanak.
És ha valahol, úgy itt nyílik tág tere a felvilágosításnak épen az iskolaorvosok részéről,
kiknek mindenkép hangsúlyozniok kellene, hogy
a gyermekeket korán kell lefektetni.
É tekintetben kt kérdi, hogy a tanügyi pályát
és némely üzleti vállalatot kivéve, ugyan mely
hivatalban kezdődik a félnőttek munkája 8 órakor ? Egészen eltekintve a munkásnéptől, nagyon
sokban, sőt merem állítani, hogy eltekintve kivételes hivatalnoki állásoktól és egyéb foglalkozásoktól, a legtöbb felnőtt reggeli 8 órakor
kezdi napi munkáját. Tehát e körülményből sem
azt nem lehet következtetni, hogy a gyermekek
munkája később kezdődjék, sem azt nem lehet
követelni, hogy a tanító munkája később kezdődjék, sem azt, hogy a polgári családokban a
hivatal és foglalkozás késői kezdése teszi lehetővé a késői fennmaradást, úgyszólván követeli
azt. Itt csak a szülők azon kívánsága szerepel,
hogy este szórakozhassanak.
Egy körülményre végül sem az iskolaorvosok
szakülése, sem let úr nem volt figyelemmel, aki
pedig közleményemet már elolvasta, és ez a
foglalkoztatás megkezdése az óvókban. A tény,
hogy a fővárosi tanács az óvók kezdő időpontját 8
órában meghagyta, legjobban tanúskodik arról,
hogy intézkedésében a jómódú szülők iránti
tekintet vezette. S ha a reggeli hideg, köd
veszélyes a 6 — 7 évesekre, akkor ez még veszélyesebb a 3—6 éves óvókötelesekre és ha azok
részére kell elegendő alvási időt biztosítani, még
inkább kellene ezt a 3—6 évesekkel szemben
megtenni. De hát óvóba a jobb osztályból gyermek nem jár . . .
Soha se feledjük, hogy elemi nép- és nem
úri iskolával van dolgunk és ne szaporítsuk a
mai társadalom elleneseinek számát és elkeseredettségét, hogy egy törpe kisebbség szórakozása
érdekében az óriási többség gyermekeinek egészségét károsítjuk. Mert az egy órával megnyújtott tartózkodást az iskolában máskép minősíteni nem tudom. Annak van értelme, hogy az
ily jobbmedú család 6 — 7 éves gyermekét nyilvános iskolába nem adja, hanem magániskolában,
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vagy pedig otthon taníttatja. Annak is volna
értelme, hogy a főváros egyes iskolákat kijelölne,
ahol a tanítás 9 órakor kezdődnék, esetleg a
polgári iskolákkal kapcsolatban 4 osztályú elemit
létesítene, ugyanakkora tandíjjal, mint a polgáriban; de a tanításnak megkezdését 9 órakor a
tanulósereg egészsége egyáltalában nem teszi
kívánatossá.
Ettől a főváros tanítósága is át van hatva.
Ezért és pedagógiai okokból küzdött az újítás
ellen, nem pedig azért, mert újabb munkát rótt
reájuk, amiért kt szerint külön anyagi kárpótlásban kellene őket részesíteni. Egyben egyetértünk: abban, hogy a szülők megszavaztatása
céltalan.

A magyar nép lelke.
írta: Borsodi

László.

Herman Ottó érdemes tudósunk a Budapesti
Hírlap egyik m. évi számában A magyarságról című vezetőcikkében hazafias leikenek keserves panaszát rója papirosra. Cikkének megírására Mr. Forster Bovil angol író Hungary
and Hungarians (Magyarország és a magyarok) című könyve ismertetésének olvasása indította. Az ismertetésből ugyan s azt olvasta,
hogy az angol író minden Magyarországon élő
nemzetiség kópét adja a könyvében, csupán a
magyart hagyta ki; noha a könyv épen róla
szól. „Hát hol is vegye az idegen író a magyarság hiteles képét? Hol, melyik forrásból'<"
sír fel lelkének keserűsége.
Szász Zsombor országgyűlési képviselő ugyancsak a B. H.-ban Herman 0 . kifakadását félreértésből származó tévedésnek minősíti, amenynyiben a fentebb érintett ismertetés nem azt
panaszolja, hogy a könyvből a magyarság képe
hiányzik, hanem azt, hogy a magyar típus
illusztrációja hiányzik, de ez is téves állítás.
Erről tanúskodik maga a könyv — tessék elolvasni.
Szász Zsombor olvasta a könyvet, tehát állítását igaznak tartom. De igaza van Herman
Ottónak is, amikor írása további folyamán a
magyar antropológia édes testvéréről, a magyar
etnográfiáról beszél. Mert tudományos életünknek ebben, meg a magyarnyelvi szakában a
I közelmúltig csaknem végzetes helytelenség uralkodott. Hogv egy köznapiasnak tetsző hasonlattal éljek: a drága „azt mondják" ot mindig
eléje helyezte a minden költség nélkül léptennyomon kínálkozó közveteilen szemléletnek és
az ebből önként kiinduló ess pásnak. Állításom
igazolására csak egy péklát hozok fel: finnugor nyelvrokonságunk kihámozására, tudtommal, százakat költöttünk, míg az egyes magyar
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ság közé ékelődik P Mindenki tudja, minő nagy
szemrehányással kiabál felénk a Kovácsiu-k,
Popu-k és Lukácsiu-k átvedlésének példája. Mi
pedig a históriát lapozgatjuk. Belőle bizonyítjuk, hogy mi vagyunk az államalkotó faj, hogy
a vezetés joga csak minket- illethet ebben a
vérrel szerzett országban. De a magyar hegenómia fenntartó eszközeit révedezve ejtjük ki
kezeinkből.
Az írásom bevezetésekép elmondottakat nem
Nagyon sokat tanulhatnánk a nemzeti összeazért jegyeztem le, hogy Herman Ottó tudó- tartása tudatában berzenkedő kis Szerbiától.
sunk álláspontját megvédjem. 0 nem szorul Nem fészkelődést, meg királygyilkosságot, hasenkinek a védelmére. Előhozakodásom egye- nem sok más szép dolgot. Avagy nem szép
düli oka: hogy Herman Ottó apostoli soviniz- vonása-e ennek a maroknyi nemzetnek, hogy
musa s kicsinységem magyar érzése között erős nemzeti viseletét, szokásait, nyelvét annyira
megbecsüli ?!
lelki rokonságot vallok.
Mi, magyarok, kis nemzet vagyunk.- KörüMinálunk már az egerbocsi palóc kondás
löttünk, nyelvben, érzésben, irántunk idegen kék bugyogóban, paraplé alól legelteti nyáját.
nemzetiségek. Közöttük legveszedelmesebb a A szarvaskő vi favágó meg, aki a most megnémet, melynek „nyelvóceánja az Északi-ten- indult eger-putnoki vasút építésének ideje alatt
gertől egész Marcheggig özönlik felénk". Es a föld minden részéből összeverődött nemzetennek az idegen nyelvóceánnak romboló mun- közi munkásokkal barátkozott, ma alásszolgájákáját nagyban könnyíti az a körülmény, hogy val köszön . . . Aprólékos dolgok ezek, de az
fejlődő iparunk ezerszámra csalja közénk az én magyar lelkemet mégis végtelenül elszomoegészségtelen szociálizmus megmételyezett hí- rítják. És ebben az elkorcsosodásban számotveit. Ezek nagyobbrészt németek, akik bennünk tevő része van — sajnos, ki kell mondanom —
a szászok és egyéb, közöttünk elszóródva élő a budapesti magyar nyelven író és olyan manémet testvéreik elnyomóját látják. Sajtójuk a gyarsággal gondolkozó sok hitvány újságnak
legképtelenebb rágalmakat szabadon bocsátja és egyéb sajtóterméknek.
rólunk világgá. Hiába telepszenek meg a legTehát nyilvánvaló, hogy köznépünk, de áltamagyarabb vidéken: mindig megmaradnak ránk- lában a magyar társadalom nemzeti érzéke
nézve holtidrgennek, míg a velük együtt dolgozó hanyatló, ingatag s így szinte képtelen fajisámagyar munkásokra átragad kozmopolitaságuk- ságának erős megvédésére. De ez az állapot
kal^minden erkölcstelenségük.
már okozat, s okát elsősorban az eddig igaÁllításomat megint példával bizonyítom. zán mostoha körülmények között működő népEzelőtt 25 — 26 esztendővel Tarnaleleszen taní- iskolák és ezek nyomán felsőbb oktatásunk e
tóskodtam. Tarnalelesz Heves vármegyének tős- téren való mulasztásának tekintem. A nevelőgyökeres magyar nemes községe. Férfi lakói oktatás minden fokozatán a tanítóemberek első
komoly, józan, vallásos, szavatartó, tisztesség- vezcrlccsillaga a vallásosság és a honszerelem
tudó emberek voltak. Valamennyi szorgalmas legyen. Már az ábécé-tői kezdve lígy kell nemunkás, földjét szerető. Mind egy-egy típusa velni a gyermeket, hogy mindenben, mindenekaz önmaga iránt becsülést parancsoló magyar fölött azt szeresse, ami magyar, szóval: hogy
büszke legyen magyar fajiságára
nemzetiséparasztnak. Bennük tanultam szeretni a magyar
föld népét. És mi lett ebből a községből? gére.
Munkabíró népe Salgótarjánba és Ózdra kapott
Mennyivel magasabb szinten állhatna a maa vasgyárba. Eleinte csak a zsellérség, később
gyar irodalom, mennyire általánosabbá válnék
a földesgazdák is. Csalta őket a pénz, majd az
a köznép olvasókedve: ha a holt nyelvek kulital, a mulatozás. Azelőtt Tarnaleleszen a leg- tuszát a népünk nyelvkincseiben gyökerező, nem
jobb kaszás volt a leghíresebb ember, ma meg német mintára grammatizáló nyelvoktatás és
az, aki legtöbb sört, vagy bort iszik meg egy elég idővel rendelkező történelmi oktatás válülőhelyében. Nem becses már ott a föld. De taná f e l ! Mennyivel erősebb lehetne a magyar
nem kell a templom sem. Valamikor a tisztes- társadalom dereka, a müveit középosztály: ha
séges külsejű ember, ha végigment a falun, színházaink — mint a mult század első feléakár elkoptathatta a kalapját, apraja, nagyja ben — kultúrmissziójukat eléje tennék a minannyira süvegelte. Ma már a gyáriak a papju- denáron való jövedelemszaporításnak! Hiszen
kat sem köszöntik. Szomorú az ilyen haladás, azt lehet mondani, hogy színházlátogató közönnagyon szomorú! Es mit szóljak az olyan vi- ségünk az erkölcsi szép iránt teljesen érzéketdékről, ahol egy-két magyar község a román- len. Ma már csak az olyan darabok tetszenek,

vidékek tájszóit, szólásait és egyéb nyelvkincseit
pusztulni hagyjuk.
Tehát teljesen igaza van Herman Ottónak,
mert az ő felszólalásának indítóoka: fajiságunk
megőrzése. Az ő magyar lelke érzi, tudja, hogy
a magyar néplélekbe csak magyar ember láthat be . . .
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amelyek tele vannak érzékcsiklandozó meztelenséggel. Es ezek nem „A falu rossza" meg
„A bor" lelki földjéből nőttek ki, hanem nagyobbrészt francia meg német fordítások, vagy
ezek utánzatai. S valamennyi megkamisítója a
magyar faji és irodalmi érzéknek, azonkívül
mételye a közerkölcsiségnek.
Ez alkalommal pusztulásnak induló nemzeti
nyelvkincseink egyik legértékesebb részéről, a
magyar köszöntés formáiról óhajtok egyet-mást
elmondani.
Ha a nyelv a nemzet élete: akkor a köszöntés a lélek aranyhídja, amelyen áltál testvén
érzésünk egymáshoz jár.
De hát kit szoktunk köszönteni ?
Az úriembereknél az a szokás, hogy csak az
ismerősöket köszöntik, még pedig az olyan
ismerősöket, akiknek be vannak mutatva. Kivételt talán csak a magasállású embereknél tesznek: pl. a főpapokat, minisztert, főispánt stb.
köszöntik az őket ismerők anélkül, hogy be
lennének nekik mutatva.
Megesik az úriosztálynál, különösen nagyobb
városokban, hogy a szomszédok, sőt az egy j
házban lakók is, mint egészen idegenek, évekig
szó nélkül járnak el egymás mellett. Hát ez a
szokás, akár a franciáktól, akár a németektől
majmoltuk el, nem okos szokás. Ez ellene mond
az egynemzetbeliek testvériségének. Avagy nem
testvér-e minden magyar ember, akinek a szép
magyar Haza az édesanyja?!
Sokkal igazabb, sokkal szebb szokást tart a
köszöntésben a magyar föld népe.
A józan gondolkodású magyar paraszt köszöntésmódjáról a következőket jegyezgettem össze:
a) A magyar paraszt falujában, utcai találkozás alkalmával köszönt minden nála idősebb,
vagy érdemesebb embert, még az idegenből
jöttét is, ha azt ilyennek látja. Ezzel arra
tanítja a müveiteket: hogy fajiságunkban mindnyájan testvérek vagyunk.
b) Azt, aki saját portáján van, vagy saját
háza előtt, megelőzi köszöntésben minden arra
menő. Még akkor is, ha az illető gazda nála
fiatalabb. Ezt követeli a porta tisztessége.
c) Más házánál mindig az érkező köszönti
a házbelieket. Ha idegen, megmondja nevét,
azután jövetelének okát.
d) A mezőn, vagy bárhol munkálkodót —
pihenője vagy étkezése közben is — köszönti
a mellette elhaladó, vagy épen hozzája érkező,
korkülönbség nélkül. Soha, sehol sem csillan
úgy elő a magyar paraszt büszkesége, mint
mikor a saját földjén foglalatoskodik. Itt nem
előz meg a köszöntésben senkit, legyen az bármily nagy úr. Ilyenkor érzi legerősebben a
maga értékét. Innen magyarázható meg a magyar paraszt földszeretete.
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A köszöntés közhasználatú formái ezek:
Adjon Isten jóreggélt!. . . jónapot!..
. jóestét! (Néhol hozzáteszik a szerencsés jelzőt.)
A köszöntés fogadása: Adjon az Isten, vagy
adjon az Úristen
mindnyájunknak!
Ha a köszöntés a portán, vagy a szobában
esik, a fogadó hozzáteszi: Isten hozta nálunk!
Tessék beljebb (v. előbb) ker ülni!
Az érkezőt így kínálják meg üléssel: Üljön
le! Vagy: Tessék leülni nálunk! Vagy: Tessék
leülni a mi szerény hajlékunkba'! A fogadkozónak bátorításul: Tessék már, ne vigye el az
álmunkat!
A katolikusoknál az előbbi köszöntéseket
Jézus nevének a dicsérete előzi meg, így: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Néhol a fehérnép
meg a gyermekek, a nap bármely szakában,
csak az utóbbi köszöntéssel üdvözlik a velük
találkozót. É t n e k a köszöntésnek fogadása:
Mindörökké (vagy mindörökkön) ámen! Szokásos elköszönés a nap minden szakában: Isten
hozzájuk!
Viszonzásul: Isten hírével
járjon!
Az esti elköszönés ez: Adjon az Isten nyugodalmas jóéjszakát!
Itten áldja meg mindnyájukat !
Viszonzása: Adjon az Úristen
mindnyájunknak ! Áldja meg az Isten magát is v. kendet is!
Ha a szobába lépő a családot étkezésnél
találja, a rendes Adjon Isten jónapot v. jóestét!
után, alkalmatlankodását ezzel a különös kérdő
mondással menti: Igaz-e, nem vagyok fattyúgyerek? Azután a löszöntését így fejezi b e :
Isten áldja a kendtek ételét meg az emberét is!
A gazda, vagy az étkezők legidősebbje a
köszöntést így fogadja: Adjon az
Úristen!
Isten hozta nálunk! Jöjjön (v. tessék hozzánk
jönni) ebédelni! (v. vacsorálni!)
A hívásra az érkezett így felel: Csak tessék
Isten áldásával!
Ha az invitálás nem pusztán a szokásos
külső tisztességből folyó, vagyis ha csakugyan
asztalhoz akarják ültetni az érkezőt, akkor a
háziasszony is a gazda segítségére siet s így
unszolja a rendesen fogadkozó vendéget: Tessék már, ne vesse meg a fŐztömet! Vagy: Ne
vase meg a mi szegény ételünket' Vagy: Ne
vesse meg szíves kínálásomat!
Ha valamelyik szomszédasszony vagy eladó
lány látogat a házhoz, azt rendszerint kenyérrel kínálják meg. A háziasszony viszi hozzá a
kenyeret meg a kést e szavakkal: Kóstolja (v.
kóstold) a mi szegény kenyerünket!
Vagy
Szeljen a mi szegény
kenyerünkből!
A kínált vendég rendesen így szabadkozik:
Köszönöm alásan, nem vagyok rá érdemes! De
azért a kínálást mégis csak elfogadja, s még
egyszer így köszöni meg: Köszönöm szíves jóakaratját!
A különösen megtisztelt vendég
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kínálását így kezdik: Ha meg nem
sérteném...
Vagy: Ha meg nem bántanám . . .
Ha a portára vagy szobába érkező vendég
idegen, így ismerteti meg m a g á t : N. N. a becsületes nevem, itt meg itt lakom.
A fogadó a bemutatkozásra így válaszol:
Az Isten éltesse! azután megmondja a maga
nevét.
A mezőn foglalatoskodót kétfélekép is köszöntik, í g y : Adjon Itten jónapot,
jómunkát!
Ennek a viszonzása: Adjon Isten
mindnyájunknak !
A másik köszönésforma: Isten áldja meg a
munkáját, meg az emberét is!
Ennek a fogadása: Áldja meg az Isten magát (v. kendet) is!
A munka közben pihenőt így köszöntik:
Adjon Lten jónapot, jó heverést!
Viszonzása: Adjon Isten
mindnyájunknak!
Vendégség alkalmával ezelőtt a bor vagy
pálinka egy üvegben, vagy kancsóban állt az
asztalon. Mellette egy kisebb cserépkupa vagy
pohár. Az első kínálásnál a gazda a kupát
vagy poharat színig töltötte és így köszöntötte
a legérdemesebb vendégére: Isten éltesse! A
köszöntött így válaszolt: Isten áldja meg jóegészséggel ! Erre a gazda kiitta a kupát, vagy
poharat. A köszöntött vendég egészségére kívánta : Kedves egészségére! V a g y : Kedves javára! Azután a gazda teletöltötte a poharat
s így kínálta oda első vendégének: Becsülettél!
É s így me it az ivás körül a vendégek során.
Félig tréfásan még ez a pohárköszöntés is
járta: Isten tőlünk! Viszonzása:
Dicsértessék!
A beteget így köszöntik: Adjon Isten jónapot, erőt s egészséget! Fogadása: Adjon Isten
mindnyájunknak!
A könnyebb beteget tréfásan í g y : Könnyítse
meg az Isten az ágya szalmáját!
Viszonzása:
A magáét is!
Halotti torban a poharat így köszöntik egymásra: Adjon az Itten az élőknek vigasztalást,
erőt, egészséget, a megholtaknak
örök nyugodalmat !
Ennek viszonzása: Úgy engedje a mindenható Isten!
A szüretelőket így köszöntik: Adjon az Isten jónapot, bő szüretet! Tréfásan így: Adjon
Isten bő szüretet, szűk ülepet!
Viszonzása: Adjon Isten
mindnyájunknak!
A disznóperzselőt így köszöntik: Adjon Isten
jóreggelt! Kövér legyen a pecsenyéje!
A válasz: Adjon Isten! Részi legyen benne!
Tréfásan í g y : Bészi legyen a
perzsel'fában!
Az elsorolt köszöntésformák komoly része,
meg a bemutatkozás az én magyar felfogásom
szerint, sokkal szebb, mint a németből átmajmolt aiásszolgája és van szerencsém. Azért min-
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dent el kell követniök a magyar tanítóembereknek, hogy azok, mint nemzeti nyelvkincsek,
a közhasználatba visszakerüljenek. Erős a hitem, hogy ennek a törekvésnek szociálpolitikai
eredménye is lesz: a tőlünk már-már
idegenkedő köznép közelebb simul hozzánk, ha az ő
nyélvén köszöntjük és fogadjuk
köszöntését.
Az alásszolgájával köszöntő gyermeknek pedig
az iskolában kell megmagyarázni, h o g y :
„Hiszen van nekünk erős Istenünk,
Kitől egymásra áldást kérhetünk,
0 ád jóreggelt, jóéjt, jónapot. . .
S botlásainkban bűnbocsánatot . . . "
És h o g y :
„Nem szolgaságra termett a magyar:
Nem lesz soha rab, nem, ha nem akar!"

A tanítóság tömörülése.
írta:

Szabó

Elemér.

Az élet nehéz küzdelmeiben a társulások mind
általánosabbakká váltak s ma már alig van
foglalkozási ág, amelynek munkásai a szövetkezés valamelyes formájában ne tömörültek volna.
Csak természetes tehát, hogy újabb időben a
tanítóság is az egyesületekbe való tömörülésben kereste anyagi, erkölcsi és szellemi fejlődésének biztos alapjait. A tanítóság tömörülésénél azonban olyan sokoldalú befolyás érvényesült, hogy a szövetkezés szétforgácsolódott s a
szétforgácsolt tanítói egyesületek egymással
szerves összefüggésbe nem jutottak s így egyöntetű munkásságba sem foghattak, aminek
természetes következése, hogy a tanítóság h a talmas létszáma mellett sem képes még érdekeit kellően előtérbe állítani s azokat tömörülése súlyával érvényre juttatni. A szétforgácsoláson s a szerves összefüggés létre nem jöttén
kívül ólomsúlyként nehezedik még a tanítóegyesületek munkásságára, hogy több tanítóegyesületben a vezetés és az irányítás ma sincsen még a tanítóság kezében s emiatt ezekben
az egyesületekben a tanítóság a maga érdekeit
kellően nem is képviselheti, felfogását, óhajait
pedig a maga természetes valóságában föl sem
tárhatja. A tanítóság érzi is egyesületi életének e kétirányú gyengeséget s a tevékenyebb
tagok igazán áldásos munkásságot fejtenek ki
e fogyatkozások megszüntetésére. A hazai tanítóságnak egy egységes tanítóegyesületbe való
tömörítésére különösen az utóbbi években történtek sikeres lépések s a vármegyei általános
tanítóegyesületeket magába foglaló Magyar
Tanítók Országos Bizottsága, ha alkalmas módon a vármegyei ált. tanítóegyesületek teljesen
magukba olvaszthatják a tanítóságot, a haza
összes tarítóságát, jellegkülönbség nélkül, egységesen képviselheti.
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A vármegyei általános tanítóegyesületnek
hivatalból csak az állami és községi tanítók a
tagjai, míg a felekezeti tanítók, akik pedig az
ország tanítóságának túlnyomó többségét alkotják, felekezeti jellegük szerinti egyesületekben
oszlanak meg. Minthogy a különféle felekezeti
egyesületek egymással szerves egésszé nem
tömörülhetnek, önként következik, hogy a
felekezeti tanítóegyesületek tagjainak összekötőkapcsául csakis a vármegyei ált. tanítóegyesületek vehetők. Ezeket a Magyar Tanítók Országos Bizottsága egységesen képviseli és irányítja,
s így a haza bármely jellegű iskolájának tanítója csakis a vármegyei ált. tanítóegyesületbe
való belépés által válik tulajdonképen az országos tanítóegyesület tagjává. Több vármegyében,
így pl. Beregben is a ref. tanítóság régóta
tagja a vármegyebeli ált. tanítóegyesületnek,
önmaga külön köri vagy megyei gyűléseket
nem tart s csak az egyházkerületi gyűléseken
vesz részt. Ma, amidőn az 1907. évi XXVII.
t.-c. olyan egységessé tette az iskolák működését, nem is volna már szükség arra, hogy a
tanítóság jelleg szerint csoportosulva forgácsolja
szét erejét. A vármegyei ált. tanítóegyesület
kebelében minden jellegű iskola tanítói szépen
egybeforrhatnának s közös akarattal és egységes vezetés alatt munkálhatnák népoktatásunk
előbbre vitelét. A vármegyei ált. tanítóegyesület köri gyűlésein mindenkor .lehet egy-egy
tételt a vallá-os és erkölcsös nevelés köréből
a tárgysorozatba felvenni s azt vita tárgyává
tenni, mint ahogyan ez eddig is gyakorlatban
volt. Minthogy azonban alig remélhető, hogy
idők folyamán is az egyházak hozzájáruljanak tanítóegyesületeinknek a vármegyei ált.
tanítóegyesüle t e való beolvadásához, ennélfogva feltétlenül szükséges, hogy a felekezeti
tanítóság minden egyes tagja önszántából lépjen be vármegyéjének ált. tanítóegyesületébe
rendes tagul, mert csak így érhető el, hogy
az ország tanítóságának egységes tömörülése a
maga teljes egészében megvalósuljon. Hogy mit
jelent a több mint 30 ezer tagú és egységes
vezetés alatt álló tanítóegyesületnek munkássága, azt nem szükséges bővebben fejtegetnem.
Elég rámutatnom, hogy a hazai tanítóságot
képviselő, de az összes tanítóságot ma még
egészen magában nem foglaló Magyar Tanítók
Országos Bizottsága már eddig is, így pl. legutóbb az ú j törvények tárgyalásakor milyen
hatékonyan képviselte a tanítóság érdekeit. E
munkásság hatását hatalmasan növelné, ha az
országos bizottság vezetése alá hazánk mindenjellegü tanítósága kivétel nélkül sorakoznék.
Fogaras vármegyében a lefolyt tanév alatt
a felekezeti tanítóság csaknem kivétel nélkül
belépett tagul a vármegyei ált. tanítóegyesületbe,
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s e belépés által tagja lett az Eötvös-alapnak
is, miután ez egyesület tagjai egyúttal köteles
tagjai az Eötvös-alapnak is. A felekezeti tanítóságnak a haza összes vármegyéiben hasonlóképen be kell lépnie az ált. tanítóegyesületbe,
amely tömörítés keresztülviteléhez elég egy
buzdító felhívás, mivel a felekezeti tanítóság
nagy része nem tudja, hogy az ált. tanítóegyesületnek a felekezeti tanítók is tagjai lehetnek.
A tanítóság tömörítésének és a tanítói gyűlések kellő keretek között való lefolyásának sikeréhez elsősorban is a kir. tanfelügyelőknek kell
alkalmas módon befolyniok. A tanítóegyesületek
életerős munkásságát a hivatása magaslatán
álló tisztikar, a tartalmas tárgysorozat és az
előadók helyes megválasztása biztosítja. A kir.
tanfelügyelőnek egyik főhivatása, hogy az ellenőrzése alatt álló vármegyei tanítóegyesület vezetése hivatott kezekbe jusson. Mint minden társadalmi osztálynál, úgy a tanítóságnál is vannak itt-ott olyan szerepelni vágyók is, akiknek
tartalmi értéke nem üti meg a mértéket. Az
ilyen nagyhangú, de kevés belső értékű egyének felülkerekedhetését kell a tanfelügyelőnek
elsősorban is lehetetlenné tenni azáltal, hogy a
vezetői állások betöltése előtt a legalkalmasabb
tagokra irányítsa a tanítóság figyelmét. A tanítóság nagy zöme mindenkor köszönettel veszi
e jóakaratú irányít ist, ami természetes is, mert
a tanítók érdemeit és alkalmas vol át a maga
tiszta valóságában a tanfelügyelőnek van módjában leginkább ismerni; de meg neki is előnyére van, ha tanítóságának vezetése a leghivatottabb kezekbe jut.
A tárgysorozat helyes összeállítása és az
előadók helyes megválasztása szintén nagy befolyással van a tanítóság tömörítésére. A tartalmas tárgysorozat és a hivatásuk magaslatán
álló előadók nem :sak a tanítóságot, hanem a
tanügybarátokat is nagyban vonzzák a gyűlésen való megjelenésre. A tanfelügyelőnek itten
is irányítólag kell hatnia. Ez szintén nagyon
természetes, mert az iskolalátogatás alkalmával
szerzett tapasztalatok alapján a tanfelügyelő
tudhatja leginkább, hogy mely dolgok tárgyalása volna kívánatos a vármegye népoktatásának fejlesztésére. így például fogarasi működésem kezdetén, amidőn tapasztaltam, hogy az
énektanítás nagyon elhanyagolt, behatóbban
foglalkoztam az énektanítás javítási módozataival, s e lap közleményeiből látom, hogy
nemcsak az itteni tanítógyűlésen, hanem más
tankerületbeli tanítógyüléseken is foglalkoztak
az énektanítás ismertetésével. A helyes énektanítás, főképen nemzetiségi vidéken, a magyar
nyelv megkedveltetésének és a hazafias szellem
kifejlesztésének egyik legalkalmasabb eszköze
lévén, a Néptanítók Lapjának énekrésszel tör-
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tént kibővítése a nemzeties irányú népoktatás
fejlesztésére megbecsülhetetlen értéket jelent.
A tanítói gyűléseknek kell lenni ama kohóknak, amelyekben a nemzeties irányú népoktatás helyes módjait, és irányelveit a tanítóság
tüzetesen megvitatja, s azokat a salakoktól
megtisztogatva, megfelelő feldolgozásra a tagoknak átadja. Ezekben a kohókban kell megvitatni a nép erkölcsi, társadalmi és gazdasági
helyzetét javító munkálatokat is, amelyeknek
keresztülvitele a tanítóságra háramlik. Ezekben a kohókban kell végül megvitatni a módokat és eljárásokat is, amelyek által a tanítóság a maga erkölcsi és anyagi helyzetének
javulását előmozdíthatja, s megillető helyét a
társadalomban magának mindenkor biztosíthatja.
A tanítóság tömörítésére jótékonyan hat az
is, hogy az ált. tanítóegyesületi gyűléseket
nemcsak az állami és községi iskolákban, hanem azokban a felekezeti iskolákban is megtartjuk, amely iskoláknak tanítói az ált. tanítóegyesületnek szintén tagjai. Ennek helyességét
legutóbb a fogarasmegyei ált. tanítóegyesület
alsó járáskörének gyűlésén is módomban volt
tapasztalni. E gyűlésen ugyanis, amidőn a jövő
gyűlések helyi megtartásának sorrendjét akarták megállapítani, ajánlottam, hogy miután az
egyesületnek sok felekezeti tanító tagja is van,
ne köttessék a gyűlés megtartása most már az
állami és községi iskolákhoz, hanem tartassék
a gyűlés olyan felekezeti iskolánál is, amely
iskolának tanítója tagja az egyesületnek, s
ahová a tanító az iskolaszéki elnökkel egyetértőleg meghívja az egyesületet. Adjunk teret
a felekezeti tanítóknak is annak bemutatására,
hogy ők is épen úgy képesek kellő színvonalon
álló mintatanításokat tartani, mint az állami
vagy a községi iskolák tanítói. Ajánlatom nagy
örömet okozott a felekezeti tanítóknak, s a
gör. kel. el. iskolák egyik jelenlévő iskolaszéki elnöke nyomban kérte is, hogy a legközelebbi tanítógyűlés az ő iskolájukban tartassék meg, amely meghívás egyhangúlag el
is fogadtatott.

LIAPJA.

9

Hogy pedig ez az egységes tömörülés mielőbb
megvalósulhasson, a Magyar Tanítók Orsz. Bizottságának elnöksége a kir. tanfelügyelők útján
s támogatásuk biztosításával intézzen buzdító
felhívást az összes felekezeti iskolák tanítóihoz, hogy a vármegyei ált. tanítóegyesületbe
való belépés által az ország összes tanítóinak
egy táborba való tömörülését tegyék lehetővé,
úgy a népoktatás, mint maguk érdekében is.
Hiszem, hogy a tanítóságnak teljes tömörülése
kellő gondozás mellett rövid időn belül valóra
válhatnék, s az egyházak idővel meg fognak
győződni, hogy e tömörülés iskoláiknak és
tanítóiknak csak előnyére válik, s miként a
magyar nemzeties irányú népoktatás, úgy a
valláserkölcsi nevelés is e tömörülés által
szilárdabb alapot nyert.

Az iskola betegségei.

Írta: Ilavus
Irma.
Beteg lesz tőle az ember, ha meggondolja,
hogy mily rémségesen szaporodnak és halmozódnak a betegségek. Része van előidézésükben
életmódunknak. Bizony kacskaringós ez, még
mikor józan is. Kezd megárvulni a családi
szentély. Kitódulnak belőle az asszonyok és
leányok a közterekre és reábízzák megbízhatatlan
cselédeikre a tisztaságot, a személyi és dologi
felügyeletet. A lakásínség szűkíti és zsúfolja az
otthont. A telhetetlen élelmesség harűsítja az
élelmiszereket. Aztán a technikai vívmányok
nyomában vígan poroszkálnak az egészség új
ellenségei. Mindenik foglalkozásnak megvan a
maga jellegzetes árnyéka. Erre figyelmeztetett
bennünket Gärtner orvostanár jénai előadásában.
Mondott sok olyat, miket régi ismerősök gyanánt üdvözölhettünk, de ahogy mondta, az megragadta érdeklődésünket. Akárhányszor olyat is
mondott, ami épen meglepett. Azt mondta többek között, hogy rendszerint messzelátó a gyermek. A látóerőnek is megvan a maga fejlődési
törvénye. A messzelátó apróság lassanként a
rendes látókörbe jut. Innen jóformán egy lépés
Az ált. tanítóegyesület külső és belső mun- és beleesik a közellátás hibájába. No lám, nem
kálkodása legyen mindenkor úgy irányítva, hogy az iskola az, mely megrontja a nagy tömeg
a munka keretében a felekezeti tanítók is ott- szemét. Szép, szép, ha így van.
honosan érezzék magukat. Ahol megbecsülik
Ismételjük, hogy minden foglalkozás nyomot
egymást a különböző jellegű iskoláknál működő hagy az egészségben. Nos hát, a tanuló fogtanítók, ott a tömörítésnek mi akadálya sem lalkozása sem kivétel. Az iskolásgyermeknél
lehet. Ha a tanítóság azt akarja, hogy az élet gyakran észleljük, hogy bágyadt, figyelmetforgatagában háttérbe ne szoruljon s hogy a len, étvágytalanságban, álmatlanságban szenved.
tanítói közszellem egységes kialakulása a maga Egyik-másiknak megfájdul a feje, megindul az
hatalmas méreteiben érvényesüljön, minden al- orra vére, kivált ha túlságosan befűtenek. A
kalmat és módot ragadjon meg érdekeinek hőmérő nem sokat segít ezen. Nem is helyebiztosítására. Ezt pedig elsősorban csakis úgy zik el mindenütt oda, ahová kellene. A helyes
érheti el, ha egységes táborba tömörül, amelyben az, ha odaerősítjük, ahol kihúzódik az elhasznált
az iskolák jellege közöttük válaszfal nem lehet. levegő. A melegségnek afféle törtető természete
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van. Fölkívánkozik es föl is száll a magasba.
Az alantabbi rétegek hűvösebbek. Megtörténik
tehát nagyon gyakran, hogy fejünk meleg,
lábunk hideg, ami tudvalevőleg meglehetősen
egészségtelen állapot. Különben hamarosan fájul
meg a fejünk. Elég annyi is, ha lehorgasztva
tartjuk sokáig. Azt tán kevesen tudják, hogy
a rendetlen lélegzés is okozhat fejfájást. Ebből
a szempontból is jó az a gyakorlat, melyet óraközben végeztetünk növendékeinkkel. Vezényszóra felállíttatjuk és leültetjük őket, közben,
ugyancsak vezényszóra, vetessünk velük mély
lélegzetet. Ügy tetszik, hogy általában véve nagyobb gondot fordíthatnánk a lélegzésre. Nemcsak az éneknél volna erre szükség, hanem a
beszédnél, meg az olvasásnál is. Alkalmasint
apadna a kapkodok, a hebegők ós dadogók
száma. Fájós fejjel sem nem tanítunk, sem nem
tanulunk örömest, pedig ugyan sokat követel
tőlünk a tanterv. Annyit, hogy már ettől magától is megfájul a fejünk. Nem ok nélkül hangzik eszerint a panasz a szellemi túlterhelés
miatt. Nem ok nélkül ugyan, hanem azért mégis
túlságosan. Gärtner határozottan ellene mond
annak, hogy az ifjúság körében elharapódzott
öngyilkoló-düh okozati összefüggésben állana a
szellemi túlterheléssel, illetve az iskolával. Az
ismeretbőség még senkivel sem unatta meg az
életet. A betegség igen. A nagyobb, a kellemetlen, vagy tűrhetetlen betegség. Ez nem az
iskola talajából sarjadzik ki. Ezt magával hozza
a gyermek az iskolába. Ilyen az epilepszia is.
Ha nagy mértékben jelentkezik, akkor nem
iskolába való a gyermek. Ki is szokták zárni.
Ha azonban kisebb arányú és ritkábban mutatkozik, ez esetben ne csapjuk be az iskola ajtaját a kis szerencsétlen előtt. Bocsássuk be és
ültessük szabad sarokba. Ha kitör a baj, ne
fogjuk le szegénykét, ha lehet ne is fogjuk
meg, csupán arra ügyeljünk, hogy ne csináljon
kárt sem magában, sem másban. A vitustánc,
amint ismeretes, hadonázással, szabálytalan mozgással jár. Nem egyszer megtörténik, hogy a
gyermek arcfintorját szemtelenkedésnek ítéljük,
pedig ez a vitustánc következése. Némelykor
nagyon egyszerű kísérlettel győződhetünk meg
e betegség fennállásáról, ha t. i. nem olyan
erős, hogy kísérletre semmi szükség sincs. Fűzessünk cérnát a tűbe, vagy tétessünk tollhegyet
a gyermekkel a tollszárba s egyidejűleg szegezzük rá szemünket. H a nem boldogul, legalább
is gyanús. J ó szerencse, ha a tanító ismeri a
betegségek tüneteit. Minden esetre figyelje meg
gondosan a gyermeket. Egyébként is a nevelés
első parancsa ez.
De bármekkora éberséggel állunk is résen
az iskolában, semmire sem megyünk a család
közreműködése nélkül. Gondoskodunk friss leve-
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gőről, jó világításról, szabályozható fűtésről,
pormentes padlóról, célszerű padokról és taneszközökről. Még öltöztetjük és tápláljuk is
növendékeinket, mégis azt tapasztaljuk, hogy
ahelyett, hogy apadnának, még gyarapodnak a
betegségek. Megdöbbentően sok ama gyermekek
száma, kik piszkosan jönnek fel az iskolába.
Sokan hangoztatják, hogy szereljük fel fürdővel
az iskolákat. H á t olyan iskolánk is van elég,
mely fürdőszobával rendelkezik. Ilyenek internátusaink, de azért tessék csak megnézni még
a serdülő ifjúságnak is a fogát, körmét, frizuráját. Hiába, az iskola nem pótolhatja a családot. Doktorunk szentül hiszi, hogy a bajok a
családból áramlanak az iskolába és nem megfordítva. Nem is barátja annak, hogy hamarosan
bezárják az iskolát. Ha azonban ennek szüksége
merül föl, ne teketóriázzunk sokat. Ma az orvos
csupán véleményező közeg és sok hatósági retortán megy keresztül, míg végrehajtásra alkalmas
rendeletbe érlelődik az orvos véleménye. Legyen
jogosult az orvos, hogy a maga hatáskörében
csukhassa be az iskolát. Ha valamelyik tanulójánál gyanús betegséget észlel a tanító, rögtön
küldje haza a gyermeket, llagadós betegségek
idején bízzuk a szülőkre, akarják e iskolába
küldeni gyermeküket, vagy sem. Nagyon okos
dolog volna, ha a tanítóra is reáadnók azt a
vászonköpenyeget, melyet a kórházi orvosok
viselnek, hogy azokat a bacillusokat, melyek
netán reáragadnának a tanteremben, ne hordja
el családjába és az utcára. Ehol ni, a tanítói
egyenruha kísértete. De ez tán mégsem fantóm.
Azt rosszul teszik, hangsúlyozza tanárunk, hogy
az iskolai épületbe költöztetik a tanítót és a
szolgát. A tanító családjának is árthat ez, de
az iskolának is. Ne hurcoljuk a betegségeket
még az iskolából is az iskolába.
— A Magyar Tanítók Országos Bizottsága 1909. évi augusztus hó 22-én délelőtt
8 órakor Budapesten, IV. ker., l'est vármegye
székháza közgyűlési termében évi rendes gyűlést
tart. Tárgyak: 1. Elnöki megnyitó. 2. A nyugdíjkérdés tárgyában tett intézkedésekről jelentés.
3. A tanítói szövetség jóváhagyott alapszabályainak bemutatása, határozati javaslattal. 4.
Függő tanítói (tanügyi) kérdések. Előadó Simon
Lajos főv. tanító, a budapesti tanítótestület főtitkára. 5. A vasúti félárú jegy kérdése. Előadó Kuti Zsigmond debreczeni izr. isk. igazgató.
6. Dallos István pénztáros jelentése, kapcsolatosan a számvizsgáló-bizottság jelentésével. 7.
Végleges elszámolás a Somlyay-síremlék költségeiről. 8. Indítványok, javaslatok tárgyalása.
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SZÉPIRODALOM
Hangok az éjben.

Mindenünk vagy.

Gyönge a testem. Öklöző kezekkel
Nem állhatok ki a vész piacára,
Noha a lelkem gránittal vetekszik,
Az indulatom úgy forr, mint a láva,
Mielőtt kitör a hegy oldalára.

Mindenünk vagy te nekünk,
Kicsi, drága cseppség.
Nem hagyod, hogy a szívünk
Bús kétségbe essék.
Jöhetnek ránk zord napok
Tele villámlással:
Földeríted a szívünk'
Édes kacagással.

Parázna nótát hajt felém a szellő
Bitang seregnek szennyes táborából;
Sárral dobálják énekükben Istent,
Gúnnyal dalolnak a magyar hazáról.
Mi lesz, mi lesz e szörnyű Szodomából!

Sorsunk kínos és nehéz,
Sokat kelünk, járunk,
Míg egy darab kenyeret
Valahogy találunk.
Mégis olyan szívesen
Visszük azt elédbe —
Verejtékünk gyöngyeért
Csókot adsz cserébe.

U j dalt akartok? Én is arra vágyom,
Ifjú, rajongó bennem is a lélek,
Istent gyalázó, léha énekekkel
Mégsem adózom a test ördögének;
Kemény, de tiszta lantomon az ének.

Gőgicsélő ajakad,
Tipegő kis lábad
Oly boldogokká teszi
Apádat, anyádat,
Szólj: eget adsz birtokul,
L é p j : mienk egy ország . . .
Fénylő napunk — kék szemed,
Rózsakertünk — orcád.
Hogy mi nem módizhatunk
Aranyba', selyembe',
Sohse száll a panaszunk
Ezért az egekre.
A lelked az aranyunk,
A hajad a selymünk —
Rongyainkat elfödi
Ragyogó szerelmünk.

Felhők jönnek . . .
Felhők jönnek, felhők szállnak
Ivék egén a láthatárnak,
Beborul, meg kiderül;
Most inosolyg a napsugara,
Majd egy felhő fátyolába
Észrevétlen elmerül.
Lelkemre is egy-egy felhő
Váltakozva gyakran feljő,
S öröm, napod elborul:
Mely előbb még kedvben égett,
Bús szememből újra éledt
Bánatomnak könnye hull.

Csókjaidnak tengerén
Van a mi világunk.
Oda visszaszomjazunk,
Akár merre járunk.
Csak egy napig ne lássunk:
S oly üres az élet.
Édes, drága csepp fiúnk
Üdvözültünk véled!
Fiák

Daloljatok csak a nagy Éjszakáról,
Feküdjetek a kéjbe, szennybe, sárba!
Én fölemelem szavát az Erénynek,
Fölemelem, s a harc tüzébe állva:
Belekiáltom a nagy Éjszakába!
Major
István.

András.

Felhő oszlik az esőtől,
A búbánat hulló könnytől,
S te nap újra felvirradsz;
Borús eget, síró lelket,
Szépen, csöndben megbékéltet
A szivárvány, — a vígasz.
Nayy

Sándor.
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Külföldi szemle.
— E g y nevezetes k ö r r e n d e l e t . Anglia fiatal közoktatásügyi minisztere egy nevezetes körrendeletet bocsátott ki legközelebb, mely az angol
tanítóság körében általános és nagy örömet okozott. Ez a rendelet kétségtelenül nagy befolyással
lesz az angol népoktatásügy további biztos fejlődésére. Ugyanis tavasszal az angol tanítóság nagyobb küldöttsége jelent meg a közoktatásügy
vezetője előtt és elpanaszolta az angol oktatásügy
két legnagyobb baját: a túlzsúfolt osztályokat és
az iskolázatlan, illetőleg vizsgálatlan tanerőket.
A miniszter nagyon tartózkodóan és óvatosan
felelt. Annál nagyobb volt az öröm, mikor a
miniszternek 709. sz. körirata megjelent, mely a
tanítók legvérmesebb reményeit is felülmúlta. Az
eddigi rend szerint ugyanis az angol iskolák
tanerőinek összeállítására nézve a következő rendelkezések voltak irányadók. A tantestület a
következő tanerőkből állhatott: a főtanítóból, kire
legfeljebb 50 tanuló j u t h a t o t t ; a teljesen vizsgázott osztálytanítóból, 60 tanulóval; a félig vizsgázott tanítóból, legfeljebb 45 tanulóval; a tanítódiákból (aki az első vizsgát letette és várja, inig
a szemináriumba léphet), 45 tanulóval; a vizsgálatlan tanítóból, 30 tanulóval, és a tanuló-tanítóból, 15 tanulóval.
Ezek a rendelkezések az ú j körrendelet értelmében így módosultak: az úgynevezett tanulótanítók (pupil teachers) teljesen kiválnak a tanítótestületből. A többi tanítókra nézve pedig a
tanulók maximuma így állapíttatott meg: a főtaníióra 35, a teljesen vizsgázott tanítóra 60,
félvizsgázottra 35, tanító-diákra 20, vizsgálatlan
tanítóra 20 tanuló.
A körrendelet ezenkívül az egy osztályban
elhelyezendő tanulókra nézve a következő megállapodásokat tartalmazza: egy osztályba 60
tanulónál több nem vehető fel. Ez a szám későbbi
lendeletekben még le fog szállíttatni. Valamely
iskolai rendszer soha sem lehet olyan, hogy minden osztály a tanulók maximumát fogadja be,
sőt a felsőbb osztályokban ezt a számot még
le kell szállítani 50, 45, 40 s még kevesebb
tanulóra. Valamely iskolának 80 tanulójára legalább egy teljesen vizsgázott tanítónak kell jutnia.
Ez a szám később szintén le fog szállíttatni.
1909 augusztus 1-je után nem vizsgázott tanító
nem alkalmazható. Akik jelenleg hivatalban vannak, kétévi halasztást kapnak, hogy a vizsgákat
letehessék. Hogyha ez ideig az első tanítói vizsgát
le nem tették, az iskolai szolgálatból elbocsátandók. A 18.000 nem vizsgázott tanítónőre nézve
a körrendelet úgy intézkedik, hogy ezek ezévi
augusztus elseje után csak a legalsóbb osztályokban taníthatnak; akik közülük ezidőszerint a
népiskola felsőbb osztályaiban vannak alkalmazva,

1914 augusztusáig halasztást nyernek. Ezen idő
után a népiskola egy osztályában sem alkalmazható többé vizsgálatlan tanító. De ez ideig is az
ilyen tanítóknak csak évről évre és meghatározott iskolára adatik meg az engedély, mely elégtelen eredmény esetében vissza is vonható.
(hm.)
— A finnországi népoktatásiigy. Az „Ecole
National" című pedagógiai lapban egy finn tanférfiú, Wechren Helini M. képet rajzol a finnországi oktatásügyről; ebből az érdekes összeállításból a finn népoktatásügyre vonatkozólag a
következőket ismertetjük: A nyilvános nevelésügy
Finnországban még egészen újabbkeletű. Kezdetben az egyház műve volt. Az 1800. óv körül a
papok kis iskolákat létesítettek, hol a gyermekek
az olvasásban, a katekizmusban és a bibliai történetben szerezték meg a szükséges ismereteket,
mert ezek nélkül konfirmációra nem mehettek.
Az iskolalátogatás csakhamar kötelezővé vált, mert
a további rendelkezés azt írta elő, hogy konfirmáció nélkül senki sem gyakorolhatja a polgári
jogokat. Voltak ez iskolák mellett még úgynevezett vándoriskolák is — faluhelyen, ezek is papi
eredetűek voltak. Minden falunak volt vándoriskolája, mely minden évben 8 — 9 hétig tartott.
A papok alkalmazták a tanítókat s ők ügyeltek
fel a tanításra. A tanítókat és tanítónőket kétéves
tanfolyamban készítették elő. Csak 1856 ban tanácskozott a finn országgyűlés a szabályozott
kötelező népoktatásnak a vidéken való bevezetéséről. 1863-ban állították fel az első tanítóképezdét s csakhamar a vidéki kerületekben is állítottak népiskolákat, melyeknek száma oly gyorsan
emelkedett, hogy 1905 ben már nem volt oly
falu, ahol elemi népiskola ne lett volna. Jelenleg
8 tanító-szemináriuma van Finnországnak. Kettő
mindkét nembeli növendékek részére. A képzőintézetek közül kettő internátus és hat externátus.
A tanfolyam négy évig tart; három óv az elméleti
kiképzésnek van szentelve, az utolsó esztendő a
hivatásra való gyakorlati kiképzésnek. Mindegyik
szeminárium gyakorlóiskolával van egybekötve. A
tanítási szakok olyanok, mint az elemi iskolában,
csakhogy lényegesen kibővítve. A népiskolák csak
korlátolt állami segélyben részesülnek; a felénél
többet a községeknek kell fedezniük. Minden iskola
négy osztályú, a tantárgyak között első helyen áll
a vallástan. A gyermekek 9 —13 éves korukig
látogatják ez iskolát; a városokban vannak még
ezenkívül a 7—9 éves gyermekek számára is
iskolák, de látogatásuk nem kötelező. Csak az
utolsó évben tanácskoztak a 7 — 1 3 évig tartó
iskolakötelezettség reformjáról, melyet keresztülvinni óhajtanak. Húsz év óta dán példa szerint
vannak úgynevezett felsőbb népiskolák is. Ilyen
jelenleg 28 áll fenn. Ezeket az iskolákat magánosok és társaságok alapították, melyekben 19 — 20
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éves ifjak és leányok egy 6 hónapig tartó tanfolyamban bővebb kiképzést nyernek a történelemben, az anyanyelvben és az énekben. Hogy
állami hozzájárulást nyerjenek, ez intézetek a
leányok részére a háztartástant s az ifjak részére
a gazdaságtant vették fel a tantervbe. Ezen intézetek mind internátusok és mindkét nem részére
a vidéken vannak berendezve.
(hm.)

Könyvesház.
* Tatárrabság. (Regény. írta Pékár Gyula.
A Franklin-Társulat kiadása. Két kötet ára 8 K.)
Kitka irodalmi jelenség manapság, ha megjelenik egy-egy történelmi regény a könyvpiacon.
A magyar történelmi regény eddig Kemény és
Jókai tollából került a legtökéletesebb alakban
elénk s regényeiknek a legszélesebb közkedveltséget sikerült megszerezniök. Az újabb regényírók a Kemény és Jókai nevelte olvasóközönségben
fejlettebb kritikai érzékre találnak s akaratlanul
is fel kell, hogy vegyék az olvasó előtt a versenyt
a két régi, de mindig kedvelt íróval. Vagy legalább is az összehasonlítást nem kerülhetik el.
A verseny előrelátható sikertelensége, a kedvező
eredmény reménységének
hiánya tart vissza
nagyon sok tollat a történelmi regény írásának
szándékától. Pékár Gyulában szokatlan nagy volt
a bátorság. Bátorságát növelte az a körülmény,
hogy némi sikert a kiadás előtt szerzett a Tatárrabságnak, mert az egyik legelterjedtebb szépirodalmi hetilap hetenként közölte. A tárgyát is abból a korból vette, melyről már Jókaitól s Keménytől is sokat olvastunk. Erdély történelméből s
abból az időből, mikor a szüntelen élet-halálharcok szerfölött regényessé tették az erdélyiek
életét. Talán ezeréves történelmünkben sehol
sem található az emberi életnek annyi és oly
tömeges romantikája, mint a XVI[-ik századbeli
Erdélyben. Ezt régen észrevették a legnagyobb
regényírók is. Ilyen ellenfelekkel szemben Pékár
Gyulának sem sikerült a versenyben olyan eredményt elérni, mire a hosszas gyakorlattal élesített talentuma alapján számíthatott volna.
Altalános és feltűnő közkedveltséget csak úgy
szerezhet vala e regénye számára, ha irodalmi
becsértékével túlszárnyalhatta volna a tanítómestereket.
Erdély aranykorának letűntével török fogságba
kerül Toldalagi Mihály, a fiatal, vitéz főúr ós
szerető férj. A rabság legsanvarúbb kínjai között
Zareyma kháni hercegnő szerelmi ajánlataival
gyötri, de Toldalagi ellentáll mindaddig, míg
hazulról névtelen_ levélben nem hitetik el vele,
hogy felesége, a szép Huszár Margit hűtlen
lett hozzá. Hirtelen elhatározásával elfogadja a
Zareyma ajánlatát s a tatár khán mint családtagot nevezi ki Erdély fejedelmévé, hol a leg-
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nagyobb felfordultságban már négyen is viselik
a fejedelmi címet. A hitvesi csalódás s a hercegnő ravasz csábításai el-elaltatják honvágyát,
de kiölni nem tudják lelkéből. S mikor a nagy
török csapat élén átlépi az ojtozi szorost, hogy
meghódítsa Erdélyt a töröknek s az ellenálló
székely felkelők közt először Warkochy Gáborral
kerül szembe, csúnya vörös s szerfölött gyáva
ellenfelével, ki ijedtében elárulja, hogy ő volt
szerzője a névtelen levélnek, melynek minden
szava hazug, ismét feltámad benne a hazafiság,
a törökgyűlölet es férji hűség érzése. Maga lesz
vezére a székely csapatnak s emberfeletti vitézségével megfutamítja a török sereget, de a nehéz
küzdelemben kapott sebektől a Mikesek zabolai
kastélyában, felesége és kis fia mellett, a győzelemre segített magyarság hálája közt meghal.
Huszár Margit asszonyi tehetetlenségében is
erősebb a hitvesi hűségben. Ellene áll a legravaszabb csábításoknak, habár Warkochy folytonosan behálózza hazug rágalmaival s nem hiszi
el még az igaz hírt sem, mely férje hűtlenségéről szól. Nagy szeretete meg tud bocsátani a
haldokló férjnek, mikor megtudja a valót.
Warkochy rút külsejével nem tudja megnyerni
Huszár Margit kezét és aljas jagói tervekkel
próbál szerencsét, s mikor a siker némi reménysége kecsegtetné, maga rohan a vesztébe. Margit
utána siet az ojtozi harctérre és ott, kit örökre
el akart zárni Erdélytől és Margittól, Toldalagi
sújtja agyon.
Pékár Gyula a Kemény Zsigmond kor- és jellemfestésének hajszálnyi gondosságát, a Jókai
érdekes meseszövésének módját, az egyszerűségében szép ós magyaros hangját nem képes felérni, de nem lehet ráfogni, hogy valamely idegen regényíró mélyebb hatása meglátszanék a
regényén. Nem akar másokat utánozni, hanem
önmagán szándékozik felépülni. Ez az első
nagyobbszabású történelmi regénye, s talán ennek
tudható be, hogy a társadalmi regények gyakorlott írója nem tudja a históriát beleolvasztani a
regény cselekményébe. A Tatárrabság első felében egy szép, regényes korrajzot ad s a második
fele külön is kitehetne egy regényt. A történelmi
hűség megkívánja a szereplő emberek tömeges
felvonultatását. A sok egyéniségre külön-külön
nem tudott kellő gondot fordítani s a mellékalakok egy részének érthetetlenül rajzolja meg
a jellemét. Nem tudjuk megérteni a fejedelmek,
Báthory Zsófia s az anyja magatartását, tehát
csak a magyarokat, míg a török alakjai rajzában
gyönyörködni tudunk. Mert ezeknél inkább csak
a költő beszél, a magyaroknál pedig költeni is
akart, meg a történelemhez is ragaszkodott, a
kettőt nem tudta élethűen kiegészíteni egymással. A főalakok megkapó lélek rajzai, következetes
jellemképei, a színes festői leírások elragadják
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az olvasót. Erre a regényére nem leliet ráolvasni,
mit Pékár Gyula eddigi írásaira mondott a
kritika: hogy folytonos frázisaival, szóvirágos
bombasztjaival teszi unalmassá. Ugyan ebben is
túlságos sok a lírai rész, de a hosszú elbeszélések között szívesen olvassuk. Ha elmaradtak
volna, most se éreznők a hiányát. De ez és általában mindezek a megjegyzések nem azt jelentik,
hogy a Tatárrabság ne lehetne a művelt magyar
társadalomnak gyönyörködtető, kedvelt olvasmánya.
(Z.)
* Diákutazások. (írta Mátrai Ferenc Béla.
Megjelent Szegeden, Engel Lajos könyvnyomdájában.)
Alig érkezik el a nyár, megkezdődik a diákvándorlás. Ezeknek a diákvándorlásoknak annyi
jó és rossz következményük van, hogy érdemes
velük foglalkozni. A diákutazások jó hatásával
már nagyon sokan foglalkoztak. Megemlítették,
hogy a nyáron megtett úton alkalmuk van
növendékeinknek arra, hogy elméleti ismereteiket
gyakorlatilag alkalmazzák, hazájukat megismerjék,
a természet és művészet szépségei iránt érdeklődjenek, emberekkel ismerkedjenek meg, a fáradalmat megszokják stb. Sőt arra is jók e kirándulások, hogy évtizedek múlva kellemesen gondoljanak vissza emlékeikre.
A sok haszon mellett alig látjuk a káros
következményeket. Pedig azok is nagy számmal
vannak. A vándorló diák legnagyobb része oly
szegény, hogy lépten-nyomon rá van utalva
embertársai segítségére. Ez már magában véve
is nagy baj. Ha a városi hatóságok, az iskolaigazgatók nem is unnának rá a segítségért hozzájuk forduló ifjakra, akkor is megvolna az a
káros következmény, hogy növendékeink hozzászoknának a kéregetésnek tisztességes fajtájához.
De nekünk nincs szükségünk arra, hogy a magyar diák ezt megszokja. A vándordiák különben
nem mindig talál segítőre. Néha éhezésnek, zaklatásnak, százféle kellemetlenségnek van alávetve.
Sokszor úgy tér haza kirándulásából, hogy fáradt
és beteg, képtelen megkezdeni az őszi komoly
munkát. A könnyelműek útközben olyan tettekre
is vetemedhetnek, melyeknek rájuk nézve kellemetlen következményei lehetnek s gyakran viselkedésükkel iskolájuk hírnevét teszik tönkre.
Ezért mi azon a nézeten vagyunk, hogy valóban csak azok a kirándulások veszélytelenek és
hasznosak, melyeket az ifjúság egy idősebb,
tapasztaltabb és műveltebb ember vezetése alatt
tesz meg. Diákoknak magukban csak akkor volna
szabad elindulniok, ha egyéniségük és a magukkal
vitt pénz biztosítékot, nyújtanak arra, hogy kifogástalanul viselkednek ós nem válnak sem a
városok, sem embertársaik terhére. Ma még korlátoznunk kell a vándorlást. Nem örömmel írjuk
ezt, mert minden magyar diáknak meg kellene
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ismernie hazájának legfontosabb történeti, természeti, néprajzi nevezetességeit.
Reméljük, nemsokára eljön az az idő, mikor
a diákvándorlást országosan szervezik. Az állam
és a túri sta egyesületek az ország nevezetesebb
helyein egyesült erővel szerelnek fel majd kisebb,
szállókat, iskolákat arra, hogy az érkező diákoknak
mindenütt olcsó szállásuk, tisztességes ellátásuk
és művelt útmutatójuk legyen. Ha ez valaha
megvalósul, a legnagyobb örömmel küldhetjük
növendékeinket vándorútra.
Ezeknek elmondására Mátrai Ferenc könyvecskéje adott alkalmat. Egy diákutazás története
van ebben megírva. Nem a vidék száraz leírásából áll, hanem benyomásait beszéli el az író.
Nagyon helyes dolog volna, ha az ország nevezetesebb vidékeit ilyen módon feldolgoznák. Az
útrakelők már elmenetelük előtt olvasgatnák e
füzeteket s gyakorlati ismereteket és a természeti szépségek meg a történeti emlékek iránt
felébresztett érdeklődést vinnének magukkal.
Ma még útleírások dolgában a kezdet kezdetén
vagyunk s a megjelent könyvek is elkallódnak,
megszerezhetetlenek. Ha a túrista-egyesületek
összegyűjtenék őket bizonyos középpontokon,
hogy a meginduló közönségnek rendelkezésére
álljanak, nagy szolgálatot tennének az utazóknak.
Sajnos, ma alig néhány vidékünket ismerteti
magyar könyv, ki vagyunk még mindig szolgáltatva a németeknek, akik — különben kitűnően
szerkesztett s megbízható — könyveikkel elárasztják a világot.
* Idehaza. (Újabb versek. írta Hollósi István,
megjelent Kaposvárt. Ara 1 K.)
A csendes nyugalomnak, a boldog családi életnek, az elégedettségnek költője Hollósi István.
Míg mások vigasztalást találnak az elsírt dalokban, Hollósi Istvánt az öröm, a boldogság készteti megszólalásra. Egyik-másik versén ugyan a
mult szenvedésének emléke vonul át, de ez is
csak azért, hogy a jelen nyugalma annál szembetűnőbb legyen.
Hollósi költeményei nem értéktelenek, hangulat van bennük, de hibájuk vagy szerencsétlenségük, hogy az az érzéskör, mely tartalmat és
tárgyat ad nekik, nála sokkal nagyobb poéták
klasszikus tökéletességű verseiben jutott kifejezésre. Olvasás közben nem tudunk szabadulni a
felmerülő emlékektől, sőt gyakran érezzük, hogy
alkotás közben Hollósi előtt is ott lebegtek nagy
poétáink művei. Különösen Petőfi hatását éreztük
egyik-másik költeményén.
Ismételjük, hogy Hollósi István költeményei
nem értéktelenek. De mi többet várunk a lírai
költőtől. Nem elégszünk meg az érzés őszinteségével, hanem olyan ú j köntöst, clyan hangulatkeltő sorokat, megkapó fordulatokat és képeket
várunk, amelyek mindig új formában mutatják
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be a legősibb és legtöbbször feldolgozott emberi
érzéseket.
A könyv tiszta jövedelmét a szerző a Kaposvárott megalapítandó Somogymegyei
Tanítóit
Házá nak szánta.
* Berkeley. (I. Három párbeszéd Hylas és
Philonons között. II. Értekezés a látásnak egy új
elméletéről. Fordította, életrajzzal és jegyzetekkel
ellátta Dienes Valéria dr. A Franklin-Társulat
kiadása. Megjelent a Filozófiai írók
táró-ban.
Ara 4 korona 40 fillér.)
Néhány esztendővel ezelőtt még alig gondolhattunk arra, hogy a legmélyebb és legnehezebb
filozófusok művei magyar nyelven megjelenhetnek. Örültünk annak is, ha tanítóink és a művelt
közönség kivonatokból, tankönyvekből fővonásokban ismerkednek meg a filozófiai rendszerekkel
és felfogásokkal. Ma már a Filozófiai írók tárának elterjedése azt mutatja, hogy a magyar
közönségben fölébredt a bölcsészet szeretete. Következménye ennek pedig az lesz, hogy a nagy
gondolatok vándorútra kelnek, hogy megtermékenyítsék irodalmunkat és erősebb alapot adjanak
műveltségünknek.
Terünk nem engedi, hogy Berkeley filozófiáját
ismertessük. E helyen úgysem adhatnánk többet,
mint tankönyveink. Csak annyit említünk meg,
hogy a magyarul most megjélent kötetben két
értekezése van. Az első dialógusok formájában
van írva, a másik értekezés elmélkedés a látásról.
A két értekezés után életrajza következik.
Elete alkalmat nyújt Dienes Valériának arra,
hogy áttekintse az egész angol filozófiát, amely
Bacon fellépése óta csodálatos fejlődésnek indult.
Aki ez életrajzot és az értekezéshez írt jegyzeteket figyelemmel kíséri, minden nehézség nélkül
megértheti Berkeleyt.

Hivatalos

rész.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter :
Köszönetét nyilvánította: Sporzon Ernő
nydtrarudnói földbirtokosnak, aki a Lestyénben
és Nyitrarudnón létesítendő áll. kisdedóvoda céljára építési telkeket adományozott s a népoktatás ügye iránt egyébként is állandóan a legmelegebb érdeklődéssel viseltetik; a nagyenyedi
szegény tanulókat segélyező körnek, amely az
1908/09. tanév folyamán 116 tanuló között öszszesen 934 K értékű ruhát osztott szét.
Kinevezte: Darvas Ferenc oki. tanítót a
magyarpécskai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Németh
Lajos oki. tanítót a verbólajdai áll. el. isk.-hoz
r. tanítóvá; Telkes Alfréd oki. tanítót a hosszúfalu-alszegi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Rád János
sztrigyszentgyörgyi közs. el. isk. tanítót a sztrigyszentgyörgyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Atovich
Ferenc nyitraújlaki közs. el. isk. tanítót a nyitra-
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újlaki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Legeza István
oki. tanítót a beregszőllősi áll. el. isk.-hoz r.
tanítóvá; Barazsi József kakszentmártoni ref.
el. isk. tanítót a berendi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Solymos János izsáki róm. kath. el. isk.
tanítót a derenki áll. el. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Muntyán Miksa oki. tanítót a temesszigeti áll. el.
isk.-lioz r. tanítóvá; Végh Lajos szécsénykovácsi
közs. el. isk. tanítót az ipolykéri áll. el. isk.-hoz r.
tanítóvá ; Boczkó Kálmán oki. tanítót a nagykürtösi
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Száva Béla jászladányi róm. kath. el. isk. tanítót a mátranováki
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Minda Pál oki.
tanítót az óbébai áll. el. isk. hoz r. tanítóvá;
Molnár Mihály oki. tanítót a németgladnai áll.
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Vadász Zoltán brailai
róm. kath. el. isk. tanítót a czakóházai áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá; Majorossy Gusztáv oki. tanítót a kisteleki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Kelemen Kálmán oki. tanítót a tatrangi áll. el.
isk. hoz r. tanítóvá; Borsos Irma oki. tanítónőt a
a székelydályai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé;
Czirbusz Anna oki. tanítónőt a felsővízközi áll.
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Magó Róza oki. tanítónőt a zichyfalva-laudontanyai áll. el. isk.-hoz
r. tanítónővé; Kiss Józsefné szül. Boti Angela
oki. tanítónőt a sztraczenai áll. el. isk.-hoz r.
tanítónővé; Tapp Katalin oki. tanítónőt a szálvai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé,
Somogyiné
Korchmáros Lujza szőllőskislaki áll. el. állandó
helyettes tanítónőt ugyanezen áll. el. isk.-hoz r.
tanítónővé; Mákayné Nagy Erzsébet felsőgagyi
áll. tanítónőt a békési közs. jellegű önálló gazd.
isk.-hoz r. gazd. szaktanítónővé; Sütő Matild oki.
kisdedóvónőt a csombordi áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Stepniclca Júlia oki. kisdedóvónőt
abrassó-bolgárszegi áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé.

Jelen minőségében áthelyezte: Goldbecher
Tóbiás gavosdiai áll. el. isk. tanítót a gyulairemetetanyai áll. el. isk.-hoz; Vladár Emil deánfalvi ág. hitv. ev. el. isk.-hoz szolgálattételre
rendelt áll. el. isk. tanítót a nagycsepcsényi
áll. el. isk.-hoz; Jankovich Vilmos alsókomárnoki
áll. el. isk. tanítót a felső vízközi áll. el. isk.-hoz;
Buda Mihály tatrangi áll. el. isk. tanítót a csernátfalusi áll. el. isk.-hoz; Brenner József medgyesbodzási áll. el. isk. tanítót az aradi, Katona
Gábor kisteleki áll. el. isk. tanítót a medgyesbodzási áll. el. isk.-hoz; Tarant Kálmán mosoni
áll. el. isk. tanítót a köpcsényi áll. el. isk.-hoz,
Haller János czakóházai áll. el. isk. tanítót a
mosoni áll. el. isk. hoz; Bartha Ágost németgladnai áll. el. isk. tanítót a nevrincsai áll. el.
isk.-hoz; Szilágyiné
Stéfán Irma nagylucskai
áll. el. isk. tanítónőt a zajgói áll. el. isk.-hoz;
Rácz Róza székelydályai áll. el. isk. tanítónőt a
nagylucskai áll. el. isk.-hoz; Jankovics
Zoltán
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és Jarikovics Zoltánná szül. Polonyi Erzsébet Gyula nevű árvájának a debreczenibe; néh.
szatmárzsadányi áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt Takács József végpetrii gör. kath. el. isk. tanító
Gyula nevű árvájának a debreczenibe és Mária
a dombovári áll. el. isk.-hoz.
űjból a l k a l m a z t a : Szirkó Mihály, a cleve- nevű árvájának a kecskemétibe; néh. Urbán
landi gör. kath. el. iskolához szolgálattételre ren- Ede serkei ref. el. isk. tanító Mária nevű árvádelt, szabadságolt áll. el. isk. tanítót a pisztra- jának a kecskemétibe; néh. Juhász György alsóházai áll. el. népiskolához tanítói minőségben. pokorágyi ref. el. isk. tanító Mária és Katalin
Nyugdíjat utalványozott: Jábomik Károly nevű árváinak a kolozsváriba; néh. Varga Gyula
nagytapolcsányi munkaképtelen róm. kath. el. isk. csatári ref. el. isk. tanító Julianna nevű árvájátanítónak évi 1640 K-t; Borlován János doles- nak a debreczenibe; néh. Halász Imre belényesi
csiklényi munkaképtelen közs. el. isk. tanítónak ref. el. isk. tanító József nevű árvájának a kecsévi 640 K-t; Sztriycsko Sándor vágőri munka- kemétibe ; néh. Szabó Péter kisházai áll. el. isk.
képtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1080 igazgató-tanító Emilia nevű árvájának a kecskeK-t; Kollár Antal győrszentiváni munkaképtelen métibe ; néh. Tóth János rahonczai gör. kath. el.
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1040 K-t; isk. tanító Anna nevű árvájának a kecskemétibe;
Skerle József czobolyfalui munkaképtelen róm. néh. Lukács Ferenc balázsfalvi áll. el. isk. tanító
kath. el. isk. tanítónak évi 1380 K-t; Bakos Mária és Anna nevű árváinak a kecskemétibe;
Gyula békésszentandrási róm. kath. el. isk. taní- néh. Smegner János gégényi ref. el. isk. tanító
tónak évi 1440 K-t; Gergely Pál gvöngyösoroszii Hona nevű árvájának a debreczenibe; néh.
Koroly Mihály tapolyai gör. kath. el. isk. tanító
munkaképtelen róm. kath. kántortanítónak évi
1280 K-t; Petru György örményszékesi munka- Anna nevű árvájának a kecskemétibe; néh.
képtelen gör. kel. tanítónak évi 420 K-t; Wex- Bokotey Sándor pálasremetei gör. kath. el. isk.
ler István nagykozári munkaképtelen áll. el. isk. j tanító Julianna nevű árvájának a kecskemétibe;
tanítónak évi 1400 K-t; Mrafcsák József ban- néh. Kovács István szirmai gör. kath. el. isk.
gonvi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 j tanító Erzsébet nevű árvájának a debreczenibe.
K-t; Somogyi Róbert nagyugróczi munkaképtelen
áll. el. isk. tanítónak évi 2340 K-t; Dudicli
István csatai munkaképtelen róm. kath. tanítóTanítók tanácsadója.
nak évi 1460 K-t; Pál' Albert gyergyóalfalui
Sz. 1. Csap. A tanítok az óvodai célokra kivethető
munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi adózástól
mentesek. Erre vonatkozóan a vallás- és köz840 K-t; Balogh Gyula csanádapáczai munka- okt. miniszter 27.683/1895. sz. a. a következő rendeképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1240 letet adta ki: „Mivel az óvodai. célokra kivethető
K-t; Ütő András nagyajtai áll. el. isk. tanítónak 3°/o-os pőtadó, mely az 1891. évi XV. t.-c. 18. §-ának
4. bekezdésében községi pótadőnak minősíttetett, tényévi 1760 K-t; Szórády Lajosné, szül. Bán Eliz leg
az 1886. évi XXII. t.-c. 129. §-ában említett köztatrangi áll. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek ségi pótadó jellegével bír, illetőleg a törvény ezen
évi 1000 K-t; Bodocán Erzsébet Eliz balázs- pótadótól való mentességre nézve is az utóbb idézett
falvai munkaképtelen gör. kath. tanítónőnek évi t.-cikknek az 1891. évi XV. t.-c. által meg nem változtatott rendelkezései szolgálnak zsinórmértékül. Ennél780 K-t.
fogva kétség nem férhet ahhoz, hogy a lelkészeket és
tanítókat a kizáróan hivataluk után élvezett javadalGyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: ! maik
után az 1891. évi XV. t.-c. alapján kivethető
néh. Benczúr József csalányosi ág. ev. el. isk. 3°/o-os pótadó alól való mentesség az 1886. évi XXII.
tanító özv., szül. Lipovszky Máriának évi 660 K-t; t.-c. 138. §-ának bekezdése értelmében megilleti." —
néh. Haidt Pál porrogi ág. ev. el. isk. tanító O. A. Vsellye. Az orsz. tanítói nyugdíjintézetbe való
módozatait szíveskedjék valamelyik ottani
özv., szül. Őri Vilmának évi 676 K-t; néh. I fölvétel
kartársától megkérdezni. — K. E. A tanítói javadalom
Bukur Antal nyug. vadveremi gör. kath. el. isk. I egy részét képező szántóföldek bizonnyal az iskolatanító özv., szül. Oniczia Máriának évi 350 K-t; fenntartó község előzetes hozzájárulásával és jóvánéh. Ambrus Sándor besenszögi nyug. róm. kath. hagyásával adattak haszonbérbe. Ebben az esetben
önre, mint utódra, akit a bérletről megválasztatása
el. isk. tanító özv., szül. Szalay Borbálának évi idején valószínűleg értesítettek is, a megkötött bérleti
300 K-t; néh. Sághy Lázár szegvári nyug. áll. szerződés, a bérleti időtartamra, kötelező erővel bír.
el. isk. tanító özv., szül. Buttás Juliannának évi A szerződés joghatályát legföljebb akkor veszítené, ha
640 K-t; néh. Bartha Endre mezővári nyug. elődje a telekkönyvi tulajdonos község hozzájárulása
nélkül kötötte meg a bérletet. — L. Hsztjnos. 1.
áll. el. isk. tanító özv., szül. Aranyosi Katalin- • Levelében ön is beismeri, hogy a minisztérium a
nak, évi 550 K-t,
másodízben, négy évig tartott szolgálati megszakítását
Arvaházba való felvételét elrendelte: néh. ; nem vette igazoltnak; ebből önként az következik,
i hogy megelőző szolgálati ideje a korpótlékra igényt
Panxdin Tivadar felsőszlatinai közs. el. isk. tanító I adó szolgálati idő szempontjából figyelembe nem jöhet.
Lajos nevű árvájának a kecskemétibe; néh.
Leviczky Béla csicseri gör. kath. el. isk. tanító ; 2. Sokszor közöltük már e helyen, hogy állami szolgálatba saját kérésére kinevezett tanító a kezdőfizetésnél
Gizella nevű árvájának a kecskemétibe; néh. magasabbat csak akkor kaphat, ha előbb fizetés és
Mánkis Miklós szlatinai gör. kath. el. isk. tanító I korpótlék címén magasabb illetményt élvezett, mint
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amilyen a kinevezett tanítót az 1907. évi XXVI. t.-c.
2. §-a alapján megilleti. A többletet a magasabb fizetésbe beszámítandó személyi pótlékként utalványozzák. Korpótlék címén tehát csak akkor kárpótolnák,
ha azt tényleg élvezi, vagy ha betöltött ötévi szolgálata után arra igénye van. 3. Ha a tanító fizetéskiegészítési államsegélyt élvez és az iskolaszék korpótlék engedélyezéseért folyamodik, csupán a tanító
szolgálati bizonyítványai mutatandók be. A további
korpótlék kérelmezésénél pedig semmiféle okmányt
nem kell fölterjeszteni, hanem csak az iskolaszéknek
az államsegélyt kérő folyamodványát kell beadni a
közig, bizottságnál, melyben igazolandó, hogy az igényjogosult tanító a kérdéses iskolánál működik. •—
K. I. 1. Ezen kérdésére föntebb megtalálja a feleletet.
2. A tanító és tanítónő házastársaknak nem köteles a
közs. vagy felek, iskolafenntartó a törvényben megállapított két lakást vagy kettős lakáspénzt megadni. —
Igazgató-tanító. 1. A tanítók és tanítójelöltek lehetnek egyéves önkéntesek is. Ennek elnyerése iránt a
járási főtisztviselőnél január vagy február hóban, de
legkésőbb a sorozás idején, állítás előtt, folyamodványt
kell benyújtani, melyhez csatolandók : a magyar állampolgárságot igazoló okmány, erkölcsi bizonyítvány, a
képzettségről szóló okmányok (a tanítóképző utolsó
évfolyamának elvégzéséről szóló iskolai bizonyítvány,
avagy oklevél). Ha államköltségen kíván szolgálni,
akkor csatolandó még a községi elöljáróság által kiállított és az illetékes főszolgabíróság által láttamozott
vagyontalansági bizonyítvány. A kérvényben fölemlítendő, hogy mely ezrednél kíván szolgálni és érintendő, hogy a tényleges szolgálatot mikor óhajtja
megkezdeni. 2. A tornatanfolyamra a Nemzeti TornaEgyesületnél (VIII., Szentkirályi-utca 26.) legkésőbb
október hó 1-én személyesen kell jelentkezni. —
Felekezeti. Kineveztetése esetén jelenlegi illetményeinek élvezetében megmaradna, de addig elő nem lépne,
míg az 1000 K-n felüli többletként nyert személyi
pótléka a magasabb fizetés arányában meg nem szűnnék. Ha tehát most fizetés és korpótlék címén 1400
K-t élvez, az 1600 K-s fizetési fokozatba csak 10 évi
állami szolgálat után lépne elő. — Láposi. Az 1907.
évi XXVÍI. t.-c. 33. §-a határozottan megjelöli, hogy |
államsegélyes hitfelekezeti iskolák az iskolákra nézve
előírt nyomtatványmintákból csakis olyanokat használhatnak, melyek az állami iskolák számára megállapíttattak. Természetes, hogy ezen nyomtatványminták
közé sorozandó a látogatási napló is, mely épúgy,
mint a többi nyomtatvány, magyar nyelven töltendő
ki. Ha ön ekképen jár el, a törvény követelményeinek
eleget tesz s egyházi hatóságának ezzel ellenkező kívánságát ne vegye figyelembe. Esetleg a közig, bizottság
részéről teendő intézkedés végett jelentse be az esetet
a kir. tanfelügyelőségnek. — D. L. Psztmliály. Az
összes elemi népiskolák ismétlő-tanfolyamában a tanítás
nyelve magyar lévén (1907. évi XXVII. t.-c. 18. §),
ott kizáróan csak magyarnyelvű tankönyvek használhatók s más tanítási nyelv teljesen kiküszöbölendő. — Ty. K. Bcsba. Ha a gazdasági ismétlőiskolára vonatkozó megbízatás valamely okból megszűnik, az élvezett tiszteletdíj a nyugdíj megállapításánál figyelembe nem vehető. A befizetett nyugdíj intézeti járulékok a következő fizettsemelésnél beszámíttatnak. Más kedvezmény ezen a címen el nem érhető. —
H. M. Krász. A közig, bíróság 1909. évi március hó
10-én 17. sz. a. hozott ítéletében kimondotta, hogy
a tanítót terhelő nyugdíj intézeti járulék az özvegyet
és árvákat illető segély, illetve gyámpénz ellen nem
érvényesíthető. Ha ezen járulék behajtása az ön ellátása terhére rendeltetett el, az erre vonatkozó rendelkezés ellen adjon be panaszt a közig, bíróságnál. —•
L. I. A gyógypedagógiai tanfolyamra tanévenként
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többnyire 14 ösztöndíjas hallgatót vesznek föl. Pályázhatnak 30. évüket még be nem töltött, nőtlen, elemi
iskolai, vagy magasabb képzettséget igazoló tanítók.
A képzés két évig tart; az első főként elméleti, a
második pedig gyakorlati irányú. A fölvettek teljes
ellátást ós évi 360 K ösztöndíjat kapnak. A képesítővizsgálat sikeres kiállása esetén a hallgatók rendszerint
rövidebb időn belül valamely gyógypedagógiai intézethez kineveztetnek. Előléphetnek a VIII. fizetési
osztályig. A folyamodványok az I. ker., alkotás-utcai
intézet igazgatóságánál legkésőbb június hó 30-ig adandók be. Ez évre tehát már elkésett. — H. N. Szliely.
A kérdezett adatok a Réthi által közelebb ismertetett miniszteri jelentésről írt cikkeinkben bennfoglaltatnak. Szíveskedjék utána nézni. — K. A. Bkor.
1. A tankötelezettség idejének megszabásánál követendő eljárást a vallás- ós közoktatásügyi miniszter
7280/1878. sz rendeletével akképen szabályozta, hogy
azon tankötelesek, kik a mindennapi iskolában a 12.
s az ismétlő-iskolában a 15. életévüket a tanév folyama
alatt töltik be, a mindennapi iskolából az ismétlőiskolába a tanév befejezése előtt át nem léphetnek,
illetve a tanév folyama alatt kötelesek a téli hónapokon át az ismétlő-iskolába járni. 2. Az iskolafenntartó köteles önnek fűtésre alkalmas fát kiszolgáltatni.
Ha ezen járandóságát nem megfelelő módon szolgáltatják ki, emeljen panaszt a járási főszolgabírónál.—
Reménylő. Azt hisszük, hogy rövidebb ideig tartott
szolgálati megszakításától el fognak tekinteni, különösen akkor, ha kellően megokolja, hogy miért volt
kénytelen távozni előző állásából. Minden esetre folyamodja meg korpótlékát. — B. A. imiszó. Állami
tanítók alapfizetése az I. csoportban 1200, a Il.-ban
1100, a III.-ban 1000 K. Öt évi szolgálat után minden
csoportban emelkedik a fizetés 400 K-val, azután pedig
ötévenként, 30 évi szolgálatig, évi 200 K-val.

Különfélék.
— Gabella-jövedelein és kultuszaűó. (A
közig, bíróság határozata.) Izraelita
hitközség
által fenntartott
felekezeti iskola céljai/ra az
úgynevezett gabella-jövedelmekből és a kultuszadóbői a hitközség pénztárának
terhére átutalt
és felhasznált összegek, amennyiben azokból az
egyes adózókat az iskola fenntartására
fordított összegből egyénenként
terhelő rész igazoltan kimutatható és tényleg ki is
mutattatik,
az izraelita hitközségi tagoknak a hitfelekezeti
iskola fenntartásához
való oly
hozzájárulásának tekintendők, amelynél fogva az 1868. évi
XXXVIII.
t.-cikk 36. § a alapján az 5'U-os
községi iskolai adó alól való felmentésüket igényélhetik.
A beszámításnál
az
egyes birtokosok és
községi tagok által fizetett állami adókat egyénenként számításba venni, s a részben vagy
egészben való felmentés is, amely önként érthetőleg nem egyszersmindenkorra,
hanem csak
évről évre szólhat, — az egyes tagokkal és birtokosokkal, nem pedig általában a hitközséggel
szemben adható meg.
A m. kir. közigazgatási bíróság 1908. évi
3518. sz. határozata: A közig, bíróság a sz—i
izraelita hitközségnek iskolaadóügyét, melyben
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Ny. vármegye közig, bizottsága az 1905. évi
2749. sz. a. határozott, L. Fülöp hitközségi
elnök által a kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez beadott s onnan áttett felebbezés,
helyesen panasz folytán az 1896. évi XXVI. t.-c.
50. §-a alapján tárgyalás alá vévén, következőleg
ítélt: A m. kir. közig, bíróság panasznak helyt
nem ad. Indokok: Az ügyiratok adataiból kétségtelenül megállapíttatott, hogy Sz—n az ottani
izraelita hitközség, az 1868 : XXXVIII. t.-c. követelményeinek mindenben megfelelő s magyar
tannyelvű hitfelekezeti elemi iskolát tart fenn
és hogy ez az iskola még az 1850-es években
keletkezett, a törvény követelményeinek azonban
csak utóbb felelt meg. Ennek következtében kétségtelen az is, hogy a fent hivatolt törvény
36. §-ánál fogva a sz—i izraelita hitközség
tagjai csak annyiban köteleztethetnek a községi
iskola fenntartásához járulni, amennyiben azon
összeg, mellyel saját hitfelekezeti iskolájuk fenntartásához pénzben vagy terményekben járulnak,
egyenes adójuknak öt százalékát nem meríti ki.
Továbbá, miután a sz—i izraelita felekezeti
iskola az ügyiratokból megállapíthatóan kétségtelenül hitközségi intézmény, az úgynevezett
gabellajövedelmekből és a kultuszadóból a hitközség pénztárának terhére s a hitközségi iskola
céljaira átutalt és felhasznált összegek, amennyiben azokból az egyes adózókat az iskola fenntartására fordított összegből egyénenként terhelő
rész igazoltan kimutatható és tényleg ki is mutattatik, az izraelita hitközségi tagoknak a hitfelekezeti iskola fenntartásához való oly hozzájárulásának tekintendők, amelynél fogva a fent
hivatolt törvényszakasz alapján az 5%tOs iskolai
adó alól való felmentésüket igényelhetik. Mindezeknek számbavételével megállapítható ugyan,
hogy a sz—i izraelita hitközségi tagok általában
véve iskolájuk fenntartásához az 1904. és 1905.
években mily összegekkel járultak és általában
állami adójuk 5 % - á t kimeríti-e a hitközségi
iskolára fizetett összeg, mégis a nevezett hitközség és népiskola elnöksége által előterjesztett
annak a kérelemnek, hogy az ottani hitközségi
tagok az 5 % os iskolaadó terhe alól általában
és egyszersmindenkorra mentessenek fel, helyt
adni nem lehetett. Ugyanis a fent hivatolt törvényszakasz világos kitétele szerint ezt a mentességet nem a hitközség, illetve a hitközségi
tagok összessége általában, hanem csupán azok
a tagok külön-külön igényelhetik, akiknek a hitközségi iskola fenntartásához való hozzájárulása
állami adójuknak 5%-át megüti, vagyis, hogy a
hitközségi tagok által eszközölt hozzájárulásnak
nem általános főösszege, hanem minden egyes
tag hozzájárulása és államadója külön-külön
veendő számításba. Ebből ismét önként következik, hogy miután az egyes tagoknak hozzá-
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járulása és államadójának mennyisége évről évre
változhatik, a felmentés nem egyszersmindenkorra, hanem évről évre igényelhető és adható
meg. Minthogy pedig a kérelem az összes hitközségi tagoknak egyszersmindenkorra való felmentésére irányult, és minthogy az ismételten
kiegészített kimutatásokból sem állapítható meg,
hogy a hitközségi tagok közül az 1904. és
1905. évben kik járultak külön-külön államadójuk 5%-át meghaladó összeggel felekezetük
iskolájának fenntartásához, a kérelemnek helyt
adni vagy egyeseknek az 5%-os iskolaadó alól
való felmentését elrendelni egyáltalán nem lehetett.

— Konfliktus a román egyház és a kultuszminiszter között. Egyik budapesti kőnyomatos jelenti, hogy szeptember elsején nyilt
konfliktus fog kitörni a román főpapok és a
kultuszminiszter között. Ugyanis ez az a határidő,
melyet a kultuszminiszter a román püspököknek
adott, hogy a hittantanításra vonatkozó rendeletének eleget tegyenek. A közoktatásügyi miniszter
rendelete szerint a kongruakiegészítés megvonandó
minden olyan román lelkésztől, aki az állami
iskolákban a hittant nem magyar nyelven tanítaná.
A román főpapok viszont meghagyták lelkészeiknek, hogy e rendeletnek ne engedelmeskedjenek.
Minthogy sem a kultuszminiszter, sem a román főpapok nem akarnak álláspontjukból engedni, bizonyosra vehető, hogy a tanév kezdetével a konfliktus
ki fog törni. Az egész román sajtó erősen izgat
Apponyi rendelete ellen és felhívja a román főpapokat, hogy ne engedjenek. Egyes román lapok
írják, hogy 3Ietianu nagyszebeni metropolita kijelentette volna, hogy a miniszter felhívásának
nem fog eleget tenni és nem fogja visszavonni
a lelkészeknek adott tiltó rendeletét. A mérsékelt
irányú Ungaria azt írja, hogy úgy látszik, hogy
Metianu érsek átment a túlzók táborába. Annyi
bizonyos, hogy utóbbi időben több nemzetiségi
képviselő járt az érseknél és igyekeztek őt rábeszélni, hogy ne engedje tönkretenni a román
egyház autonómiáját. Nacionálista román körökben azt a hírt kolportálják, hogy a román főpapok
Apponyi rendeletére egyáltalában nem fognak
válaszolni. Ennek indokolására azt hozzák fel, hogy
a miniszter még a mai napig sem válaszolt a román
főpapok ama memorandumára, melyet a miniszternek csaknem két évvel ezelőtt adtak át a hittantanítás dolgában. — E hírt egyik megbízhatóbb
fővárosi napilap után azzal közöljük, hogy a tudósítás valódiságát eddig nem volt alkalmunk ellenőrizni.
— K i t ü n t e t e t t tanító. A közoktatásügyi
miniszter Menddényi
Ede kiskőrösi ág. h. ev.
tanítónak, a tanügy terén szerzett kiváló érdemei elismeréseül, évi 200 korona fizetés természetével bíró személyi pótlékot engedélyezett.
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— A D . M . K. E. ÍI katonákért. A Délmagyar- kifejtett nagyarányú gyűjtések következtében a
országi Magyar Közművelődési Egyesület elnök- négytanerőssé fejlesztett s magyar tannyelvűvé
sége elhatározta, hogy a kultúregyesület területén vált iskolának saját, díszes épülete van és bőségesen fel van szerelve. A magyarul még ma
lévő összes honvéd gyalog- és lovascsapatoknak
I sem tudó gondnok, amidőn a németek panagazdag könyvtárakat ad, s a tisztikarral együtt szolták iskolájuknak magyar tannyelvűvé való
a legénység számára ismeretterjesztő előadásokat tételét, ekképen hűtötte le őket: „Ami Magyartart. A közművelődési egyesület elnöksége erről országon van, legyen magyar!" A nagy érdeértesítette a budapesti I. honvédkerületi parancs- meket szerzett 80 éves gondnok tiszteletére a
fogarasi róm. kath. egyház fényes ünnepélyt
nokságot, melynek nevében Balázs György cs. és
• rendezett, amelyen megjelentek: a vármegye
kir. altábornagy a következő széphangú átiratban tisztikara, élén a főispánnal, a szentferencrendi
köszönte meg a kultúregvesületnek a katonákra szei-zet, élén a provinciálissal, a helybeli tisztikar,
a kir. tanfelügyelő, a helybeli egyházak gondis kiterjedő figyelmét:
nokai stb. Ünnepélyes istenitisztelet után a róm.
„Tiszteletteljesen értesítem, hogy a legénységi
kath. iskolában üdvözölték a közszeretetben álló
könyvtárak felállítására, valamint a legénység
gondnokot: Simon Jenő az egyház, Kőrös őrnagy
számára szolgáló népszerű előadások rendezésére
a tisztikar, Szabó Elemér kir. tanfelügyelő a
vonatkozó ajánlatát a honvédelmi miniszter úr
tanügyi hatóság, Bocskor Ádám a helyi társaőnagyméltóságának leérkezett engedélye alapján
dalom, özv. Riedel Árpádné az özvegyek és
a legnagyobb örömmel elfogadom. Midőn az egyletKaylich Regina az árvák nevében. Az ünnepély
nek ezen nemes és hazafias szándékáért hálás
után banket volt. Az ünnepelt gondnok részére
köszönetemet kifejezem, van szerencsém egyúttal
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
tudatni, miszerint Magyary Lajos I. honvédgyalogelismerőlevelet küldött, a társadalom pedig
ezredbeli őrnagyot megbíztam, hogy a szükséges
;
„Max Tivadar" nevére gyűjtés útján 800 korotovábbi tárgyalások folytatására lépjen a köznás
alapítványt tett, amelynek kamatai a róm.
művelődési egyesület budapesti vezetőségével szekath. el. isk. szegény tanulói részére fognak
mélyes érintkezésbe."
] évente kiosztatni.
Gönczy Elemér dr. titkár és Magyary Lajos
— Értesítés. Horn József polg. isk. igazőrnagy most állítják össze a felolvasások pro- • gató Poprádon ezévi szeptember hó l én polgrammját, mely az ősszel veszi kezdetét.
gári fiú- és leányiskolát nyit I., II. fiú- és I., II.
I
— Tanítói jubileum. A vallás- és közokt. leányosztállyal. A tanintézet célja a tanítváminiszter Demény Endre masosludasi áll. el. isk. nyokat türelemmel és szeretettel az öntudatos
igazgató-tanítónak és vármegyei általános tanító- ! életre nevelni, a kereskedelmi, ipari és földtestületi elnöknek harmincéves szolgálati jubi- mívelési életpályákra előkészíteni. Ezen iskola
leuma alkalmából a magyar közoktatás térén bárom minden modern törekvésnek és a szülők telévtizeden keresztül teljesített buzgó és eredmé- jes várakozásainak igyekszik megfelelni; a polnyes működéseért őszinte elismerését nyilvánította. gári iskola rendes tárgyain kívül — a gimnázium alsó osztályait pótolandó — a latin
— Dadogók vagy bármily beszédhibában szen- nyelvet s ezenkívül a francia nyelvet is mint
vedők részére gyógytanfolyamot és siketnémák fakultatív tárgyat tanítja; a jelentkezők zenei
részére természetes kiejtésre oktató állandó tan- oktatásban is részesülnek. A beíratások szepfolyamot tart özv. Koboz Józsefné. Az oktatás tember 1 — 8-ig tartatnak meg. A tandíj egész
néhai Eoboz József, a kiváló gyógypedagógus s évre 60 korona, melyből 30 korona a beírahazánkban a dadogó-oktatás megalapítójának kitűnő táskor, 30 korona pedig félévkor, február 1-én
módszere szerint történik. Vidéki tanulók teljes törlesztendő. Teljesen szegény és jó bizonyítellátásban is részesülhetnek s szeretettel teljes ványú tanulók fél tandíjmentességet és ingyen
otthont találnak. A szeptemberben kezdődő tan- tankönyveket is nyerhetnek. Poprád városa a
folyamra már most lehet jelentkezni Ferenc-körút Magas-Tátra közvetlen szomszédságában, kies
46. sz. a.
vidéken fekszik. Fenyves levegője, kellemes ég— Iskolagondnok ünneplése. Max Tivadar hajlata igen kedves tartózkodási hellyé teszik.
cs. és kir. nyug. őrnagy, 1848-as honvéd- A városban való tartózkodás orvosilag is ajánlfőhadnagy s több rend lovagja, június 24-én ható. Előnyös az különösen gyenge szervezetű,
töltötte be 40. évét a fogarasi róm. kath. el. vértelen gyermekek részére, kik egészségük
iskola gondozásában. Ezelőtt 40 évvel, amidőn helyreállítása mellett az iskolát is látogathatják,
nevezett iskola gondnokává választatott, az egy- és — miután a lakosság nagyobb része némettantermes és német tannyelvű róm. kath. el. ajkú — a német nyelvet is igen könnyen eliskola bérházban tengődött, ma azonban az általa sajátíthatják.

F8

NÉPTANÍTÓK

— A Magyar nyelvet és népnevelési
Zemplén megyében terjesztő egyesület hat,
egyenként 100 koronás díjat tűzött ki a Zemplén megyében működő azon tanítók részére, kik
ifjúsági olvasókörök és népkönyvtárak felállítása
s azok hazafias irányú vezetése körül buzgón
munkálkodtak. Felhívja azért nevezett egyesület
a zemplénmegyei tanítókat, felekezeti különbség
nélkül, hogy ily irányú munkásságukat igazoló,
hatósági bizonyítvánnyal felszerelt bélyegtelen s
az egyesület választmányához címzett kérvényeiket f. évi szeptember l-ig az egyesület alelnökéhez, nagytiszteletű Fejes István úrhoz (Sátoraljaújhely, Petőfi-utca 5.) adják be.

— A kissebesi gránit kőbánya-részvénytársaság a hodosfalvi gör. kath. magyar tannyelvű iskola részére 100 koronát adományozott,
amiért az iskolaszék ezúton is meleg köszönetét
fejezi ki.

— A Keresztény Iskolatestvéreknek nevezett férfi-kongregáció vezetése alatt a főváros
egyik legkiesebb és legegészségesebb pontján, a
Svábhegy tövében, a modern pedagógiai és
higiéniai követelményeknek mindenben megfelelő
fiú elemi ós polgári iskolai internátus van. Az
elemi iskolai internátus már az 1896. év óta
áll fenn és a legszebb eredménnyel működik.
Az internátus vezetősége az 1909. év szeptember havától kezdve az internátust polgári iskolai
internátussal bővíti ki. a) Az elemi internátus
az intézet nyilvános jellegű elemi iskolájával van
kapcsolatban, mely az Iskolatestvérek vezetése
alatt áll és nyilvános jogosultságú bizonyítványt
oszt. b) A most megnyitandó polgári iskolai
internátus magánjellegű lesz, amelyben a növendékek a legkiválóbb tanerők által készíttetnek
elő a főváros egyik polgári iskolájánál leteendő
vizsgálatra. A növendékek ily módon államilag
elismert bizonyítványt nyernek s az intézetben
gondos keresztény nevelés mellett lelkiismeretes
és eredményes előkészületet kapnak a leteendő
nyilvános jogosítványú vizsgálatra. Ezen polgári
iskolai tanfolyam évről évre fokozatosan fejlesztetik, s végre a tervezet szerint kereskedelmi
tanfolyammal fog befejeztetni. Az intézet egyelőre az 1909 —10. tanévre az I. és II. polgári
osztályt nyitja meg. Prospektust küld az igazgatóság: Budapest, I. ker., Istenhegyi-út 32.

— Oláh iskolásgyermekek

Budapesten.

Az idei vakációban történt, hogy az osztrák-magyar
államvasút vaskői bányatelepén levő állami iskolából mintegy 30 növendék, 10 —12 éves fiúk
és leányok, a társaság jóvoltából Budapestre rándultak, hogy itt tanítójuk és az iskolagondnok
vezetése mellett a főváros nevezetességeit meg-
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tekintsék. A gyermekeket a főváros gondoskodása
folytán a lovag-utcai elemi iskolában szállásolták
el. Amerre csak a gyermekek megfordultak, általános feltűnést keltett szép magyar beszédjük,
ami annál figyelemreméltóbb, mert Vaskő tiszta
oláh község és a gyermekek szülei az oláh nyelven
kívül más nyelvet nem beszélnek. Mielőtt a gyermekek elutaztak, testületileg felvonultak az államvasúttársaság budapesti igazgatóságához, ahol egy
közülük ékes magyar nyelven köszönte a társaság
gondoskodását és jóakaratát, amely lehetővé tette
nekik e szép kirándulást. Ez alapjában véve igénytelennek látszó hír nagyfontosságú igazságot tár
elénk. Azt, amit már gyakran mi is hangoztattunk,
hogy nemzeti szempontból az indusztrializmus
végezheti a legszebb és legsikeresebb hivatást a
nemzetiségi vidékeken, föltéve, hogy a vezetőségnek van érzéke a magasabb állami szempontok
respektálása és becsületes szolgálata iránt. Erre
szolgáltat példát a társaság eljárása, melyet az
exponált vidékeken lévő többi nagy magyar iparvállalatnak is kötelessége lenne követni.
— Adomány. A „Csanádpalotai hitelszövetkezet, mint az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet
tagja", újonnan épült házának felszentelési ünnepén rendezett tár'sasvacsora alkalmából az Eötvösalap Tanítók Háza javára begyűlt adomány címén Penteh János áll. tanító 3 K 41 f-t küldött be hozzánk. Az illetékes helyre juttattuk.
— Halálozások. Vittmán Kálmán közs. isk.
tanító, a V. A. T. E. vasvári járáskörének t.
elnöke, 1909. évi augusztus 2-án, életének 53-ik
évében elhunyt. —• Bereculcy Lajos dévai igazgató-tanító folyó hó 3-án életének 46-ik, tanítói
működésének 22-ik évében elhunyt.

Szerkesztői üzenetek.
F. (Hamupipőke.) Szép vers. — Herbait. Azon
leszünk, hogy kívánsága teljesüljön. — P. (Szabadban stb.) Becsületes, jó érzések, de a költőtehetségnek
nyoma sincs a versekben. — Sz. (Egy igazi néptanító.)
Valóban, megérdemli az a derék néptanító, hogy
példaszerű munkássága a nyilvánosság elé kerüljön.
Bár nagy gondot ád a nagysokaságú cikkek leközlése,
gondunic lesz rá, hogy ez a cikk ne késsen sokáig. —
K. (Indul a lelkem stb.) Bíztató tehetség. Még egy
kissé formátlan, de van rá reménység, hogy kiformálódik. Megfelelő símítással egyet-kettőt közlünk
majd buzelítónak. — Jeligés levél. Nagyon gyenge
vers. Tartalmatlan, formátlan. — L. (Régi álmok.)
Sikerült kis vers. A másik dologban megtesszük a
tőlünk telhetőt. — S. (Egy tanítónő álmai.) Jön.
Tartalom : Az állami gyermekvédelem, (—ó—•) —
Nyolc vagy kilenc órakor V Juba Adolf dr. — A magyar
nép lelke. Borsodi László. — A tanítóság tömörülése.
Szabó Elemér. — Az iskola betegségei. Havas Irma. —
Szépirodalom: Mindenünk vagy Fiák András, —
Hangok az éjben. Major István. — Felhők jönnek.
Nagy Sándor. — Külföldi szemle. — Könyvesház. —
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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Vörösmarty mint prózaíró.
írta: Radnai

Oszkár.

(Első közlemény.)

Csaták kezdetét kürtriadás jelzi.
Reformkorszakunknak, küzdelmes karcokban
oly gazdag időknek hajnalkasadását, Vörösmarty hatalmas ébresztőjével, a „Zalán f u t á s á " val hirdeti.
A honfoglaló hét vezér csonka csoportját
véljük látni, midőn az erőnek héroszi fenségében fellép S/.échenyi, ki eszméinek hatalmas
sugárkévéjével egy jobb kor hajnalát derengeti; s mellette Vörösmarty, ki nyelvünk h a r sogó szavával hirdeti a nemzet feltámadását.
Feltámadását halottaiból.
A nemzet halott volt, de csak tetszhalott.
Semmi sem árulta el, hogy még él. Síri csend
mindenütt, dermesztő hideg, mozdulatlanság
egész testében. Csak ott mélyen, a szívek
rejtekében, pislogott még utolsó lobbanásaival
az élet. De az életnek ez az utolsó már-már
elröppenő szikrája elég volt, hogy lángra
lobbanva egy egész ország népét tettre gyújtsa
s tisztító tüzéből, salakjukat vesztett ősi erényei,
régi fényükben ragyogva, kiváljanak.
A nehéz jégpáncél, mely óriási súlyával a
nemzet szívére nehezedett, az uralkodó I.
Ferencnek nehéz uralma volt.
A nemzeti történet ezen utolsó évtizedei az
alkotmányos küzdelmek szakadatlan
sorát
mutatják. II. József egységes császárságának
megalapítását tűzi ki célul s ennek érdekében átalakítja vármegyéinket, alkotmányunk
ezen legerősebb sáncait. Az ő uralkodása máinem egyéb, mint a felvilágosodott abszolutizmusnak a nemzeti alkotmánnyal való küzdelme,
melyből azonban még az utóbbi kerül ki győztesen. Elődje példáján okul I I Lipót, kinek
uralkodása alatt jobb napokat lát a nemzet.
Sietve biztosítja alkotmányos jogait s annak
konzervatív jellegét a kornak megfelelően
igyekszik reformálni. A megindult reformálást
megakasztja I. Ferenc trónralépése. A francia
forradalom, az ennek nyomán járó erőszak, a
Martinovics-féle összeesküvés, a még kegyetlenebb visszahatás, Napoleon hadjáratai, a
folytonos veszteségek eredményezték az állam
csődjét és Metternich rémuralmát.
Az országgyűlés hiánya (1811
hívták egybe), a teméntelen sok

óta nem
szenvedés

végre is teljesen kimerítette a nemzetet. A
nemzeti élet teljesen szünetelt. Kialudt a tűz,
fakó, szürke hamu mindenütt. De a hamu alatt
ott a parázs, mely a franciáknál egyszerre
csak újból fellobban, melege áthat hozzánk
is. Berzsenyi, Kisfaludy Sándor és Vörösmarty
lesz fáklyavivője a hamvadó nemzeti érzésnek.
Most már mitsem használ az erőszak s az
uralkodó az 1821 — 22-iki újabb alkotmánysértő rendeletek után a forrongó elégületlenség lecsendesítésére egybehívja az 1825-ki
országgyűlést. Innen kezdve 1848-ig, politikai
szabadságunk teljes kivívásáig, a nemzeti érzés
egyre hangosabb, izzóbb, alkotásvágyában egyre
erőszakosabb lesz.
A 25 éves Vörösmarty ifjú lelkesedése nem
merül ki hatalmas ébresztőjének a „Zalán
f u t á s á é n a k harsogásában, hanem továbbra is
izzó fajszeretetétől s reménytelen szerelme
bánatától ragadtatva, 1832-ig írt epikai műveiben, a nemzeti mult dicsőségéhez fűzi, a szerelem
tragikus küzdelmeit. Ez költői működésének
legtermékenyebb korszaka.
Lángoló fantáziája, lelkes hazafisága a nemzet hőstörténetét karolja fel szenvedéllyel. D e
a lobogós kopjás magyarok száguldásába belefárad s pihenő perceiben a szívnek mélabús
panasza csap húrjaiba. Iskolásfiú korában írt
már kisebb lírai költeményeket, de ezek elvesztek. L a n t j á n a k zenéje kezdetben csak halk
kísérete forrongó érzéseinek, m a j d hevesebb
hangokban tör ki reménytelen
szerelme,
hazafiúi aggodalma már ódai
magaslatra
szökken, míg végre a vén cigány féktelen
tobzódása összetépi lantja húrjait.
Az érzések e változatos gazdagsága, erejüknek széles skálája alkotják mélyérzelmű költői
lelkiálapotát, de nélkülözik a szenvedély erejének
tragikai fenségét. Innen drámaírói munkásságának törekvésénél csekélyebb sikere.
Eszményi honszeretete azonban nemcsak
költészetében sugárzik felénk, kitűnik az rendületlen éberségében is, mellyel nemzetének
féltett nyelvkincsét óvja megrontói ellen.
Nyelvészeti dolgozataiban őrzi, költői alkotásaiban diadalra vezeti nyelvünket.
Prózai munkái azonban nem szorítkoznak
csupán a nyelvmüvelés szűk körére, hanem
felöleli az elbeszélés, a levélírás s a dramaturgia bőséges tárgyvilágát.
1825-ben egy csapással országos hírre emel-
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kedik s egymásután megjelenő eposzai csak
öregbítik dicsőségét.
Ugyanez évben alapozódik meg az Akadémia.
Vörösmarty már most érdeklődik „nyelvünk eredete" s némely különözései iránt, de rendszeresen csak 1830-ban bekövetkezett akadémiai
tagsága óta foglalkozik nyelvészeti kérdésekkel.
1873-ban nyílik meg a nemzeti színház. S
ő, ki ifjúkori álmaiban csak úgy, mint meglett
férfi éveiben drámaírói babérokra vágyódott,
most a színpad állandó közelében megtalálta
helyét. De míg drámáiban csak tüzes vágyat,
tehetséges törekvést találunk, addig dramaturgiai dolgozataiban elméleti készültségét és
érettségét kell elismernünk. Ezért csakhamar
beválasztják az Akadémia, majd a nemzeti
színház drámabíráló bizottságának tagjai közé.
Lelkes kedvteléssel írja drámaelméleti dolgozatait s mintegy százat meghaladó színi kritikáit.
Ezek az első magyar színházi kritikák.
Az egyre szaporodó szépirodalmi lapok, a
színházi kritikákon kívül a közönség szórakoztatására és gyönyörködtetésére még egyébbel is
szolgáltak. Minthogy a hexameteres eposzok
korszaka letűnt, az epikus mesélő kedve, a
francia romantika hatása alatt, az elbeszélésben találja fel költői világát. Kazinczy jóslata
beteljesült, addig énekelték az Arpádiásokat,
amíg be'ecsömörlöttek. A „nekidühödt nemzetiség" ellanyhuit s a közönség a hősköltemény
hadvészes, pusztító csatározásaira ráunt. Romantikát kívánt, de nem a hőskor távolából,
hanem a maga korából. A kor ízlése teremti
meg tehát a novellát, majd a regényt. Vörösmarty megérti a kort s elbeszéléseket ír.
Szorgalmas munkásságát csakhamar megakasztja a 48-as idők harci lármája s ő tollát
elhagyva, menekülni kénytelen. Rejtőzése,kedveseitől való elszakadása levélírói termékenységét magyarázza.
Íme tehát az Akadémia létesítése, a nemzeti
színház megnyitása, a potitikai élet hullámzó
izgalmai s a hírlapirodalom virágzása, azok a
külső hatások, melyeknek kényszere alatt
válik Vörösmarty prózaíróvá.
Vörösmarty elbeszélései. Vörösmarty elbeszéléseit 1829 —37 között elszórva találjuk az
„Athenaeum", „Auróra" és „Koszorú" lapjain.
Elbeszéléseiben ragyogó
kedélyvilágának
gazdag változatosságát leljük. Csodás fantáziája a „ Szél Úrfi"-ban űzi káprázatos játékát.
A vak szenvedély, „Orlay"-ban, a francia romantika sötét borzalmaiba vezet. Népiesen naiv,
helyenként együgyűen erőltetett kacagás csendül
meg a „ Holdvilágos é/'-ben. A modern elbeszélő
könnyedsége lep meg „ A füredi halászat11-ban.
Csodát kedvelő gyermekkedély hiszékenységen
épülnek fel a „Csiga Márton
viszontagságai"
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és vontatott meséjű, gyenge szatirával csípdesi
a „Kecskebőr11-ben a kapzsiságot. A „Holdvilágos éj" 1829-ben jelent meg. A költő
három, éhségtől és fáradtságtól holtra gyötört
vándordiákról szól. Kóborlásuk sanvarúságát
őseikről költött, humorosan fantasztikus történetekkel igyekeznek egymással feledtetni.
Nyomorúságuk teljes feledését azonban csak
az álom hozza meg. De pihenésük ekkor sincs,
mert a környék korhely urának elkárhozott
szelleme kakas képében megjelenik s ez diákjainkat a fantasztikus események egész sorának hősévé avatja. Agyonkinozza őket s aztán
perzsa királylányok szerelmével kárpótolja őket.
Az egész elbeszélés naiv, érdektelen, a képzelet túlzott játékában humoros, inkább gyermekmese.
„A kecskebőr" az előbbinél még vontatottabb,
valósággal unalmas. Nagyobb terjedelmének
ellenére meséje még egyszerűbb. Csupa aprólékos, száraz leírás. Figyelmünket nem kötik
le sem az alakok, sem a cselekvény, sem az
elbeszélés módja.
Röhögi ostoba, együgyű, korlátoltságában
teljesen érdektelen fickó. Humorát egyedül
csak idomtalan, lomha külsejében, teljes szellemi gyámoltalanságában bírja.
Lőcsláb ha nem is kelt különösebb figyelmet,
legalább normális, beszámítható értelem, ki a
sovány cselekményt bonyolítja le. Röhögi ennek
csak árnyéka. Lőcslábban Vörösmarty a kapzsiságot igyekszik pelengérre állítani, ki egy
barlangban kincset vél találni s erre a kalandos
vállalkozásra szövetkezik Röhögivel. A kutatás
azonban sikertelen, mert hosszú fáradozásuk
jutalma a vélt kincs helyett csak egy kecske.
A kincskeresés motívumát Vörösmarty tehát
kétféleképen használja fel. Itt humorosan, a
„ Kincskeresők" -ben tragikusan.
A két hős ijedtsége csalódásukkor, beleszorulásuk a szűk barlangnyílásba, Röhögi
vásott Peti fiának csintalansága, ki a magára
öltött kecskebőrrel holtra rémíti az öregeket,
erőltetett humoros részei az elbeszélésnek.
Gyulai Pál a „Kecskebőr"-1 tartja Vörösmarty
legjelesebb genreképének. Ha abszolút ériékelésről van szó, úgy még az esetben is, ha
tekintetbe vesszük, hogy Vörösmarty korában ezt
a műfajt teljesen elhanyagolták s hogy a költő
a népies elemet, ha nem is költői hatással, de
tökéletes életigazsággal alkalmazta, még akkor
sem fogadhatjuk el e véleményt. Mennyivel
hátrább áll verses genreképeinél, amilyenek pl.
„Párja nincs", „Váró ifjú" stb.
„Orlay" 1836-ban az Aurórában megjelent
reges történet. Szerkezet, nyelv, meseszövés,
jellemzés tekintetében hasonlíthatatlanul felette
áll eddigi elbeszéléseinek.
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A költő elbeszéli, hogy Orlay és Csatár kies
szigeten párbajt vívnak Zelemérért. Az éjféli
párbaj sötétjében Orlay elesik. A győző Csatár
/elemérrel megtartja esküvőjét s ezalatt a
holtnak vélt Orlay egyességet köt Csigolya
haramiával, hogy Zelemért rabolja el. A rablás
sikerül, Zelemért Orlay várába ragadják s a
megsebesült csatárt, a véletlenül megjelenő
Mátyás király menti meg. A rablókat üldözőbe
veszik s Mátyás az Orlayak ősi sírboltjában
felelősségre vonja Orlayt. Ez azonban csak
törvényes úton óhajt számot adni. A király
halasztást enged. A határidő leteltével a király
ismét megjelenik s épen, jókor mert Orlay
belátva, hogy Zelemért nem teheti magáévá,
kétségbeesésében szerelmesével közös halálra
szánja magát. A király már csak Zelemért
találja életben, kit a boldog Csatár ölel
keblére.
A tíz fejezetre osztott történetnek először
is pompás a meseszövése. Figyelmünket felcsigázza részint a cselekmény félelmetességével,
részint a szereplők rokonszenvességével.
Vörösmarty a német romantikának ellent
tudott állani, de itt az 1830-ban megismert
francia romantika hátborzongató eszközeire
ismerünk, az alkonyi párbajban, a sírbolti
statáriumban. Pathetikus, súlyos esküvések,
nőrablás, rejtekhelyek, földalatti folyosók, öngyilkosság, egy ártatlan léleknek igaztalan
halálragyötrése, tarkítják izgalmasságukkal a
cselekményt.
Orlay és Zelemér szánakozó részvétet,
Mátyás fensége tiszteletet, Csatár rokonszenvet
•ébreszt bennünk. Poétikus, kedves, epizódalak
Sajó, kinek képzelete csillogó ábrándvilágával
oly szomorúan szép ellentétbe helyezkedik,
szeme világtalansága.
A bájos Zelemérben Enikő, Hajna rokonára
ismerünk. Orlay féktelen, bűnös szenvedélye
szánalmat és visszatetszést is kelt. Marót bánnal
és Telegdivel való rokonságát ez sem tagadja
meg. Csatárban több a gyengéd érzelmes vonás,
mint azt a megindító párbaj sikere után várnók.
Szereplése fontos s épen azért kelleténél csekélyebb. A király, megjelenése külső rajzában,
kitűnő.
„A füredi szívhalászat" megjelent 1836-ban
az „Athenaeum"-ban. Leírásai még tökéletesebbek, meseszövése azonban még mindig erőltetett, valószínűtlen. Képzeletének ragyogó
játéka káprázatos; reálítása azonban hamis.
A tárgyat kora szalonéletéből meríti. Színhelyül Balatonfüredet választja.
Kajári és Virginia szeretik egymást. Kajári
hosszabb időt tölt külföldön. Miért? Nem
tudjuk meg. Alighanem azért, hogy távolléte
alatt a kapzsi rokonoknak idejük legyen Kajári
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megrágalmazásával a tartalékban készenálló
dúsgazdag Rontót Virginia kérőjéül megnyerni.
Tervük sikerét az utolsó percben, az esküvőn
véletlenül megjelenő Kajári hiusítja meg.
A szerelmesek érdekében rendezik Kajári
barátai a „ szívhalászat" kedves csónakjátékát,
melynek szabad választásában és versenyében
szökésük sikerül.
A verseny képének leírása színes, érdekesen
mozgalmas. Különösen a nők egyéniségét jellemző külső rajzuk remek.
„Csiga Márton viszontagságai". Az „Auróra"
1837. évfolyamában jelent meg.
Egy becsületes ember, aki gazember akar
lenni, álmodja ezeket a kalandokat. Hogy csak
álmodja, azt a költő — n a g y meglepetésünkre — csak a végén árulja el.
Csiga Márton a bűn lejtőjére hazugsággal,
majd csalással lép. Folytatja lopással, végzi
gyilkossággal. Az akasztófa lesz jutalma, de
csodás módon megszabadul s a társadalomnak
ismét tisztelt tagja lesz. De nincs nyugalma,
mert bűnös lelkiismerete űzi, hajtja a pokol
kínjáig. Itt hirtelen fölébred.
Egyszerű gyermekmese, minden költői qualitás híján.
A „Szél Úrfi" című tündérregéje az „Auróra'-ban látott napvilágot 1837-ben. Legköltőíbb elbeszélése. A fantáziának oly lenge röptű
színes tündérjátékát leljük itt, melyhez hasonlót
Vörösmarty egyetlenegy prózai munkájában
sem találunk. Aki a „Zalán futásá"-nak tündérszerelmét, a „Csongor és Tündé'-ben a nemtők
dévaj pajkoskodását szőtte költészete szivárványszálaival, az kacérkodik itt is szállongó
képzeletével. Az egész napsugár és virágillat,
csillagfényes káprázat. Légből pattan és légben
foszlik szét. Rémítő fergetege az elemeknek
söpör végig, mint ember szenvedély s elhal,
mint suttogó lehelet.
Báj és kellem szövi meséjét. Rakoncátlan
Szél Úrfi megszökött anyjától s az „elátkozott
ugaron" felkeresi a Ballépés által kóróvá varázsolt bukott női lelkeket. „A töredelmes
szív halmán" üldözött szerelmesével együtt
testet öltenek. Boldogan élnek, míg szilaj, álhatatlan természete ismét tovább nem ragadja.
Hűtlenségéért embervoltát elveszti s most
keserű fájdalmában száguld végig a világon.
Mesteri a vég, hol a vihar földetrengető
tobzódását elhalásáig, festi.
Vörösmarty csekély számú elbeszéléseiben
meg sem közelíti lírai költészetének magaslatát.
A közönség kívánalmának óhajt velük szolgálni, de értékest tehetsége csak ott nyújt,
hol a prózaíró realitását ellökve magától, a
lírikus szabad képzeletcsapongásának nyit teret.
32*
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Elbeszélő költészetünk fejlődése.
írta: Lengyel

Miklós

dr.

(Hetedik közlemény.)

1846 nyarán fejezi be Arany Toldi-ját,
a
népies nemzeti költészet leghatalmasabb elbeszélő költeményét. A költemény hőse nyolc
nap leforgása alatt a király mellé kerül katonának s mi érezzük, hogy pályájának voltaképen csak most jutott el a kezdetéhez. Toldi
pályájához csak Arany János hirtelen fölemelkedése hasonlítható; a névtelen költőből az ú j
irány vezérévé lett. Toldijával meghódította
az országot. Magával ragadta a költemény
azokat, akik Toldi keserves sorsában, elnyomottságában a nép szenvedését, diadalában,
sikereiben az érvényesülésre törekvő társadalmi
osztályok leendő győzedelmének szimbólumát
l á t t á k ; elragadta azokat, kik a koráramlat
hatása alatt rajongtak minden népiesért, nem
is gondolva a koráramlat keletkezésének okaira.
De lekötötte azok figyelmét is, kiket az előbbi
irodalmi iskola hozzászoktatott a történeti és
mondai tárgyú elbeszélésekhez. Hisz' Toldi is
ezek közé tartozott, csak formája volt magyar,
előadásmódja ú j és érdekes. De nemcsak a
népuralom hívei, nemcsak a népies forma
rajongói s a történeti költemények kedvelői
leltek gyönyörűséget Toldi-ban, hanem elragadtatással dicsőítették az eddig csak nagyon szűk
körben ismert szerzőt mindazok, kik az elbeszélő költemények hőseit idegenverő vitézeknek akarták látni, mindazok, kik az idegen
uralmat és támadást visszaverő hősben az embert, a műben a költői igazságszolgáltatást
keresték. Nem vonhatta ki magát hatása alól
senki, mert a nemes tulajdonokkal érvényesülni
törekvő s érvényesülő Toldit mindenki a maga
sorsa útmutatójának tekintette, változatos lelkiállapotába annál könnyebben beleélte magát,
mert az ifjabb olvasókban megvolt a remény
a hasonló kiemelkedésre, az idősebbekben pedig
valami jóleső melánkóliát ébresztett a fiatal,
nemes vitéznek előtörése. Toldit várták s általános lelkesedés követte megjelenését. A régi
magyar hegedős jelent meg Aranyban, ki a
multak küzdelmeiből kiragad egy tárgyat, hogy
a jelen szenvedésein könnyítsen, reményt öntsön a csüggedőkbe, nagy tettre buzdítsa az
ingadozókat, de egyúttal olyan művészi jellemrajzát adja a magyar faji tulajdonságoknak,
olyan emberi rugókat adjon a cselekedeteknek,
hogy minden magyar és minden kornak minden embere ne szabadulhisson hatása alól.
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csak azok a bűnök nőttek naggyá, melyeket
csírában már a negyvenes években megtalálhatunk, hanem tapadt hozzá útközben még
egy csoport bűn, mely siettette halálát. Elén
ú j versírók állottak, kik gondoskodtak róla,
hogy a közönség mindig megkapja azokat a
csalogató jelszavakat, melyek elkábítják, önállóságát megtörik, ízlését megfertőztetik. Arany
szemlélődő lelke korán észrevette, hogy helytelen túlzásba rohan az írók legnagyobb része.
Érezte ő azt, hogy a koráramlat ingatag talaj,
változásával összeomlanak azok a bálványok,
melyeknek csak benne volt az erejük. Toldinál nem is ment tovább a népiesség terén. Nem
ment tovább előre, sőt, ha jól megfigyeljük
későbbi alkotásait, azt mondhatjuk, hogy kissé
vissza is vonult; a népies költőből nemzeti
költő lett.

A Toldi-val aratott siker nem engedte pihenni. Kisebb költeményeinek írása közben is
azzal a gondolattal foglalkozott, hogy megírja
Toldinak férfi- és öregkorát. Toldi férfikorához
nem talált elég anyagot a mondában, ezért
Toldi estéjé-n«k kidolgozásához fogott. A költemény harmadik része méitó volt az elsőhöz.
Nyelve inkább művészi, mint népies, tárgya
is helyesebben mondható nemzetinek, mint népinek. Valami csodálatos, fájdalmas, de mégsem
kétségbeejtő melánkólia vonul végig ezen a
költeményen. A diadalmas pályafutás után ott
látjuk Toldit ismét, ahonnan útjára indult. De
míg az első részben, tettérlelő nyár elején,
fiatalon, duzzadó erővel áll előttünk egy legény,
kinek csak alkalomra van szüksége, hogy nem
zetének legnagyobb vitéze, királyának leghívebb bajaoka legyen, ott látjuk képzeletben
előtte a dicsőséges pályát, most, az őszi hervadásban, előttünk áll egy aggastyán, ki magával és sorsával elégedetlen, a befutott pálya
emlékei nem töltik el megnyugvással, kísértetek járnak föl belőle, kik zaklatják öregségében. Maga-ásta sírja szélén áll az öreg vitéz,
megrogyva, összetörve, érezve, hogy a diadalmas fiatalság betöltötte helyét, rá már sem
nemzetének, sem királyának nincs szüksége.
Ott áll anyja sírja mellett s gondolkozik a
mulandóságon. Mint káprázat jelenik meg zaklatott lelke előtt, hogy . nyomtalanul tűnik el
korával együtt, az utána jövő nemzedéknek
már más ideáljai vannak, más eszközei, más
vágyai. Toldira nincs többé szükség. De a költő
nem enged bennünket sokáig a sírja szélén
álló Toldi sorsán merengeni. A királyi udvarban meggyalázták a magyar címert. A régi
hagyományokhoz ragaszkodó Lajos még b a j Az egyéniség és koráramlat csodálatos össz- vívásokat rendez s a bajvívó olasz egymásután
hangjából született meg Toldi. De a koráram- győzi le a magyarság újabb nemzedékének t a g lat nem állott meg. Szédületes gyorsasággal jait. A bajvívásnak, a hagyományoknak fölrohant előre, sírja felé. Rohanó útjában nem-

32.

SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

támadása föltámasztja még egyszer Toldit. Egy
darab az ő világából támadt életre Budán,
sietni kell, bogy megmutassa a mai nemzedéknek a régi világ bőseinek értékét. Legyőzi az
olaszt a sírjából eljövő remete, de beleütközik
az ú j formákba, az új rendbe, az új erkölcsökbe, úgy néz körül a földön, mint az özönvíz után az óvilágnak egy-egy megmaradt állatóriása. Az erősebb az idő lett, lebirkózta az
előző kor nagy bajnokát s a költemény végén
két öreg ember, a király és Toldi, szomorúan
fogják egymás kezét, érezve, hogy egyiküknek
azonnal, másikuknak nemsokára távozni kell,
hogy helyt adjanak az ifjúságnak, az új eszméknek. Az elmúlás gondolata nehezedik a
lélekre.
A trilógia középső része, Toldi férfikora lassan készült. A mondában nagyon kevés értékes
anyag volt erre a korra. Arany képzelete pedig
inkább az átalakításra, kidolgozásra, tökéletesítésre volt berendezve, mint a kitalálásra. Különben maga is megnehezítette a dolgot. Az
első rész végén kijelentette, hogy Toldinak
soha sem volt asszonnyal tartós barátsága s e
kijelentése következtében a harmadik részben
már úgy szerepelteti az öreg harcost, mint
akinek vén szolgáján kívül senkije sincsen.
Minthogy tehát a mondában kevés támasztékot
talált, a történelemhez fordult anyagért. Szinte
kínálkozott hátterül Endre királyfi tragédiája
s Lajos bosszuló-hadjárata. Ezekben az eseményekben, melyek inkább a király magánsérelmének, mint a nemzet bántódásának voltak
következményei, kiváló szerepet juttathatott egy
olyan bajnoknak, kit a király emelt ki az ismeretlenség homályából. Felvonultathatta az egész
magyar lovagvilágot, minden pompájával, minden fényével, úgy, ahogy az Anjouk megteremtették nálunk. Alkalma nyílt, hogy a
magyar jellemet, szembeállítva az olasszal, bemutassa a magyar és az olasz nőt egymás
mellett. Arany megragadta a kínálkozó tárgyakat s oly tökéletes lovagi époszt teremtett,
melynek párját alig mutathatja föl a világirodalom.
Toldi estéjé-nek írásakor már látja a nagy
költő, hogy ő nem mehet abban az irányban
előre, melybe a Toldi szinte kényszerítette. Az
irodalom nem arra való, hogy olvasmányt adjon egy-egy néprétegnek, nem is arra, hogy
csupán ennek a néprétegnek érzéseit és gondolatait fejezze ki, vagy célja elérésében segédeszköze legyen, hanem az a feladata, hogy a
szépet művészi formában fejezze ki. Igaz, hogy
az irodalmi szép nagyon tágítható és tartalmat
változtató fogalom, de ennek csak az a következménye, hogy az irodalomnak a közízléssel
és koráramlattal kapcsolatban kell lennie, nem
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pedig az, hogy rabszolgája legyen korának s
formában és tartalomban annak szélsőségeit
szolgálja. Arany érezte, hogy ha a Toldi-kijelölte úton előrehalad, ő is csak korának ír,
holott ha nem tart a túlzókkal, olyan műveket
alkothat, melyek örök emberi érzéseket és
gondolatokat mindig élvezhető formában fejeznek ki. Korának írt ő is, mint társai, de az ő
művei áttörték magukat a következő korszakok
útjukba állított akadályain s át fognak törni
az ezután következőkén is.
Toldi még népies alkotás. Toldi estéje m á r
átmenet. Toldi szerelme pedig a nemzeti költészethez sorozható. Omaga ugyan leveleiben
nem jelzi ezt az átmenetet, bár sokat beszél
az irodalmi irányokról, de tudatában volt a
különbségnek, mely a három Toldi között volt.
Nekünk, hogy a kor költészetét megértsük, el
kell választanunk a népies költészetet a nemzetitől, ha a határvonal nem is állapítható
meg pontosan.
A nemzeti költészhez tartoznak Arany többi
époszai is. Közülük lefontosabb Buda halála.
Ezt a tárgyat dolgozta fel a hun mondakörből. Terve volt, hogy e gazdag mondakörből
is trilógiát ír, de — a magyar irodalom örök
kárára — csak töredékek készültek el a mondakör többi részéből. Míg Toldiban a népnyelv
kimeríthetetlennek látszó
kincsesbányájából
hozta felszínre az értékesebbnél értékesebb
szavakat, képeket, fordulatokat, Buda halálában a régi nyelvet aknázza ki. E költeményében és a mintegy eléje szánt kis époszában,
a Keveházában Arany nemcsak költőnek, h a nem tudósnak is mutatkozik.
Hosszabb elbeszélő műveit e helyütt nem
ismertethetjük részletesen, de meg kell emlékezni mindenesetre e költemények nyelvéről.
Vörösmarty költészetének ismertetésekor elmondottuk, hogy soha magyar költő nagyobb
erővel művészibb nyelven nála nem szólott.
Ha nyelvét az Arany Jánoséval összehasonlítjuk, nem homályosul el dicsősége, de azonnal
bizonyos ünnepi feszesség, mesterkéltség, ittott erőszakoltság vehető észre rajta. Arany
nyelve mindig természetes és világos. Természetes és világos akkor is, h a a régi nyelvet
költögeti, ha tájszókat visz az irodalomba. Azt
érezzük, mintha hallottuk, ismertük volna ezeket a fordulatokat és szavakat, ott éltek volna
lelkünk mélyén s csak a hívó szóra vártak,
hogy feltámadjanak. Sőt nemcsak maguk támadnak életre, hanem magukkal rántanak
lelkünk tartalmából szunnyadó érzéseket, elhomályosult gondolatokat. Ezeknek, az eddig
még alig hallott szavaknak tartalmuk nagy.
Sőt megadatott Aranynak az is, hogy hívó
szózatára halottak támadtak életre. Ahogy fel-
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említenünk azokat a történeti és mondai tárgyú
elbeszéléseket, melyekben a régi hegedősök
naiv hangját utánozza. Ezek közül a gyönyörű
alkotások közül is kiválik az, melyben Zách
Klára történetét mondja el s nem szabad
megfeledkeznünk annak a hegedősnek énekéről, ki a Nápoly ellen hadbainduló magyarokat buzdítja. Nehéz dolog Arany költeményei közül válogatni. Ügy érzi magát az
ember, ha költeményeivel foglalkozik, mintha
az ezeregy éj szaka meséinek elbűvölő kincseskamrájába tévedt volna. Mindenfelől csillogás
és ragyogás fogadja, a szem elkáprázódik, az
Ítélőképesség gyöngül s ott marad a vándor a kincsek között sokáig, anélkül, hogy
választott volna és ha választott, utólag jön
rá, hogy a legértékesebbek kikerülték figyelmét.
Arany nagyon hajlékony lélek. Nincs az az
emberi érzés, amit át ne tudna érezni, nincs
az az érzés, amit ki ne tudna fejezni. Hősei
nek minden hangulatába beleképzeli magát,,
minden fájdalmukat átérzi, minden reményüket
osztja. Egyénisége pedig rendesen háttérbe
vonul. Ez a nagy különbség közte és Petőfi
között. 0 elbeszélő, Petőfi lírikus. 0 alakjainak helyzetébe illeszkedik, Petőfi — mint
elbeszélő is — líraivá válik. Egyenlőrangú
két tehetség ez, de két különböző téren. De
mégis van valami különbség közöttük. Petőfi
a lángész könnyedségével öntudatlanul szórja
lelkének értékes kincseit, röpíti gyönyörű
hasonlatait és képeit, Arany meggondoltan,
tudatosan teremti hőseit, művészi érzékkel lát
hozzá a nyelv formálásához.
Arany után a ballada nem emelkedett, ez
örökszép alkotásaival állandóan megkötötte ezt
a műfajt. A nyomába lépő költők, Kiss József,
Tolnay Lajos stb., e téren csak utánozhatták,
de tökéletesebbet nem alkothattak. Azok a
Balladái tárgyának egy részét az életből költeményeik a legsikerültebbek, melyek a legmerítette, más részét a történelemből és a közelebb állanak Arany balladáihoz.
mondából. Egy részük a tragikus tárgynál,
Említettük, hogy a népies irányt a nemzea rajtuk végigvonuló komor hangulatnál, a titől különválaszthatjuk. Mikor megszületett
szaggatott és párbeszédes előadásnál fogva az ú j irány, még egységes volt. Költők is
szorosan csatlakozik egymáshoz. Mi ezeket támadtak, kiknek működése a népies-nemzeti
nevezzük csak balladáknak. A többi kisebb irányhoz sorozható. Legmagasabbra emelkedik
elbeszélő és némileg hasonló sajátosságokat ez a költészet Petőfivel. Arany pályájának
feltüntető költeményét románcznak vagy köl- elején — Petőfi hatása alatt — szintén ez
tői elbeszélésnek mondjuk. (Ez különben irány szolgálatában áll. De az új irány virágnem fontos, csak azért említjük, hogy előbbi zásának tetőpontján felismerhetők már, ha
állításunk igazsága kétségbevonhatatlan le- homályosan is, azok az elválasztó vonalak,
gyen.)
melyek később erősebbekké lesznek és az írók
Arany kisebb elbeszélő költeményeiről, me- egy részét népiesekké, másik részét nemzetiekké
lyek között legendák, mondák s víg népies teszik. A szakadás az ötvenes években törtéelbeszélések is vannak, szintén rendkívül érté- nik meg.
kes alkotásokat találunk. E helyen nem emléAz írók egyik tábora Petőfi nevét tűzi zászkezhetünk meg részletesen róluk, de meg kell lajára, ráhivatkozva mennek lefelé a lejtőn.

költötte a jeltelen árokban nyugvók ezreit,
hogy előttünk mégegyszer haragra lobbanjanak,
szeressenek, reméljenek, sírjanak, kiábránduljanak, elvérezzenek, ahogy felkeltette a testet,
mely tartalmat adott életüknek, szenvedéllyé
fokozta bennünk is meglévő érzéseket, erőt
öntött karjaikba, vagy kétségbeesésbe taszította
őket, feltámasztotta velük együtt meghalt szóképeinket s mikor elmondatja velük az újrateremtett frázisokat, elfogadjuk őket s meg
sem ütközünk rajtuk. A költő kürtjének hangjára feltámadtak az ősök s magukkal hozták
mindenünket. Vagy csalódunk s bennünket
ragad a költő művészete évszázadokkal vissza,
hogy vele sírjunk, vele örüljünk az elmúlt
korok embereivel?
Legerősebben nyilatkozott meg Arany nyelvének minden szépsége, költői tehetségének
minden ereje balladáiban. E költeményeivel a •
világirodalom legelső költői mellé emelkedik.
Nálunk pedig ő teremtette meg a balladát.
Említettük ugyan már, hogy írtak a XIX.
század elején balladaszerü költeményeket, de
ezek inkább történeti elbeszélések, verses
krónikák, regényes vagy szentimentális történetek. Arany tragikus tárgyakat dolgozott fel.
Balladáinak hősei bűnöket követnek el s
bűneikért meglakolnak. A büntetés rendesen
őrület. Rögeszméjük az elkövetett bűnnel kapcsolatos. Edvárd király állandóan hallja a
kegyetlenül kivégzett bárdok énekét, Bende
vitéz orvul megölt ellenfelének alakját látja
maga előtt, Ágnes asszony a fehér leplen férjének kiontott vérét, V. Lászlót szintén víziók
gyötrik mint a Hídavatás hősét. A komor
tárgyhoz jól illik a szaggatott, homályos, inkább sejtető, mint mindent elmondó nyelv. A
bűn már rendesen megtörtént, mikor balladáját megindítja, az előzményeket a következményekből sejtjük.
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Petőfi költeményei jó részének a koráramlat
adott ugyan tárgyat, de a költő egyénisége
színt, életet és erőt. Követői egyénisége nem
volt olyan erős, művészi érzékük nem volt
olyan fejlett, képeik olyan elevenek és ragyogók, érzéseik oly tiszták, őszinték, hogy ezekkel a tulajdonokkal elfeledtették volna túlzásaikat. Petőfit csak külsőségekben utánozták.
A nagy költő merész mondásai náluk tartalmatlan, hangzatos frázisokká, bámulatos hasonlatai és képei erőltetett mondásokká váltak.
Népies szavai és fordulatai, melyekben a túlzástól a lángész ösztöne visszatartotta Petőfit, utánzóiknál keresettséggé és durvasággá
fajultak. Ide fejlődött a negyvenes évek
új irányának egyik különvált hajtása. Minthogy legnagyobrészt lírai költeményeket írtak, nem kell velük hosszasan foglalkoznunk. Különben sem szerepeltek sokáig. Gyulai, Arany és más lírikusok is siettették pusztulásukat.
Az írók másik tábora Arany köré csoportosul. Ezek is szívesen dolgoztak fel népies
tárgyakat, de elbeszélő költeményeik tárgyát
inkább a történelemből vették. ízlésük megmenti őket a túlzásoktól, még abban az esetben is, ha nagyonis népiesek akarnak lenni.
Ez az irány sokáig él s tagjai közé számíthatja Gyulai Pált, Szász Károlyt, Lévay J ó zsefet, nem is szólva az Arany hatása alá
kerülő Tompáról és Arany Lászlóról.
Gyulai Pál Toldi hatása alatt egy másik
híres régi mondát dolgozott f ö l : Szilágyi és
Hajmási történetét. Elbeszélő költeményei között művészileg feldolgozott népmeséket, legendákat, mondákat találunk. Megpróbálkozott a
balladával is.
Szász is szorosan csatlakozott az Arany
iskolájához. Eposzai számára a történelemből
vesz tárgyakat. O különben, Lévayval együtt,
inkább mint lírai költő és műfordító alkotott
maradandó becsű műveket.
Tompának és Vajdának, szintén lírai költeményei az értékesebbek. Állíthatjuk ezt különösen Vajdáról, kinek szerelmi dalai és filozófiai
költeményei között találunk olyanokat, melyek
örökké élni fognak. Tompának is allegóriái a
legszebbek, de neki értékes elbeszélő költeményei is vannak. Egyrészt folytatta a népmondák és mesék feldolgozását, másrészt írt
balladaszerű költeményeket és néhány humoros,
igen jól sikerült rajzot.
A korán elhallgatott Arany László költeményei írójuknak annyi leleményességéről,
mélységéről és humoráról tesznek tanúságot,
hogy az irodalomnak nagy kárára volt hirtelen
elhallgatása.
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A legújabb irodalomról e helyen nem emlékezünk meg. Mi csak az elbeszélő költészet
fejlődésének főbb mozzanatait akartuk jelezni,
csak azokat a koráramlatokat
ismertetni,
melyeknek az egymást követő irodalmi irányok
szükségszerű következményei voltak. A legújabb irodalom bemutatása egy külön cikksorozatnak a feladata.
De ha nem is ismertetjük egyenként az
újabb irodalom íróit, néhány szót e helyen is
kell szentelnünk az irányoknak. Mindenekelőtt
megjegyezhetjük, hogy a mai kor nem kedvez
a költői elbeszéléseknek. A társadalom bajait,
törekvéseit, vágyait, reményeit társadalmi regények és drámai művek fejezik ki. Az époszt
kiszorította a történeti regény. A kisebb költői
elbeszélések helyét pedig elfoglalta a novella.
Egyedül a lírai műfajok tartották meg régi
helyüket.
Ha általánosságban végigpillantunk mai irodalmunkon, elmondhatjuk, hogy a népies és
nemzeti költészet folytatói mellett föltűnt már
egy új irány, mely más ideálokért más eszközökkel küzd. A régi iskolának még megvannak a követői. Endrődi Sándor hangulatos
és mély érzésre valló költeményeivel, J a k a b
Ödön lírai és elbeszélő költeményeivel, Szabolcska Mihály gyönyörű dalaival, Ábrányi
Emil hazafias költeményeivel szorosan csatlakoznak Petőfi, Arany és Tompa költészetéhez.
De Kiss József műveit már átmenetinek tekinthetjük. Balladáival még az Arany nyomán
halad, de lírai költeményei formájuknál és a
bennük levő érzéseknél fogva az újabb irány
előhírnökei.
A legújabb iránynak vezére Ady Endre,
körülbelül egy évtizeddel ezelőtt lépett föl.
Róla és iskolájáról nem is kellene szólanunk,
mert elbeszélő költeményeket alig írtak. Csak
azért beszélünk róluk, hogy a legújabb irodalmi irányt is érintsük.
A mi ízlésünk még Arany, Petőfi, Tompa,
Vörösmarty költeményeinek hatása alatt alakult
ki. Részben örököltünk, részben megszoktunk
bizonyos formákat, bizonyos érzés és gondolatvilágot. Ezeknek a nagy költőknek müveivel
mérjük az újabbakat, ezeknek a munkái lettek
ízlésünk alaptényezőivé. Az újak pedig hangban, formában és tárgykörben eltérnek a
régiektől. Oly nagy szakadék van a két irány
között, hogy ízlésünk a leghatározottabban
visszautasítja az újabb alkotások legnagyobb
részét. Föltételezzük ugyan azt, hogy az újaknak lassanként sikerülni fog műveikkel akkora
változást létrehozni az ízlésben, akkora átalakulást a felfogási képességben, hogy müveikkel
tartós hatást biztosítanak maguknak, de ezt
nem tartjuk valószínűnek. Mi meg vagyunk
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róla győződre, hogy halott költőink m a r a d n a k
a küzdelemben felül. Annyira megfogják tölteni
mindig a magyar lelket, hogy nem engedik át
helyüket az ú. n. moderneknek.
Nem nemzeti szükségletből, nem politikai
viszonyainkból, nem társadalmi vagy gazdasági
bajainkból, nem magyar talajból született ez
az iskola. Nines gyökere a magyar lélekben.
Külföldről importálták gondolataikat, eszméiket, formáikat. Ezt nem t a r t j u k hibának. Más
korszakokban is megtörtént. De a külföldi
eszmék itthon megmagyarosodtak, alakultak,
változtak, gazdagodtak. Most nem l á t j u k ezt.
Ellenben látu:;k modern költőink műveiben
valami végtelen sóvárgást Nyugat után, valami
szörnyű kiábrándulást és fáradságot, nagy halálfélelmet kapcsolatban erős halálvággyal. Mintha egy idegbeteg tábor vonulna ki a fórumra,
hogy letépje ruháját, megmutassa sebhelyeit,
feltárja lelkének azokat az érzéseit is, melyek
már nem emberi érzések. Sokszor úgy tűnik
föl, mintha a beteg kimerült, munkaképtelen
emberiség előhívta volna nehéz sebekben kínlódó sírásóit, hogy temetési dalát énekeljék.
Néha úgy tűnik föl, hogy olyan szánalomraméltó betegek is vannak e temetési dalokat
zengők között, kiket valaha az Isten választott
népe a városba sem bocsátott be, hogy meg
ne fertőzzék az egészségeseket.
De mindezek csak káprázatok. Az emberiség
ugyan kiábrándultnak látszik, a nagy célokra
való törekvésbe is mintha belefáradt volna, de
sokkal egészségesebb még, minthogy a modern
poéták müveit magáénak fogadja el.
Csak az az elszomorító, hogy vannak közöttük igazán tehetségesek is. Ha ezek nem arra
fognak törekedni, hogy bizarr hasonlatokat, érthetetlen és zavaros víziókat, normális emberben
csak az elgyöngülés, a kimerülés, a betegség
pillanataiban átvillanó érzéseket írjanak meg,
fognak értékes dolgokat alkotni.
Yannak
közöttük, akik már eddig is alkottak. Az elmúlásnak, a kiábrándulásnak, a lélek mélyén
ködlő homályos dolgok után való rajongásnak
néhány nagyon szép versét teremtette m e g a
modern irodalom.
Van még egy jó oldala ennek az ú j iskolának. Büszkén hivatkoznak is rá katonái. Fejlesztik t. i. a nyelvet. Ezen a téren forradalmat
csináltak. Látszólag káros működésük i t t is, de
ha nem sikerül sokáig uralmon maradniok,
többet használnak, mint ártanak. Ú j fordulatokkal gazdagítják a nyelvet. A jót elfogadja
az irodalom, a hibásat, az érthetetlent el fogja
dobni. Vörösmarty és Arany külön-külön
sokkal több új fordulattal növelték a nyelvet,
de ezen a téren a moderneknek is lesz hatásuk.
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Az erjesztő hatások.
írta: Quint

József.

Az anyagforgalomról szóló fejezetében láttuk,
miként alakítják át a bélcsatornánk mentén
elhelyezett apró kémiai műhelyekben termelt
emésztőnedvek a különböző tápláló anyagokat.
Tisztában vagyunk azzal, hogy eme folyamatok
nem egyszerű oldások, hanem bonyolult kémiai
változások. Ismerkedjünk meg ezen kémiai
változások természetével, az azokat előidéző
anyagokkal s lássuk, mily szerepet játszanak
ez anyagok a természet háztartásában.
Számos olyan kémiai folyamatot ismerünk,
melyek bizonyos anyagok csekély mennyiségének puszta jelenlétében a rendesnél gyorsabban
folynak le, anélkül, hogy a folyamat befejeződése u t á n az illető anyag állapota és mennyisége megváltozott volna. Az ilyen folyamatot
katalysis-nek
nevezzük, az az anyag pedig,
amely a kémiai folyamat gyorsabb lefolyását
okozza, Katalysator. Legismertebb katalysator
a kémiában az oldott platina (platina sol). Ha
víz alatt két platinadróton át úgy vezetünk
30—40 Volt feszültségű, 4—5 Ampére erejű
áramot, hogy az fényívet alkosson; a szétporló
és párolgó platina kis mennyisége feloldódik
a vízben s platina sol képződik.
A hidrogénhyperoxyd = H2O2, töményoldatban gyorsan, lúgoldatban igen lassan alakul
oxygén szabadulása mellett vízzé; miközben
kevés hőt termel.
H2O2 = H2O + 0 + meleg.
Ha H2 02-hez katalysatort adunk, a kémiai
folyamat gyorsul, maga a katalysator azonban
nem változik.
Liebermann Leó m a g y a r kémikus e katalysist így magyarázza: A platinaoldat a levegőből
oxygént vesz fel, majd a hydrogénhyperoxyddal
érintkezik, oxygén fejlesztése mellett azt vízzé
alakítja, maga pedig platinává redukálódik.
1. 2P t + 0 2 = 2 P , 0
) ,
,
2. P , 0 + H2O2 = P t + H2O + O2 ] "T" m e l e g
Ezen két egyenletben vázolt katalysis jelemző
az erjesztő hatásokra is. Az erjesztő hatásokban a katalysator egy fermentum. (A fermentumok történetében k é t fogalom alakult k i : a
fermentum, mely alatt m a is valamely élő sejtben
(borélesztő) annak életjelenségeivel párhuzamban h a t ó katalysatort értenek és az enzym,
mely alatt egy élő sejt által kiválasztott, de
annak életjelenségeitől függetlenül ható (pepszin)
katalysatort gondolnak. Biológiai szempontból
elválasztható a kettő, a dolog érdemét tekintve
azonban, egy a kettő, azért az általános tulajdonságok ismertetésénél fermentumról fogunk
beszélni).
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H a a fönti egyenletekben a platina solt fermentummal helyettesítjük. A fermentumok
hatásait az alábbi egyenletek magyarázzák meg.
1. 2 fermentum
O2 = 2 fermentumO,
2. fermentum 0 -f- H2O2 = fermentum -f+ H2O + O2,
3. 2 fermentum
O2 = 2 fermentum 0 .
stb., ezen két egyenlet folytonosan ismétlődik
s a katalysis ismert törvénye szerint maga a
katalysator (fermentum) állandó.
Ezen rövid kémiai elmélkedés alapján megismerkedtünk a fermentumok lényegével. A
fermentumokat
élő sejtek termelik;
ezen sejtekkel kapcsolatban vagy azoktól
elkülönítve,
de mindig az életjelenségektől függetlenül fejtenek ki katalysist. Jellemző a fermentumokra,
hogy mindegyik csak bizonyos
meghatározott
összetételű anyagok
katalysatota.
A fermentumokat vegyi hatásuk szerint két
nagy csoportba oszthatjuk.
1. Valamely nagyon komplikált összetételű
anyag mollekulái a víz elemeinek felvétele
által egyszerűbb hasadási termékekre esnek
szét. Ezen szétesési folyamat megegyezik a
hydrolysissel, melyben összetett vegyületek
gyenge savakkal vagy lúgokkal való főzés által
egyszerűbb vegyületekre esnek szét. P l .
C,2H2OOio + 2H2SO4 + 2H2O — 2C 6 H 1 2 06 +
+ H2SO*
(főzés) keményítő - f - kénsav vizesoldata =
szőlőcukor, kénsav.
Ugyanez a folyamat fermentum hatására
így történik:
1.(főtt keményítő) = (Ci2H2oOio)s4 -j- 3H 2 -j-f- fermentum = 3(Ci 2 HioOio)i7 Ci 2 H2 2 0n =
= (erythrodextrin)
fermentum.
2. 3(0i2H20Oi0)17 C12H22O11 + 6H2O - f fermentum = 9(Ci2H20Oi0)5 C12H22O11 — (achrodextrin) -)- fermentum.
3. 9(öi2H20O10)5 C12H22O11 + 4 5 H 2 O + f e r mentum = 54C12H22O11 = (isomaltose
fermentum.
4.54C12H22O11 - f fermentum = 54CH22O11 =
(maltose) -j- fermentum.
5. C12H22O11 -f- H2O
fermentum =
= 2CeHi20e = (szőlőcukor) -j- fermentum.
Ezen kísérletet könnyen végrehajthatjuk.
Főtt keményítőhöz próbaesőben kevés szájnyált teszünk s ezt kevés jód hozzáadásával
kékre festjük. (A jód a keményítőt kékre festi,
ez nagyon ismert reakció.) A próbacsövet
30—40C-OS (a test hőmérsékletéhez közelfekvő) vízfürdőbe * helyezzük. Negyedóra múlva
a kék folyadék ibolyavörös lesz, ez az erythro* Vízfürdőt úgy készítünk, hogy a vizet hengerüvegben a kívánt hőfokra felmelegítjük s azután a láng
szabályozásával ezen hőfokot állandósítjuk.
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dextrin -f- jód reakciója. Tehát a próbacsőben
nem keményítő, hanem erythrodextrin van. A
további folyamat 2., 3., 4., 5. egyenlet szerint
gyorsan folyik le s 5—10 perc múlva a folyadék
színtelen szőlőcukorrá változott, mi a cukor
reakcióival igazolható. Lúggal főzve az oldat
sárgára festődik (Moore-féle kémlés).
Az ember táplálkozásában a keményítő ezen
átalakulását egy, illetőleg két fermentum
(enzyma) végzi. A szájnyálban lévő ptyalin
és a vékony bélnyálban lévő máltase. A ptyalin
mind az öt egyenletben helyettesíthető a fermentum helyére, rendesen azonban csak az
első 3—4-ben szerepel, a 4—5-ben a maltase
váltja fel. (Főtt keményítő + I L O -j- ptyalin =
= erytrodextrin -)- H2O -j- ptyalin = achrodextrin - j - H2O -)- ptyalin = isomaltose - f - j - H2O -f- ptyalin = maltose - f H2O -j- m a l tase = szőlőcukor.) A ptyalin és maltase víz
jelenlétében a hydrolysishez ha?onló úton átalakították a keményítőt szőlőcukorra. Az összes
hydrolysises hasadást eredményező fermentumokat hydrőlytikus fermentumoknak nevezzük.
I d e nagyon sok fermentum tartozik: nevezetesebbek a ptyalin és maltasén kívül:
az invertase, mely a nádcukrot szőlőcukorra
és gyümölcscukorra hasítja;
a laklase, mely a tejcukrot és szőlőcukor
galaktosera hasítja;
a pepsin, mely a fehérjéket még elég bonyolult összetételű peptonokká a l a k í t j a ;
a trypsin, mely igen egyszerű anyagokra
bontja a fehérjéket;
a chymosin (oltó), mely a t e j fehérjeit (caesi'n) bontja;
a lipase, mely a zsírokat glycerinre és zsírsavakra bontja.
2. Vannak azonban olyan fermentumok is,
melyek nem hydrolysis útján, hanem oxygén
felvétele által bontják fel az összetett vegyületeket egyszerűbb hasadási termékekre. Az
így ható fermentumokat oxydasek-nak mondjuk.
Az ecetesedés fermentuma a légköri levegő
segítségével átalakítja a borszeszt ecetté.
CH 3 CH 2 OH + 2 0 + fermentum =
== CHsCOOH + H2O + fermentum
(borszesz levegő -f- fermentum = ecet -j- víz -f-j- fermentum).
A fermentumok közönséges oxidáló hatásától különbözik az alkoholos erjedés. I t t ugyanis
a zymase hatása mellett, minden külső oxygén
hozzájárulása nélkül, magában a cukormolekulában hőtermelés mellett oxidációs « folyamat
indul, melynek eredményeként a molekula széntartalmának egy része CíL-á oxidálódik és a
molekulából kihasad.
C0H12O6 - f zymase = 2C2H0OH + 2C0 2 +
-f- zymase.
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Ezek után már annyira ismerjük a fermentumokat, hogy azok biológiai jelentőségét érdemlegesen vizsgálhatjuk. A napenergia körforgalmában, mely minden élő lény anyagforgalmának meghatározója, a fermentumok
hatásai elsőrangú tényezők. Az élő lények táplálékukat soha sem találják oly alakban, hogy
azt közvetlenül testük protop 1 azmájába felvehetnék. A táplálóanyagok az élő protoplazmába
való beolvadás előtt bizonyos változásokon
— asszimiláción — mennek át.
Az asszimiláció lényege anyagok összetevésén
és szétbomlásán alapul. S dacára, hogy e két
folyamat minden élő lény sajátsága, külön-külön
az élő lények két nagy országának jellemzői.
Habár az állat is összetevés által készíti az
egyszerűbb táplálóanyagokból összetett protoplazmáját s a növényben is a légzéssel kapcsolatban esnek szét anyagok, mégis azt mondhatjuk, hogy az állatokra általában a szétbontó,
a növényekre pedig az összetevő működések a
jellemzők.
A növény összetevő anyagforgalmában a
fény és meleg hatása alatt energiát raktároz
fel; az állat ezen helyzeti energiát bomlással
járó anyagforgalmában eleven energiává (mozgás, meleg stb.) alakítja át.
Habár ellentétes, egymást kiegészítő folyamatokban áll az állatok és növények anyagforgalma, az anyűgok átalakítása mindkettőnél
hasonló módon történik. Az oldhatatlan, bonyolult összetételű anyagokat
a) vagy egyszerű bontás után az élő protoplazma anyagának felépítésére használják,
b) vagy többszörös bontás által energiafejlesztésre (mozgás, hő, villamosság, fény) fordítják.
Mis az első esettel az állatoknál és nővényéknél egyaránt találkozunk, a második szembetűnően csak az állatoknál tapasztalható, a
növényeknél ellenben háttérbe szorul.
A táplálóanyagokat előkészítő hasadási folyamatoknál a főtényező mindig valamely fermentum, azonkívül a sejten belül lejátszódó molekuláris változásokban is fermentumok hatása
észlelhető. S ez alapon állíthatjuk, hogy a
fermentumok mindenütt előfordulnak, ahol az
élet legcsekélyebb nyilvánulásai mutatkoznak.
A parányi baktériumokon és sajátságos nyalkagombákon kezdve, végig a növény- és állatországon, a tökéletesedés minden fokán, egészen
a legmagasabbrendű virágos növényekig és emlős állatokig, mindenütt megtaláljuk a fermentumok jelentős tevékenységét. Tekintsük csak a
legmagasabbrendű emlős állat, az ember anyagforgalmát. Összes táplálékunk keményítőből,
zsírból és fehérjéből áll. Már a szájban megtámadja a ptyalin az oldatlan keményítőt s
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részben oldható cukrokká alakítja. E folyamat
a gyomorban megszakad, de megindul a fehérjék hasadása a pepsin által s megolvasztja a
tejet a chymosin. A legnagyobb fermentumhatás azonban a vékonybélben mutatkozik. Itt
a lipase bontja a zsírokat, a fehérjék hasadása
befejeződik a trypsin hatása alatt, a keményítőt
végleg szétbontja a maltase, a kettős cukrokat
pedig az invertase és laktase egyszerű cukrokra
hasítja. Az így nyert hasadási termékek felszívódnak s a test felépítésére használtatnak.
Nézzük valamely virágos növény anyagforgalmát. A növény napfény és meleg hatása
alatt, növényzöldje segítségével (a talajból felvett) szervetlen sókból, vízből és (a levegőből
elnyelt) szénsavból összetett szerves anyagokat
készít. Ezen bonyolult szerkezetű anyagok egy
részét azután a növény az asszimiláció szünetelésekor (éjjel) széthasítja s az így felszabaduló energiával fedezi energiaszükségletét; más
részét azonban azért bontja, hogy egyszerűbb
és oldható vegyületek alakjában tartalékanyagnak szállítsa bizonyos szervekbe, vagy a szaporító-szerveiben (termésekben) raktározza el. Ez
egyszerű vegyületek a raktárokban és termésekben a növény életműködései következtében
megint bonyolult vegyületekké tevődnek össze.
Látjuk tehát, hogy a növény anyagforgalmában
a növényzöld-asszimilációt hasadási folyamatok
követik. Ezen hasadási folyamatok hatótényezője valamely fermentum, melyet mint az állat,
úgy a növény is maga termel sejtjeiben, szükség szerint.
Még világosabban látjuk a fermentumok
jelentőségét, ha figyelemmel kísérjük a növények fejlődését. A növényi csíra, mely az anyanövénytől elválasztva, teljesen magára utalva
kezdi új létét, csak a fermentumok hatásának köszönheti életét. S valóban mondhatjuk,
hogy ha egyszer a fermentumok hatása megszűnnék, növényi mag többé nem csíráznék.
Igaz, hogy a csíra gazdag örökséggel, bő táplálékkal körülzárva pihen a magban; az is
igaz, hogy ugyanazon kedvező körülmények
közé jutott, melyek közt ősei pompásan tenyésztek, t. i. ugyanazon égöv nedves talajába
került s rendelkezésére áll az anyaföld vize és
sói, a napfénye és melege. S mégis menthetetlenül elveszne, vagy életreébredése után azonnal éhen halna a fermentumok hatása nélkül.
Hogy értsük ezt ?
A csíra életreébredt, éhes. Az anyanövény
gondoskodása teletömte hajlékát cellulózéval,
keményítővel és fehérjékkel, zsírokkal és olajokkal. (A magvak sziktestei ez anyagokból
állanak.) De mi haszna, a gyenge csíra ily
bonyolult anyagokkal nem táplálkozhatok, éhen
hal meg. H ogy ez be ne következhessék, a
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csíra az életreébredés pillanatában már fermentnmot is fejleszt. Ezen fermentum felbontja a
sziktest bonyolult anyagait, a csíra pedig az
így nyert hasadási termékek felhasználásával
gyarapodik, nő s mielőtt még anyai örökségét
teljesen elhasználta volna, kibújt a földből,
érintkezik a napsugárral s az időközben kialakult növényzöldje segítségével, ősei módjára a
föld anyagait és a nap energiáját egyesítvén,
önállósul. De a fermentumok hatására ezentúl
is, mindhalálig szüksége lesz.
Ugyanezt tapasztalhatjuk az állatok fejlődésében. Az emlősök magzatja közvetlenül az
anyatestben nyeri tápláló-nedveit. Az anyatest
pedig csak fermentumai segítségével tud használható tápláló-nedveket készíteni. Már nem
ily kedvező a madár fejlődése. Mint a növényeknél, a madaraknál is elszakad a csíra az
anyától, de ha kedvező körülmények (megfelelő
meleg) közé jut, lappangásából életreébred s
fermentumok segítségével felhasználja, amit az
anyai gondoskodás útravalónak adott a tojásba.
Igen jellemző tulajdonsága az élő lényeknek,
hogy csak akkor készítenek fermentumokat,
mikor azokra szükségük van.
(Vége köv.)

Bevezetés a biológiába.
írta: Waffner

János.

A föld ma megszámlálhatatlan mennyiségű
élő szervezet lakóhelye. Szilárd kérgéből alig
hasíthatunk egy maréknyi földet, melyben élő
szervezetet nem találhatnánk; folyó és álló
vizeiből pedig alig meríthetünk egy kanálnyít,
mely „élet" nélkül szűkölködnék és még a
levegő is ideig-óráig állatok hordozója, növényi
csírák szállítója. Honnan van az élővilág e
sokasága ? Mik életük feltételei ? átformálódásuknak, szín- és forma gazdaságuknak okai
és törvényei, egymásra utaltságuk szabályai?
Mi egyáltalán az élet mozgatója? . . . Mind oly
kérdések, melyeknek a megfejtésén munkálkodik egy külön tudomány és ez a tudomány
az élettan vagy biológia. Olyan régi ez, mint
az emberi tudomány általában. Hisz az ősember is különbséget tett táplálékának kiválogatásakor az ehető és ártalmas anyagok
között, megvédte életét a fenevadak támadásaival szemben, tehát ismerte azok erejét és
támadásuk módját és túlszárnyalta azokat
ügyességben, leleményességben, furfangban.
Mint állattenyésztő megismerte és megbecsülte
kiválasztott állatjainak előnyös tulajdonságait,
okos tanítással nemesítette ezeket és mint
földmívelő megismerte lassacskán a hasznos
palánták életföltételeit, óvta azokat a nekik
ártalmas behatásoktól és megadta nekik azt,
amitől nagyobbra nőhettek, szebben fejlőd-
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hettek. Biológus volt bizony már az ősember
is, de nem volt nagyobb biológus, mint amilyen
nagy volt egyéb tudományában: az orvoslásban,
a számolásban, a föld ismeretében. . . .
A mai ember persze évezredes múltra tekinthet vissza, rendszerbe foglalja évezredes megfigyelés eredményeit, járt utakat tár elénk és
ú j ösvényeket jelöl ki a kutatónak. Ma ezer
meg ezer tudós a századunkat jellemző lázas
munkával próbálja fellebbenteni az élet titkait
takaró fátyolt és azt hiszem, nem végzek
haszontalan münkát, amikor a biológia mai
rendkívül gazdag, többnyire idegen nyelven
írott irodalmának fölhasználásával egybeállítom egy hosszabb cikksorozatban nagy vonásokban azokat a főbb eredményeket, amiket
ma az „élet"-ről, ezen mindenesetre legérdekesebb és legizgatóbb tudományról és problémáiról tudunk.
1. A

táplálkozás.

Az élő szervezetek legszembetűnőbb sajátsága az ingerelhetőség. Ami él, az a temérdek
külső behatás közül legalább némelyikre reagál,
tehát tudomásul veszi és cselekszik, munkálkodik. A vízszínben felfüggesztett sétabot pl.
évekig megmaradhat egyensúlyi helyzetében,
anélkül, hogy rajta változást észlelhetnénk; az
ugyanilyen helyzetben fölakasztott palánta
szára azonban fölfelé görbül a nehézségi erővel
szemben, tehát munkát végez, mert erőt győz
le. Az erő kifejtése anyagelhasználással jár és
az élő szervezetek kivétel nélkül táplálkoznak.
A táplálék felvételében és a felvett táplálék
feldolgozásában persze tömérdek fokozat állapítható meg. A növény pl. a levegő szénsavát
bontja, élenyt (oxigént) választ ki magából, a
megtartott szenet pedig a talajvízzel kémiailag
egyesíti és cukrot, keményítőt, egyáltalán szénhidrátokat épít fel elemeikből. A növény rendes
táplálkozása közben mindig szerves testeket
készít és kevés táplálékot fogyaszt, hiszen
tápláléka kevés kivétellel csak a levegő szénsava és a talajvíz (közönséges kútvíz) az abban
föloldott sókkal (1 literben körülbelül 1 gr.),
és ami ásványi anyagot
felvesz, az mind
benne marad, vagyis valóban hozzájárul testének a felépítéséhez.
Az állat sokat eszik. Van akárhány olyan
telhetetlen, amelyik napjában saját súlyánál
többet kebelez b e ; sőt van állat, amelyik egyszeri lakomája alkalmából is nagyobb tömeget
fogyaszt, mint amilyen ő maga volt. Különösen
mélyvízi tengeri állatok közt akad ilyen, de
állatkertekben megtörténik, hogy egy ketrecbe
zárt kígyók egyszerre kezdik nyelni az elébük
adott állatokból ugyanazt a példányt. Amikor
aztán a két kígyó nyelés közben a zsákmány
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közepén találkozik, tisztán attól függ, hogy
melyikre jön rá hamarabb a nyelési inger.
Amelyik görcsös nyelési rohammal hamarabb
tátja a száját, az belekap a másikba és
akarva nem akarva lenyeli nálánál nagyobb
társát is.
A temérdek táplálékból alig marad valami
az állat testében annak tényleges gyarapítására,
mert az állati táplálkozás tulajdonképen oxidáció, vagyis szerves anyagok elégetése és az
állat minden táplálkozása feltétlenül más élő
szervezet (növény vagy állat) elpusztításával
jár. A növény tehát rendes körülmények között
épít, az állat rombol.
A táplálék megszerzésére nincs külön műszerük a legegyszerűbb szervezeteknek. A plazma, mely akár csupasz csepp alakjában, akár
bőrkével fedve a legegyszerűbb élő szervezetek
anyaga, maga végzi a legapróbb lények összes
működéseit. Megtapadva a táplálékul alkalmas,
még kisebb testen, egyszerűen körülömleszti!
magába zárja és megemészti azt. A bőrrel
zárt apró szervezet azon keresztül szívja fel a
táplálékát, gyakran külön szájnyíláson és a
fejlődésnek már magasabb foka, amikor az
emészthetetlen anyagok kiküszöbölésére külön
ki választónyílás is kiképződik. A többsejtű
szervezetek sejtjei közt többnyire megoszlik a
munka és az egyes sejtek az ő speciális munkájuk végzésére alkalmazkodtak és alakultak
ki. így tudott kiformálódni a külső behatások
érzékelésére szolgáló műszer, a helyhez rögzítő,
vagy a mozgatószerv, a táplálék kikutatására,
megradadására, megmérgezésére vagy fölaprítására alkalmas készülék és amíg a legapróbb szervezetek közt elég akad, amelyikről alig tudjuk
eldönteni, állat-e vagy növény, addig az ellentétes táplálkozáson felépülő komplikált szervezetek annyira széjjel váltak a fejlődés útjain,
hogy a különbség nemcsak szembetűnő, hanem
meglepő.
A magasabbrendű tipikus növény gyökeret
ver a földbe, ez kikutatja szálaival a táplálékot
és szőreivel felszívja. A talajvizet tulajdonképen a bőr áteresztő képessége és a sejtek
duzzaszthatósága veszi föl és szállítja a szár
rostjain keresztül a levelekbe. A duzzaszthatóság pedig alapjában véve abban rejlik,
hogy a sósabb sejtnedv vonzó, szívó hatással
van a hígabb nedvekre; tehát a szélső sejtek
sósabb nedvtartalma magába szűri a sejt hártyás falán keresztül a talajvizet és duzzad.
Mikor nedve meghigult, a szomszédos sejt
szív belőle és az így megy tovább, míg a
talajvíz eljut a levelekbe elhelyezett, zöldre
festett laboratóriumokba. I t t készülnek a napfény energiájának hatása alatt azok a szerves
vegyületek, amelyek az állati élet alapfelté-
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telei. A párolgás következtében csaknem szünet
nélkül sűrűsödik a sejtek nedve és szívja a
gyökérszörökből fölvett és a fás rostokban
szállított nedveket. A gyökér táplálására, tartaléktáplálék fölraktározása céljából lefelé
szállít a kéreg, a háncs már asszimilált nedveket: ez a felsőrendű növény vérkeringése.
Oly növények, melyek növényi zöldben szűkölködnek, nem tudják a szerves vegyületeket
elemeikből felépíteni: ezek okvetlenül élősködők, vagy rothadó növényi, állati hulladékok,
tetemek lakói, fogyasztói. Vannak növénycsoportok, melyeknek minden tagja a már kész
szerves táplálékra van utalva, ilyenek pl. a
baktériumok és gombák, de még a virágos
növények között is találunk olyanokat, amelyek
legalább a táplálék egy részét hulladékból,
vagy élő szer rezetek testéből fedezik.
A baktériumok túlnyomó számban az állatok
testében élnek és a termőföldben, ritkán élő
növényekben. Sok közülük veszedelmes, ragadós
betegségek előidézője, de rendkívül jellemző
rájuk, hogy fejlődésük folyama alatt igen
gyakran oly anyagokat készítenek, amelyek
elvégre a bactériumok életét is veszélyeztetik,
legalább szaporodóképességüket megakasztják.
Sok ragadós hetegség modern gyógyítása is
épen ezen alapszik. Beoltják a baktériumot
valamely kísérleti állatba, az ebben megszaporodó baktériumoktól előállított baktériummérget, a szérumot, beoltják azután az emberbe
(difteritis ellen való oltás, himlőoltás stb.).
A gombák kiváltképen növényeken élősködnek, veteményeinkben igen nagy károkat
okozhatnak, de állati hulladékon és korhadó
növényeken is gyakoriak. Az elsőkből elég a
rozsda, üszög és penész-gombákra hivatkoznom,
utóbbiakból pedig rámutatok a kalapos gombák
temérdek fajára.
A virágos növények közül a legismertebb
élősködő az aranka, melynek néhány faja
kivált a lucernát és lóherét öli az ország
minden részében; a dohányfojtó szádor, mely
a kendert is megtámadja. A félig élősködők
közül pedig a tölgyfáinkon gyakori madárlépet, a fenyveken élő fagyöngyöt, a gabonát
sorvasztó kakascímert és csormolyát említem.
Még furcsább azoknak a növényeknek az
életmódja, amelyek a n a rendezkedtek be, hogy
apró állatokból fedezzék a kész szerves táplálékot. Ilyen is akad egynéhány hazánk gazdag
növényvilágában. Ilyen pl. a rence, tátogató,
sárga virágú vizi növény, mely állandó mocsarainkban, árkok vizében sok helyt található.
Finoman szeletelt levelein kis hólyagokat
látunk nagyszámmal, ezek valóságos csapdák,
melyeknek a szájnyílása körül befelé csapódó
szőrkúp van, mely a drót egérfogók mintájára
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beengedi az apró vizi bolhákat, de me ne
külésüket, távozásukat megakadályozza. Az egy
két nap alatt nyomorultul elhaló állatkák fel
bomló nedveit a hólyag falának erei felszívjákA hegyvidéki lápok harmatfüvének kis főző-,
kanálformájú levele van. Ennek a mirigyszőrein
megragadó apró rovart a marokmódra összecsapódó levél 1—2 napig fogva tartja, azalatt
megemészti, azután újra nyilik, hogy más rovar
megfogására alkalmas legyen.
Az állatok valamennyien kész szerves vegyületekkel táplálkoznak, tehát vagy növények,
állatok hulladékán, bomladozó tetemén tengődnek, vagy minden lakmározásuk egy-egy élő
szervezet pusztulására vezet. A fejlődéstan
arra tanít, hogy az első állati szervezetek
növények hulláival és a növények korhadó
hullám termett alsóbbrendű növényekkel, főleg
gombákkal táplálkoztak. Azután alakultak olyan
állatok, amelyek emezeket fogyasztották, tehát
elsősorban hulladékevők váltak ki, azután ragadozók. A felsőbbrendű, virágos füvekkel táplálkozó állatok a legújabb geológiai korszakok
szülöttei.
A növények tökéletesedése, új szervek kialakulása (virág, nektár, virágpor stb. . .) újabb
ételeket tálalt a mindig éhes állatvilág elé és
ezek is alakultak, idomultak hozzájuk. így
fejlődött sok millió esztendő alatt egymáshoz
alkalmazkodva a megélhetésért folyó küzdelemben, a minden élet alapfeltételét tevő táplálék megszerzése kedvéért az ászka szája, a
sas csőre, az oroszlán karma és rettenetes
fogazata, a pillangó pödörnyelve stb. . .
Az élősködés az állatvilágban is gyakori
állapot. A legapróbb állatkák úgy élhetnek
felsőbbrendű állatok szerveiben, mint .akár a
baktériumok. Gregarinák pl. még a szívbillentyűkre is telepedhetnek és az ázalékok számos
faja jól érzi magát különböző gerincesek
beleiben. A hideglelés (malária) apró állattól
származik, melyet a mocsári szúnyog olt az
emberbe és ezen kis állatnak a kifejlődésére
két gazdára van szüksége, mint a galandféregnek, trichinának vagy a gombák közt
némelyik rozsdagombának.
Az állatok élősködése is lehet szelidtermészetű, amikor a gazda alig sínyli vendége
jelenlétét. Tetvek pl. gyakran csak a lehámló
börképletekből, piszokból táplálkoznak, az apró
kagylóivadékok halakra telepedve, azok bőrén
nem okoznak bajt, a májmétely már megöli
a juhot, a trichina megölheti az embert, a
fürkészek álcái pedig mindig megölik azt a
gazdájukat, amelyben felnevelkednek.
A legérdekesebb a táplálékszerzés összes
fokozataiban, amikor két vagy több hasonló
vagy különnemű szervezet életközösségbe lép,
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társul egymással, hogy esetleg véd- és dacszövetséget kötve a megélhetést megkönnyítsék.
Természetes, hogy e téren is nehéz b a t á r t
vonni az élősködés közt, amikor az egyik egyén
a másiknak, a gazdának feltétlen rovására
gyarapszik és az életközösség (symbiosis) között,
amikor az egyesülésből mind a két félre valamelyes előny háramlik. így pl. még élősködésszámba megy, de olyanba, amelyből a gazdára
kár nem száll, amikor a szivárványos öble (a
legapróbb és legszebb, minden nagyobb tócsában élő pontyunk; aranyhalas medenczében
könnyen tenyészthető és annál érdekesebb)
az ivás idejére kifejlődő peterakó készülékével
a tavi vagy folyami kagyló kopoltyúi közé
rakja ikráit és a hím halacskák ugyancsak a
kopoltyúk közé fecskendezik tejüket és megtermékenyítik a petéket és a kagyló dajkálja
az ivadékokat, míg vagy 1 cm. hosszúságot
elérnek és végre a kagyló kiürítő szervén eltávoznak; de amikor pl. a remete-rák olyan
üres csigaházba bújik, melyre virágállat telepedett, vagy a virágállatok ivadékai olyan
csigaházakat keresnek, melyekbe remete-rák
bujtatja puha potrohait és amelyeket mindenüvé
magával cipel, akkor mindenesetre olyan állattársulásra bukkanunk, melyben mind a két félnek megvan a polgári haszna.
A helyhez kötött virágállat kocsisává szegődik a tengeri-rák és a fuvardíj fejében megvédi a virágállat csalánozó szerve a rákot.
A barázdabillegető, seregély és még néhány
madár leszedi a legelésző szarvasmarha hátáról
a legyeket, bögölyöket, sőt utóbbiak álcáit
ki is vágja a seregély a már megérett kelésekből. Indiában olyan seregélyfajta is él,
amelyik az orrszarvú testén egy ötkoronás
nagyságú sebet állandóan nyitva tart, hogy
a legyeket odacsalogassa és mindig terített
asztala legyen. Ebből persze már nem sok
haszna és még kevesebb kellemes perce van
az orrszarvúnak.
Magasabbrendü ragadozók összeállnak és
akár előkészített hajtóvadászatot rendeznek
más állatok legyőzése kedvéért. Farkasokról
ez eléggé ismeretes. Leggyakoribb azonban az
élősködés a növényországban. Az összes zúzmók pl. gombákból és moszatokból képződött
telepek. A színtelen, penészre emlékeztető
gombafonalak sűrű szövetet alkotnak, melybe
egysejtű zöld moszatokat zárnak. A gombafonalak felszívják az esővizet, a harmatot, ellátják a moszatsejteket a szervetlen táplálékokkal, támasztékot és védelmet adnak nekik
és a moszatoktól asszimilált szerves anyagokból viszont ők is kapnak.
A mogyoró, nyír, csarap, hanga, áfonya és
sok más növény gyökerén hiába keresünk
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szőröket, azok helyett találunk penészre, vagy
sűrű pókhálóra emlékeztető szövetet, gombát,
mely élősködik a növény gyökerén, mert belőle
gyarapszik, de szolgál is neki, mert a gyökérszőröket helyettesítvén, ellátja a gazdáját a
szükséges talajvízzel.
A pillangós növények legtöbbjének a gyökerén, a talajból bevándorló baktériumoktól fejlesztett gubacsszerü, apró csomóban úgynevezett nitrifikáló baktériumok fejlödnek, amelyek
elhalván, bakteroidokká lesznek, nitrogéndús
(még pedig a nitrogénjük a légköri levegőből
származik, ezért talajjavítók!) baktériumalakú
képletekké, melyekből végre a gazdanövény
fedezi nitrogénszükségletét.
Állat és növény is társulhat egymással. Sok
alsóbbrendű állat teste pl. élénkzöld a benne
és vele életközösségben élő egysejtű moszatoktól.
A táplálékszerzés legérdekesebb módja végre,
amikor az állat talán túlfinomodott ízlése,
finyássága miatt nem elégszik meg a neki
mindenütt kínálkozó táplálékkal, hanem m a g a
termeli. A legkülönösebb, legmeglepőbb példa
erre néhány braziliai hangyafaj gombatenyésztése. Ezen hangyák különböző növények lombját darabolják fel és cipelik földalatti üregekbe,
lombvágók. A learatott leveleket szétaprózzák
és dagasztva, macerálva szivacsos, tésztaszerű
tömeget készítenek, gombaágyat, melyben az ő
ápolásuk és csakis az ő szünet nélkül való
gondozásuk mellett olyasféle penészgombatelep
nő, melyen apró, lopótökalakű ágacskák fejlődnek és e tápláló buzogányok szolgálnak a
hangyák eleségéül. Ha a hangyákat eltávolítjuk a gombatelepből, őket a melegágyak gondozásában gátoljuk, rögtön abbanmarad a buzogányok képződése. íme, egy növényfajta,
melyet a hangyák intelligenciája teremtett meg,
ahogyan akár az emberi elme pl. a karfiolt
fejlesztette a káposztából.
Ha végre bármely élő szervezetet abból a
szempontból bíráljuk el, bogy az élő természetben betölt-e valamilyen szerepet: arra az
eredményre jutunk, hogy mindenik másban
találja életföltételeit és mindenik magában rejti
egy másik élet szükségleteit. Az egész természet
egy nagy életközösség, melyben két nagy tábor
ötlik mindenekelőtt a szemünkbe: a növényország, az állatvilág. A növényország mállasztja
a föld szilárd kérgét, felépíti a szerves vegyületeket, fogyasztja a levegő szénsavát, vagyis
tisztítja a mi érdekünkben és szaporítja oxigénjét; az állatvilág megeszi a növényország
egyedeit, fejleszt szénsavat (tehát javítja a
növényország szempontjából a levegőt), és még
azok a szervezetek is betöltik a hivatásukat,
amelyek a hullák szétbomlását siettetik, mert
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oly vegyületek kiképződését mozdítják elő, amelyek a növényország fejlődésére nélkülözhetetlenek. Folytonos körfolyás az élet, folytonos
alakulás. Az egyik, élet koporsója a másik
szervezet bölcsője! Es mégis, mennyi gyönyörűséget, mennyi boldogságot találhat mindenik
élet abban az arasznyi létében is, míg a bölcsőtől a koporsójáig e l j u t !

Az energiáról.
írta: Gergely

Adolf.

A természettudományok, amelyekhez nemcsak a fizika és kémia, hanem az emberek és
állatok élettana is hozzátartozik, a természettudományok egyik legfontosabb fogalmáról, az
energiáról óhajtunk egyet-mást elmondani.
Ha az ember mindennapi dolgait el is végzi,
de észrevévén önmagában káros fogyatkozásait,
ezeken segíteni nem tud, — abban az emberben
nincsen meg az a képesség, hogy hosszabb
ideig tartó folytonos munkát végezzen, önmagának a legyőzését, — abban az emberben hiányzik
a cselekvésre való képesség — úgy szoktuk
magunkat kifejezni: — nincsen energiája.
Boldogulásunk, jövőnk attól függ, van-e elég
képességünk elhárítani magunk elől az akadályokat, van-e elég erőnk a kitűzött célhoz
vezető hosszú útat lassan, de folytonosan megtenni ; van-e elég energiánk. Az ember értékét
energiája adja, ahogyan bármely gép árát is a
teljesíthető munka nagysága, energiájának
mennyisége szabja meg.
Mert nemcsak az élő lények, hanem az élettelen anyagok is bírhatnak energiával.
Az az ember, aki önmagát akarja legyőzni,
nem végez semmi munkát, ha tétlenül egy
helyben marad; az én izomerőm sem végez
semmi munkát, ha a kerekes kút forgattyúját
a kezemben csak t a r t o m ; hosszú úton kell
haladni az önmagát legyőzni akaró embernek
a gondolkodás mezején vagy a tettek terén,
hogy magára nézve hasznos munkát végezzen;
és az izomerőmet is csak akkor értékesítem
igazán, h a megforgatom azt a kereket egynéhányszor, annyiszor, bogy a vízzel teli veder
fölemelkedjék.
Az izomerő munkája ott van a veder fölemelt víztömegében. E s ha ez a víztömeg a
föld vonzóerejének hatására lefelé eshetnék és
ráömölnék egy alkalmas vízi kerékre, forgásba
jönne ez; s a vele összekötött eszköz munkát
végezne. Ennek az élettelen anyagnak, a felemelt víztömegnek is van tehát energiája.
Akár az izomerő munkájára gondolunk, t. i.
a víz felemelésénél, akár a föld vonzóerejének
munkájára, a víz leesésénél, mindkét esetben
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látjuk, hogy a munka esak akkor keletkezik,
ha az izomerő vagy a föld vonzóereje, azaz
ha valamely erő egy testet egy bizonyos úton
elmozdít. Minél magasabbra emelkedik, illetőleg
minél mélyebbre esik valamely test, annál
nagyobb a megfelelő erők munkája; s ha
1 kg. tömegű test egy méterre emelkedik vagy
1 m.-rel esik alább, az erők munkája 1 kilogramm-méter. A munkát kilogramm-méterrel
mérjük, s ha azt mondjuk, hogy egy gép
másodpercenként 75 kilogramm-méter munkát
végez, akkor ez egyenlőértékű azzal a munkával, amelyet mi teljesítünk akkor, amikor
75 kg. súlyú testet 1 méter magasra viszünk,
vagy ha 1 kg. súlyú testet 75- m. magasra
emelünk.
Energia alatt a testeknek csak azt a képességét értjük, hogy bizonyos körülmények
között munkát végezhetnek; e képesség mértékét a kilogramm-méterekben kifejezett munka
adja.
A vederben levő víz tömegének csak akkor
lesz energiája, ha felemelkedik a kút felszínéből s egy bizonyos helyzetben megállapodik;
minél magasabbra jut fel, annál nagyobb lesz
az energiája, úgy szoktuk ezt mondani: annál
nagyobb lesz a helyzeti energiája. Ha kivesszük
a veder fenekét, a víztömeg nyugalmi állapotból mozgási állapotba megy át, minél jobban
közeledik a kút felszínéhez, annál kisebb lesz
a helyzeti energiája, de mert ugyanekkor
gyorsabban és gyorsabban mozog lefelé, azt
mondjuk: annál nagyobb lesz a mozgási
energiája. Van tehát helyzeti és mozgási
energia.
A hegyen nyugvó kő helyzeti energiával
bír, mert onnan íeeshetik, a hegyoldalán felgurított golyónak pedig mozgási energiája van.
Az ingaóra felhúzott súlyainak helyzeti
energiájuk van és ha elindítjuk az órát, ez a
helyzeti energia átalakul a lefelé haladó súlyok
mozgási energiájává.
Ha felhajítunk a magasba egy golyót, a föld
vonzóereje miatt mindig lassabban és lassabban
mozog fölfelé, mozgási energiája tehát folyton
kisebbedik, míg végre megáll, például a háztetőn, azaz míg végre mozgási energiája
semmivé lesz. Rajta marad anélkül, hogy
mozogna, de nem anélkül, hogy ne lenne képes
munka végzésére és pedig ugyannyi munka
végzésére, mint amennyi a felhajításnál elhasználódott. Mert ha a tetőről beejtenők azt
egy föld felületén álló és a ház tetejéig érő
U alakú cső egyik szárába, növekedő sebességgel közelednék a föld felé, a cső alján
sebessége a legnagyobb lesz és innen egyenletesen csökkenő sebességgel emelkednék fel
a cső másik szárának legfelsőbb pontjáig. Azaz

LIAPJA.

35

ugyanolyan sebességgel érkezik a földre vissza,
mint amilyen sebességgel felhajítottuk.
Ha alkalmas szerkezet értékesíteni tudná a
kőnek a föld felé való közeledésekor elért legnagyobb sebességét, ez a gép ugyanolyan
munkát tudna végezni, mint amilyen nagyságú
munkát a felhajításnál elhasználtunk.
Izomerőnknek a golyó felhajításánál, az óra
súlyainak fölhúzásánál és a kút vízének felemelésekor elhasznált munkája nem vész el
nyomtalanul, helyzeti energiává alakul át. És
a háztetőn nyugvó golyónak, az óra fölhúzott
súlyainak, a kútból fölemelt víztömegnek helyzeti energiája a leeséskor szintén eltűnhetik
ugyan, de nem nyom nélkül, csak átalakul a
golyónak, a súlyoknak, a víztömegnek mozgási
energiájává.
Valahányszor valamiféle mozgási energia
keletkezik, midőn például az eséssel bíró folyóvíz mozgatja a vízi malom kerekét, mindannyiszor vele egyenlő értékű helyzeti energia
tűnik el: magasabb helyről alacsonyabbra
jutott a víz. Azaz energiát semmiből sem teremthetünk. És valahányszor valamiféle mozgási energia eltűnik, pl. az emelkedő golyó
megállásakor, mindannyiszor vele egyenlő értékű
helyzeti energia keletkezik. Azaz energiát megsemmisíteni sem lehet. A helyzeti és mozgási
energiák összege mindig ugyanannyi volt és
ugyanannyi marad, így fejezi ki ezt az energia
megmaradásának elve.
Tehát a háztetőn nyugvó golyó lefelé eshetik,
folytonosan növekedő sebességgel, mozgási
energiája nagyobbodik, de helyzeti energiája
kisebb lesz, míg végre a föld közelében eléri
legnagyobb mozgási energiáját.
De mi történik ezzel a mozgási energiával
akkor, mikor a golyó már a földet éri ? Helyzeti energiája elveszett, mert hisz a földön
van, mozgási energiája szintén eltűnt, hiszen
nyugalomba j ö t t !
Ha a vaskalapácsot ólomlapra ejtjük, ha
ágyúgolyót lövünk vaspáncéllapra, ha a vonatot
fékezéssel hirtelen megállítjuk, hova tűnik a
kalapácsnak, az ágyúgolyónak, a vonatnak
mozgási energiája ? Ugy látszik, mintha az
energia megmaradásának elve fölmondaná a
szolgálatot. De mindenki tapasztalhatta már,
hogy valahányszor ütközéskor — ha a kalapács
leesik — és súrlódáskor — a vonat kerekei
és a sínek között —, tehát valahányszor ütközéskor és súrlódáskor mozgási energia eltűnik és helyzeti energia nem keletkezik helyette,
mindannyiszor hőfejlődést veszünk észre, az
ólomlap fölmelegedik, a páncéllap vörös izzásig
hevül, a vonat mozgási energiájának eltűnésekor pedig fölmelegednek a kerekek és a
fékek.

F8
NÉPTANÍTÓK

Ha tehát a mozgási energia nem alakul át
helyzeti energiává, átalakul hővé.
Mi az a hő ?
A felelet erre igen egyszerű: az, hogy nem
tudjuk. De mérni, megmérhetjük.
A munkát kilogramm-méterekben
szokás
kifejezni; és ahogyan a hosszúság mérésére
egységül a centimétert, azaz valami kisebb
hosszúságot használunk, épen úgy a hőt is
egy kicsiny hőmennyiséggel mérik, azzal a
hővel, amennyi 1 kg. vizet a hőmérőről leolvasható l°-kal felmelegít. Ezt a kicsiny hőmennyiséget kalóriának nevezik. Amikor tehát
azt halljuk a szénkereskedőtől, hogy ez a kőszén a legjobb, mert ez 8000 kalóriás szén,
akkor e szám annyit jelent, hogy ha abból a
szénből 1 kg.-ot elégetünk, a származó hő
1 kg. vizet 8000°-kal vagy 8000 kg. vizet l°-kal
tudna fölmelegíteni.
A munka egysége a kilogramm-méter, a
hő egysége a kalória.
De ha nem is tudjuk, hogy mi a hő, annyit
tudunk, hogy a kazán vizét előbb föl kell
melegíteni, hogy a belőle fölszálló nagy feszítőerejű gőzök ide-oda mozgathassanak egy dugattyút és a vele összeköttetésben álló kereket,
tömegeket vagy más gépeket. A kőszén elégéséből származó hőt hozzávethetjük más folyadékhoz is, éterhez vagy alkoholhoz, nem okvetetlenül vízhez, a fő az, hogy nagy feszítőerejű gőzök keletkezzenek, ez pedig csak a hő
hatásából lehet. A hőben rejlik tehát a mozgató erő, a hőnek képessége van munkát
végezni, a hő tehát — ha nem is tudjuk, hogy
micsoda, annyit tudunk, hogy — energia.
Tehát a leejtett kalapácsnak, a kilőtt ágyúgolyónak és a hirtelen megálló vonatnak mozgási energiája hőenergiává alakul át.
Sok évszázadon keresztül másképen fogták
föl a h ő t ; valami olyan anyagnak gondolták,
amelynek nincsen súlya s ha egy test lehűl,
akkor ez a súlyamérhetetlen anyag kilép belőle.
Anyagnak vélték a hőt, amelyet ennélfogva
teremteni nem lehet. Ha ezt a felfogást meg
akarjuk dönteni, ahhoz nem elég egyszerűen
csak hivatkozni azokra a jelenségekre, amelyek
valóban hőt teremtenek. N e m e i é g a z t mondani:
hogy ha két tenyerünket összedörzsöljük, anynyira fölmelegíthetem azokat, amennyire csak
akarom; hogy a fűrészelésnél, fúrásnál, reszelésnél és a már előbb említett jelenségeknél
sincsen határa a fejlődő hő mennyiségének.
Annyi hő keletkezik, amennyit mi akarunk és
nem meghatározott mennyiségű, mint ahogyan
azt a régi felfogás hívei vallották. Azzal tehát
még nem döntöttük el a kérdést, h a kimondjuk, hogy a hő keletkezésének a forrása ezek-
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ben a mechanikai munkákban keresendő, nem
pedig egy súlynélkül való anyagban.
A régi felfogás csak akkor veszítheti el
létjogosultságát, ha előre meg tudjuk mondani,
hogy az a másodpercenként 500 méter sebességgel repülő ágyúgolyó milyen magas hőfokra
hevítheti föl a páncéllapot, amelybe beleütközik, ha ki tudjuk számítani, hogy mekkora
munkát végezhetünk el azzal a gőzgéppel,
amelynek gőzhengerébe meghatározott mennyiségű hőt vezettünk a víz gőzével. É s még ez
sem elég! Be kell bizonyítani, hogy az a
kilogramm-méterekben
kifejezett
energia,
amellyel a kilőtt ágyúgolyó bír, mindig ugyanannyi hőt fejleszt-e, akár az ágyúgolyóban,
akár a mozgó vonatban, akár egy lezuhanó
súlyos tömegben van meg ugyanaz az energia,
s hogy az a hőmennyiség, amelyet a gőz hengerébe vezettünk, mindig ugyanannyi munkát
végez-e, akármilyen szerkezetű az a gép és
akármilyen folyadék gőze feszíti is a dugattyút.
Tehát egy bizonyos mennyiségű munkának
mindig meghatározott mennyiségű hő felel-e
meg ? É s megfordítva: egy bizonyos mennyiségű hő mindig meghatározott mennyiségű
munkát végez-e ? Van-e tehát a hő es a munka
értéke között állandó viszony? É s ha van,
mennyi e viszony értéke ?
Nagyon fontos, általános természetű dolog
van ebben a kérdésben. Minden dologról csak
akkor szerezhetünk magunknak pontos tapasztalatot, ha azt meg is tudjuk mérni.
A kis gyermek meglátja a holdat és kinyújtja érte a karját. Tetszik neki a mennyezetről lelógó ingó lámpa is és ezt is el szeretné
kapni. De, ha jobban megnő, nem tesz hiábavaló kísérleteket, széket ragad, felmászik az
asztalra és úgy gyönyörködik majd benne.
Ennek a gyermeknek már van fogalma a
távolságról, mert meg tudja azt mérni — a
maga módja szerint.
A pénznek értékét is csak akkor fogja
először megismerni, ha megtudja, hogy a boltos
két krajcárért több cukrot ád, mint egyért.
Az orvosnak tisztában kell lennie azzal, hogy
melyik eledelnek van nagyobb tápláló ereje és
a gépésznek is tudnia kell, hogy mennyi kőszenet vigyen magával egy bizonyos hosszúságú útra, tudnia kell, hogy az elégetés alkalmával fejlődő hő mennyi munkát végezhet.
(Vége köv.)
Tartalom. Vörösmarty mint prózaíró. Radnai
Oszkár. — Elbeszélő költészetünk fejlődése. Lengyel
Miklós dr. — Az erjesztő hatások. Quint József. —
Bevezetés a biológiába. Wagner János. — Az energiáról. Gergely Adolf.

Felelős szerkesztő: Benedek

Budapest 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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MÉRTAN
a népiskolák V-ik és Vl-ik osztályai számára, valamint az ismétlő-iskolák használatára.
írták:
B I T T E N B I N D E R M I K L Ó S és D É K Á N Y
áll. tanítónőképző-intézeti tanárok.

•

MIHÁLY,

Nettó-ára 30 fillér, bolti ára 40

fillér.

=

=

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 69.261/1909. sz. a. kelt
rendeletével engedélyezte az ismétlő- és elemi iskolák számára tankönyvül.
E könyvecske az eddig írott hasonló célú tankönyvek közül magasan kiemelkedik, mert,
mint a hivatalos bírálat is mondja:
„Az sem vitatható el, hogy az 1905. évi tantervhez csatolt „ Utasítás "-t jobban figyelembe veszi és hozzá szorosabban alkalmazkodik, mint az eddigelé megjelent népiskolai geometriai
tankönyveknek, illetőleg példatáraknak bármelyike. Es csak dicsérendő szerzőknek ama törekvése,
melyről Szakjelentésükben megemlékeznek, hogy a Tanterv és Utasítás minden követelményét
egészében és részleteiben ki akarják elégíteni."
Ez a törekvés a következőkben nyilvánul:
1. A könyvecske, más sablonos példatáraktól eltérően, nem tisztán példáknak a gyűjteménye, melyben egyes helyeken csoportosan, csak úgy odadobva, kevés mértani szabály és értelmezés is van, hanem úgy halad előre a tantervben megkívánt tananyag eltárgyalásában, hogy
minden mértani tudnivaló észrevétlenül, önmagától alakul ki a gyermek előtt. Erre a fokozatos
genetikai származtatásra oly nagy gondot fordít a könyv, hogy használata mellett a tanító el
sem térhet a Tanterv és Utasítás követelményeitől.
2. Mivel a népiskolai mértantanításnak főeszköze a szemlélet, azért minden új fogalom
és igazság megismertetése a mindennapi élet egyszerű viszonyai között előjövő mértani alakok
szemléleteiből vonatik el, minélfogva azután a tanítás is elveszti unalmas jellegét s szorosan
gyakorlatiassá válik.
3. Minden új tanítási anyag tárgyalásánál bizonyos gyakorlati célt tűz ki a könyv, pl.:
vizsgáljuk meg a téglát, hogy mi is készíthessünk stb., s így a tanítás mindig élénk érdeklődés
mellett folyik.
4. A tanítást összekapcsolja a gyermek foglalkoztatásával, mert tanítás közben a gyermekekkel magukkal is elkészítteti agyagból, burgonyából stb.-ből, illetőleg megrajzoltatja a
tanítás tárgyát képező testet, lapot stb.
E tankönyvecske tehát minden tekintetben jóval nagyobb sikerrel használható, mint
eddig megjelent társai.
Budapesten, 1909 augusztus 1.

Az egyetemi

nyomda

igazgatósága.

A m. kir. tudományegyetemi nyomda kiadásában most jelent meg a

oS német olvasókönyv
a népiskolák V—VI. oszt. számára.

A népisk. ú j T a n t e r v a l a p j á n í r t m a g y a r n y e l v ű k i a d á s b ó l f o r d í t o t t a és á t d o l g o z t a :

HAJNÓCZI R. JÓZSEF, kir. tan., tanfelügyelő.
:—= Bolti ára 1 korona 80» fillér, nettó-ára 1 korona 40 fillér.
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Engedélyeztetett a vall.- és közokt. m. kir. min. 1909. évi 58.156. sz. a. kelt rendeletével.
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NEMZETI OLVASÓKÖNYV
a népiskolák

II. és III. osztályai

számára.

Az új Tanterv szerint szerkesztették:

RADNAI REZSŐ,

GYULAI ÁGOST,

TIIÓTT REZSŐ,

vallás- és közoktatásügyi miniszteri
osztálytanácsos;

pedagógiumi tanár;

leánygimnáziumi tanár, a Nepisk.
Könyvt. Int. Biz. előadója.

A II. osztály számára szolgáló kötet bolti ára (54 f, nettó-ára 48 f.
A III. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 72 f, nettó-ára 54 f.

Engedélyezve a vallás- és közoktatásügyi in. kir.
minisztérium 1909. évi 47.107. sz. rendeletével.
E könyveket

minden

megrendelőnek

nettó-áron

szolgáltatjuk

ki.

A négy kötetre tervezett műből, mely a gyakorlati pedagógia minden becses tanulságát
értékesíteni kívánja s mely llakssányi Dezső festőművész rajzai után a nemrég elhunyt jeles
fametsző, Morelli Gusztáv által számos eredeti illusztrációval van élénkítve, eddig két kötet
jelent meg. Ezekre vonatkozólag a következőket jegyzi meg a Hivatalos Közlöny 1909. évi
május hó 1. számában megjelent bírálat:
„Manap már majdnem axiómává alakult ki a pedagó- teszi, hogy a szerzők nemzetinek nevezik az olvasókönyveiket. De ezenkívül van rá más jogcímük is.
giai köztudatban az az igazság, hogy a népiskolai olNemcsak a történeti, a néprajzi, a földrajzi olvasvasókönyv a nemzeti nevelésnek egyik fő-fő eszköze.
mányokkal, nemcsak a hazafias lírai költeményekkel
Ezért megkövetelik tőle, hogy anyagát a nemzeti irodalomnak olyan termékeiből vegye, amelyek a gyer- törekszenek a tanulókban nemzeti érzelmeket és gonmeki szellemmel hasoniváuúak, kongeniálisak. Meg- dolkodásmódot nevelni, hanem még a természettudokövetelik tőle, hogy olyan nemzeti biblia-féle legyen. mányok köréből vett olvasmányokkal is. Sikerült
Az eszménykép oiyan olvasókönyv, mely egészen iro- ezekbe is nemzeti szellemet lehelniük oly módon, hogy
dalmunk remekeiből van összeállítva. Csakhogy az néprajzi elemeket vegyítettek közéjük. Bemutatják
ilyet egy csapással előteremteni nem lehet. Az ilyen például a diófát, a hársfát, a szilfát, mint a magyar
olvasókönyv apránként keletkezik, évtizedek során oly nép kedvelt fáit; bemutatják a háziállatokat úgy,
módon, hogy minden olvasókönyv kerít legalább egy amint a magyar nép veszi hasznukat, amint a magyar
pár ilyen mintaszerű olvasmányt; ezeket az utána ember bánik velük. Részben szintén a nemzeti momenkövetkezők nemcsak hogy örökbe veszik, hanem a tumot érinti, de főként esztétikai és stiláris szemmaguk részéről is megtoldják egynéhánnyal. így jön pontból érdemel dicsérő említést az az igazi műgond,
létre a klasszikus olvasmányoknak valóságos hitbizo- amellyel a szerzők az olvasmányokat átdolgozták.
mánya. Az időrendben legutolsó olvasókönyv játssza Ama helyes elvük mellett, hogy az olvasókönyvet
a majoreszkó szerepét. Ilyen ez a két kötet. Ami iro- nem írni, hanem szerkeszteni kell, a szerzők minden
dalmilag és pedagógiailag abszolút értékű olvasmány erejüket és képességüket — az új olvasmányok megaz eddig megjelent olvasókönyvekben ögszegyülemlett, szerzésén és a meglevők közt való választáson kívül —
azt a szerzők majdnem kivétel nélkül átvették. Át az anyag művészi átalakítására fordították. E két
kellett venniök, mert olvasókönyveinknek épúgy köz- kötet olvasókönyv keletkezésének ez a legfőbb és
kincse ez, mint a költeményeknek az a kánonja, ame- legszebb jogcíme. A nemzeti jelzőn kívül meglyet minden osztály számára kötelezőleg megállapított érdemlik az irodalmi jelzőt is, nemcsak azért, mivel
az Utasítás. Ez magában véve nem érdem, de meg olvasmányaik legnagyobb részét irodalmunk becses
nem tenni mulasztás, hiba volna. Az átvételnél az a termékei teszik, hanem azért is, mivel minden soruk
biztos ítélet érdemel elismerést, amellyel az ilyen irodalmi színvonalon á l l . .
becses olvasmányokat a kevésbé értékesek sokasá„Mindezekhez járul még az is, hogy * szerzők az
gából ki tndták választani.
Utasításnak ide vonatkozó részét
minden ízében át1
De már az igazán nagy érdeme a szerzőknek, értették és megvalósították."
„...Végül megemlítem a könyvek nyomdai kiállítását
hogy úgy régi irodalmunk porlepte thékáiból, mint
különösen újabb irodalmunkból jelentékeny meny- és a képeket. A büszkeség egy nemével állítom, hogy
nyiségben vettek olyan olvasmányokat, amelyekkel e tekintetben e könyvek nemcsak minden eddigi
az értékes olvasmányoknak előbb említett állókin- olvasókönyvünket felülmúlják, hanem hogy méltán
csét gyarapították. Már ez a körülmény is jogosulttá sorakoznak az angol és az amerikai olvasókönyvekhez."
E külsőleg is szép és kedves kiállítású, páratlan müvésziességgol s gazdagon illusztrált könyveket a legmelegebben ajánljuk a t. Tanító urak ügyeimébe, megjegyezvén, hogy mutatványpéldiínyokkal készségesen szolgálunk. Ezen olvasókönyvből a IV. oszt. számára szolgáló kötet még a folyó évben,
az V—VI. oszt. számára szolgáló kötet pedig a jövő év elején fog megjelenni.
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Értesítés!
Az állami elemi népiskolák gondnoksága és az állami elemi népiskolák
tanítói, illetve igazgató-tanítói számára az 1868. évi XXXYI'L, 1876. évi
XXVIII., 1007. évi XXVI. és az 1908. évi XLYI. törvénycikkek végrehajtása tárgyában az 1909. évi 53.000. sz. a. kelt rendelettel kiadott

UTASÍTÁS
már megjelent és kapható. Ira 2 K 12 f.
Ezen Utasítást a pénz előzetes beküldése esetén portómentes hatóságoknak,
hivataloknak és intézeteknek portómentesen küldjük meg.
Budapest, 1909. évi augusztus hó.
Az egyetemi nyomda
igazgatósága.

PÁLYÁZATOK.
Pályázat a selmeczbányai I. számú ev. egyház
kántortanítői állására. A német nyelvben való teljes
jártasság szükséges. Javadalom: évi 1400 korona, előleges havi részletekben ; 120 korona lakbér; 100 korona
kántori díj ; 20 m3 kemény tűzifa (értéke 120 korona);
stóla átlag 50 korona. A kellően fölszerelt folyamodványok f. évi augusztus 15-ig az alulírt hivatalhoz
beküldendők. Selmeczbánya, 1909 július 19. Händel
Vilmos, ev. főesperes.
(1031—III—3)
Pályázat a vajszkai (Bács m.) újonnan szervezett
harmadik kath. fel. tanítói állásra. Fizetése : 200 korona lakás-, 20 korona kertátalány, 200 korona törzsfizetés, Vajszka község pénztárából; 200 korona államsegély ; 600 korona a kalocsai alapítványi pénztárból.
Tannyelv : magyar, de a sokác nyelv ismerete előnyben
részesül. Tantermet az iskolaszék jelöli ki. Ismétlőiskoláért külön díj nem jár. Folyamodványok augusztus
15-ig főt. Fuchs József esperes-plébános címére, Hódságra küldendők.
(1041—III—2)
Anyitrai nyilv. polgári iskolához 3 okleveles tanár
kerestetik (nyelvész-matematikus és rajztanár). Hiteles
okmánymásolatokkal fölszerelt ajánlatok az iskola
igazgatóságához intézendők.
(1046—IV —3)
A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvény-társaság likér-kohótelepi magyar tannyelvű elemi
nép- és iparostanonc-iskolájánál újonnan rendszeresített segédtanítói állásra 1200 korona kezdő fizetéssel
(utólagos havi részletekben fizetve), szabad garszonlakás és szabályszerű fűtési illetmény élvezetével
egybekötött járandóság mellett pályázat nyittatik.
lígyenlő képesítés mellett előnyben részesülnek oly
pályázók, kik a rajz- és énektanításban kellő jártassággal bírnak s a kezdőket zongorázásban sikerrel
képesek oktatni. Okleveles és nőtlen tanítók kellően
fölszerelt pályázati kérvényeiket folyó évi augusztus
hó 15-ig a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű-Részvénytársaság likéri kerület iskolaszékéhez, Likér-kohótelepre (u. p. Nyustya, Görnör megye) nyújtsák be.
Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. Az elnökség.
(1067—III—3)
A szepesmátyásfalvai róm. kath. kántortanítói
állomásra augusztus 26-ra pályázat hirdettetik. Fizetés: 1000 korona. Pályázók folyamodványaikat helyi
iskolaszékre címezve, a szepesófalvi kerület tanfelügyelői hivatalához, Hanusfalvára küldjék.
(1142—II—2)

Az alsónemesapátii községi iskolánál rendszeresített másodtanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : államsegély 900 korona, községtől 100 korona,
egy kis szoba. Kötelessége: a kijelölt osztályokat
tanítani, ismétlősöket felváltva oktatni, a templomban
a gyermekekre felügyelni, a kántori teendőket szükség
esetén végezni, az iskolaszéki jegyzőséget kívánatra
teljesíteni. Okleveles, róm. kath. férfitanítók kérvényüket az iskolaszék címére küldjék. Pályázati határidő : augusztus 15. Személyes megjelenés kívántatik.
Az állást szeptember 1-én kell elfoglalni. Alsónemesapáti (Zala m.). Az iskolaszék.
(1059—II— 2)
Az alsórétfalai róm. kath. kántortanítói állásra
augusztus 18-ig pályázat hirdettetik. Javadalma : egyháztól készpénzben 532'50 korona, államsegély 326
korona, természetbeni járandóságokból 141'50 korona,
kétszobás lakás, mellékhelyiségekkel és gazdasági
épületekkel. Kötelessége: a mindennapi és isuiétlőiskolát önállóan vezetni és az összes kántori teendőket
végezni. Tannyelv : tót-magyar. Zongorázásban is jártasok előnyben részesülnek. Kötelező próbaorgonálás,
pályázók költségén, augusztus 24-én. Az állomás szept.
1 - éri elfoglalandó. Kérvények a plébános iskolaszéki
elnökhöz, Alsórétfalu (Puchó mellett, Trencsén vm.),
küldendők.
(1087—II—2)
A marczalii polgári iskolaegyesület az általa fenntartott és államilag segélyezett polgári fiúiskolánál
a mennyiségtani és természettudományi szakra egy
új tanítói állást rendszeresített, melynek betöltése
céljából ezennel pályázatot hirdet. Az állás az első
évre ideiglenesen töltetik be és ezen évben 1600
korona fizetés és 400 korona lakbér élvezetével vau
egybekötve. Pályázati kérvények Adám János apátplébános elnökhöz, Marczali (Somogy m.), címezve,
1909. évi augusztus hó 15-ig adandók be.

(1088-11—2)

A pozsonyi kongr. izr. polgári leányiskola iskolaszéke szeptember l-re mennyiség- és te>mészettudományszakos tanerőt alkalmaz. Az állás ideiglenes és a
jövő tanév folyamán az iskola állandósítása vagy feloszlatása iránt intézkedés fog történni. Évi összilletmény 1440 korona. Képesített vagy szakvizsgázott
tanerők kérvényeiket augusztus 15-ig dr. Stern Mór,
alelnök úrhoz intézzék. Berger Benő, iskolaszéki
jegyző.
(1116-11-2)
Okleveles, hosszabb gyakorlattal bíró tanító állást
keres. Cím : „Nevelő", Rohoncz, post-rest.
(1135—II—2)
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A nagyszebeni-belvárosi róm. kath. elemi fiúiskolánál nyugdíjazás folytán megüresedő kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása:
1200 korona törzsfizetés, a törvényes ötödéves korpótlékok és lakbér. Kötelessége : a neki kijelölt osztály
önálló tanítása és szükség esetén a kántori teendőkben segédkezés. Az egyházközség magyar- és németnyelvű lévén, a pályázónak a német nyelvet is teljesen
bírnia kell. Pályázati határidő: f. évi augusztus hó 20-ika.
A kellőkép fölszerelt folyamodványok a nagyszebeni
róm. kath. plébániai hivatalhoz küldendők. Kántori
képességük bemutatására a pályázókat külön fogja
meghívni az iskolaszék. Nagyszeben, 1909 július 24-én.
Herceg Hohenlohe Károly Egon plébános, iskolaszéki elnök.
(1093—III—2)
A makói orth. izr. hitközség elemi népiskolájában
nyugdíjazás folytán üresedésben levő tanítói állás betöltésére ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állás javadalmazása : törzsfizetés a hitközség pénztárából évi
440 korona, Makó város segélye 210 korona, remélhető államsegély, melynek kérvényezése elintézés alatt
van, 450 korona. Összesen: 1100 korona. Lakbér a
hitközség pénztárából 360 korona. Pályázni óhajtók
szíveskedjenek képesítési okmányaikkal és eddigi működésükről szóló bizonyítványokkal fölszerelt kérvényeiket alulírott iskolaszéki elnök címére két héten
belül beküldeni. Weisz Mózes, a makói orth. izr. hitközség iskol'aszéki elnöke.
(1037—II—2)
A nagyzsámi (Temes megye) községi iskolánál
egy üresedésben levő rendes tanítói állásra a következő pályázatot hirdetjük. Fizetése : 960 korona készpénz, 16 korona írószerátalány, 6 korona meszelési
átalány, 8 köbméter kemény hasáb tűzifa, szabad
lakás a 347. házszám alatt levő iskolaépületben (2
szoba, konyha, közös istálló, pince, padlás és mosókonyha), a házikertnek egy része (:Í30 m-) és az 1907.
évi XXVII. t.-c. értelmében járó korpótlék. A megválasztott tanító köteles egy kijelölendő osztályt
vezetni, a tornát hat osztályban tanítani, a kántort
szükség esetén helyettesíteni és esetleg a gazdasági
ismétlő-iskolában tanítani. Az állás csak olyan tanítóval lesz betöltve, ki róm. kath. vallású, a magyai és
német nyelvet szóval és írásban tökéletesen bírja. A
kellően fölszerelt és bélyegeit folyamodványok a községi iskolaszékhez augusztus hó 20-ig küldendők be.
Nagyzsám, 1909. évi július hó 26-án. Vinter Mihály,
iskolaszéki elnök Knöbl Mihály, iskolaszéki jegyző.

(1101-11—2)

A szentistván-oszlár-pusztai I—VI. osztályú
áll. segélyezett iskolánál újonnan rendszeresített tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jav dalrna : 1000
korona évi fizetés havi előleges részletekben, természetbeni lakás és kert. Pályázati kérvények f évi
augusztus hó 15-ig Haader György iskolaszéki elnökhöz, Tápiósáp küldendők.
(1100 —II—2)
A vallásalap által fenntartott ecsegpusztai borzi
majorban levő róm. kath. jellegű népiskolánál üresedésbe jött tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás: az iskolát fenntartó alapítványi uradalom
részéről előleges havi részletekben járó egyezer korona évi készpénzfizetés, egyszáztíz korona fűtési átalány, természetbeni lakás az iskolaépületben, és ablioz
tartozó mellékhelyiségek használata, esetleg a szabályszerű lakáspénz, az 1907. évi XXVII. t.-cikkben megállapított korpótlékok. Kötelessége a tanítónak : az
osztatlan iskolában úgy a mindennapi, mint az ismétlőtanítványokat a törvényszabta módon tanítani és nevelni. A vallásügyi minisztériumnak címzett folyamodványok 1909 augusztus 22-ig küldendők Dévaványára,
Fröhnert Lajos esperes-plébánoshoz.
(1123-11-2)
Egy kath., jóhangú és orgonista segédkántori, esetleg segédtanítói állást keres. Cím: Csirmaz Béla,
Nagyiván, Heves m.
(1153—1—1)
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A liszkófalvi evang. leányegyház okleveles tanítót
keres. Az iskola osztatlan, a. tannyelv tót. Fizetése :
kérvényezendő államsegéllyel 1000 korona készpénz
és terményekben, a korpótlékok is az államtól kerelmeztetnek. Tisztességes új lakás és kert. Folyamodványok augusztus 26-ig Rózsahegyre, az evang. lelkészi hivatalhoz küldendők.
(1130—11—2)
Kálnól ev. egyház iskolaügyének rendezetlensége
miatt a tanítói állás ideiglenes betöltésére pályázatot
hirdet. Fizetés : havonként készpénzben 80 korona,
lakás, fűtés. Pályázhatnak oklevéllel bíró tanítónők
is. A megválasztott tanítónak kilátásai lehetnek,
hogy a tanítói állásban véglegesen megmarad. A
pályázatok augusztus 18-ig Káinóra, ev. iskolaszéki
elnökhöz küldendők.
(1131—11—2)
A czachi (Nyitra m., u. p. Németpróna) újonnan
szervezett második tanítói állásra pályázat hirdettetik. Az állás jövedelme: újonnan épült megfelelő
lakáson kívül 1000 korona készpénz, melyből 800 korona államsegély, esetleges korpótlék biztosítva van.
Kötelessége: a III—VI. osztály vezetése és valláserkölcsös tanítása. Nős, róm. kath. tanítók előnyben
részesülnek. A német nyelv tudása előnyös. A kellően
fölszerelt kérvények 1909 aug. 15-ig a róm. kath.
iskolaszékhez küldendők. Az állomás október 1-én
lesz elfoglalandó. Iskolaszék.
(1104—I—1)
A gutarföldei községi elemi népiskolánál nyugdíjazás folytán üresedésbe jött tanítói, esetleg tanítónői állásra pályázatot hirdetek. Javadalmazása a következő : I. Szabad lakás az iskolaépületben, mely áll
2 szoba, éléskamra és konyhából és melléképületekből. II. Készpénzben aj 64 tanköteles gyermek után
beíratási és tandíj fejében fejenként 4 korona 50 fillér =
288 korona; bj 5°/o iskolai pótadóból 198 korona;
c) 2 öl hasáb, kemény tűzifa 20 korona; d) község
pénztárából 76 korona. III. Egy katasztrális terjedelmű
belsőség 12 korona, összesen 600 korona. Az 1000
koronára való kiegészítésért a megválasztás után kell
folyamodni. A választás Gutarföldo községházánál, f.
évi aug. 26-án d. e. 10 órakor lesz megtartva s a
szabályszerűen fölszerelt pályázati kérvények a községi iskolaszékhez címezve, f. évi aug. 23-ig nyújtandók be e a később érkező kérvények figyelembe vétetni nem fognak. Az állás f. évi szept. 1-én foglalandó el. Gutarfölde, 190!» július 27-én. Bartha László,
iskolaszéki elnök.
(1120—1—1)
A rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság
rákosbányai népiskolájánál 12uu korona kezdőtizetéssel rendszeresített, garszon-lakással és szabályszerű
fűtési illetmény élvezetével egybekötött második tanítói állásra pályázatot hirdet. Okleveles, nőtlen tanítók kérvényeiket f. évi aug. hó 15-ig az iskolaszék
címére, Szirkvashegyre (u. p. Nagyrőcze) küldjek.
Előnyben részesülnek, kik a rajzot, karéneket, a kertészetet és a kézügyességet tanítani tudják. Az állást
aug. hó 31-ig keli elfoglalni.
{1147—II-—1)
A kocsohátpusztai (Torontál megye) magániskolába róm. kath., okleveles tanítónő kerestetik. Javadalmazás egy évre : 900 korona, lakás, fűtés, világ ítás, kerthasználat. Az állás szept hóban foglalandó
el. Pályázatok bizonyítványmásolatokkal, mik vissza
nem küldetnek, a kocsoháti urad. intézőséghez, Valkányra eímzendők.
(1149—II—1)
Pályázat a nagybánhegyesi (Csanád m.) evang.
egyház IV. tanítói állására. Hiványa: szabad lakás,
kerttel; évi 400 korona, negyedévi részletekben, előre ;
40 hektoliter búza helyett 480 korona; 2 öl kemény
tűzifa; 2 öl szalma; minden gyermektől 1 csirke,
12 tojás; temetési stólák; énekes halottért 40 fillér,
búcsúztatósért 1 korona. Ezenkívül kapnak a tanítók
együtt a kincstártól — amíg azt adja — 10 kat. hold
föld haszonélvezetét. Tannyelv : magyar-tót. A tanító
kántori teendőket is végez. Pályázati határidő: aug.
20. Leszich László, ev. lelkész.
(1163—11—1)
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Nagyvárad város közs. polgári iskolájánál egy
rendes rajztanári állás lesz betöltendő. Javadalmazás:
1600 korona alap6zetés, 500 korona évi lakbérilletmény, Nagyvárad város szolgálatában ezen iskolánál
és állásban eltöltött minden öt évi működés után öt
ízben esedékessé váló 100 koronás korpótlék és az
55.556/1909., illetőleg 76.300/1908. számú vallás- és
közoktatásügyi miniszteri rendelet alapján remélhető
400—1000 korona fizetéskiegészítés. Felsőbb jóváhagyás esetén a lakbér 600, a korpótlék pedig 200 koronára emelkedik. Pályázhatnak a szabadkézi rajz
tanítására rajztanári képesítéssel bíró, valamint az
ábrázoló mértanból képesített férfiak. Szabályszerűen
fölszerelt pályázati kérvények Nagyvárad város közs
iskolaszékéhez intézve, f. évi aug. 17-ig alulírottnál
beadandók. Nagyvárad, 1909 július 13. Dr. Thury
László s. k., iskolaszéki elnök.
(1151—I—1)
Bárnál róm. kath. kántortanítóság betöltendő.
Államsegély 200—400 korona (a közeli bírósági döntés szerint); tandíj 80 korona ; stóla; 130—150 pártól
1 véka rozs, '/4 zab, '/2 krumpli, 42 f. Rendes lakás,
kert, 14 hold szántó, fa. Választás aug. 18. Megjelenés kívánatos. Okmányolt pályázatok plébániára küldendők. Barna (pósta, vasút Salgótarján).
(1155-1-1)

A breznóbányai állami polgári iskolával kapcsolatoa napközi otthonba szept. l-re középkorú, gyermektelen felügyelőnő kerestetik. Intelligencia előny.
Járandóság: évi 300 korona készpénz, 1 szoba, konyha
és kamrából álló lákás és fűtés. Az állás iránti megkeresések erkölcsi és születési bizonyítvánnyal fölszerelve, aug. 20-ig Oravecz Károly polg. isk. igazgatóhoz (Győr, Andrássy-út 44.) küldendők.
(1156-1-1)
Nyugdíjazás folytán megüresedett nákófalvai községi iskolai kántortanítói állásra pályázatot hirdetek.
Pályázni óhajtókat fölkérem, hogy a törvényben előírt
képesítésüket és eddigi működésüket igazoló okmányokkal fölszerelt kérvényüket hozzám f. évi augusztu-i
hó 20-ig adják be. Az állás f'. évi szeptember hó 1-én
elfoglalandó. Az állás javadalmazása: Tanítói fizetés :
1000 korona készpénz, szabad lakás, mely áll : 2 szoba,
1 konyha, 1 kamra, 1 pince és 150 [ ]-öles házikertből és 6 korona irodaátalány. Kántori fizetés: 210
korona készpénz, 1 hold üres szőlőkert, 600 Qj-ö'.es
legelőkert, 400 [ -öles legelőkert és 300 [j-öles legelőkert 125 korona bt csertőkben és a megállapított stólajövedelem. A megválasztott kántor köteles minden
istenitiszteleten közreműködni a róni. kath. egyház
általános, az egyházmegyei rendeletek és a helyi
szokások szerint. Megkívántatik, hogy a folyamodik
próbaorgonálásra megjelenjenek. Kelt Nákófalván,
1909. évi július hó 31-én. Weber Antal, iskolaszéki
elnök.
_
(1157-1 1}
Körmöczbánya szab. kir., r. t. főbányaváros elemi
fiúiskolájánál megüresedett rendes tanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 1400 korona
törzsfizetés, 280 korona lakáspénz, 28 köbméter kemény
tüzelőfa és hét ízben esedékes 140 koronás ötödéves
korpótlék. Megválasztott tanító köteles az országos
tanítói nyugdíjintézetbe belépni, a városi alsófokú
ipariskolában a város által megállapítandó külön díjazás mellett tanítani. Az állomás az értesítéstől számított
tizenöt napon belül foglalandó el. A kellően f ölszerelt
kérvények — amelyekben a magyar honosság is igazolandó — az iskolaszékre címezve, augusztus 15-ig
nyújtandók be. Körmöczbányán, 1909. évi július hó
29-én. Palkovics Emil polgármester, iskolaszéki elnök.
(1158-1-1)
A felsöszentmártoni róm. kath. Ill-ik sorszámú
tanítói állomásra aug. 15-ig pályázat hirdettetik.
Jövedelme : 1000 korona készpénz, egy szoba a lakás
és kert pótlására 20 korona és egyszerű bútor. Nők
is pályázhatnak. Kérvéuyek az iskolaszékhez küldendők.
(1162—1—1)
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Okleveles tanítónő fölvétetik polgári iskolai magántanulók tanítására. Felsőbányán, a zárdában.
(1132—III —1)
A kölesei ág. hitv. ev. egyház kántortanítói állására pályázatot hirdet. Fizetés : államsegéllyel együtt
1000 korona; igen szép úri lakás s kert. Pályázat
aug. 15-ig alulírotthoz adandó be. Bortnyik György,
ev. esp.-lelkész, iskolaszéki elnök.
(1152 l —1)
Békés község iskolaszéke a motorosvasút-állomástól
10—12 percnyire levő újonnan szervezett bélmegyeri
II. iskola tanítói állásának betöltésére pályázatot térdet. Javadalom: 1000 korona törzs íizeté.-, két szoba,
konyha, kamara s melléképületekből álló lakás és
kert haszonélvezete. Kötelessége: a mindennapi és
ismétlő-tanköteleseken kívül saját vallású növendékeit,
az illetékes egyházzal kölcsönösen megállapított tiszteletdíjért, vallásoktatásban részesíteni. Kellően íölszerelt pályázati kérvények aug. 2 i-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők. Megválasztott tanító állását
szept. 1-én elfoglalni tartozik. Dr. Török Gábor, iskolaszéki elnök.
(1159—II—1)
A lónyabányai községi elemi népiskolánál f. évi
szeptember hó 1-én betöltendő tanítói állásra ezennel
pályázat hirdettetik. A megválasztott tanító működési
köre az I—II. elemi osztály ellátására fog terjedni.
A tanító évi fizetése : 1000 korona, mely a községi
pénztárból, havi előleges részletekben lesz fizetendő.
Az állásra mindkét nembeli okleveles tanítók pályázhatnak. kik iskolai képzettségüket, magyar állampolgárságukat, feddhetlen előéletüket, eddigi szolgálataikat, nyelvismereteiket s egyéb esetleg, s képességeiket, valamint magyarul tudásukat igazoló okmányokkal fölszerelt kérvényeiket Svelila Géza községi
iskolaszéki elnökhöz f. évi augusztus hó 20-án d. u.
6 óráig beadni kölelesek. Lónyabányán, 1909 július
hó 31-én. Svehla Géza, iskolaszéki elnök. Hajdú Lajos,
iskolaszéki jegyző.
(1160—I—1)
A hegyhátszentjakabl (Vas in.) róm. kath. 11.
tanítói állásra aug. 15-ig pályázat hirdettetik. Javadalom : bútorozott szoba, kertilletmény 20 korona,
hitközségtől 100 korona, államsegély 900 koroni.
Kötelességei: a reábízandó osztályok és ismétlősök
tanítása, a gyermekeknek templo i.ba vezetése és ott
rendben tartása, kántoriakban való s'gédkezés. Választás aug. 15-én délután 3 órakor. Állás szept. 1-én
elfoglalandó. Csak nőtlen tanítók pályázh.itnak. Személyes megjelenés előnyös. Kérvények főtisztelendő
Angyal György plébános, iskolaszéki elnök címére,
Síőcze (u. p. Riuiányj küldendők. Főnyi Ödön, iskolaszéki jegyző.
(1105—11—1)
Vencsellöi (Szabolcs vm.) róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat. Javadalma : 13 katasztr. hőid,
880 O'öl szántóföld és rét, párbér 30 köböl rozs,
4 öl kemény tűzifa, stólnjövedelem körülbelül 120
korona, készpénz a községtől 104 korona, fizetéskiegészítés államsegélyből 242 korona. Két szoba, konyha,
kamra, istálló és félszer. Minden adó a kántortanító
terhe. Kötelességei : díj levél szerint. Keresztlevél,
házasságlevél, illetőleg szabad állapotot igazoló lelkészi bizonyítvány, tanképesítő-oklevél, működési és
erkölcsi bizonyítvánnyal szabályszerűen fölszerelt
kérvények alulírotthoz küldendők. Énekpróba és választás augusztus hó 17 én d. e. 9 órakor. Az állomás
a választásnak főegyházmegyei főhatósági jóváhagyása
után azonnal elfoglalandó. Pályázók útiköltséget nem
kapnak. Bukoveezky Sándor esperes-plébános, iskolaszéki elnök.
(1167—1—1)
A bácsújfalui ev. egyház harmadik tanítói állására pályá/arot hirdet. Törvényszabta fizetés és szabad lakás. Fol\amoc'hatnak augu ztu-i 21-ig. Tannyelv : tót. Medveeky Károly, ev. lelkész.
(1169—II—1)
Okleveles tanítónő iskolához keres alkalmazást.
Nagyvárad, X. sz. állami óvoda. (1170— II— ÍJ
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Az óturai ev. egyház 3 írtványbeli tanítói állásra
pályázatot hirdet, amelyekben a tannyelv : tótmagyar. 1. Dubraván a nagyobb gyermekek számára. Fizetés: 1000 korona, 20 pozsonyi mérő rozs,
^gy szántóföld, lakás, kert és aprított tűzifa. 2.
Ugyanott, a kisebb gyermekek számára. Fizetés:
800 korona, lakás, kert és 3 öl aprított tűzifa. 3. Papiadon a kisebb gyermekek számára. Fizetés: 800 korona, lakás, 20 korona kertilletmény, 3 öl aprított
tii-ifa. Jelentkezni augusztus 20-ig lehet az óturai ev.
lelké.-zi hivatalnál, Óturán (Nyitra m.).
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Nevelőnői állást keres okleveles óvónő (magyarnémet). Megkeresések Lubersbeck Teofil ev. tanítóhoz,
Városhodász (Vas m.), intézendők. (1182—1—1)
A szöllőskei ref. tanítói állásra pályázatot hirdetek.
Javadalom : föld-, tandíj, terményekben 318 korona,
652 korona államsegéllyel 1000 korona ; illetékeseknek
megfelelő korpótlék. Fölszerelt kérvények alulírotthoz
küldendők. Szőllőske (u. p. Ladamócz), Kozma Gedeon,
ref. lelkész.
(1183—1—1)
Kiskúnmajsa (Pest m.) községi iskolaszéke egy
újonnan szervezett óvónői állásra pályázatot hirdet.
Javadalma: 800 korona évi fizetés, 120 korona dajka(1168—1—1)
A csendlaki róm. kath. iskolánál újonnan rend- tartás, a község pénztárából; korpótlék és természetszeresített második osztálytanítói állásra augusztus beni lakás. Szabályszerűen fölszerelt kérvényeiket alul19-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: államsegély írott iskolaszéki elnök címére, f. évi augusztus 20-ig
•J00 korona, az iskolaszéktől 100 korona és egyszobás küldjék be. Kiskúnmajsa, 1909 augusztus 2. Varga
(1184—II—1)
lakás. Kötelessége: a kijelölt osztályt vezetni, az Kálmán, iskolaszéki elnök.
ismétlő-oktatás és kántoriakban segédkezni. Fölszerelt
A csallóköz-várkonyi (u. p. Cs.-Nyék) róm. kath.
kérvények a csendlaki iskolaszékhez címzendők. Csend- iskolánál megüresedett osztálytanítói állásra augusztus
lak, u. p. Ferenczlak, Vas m. 1009 augusztus 31. Az 20-ig pályázatot hirdetünk. Javadalmazás : 1000 (ezer)
iskolaszék.
(1171—I—1)
korona s egyszobás lakás, a legszükségesebb bútorzattal. Orgonához értő férfitanítók előnyben részesülMatematikai szakos polgári iskolai tanítónő keresnek. Iskolaszék.
(1185—1—1)
tetik a brádi nyilvános jogú magán polgári leányA bajmoki róm. kath. elemi népiskolánál egy férfiiskolához. Zenéhez értők előnyben részesülnek. Kérvények, oklevéllel fölszerelve, augusztus 2í*ig az tanítói állás betöltendő. Javadalmazás: a) a községi
iskola tulajdonosához, Choluoky Lászlónéhoz, Brád pénztárból, havi előleges részletekben, 900 korona;
lllunyad megye), intézendők. Fizetés: 1000 korona. b) Szabadka szab. kir. város által adományozott 30
(1200 Qöles) hold földből 3 kat. hold és 383 Q ö l ;
(1172—I—I)
Oklevéllel bíró polgári iskolai tanítónőt keresek c) a községi pénztárból évi 200 korona lakásbér. Előmintegy 10 leányka mellé, kik közül eggyel a pol- léptetés esetén a betöltendő állás javadalma lesz:
gári iskola negyedik osztályát, a többivel pedig a aj 900 korona készpénz, a községi pénztárból; bj 100
po gári iskola első osztályát kell magánúton elvégez- korona államsegély ; c) 200 korona lakásbér, a községi
letui és év végén nyilvános polgári iskolában levizs- pénztárból. A megválasztandó tanító köteles: 1. az
gáztatni. A rendes tantárgyakon kívül hetenként 3 iskolaszék által kijelölt osztályt vezetni; 2. a IV—VI.
ólán együttesen zongora is tanítandó. A fiz. tés 10 osztály bunyevácajkú tanulóit heti két órában, külön
hónapra: lakás és 1400 korona. Az állás szeptember díjazás nélkül, anyanyelvi oktatásban részesíteni, amiért
hó elsején elfoglalandó és azt év közben elhagyni a bunyevác nyelv teljes bírása szükséges. A megválasznem szabad. A pályázók sajátkezűleg írt, bélyegtelen tandó tanító köteles tagja a „Zomborvidéki róm. kath.
másolati okmányokkal, rövid életrajzzal és legújabbi tanítóegyesületnek". A pályázati határidő: augusztus
arcképpel ellátott egyszerű levélben, a hirdetés meg- hó 20. A kellően fölszerelt kérvények főt. Hegedűs
jelenésétől számított 15 napon belül jelentkezhetnek Lénárd esperes-plébánoshoz küldendők, Bajrnokra.
alulírottnál. Megválasztás esetén az eredeti okmá(1190-1-1)
nyok bemutatandók lesznek. iúnszeiltmiklós, 1909
A kenézlőí községi elemi népiskolánál rendszereaugusztus 2. Nagy Liszló, állami igazgató-tanító.
sített tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadal(1177—1—1)
mazás: 1000 korona törzsfizetés, mely összegből 900
A mezőszentgyörgyi reform, egyházban pályá- korona az állampénztárból, 100 korona a községi
zatot hirdetek ideiglenes tanítóságra, egy tanévre. pénztárból folyósíttatik; az új iskolaépületben 3
szoba, konyha és kamarából álló lakás s az iskolai
Fizetés: havonként 80 korona készpénz, lakás a tanítói
lakon egy szoba, fűtésre 6 m. fa, temetési stóla. Úti- kért használata. Kötelessége: a hatosztályú községi
költség 6 korona. Kötelességei: I—VI. köznapi és iskolai és a netalán létesítendő gazdasági ismétlőI — III. ismétlő-iskolás növendékek oktatása, a kántoriak iskolai tanítás és tanítói kötelességek teljesítése. Az
végzése. Helyét f évi augusztus 31-én elfoglalni tar- oklevél és szolgálati bizonyítványokkal felszerelt pátozik. Pályázati kérvények, okmányokkal, nagytiszt, lyázati kérvények a kenézlői községi iskolaszék elnökid. Medgyasszay Vince mezőföldi ref. esperes úrhoz, ségéhez folyó évi augusztus 26-ig beadandók. Kelt
Balatonfőkajárra küldendők, f. évi augusztus 20-ig. Kenézlő, 1909 július 31. Az iskolaszék. Virányi János,
Csapó Ödön ref. h. lelkész, iskolaszéki elnök.
iskolaszéki elnök. Vas János, iskolaszéki jegyző.
(1179-1-1)
(1191-1-1)
A dombegyházi (Csanád m.) községi elemi iskola
6115/1909. sz. Pályázati hirdetmény. Pályázatot hiregy belső tanítónői és he: minmajori pusztai tanítói detek a clevelandi (Ohio állam, Amerikai Egyesültúj állásaira pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 1000 Államok) magyar református egyházközség orgonistakorona, melyből 900 korona államsegély és 100 korona kántortanítói állására, mely a konventi elnökség által
a községtől; szabad lakás és kert. A tanítónő kert- és évnegyedi előleges részletekben folyósítandó évi 500
lakbére esetleg törvényelőírta megváltási összegben. dollár (2500 korona) javadalommal van egybekötve.
A megválasztott tanító az ismétlő-iskolai oktatást és A kinevezés ideiglenes minőséggel történik s a kinevea tanítónő a női munkatanítást is díjtalanul kötelesek zendő véglegesítését egyévi kii'ogástalan és eredményes
végezni. A kellően fölszerelt s az iskolaszékhez cím- szolgálat után kérheti Pályázhatnak református valzeit kérvények augusztus hó 20-ig küldendők be. Mind- lású, okleveles tanítók. Az állás kinevezés után azonnal
két állás október 1-én foglalandó el. Dörner József elfoglalandó. A kinevezendő véglegesítése után tagja
esperes-plébános, iskolaszéki elnök.
(1181—1-1)
lesz az országos tanítói nyugdíjintézetnek. A kellően
A tapolczai zárdai leánynevelő-intézetben növen- fölszerelt (bélyegtelen) pályázati kérvények 1909 aug.
dékek vétetnek fel, hol a gyermekek a polgárira elő- hó 20-ig az egyetemes konvent ehiökségéhez (Budakészíttetnek, azonkívül zongora és német nyelvből pest, VII., Abonyi-utca 21. sz.) küldendők. Budapest,
k iilonórákat kapnak. Cím : Főnöknő, Tapolcza (Zala m.), 1909 augusztus 3. Bánffy Dezső báró főgondnok, konventi világi elnök.
(81/h—I—1)
zárda.
(1210-1-1)

82. SZÁM.
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A kassal róni. kath. tanítóképző-intézetnél részben a vallás- és tanulmányi-alapból díjazandó gyakorló-iskolái tanítói állásra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak róm. kath. vallású elemi vagy polgári
iskolai tanítói oklevéllel rendelkező oly tanítók, akik
huzamosabb és eredményes gyakorlatot tudnak igazolni. Ezen állás a X. fizetési osztálynak megfelelő
fizetési és személyi pótlék, valamint szabályszerű
lakbérből álló illetményekkel van egybekötve. Pályázati határidő: 1909. évi augusztus hó 20-ika. A pályázati kérvények a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
miniszterhez címezve, Abaújtorna vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtandók be, még pedig azon tanfelügyelőség útján, amelynek kerületében a pályázó
ezidőszerint működik. Budapesten, 1909 augusztus
hó 2. A miniszter meghagyásából, elnöki titkár helyett : Schwöder Ervin, miniszteri s.-titkár.
(82 h - I - 1 )
Betöltendő : az aradi (Arad vm.) csutora-utcai áll.
el. iskolánál egy tanítói; a németperegi (Arad vm.)
áll. el. iskolánál egy tanítói (gör. kath. kántori képesítés igazolandó); a Jászberény-külterületi (Jásznagykúnszolnok vm.) áll. el. iskoláknál nyolc tanítói
állás (gazdasági szakismeretek igazolandók). A kellően
fölszerelt kérvények f. évi augusztus 22-ig bezárólag
azon vármegye kir. tanfelügyelőségénél nyújtandók
be, melynek területéhez az illető iskola tartozik. A kir.
tanfelügyelők megkerülésével akár közvetlenül, akár
más hatóság útján beterjesztett kérvények figyelembe
nem vétetnek Budapest, 1909 augusztus 9. M. kir.
vallás- és közoktatásügyi miniszter. (83/h—I—1)
A t a v a s i róm. kath. tanítói állomásra folyó augusztus 28-ra pályázat hirdettetik. Fizetés: ezer korona.
Nők is pályázhatnak. Kérvények Krávecz Péter esperes címére, Szepeshanusfalvára küldendők.

(1201—1—1)

A feketebalogi (Zólyom m.) társulat magániskolájánál tanítói állásra augusztus hő 20-ig pályázat hirdettetik. Javadalom : szabad lakás, fűtés és 1200 korona készpénz, előleges havi részletekben. Az állás
izraelita vallású és nőtlen tanítóval lesz betöltve. Kérvények Gerő Jakabhoz, Feketebalog, küldendők.
(1203 —II—1)
Az ófehértói róm. kath. kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Fizetése: államsegéllyel 1000 korona, 2 szobás lakás, konyhakert, szántóföld, párbér.
Pályázatok augusztus 18-ig a róm. kath. plébániára
címzendők, Levelekre.
(1206—I—1)
A palonai róm. kath. népiskolánál a kántortanítói
állomás leköszönés folytán megürült, melyre augusztus
hó 23-ig pályázat hirdettetik. Ezen állomás jövedelme :
szabad lakás: 3 szoba, konyha, kamra, pince, gazdasági épület, udvar, 490 Q-öl házikert, 10 hold és 63
Qj-öl föld haszonélvezete, adóteherrel (1 hold 1600
• - ö l ) ; készpénzfizetés 681 korona 80 fillér; nagy
kocsi széna ; stólajövedelem. Kötelességei: a plébániai
összes istenitiszteleteknél orgonálni, énekelni, a mindennapi, úgy a vasárnapi iskolásokat egyházi énekekre
oktatni, szóval mindennemű kántori teendőket végezni,
ostyát sütni, betegekhez menni; az iskolaszék által
kijelölt mindennapi és ismétlő-osztályokat vezetni.
A magyar, illír és német nyelv ismerete szükséges.
A tanítói és kántori oklevéllel ellátott, szabályszerűen
fölszerelt kérvények a palonai róm. kath. iskolaszékre
címezve, főt. Fuchsz József esperes-plébános úrhoz,
Hódságra küldendők. Próba — melyen a pályázók
megjelenni tartoznak — s választás augusztus hó 2ti-án
lesz. Palona, 1909. évi augusztus hó 3-án Firány József,
iskolaszéki elnök.
(1209—II—Íj
Ág. ev., tótul tudó helyettes tanítót vagy tanítónőt
keresek a klicsinyi iskolához. Fizetés: 800 korona,
lakás és 10 m:i fa, melyből a tanterem is fütendő.
Jelentkezés Hodza János főesperesnél, Szucsán (Túrócz.
megye).
(1220-11—1)

LIAPJA.
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A zalacsányi községi elemi népiskolánál megüresedett osztálytanítói állásra pályázatot hirdetek. Pályázhatnak róm. kath. vallá-ú, oki. tanítók és tanítónők. Évi fizetés: 1000 korona, egyszobás lakás. Pályázati határidő: aug. 30, választás aug. 31-én lesz.
Az állás okt. l-én foglalandó el. Személyes megjelenés kívánatos. Malatinszky Ferenc, iskolaszéki elnök.

(1211—1—1;
A karczagi ref. egyház elemi népiskolájánál lemondás folytán megüresedett V. fiúosztály rendes
tanítói állására pályázat nyittatik. Javadalma: 1000
korona készpénz törzsfizetés, 300 korona lakáspénz,
az egyházi pénztárból évnegyedenként előre fizetve.
Egyévi sikeres működés esetén állandósíttatik Az
állomás f. évi szept. l-én elfoglalandó. A megválasztott köteles a tiszántúli ref. egyházkerület AJ tanterve äzerint vezetni osztályát (esetleg bármely osztályt). Református vallású, okleveles tanítók kellőleg
fölszerelt kérvényüket 1909. évi aug. hó 19-ig bezárólag küldjék be alulírotthoz. Karczag, 1909 aug. 7.
Madarász Imre ref. lelkész s h. iskolaszéki elnök.
(1214-1-1)
A vajdarécsei (Fogaras megye) négytanítós községi elemi iskolánál nyugdíja: ás folytán megüresedett
egyik tanítónői állásra pályázat nyittatik. Javadalom:
1. Természetbeni lakás, '/* holdnyi kert és 4
m3 tűzifa, melynek áregyenértéke (a 6 korona) = 24
korona. 2. Fizetés : készpénzben, a feloszlatott I. román
határőrezred iskolai alapjából, 354 korona, a fogarasi
ménesuradalom pénztárából, évi 126 korona, Telekirécse polg. község pénztárából 120 korona, állami
fizetéskiegészítés 376 korona, melyek az iskolaszéki
pénztárból, illetve a kir. adóhivatalnál előleges havi
részletekben fizettetnek ki. A pályázni óhajtó kellően
képesített tanítónők okmányolt és bélyegeit kérvényeiket legkésőbb a. f. évi aug. hó 30-ig alulírott
iskolaszéki elnökhöz küldhetik be. Maximilian Recean
gör. kel. lelkész és iskolaszéki elnök. (1215—1 — 1)
Komáromkürti róm. kath. népiskolánál megüresedett tanítónői állás betöltendő. Javadalom : községtől 200, államtól 800 korona. Bútorozott szoba fűtéssel, takarítással. Kötele. sége : egy osztályt vezetni,
gyermekekre templomban felügyelni, kézimunkát tanítani. Kérvények augusztus 22-ig küldendők Ács
Ferenc esp.-plébános, iskolaszéki elnök címére. Állás
szeptember l-én elfoglalandó. Verseghy Imre, főtanító.

(1222-1—1)
Az almaszeghutai róm. kath. kántortanítói állásra
pályázat hirdettetik. Jövedelme : az 1907: XXVII. t.-c.
alapján felvett jegyzőkönyv szerint 870 kor. 60 fill, és
tisztességes lakás. Az államsegély kérelmeztetik. Kötelessége : a mindennapi és ismétlő-tankötelesek oktat á s és a temetéseknél a kántori teendők végzése.
Tannyelv : magyar. Tótul tudók előnyben részesülnek.
Pályázati határidő: augusztus 20. Az állás szept. 15-ig
elfoglalandó. A kérvények az iskolaszékre címezve, a
sólyomkeői plébániahivatalhoz küldendők, u. p. Élesd
(Bihar m.).
(1223-1—1)
A mosonszentandrási magyar tannyelvű, róm.
kath. kántortanítői állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: lakás a szükséges mellékhelyiségekkel,
17 magyar hold 1132 Q|-öl szántó, melyből 8 magyar
holdat a község munkál meg, 40 Qi-öl házikerc. A
községtől készpénzbon 352 korona, természetben 2 öl
kemény tüzelőfa, 2 kocsi széna, a malomba egyszerkétszer ingyen fuvar. Párbér a lelkek után természetben összesen 18'/a mérő rozs. Temetési stóla körülbelül 40 korona. Szentmisékért körülbelül 128 korona.
Köteles : a győregyházmegyei tanítói nyugdíjintézetbe
és a győregyházmegyei tanítóegyletbe belépni és a
templomi karzenét vezetni. Felszerelt kérvények aug.
25-ig az iskolaszékhez küldendők. Személyes jelentkezés kívántatik. Az állás szeptember 15-én foglalandó el.
(1226—1 — 1)
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A battyándi (Vas m.) ág. hitv. ev. gyülekezet
kéttanítós osztott népiskolájánál az egyik kántortanítói
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: készpénz,
államsegély, termények és földhaszonélvezetben luOO
korona. A kérvények oklevéllel, esetleg működési bizonyítvánnyal fölszerelve, augusztus 22-ig beküldendők
Porkoláb Gyula lelkészhez
(1221 II —1)
A bogárosi (Torontál megyei róm. kath. iskolaszék egy újonnan szervezett tanítói állásra pályázatot
hirdet. Javadalmazása: 1000 korona készpénzben, természetbeni lakás, '/< hold pótkert vagy 20 korona
kertilletmény. A megválasztott köteles az iskolaszék
által kijelölt osztályt vezetni, ismétlösöket tanítani
és a kántort akadályoztatása esetén helyettesíteni,
amiért is kántori bizonyítvánnyal bíró előnyben részesül. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. Kérvények augusztus 25-ig Kasics Károly iskolaszéki elnökhöz küldendők.
(1227—I— 1)
A verbói magán polgári fiú- és leányiskolánál
betöltendő két tanítónői és két tanítói állás. Okleveles
matematikus (szakvizsgázott természetrajz-földrajz-szakos) tanerők f. hó 25-ig küldjék hiteles okmánymásolatokkal ellátott ajánlataikat alábbi címre. Fizetés:
1000 korona. — A gondnokság a polgári iskolához
nevelői minőségben kisegítő tanerőnek keres okleveles
izraelita népiskolai tanítót. Ajánlkozás határideje fenn.
Javadalmazás: teljes ellátás és 300 korona. Verbó
(Nyitra m.), 1909 augusztus 6. Deák István igazgató.

(1228-11-1)

Decsre helyettes tanító kerestetik. Kötelessége : az
I., II., 111. osztály tanítása, a ref. ismétlő-iskola (leányok), valamint a gazdasági ismétlő-iskola vezetése,
lelkésznek s kántortanítónak szükség esetén való helyettesítése. Javadalmazása: egy szoba, fűtés, világítás,
étkezés és havi 30 korona. Állás szeptember 1-én
elfoglalandó. Kérvények alulírotthoz küldendők. Bús
Lajos, ref. lelkész. Decs, Tolna megye. (1229—1—1)
A törökszentmiklósi államilag, községileg segélyezett egyesületi, négyosztályú polgári leányiskolához Bzámszakos segédtanárnő alkalmaztatik. Javadalma : 800 korona és az intézet főutcái épületében
neki is, mint a három tanárnőnek, egy-egy bútorozott
szoba adatik, szükséges mellékhelyiségekkel. Kérvények augusztus 20-ig elnökhöz.
(1231—I—1)

HIRDETESEK.
Az

iskolák

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

Dustless"-szel

LAMA.

32.

Keresek Z Ä S

SZÁM!

kisdedóvónöt,

ki némileg németül is beszél, két kisgyermek mellé.
Ajánlatok fizetési igénnyel és arcképpel sürgősen beküldendők. Spitzer Pál gazdatiszt, Nagyvázsony,
Veszprém megye.
(1108—11—1)

Okleveles, róm. kath. tanítónő,

aki kifogástalanul beszél németül és zongorázik, 3
elemi iskolás leányaim mellett alkalmazást nyer.
Teljes úri ellátás mellett a fizetés egyezség szerint.
Állás szept. 1-én elfoglalandó. Riedl Antal, uradalmi
intéző. Heréd, Hatvan mellett.
(1118—I—1)
Munkácshoz közel, 1 tanerős r n a r ó l o l / '
kath.
áll. iskolánál működöm. UoCIClOK. vallású áll.
tanítóval. Ajánlatok „Állami tanító" Nagymajtény,
Szatmár vm.
(1198—II—1)

Templomi orgonák.
Javításokat, átalakításokat, hangolásokat legjutányosabb áron, lelkiismeretesen elvállal ötévi jótállás
mellett, bármely vidéken Mezey Géza, orgonaépítő.
Budapest, VII., Fürész-utca 19. szám. (1197—1—1)

Oki. tanító v. tanítónő kerestetik
magániskola megnyitásához. Az engedély és nyilvánossági jog elnyerésében az érdekelt szülők segítségére lesznek; évi 1000 korona jövedelmet biztosítanak
részére, lakásáról, valamint berendezett tanteremről
és annak fűtéséről gondoskodnak. A női tanítónők
zongora- és kézimunkatanítással mellékjövedelemre
tehetnek szert, de ezek közül a héberben jártasok
előnyben részesülnek. Kellően fölszerelt ajánlkozások
König Soma dr. ügyvédhez küldendők, Kula (Bács
megye).
(1138-1-1)

POLGÁR SÁNDOR
orv. mii- és kötszerésznél
(Bpest,VII.,Erzsébet-körút 50.)
legjutányosabban beszerezhetők
a legjobb találmányú sérvkötök, összes betegápolást
eszközök és kötszerek, haskötök, egy enestartók, orthopédiai fűzök ég Járógépek,
valamint műláb és műkéz
saját műhelyében a legpontosabban készül. Képes árjegyzék
ingyen és bérmentve, csak megadandó, mily tárgy szükségeltetik.
(449—20—10)

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle í)ustlcss"-gyár:

Erdős József és Társa
ISudapest, VI. ker., Szív-utca 26/'n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megkiildüuk.
(171-48-28)

HARMONITJMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít:

PAJKR REZSŐ é. TÁRSA
BUDAPEST,
X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.)

T a n í t ó t korPCíJr a P o l g á r i i s k o l a L é s I ! L osz "
l U i l l t U l IVClCoOtt tályátmagánútontanulógyermekeim mellé. Fizetése: havi 30 korona és teljes
ellátás. Zachariás Dezső községi jegyző, Zaránd, Arad
megye.
(1175—I—1)

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Részletlizetésre 8 koronától feljebb.
T a n e r ő k n e k külön százalékengedmény.

(53—52—31)
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NÉPTANÍTÓK LAPJA.
K I A D J A A V A L L Á S - ÉS K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I K .

Megjelenik • Imp minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
intézet, tohát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
Igazoló és az illetékes kir. tanfolügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A. helység (a megye megjelölésével) éa az ntolsó pósta világosan kiírandó.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy i m 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési penzek a
kiadóhivatalba küldendők.
Á hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fiUér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomásü és egyhasábú sora 1 korona. Esek a díjak
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG:
KIADÓHIVATAL:
BUDAPEST, T i l l . KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.
MAGI. KIR. EGYETEMI NTOMDA, I . KEB., ISKOLA-TÉR S.
Hléjciratolcat n e m a d u n k v i s s z a .

A női szörnyetegek.
Ezzel a típussal fölötte gyakran találkozunk mostanában. N e m mintha épen
most szaporodott volna meg számuk,
hanem m e r t mostanában nagy a nyilvánosság ereje és a hírszolgálat pontossága. Tudomást kell h á t vennünk olyan
dolgokról is, melyek eddig lappangva,
homályban rejtőztek.
A legutóbbi női bűnösök, a Haverda
Máriák, Filepp Gizellák, Beyer Gréték
és ama szobaurait egymásután legyilkoló
Kubovszky Anna élettörténetén végiggondolva, sajátságos fölfedezést kell
tennünk. Ezek az asszonyok, kik a büntetőtörvénykönyvvel összeütközésbe kerültek, nemi tekintetben is a lehető
legabnormisabb életet élték. Ezzel korántsem akarjuk azt mondani, hogy
minden kicsapongó asszonyban gonosztevő lappang. De bizonyos, hogy mikor
az asszonynak a büntetőtörvénykönyvvel
való összeütközése oly gyakran van
sexuális rendellenességekkel összekötve,
önkéntelenül is gondolkoznunk kell a
dolgon. Gondolkoznunk, különösen akkor,
mikor eszünkbe jut, hogy a feminizmus
egyik csoportja egyenesen követeli, hogy
a nők nemi élete és szabadsága épen
olyan kevéssé legyen korlátozva, mint
a férfiaké. A törvény immár úgysem
szól belé ezekbe a dolgokba, az egyén
joga határozni sorsa felett, ámde a t á r -

sadalom ítélete se sújtsa azokat, kik
nem képesek, vagy nem hajlandók vágyaikon és ösztöneiken uralkodni.
E sorok írójának nincs természetében
a kegyetlenkedés. Ámde vannak súlyos,
keserves, nagy kérdések, melyeket szentimentálizmussal, érzékenykedéssel megoldani nem lehet. Minden elkövetett
hibával szemben elnézőknek, könyörületeseknek kell lennünk, ámde soha senkit
sem szabad bíztatni hibára, vétekre,
még a társadalom bevett törvényei ellen
való lázadásra sem, m e r t a szerencsétlenség pillanatában mindenkinek egyedül
kell tettének konzekvenciáit viselni, és
soha sem tudhatjuk előre (mint ahogy
nem t u d h a t j a maga az illető sem), elég
erős-e lelke ehhez a nagy teherhez.
Akinek minden esetre elég erős, az úgyis
a maga ú t j á n fog járni, mindenféle bíztatás vagy bátorítás nélkül.
Ezzel korántsem akarjuk azt mondani,
hogy az asszonyok dolga úgy van jól, ahogy
van. Sőt bizonyos, hogy a mai társadalmi berendezkedés túlontúl sok előjogot ad a törvényes hitvesnek és a n y á nak, és túlontúl kegyetlen azokkal szemben, akik a korláton kívül maradtak.
Sőt tovább megyünk és elismerjük, hogy
— fájdalom — sem osztály, sem nép,
sem nem jogait, szabadságát, önállóságát
nem v í v h a t t a ki lovagiasságra, könyörületességre vagy irgalomra való hivat-
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kozással. Az erők mérkőzése dönti el
úgy a fajok, mint a n e m e k sorsát. Teljesen meg lehet h á t érteni az erőszakoskodókat, a lármázókat, sőt még az
ízlésteleneket is. Ámde az asszonyok
szabadsága, vagy amint ők mondják,
nemi felszabadítása! Ezen mégis gondolkozni kellene egy kicsit, különösen,
ha ezekre a mostanában oly sűrűn szereplő női szörnyetegekre gondolunk.
Ismétlem, nem azt akarjuk mondani,
hogy minden több férfival élő nő bűnös
hajlandóságú, de m a j d n e m minden női
gonosztevőről kisül, hogy abnormis nemi
életet él. A nőnek rendesen egész erkölcsi
világát ^megrendíti, h a a rendes ú t r ó l
letér. És most nemcsak a Haverda
Máriákra és Kubovszky Annákra gondolunk, hanem olyan nőkre, kik m é g
nem követtek el bűnt, de szemmelláthatólag terjed lelkükben a métely és
egyre gyorsabban csúsznak alá a lejtőn.
A tökéletesedésnek nincs olyan perspektívája, mint a sülyedésnek. Az aszszonyi erénynek megvan a maga h a t á r a ,
az asszonyi aljasság végtelen. És hiába
minden frázis, hogy m i n t a férfiúi becsületet nem érinti az, ha szeretőket
tart, akként az asszonynak is privát ügye
ez. Igenis látjuk, hogy a férfi életét nem
forgatja ki sarkából az ilyesmi, az aszszonyt ellenben m a j d n e m mindig fertőbe,
iszapba r á n t j a . Gyermekek érdekéről,
rendes házas életről m o s t nem kívánok
szólni, de állítom, hogy a nőnél az
asszonyi becsület elvesztése igen g y a k r a n
együtt j á r az emberi sülyedéssel. Az
orvosok talán m e g t u d n á k adni ennek a
dolognak biológiai m a g y a r á z a t á t is, a
laikus azonban egyszerűen ennyit m o n d :
aki féktelen az egyik vágyában, az féktelen lesz a másikban is. Aki nem bírja
gyakorolni az önmegtartóztatás e r é n y é t
egy dologban, az n e m f o g j a gyakorolni
másban sem. Vágyaink fékezhetetlensége,
zabolátlansága pedig föltétlenül összeütközésbe fog hozni bennünket a rendes
polgári világgal és a n n a k törvényeivel,
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hiszen ezek a törvények épen a józanságra,
a mértékletességre, minden túlcsapongás
megfékezésére vannak konstruálva.
Tudom, mit felelnek erre. Hát a pártában m a r a d t vén leányok s azok a
becsületesen dolgozó, komoly nők, kik
soha sem jutnak ahhoz, hogy a társadalmi
formák közt éljék le szerelmi életüket?
Örökre kitagadva éljenek minden örömből, minden boldogságból, vagy szégyen,
gúny, megaláztatás érje őket, ha terI mészetes vágyaik szava oly erős, hogy
végre is kénytelenek a n n a k engedelmeskedni? Ezeknek a nőknek sorsa valóban
nagyon szomorú, de nem hiszem, hogy
a nagyhangú frázisokkal segíteni lehetne
rajta. Mert oktalan, vagy haszontalan
beszéd, hogy a huszonhat éves vagy
harminc éves leány tudja, mit csinál,
t e h á t szabadon rábízhatjuk őt judiciumára,
elhatározására. A harminc éves leány
j épen olyan kevéssé van a dolgok jelentőségével tisztában, m i n t a tizenöt éves
! süldőleány. Lehet különben a világ legintelligensebb, legtudatosabb teremtése,
ezekben a dolgokban n e m bízhatjuk őt
saját belátására és j ó z a n eszére, m e r t
nem tudja, mit cselekszik. Hiába mondják
az apostolok, hiába m o n d j a ő maga is, hogy
ő é r e t t ember és viselheti tettéért a felelősséget. Mind hazug frázis ez! A végén
rájön, hogy megcsalták, félrevezették, kifosztották. És bár szomorú és sivár volt
magányos élete, százszor rettenetesebb
az, melyben védelem nélkül van kiszolgáltatva a férfi minden kegyetlenségének
! és barbárságának. Hogy akadhat jó- és
nemesérzésű férfira is? Hogyne, hiszen
í a főnyereményt is kihúzhatja esetleg
az ember, de azért józaneszű halandó
nem rendezi be életét főnyereményekre.
Hogy a házasságban szintén j u t h a t egy
brutális, gonosz emberhez, igaz, ámde a
házasság intézménye erősen védi a nőt,
a hitvest, az anyát.
És mindent összevéve, nekünk úgy
tetszik, hogy az igazi nagy szenvedélyek
úgyis kitörnek, minden apróbb felián-
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golást meg bár mesterséges izgatással
táplálni. „Éljetek úgy, ahogy jólesik!"
„Senkinek sincs joga követelni, hogy
emberi ösztöneiteket elfojtsátok!" Oh,
ezek az emberi ösztönök! N e m látjuk,
hogy mint csinálnak az asszonyból minden bűnre és aljasságra kész fenevadat?
Különösen azokból, kik minden ú j eszméből csak azt értik meg, ami nekik
pillanatnyilag j ó és kellemes. Vigyázzunk,
nehogy ezek megrontói legyünk, mikor
meggondolás nélkül rombolunk összevissza. Mert a Haver da Máriák, Beyer
Gréték, a szobaurakat gyilkoló Kubovszky
Annák is voltak fiatal, á r t a t l a n lelkű
leányok, s könnyen lehetséges, hogy tüzes, bűnös csókok, szerelmes férfikarok
ölelése taszította őket az útra, mely a
v é r p a d felé vezet.

Dániel

Miklósné.

A t a n í t á s helye.
írta: Kóródy
Miklós.
„Óh természet, óh dicső természet,
Mely nyelv merne versenyezni véled.
Minél jobban, minél inkább hallgatsz,
Annál többet, annál szebbet mondasz."
Sokszor panaszkodtam már afölött, hogy milyen kevésszer járunk el az evangélium iskolájába pedagógiát tanulni. Elismerem, ez volna
a legnehezebb neveléstudomány. Báró Eötvös
mondja: „Olvass mindent, de legf'őképen a lángelme termékeit". H a tehát el is .mulasztjuk az
evangéliumnak, mint nevelőnek iskolájába eljárni, s ehelyett egy sereg férepedagógiát össze
is olvasunk, azt minden esetre megszívlelhetnők,
hogy nagy elvekért, nagy igazságokért forduljunk a lángelmékhez, pl." a mi Vörösmartynkhoz,
Kossuth Lajosunkhoz, Arany Jánoshoz és mindenekfölött Petőfihez.
A lehető rövidséggel Petőfi életét Aldor
Imre tárja elénk. A.r „korlátlan természet vadvirágáról" úgy ír Aldor mint igazi természet
gyermekéről. Azt mondja, h o g y : amíg a többi
költők segítségül veszik és felhasználják a természetet, addig Petőfi egész lelkével a termeszeiben él, abból indul ki, oda tér vissza, sőt ő
maga úgy tűnik fel müveiben, mint a természetnek élő, beszélő megszemélyesítője. Es ami
Petőfit jellemzi, a roppant ellenszenv a tanárok, tanítók iránt. Eles, metsző gúny, sokszor
felháborodás, csúfolódás, sőt mély megvetés tör
ki a nagy költő lelkéből tanárai, tanítóival
szemben s nem minden ok nélkül.

LAPJA.

3

„Szekundába ponált mégis
Sok szamár!!
professzorom!"
ezt írja a magyar nemzeti kultúra legnagyobb
képviselője a tanárokról. Az volt az ő legjobb
tanítója, aki úgy nyilatkozott, bogy, ha leckéjét nem tudta felmondáskor, hát az nem baj,
megtanulhatja máskor. S ez a sok rossz között
„az egy jó" tanító volt, aki végül, a tőle lelopkodott sonkára és kolbászra még vendégül
is hívta őt. Az első zsarnoka is egy tanító
volt, aki miatt örök hareot esküdött a zsarnokság ellen.
Mi ez, pedagógus maim ? Hisz titeket halálra
sújtott e szellemóriás.
Előttem ebből az a nagy igazság csillámlik
fel, hogy: Petőfi nem az egyes tanárokat, t a nítókat, sőt egyáltalán nem a tanárt-tanítót
sújtja le, hanem a tam'tás rendszerét, az azóta
lényegesen nem változott nevelési rendszert.
Olyan nagy, annyira erős, akkora méretű
volt az ő lelke, hogy az akkor divatozó, de
máig is érvényben levő iskola és tanítás keretében nem fért el, nem tudott elhelyezkedni s
bár formailag őt csapták ki az iskolából, lényegileg mégis csak ő rúgta el magától az iskolát.
Ezt a tényt, ennek horderejét ma, 60 év
eltelte után is csak igen kevesen értik meg,
még kevesebben méltányolják, s kétségkívül
óriási szellemi kitörés kellett ahhoz, hogy a
vasútak, távírók, telefonok, gőzhajók, hírlap
nélkül való idők diákja nekigyürkőzve fel akarja
forgatni azt a rendszert, amelyről akkor mindenki mint szentesített intézményről szólott.
0 lerázza magáról s anélkül halad a maga
útján.
Az idő Petőfinek adott igazat, de ma sincs
bátorság az államgépezet vezetőiben, hogy e
kérdéshez merész kézzel hozzányúljanak.
Hogy is áll a dolog?
1. Az embernek mozgásszervei (csontjai,
izmai) vannak, amelyek úgy nevelődnek, ha mozognak, cselekednek. Elismerjük, hogy e téren
sok történt. A testgyakorlás, torna, sport, mindennemű mozgás és ügyesítés kétségkívül ma
főgondja tanügyi vezetőségünknek. A „csavargónak született" Petőfi már diákkorában érezte,
hogy egy helyen ülni nem jó. U látni akarta
hazáját, annak hegyeit, völgyeit, s a mozgással
edzeni akarta testét, lelkét. Bizonnyal bántotta
őt a szűk padokban való ülés, hol a csontok
elnehezednek, az izmok elpetyhűdnek. Inkább
éhezett, fázott, de mozgott. És bár napjainkban
megvan a torna, a testedzés, mégis a diák
csak ül és ül vég nélkül, kétségbeesetten. Vagyis e szempontból is a kezdetnél vagyunk.
2. Az embernek halló füle van. Am azzal a
sajátsággal fölszerelve, hogy keresse a változatosabbnál változatosabb hangokat, ritmusokat.
33*
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Még a legszebb zene is unalmassá válik, ba
mindig fülünkbe eseng. Fülünk a természet
végtelen zenéjének felfogására teremtetett. Az
erdő zúgása, a szél süvöltése, a patakzaj, a folyó
locsogása, bogárdöngicsélés, madárdal s még
ezerféle játéka a természetnek, ez az, ami igazán bat, amiből a lélek mérhetetlen mennyiséget abszorbeál, mondhatnók öntudatlanul. Es
ezt szedi rendbe a lélek, hogy nagy érzéseket
és nagy gondolatokat hozzon ki belőle. Ehelyett
a mai nevelés szűk térre szorítva csendet követel. A tanár tanítóerejére bízza, hogy mind
ezt pótolja s mindeme képző hatást, amit a természet adna, előadásával fölöslegessé tegye. —
Nagy vállalat.
3. Az embernek olyan szeme van, hogy milliárd mértföldeket átpillant. Siriust, a Végát, a
sarkcsillagot egy pillantással átfogja. Ezer. és
ezer fűszál, falevél, a felhők bonyolult sodrai,
millió színváltozat, milliárd fényjáték mind az
övé, ha feléjük fordulhat. Csudák csudája e
szervecske, amely egyetlen kis ponton egyesíti
az egész világot. És a nevelés e hatalmas alkotmányt arra kényszeríti, hogy napról napra
mindig ugyanazon négy falat nézze. A végtelen
téxt négy lappal elzárjuk az ember szeme elől
s azt hisszük, hogy ezzel nevelünk.
4. így vagyunk szagló-, ízlelő-, tapintószerveinkkel is. Nem a nagy természetet tárjuk fel
a léleknek, hanem egy kicsinyesen kigondolt,
apró részecskékből összerakott tananyagot tölcsérezünk belé, s ezt tanításnak, nevelésnek
nevezzük.
Ertjük-e most Petőfit, aki mindezzel nem
tudott kibékülni, aki érezte, hogy hivatásától
elesik, ha enged ennek a nevelési rendszernek ?
Baugod Emil mondja, hogy keserves az író
feladata, mert tollán keresztül lelkét ki nem
öntheti. Ezt érzem én is e pillanatban. Ezért
hívtam segítségül Petőfit. Vájjon e nagy szellem úgy látta volna-e a világot, amint látta,
ha be nem barangolja hazánk téréit? És vájjon nem azok a látványok törtek-e elé lelkéből
finoman, szépen, amiket így szerzett? És ezt
alkalmazhatjuk tanulóifjúságunkra is. De már
nem úgy, mint Petőfi tette, ki helyett nem gondolkodott, nem tervezett senki s csak óriási
szellemének köszönhette, hogy a hatás valóban
nagy volt. Mi niár megtehetjük, hogy ifjúságunk :
1. Tervszerűen utazza be az egész országot,
olyan tudós szakemberek tervei szerint, akik
előre tudják, hogy az ifjúságnak mi jó és mi
hasznos ?
2. Államilag lehet gondoskodni ingyen vasúti jegy, ingyenszállások, minimális árban kiállított táplálék iránt.
3. Megfelelő állomások létesítése által lehet
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biztosítani, hogy ahol az ifjúság megjelenik,
ott tanuljon is.
Képzeljük el, hogy Dévénytől Orsováig végigutaztatunk egy VII—VIII. középiskolai osztályt.
Feladatunk: néprajzi, történelmi, földrajzi, geológiai, természetrajzi, gazdasági, technikai stb.
ismereteket nyújtani. Alkalom szerint állomások
vannak, hol a helynek megfelelő szaktanárok
várják a diákokat. A diákok, szükség szerint,
ott időznek egy vagy két hétig s megfelelő
szemlélet mellett előadást hallgatnak. így tehetik Budapesttől Fiaméig, így a Vágvölgyén,
az Alföldön, Erdélyben stb.
És e pontnál elérkeztünk oda, hogy „ Vakáció"
cím alatti igénytelen fejtegetéseimet jelen eszmemenettel összekapcsoljuk. Az a közlemény a
tanítás idejéről szólott. Most szó van a tanítás
helyéről. Télen nehéz volna a hegyeken, völgyeken barangolni. A növények és állatok télen
alusznak, vagy elvándorolnak. A nappalok rövidek, a légtenger kellemetlen, tehát te'Jen legjobb
vagy vakációzni a legrövidebb napok alatt,
januárban, februárban vagy márciusban, áprilisban, egész május közepéig a tantermekben
maradni s ott számtant, mértant, nyelveket,
kísérleti tárgyakat tanulni. Októberben és novemberben pedig összes tanulmányainkat ismételni s decemberben levizsgázni.
Ellenben júniusban, júliusban, augusztusban
és még szeptemberben is ott van a tanítás helyéül a nagy természet. Tehát korántsem fenyeget a veszély, hogy a forró napokban a tantermekben kell izzadni, álmosodni, zsibbadni,
ásítozni. Rajokban vonulhat az ifjúság, központban megállapított menetrend szerint, az ország minden tája felé. Felkeresheti a várakat,
a várromokat, betérhet a városok múzeumaiba,
ipartelepeire, sőt alkalom szerint a községek
gyűléseire, törvényszéki tárgyalásokra, kivonulhat a szántás, vetés, kapálás, kaszálás, aratás,
szőlőkezelés megszemlélésére, megnézheti a
vadaskerteket, halastavakat, gulyákat, méneseket, tenyészistállókat, gyümölcsösöket, vásárcsarnokokat, nagy vásárokat, bányászatot, kohókat, vasgyárakat, az ipar minden faját, a műhelyeket, szerszámokat, munkásokat stb. Egyszóval, a természetben és a folyó, zajló életben
tanul.
Talán veszélyeztetnék ezzel a rendszeres tanulást ? Épen nem. Először is. az emberi elme
a legjobb rendszerező. 0 maga — az általánosítás révén — mindent odahelyez, ahová tartozik, s nagy kérdés, hogy az iskolai rendszerezés
nem épen rosszul van-e csinálva s ha vájjon
minden egyén nem jobban rendszerezne-e önmagának, mint amit neki mások rendszereztek ?
Másodszor ott vannak a vezető- és az állomásokon levő tanárok, hogy az ifjúságot irá-
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nyítsák; ott van a központ, amely tantervszerüleg állapítja meg a menetrendet s az egész
bolyongást tervszerűen irányítja.]
Nem hiszem, hogy ma mosolynál egyebet ki
tudnék ez eszméimmel eszközölni, mert igaza
van Scharlotte Perkins Gilmannek, hogy a megszokás ellen a • legnehezebb küzdeni s a régi
időben a megszokás ellenségeit egyszerűen lebunkózták; de azért ezeknek el kell hangzani,
hogy legalább az eszme az emberek elméjébe
kerüljön.
Az érveknek egész garmadáját lehetne e gondolatok mellett felhordani, sőt a történettanárok a népvándorlás, a keresztes háborúk, Nagy
Lajos olaszországi háborúi, Nagy Sándor hadjárata stb. révén egész sereg érvet szoktak az
ilyen tanulás mellett felhozni. A középkori
vándordiákok, a céhek által követelt legényvándorlás, a lovagok csavargásai stb. mind
ugyanazon célt szolgálták, amit e sorok megtisztítva, kitervezve iskolai tanulássá akarnak
tenni. A vasútak korszakában, mikor mindenki
utazik, épen a tanulót zárni börtönbe, a legnagyobb nevelésügyi hiba s az ingyen vasúti
jegyet, az állomásul szolgáló barakokat a szellemi élet föllendülése ezerszeresen visszafizetné.
íme, ez Petőfi Sándor pedagógiája. Ebben
volt ő legnagyobb s a századok neki fognak
igazat adni.

Osztálybeosztás.
írta: Lennie Rezső.
A gondnoksági Utasítás 78. §-a az elemi
iskola osztályainak beosztását és az osztályvezetők kijelölését illetőleg intézkedik. E szabványoktól csakis akkor lehet eltérni, ha a helyi
viszonyok úgy alakultak, hogy az előírt elrendezés keresztülvihető nem volna.
Altalános szabályul pedig kimondatik: „az
egyenlő osztálybeli (korosztályú) tanulók adandók egy tanító kezébe, mivel e beosztás a tanuló és tanító munkáját egyképen eredményesebbé és hatékonyabbá teszi."
Aki figyelemmel olvasgatja a szaklapokat,
tapasztalhatta, hogy a tanítók gyakrabban tettek kifogásokat az Utasítás egyes pontjai ellen,
de az osztálybeosztásra vonatkozó intézkedés
netáni fogyatkozásairól tudtommal eddig még
nem esetS szó. E körülmény pedig azt bizonyítja, hogy a 78. §-ban adott utasítás a gyakorlati életben bevált, a különféleképen alakuló
helyi viszonyok kívánalmait kielégíti és a lehető
legjobb tanítási eredményt biztosítja.
Nálunk az iskola már 25 éven át egészen
osztott, tehát minden évfolyamnak megvan a
külön tanítója, és ha eddig egyik-másik dologban a jobb eredmény felé vezető útakat egyen-
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gettük, avagy kutattuk, arra soha sem gondoltunk, hogy az osztályok esetleges más beosztásával könnyebben elérhetnők a kívánt célt.
Egy éveken át észlelt különleges jelenség
most arra késztet, hogy az eddig jónak bizonyult osztálybeosztást a nemzetiségi vidékek
iskoláira nézve megbolygassam és erre vonatkozó indítványomat, vagy h a úgy tetszik, j a vaslatomat az össztanítóság ítélőszéke elé vigyem.
A napi-, helyi- és szaklapok ugyanis igen
gyakran hoznak hírt arról, mily fényes eredményt értek el egyes tanítók a magyar nyelv
terjesztésében valamely nemzetiségi vidék egyegy falujában. A laptudósítók arról is meg
szoktak emlékezni, hogy a legkisebb gyermekkel is szóba lehet állani és hogy az érdemes
tanító ilyen és olyan kitüntetésben, jutalomban
részesült.
Nagyon ritkán fordul elő azonban, hogy
valamely nemzetiségi nagyközség vagy kisebb
város egyik-másik tanítóját tüntetnék ki. Minthogy pedig ily helyeken az elemi iskola legalább is részben, de legtöbbször teljesen osztott,
egy-egy tanító csak egy osztályt tanít, a m u n k a
közvetlenebb, intenzívebb és így eredményesebb
lehet, önkénytelenül is fölmerül az a kérdés:
mi lehet oka annak, hogy ily helyekre mégis
oly ritkán j u t a kitüntetés?
E különös jelenség szemet szúrt már nem
egy ambiciózus nagyközségbeli tanítónak. Kritika tárgya is volt már nem egyszer. Megérdemli tehát, hogy elmélkedjünk fölötte.
A kritikákban elpanaszolt szándékos mellőztetések, ostorozott protekciós rendszer stb., ha
egyes esetekben bírtak is némi alappal, általában véve mégis inkább a sértett önérzet, az
önhittség, irigység és egyéb emberi gyarlóságok
termékei.
Az osztott iskoláknál működő ügybuzgó, lelkes tanítók ugyanis nem igen tudják megérteni
azt, hogy osztatlan iskolákban, mostohább viszonyok között miként lehessen annyira fényes
eredményt elérni, hogy az mások buzdítására
szolgálhasson. Ezért kétkedéssel fogadják a
referádák őszinteségét és bizalmatlanok a kitüntetési eljárás tisztasága iránt.
Pedig bármint hányjuk-vessük is a dolgot,
mégis csak úgy kell annak lenni, hogy az osztatlan iskolát vezető falusi tanító ér el a magyar nyelv tanításában feltűnően nagyobb eredményt, mert a kitüntetéseknek legnagyobb része
ilyen tanítóknak ítéltetik oda, immár két évtizednél is hosszabb időn át, amely idő alatt
már elég gyakori rendszerváltozás volt, és teljesen ki van zárva, hogy csupán a korrupció
maradhatott volna zavartalan kontinuitásban.
Jártam különben magam is gyakrabban nemzetiségi falun, és meglepődve tapasztaltam, hogy
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egyik-másik helyen a gyermekek tényleg fel- a leglelkesebb, legodaadóbb buzgalom mellett
tűnően ügyesek és eléggé gyakorlottak a ma- sincs feltűnő, jutalmazásra érdemes eredmény.
gyar beszédben. De van több tanítótársam is,
Az osztatlan falusi iskolánál fölvesznek
kik falun működtek és most minden kertelés 20—25 újoncot, ezeket elhelyezik 60—80 manélkül állítják, hogy az osztatlan iskolában gasabb korosztályú gyermek közé, kik egymásnagyobb eredménnyel tanították a magyar sal csakis magyarul érintkeznek, tehát magyanyelvet, mint most a teljesen osztott iskolánál. rok közé, ahol már a harmadik-negyedik hóTehát ugyanazon erők ugyanazon lelkesedéssel napban maguk is gagyognak, sőt az ügybuzgó
az osztott iskolánál kisebb eredményt tudnak tanító keze alatt az év végéig szépen beszélnek
felmutatni.
magyarul. A tanteremben, az udvaron, utcán,
E feltűnő jelensegnek oka tehát egyedül az a játszásnál, szóval mindenütt felhangzik a
iskola teljesen osztott volta lehet! Ez pedig magyar szó, úgy hogy a 3—4 éves gyermekek,
csakis a következő körülményekben lelheti ma- kik szeretnek a nagyok közé elegyedni, szintén
el-ellesnek néhány szót, és amikorra fölkerülnek
gyarázatát :
Az osztott iskolánál 60—70 egyenlő kor- az iskolába, a tanító minden nyelvi nehézség
osztályú 6 éves gyermeket, kik egy szót sem nélkül kezdheti meg munkáját.
tudnak magyarul, soroznak be egy osztályba,
Egy lelkes tanító 5 — 6 évi működése után
ahol egymással csakis anyanyelvükön érintkez- ily helyeken oly nagy a gyakorlottság, jártashetnek és a magyar nyelvből csupán annyit ság, hogy a gyermekek — már a megszokás
tudnak elsajátítani, amennyit közvetlen a taní- nak e tekintetben nagy becc-el bíró ösztönénél
tótól tanulnak. Minthogy azonban a tanító csak fogva is — önkénytelenül is csak magyarul be4 órán át foglalkozik velük naponta, egy-egy szélnek és valóban vajmi kevés túlzás van
gyermekre a legkedvezőbb esetben is legföljebb abban, amikor a hírlaptudósítók elreferálják:
4 perc juthat a magyar beszéd gyakorlására, a legkisebb gyermekkel is szóba lehet állni.
ami egy évben, ha 200 szorgalmi napot száEzek után immár a nemzetiségi vidékek ismítunk is, csupán 13 órát tesz, Ez pedig gya- koláira nézve az Utasítás 78 §-ától eltérőleg
korlásnak édes kevés!
az volna javaslatom:
Az eddig teljesen osztott népiskolák váltó itatLegyen aztán a tanév végén bármily fényes
az eredmény, legyen meg a lehető leggazdagabb tassanak át részben osztottakká, de olt/formán,
szóbőség, a kéthavi szünidőben e kisgyermekek hogy az I. oszt. a IV-ikkel, a II az V-ikkél és a
annyira elfelejtik a magyar szót, hogy a II. IIl a VI-ikkal csoportosíttassék egy-egy osztályba.
osztályban szintén csak anyanyelvükön érintÁltalában pedig az osztályok elrendezésénél
kezhetnek egymással, s így a gyakorlásra újból a nemzetiségi vidékeken szabályul szolgáljon,
esak a fentjelzett idő marad. A felsőbb osztá- hogy az alsóbb osztálybeli tanulók egy ejy fellyok növendékeinek a téli hónapokban vajmi sőbb osztály növendékeivel egyesítve adassanak
kevés idejük marad arra, hogy a kisebbekkel egy tanító vezetése alá. Ahol például 10 erő
játszhassanak, és ha hébe-hóba együtt is vannak, működik, 4 tanteremben lehetne elhelyezve az
társalgásuk anyanyelvükön folyik, mert a kicsi- I. és IV., négyben a II. és V., és kettőben a III.
nyek a nagyokat nem értik meg.
és VI. osztály.
A III. és IV. osztályokban az ilyen gyermeA IV. osztályba járó tanulóknak ugyanis van
kek természetszerűleg csak nagyon döcögve, már annyi szóbőségük, hogy maguk között
töredezve beszélgethetnek,aminek — a gyakorlás- mindenütt magyar nyelven érintkezhessenek s
nak fölötte nagy hátrányára — az a szomorú kö- így közöttük az I. osztálybeliek csakhamar
vetkezménye, hogy ezek között is csak az iskola velük tarthatnak.
környékén folyik a társalgás magyarul.
Ennek az osztálybeosztásnak még más szemAz Y. és VI. osztályokban, ahol már simáb- pontból is lehet több előnye, ezekről azonban
ban folyik a magyar társalgás, azzal vagyunk ezúttal nem kívánok megemlékezni. Igaz, hogy
megakadva, hogy a mindennapi életben előfor- egyik-másik tekintetben némi hátránya is van,
duló kifejezések (lószerszám, szekér, ekerészek, de ez, tekintve a nagyfontosságú célt, számíbútorok, eszközök, élelmiszerek, kereskedelmi tásba nem jöhet, mert minden ügybuzgó tanító
cikkek stb.) kellő begyakorlására már kevés könnyedén megbirkózik vele. Hiszen hazánkban
alkalom és kevés idő van.
j sokkal több a kombinált osztály, mint a telje1
Tehát a mindennapi iskolába feljáró 600 — 700 sen osztott, s így sok ezer tanító kénytelen
tanuló közül 200—250 egyálta'ában nem, és megküzdeni a nehézségekkel.
200 legfeljebb esak nagyon töredezve érintkezKérem a t. tanítótársaimat, szíveskedjenek
hetik egymással magyar nyelven. Ebből pedig ! javaslatomat esetleg az értekezleten, de főleg
önként következik, hogy a magyar nyelv csak ; a tanítógyűléseken vita tárgyává tenni.
nagyon, de nagyon-nagyon lassan terjedhet, és
Ha pedig a viták során kitűnnék, hogy az
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indítvány életrevaló, tegyük meg a szükséges
lépéseket, hogy az Utasítás 78. §-a a nemzetiségi vidékekre nézve ily értelemben módosuljon
és az új beosztás mielőbb megtörténhessék.

A kinesztéziás
írás- és olrasástanításról.
írta: Szász Irén.
A kinesztéziás írás- és olvasástanítás módszere
ezeken a gondolatokon alapszik:
»
Az írás a beszédnek a látható ábrázolása. Az
olvasás a látható jeleknek élő beszédre való
változtatása.
Aki a beszédet ábrázolni akarja: annak a
beszédet ismernie kell.
Aki a látható ábrázolást beszédben akarja
visszaadni: annak a beszédmüködésben kellő
gyakorlottsággal k§ll eljárnia.
A beszéd megismerése a beszédszervek működésének megfigyelése által, a beszéd begyakorlása pedig a beszédszervek öntudatos használatára való képesítés által történik. A beszéd
szervei: a tüdő, a gége, a száj, az orr. Az írás
és olvasás szervei is azok.
Az eddigi módszerek mindezt nem vették
figyelembe; helyesebben: ennek nem ébredtek
tudatára.
Ezek a módszerek egy idegen szervnek — bár
igaz: a beszéd szervével szoros kapcsolatban
levő szervnek — a működésén alapulnak: a
hallás szervének, a fülnek a működésén.
Ezek a módszerek hallás után, csak úgy
„cigánymódra" tanítanak. Pedig ma már a zenét
sem tanítják cigánymódra, hanem okos, észszerű
elvek alapján.
A kinesztéziás-módszer alapja: a beszédszervek munkájának a megfigyelése és e szervek
öntudatos működtetése. Az egész oktatási eljárás
a beszéd élettani működésén alapulván, nemcsak
a tanítás módját, hanem a tanítás menetét is,
s így a tanítandó hangok és betűk sorrendjét is
ez élettani működések mikéntje határozza meg.
A „könnyebbről a nehezebbre" halad, de belát
a dolgok lényegében rejlő nehézségekbe. A könynyen szembetűnő s azért nagynak vélt, de valójában lényegtelen, csak látszólagos, külsőséges
akadályok jelentéktelenségét felismeri s a valódi,
belső nehézségeket számbaveszi.
A beszédmüködések megfigyelése és a beszédszervek öntudatos működtetése lévén a cél, elsősorban megismerteti a gyermekekkel a beszéd
szerveit.
Kezdődik ez a dolog a lélekzés működésének
a megfigyelésével. A mellkas emelkedése és
sülyedése jól látható és érezhető. Époly könynyen érzékelhető a levegőnek az orron és szájon
át való beszívódása meg kitódulása. A meg-
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figyelést mindig a megfelelő szerv tudatos használata követi; jelen esetben a különféle lélegzési
gyakorlat. Gyakoroljuk a szájon és orron át való
ki- és belélegzést, a levegőnek egyenletes és
szaggatott kibocsátását, a levegő visszatartását,
de legfőképen a mély, de gyors belégzést és a
lassú kilehelést, ami a szép beszéd és helyes
olvasás szempontjából különöskép fontos.
A lélegzés után a hangképzéssel ismerkedünk
meg. Itt is első a megfigyelés. Észrevesszük, hogy
beszéd közben levegő jön ki a szánkon; hogyha
a levegőt visszatartjuk, nem tudunk beszélni;
beszéd csak a levegő kilehelése közben jöhet létre.
Ezt a nagy és fontos fölfedezést követi a
másik: a gégére tett ujjal megérezzük beszéd
közben annak rezgését. Ha hang nélkül bocsátjuk ki a leheletet, a gége nem rezeg; ha beszélve leheljük ki a levegőt, a gége rezeg.
A megfigyelést követi a cselekvés. íme, mi
parancsolni tudunk a gégénknek: ha akarjuk,
rezeg; ha nem akarjuk, nem rezeg. Következik
az első tudatos hangképzés.
Az előbbiekből következik, hogy az első hang,
amelyet megismertetünk, csakis tiszta gégehang
lehet. Kezdjük tehát a hangok sorrendjét a legkönnyebben képezhető hangzókkal: a magánhangzókkal.
Az elsőnek ismertetett magánhangzó az á.
A szájat az á hangoztatásának megfelelő módon
megnyitjuk, a nyelv a szájüreg fenekén nyugszik. A gyermekek látják és utánozzák ezt a
szájállást. Most lélegzetet veszünk, majd a levegőt lassan kibocsátjuk. A gége hangképző-szervét
csak lassanként hozzuk működésbe. Ez a szép,
tiszta hangképzést nagyon elősegíti és erősen
érzékelteti a gyermekkel a gége működését.
A gégében a bangrést előbb csak kevéssé
szűkítjük és ezáltal a levegő kibocsátása hallhatóvá válik. (A gyermekeknek, természetesen,
nem a hangrés szűkítéséről beszélünk, hanem
a „hallható kilélekzésről".) Ez a „hallható kilélekzés" még nem az á igazi hangja, de ebben
a hallható kilélekzésben (hehezetben) már fel
lehet ismerni az á-hatig színezetét. A hangrést
mindjobban szűkítjük, sőt a hangszalagok teljes
egymáshoz való közelítése által részben zárjuk.
Ezáltal susogó á-hang keletkezik. Végre a hangrés teljes elzárása létrehozza az á igazi hangját.
Azt hiszem, azzal minden tanító tisztában
van, hogy a hangképzésnek ez a talán kissé
tudományos ízűnek látszó leírása csak a tanítónak szóló elmélet. A gyakorlati megvalósításának
gyermekesen, játékosan kell történnie.
Eléggé kár egyébként, ha „tudományos ízűnek" látszik tanítóember előtt. Kiváló pedagógusoknak és orvosoknak a vélekedése, hogy
a fonétikában minden tanítónak jártasnak kellene lennie.
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A hangok játékos ismertetési módjának a
leírására itt most nincsen tér. De hiszen hello
elméleti ismerettél rendelkezve, a jó tanító arra
aligha szorul.
Az á- hangot a többi magánhangzó ismertetése követi. A hehezetet, a susogó hangot és
a zöngét (a tulajdonképeni hangot) — egymásba átmenői eg is, külön-külön is — minden
egyes magánhangzó képzésénél váltogatva, játszogatva gyakoroljuk.
Amint gyakoroltuk az egyenletes és szaggatott kilebelést, úgy gyakoroljuk továbbá az
egyenletes és szaggatott hangoztatást. Tanítás
közben különben a gyakorlatoknak százféle változatát találjuk ki. A gyakorlatokat mindig állva
végeztetjük, olyan testtartásban, mely a mellkas tágulását legjobban megengedi, és a helyes
lélegzést mindig a legnagyobb gonddal őrizzük
ellen. Szükségesnek tartom kiemelni, hogy mindez
nemcsak az egészség, hanem az olvasás szempontjából is fontos.
Leghelyesebbnek tartom, ha a magánhangzók
tanításában a következő sorrendet követjük:
á, a, ó, ú; e, é, i.
A hosszú és rövid hangzók megkülönböztetését ezen a fokon még nem tartom szükségesnek.
Látható, hogy ez a sorrend — eltérőleg az
eddigi szokásoktól — nem a betűk alakja szerint igazodik. Elvégre az olvasás és írás tanításában a valódi és fő nehézségek nem aszerint
merülnek fel, hogy görbe-e valamely betű, vagy
egyenes. Ami nehézség ebből a körülményből
származik, az csak külső, jelentéktelen dolog, s
a főszempontok mellett számba sem jöhet.
A sorrendet a képzés módja magyarázza. Az
első négy hang mély hang, fokozatosan zártabb
nyelv- és ajakállással. A következő három hang
magas hang, fokozatosan zártabb nyelvállással,
ajakíárás nélkül. A mély hangok hátsó nyelvállásfal, a magas hangok elülső nyelvállással
képeztetnek.
Az Ő és ű hangok tanítását akkorra halasztjuk, amikor már a gyermekek néhány mássalhangzót is ismernek.
Az egyik hangot a másikból fejlesztjük. Pl.
az á-h^ng az a-tól abban különbözik, bogy az
ajaknyílás szűkebb; az a-ból meg o lesz, ha a
nyelv tövét kissé emeljük és ha az ajkakat még
jobban közelítjük egymáshoz, úgy, hogy az
ajaknyílás kerek o alakot vesz fel; hasonlóképen
képezhetjük az o ból az u-t.
A mngánhangzók képzésénél a nyelv állására
nem igen kell a gyermekeket
figyelmeztetni.
Erre legföljebb akkor kerül rá a sor, ha valamely gyermek egyik vagy másik magánhangzót
nem tudná kimondani. Ez meglehetősen ritka
eset. A nyelv helyzetére a tanításban azért nem
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szükséges kiterjeszkedni, mert az ajakállás az
egyes magánhangzókra nézve annyira jellemző,
hogy arról a gyermekek föltétlenül ráismernek
és rátalálnak minden hangra. Ez nem jelenti
azt, hogy a tanítónak sem szükséges tisztában
lennie az egyes hangok képzésével. Minden érdeklődőnek a figyelmét fel is hívom e helyen
Balassa József „Magyar fonetika" című munkájára.
Ha a magánhangzókat a jelzett sorrendben
ismertetjük, nagyban elősegítjük a beszédszervek
helyzetének és mozdulatainak intenzív érzékelését
és megfigyelését. Attól, hogy ilyen sorrend mellett a képzésben egymáshoz közelálló magánhangzók összecseréltetnek, nincs mit tartani,
amint azt a gyakorlat is igazolta. Nincs mit
tartani azért, mert az egymás mellett álló magánhangzók között is igen feltűnő a különbség.
Csupán az o- és w-hang az, amelyek hasonlóságuknál fogva — nem a betűalak, hanem a
hangképzés közti hasonlóságról van szó — az
o-val és ít-val könnyen összecs erélhetők, de
ezeknek az ismertetését későbbre halasztottuk.
Nagyban hozzájárul a hangzók könnyű megkülönböztetéséhez az, hogy azok optikai képei
is igen különbözők. Ha nem adunk hangot, csak
a megfelelő szájállást mutatjuk a gyermekeknek,
azonnal felismerik az illető hangot és hangoztatják. Az ilyen játékos gyakorlatokban nagy
örömüket lelik s ezek rendkívül alkalmasak a
hangok megrögzítésére.
A hangot a képzés ismertetése után összekapcsoljuk a megfelelő betűalakkal. A betű
alakját a beszédszervnek a hang képzésénél fölvett alakjából vezetjük le. A levezetés módjának
a leírása itt hosszadalmas volna, de gyakorlat
alapján állítom, hogy ez a levezetés nemcsak
lehetséges, hanem könnyen meg is valósítható.
Egyszerű és jellegzetes alakjuknál fogva a nyomtatott nagybetűk ismertetését tartom ezen a
fokon a legcélszerűbbnek. Idővel ezekből vezethetjük le — aminthogy ezekből is származtak —
a kisbetűket is, az írottakat is.
Minden nap egy-egy ú j hangot tanítva s ráadásul a gyakorlásnak, ismétlésnek is időt szánva,
a hét magánhangzó ismertetésével 8 — 9 nap
alatt biztosan elkészülünk.
Ugyanezen 8—9 nap alatt bőséges időnk
volt azoknak a beszédszerveknek legalább egy
részét megismertetni, amelyek a mássalhangzók
képzésénél működnek. Minden esetre ismerniök
kell már a gyermekeknek a felső és alsó ajkat,
lehetőleg a felső és alsó fogsort is, mikor az
első mássalhangzó ismertetéséhez fogunk. A tanítás további folyamán meg kell ismerniök a
nyelv és a szájpadlás fogalmát; meg kell továbbá
különböztetniük a nyelv főrészeit: a nyelv hegyét,
a nyelv hátát és a nyelv tövét. A megfelelő
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szerv ismertetésének természetesen mindig meg
kell előznie annak a hangzónak az ismertetését,
amelynél az illető szerv működik.
A mássalhangzók ismertetésének sorrendje
szintén azok képzési módja szerint igazodik s
nem aszerint, hogy hosszúlábú- e valamely betű,
vagy rövid.
Az írás szempontjából a szavaknak hangokra
való szétbontására kell a gyermeket képesítenünk, az olvasás szempontjából pedig a hangoknak összeolvasztására.
A különböző hangoknak szétbontása vagy
összeolvasztása nem történik egyformán könnyen,
vagy egyformán nehezen. Az olyan szóknak,
melyek egyszerűbben képzett hangokból állanak,
a szétbontása is, összeolvasztása is könnyebb.
Mindezeknek alapján a mássalhangzók sorát
az m-hang nyitja meg. Ennek a hangnak a
képzése egyszerű és izomérzéssel is (tapintásilag),
látásilag is könnyen érzékelhető.
Az m-hang ismertetését csukott ajkak mellett
az orron át való lélekzési gyakorlat előzi meg.
Ezután felszólítjuk a gyermekeket, hogy —
ugyancsak csukott ajkak mellett — a gégében
hangot adva bocsássák ki az orron át a levegőt. így hozzák létre a gyermekek az m-hangot,
anélkül, hogy a tanító azt előttük hangoztatná.
Hogy az emlékezetben való megrögzítésben
milyen nagy szerepet játszik az, hogy a gyermek
valamit önmaga fedezett fel: azt e helyen aligha
kell fejtegetnem.
Az egész dolgot természetesen érdekessé,
játékossá kell tenni. Annak az illusztrálására,
hogy ez lehetséges, a sok közül csak egy példát
hozok fel: a tanító mesét mond a gyermekeknek a mackóról s a mackó hangjának az utánzására tanítja őket, mikor az m-hangot képezteti
velük.
Az első mássalhangzó ismertetése után megkezdhetjük a hangok szétbontását és összerakását.
Elsősorban a tanító legyen tisztában azzal,
miben áll voltaképen ez a szétbontás és ez az
összekapcsolás: melyik szervével hogyan működik akkor, mikor valamely szótagot hangokra
tagol, avagy mikor két vagy több hangot szótaggá olvaszt.
Példa legjobban megvilágítja a dolgot. Próbáljuk az « hangot az m-mel összekötni. Az
á-t nyitott, az m-et csukott ajakkal ejtjük. Amíg
az ajkak az á helyzetéből az m helyzetébe érnek,
egy átmenő mozgást kell végeznünk. Ha ezen
átmenő mozgás tartama alatt a levegőnek a
tüdőből való folyékony kilélegzését meg nem
szakítjuk: a két hang összekapcsolasa megtörtént és oz ám szótagot halljuk. Más szóval: ha
két hangot egy kileheléssel ejtünk, azok szótaggá
olvadnak.

LIAPJA.

9

Viszont, ha a szótag ejtése közben a leheletet megszakítjuk, a szótag hangokra tagolódik.
Sőt egy hang helyett is kettőt mondunk, ha
annak ejtése közben a kilehelést megszakítjuk.
Próbáljuk pl. az á t szaggatott lélekzettel ejteni:
két á-t fogunk hallani.
Látnivaló tehát, milyen fontosságú volt annak
idején a folyékony és szaggatott lélekzés tudatos
gyakorlása. Természetes, hogy az első szó írását és
olvasását is lélekzési gyakorlatnak kell megelőznie,
még pedig főképen és ismételten a szaggatott
meg a folyékony kilélekzés tudatos gyakorlásának.
Ilyen alapon a dolog könnyen megy. Lássuk
az első szó íratását és olvastatását.
A tanító előbb az á, azután az m hangok
képzését szemlélteti és gyakoroltatja. Majd felhívja a gyermekeket, hogy figyeljenek a szája
mozgására. Úgy tesz, mintha az ám szót ejtené,
de nem ád hangot. Felhívja a gyermekeket,
hogy utánozzák őt, de szájukat mozgatván, hangot is adjanak. A gyermekek föltétlen bizonyossággal kiejtik az ám szót. S ezek után, minthogy
felismerik az á-nak is, m-nek is látási és mozgási képét, azt is meg tudják mondani, hány
darabból, részből, hangból áll a szó, s az írás
valódi nehézségét játszva oldják meg.
Majd az á és m hangot külön-külön ejtvén,
kezüket a szájukhoz emelik s megérzik, hogy
a két hang külön-külön való ejtése két kileheléssel jár. Hasonlóképen érzékeltetjük, hogy az
ám szónak, vagyis a két hargnak együtt való
ejtése egy kileheléssel történik. Ilyenformán
megértik, ha azt mondom, hogy az á- és
m-hangot mondják egyetlen folyékony kileheléssel. Megértik és megcselekszik. Epen úgy,
mint ahogyan képesek az ám szót szaggatott
kileheléssel ejteni, vagyis hangokra bontani. H a
pedig két hangot egy kileheléssel ki tudtak
mondani, két egymás mellé írott betűt egy lélekzettel el is tudnak olvasni. S ilyen eljárás mellett alig határoz az, hogy az elolvasandó szóban a magánhangzó vagy a mássalhangzó van-e
elől. így is, úgy is csaknem egyformán könynyen megy a dolog.
Mint az eddigiekből is látható, a kinesztéziásmódszer egészen azt a menetet követi, ami a
természetes beszédtanuláscak a menete. Követi
nemcsak egérében, hanem részleteiben is. így
— hogy i^mét csak egy példát említsek — a
legelső szók között, amelyeket olvastatunk, ott
van a gyermek első szava: ma-ma. (Bár négy
hangbi 1 áll, írása, olvasása érthető okból sokkal
könnyebb, mint bármely háromhangú szónak.)
A mássalhangzók tanításánál — az ő, ü
magánhangzóknak a sorrendbe való beillesztésével — a következő sorrendet tartom hclvesnek:
M, P, F, L, B, V, T, Ő, Ü, D, (Sz)," H, N,
Z, J, S, (Ty, Gy, Ny). (Zs), C. K, (Cs), R, G.
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(A zárójelben levő hangoknak csak a képzését ismertetem ezen a fokon, betűjét n e m )
Ezen sorrend megállapításánál a következő
három szempont vezérelt:
Az egyszerűbben képezhető hangokat előbb,
a nehezebben képezhetőket későbben tanítjuk.
Ezért kerültek pl. a sorrend végére a C, a Cs,
az R.
Azokat a hangokat, amelyeknek a képzése
látásilag könnyen szemlélhető, előbb, — amelyeknek a képzése látásilag nehezebben szemlélhető, vagy egyáltalában nem szemlélhető, későbben tanítjuk. Ezért vannak a sorrend elején az
ajak- és foghangok (m, p, b, f , v), a végén a
torokhangok (h, k, g).
Az egymáshoz képzésben nagyon hasonlatos
hangokat nem tanítjuk közvetlenül egymásután,
nehogy be'űképeik fölcseréltessenek. (Pl.: P — B ,
F-V.) *
Itt említem meg, hogy a hasonlóan képzett
hangoknak többnyire betűalakjaik is hasonlítanak. Ez a körülmény a latin betűknek a hangképzéssel való összefüggését, abból való származását bizonyítja. (Pl.: P - B , I —J, H—K, M - N . )
A mássalhangzók tanítását 4—5 hét alatt
bevégezhetjük és ekként az összes előgyakorlatokkal hat hét alatt elkészülhetünk. Természetesen, nem elégséges az egyes hangok képzését
megtanítanunk; minden egyes mássalhangzónak a magánhangzókkal való összekapcsolását j
és a szétbontást kell alaposan begyakorolnunk, j
úgy, amint azt az első mássalhangzó ismerteié- ;
sénél láttuk. Ezen összekapcsolás begyakorlásá- j
nak a részleteiről még sok volna a mondanivaló, ami egy cikknek a szűk keretébe nem 1
fér bele.
Föltétlenül szükségesnek tartom, hogy a ta- |
nító az egyes hangok megtanítása előtt azok j
képzését tükör előtt gyakorolja be. Enélkül nemcsak az egyes hangok tiszta és tökéletes képzése i
válik kétségessé, hanem lehetetlen azoknak
szemléltető megtanítása.
Az előgyakorlatok befejeztével az ábécékönyv
kapcsán gyakoroljuk az írásnak és olvasísnak
immár alapjában véve elsajátított tudományát.
Olyan ábécéskönyvünk, amely az itt leírt rendben ismertetné a betűket s amelynek az egyes
betűk begyakorlásához szánt szövege is a beszédműködés szempontjából volna megszerkesztve:
nincs. Pedig egy ilyen könyv a gyors haladást
rendkívüli mértékben megkönnyítené.

* Az m is, a p is ajakhang. Mégis a kettőnek a
képzése közt a különbség oly nagy, hogy bátran egymás mellé tehettük azokat. Az m ugyanis orrhang,
a p nem az; az m zöngével (gégehanggal) képezett
hang, a p zöngenélküli; az m folytonos hang, a p
pillanatnyi hang.
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Hivatalos

rész.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter:
K ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t a : a Gödöllői Takarékpénztár
igazgatóságának,
amely a gödöllői
izr. hitközségi iskolának 300 K. segélyt adományozott.
K i n e v e z t e : Szlányiné
Eötvös Flóra oki.
tanítónőt r. áll. el. isk. tanítónővé és szolgálattételre a jásznagykúnszolnokvármegyei kir. tanfelügyelőséghez rendelte; Szepsey István oki.
tanítót a hertelendyfalvai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Madarász Lajos oki. tanítót áll. el. isk.
r. tanítóvá és szolgálattételre a deánfalui ág. h.
ev. el. isk.-hoz rendelte; Krafcsik Zoltán alsóhutkai róm. kath. és Zsirvay József suri ág. h.
ev. el. isk. tanítókat az opálhegyi áll. el. isk.hoz r. tanítókká; Földes Zoltán dési róm. kath.
el. isk. oki. tanítót a borszék-hollósarki áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá; Váradi Rezső oki. tanítót
az oláhvásárhelyi áil. el. isk. hoz r. tanítóvá;
Fedorják János oki. tanítót a pöstyén pusztai áll.
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Kovács Anna oki. tanítónőt az alsófernezelyi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Szabó Lajos oki. tanítót a macsolai áll. el. isk.hoz r. tanítóvá; Kummer Ferenc oki. tanítót a
vajasvattai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Mezey
Gizella oki. tanítónőt a nagypestényi, Piskolti
Gyula oki. tanítót pedig a bányabükkösi áll. el.
isk.-hoz r. tanítónővé, ill. tanítóvá; Frey Dezső
oki. tanítót a csongrádtanyai áll. el. isk. hoz r.
tanítóvá; Langhoff'er Gyula garamszegi ág. h.
ev. isk. tanítót és Werner Anna oki. tanítónőt
a pinczédi áll. el. isk. hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Mihályi Demeter budfalvai gör. kath. el.
isk. tanítót és Karingetz Juliska dévaványai ref.
el. isk. tanítónőt a budfalvai áll. el. isk.-hoz r.
tanítóvá, ill. tanítónővé ; Szócska Kornél és Pataki
Eugénia oki. tanílót, ill. tanítónőt a kovácsréti
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Burda
Rezső és Nagygalaczi
János oki. tanítókat a
szépvíz-külterületi, Lux Izabella tibai róm. kath.
el. isk. tanítónőt pedig az ungdaróczi áll. el. isk.hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé; Kocsis Lajos és
Simon Julianna oki. tanítót, ill. tanítónőt a vésztői
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; László
Ferenc oki tanítót a poklosteleki, Kovarcz Olga
oki. tanítónőt pedig a magyarszentmihályi áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Szóiga Miklós
oki. tanítót a mezőtóháti áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Vertán Piroska oki. tanítónőt a felsőgerebeni áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Z. Kiss Lenke
oki. tanítónőt a mezőpaniti áll. el. isk.-hoz r.
tanítónővé; Simó Béla cserefalvi ref. el. isk. tanítót a nagydevecseri áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Micsinay
Margit tótkomlósi társulati, Brozik
Erzsébet acsai ág. ev. és Petricz Mihályné Joób
Margit kosztolnai ág. ev. el. isk. tanítónőket a
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tótkomlósi áll. el. isk.-hoz r. tanítónőkké ; Csepregi
Gyula oki. tanítót a nagyszénási, Seiler János
oki. tanítót a kosztolnai áll. el. isk.-hoz r. tanítókká ; Grós& Irma oki. tanítónőt a velétei áll. el.
isk.-hoz r. tanítónővé; Csaja Ferenc szondi róm.
kath. el. isk., Zimmermann
János szondi közs.
el. isk. tanítókat és Jeney Matild oki. tanítónőt
a szondi áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé ; Becker Vilma oki. tanítónőt a vercsorovai
közs. el. isk. hoz r. tanítónővé ; Nagy Margit zágoni
lakos, oki. tanítónőt a felsőgagyi áll. el. isk.-hoz
r. tanítónővé; Tankó Mária oki. tanítónőt a tusnádi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Chudoba Badiny
Emma ábelfalvai ág. h. ev. el. isk. tanítónőt a
pallósi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Voglné
Lerner Ilona oki. tanítónőt a békásmegyeri áll.
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Bálás Dónesné, szül.
Éltes Ilona és Fülöp Anna oki. tanítónőket a
gymesfelsőloki áll. el. isk.-hoz r. tanítónőkké;
Hreblay Mária Terézia végleskáinoki ág. h. ev.
el. isk. tanítónőt a luczatői áll. el. isk.-hoz r.
tanítónővé; Kopp Mária oki. tanítónőt a kövegyi
áll. el. isk -hoz r. tanítónővé ; Harsády Róbertné,
szül. Békássy Julia oki. kisdedóvónőt a kudsiri
I. sz. áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé; Czittler
Ilona oki. kisdedóvónőt a pomogyi áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé; Sztrachon Ilona oki. kisdedóvónőt a bányavölgyi áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé; Farkas Róza oki. kisdedóvónőt a hátaalszegi II. sz. áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé;
Szulinián Erzsébet oki. kisdedóvónőt az erdőközi
áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé; Burgya Anna
oki. kisdedóvónőt a káinokmonostori áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé; NieszlerLujza oki. kisdedóvónőt az illmiczi áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé;
Pekanovicli Katalin oki. kisdedóvónőt a felsőstubnyai II. sz. áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé;
Czeglédg Amália oki. kisdedóvónőt a széki áll.
kisdedóvóhoz kisdedóvónővé.
Jelen minőségében á t h e l y e z t e :
Lázár
Károly bácsbodrogvármegyei és Pető János trenesénvármegyei s. - tanfelügyelőket kölcsönösen;
Halász István alsószombatfalvai áll. el. isk. ig.tanítót a kolozsvári áll. el. isk.-hoz; Szirkó László,
az északamerikai south.-loraini gör. kath. el. isk.nál működő, szabadságolt áll. el. isk. tanítót
további szolgálattételre az alsókomárniki áll. el.
isk.-hoz; B. Fucsek Gyula ^fásznagykúnszolnokvármegyei kir. tanfelügyelőséghez berendelt áll.
el. el. isk. tanítót a szolnok-belterületi áll. el.
isk.-hoz; Nahlovszky János és neje, Nahlovszky
Jánosné Kupocz Irén rahói és Darvas Vince és
neje, Darvas Vincéné Piller Berta antalfalvi áll.
el. isk. tanítókat, ill. tanítónőket kölcsönösen;
Lévay Endre macsolai és Mellan György aranybányai áll. el. isk. tanítókat az alsófernezelyi áll.
el. isk.-hoz; Wagner Ferenc vajasvattai áll. el.
isk. tanítót a köpcsénújmajori áll. el. isk.-hoz;
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Czigler Mihály csongrád-tanyai áll. el. isk. tanítót
a pándorfalvi áll. el. isk.-hoz; Bágyi Ernő poklosteleki és Pappné Thury Ilona magyarszentmihályi
áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a vésztői áll. el.
isk.-hoz; Benkő Árpád nagydevecseri áll. el. isk.
tanítót a mezőpaniti áll. el. isk.-hoz; Jánosdeák
László nagyszénási és Petricz Mihály kosztolnai
áll. el. isk. tanítókat a tótkomlósi áll. el. isk.-hoz;
Murányi Julia nagypestényi áll. el. isk. tanítónőt
a bányabükkösi áll. el. isk.-hoz; Gál Erzsébet
ungdaróczi áll. el. isk. tanítónőt a szépvíz-belterületi áll. el. isk.-hoz ; Lupán Viktória felsőgerebeni
áll. el. isk. tanítónőt a mezőtóháti áll. el. isk.-hoz ;
Vrabely Istvánné Balásfy Klementin velétei áll.
el. isk. tanítónőt a balassagyarmati áll. el. isk.hoz ; Berky Ida felsőstubnyai áll. kisdedóvónőt
a gyulaji áll. kisdedóvóhoz; Szenkovits Katalin
cserlenői áll. kisdedóvónőt a bezdáni III. sz. áll.
kisdedóvóhoz.
Szolgálattételre b e r e n d e l t e : Fischer Gyula
érdi áll. el. isk. tanítót a veszprémvármegyei kir.
tanfelügyelőséghez.
Nyngdíjat utalványozott: Győr fi Sándor
kustánszegi munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak
évi 1460 K-t; Balogh Antal mezőladányi munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t;
Héjjas Dániel rinyaújnépi munkaképtelen ref. el.
isk. tanítónak évi 1660 K-t; Mosoin György
alsómoecsi munkaképtelen gör. kel. el. isk. tanítónak évi 900 K-t; Popovics Valér újmoldovai
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 1000 K-t;
Matulay
Ferenc nagybossányi munkaképtelen
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t;
Szloboda Iván verbóczi munkaképtelen ág. ev. el.
isk. tanítónak évi 580 K-t; Harmathy Gusztáv ugrai
munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t;
Micsinay György zsidói munkaképtelen ág. h. ev.
el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; Cseh Lajos biharnagybajomi munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak évi
1800 K-t; Balogh Pál csíkszentkirályi róm. kath.
el. isk. tanítónak évi 1660 K-t; Hajas Mihály
dunapentelei munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak
évi 2100 K-t; özv. Kanizsai/
Endréné, szül.
Kovács Etelka debreczeni munkaképtelen ref. el.
isk. tanítónőnek évi 1500 K-t.

Gyám-, ill. segélypéuzt

engedélyezett:

néh. Gál Károly hatvan-vasúttelepi áll. el. isk.
ig.-tanító özv., szül. Konecsni Máriának évi 860
K-t; néh. Bela Illyés lunkoji nyug. gör. kel. el.
isk. tanító özv., szül. Pus^ Mártának évi 300 K-t,
1 kisk. árvájának pedig összesen 50 K-t; néh. Buda
Lajos róm. kath. el. isk. kántortanító özv., szül.
Balogh Mária Borbálának évi 807 K 60 f-t; néh.
Magdás Simon nyug. gör. kath. el. isk. tanító özv.,
szül. Todoreán Anasztáziának évi 300 K-t; néh.
Bedzsida József nyug. szabadkai közs. el. isk.
tanító özv., szül. Keller Erzsébetnek évi 720 K-t;
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SZÉPIRODALOM.
Darwin Károly.

Alkonyatkor.

— Születésének százéves fordulóján. —

Alkonyatkor kint a kertben
Együtt ülünk néma csendben.
Fejünk fölött a fa lombja
Leveleit bólogatja.

írta: Váczy

Elmerengve álmodóan,
Lelkünk most van szárnyalóban
Ahhoz, aki szívünk nézi
S boldogságunk megtetézi.
Átöleljük egymást lágyan,
Örökös, szent fogadásban,
Szerelemről nem beszélünk,
Szerelemnél többet érzünk!
Benkóczy

József.

Hangulatom.
A nap ha szelíden ragyog
S langyos sugárit hinti szét:
A rét hímes palástot ölt és
Hallgat pacsirtaszót, zenét.
Virágos ág illatszerelmét
A lenge szellő lopja el,
Pajkos habok víg loccsanását
A part szelíden fogja fel.
Minden örül. Kacagni látszik
Virág, madár s a gyors habok,
Minden örül — csak én nem,
Oh, ón olyankor sírva fakadok.
De hogyha bőszülten megharsan
A vihar harci szózata:
Vad orkán száguld át a réten,
S a hím, az ék mind-mind oda!
Királyi szálfák, büszke ormok
Hevernek rendre szerteszét,
Dalos madár a földre verve,
A hullám gátját tépi szét.
Minden remeg. Borzadni látszik
Virág, madár s a gyors habok,
Minden remeg, minden, csak én nem,
Oh, én olyankor szívből kacagok.
Csatári/
Alajos.

István.

Darwin születésének századik évfordulóját a
cambridgei egyetem 3 napig tartó fényes ünnepéllyel ülte meg, mely ünnepélyre számos külföldi egyetem is elküldte képviselőit.
A világ ez egyik legkiválóbb elméje Shrewburyban született. A természettudományok iránti
előszeretetét őseitől örökölte, akik közül nem
egy tekintélyes nevet vívott ki tudományos
munkálkodásával. E z a lelki kincs gyermekeire
is öröklődött, aminthogy nevének György és
Ferenc nevű örökösei az angol tudománynak
ma is tekintélyes művelői.
Nyughatatlan, talán világra szóló hivatását
érző lelke évekig vergődött, míg megtalálta a
pályát, melyre hivatása predesztinálta. Yolt
orvosnövendék, papnövendék s 22 éves korában
föld körüli útra indult. Ötévi vándorlása alatt
tömérdek állatot és növényt gyűjtött, tanulmányozta ezeknek, úgyszintén a különböző emberfajoknak fejlődési folyamatát, tulajdonságait,
életviszonyait. Bár nagynevű tudósoknak (Linné,
Werner, Cuvier, Humboldt, kinek 23 kötetnyi
munkáját 4 ezer forintnál drágábban fizették)
addig elért sikerei megkönnyíthették volna vizsgálódásait, az ő erős ambíciója nem engedte a
sarlatánságot. A természettudományoknak önálló vizsgálója akart lenni, ő aki kutat, összehasonlít, következtet, s akinél az eredmény, a
meggyőződés saját énjének külső befolyásoktól
ment gyümölcse. E tekintetben Bakon Ferenc,
a jeles természettudós és pedagógus szentenciája állt előtte. Minden fogalom, melyet nem
a szemlélet nyomán alkottunk, csak üres kép,
bálvány, mely az emberi értelmet megzavarja
és elhomályosítja. É p e n ezért a természetet
nem könyvekből kell tanulmányozni, mert a
tudás forrása nem mások észleleteinek felülvizsgálat nélküli elfogadásából, hanem a független kutatásból, az elért sikereken nyugvó
szabályokból fakad.
Ez az odaadó megfigyelés egy eddigelé majdnem egészen új, az ú. n. fejlődési elméletnek
tette megteremtőjévé, amennyiben a francia
Lamark
ily irányú munkássága e tudományágnak inkább csak a kísérlete volt.
Darwin szerint: az egyes állat- és növényfajok nem egyszerre keletkeztek, hanem valami
ősi törzsekből (típusok) kiválás által alakultak
át. Azaz: az állatok, így az ember is, és a
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növények nem Isten alkotása, hanem a folyton
működő természeti erők összebatásának tökéletesbített formája, szüleménye. Ez az elmélet az
ű. n.
darvinizmns.
Elképzelhető az az elszörnyüködés, mely
Darwin föllépésére keletkezett! Ennek élénk
tudata tartotta vissza attól, hogy az ember
származásáról is kifejtse nézetét. Csak midőn
szellemi követői: Haeckél és Huxley írtak e
tárgyról, nyilatkozott oly értelemben, hogy az
a bizonyos ősi típus, amelyből származunk,
közös rokonsági kapocs az ember és a majom
között, mely ősi típusra, illetve típusokra nézve
kijelentette, hogy azok az Isten által teremtettek lehetnek. Ez a mottója amaz elterjedt tudatnak, hogy az ember — Darwin szerint —
a majointol származik, amit ő soha sem állíto't,
csak annyit, hogy közös őstől eredtünk és
tökéletesebb fejlődés után az akkor még éppen
majomhoz hasonló lényből mi emberek le:tünk,
a másik rész pedig a kevésbé tökéletesebb
fejlődés után a mostani majommá lett. Ez az
állattól való leszármaztatás különben nem újkeletü és nem egyedül álló. Már Anaximander
görög bölcs, aki a Kr. sz. e. hetedik században
élt, al ította, hogy az ember eredetileg viziló
volt; az újabbkorú Schubert a delfint mondja
ősanyánknak; Okén, Lamark stb. szintén állati
őssel dicsekszenek. Vogt Károly, a jeles genfi
tudós meg egyenesen ezt í r j a : „Nem látjuk
be, miért ne lehetne levezetni amerikai majmokból az amerikai emberfajokat, afrikai majmokból a négereket, ázsiai majmokból talán a
negritókat." Meckel mindezeken túltesz, mert
szerinte az ember fejlődési fázisai ezek: ázalag,
rovar, hal, hüllő, alsóbbrendű emlős s végre —
ember.
Darwin szerint az ősi típusokból való kialakulásnak bizonyítékai: 1. azok a megkövesülten
talált szerves leletek, melyek az állatoknak és
növényeknek primitív alakjait mutatják. Ezekből
a szervek lassú átalakulása és tökéletesedése
útján fejlődtek a mai fölényesebb fajok, míg
a régi ősformák kihaltak, kipusztultak, helyüket
elfoglalták az életre alkalmasabbak, mert tökéletesebb egyedek, mint amelyek az idők folytán
beállott külső életföltételek között a létért való
küzdelemben erősebbeknek, életképesebbeknek
bizonyultak. így lett a merevszárnyú ősmadár,
az archeopterix tökéletlen repülése után a
galamb-, a sasrepülés. 2. Az állatoknak és növényeknek ma is előttünk történő nemesülései,
mely szerint egyes nemesbített állatok és növények annyira elütnek a régitől, hogy szinte
ú j fajnak látszanak. Igazolják ezt a különféle
keresztezések, beoltások, nemesítések eredményei.
Darwin elméletét A fajok eredete és Az
ember eredete című munkáiban fektette le.
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Ekörül az elmélet körül óriási irodalom fejlődött ki pro és kontra egyaránt, mely tudományos mérkőzésből hazánk tudósai is kivették
a részüket. Margó Tivadar dr., Platz Bonifác dr.,
Römer Gyula és mások alapos tudással szálltak síkra meggyőződésük, álláspontjuk mellett.
Darwin a fentjelzett munkáival azonban
nem fejezte be irodalmi munkásságát, mert
egymásután láttak napvilágot: A házi állatokról és kultúrnövényekről,
Az ember származása és az ivari kiválás, Az indulatok
kifejezéséről embei-ben és állatokban, A
keresztezés
és az öntermékenyités
hatásáról a növények
országában stb. stb. mindmegannyi jeles munkái.
Erdemeinek kellő méltánylását a különböző
tudományos testületek, így a m. tud. Akadémia
is (1872.) azzal siettek kimutatni, hogy kebelükbe tagul választották.
Kétségkívül a tudomány megbecsülésének
teszünk szolgálatot mi is, h a születésének századik évfordulóján e néhány igénytelen sorral
áldozunk a nagy tudós emlékének, aki föllépésével, hatalmas munkáival nemcsak a föld őstörténelmére s az őskori állatélet világára
derített fényt, hanem az egyes tudománymányszakok közti érintkezési pontok földerítése
révén úgyszólván az összes tudományokra (a
francia Lyell a geológiában, du Prell az asztronómiában, az orvostudomány a betegség csíráinak analizálásában, az antropológia, az etnográfia a saját körében stb. értékeli) s így
közvetve a pedagógiára is épen a folytonos
fejlődés törvénye folytán tökéletesbítő erővel
hatott.
A teológiai tudomány által támadott állításait, esetleg botlásait vitassál az arra hivatottak. Ehhez mi, e téren laikusok, nem értünk.
Vallási dolgokba különben se n árthatjuk magunkat. E helyen pusztán a tudományos értékelés szerepelhetett.

Tanítók tanácsadója.
X. T. A vallás- és közokt. miniszternek a polgári
iskolai magánvizsgálatokat szabályozó 145.100/19U8.
sz. a. kiadott körrendelete értelmében áll. és közs.
polgári iskoláknál magánvizsgálatok évenként csak
kétszer, és pedig a tanév végén és december hóban
tarthatók; magán- és társulati iskoláknál pedig csakis
a tanév végén. A rendelet értelmében V. és VI. osztálybeli bizonyítvány alapján a polgári iskola II. és
III. osztályainak tárgyaiból magánvizsgálat ezentúl nem
engedélyezhető. Az ily bizonyítvánnyal folyamodók
kötelesek a polgári iskola L és II. osztálya tárgyaiból
szabályszerű és a követelményeknek mindenben megfelelő magánvizsgálatot tenni. A vizsgálati engedélyt
a kir. tanfelügyelő adja meg. — Kkpus. A minisztérium
több esetből kifolyóan kimondotta, hogy akkor, am dőn
az iskolafenntartó fizetéskiegészítési vagy korpótlékállamsegélyt vett igénybe, az államsegély folyósításának idejétől köteles az iskolafenntartó a tanítók
lakáspénzét a törvényben megállapított módon ren-
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dezni, illetőleg megfelelő lakást adni. Ily esetekben
tehát az iskolafenntartó a háromévi átmeneti időt
nem veheti igénybe. — H. M. Vese. önnek van igaza,
mert a közig, bíróság e kérdésben tényleg döntött
olyképen, hogyha valamely tanító saját mulasztásából
vagy más okokból később folyamodott az orsz. tanítói
nyugdíjintézetbe való fölvételért, megelőző szolgálatának nyugdíjba való beszámítását igényelheti, azonban
a nyugdíjjárulékokat, a törvényszerű kamatokkal, utólagosan meg kell fizetni. A bíróság ezen felfogását
arra alapította, hogy egyik törvény sem mondja ki
azt, hogy a tényleg szolgálatban töltött idő csak a
nyugdíjintézetbe _ való jelentkezés időpontjától volna
számítandó. — Állami. A fegyelmi vizsgálatot elrendelő vagy mellőző, illetve az eljárást megszüntető
határozat vételétől számított 15 napon belül az érdekelt tanító, illetőleg meghatalmazott védője és a kir.
tanfelügyelő a közig, bizottságnál előterjesztendő és a
vallás- és közokt. miniszterhez intézendő fölebbezéssel
élhet. Ezenkívül jogosítva van a főispán is a határozatot,
felülvizsgálás végett, a miniszterhez előterjeszteni. —
A. I. Kpvár. Azon tanítójelöltek, kiknek érettségi
bizonyítványuk van és egyévi tanítási gyakorlatot
tudnak igazolni, az osztály vizsgálatok alól fel vannak
mentve, tehát szabályszerű teljes tanképesítő-vizsgálatra bocsáttatnak.
B. V. Sz. 1. Az 1907. évi
XXVII. t.-c. és végrehajtási utasítása a felhozott esetben nem nyújt tájékoztatást. Szól a törvény a szerzetesrendi tanítókról és tanítónőkről, azok képesítéséről és
illetményeik kiegészítéséről. Ha az illető lelkésznek
van tanítói képesítése, nézetünk szerint a kérdéses
iskola további fennállásának mi sem áll útjában. Ha
mégis tisztán akarja látni a jövőben beállható helyzetet, a tanfelügyelőség útján szíveskedjék elvi jelentőségű döntést provokálni. 2. Az iskola fenntartását, a
tanítói fizetés kiegészítését és a tandíj váltságot érintő
kérdésekhez a helyi viszonyok alaposabb ismerete
nélkül hozzá nem szólhatunk. — X. Az egyházi szünnapok ügyét a gondnoksági Utasítás 49. §-ának utolsó
pontja világosan körvonalozza. Ennél többet mi sem
mondhatunk, mint legföljebb azt, hogy a tanfelügyelőség rendelkezése az Utasításon alapul. — Állami. 2.
1. Szabadságidő engedélyezése iránti kérvényhez járási,
illetve városi tisztiorvosi bizonyítvány csatolandó. A
kérvény többtanítós iskoláknál az igazgató-tanítónál,
egytanítós iskoláknál pedig a gondnokság elnökénél
nyújtandó be. 2. Állami tanítók magasabb illetményei
hivatalból utalvány oztatnak. — Cs. >Y. B. 1. A közs.
tanítók a tanítói kör- vagy járási gyűléseken való
részvételükért a gyűlés tartamára 2—4 K napidíjat és
útiköltséget számíthatnak fel. Tengelyen való utazás
esetén kilométerenként 28 f számítható. 2. Csak nem
gondolja komolyan, hogy a nehézményezett dolog
összeférhetetlen a községi iskolaszéki tagsággal ? 3.
Nyomtatványok ügyében tessék az Egyetemi nyomda
igazgatóságát megkeresni. — Medvesalja. Részletesen
tájékoztathatja a Szentkirályi-utcai női ipariskola igazgatósága. — M. G. Fbrány. Ha az iskolafenntartó
anyagi helyzete kedvező, amiként ezt a minisztérium
már meg is állapította, törvényszerű illetményeinek
kiszolgáltatása iránt a közig, bizottsághoz fordulhat. —
B. A. Pbte. Az államsegélyre ki van mondva a
portómentesség, a nyugdíjra azonban nincs. —
P . K. Pkngyel, F. 1. Vsád. Miután nem ismerjük a
gyermekek képességét és hajlamát, a választandó életpályák felől tájékoztatást nem adhatunk. A szülőnek
kell elbírálni elsősorban, hogy gyermeke minő pályán
boldogulhat leginkább. Annyit azonban mégis megjegyezhetünk, hogy azzal a képesítéssel legjobb valamely ipari pálya mellett dönteni. — N. N. Csak a
közelmúltban említettük e helyen, hogy az egyházi
hatóság hasonló esetekkel szemben megtorlással szokott
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élni, amely legtöbbször a viselt állás elvesztésével jár.
Ajánlatos tehát, mielőtt új házasságot kötne, hogy
egyházi hatóságával megismertesse szándékát. Jó lesz
hivatkozni arra, hogy ellenkezéssel minő kényszerhelyzetet teremtenének, melynek előidézése épen nem
áll az egyháznak érdekében s önnek családi életét és
gyermekeinek jövőjét a legmélyebben érintheti Nem
lehetetlen, hogy hallgatólag tudomást vesznek róla. —
Vásárhely. Ebben az iskola jellegét érintő kérdésben,
hiányosan ismertetett adatok alapján, nem nyilatkozhatunk. Szíveskedjék a tanfelügyelőséghez fordulni. —
T. P. Kklna. Tudvalevő dolog, hogy az alsó fokon
hozott határozatok csak akkor emelkednek jogerőre,
ha felsőbb hatóságilag jóváhagyattak. Miután pedig a
közölt határozat, ön szerint, csak a f. évben nyert megerősítést, a múltra visszamenően támasztott követelésük
nem jogos, hacsak a határozatban kifejezetten benn
nem foglaltatik, hogy a megadott kedvezmény mely
időtől számítandó. Erről azonban ön nem tesz említést. — Bnyir. Nyugdíjas állapotban elhalt tanító
után temetkezési járulék nem jár. Ezt a törvény
csak oly esetben állapítja meg, amidőn a házastárs tanító és tanítónő közül az utóbbi hal el, a tanítóférj neje 3 havi fizetésével, ha nyugdíjas állapotban
halt meg, 3 havi nyugdíjával felérő temetkezési járulékra tarthat igényt.

Könyvesház.
* Uj csapáson. (Regény a művészéletből,
írta Lázár Béla. Megjelent a Pallas-részvénytársaság kiadásában.)
Nehéz volna ennek a regénynek a tartalmát
elmondani. Voltakópen nem történik benne semmi.
Csak annyit mondhatunk tárgyáról, hogy egy
fiatal művész és a lassanként köréje csoportosuló
tábor keresi az ú j művészeti igazságot, mellyel
meghódítsa a világot. Ez igazságért harcol
a szerző is, tehát diadalra juttatja. A multak
nagyjai megroppannak, összeomlanak, mert kisiklott
talaja lábuk alól. Új katonák törnek elő mindenfelől, lélkesen, harcra készen, hogy a régiek uralmának nyomait is elsöpörjék.
E munka tehát irány regény, mondhatnánk
regényformában írott harci szózatnak is. Egy
törekvés igazságainak a védelme és hirdetése.
Legnagyobb hibája az, hogy telve van az olvasók
túlnyomó többsége előtt érthetetlen műkifejezésekkel, csak festők és a műtörténettel behatóan
foglalkozók előtt világos fejtegetésekkel. Ezért
mint regény nem érdekel bennünket. De bizonyára
érdekli mindazokat a festőket, kik résztvesznek a
művészeti iskolák harcaiban, érdekli a festményekkel behatóan foglalkozókat; annál inkább, mert a
végefelé a magyar viszonyokat rajzolja, úgy, hogy
egyik-másik alakjára könnyen rá lehet ismerni.
Lázár Bélának szükségtelen volt regényformában hirdetni elveit. Sokkal jobban tette volna,
ha tanulmányt ír s tanulmányában esetleg a
párbeszédes formát használja.
* E g y tengerésztiszt naplójából. (írta
Fcdtay Lucyen. Megjelent a Magyar Könyvtárban.
Ára 30 fillér.)
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E kis füzet megjelenésének a korviszonyok
adnak érdekességet. Az öntudatra ébredt India
lakossága az utóbbi években harcra kelt az angol
elnyomókkal. Nem véres összecsapások, holtakkal
borított csatamezők az eredményei India függetlenségére való vágyakozásának, hanem titkos társulatok alakulása, melyeknek létezéséről csak akkor
szerzünk tudomást, ha az összeesküvők néhány
jól irányzott golyója vagy bombája előkelő angol
tisztviselőket dönt a sírba.
Ebben a kis kötetben rajongó hinduk szerepelnek, még nem a mai jól szervezett titkos
társulatok tagjai, hanem egyedülállók, kik azért
erősek, mert családjuk vagy fajuk pusztulása
kiolthatatlan gyűlölet forrásává vált. Érdekes
történetek keretében mutatja be a szerző a gyűlölet e rajongóit, erdekesen beszéli el, mint állnak bosszút a legrejtelmesebb, a legveszedelmesebb módon az angol hódítókon. Ámbár érdekesek e kalandos históriák, mégis az az érzésünk
támadt olvasás közben: mennyivel színesebben
és hatásosabban tudta volna e tárgyakat feldolgozni»ami Jókaink, vagy Vajda Péterünk,
kiknek a hindukról ós cserkeszekről szóló történetei nagyon sokáig utolérhetetlen mintái lesznek mindazoknak, kik a szabadságért való lelkesedésnek, a hódító iránt érzet gyűlöletnek mintegy allegóriáit akarják megírni. Faltay novelláinak nem használ a Jókaival való összehasonlítás.

* Szentgotthárd és vidéke állatvé<lő-egyesületének jelentése az 1908. évről. (Közli
Fodor Árpád, egyesületi elnök.)
Az állatvédelem érdekében nálunk eddig
keveset tettek. Csak az újabb időben látjuk be,
hogy erkölcsi és gazdasági szempontokból menynyire fontos az állatok kímélése. Sőt nemcsak
az állatoké, hanem a növényeké is. Ha növendékeinket a madarak és fák napjára — minden
alkalmat fölhasználva — előkészítjük, ha az
állatoknak és növényeknek szentelt napot ügyesen
felhasználjuk, olyan nemzedéket Fogunk felnevelni,
mely nemcsak fogékonyabb lesz minden szenvedés
iránt, hanem vagyonosabb is. Ezt nem kell
bővebben fejtegetni.
Jó szerencse, hogy a magyar tanítóság megértette vezetőjét. Egymásután alakulnak állatvédőegyesületeink. Munkásságuk hatását nemsokára
mindnyájan érezni fogjuk. A szentgotthárdi egyesület egy kis füzetben most számolt be működéséről. Érdekessé teszi a füzetet, hogy két kis
elmélkedés van benne. Az egyik az állatvédelem
feladatairól, a másik az állatvédelem eszközeiről
szól. Ez utóbbiban néhány gyakorlati tanácson
kívül az író azokat az eszközöket ismerteti,
melyekkel az állatkínzást megakadályozhatjuk.
Örömmel olvastuk a szentgotthárdi egyesület
beszámolóját. Még jobban örvendtünk volna, ha
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a füzet végén levő elmélkedések részletesebben
kifejtették volna az állatvédelem célját és eszközeit, oly módon, hogy tanít'ink megfelelő időben és helyen föl is olvashatták volna.

Különfélék.
— S z e m é l y i hír. Tóth János vallás- ós közoktatásügyi államtitkár folyó hó 14 én több hétie
terjedő szabadságra ment s a fővárosból elutazott.

— Apponyi a oláhosító

tanítók

ellen.

Apponyi, Albert gróf közoktatásügyi miniszter
utasította Szatmár vármegye közigazgatási bizottságát, hogy indítson fegyelmi vizsgálatot az osvári,
pátyodi, petői, újfalui ós porcsalinai görög katolikus népiskolai tanítók ellen, akik vétettek az
1907. évi XXVII. t. cikknek a magyar nyelv
tanítására vonatkozó rendelkezése ellen. így az
osvári iskolában a tanító arra kényszerítette a
csak magyarul beszélő tanulókat, hogy románI nyelvű írásbeli munkálatokat készítsenek, bár ez
j ellen a szülők is tiltakoztak. Ezenkívül a tanító
I testi fenyíték mellett arra kényszerítette a
I magyar anyanyelvű tanulókat, hogy a hittanból
j román nyelven feleljenek. A pátyodi iskolában a
I tanító a törvény ellenére a rendtartási nyomtatványokat románul vezette. A petői iskolaszék a
hivatkozott törvény 18. szakaszának világos intézkedése ellenére kimondta, hogy a magyar előadási
nyelv mellett a román előadási nyelv is alkalmaztassák, pedig a tanulók csak a magyar nyelvet
értik. Az újfalusi iskolában a tanító, bár az iskola
előadási nyelve szintén magyar, román előadásokat tartott. A miniszter utasítja a bizottságot,
hogy a fegyelmit az osvári lelkészre is kiterjessze, aki a hittant • románul tanította. Egyben
a miniszter kimondja rendeletében, hogy olyan
iskolában, melyekben az előadási nyelv a magyar,
a hittant is magyarul kell tanítani. A közigazgatási bizottság a fegyelmi eljárást elrendelte és
foganatosításával az illető járás főszolgabíráját
bízta meg.

— Gyümölcsfatenyésztő tanítók jutalmazása. A magyar földhitelintézet által községi
faiskolakezelő tanítók és gyümölcsfatenyésztést
oktató községi kertészek részére a gyümölcsfatenyésztés, terjesztés és oktatás körül szerzett
érdemeik jutalmazása céljából az 1909. évre kitűzött 21 jutalomdíjat az e célra alakult bírálóbizottság kiadhatónak találta s így a 600 koronás
I. (első) díjat: 1. Nagy János Vince vonyarczvashegyi (Zala vm.) tanítónak, a 400 koronás
II. (második) díjat: 2. Sztoia János orláti (Szeben
vm.) tanítónak, 3. Kormos málnapataki (Nógrád
vm.) tanítónak, a 200 koronás III. (harmadik)
díjakat: 4. Valencsics Antal ikervári (Vas vm.)
tanítónak, 5. Neda Avram románresiczai (Krassó-
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Szörény vm.) tanítónak, 6. Uherkovics Sándor
egbeli (Nyitra vm.) tanítónak, 7. Máté Pál
csanádpalotai (Csanád vm.) gazdasági szaktanítónak, 8. Rácz Sándor bártfai (Sáros vm.) szaktanítónak, 9. Tschida János illmiczi (Moson vm.)
tanítónak, 10. Horvát János óhaji (Bars vm.)
tanítónak, 11. Boér B. György alsóvisti (Pogaras
vm.) tanítónak, 12. Török Lajos diósadi (Szilágy
vm.) tanítónak, 13. Sostarich Elek horváthásosi
(Vas vm.) tanítónak, 14. Kaczun Ignác muraszerdahelyi (Zala vm.) tanítónak, 15. Nagy
Sándor magyarfrátai (Kolozs vm.) tanítónak,
16. Kovács Mihály bodolói (Abaúj-Torna vm.)
tanítónak, 17. Stierl János szépnyiri (BeszterczeNaszód vm.) tanítónak, 18. Kaiidea Demeter
szerátai (Pogaras vm.) tanítónak, 19. Sárközy
Kálmán tassi (Pest vm.) tanítónak, 20. Grörg
Mihály ugrai (Nagykiiküllő vm.) tanítónak, 21.
Éltes János gyimesbiikki (Csík vm.) tanítónak
ítélte oda.
— Méhészeti előadások. Az állami méhészeti szaktanítók folyó évi szeptember hónapban az
alább megnevezett napokon és helyeken tartják

előadásaikat. 1. Pataki Béla, második, kerületi,
székhelye Pápa. 4-én Bicskén, 5-én Alcsuton,
6-án Lovasberényen, 7-én Pátkán, 8-án Pákozdon,
9-én Várpalotán, 10-én Sárkeresztúron, 11-én
Szentágotán, 12-én Sárbogáton, 13-án Czeczén,
14-én Vajtán, 15-én Nagydorogon, 16-án Kajdácson, 17-én Tolnán, 18 án Mőzsön, 19-én Szekszárdon, 20-án Ocsényen, 21-én Kaposmezőn,
22-én Andason, 23-án Nágason, 24-én Siófokon,
25-én Herendipusztán, 26-án Szentgálon, 27-én
Ajkán, 28-án Devecseren, 29-én Somlyóvásár-
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gör. kel. román tanítóképezdénél, 27-én Szépmezőn, 28-án Szentbenedeken, 29-én Magyarfonán. 6. Nagy János, hetedik kerületi, székhelye Kolozsvár. 9. és 10 én Szentkeresztbányán,
11-én Csíksomlyón, 12-én Gyergyócsomafalván,
13-án délelőtt Csíkborsován, délután Csíkcsicsón,
14-én délelőtt Csíkszentléleken, délután Csíkszentesen, 15-én Csíkcsekefalván, 16-án Oltszemen,
17-én délelőtt Fotosmartonoson, délután Szentivánlaborfalván, 18-án délelőtt Sepsibesenyőn,
délután Albison, 19-én délelőtt Felsőcsernátonban, délután Futásfalván, 20-án Torján.
— M i n i s z t e r i e l i s m e r é s . A vallás- és közoktatásügyi miniszter Fischer Lipót liptószentmiklósi izr. elemi iskolai igazgatónak kiváló és
eredményes működése elismeréseül 200 korona
személypótlékot engedélyezett.

— „Iparostanonciskolai tanítók országos
e g y e s ü l e t e " folyó évi közgyűlését, amely alkalomból egyszersmind a rendszeresített iparoktatás
25 éves évfordulóját is megünnepli, november
hó folyamán tartja meg.

Szerkesztői üzenetek.

K. (Nemzet és iskola.) Sorra kerül. — L. (Ferenczhalom.J Későn kaptuk az emlékeztetést s így a cikk
csak a gyűlés után jelenhetik meg. — H. (Balatoni
versek.) Szépek, csak napilapnak kellene lennünk, hogy
valamennyit leközöljük, amit hétről hétre küld. —
1. B. (Két apróság.) Ezt a zsanért ugyan nem kultiváljuk, de alkalomadtán az egyiket (lntermezzó) közöljük. A másikban túloz. Ma már valamire való „egér"
nem éhezik. — K. (Osztályismétlés.) Sorra kerül. —
Sz. A. (Pápa.) Majd cs.ik eljön annak is az ideje,
helyen, 30-án Tüskeváron. 2. Valló János, hogy tanító és tanító közt a vasúti kedvezmény dolharmadik kerületi, székhelye Pozsony. ^.Vincellér- gában sem lesz különbség. — E. (Gyarlóságok.) Ha
emlékszünk, olvastunk már öntől egy cikket, s az
iskola), 6-án Zólyomban, 7-én Gyetván, 9-én Nagy- jól
is ép ily sötét képet festett, mint ez. Sem akar áltaszalatnyán, 10-én Garamszegen, 11-én Beszterczelánosítani, mégis tulajdonképen általánosít. Az ilyen
cikk, bár tagadhatatlanul sok igazság van benne, nem
bányán, 13-án Zólyomlipcsén, 14-én Mezőközön,
gyógyít. — K. (A póttartálékos tanító.) A katonai élet
15-én Alsószabadiban, 16-án Breznóbányán, 17-én
ismeretes durvaságainak rajza helyett inkább azt kelErdőközön. 3. Rózsa János, negyedik kerületi, lett volna fejtegetnie, hogy mi nagyot lendítene az
székhelye Sárospatak. 13 án Szerencsen, 14-én ország kultúráján, ha a tanító katonáéknál is tanítói
Legyesbényén, 15-én Megyaszon, 16-án Kisdob- hivatást töltene be. A fegyverfogások rövides megtanulása után mily áldásos hivatást teljesítene a tanító,
szán, 17-én Csalánoson, 18-án Gesztelyen, 21-én
ha szolgálati ideje alatt analfabéta katonákat írni,
Szentivánon, 22-én Szepesolaszin, 23-án Szepes- olvasni tanítana, írni-olvasni tudókat pedig tovább
tanítana! Hogy az egészségügyi csapatokhoz osszák
helyen, 24-én Iglón. 4. Forgách Lajos, ötödik
kerületi, székhelye Arad. 9-én Újpanáton, 10-én be a tanítókat — ez minden esetre jó gondolat: itt
tényleg sok hasznosat tanulhatna a tanító is, minek
Újfazekasvarsándon, 11-én Székudvaron, a gazdaotthon nagy hasznát vehetné maga is, általa a nép is.
sági ismétlő-iskolánál, 13-án Csabán, a gazdasági
ismétlő-iskolánál, 14-én Ajtósfalván, 15-én Gyulavarsándon, 16-án Dénesmajoron, 17-én Vadászon,
Tartalom : A női szörnyetegek. Bániéi Miklósné. —
20-án Csabacsüdön. 5. Tóth János, hatodik
A tanítás helye. Kóródy Miklós. — Osztálybeosztás.
kerületi, székhelye Nagyenyed. 14-én Magyar- Lemle Rezsó. — A kinesztéziás írás- és olvasástanításról.
beczén, 15-én Lőrinczréven, 16-án Magyarkapudon, Szász Irén. — Hivatalos rész. — Szépirodalom:
17-én Magyarigenben, 18-án Metesden, 20. és Alkonyatkor. Benkóczy József. — Hangulatom. Csatáry
21-én Déván az állami tanítóképezdénél, 22-én Alajos. — Darwin Károly. Váczy István. — Tanítók
Csernakeresztúron, 23-án Algyógyon, a fölmíves- tanácsadója. — Könyvesház. — Különfélék. — Szeriskolánál, 24-én Tartarián, 25-én Balázsfalván, a kesztői üzenetek.
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS.
Rovatvezető : J A N C S I )

Adatok az orosz iskolán kívüli
oktatás köréből.
Az 1862-iki jobbágyfelszabadítás után az
orosz müveit társadalom figyelme egyre jobban
az eddig végtelenül elhanyagolt orosz nép felé
kezdett fordulni. Az irodalomban nemcsak
megalakult, de valóságosan divatba jött a
demofilizmus. Ez a demofilizmus okozta, hogy
az orosz művelt társadalom gyorsan felkarolta
az úgynevezett vasárnapi iskolák segítségével
a felnőttek oktatását. Egyesek és jótékony,
meg közművelődési társulatok egymással valóságosan versenyeztek ilyen vasárnapi iskolák
felállításában. A kormány azonban nem nézte
valami jó szemmel e vasárnapi iskolákat és
ez ellenséges magatartása okozta, hogy a
hetvenes évek elején már alig működött egy
vagy két ilyen iskola a birodalom nagyobb
városaiban.
Egy ilyen vasárnapi iskola, a Ichárlcowi,
azonban nemcsak megmaradt, hanem a hetvenes
évek végén sikerült is neki, hogy megszerezze
a kormány elismerését. Ez a körülmény bátorítólag hatott az orosz műveltebb osztályokra
és a vasárnapi iskolák lassanként újra szaporodni kezdettek. 1883-ban egyszerre két ilyen
iskola nyílt meg Szent-Pétervárott. 1887-ben
Tifliszben egy a nők számára és 1888-ban
Odesszában egy a férfiak számára. A vasárnapi
iskolák száma ez évtől kezdve rohamosan
emelkedik. 1906-ban mintegy 300 városi és
egynéhány ezer falusi vasárnapi iskola működött
európai Oroszországban több-kevesebb eredménnyel.
Tipusa és mintája ezeknek a vasárnapi
iskoláknak a Ichárlcowi vasárnapi iskola volt,
amely szerencsés körülmények közrehatása
következtében a hasonló irányú orosz népművelési akciónak valóságos középpontjává
lett s amelyről azért az alábbiakban Ahramoff'
„L'école du dimanche pour les femmes a Kharkow et le livre ,Que faut-il donner á lire au
peuple?' publié p a r les institutrices de cette
école. 4. édit. Paris. Ch. Delagrave" című
könyve alapján részletesebben fogunk megemlékezni.
Alapítója egy vagyonos, előkelő orosz hölgy,
Alcsevszh/ Krisztina volt, aki ma is az iskola
élén áll s akihez szokott fordulni tanácsért
és útbaigazításért Oroszországban mindenki,
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aki a népművelés ügyét hasonló iskolával,
vagy iskolában akarja szolgálni. Az iskola
számára megfelelő épületet ajándékozott, amelyben a szükséges előadó és tantermeken kívül
van szép könyvtári helyiség és megfelelő szertár is a szemléltető - előadásokhoz. Mintegy
80 tanítónő foglalkozik azzal az évenként
átlagosan 700 tanítvánnyal, akik ez iskolát
látogatják. Az oktatás díjtalan és főleg olyan
asszonyokra és leányokra terjed ki, akiket
életkörülményeik megakadályoztak abban, hogy
a rendes iskolát látogathatták volna. A növendékek kora 10 és 50 év között változik.
Foglalkozásukat tekintve, többnyire gyári munkásnők, szolgálók, varrónők, divatárusnők, vagy
pedig munkások és parasztok feleségei. A tanfolyamokat a három nyári hónapot kivéve,
vasárnaponként délelőtt 10—2-ig tartják. A
tanítás tárgya, köre és menete körülbelül
ugyanaz, mint a népiskoláé. Olvasni, írni,
számolni és vallást tanítanak. A tehetségesebb és előrehaladottabb növendékek azonban
magasabbrendű ismeretekre is szert tehetnek.
A tanulókat, mikor az iskolába felvételre jelentkeznek, előismereteiknek megfelelően 10—15
főnyi csoportokra osztják. A felnőtteket és a
gyermekeket egymástól elkülönítik. Minden
ilyen csoportot egy tanítónő vesz át, ha rendelkezik annyi szabad idővel, hogy vasárnap
délelőtt 4 órát is taníthat. H a nem, akkor
egy másik tanítónő osztozik vele a csapaton.
Vizsgálat nincs. Azokat a növendékeket, k i k
a tanulásban visszamaradnak, idővel épen úgy
más csoportba osztják, mint azokat, akik
társaikkal szemben előbbre haladtak.
Ezek a tanítónők a legnagyobb elismerést
érdemlik, hiszen ingyen, minden tiszteletdíj
nélkül tanítanak. Hogy feladatuk egyáltalán
nem könnyű, hanem nagy odaadást, sőt némelykor igazán önfeláldozást is kívánó, abban
kételkedni sem lehet, de azért mindig akad
tanítónő, aki nemes kötelességtudással szívesen
vállalkozik e feladatra. Bárminő nehéz i s
munkájok, de a szép eredmény, a növendékek
hálája és szeretete igazi jutalom érette. A
lehárítom tanítónők büszkék lehetnek munkájokra. A sok ezer nőből, akik iskolájukat
látogatták, talán egy sem volt olyan, aki meg
nem tanult volna írni és olvasni. Többen pedig
olyan szép és hasznos ismereteket szereztek,
hogy segítségükkel később
betegápolónők,
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gyermekkertésznők, sőt felolvasónők is lettek.
De az iskola nekik egyebet és mást is adott,
mint hasznos ismereteket és szellemük színvonalának emelkedését; azt ugyanis, hogy
a tanítónőikkel való állandó és folytonos
érintkezés
által felkeltett kölcsönös bizalom és szeretet, a tanítónők érdeklődése
bajaik és örömeik iránt erkölcsileg is jobbá
tette őket.
Az iskolával, amint már említettük, kapcsolatban van egy könyvtár is, amelynek anyaga
jól és célszerűen van összeválogatva a szépés tudományos irodalom legjobb termékeiből.
A könyv kikölcsönzésénél mindig tekintettel
vannak a kivevő egyéniségére és miután az
illető a könyvet haza is viheti, a jó olvasmányok igen üdvös hatást gyakorolhatnak az
iskolát látogató tanítvány egész családjára, sőt
ismerőseire is, miután a kikölcsönzött könyv
e körben a legtöbbször kézről kézre szokott
járni. A növendékek esztétikai neveléséről is
igyekeznek gondoskodni. Elviszik színházakba,
műgyüjteményekbe és múzeumokba. Azonkívül
a növendékek bevonásával iskolai ünnepeket
is rendeznek. Kiterjeszti az intézet vezetősége
figyelmét a tanulók egészségi állapotára is.
Minden vasárnap megjelenik az iskolában az
orvos. Megvizsgálja a növendékek egészségi
állapotát. J ó tanácsokat ád, sőt orvosi segélyt
is nyújt azoknak, a kiknek szükséges.
Legérdekesebb és legnagyobb
figyelmet
érdemlő vállalata a khárkowi vasárnapi iskolá-

nak, a vasárnapi iskolák, számára szerkesztett
olvasókönyv.
E könyv keletkezésének története a következő: A tanítónők mindjárt munkájuk kezdetén
érezték egy ilyen olvasókönyv hiányát, hiszen
a felnőttek nem szívesen forgatták az elemi
iskolások számára szerkesztett olvasókönyveket.
Tartalmukat gyerekesnek s magukra nézve nem
eléggé épületeseknek és tanulságosaknak vélték.
A tanítónők évek során át szerzett tapasztalataikra támaszkodva, összeválogatták a tervbe
vett olvasókönyv egyes fejezeteinek olvasmányait. Aztán kritikailag megvizsgálták és
elrendezték az egyes olvasmányokat. Minden
egyes szakasz számára pedagógus tekintélyek
bevonásával egy bizottságot szerveztek, amely
a felvételre ajánlott olvasmányokat újra megrostálta. Hogy milyen lelkiismeretes munkát
végeztek, legszebben illusztrálja a könyv szépirodalmi kötetének a szerkesztése. A tanítónők
az orosz szépirodalom termékeiből 583 olvasmányt szemeltek ki. Ezeket az olvasmányokat
28 kiváló író és pedagógus vizsgálta át s ezeknek szigorú rostájából csak 175 olyan olvasmány került ki, amelyet a szerkesztőbizottság
aztán érdemesnek talált a felvételre. Ez olvas-
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mányok kivétel nélkül az orosz irodalom olyan
jeleseinek tollából származnak, mint Turgenyev,
Tolsztoj, Puskin, Gogoly, Dosztojevszki, Lermontov, Nyekrasov, Szaltykov, Goncsárov stb.
Épen ilyen lelkiismeretes gonddal szerkesztették az olvasókönyv második részét is, amely
tudományos és közismeretű dolgokat tárgyaló
olvasmányokat tartalmaz. Ez olvasmányok legnagyobb részét a tanítónők írták, de egyes
olvasmányokat az orosz tudományosság legkiválóbb emberei is írtak belé. A szerkesztési
eljárás következp volt. A megírt olvasmányokat
átadták egy bizottságnak. Ez aztán kiválogatta
közülök a legjobbakat. E legjobbakat aztán
tárgyuk és tartalmuk szerint átadták felülvizsgálatra egyes kiváló tudósoknak. Amelyik
szerencsésen átesett ezen a kritikán is, azt
előadták kipróbálás végett egy vagy több
vasárnapi iskolában. Es ha végül ezt a próbát
is szerencsésen kiállotta, méltónak Ítélték az
olvasókönyvbe való felvételre. így állították
aztán össze 48 író müvéből az olvasókönyv
második részét is. A vasárnapi iskolák ez
olvasókönyve az orosz pedagógiai és tudo
mányos sajtó egyhangú Ítélete szerint valóságos

nép-enciklopédia.
Az egész mű három kötetből áll. Az e^ryes
kötetek az ó- és újtestamentumból, a legendákból, vagy az egyháztörténet anyagából vett
elbeszélésekkel kezdődnek. Ezután következik
a szépirodalmi rész, amelyből az olvasó megismerheti az orosz irodalom legkiválóbb költőit,
még pedig olyan műveik alapján, amelyek
kiválóan alkalmasak arra, hogy az olvasóban
felkeltsék az illető költő iránt való érdeklődést
és annak segítségével mintegy rábírják a költő
munkájában való további elmélyedésre. Ami a
tudományos és közismereti dolgokat tartalmazó
olvasmányokat illeti, az első kötetben csak
egyes kisebb föld-, nép- és természetrajzi
tárgyú cikk van és egy-két olyan olvasmány,
amely az olvasót az emberi művelődés egyes
jelentősebb vívmányaival ismerteti meg. E
kötetnek ugyanis nem az a célja, hogy ismereteket nyújtson, hanem inkább az, hogy ez
ismeretekre vonatkozóan érdeklődést keltsen
az olvasóban. A második kötetben azonban
már homloktérbe nyomul a pozitív ismeretek
nyújtásának szempontja is. É kötetben terjedelmesebb olvasmányok vannak a növény- és
az állattan köréből, az egyetemes földrajzból,
Oroszors-ág történetéből és földrajzából. Egyes
életrajzok Oroszország történelmi, irodalmi és
tudományos életének nevezetesebb egyéniségeiről. A tudományos szempont még inkább
érvényesül a harmadik kötetben, amely kitűnően megírt olvasmányokat tartalmaz, a természettan, a vegytan, az egészségtan, a techno-
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lógia, a jogi élet és a törvénykezés köréből.
Különösebb dicséretet érdemel e könyv nyelve.
A legtisztább és legjobb irodalmi orosz nyelven
vannak írva az egyes olvasmányok. A könyv
szerkesztői ugyanis meg voltak győződve, hogy
a könyvet népszerűvé elsősorban csakis a
kitűnő orosz nyelv teheti.
Ez az olvasókönyv azért is figyelmet érdemel,
mert ebben érvényesül feltétlenül és teljesen
az a gondolat, hogy a vasárnapi iskolák tanulóinak s egyáltalában a népnek az irodalom
termékeit nem úgynevezett népies átdolgozásban, hanem változatlanul, eredeti alakjában
kell adni. Abramoff' e könyvében igen érdekes
példákat hoz fel, hogy az egyes irodalmi
alkotások az iskola tanulóira minő hatást
tettek és minő megértésben részesültek. Egyáltalán a hosszas használat valóságosan bebizonyította, hogy ez a könyv igen kitűnő
hatást gyakorolt a maga olvasó közönségére.
Felébresztette számtalan egyénben a művelődés
és a tudás vágyát, útat nyitott igen soknak a
nemesebb erkölcsi élet felé és segített őket
gondolkozó emberekké és nemesebb egyéniségekké tenni.
A lehárítom vasárnapi iskola tanítónői azonban nem elégedtek meg azzal a kitűnő hatással, melyet olvasókönyvük gyakorolt az orosz
népművelésre. Tudva azt, hogy olvasókönyvük
csupán csak arra elégséges, hogy a népnek
tudás- és müvelődésvágyát felébressze, de nem
elégséges arra is, hogy azt teljesen kielégítse,
egy lépéssel tovább mentek, és pedig egy nevezetes s igazán utánzásra méltó lépéssel. Egy
második könyvet adtak ki, ezzel a címmel:

„Mit adjunk a népnek olvasni?1'

A khárkowi tanítónők, elkészítvén olvasókönyvüket, rendezgetni kezdették azokat a tapasztalataikat is, amelyeket az iskola tanulóinak úgynevezett magánolvasmányait érdeklően
szereztek. É-zleleteiket az egyes olvasmányokra
vonatkozóan lejegyezték s aztán összegyűjtötték. Időnként összeültek s a lejegyzett anyagot
kritikailag megbeszélték és elrendeznék. így
keletkezett bennük az a gondolat, hogy összeállítsák azoknak az irodalmi termékeknek jegyzékét, amelyeket alkalmasaknak tartanak arra,
hogy helyet foglalhassanak a vasárnapi iskolák
könyvtáraiban. A kiszemelt irodalmi művet
elolvasás végett odaadták a városi és falusi
vasárnapi iskolák jelenlegi vagy volt tanulóinak. Es mikor azok visszahozták, megkérdezték
véleményüket és lejegyezték. De, hogy a hatást
biztosabban megítélhessék, alkalmat kerestek
arra is, hogy valamely népies társaságban az
illető művet felolvashassák. A hallott megjegyzéseket leírták. Mikor így az összes tervbevett irodalmi termékeket úgyszólván hatásuk-
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ban gyakorlatilag kipróbálták, akkor aztán
összeállították a könyvjegyzéket. Az első kötet
1884-ben jelent meg; a második 1889-ben.
A két — együttesen 1800 oldalra terjedő —
hatalmas kötet mintegy 2500 könyv címét
tartalmazza, természetesen rövid és szabatos
tartalmi ismertetéssel és jellemzéssel egyetemben.
Az orosz pedagógiai, irodalmi és tudományos körökben általános az a meggyőződés,
hogy a khárkowi tanítónők ez alkotásukkal
egy régi vitás kérdést is végleg eldöntöttek.
Azt tudniillik, hogy van e szükség egy úgynevezett nép számára írott külön irodalomra,
vagy ennél helyesebb az illető nemzet és a
világirodalom remekeit a maguk egészében,
minden vált oztatás nélkül adni a nép kezébe ?
Eldöntötték, még pedig kísérleti úton, az utóbbi
álláspont javára. Az erre vonatkozó eljárásra
igen érdekes példákat hoz fel Abramoff. A
sok közül csak a legérdekesebbet említjük.
Kísérleti anyagul kiválasztották Shakespeare
Lear király-át. Először e drámának meséjét
olvasták fel a khárkowi iskolában, még pedig
kitűnő és folyékony prózában. A hallgatóságra
nem tett semmi hatást. A legtöbben érdektelennek, sőt unalmasnak találták. Azután pedig az orosz viszonyokra alkalmazottan, „Az
öreg Nikita és három leánya" címmel, népies
elbeszéléssé feldolgozottan olvasták fel. Nem
volt ez sem valami különös hatással. Azután
felolvasták orosz fordításban magát az eredeti
tragédiát. A hallgatóság lelkiállapota most máiegészen megváltozott. A cselekvés folyását a
legfeszültebb érdeklődéssel kísérték, sőt időnként valóságosan felizgatódtak. A részvét, a
megbotránkozás hangjai hallatszottak egyre sűrűbben. Lear sorsa miatt való megindultság
végre oly magas fokra hágott, hogy maga a
felolvasó tanítónő is zokogásba tört ki. Hasonló volt az eset akkor is, mikor felolvasták
Sokrates Plutarchos-féle életrajzát is. Mikor
ahhoz a helyhez érkezett a felolvasó, ahol
Sokratest bírái halálra ítélik, a hallgatóság
megbotránkozva és zokogva kiáltotta közbe:
„A nyomorultak!" Egy öreg ember a felindulástól reszketve állott fel s egy pár másodpercig tartott, míg végre ezt tudta mondani
remegő hangon: „Ártatlan! — ártatlant ítéltek el!" És mikor az ítélet következő mondata
is elhangzott: „Halálra ítéljük Sokratest. A
méregpoharat ki kell ürítenie!" — „De nem
rögtön, úgy-e?" — kiáltá az előbbi öreg
ember, mintegy nem akarva felhagyni a
reménnyel, hogy Sokrates mégis csak megmenekül.
A khárkowi tanítónők e könyve csakhamar
általános elismerés és méltánylás tárgya lett
33*
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egész Oroszországban és becses forrásul szolgál mindazoknak, akik a népművelési törekvések iránt érdeklődnek. Különösen értékes segédkönyv mindazoknak, akik népkönyvtárak szervezésével foglalkoznak, mert benne a legjobb
vezetőre és tanácsadóra találnak. De e könyvnek legnagyobb érdeme és jelentősége abban
van, hogy visszatükrözi az orosz nép jelenlegi
lelkiállapotát és feltünteti, hogy a jó könyvek
minő üdvös hatást gyakorolhatnak rá művelődési és erkölcsi tekintetben egyaránt.

A miinkásgiiiiiiáziitinok jövője.
írta: Endrei

Ákos.

Az a lelkes buzgóság, mely az Urániát a
munkásgimnáziumok
szervezésében
vezette,
immár megtermette az ország minden részében
értékes gyümölcseit. Félszáznál többre tehető
ama vidéki városok száma, melyekben ez a
szó igaz értelmében vett hézagpótló intézmény
létrejött. Közreműködött létrejöttükben nemcsak a létrehozók buzgósága, hanem nagyrészt
a munkásság élénk érdeklődése és ismeretszomja is. Ennek köszönhető, hogy azonnal
megteltek a munkásgimnáziumok helyiségei és
az Uránia alig győzi ellátni az egyes intézeteket vetített képekkel.
Aki azonban e bíztatónak látszó kezdetből
azt következtetné, hogy immár biztosítva van
hosszú időre a munkásgimnáziumok jövője és
hogy az Uránia által különben nagy körültekintéssel és szakismerettel egybeállított szervezet és tanterv teljesen garantálja ez intézmény
fejlődését és felvirágzását: az alaposan téved.
A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy még
egy társadalmi intézmény sem volt hosszú életű,
ha létrejöttét egyedül a pillanatnyi felbuzdulásnak köszönte és nem tudott úgy beilleszkedni a társadalmi intézmények keretébe, hogy
működésében látható hasznot nyújtson és nélkülözhetlen szükséget pótoljon. Gondoljunk
csak az ismétlő-iskolákra, a vándortanítói intézményre, vagy akár a polgári iskolák 5—6.
osztályaira. Nem elég ideális célt tűztek-e
ezek is maguk elé s nem elég erkölcsi haszonnal
kecsegtetik-e tanítványaikat? É s mégis, mily
kevéssé vonzzák ezek a hallgatóságot, mennyire
megkívánják a folytonos reformálást, átalakítást ? Holott felső kereskedelmi iskolákat, női
kereskedelmi tanfolyamokat nem győznek eleget
felállítani az iskolafenntartó testületek. S mi
ennek az oka ? Semmi egyéb, minthogy amazok
nem nyújtanak látható hasznot, nem adnak
megfelelő kvalifikációt. Mert, sajnos, kenyér
után törő korunkban minden ismeretszerzésnél
az a kérdés tolul előtérbe, nyujt-e az erkölcsi
hasznon kívül anyagi előnyöket is ?
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Ez a kérdés határozza meg a munkásgimnáziumok jövőjét is. Nyujtanak-e oly ismereteket, melyek kenyeret a d n a k ; nyujtanak-e
szemmel látható előnyöket? Ha igen, akkor
felvirágzásuk biztosítva v a n ; ha nem, akkor
minden lelkes felbuzdulás dacára is, rövid
életűek lesznek. J ó lesz-e kérdéssel még most,
amikor benne vagyunk a lelkesedésben, alaposan foglalkozni. Most ugyanis egy nagy
reményekre jogosító intézmény megerősítéséről van szó; később már talán egy hitelét
vesztett iskolafaj megmentéséről kellene beszélnünk.
Az én eddigi tapasztalataim szerint a munkásgimnáziumnak jövője különösen
három
dologtól függ, föltéve természetesen, hogy az
iskolák anyagi ellátása a társadalom és állam
részéről biztosítva van. E három követelménytől
várom én nemcsak az eddigi munkásgimnáziumok fennmaradását, hanem az egész intézmény felvirágzását is.
Elsősorban kívánatos, hogy a tananyag összeállításában nagyobb rendszerességet kövessünk.
Nem elégedhetünk meg az egyes tudománykörökből vett szórványos részletek ismertetésével, hanem az ismeretek közt összefüggést
kell teremtenünk, a hiányokat áthidalnunk s
az egészet összefoglalnunk. Ezért a vetített
képes előadásokon kívül összefoglaló-előadásokat is kell tartanunk, melyeknek segélyével
az egész tudománykörről egységes képet nyernének a tanulók. Az órák számát is eszerint
kellene megállapítani s a tetszetős külső szervezettől (12 —12 óra, 4 4 tárgyas sorozat)
a szükséghez mérten eltérni. Ezenkívül néhány
olyan tárgyat is föl kellene venni (pl. valamely
idegen nyelv, helyesírás, mennyiségtani és
fizikai földrajz), melyek az egész anyagot oly
módon kerekítik ki, hogy az, amellett, hogy
az életre hasznos ismereteket nyújtana, egyszersmind lehetővé tenné, hogy a végzett növendékek némi csekély pótlás után a polgári
iskola 4. osztályának vizsgálatát sikerrel megállhatnák, sőt egyenesen jogosítást nyerhetnének
arra, hogy a három tanfolyam végeztével e
vizsgálatra bocsáttassanak. Ily módon fölöslegessé tennék a munkásgimnáziumok azokat a
kétes hírű és legutóbb is annyi botrányos
visszaélésre alkalmat nyújtó, tí. n. előkészítő
iskolákat. A munkásgimnáziumok becsületes
és ingyenes előkészítői volnának a polgári
iskolai vizsgálatnak s e réven is sok iparost
vonzanának körükbe, akik más körülmények
között talán nem is igen törnék magukat a
o

O

foglalkozásuk által is annyira megkövetelt
hasznos ismeretek után.
A munkásgimnáziumok jövőjének biztosítására egy másik, szintén hathatós eszköz volna,
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ha azon végzett növendékei részére az állami
közép-ipariskolákban ösztöndíjas helyeh rendszeresítetnének olyformán, hogy minden munkásgimnáziumnak joga volna évenként 1 — 2 oly
növendékét, ki szorgalom és előmenetel tekintetében egyaránt méltó reá, valamely középipariskolába fölvétetni. Ez intézkedés egyf'elül a
legarravalóbb elemeket juttatná a magasabb
ipari pályára, másrészt pedig nagyban hozzájárulna úgy az iskolák benépesedéséhez, mint
a hallgatók abbeli törekvéséhez, hogy ne csak
látogassák az iskolát, hanem fokozott ambíciójukkal el is érjék azt a nemes célt, melyet
maguk elé tűztek.
Végül harmadik és nem kevésbé fontos követelménynek a hvalifiháció kérdését tartom.
A munkásgimnázium végbizonyítványát értékessé kell tennünk azáltal is, hogy bizonyos
— bár alsóbbfokú — állami, községi állásoknál
épűgy előnyben kellene részesíteni, mint a
katonai altiszti igazolványt. Különösen oly
tisztségekre való alkalmazásnál, melyek bizonyos
ipari ismereteket is igényelnek (gyárak, közlekedési eszközök, vásárcsarnok stb.).
Meg vagyok róla győződve, hogy a munkásgimnáziumok csak akkor fognak a magyar
nemzeti kultúra állandó és mélyreható orgánumaivá fejlődni, ha fennállásuknak eme három
fontos biztosítékát mielőbb megteremtjük.

A finnországi Népiníí velő-Társaság.
írta: Ispánovits

Sándor.

A finnországi Népművelő-Társaság
munkaköréről és adminisztrációjáról óhajtok egyetmást elmondani azon alkalomból, hogy fennállásának immár 35-ik évfordulóját ünnepli.
De nem lesz felesleges ez ismertetés azért
sem, mert nálunk is megalakult már a fővárosban egy bizottság, hogy hasonlócélú intézmény létrehozásán fáradozzék.
Az 1874. évben a haladás világító sugarai
ragyogták be Finnország állami- és közéletét
egyaránt. Az alkotás tavasza köszöntött be
és e tavasz telve volt reményekkel. Az addig
szunnyadó erő felébredt, kitört és teljes energiával látott a munkához. Ezen akciónak köszönhető a Népművelő-Társaság
szervezése is,
mely azóta, tehát 35 éven át, szakadatlanul
s évről-évre fokozódó erővel és eredménnyel
teljesíti áldástosztó tevékenységét.
A Népművelő-Társaság
célja, amint azt az
alapszabályok meghatározzák, hasznos, népies
és olcsó irodalmi munkákat szerkeszteni, kiadni
és terjeszteni. Továbbá, feladata a inüveltségés tudásvágyat más módon is felébreszteni és
ébrentartani. Evégből előadásokat rendez, tan- I
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folyamokat hirdet, népkönyvtárakat állít és
vetítőgépet és képeket t a r t raktáron s azokat
szívesen adja kölesön magyarázó szöveggel
együttt.
A társaság főfeladatát mindenkoron olcsó,
népies
irodalmi termékek kiadása alkotta.
Kiadványait két csoportba, A) és 1!) osztályba
sorolja. Az A) csoportba tartoznak a kisebb
népies könyvek, füzetek; a B) be pedig a
nagyobbterjedelmü népiesen írott tudományos
müvek. A társaság t a g j a i díjmentesen kapják
e kiadványokat tagdíjuk fejében.
A társaság évenként egy naptárt is kiadi
mely, beosztását tekintve, a mi kincses kalendáriumunkhoz hasonlít. A társaság tagjai ezt
is ingyen kapják. É r d e m e s a megemlítésre,
hogy minden finn háznál, minden családban
megtalálni e naptárt.
Kiadásai közt nagyobbszabású munkákat,
sőt egész könyvsorozatokat is találunk. Ilyenek :
Népkönyvtár
6 kötetben. A finn irodalom
gyöngyei 7 füzetben. Partitúrák fúvózenekarra, 9 rész. Dalgyűjtemény, 40 füzet. Képeslapok 11 számban. Azonkívül számos énekeskönyv.
Az egyesület népkönyvtárakat állít nemcsak a járások középponján, hanem csaknem
minden faluban is. A könyvtárak részére
tanácsokat, utasításokat és árjegyzéket ad,
amelyben felsorolja a Finnországban megjelent
és a népkönyvtárakba való könyveket.
A népműveltség előbbrevitelében nagy szolgálatot tesz a társaság azzal is, hogy előadásokat rendez és az előadásokat képekkel
illusztrálja. Az egyesület által rendezett előadások mindnagyobb közkedveltségnek örvendenek. Az előadások vagy egész tanfolyamot
felölelnek, vagy csak egyes estélyeken, gyűléseken tartatnak. A vetítőképek legtöbbje földrajzi, de történelmi, egészségtani, sőt mese és
tréfás sorozatok is vannak. A társaság teljesen
felszerelt vetítőgépeket el is ad.
Már régi idők óta h a t h a t ó s eszköznek bizonyult a műveltség terjesztésében a gondosan
rendezett népünnepély is. Mintául a Társaság
minden harmadik évben, közgyűlésével' kapcsolatosan, zene- és énekünnepélyt tart. Amit
azonban úgy kell érteni, hogy a zenén és
éneken kívül a testi ügyesség versenyei is
nagy szerepet játszanak.
A Népművelő-Társaság
tagja lehet minden
finnországi születésű egyén, ki a társaság pénztárába egyszersmindenkorra 40 K vagy évenként 3 K tagdíjat befizet. Kölcsöokönyvtárak,
népiskolák s más állandó szervezetű intézmények szintén beléphetnek tagokul az előbbi
kötelezettség mellett. A rendes tagokon kívül
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vannak még tiszteletbeli tagok is, kiket, a
Társasúg ilyenektil megválaszt és meghív.
A Társaság ügyeit az igazgatóság vezeti
központi hivatalában, amely a fővárosban,
Helsinkiben van. Az igazgatóságot a Társaság
ünnepi közgyűlésén választják, amelyet háromévenként az előre meghatározott helyen tartanak, de lehetőleg akkor és ott, hol az általános országos tanítótestület is gyűlésezik. Az
i og a z goa^t ó s á gah o z tartozik az elnök, hét választmányi tag és három póttag. Ez az elnökség
maga közül választ még egy alelnököt, egy
pén/.tániokot és egy alkalmas egyént titkárnak,
akinek azonban tanácskozási és szavazati joga
is van. Az igazgatóság önmaga állapítja meg
munkarendjét. Átvizsgálja a kinyomatandó kéziratokat, őrködik a pénztár felett, megállapítja a titkár fizetését és a többi szükséges
kiadásokat.
A Társaság munkájának megkönnyebbítése
végett, a szükséghez képest, képviselőket nevez
ki a vidéken. Ezek a képviselők jelentik be
az új tagokat, felszedik a tagdíjakat, elfogadják az ajándékokat és a többi jövedelemmel
együtt a központba küldik be.
Ahol nagyobb érdeklődés nyilvánul, ott a
Társaság tagjai egyesülhetnek és fióktársaságot
alakíthatnak. Tíznél kevesebb t a g nem alakíthat fiókot s ahhoz az igazgatóság beleegyezését kell kieszközölni.
A tióktársaságok munkaprogrammjába tartozik a kölcsönkönyvtárak és az olvasószobák
szervezése és fenntartása, népies előadások rendezése, az ének és zene fejlesztése. Továbbá
segítségére kell lenni a központi Társaságnak
mindamaz ügyekben, melyeket rábíz.
Ily módon és ily eszközökkel végzi boldogító munkáját a nép szellemi életének művelése terén a Népművelő-Társaság
már 35 éve.
Serény tevékenységében résztvesz a gazdag,
a szegény, öreg és ifjú, a nő épen úgy, mint
a férfi, valójában az egész nemzet!
A nemes törekvésnek meg is van az eredménye. Finnországban, dacára, hogy nincs
iskolakötelezettség, nincs ember, aki ne tudna
írni-olvasni. A finn nép értelmes, felvilágosodott es önművelődésre képes és kész. A legutolsó kunyhóban is megtaláljuk a ház oltárát,
a kisded könyvtárt, amely épen a NépművelőTársaság kiadványait foglalja magában.
Érdekes végig lapozni a
Népművelő-Társaság 35 éves történetét, amelyből kitűnik, mint
fedezte fel a Társaság a minden idők legjobb
népművelő eszközét, miként tudott mindig
közvetlenül a néphez férkőzni, s hogyan halad
most is, szakadatlanul lépést tartva, a nép
újabb szükségleteivel.
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Foltozo-esték.
írta: Molnár

István

dr.

Tavaly Bádenben a nőegyletek a falukon
foltozó tanfolyamokat tartottak, úgy, hogy az
idén minden községben' akad már egy-egy
képzett előinunk ásnő. Ezeknek segélyével a
beálló télen immár 88 községben van rendszeresítve ilyen rendes foltozó-estély. Ide gyülekeznek az iskolavégzett, serdülő leányok és itt
a stoppolásban, foltozásban s mindenféle javítómunkában gyakorolják magukat. Az összejövetelek másnaposak és mindig két Óráig tartanak. Az első órában megbeszélik, mintegy kitervezik a m u n k á t és az érdekesebb eseteket
vita tárgyává teszik, hogy találékonyságát minden leány érvényre juttathassa. A tanulók a
kijavítani való fehérneműt, harisnyát vagy felsőruhát tisztára kimosva magukkal viszik; a
munkához kellő apró-cseprő anyagokat a helybeli nőegylet szolgáltatja. A munkában kitűnt
leányok, akiket rendesen a községi kézimunkatanítónő vezet, ha megérdemlik, vagy jutalmakat, vagy elismerőleveleket kapnak. Akárhányan kenyérkereső hivatásukká választják az
ilyen javítómunkát és az egész községnek dolgoznak olcsó pénzért. A városokban, ahol ipari
és gyári munkásnők sűrűbben akadnak, ezeket
odaszoktatják az estékre és az ügyesebb úri
leányok útmutatást adnak nekik elrongyolódott
ruháiknak kijavítására, vagy megtanítják őket
„öregből ú j a t " csinálni.
A tanfolyam végén az elvégzett munkákból
kiállítást rendeznek és egy községben 80 resztvevő 241 ágy-áthuzatot, 94 lepedőt, 305 cihát,
192 férfiinget, 112 pendelt, 90 gyermek inget,
40 hálóinget, 72 alsónadrágot, 110 szoknyát
és kötényt állított ki. Akárhány község elöljárósága, látván e kezdés hasznát, helységet,
fűtést és világítást szavazott meg a foltozó
leányoknak s ahol nem akadt más adakozó, a
közpénztárból szavazta meg az apró munkakellékeket. Sok helyen űri hölgyek vagy leányok járnak a munkásnők kezére és a csendes
munka alatt szabásból, horgolásból, kötésből
és átalakításból valóságos tanórákat adnak,
végzett munka után pedig háztartási dolgokról
beszélgetnek, esetleg hasznos helyi gazdasági
kérdésekről értekeznek vagy felolvasnak.
Nem azért írjuk e sorokat, hogy a messze
bádenieket megdicsérjük, hanem azért, hogy
annak a sok jólelkű falusi tanítónőnek és
özvegynek teret mutassunk a gyakorlati felebaráti szeretet mikénti szolgálatára. Íme egy
tér, amelyen nagyon kevés áldozattal temérdek
jót lehet cselekedni. Különösen fontos ez minálunk, ahol a föld népe nagyon keveset ad
a maga külsejére és nem átall rongyos ruhá-
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ban járni, holott egy kis jóakarattal ezt a
szégyent könnyen megszüntethetné. Nálunk is
ismerek várost, ahol a jótékony nőegylet ek
tagjai szívesen fogadnak ajándékba minden
elhasznált ruhadarabot. Közadakozásból szereztek varrógépet és a jelentkező leányokat
megtanították azon dolgozni. Bizonyos szabályok szerint megengedték, hogy a gépet családi céljaira bárki is ingyen használhassa és
megtanuljon egyszerűbb ruhákat kiszabni, átalakítani, kijavítani.
Nagy áldás lenne népünkre, ha minden
községben akadna
olyan jólelkű tanítónő
vagy polgárasszony, aki üres idejét és ügyességét ilyenféle alakban lakostársainak javára
kamatoztatná. A szegény nép leányai, így
játszva, előkészülnének hitvesi és anyai hivatásuk tökéletesebb betöltésére. Nincs a női
munkásság számára nagyobb ós háládatosabb
tér, mint a ruházati ipar körének mívelése.
Ha a gyárak az ú j holmit olcsóbban csinálják
is, semhogy a kézimunka velük versenyezhetne : a javítás és a toldás-foldás olyan ter,
hogy az mindörökre megmarad a családbeli
fehérnép érvényesülésére. A téli estéken a
vele járó haszon és szórakozás mellett, nagy
szociális jelentősége is lenne az ilyen kezdésnek. Mert ledöntené az előítéleteket, a vagyoni
válaszfalakat. Folyton fülembe zúg dr. Mandello Gyula tanárnak a köztelki szociális kurzuson tartott előadása, melyben fejtegette,
hogy aki kedvet és erőt érez magában a
nyomor üldözésére, az ne egypár odavetett
koronával váltsa meg a teljesített társadalmi
kötelesség öntudatát, hanem áldozzon
munkaórakat a szegényeknek. Mert a tulajdonképeni
maradandó nevelő hatás épen abban az öntudatos áldozatban esik, hogy foglalkozunk
a
szegényekkel, érdeklődünk apró bajaik iránt s
ezzel őket vigasztaljuk, oktatjuk és jobbakká
tesszük egyszersmind.

Jelentése
a Szabad Líceumnak a Máv. északi főműhelye
telepén, az l!(08/9-ik tanévben, az államvasutak
munkásainak tartott előadásokról, ünnepélyekről
és tanulmányi kirándulásokról.
Sorozatos előadások.
1. Gárdonyi Albert dr., székesfővárosi könyvtár ő r : „A francia forradalom története és a
modern
Francit torsság kialakulásának
főbb
vonásai", vetített képekkel, 6 előadás. Jelen
volt 2115 hallgató.
2. Balázs István dr., főgimnáziumi t a n á r :
„Bányaművelés
és kohászat",
bemutatásokkal
és vetített képekkel, 6 előadás. Jelen volt
1071 hallgató.

3. Kelemen Nándor dr., társadalmi múzeumi
ő r : „A munkásbiztosítás",
6 előadás. J e l e n
volt 360 hallgató.
4. Bexheft Armin dr., orvos, egyetemi tanársegéd: „A táplálkozás egészségtana és az élelmiszerek hamisításának
megismerése",
bemutatásokkal, 6 előadás. Jelen volt 745 hallgató.
5. Maros Imre, műegyetemi tanársegéd:
„A föld kérge", 6 geológiai előadás vetített
képekkel. Jelen volt 1065 hallgató.
6. Lehr Andor, állami főgimnáziumi t a n á r :
„Madách Imre élete és költészete", 6 előadás.
Jelen volt 519 hallgató.
7. Beluleszko Sándor dr., a néprajzi múzeum
segédőre:
„A
Balkán-félsziget",
vetített
képekkel, 6 előadás. Jelen volt 835 hallgató.
8. Ifj. Eró'di Béla dr., a Kolozsvári Kereskedelmi Akadémia t a n á r a : „ Vasúti ügy és
vasúti politika11, 2 előadás. Jelen volt 122
hallgató.
9. Lendl Adolf dr., műegyetemi m. t a n á r :
„Délamerikai
utam", vetített képekkel. I. A
Pampákban, II. A Kordillerákban,
2 előadás
920 hallgatóval.
Egyes elóadások.
1. Minké
Béla, székesfőv. isk. igazgató:
„Szellem, munka és jellem."
Jelen volt 60
hallgató.
2. Fischer Mór, máv. gépészmérnök: „ Angolország", vetített képekkel. Jelen volt 145
hallgató.
3. Lendl Adolf dr., műegyetemi m. t a n á r :
„Vetített képek a kill földi állatkertekből." Jelen
volt 750 hallgató.
4. Fischer Mór, máv. gépészmérnök: „Angol
vasutak", vetített képekkel. Jelen volt 310
hallgató.
5. Fischer Mór, máv. gépészmérnök: „London és a londoni magyar kiállítás",
veti! ett
képekkel. Jelen volt 235 hallgató.
6. Fischer Mór, máv. gépészmérnök: „Skócia
és Írország", vetített képekkel. Jelen volt 130
hallgató.
7. Történelmi estély a „Törekvés" dal- és
önképzőegylet közreműködésével, „1848 március
15"-ének emlékezetére, zene, ének és szavalati
számokkal. Jelen volt 460 hallgató.
Tanulmányi kirándulások.
1. 1908 június 17-én: Pályi Sándor tanár
vezetésével 13 máv. munkás megtekintette az
ó-gyallai orsságos meteorológiai és földmágnességi intésetet. Endrey Elemér asszisztens a
a meteorológiai intézetet, Tass Antal tanár,
obszervátor és Terkán Lajos tanár, adjunktus
urak a csillagdát, illetőleg a csillagos eget
voltak szívesek bemutatni. Az intézetek igaz-
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gatója, Konkoly Thege Miklós Ö méltósága,
nemcsak hogy a legnagyobb készséggel engedte
meg azok megtekintését, hanem a kaszinóban
páratlan vendégszeretetről tanúskodó szivélyességgel látta vendégül a kiránduló társaságunkat.
2. 1908 június 28. és 29-én: egy nagyobb
tanulmányi kirándulást rendeztünk a diósgyőri
m. kir. vas- és acélgyár és Miskolcz
város
nevezetességeinek megtekintésére. Ezen tanulmányi kiránduláson, Gorzó Dénes igazgatótanító vezetésével, 52 máv. munkás vett részt.
A vas- és acélgyárat és a gyártelep jóléti
intézményeit Zsíros Lajos műszaki hivatalnok
és az ottani állami elemi iskola tanítótestületének férfitagjai — mintegy 4 órán át — ismertették. Másnap a perecesi szénbányákhoz és a
hámori völgybe rándult ki a társaság; délután
pedig Csalóközy Jenő tanár vezetésével Miskólcz város nevezetességeit nézték meg.
3. 1908 augusztus 2-án : 49 máv. munkás,
Fischer Mór, máv. gépészmérnök vezetésével,
az „Angol vasúti plakátok kiállítását" tekintette meg.
4. 1908 szeptember 2 0 - á n :
természettudományi
(növénytani,
műszaki,
földtani)
kirándulás.
Villányi-út, Lycium vulgara Dim.
ismertetése. A budai alagút. Az alagutak fúrásának különböző módjai. A lucerna. A must
kiforrása és a bor kezelése. A Sashegy megmászása és földtani ismertetése. A Gellérthegy
forrásai és a Kelenföld keserűvíz-forrásai között
levő kapcsolat. Farkasrét. Jelen volt 20 máv.
munkás.
5. 1908 október 4-én: tanulmányi,
természettudományi és technikai kirándulás. Hűvösvölgy.
Sicher és Ligeti féle mészkőbánya és mészégető-telep. A mészégetés kémiája. Tölgyfafélék és gyertyánfafélék. A Nagyhárshegy földtani szerkezete. Szép juhászné. Pozsonyihegy.
Lugas-út. Zugliget. Jelen volt 15 máv. munkás.
6. 1908 október 19-én: Dreher Antal
serfőzdéi kőbányai sörgyára. Az árpa csíráztatása.
A maláta. A maláta őrlése. A sörlé kivonása
a malátából. A sörtörköly. A sörlé főzése
komlóval. A komlószűrő-készülék. A sörlé hűtése. A sörlé erjesztése az erjesztő-pincékben.
A fiatal sör lefejtése a raktárpincékben lévő
nagy hordókba. Forgalombahozatal. Hordómosás gépekkel. A jéggyártás ammóniákkal. Jelen
volt 200 máv. munkás.
7. 1908 október 25-én: cs. kir. szab. Dunagőzhajózási Társaság óbudai hajógyára. Vaseszterga-, vasgyalu- és gépszerelő-műhelyek.
Vasolvasztó- és vasöntő-műhely. Ilajókazánmühely. Hajójavítás és hajófölszerelés. Hajóemelő-dock. Hajóépítészet és műhelyek. Hajófölhúzás villamos erővel. Kovácsműhelyek, gőz-

LAPJA.

24. SZÁM.

kalapácsok és vashengerelő-műhely. Központi
elektromos fűrésztelep. Jelen volt 50 máv.
munkás.
8. 1908 november 8 - á n : Deutsch Ignác és
Fia cukorgyára
Hatvanban.
A cukorgyártás
története. Cukornád és cukorrépa. A cukorrépa
tisztítása. A diffúzió. A kisajtolás. A diffúzióié
derítése (szaturálás). Az iszap. Az égetett mész
és a széndioxid gyártása. A derítés. A szűrés
csontszénnel vagy kaviccsal. A bepárologtatás.
A befőzés vákuumban. A kristályos cukor. A
centrifugális. A szirup és a nyerscukor. A
melász. A nyerscukor finomítása (raffitiálás)
csontszénnel. A süvegcukor gyártása. A kockacukor gyártása. Borszesz ós különféle sók gyártása a melászból. A csontszén előállítása. Jelen
volt 130 Máv. munkás.
9. 1908 november 2 9 - é n : Dozzi József szalámigyára. A csontok kiszedése a sertéshúsból.
A hús szárítása,' fölvacjdosása
és a vér eltávoo
lítása. A hús másodszor való szárítása és fölvagdosása apró darabokra és a hús fűszerezése.
A szalámi töltése marha- és ló-vastagbélbe és
vékonybélbe. A szalámi füstöltése. Beraktározás.
Jelen volt 24 máv. munkás.
10. 1908 december 13-án: az Országos Magyar Képzőművészeti
Társulat téli tárlatának
megtekintése. Vezető: Rosenberg Auguszta tanárnő. Résztvett 20 máv. munkás.
11. 1909 január 24 é n : a magy. kir. Mezőgazdasági Mtízeumot 24 máv. munkás tekintette meg. A kiállított tárgyakat P a j k e r t Alajos, múzeumi helyettes igazgató volt szíves
ismertetni.
12. 1908 február 3 - á n : a Ganz és Társa
vasöntöde és gépgyár. Kocsiépítészet, hengerszékek, tartányok, gőzkazánok, gőzekék, útigőzhengerek, fordító korongok, tolópadok,
vasúti biztonsági készülékek, benzinmotorok,
szívógázmótorok, daruk, elevátorok. Jelen volt
116 máv. munkás.
13. 1909 március 14-én: Mosonyi utcai
rendőri fogház és toloncház és m. kir. Technológiai Iparmúzeum.
A rendőri fogházban és
toloncházban letartóztatott férfiak és nők
kezelése, ellátása, lakása, étkezése, büntetése.
A m. kir. Technológiai Ipanmizeum
kisipari
gépkiállítása. Kisipari motorok. Vas- és fémipari szerszámgépek. Faipari szerszámgépek.
Elektromos hegesztés. Galvanoplasztika.
Gorzó Dénes.
Tartalom. Adatok az orosz iskolán kívüli oktatás
köréből. — A munkásgimnáziumok jövője. Endrei
Ákos. — A finnországi „Népművelő Társaság". Ispánovits Sándor. — Foltozó-esték. Molnár István dr.
Jelentés a Szabad Lyceum előadásairól. Gorzó Dénes.

Felelős szerkesztő: Benedek

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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A m. kir. tudományegyetemi nyomda kiadásában most jelent meg!

MÉRTAN
a népiskolák V-ik és Vl-ik osztályai számára, valamint az ismétlő-iskolák használatára.
írták:
BITTENBINDER

M I K L Ó S és D É K Á N Y

MIHÁLY,

áll. tanítónőképző-intézeti tanárok.

-

Nettó-ára 30 fillér, bolti ára 40 fillér.

-

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 69.261/1909. sz. a. kelt
rendeletével engedélyezte az ismétlő- és elemi iskolák számara tankönyvül.
E könyvecske az eddig írott hasonló célú tankönyvek közül magasan kiemelkedik, mert,
mint a hivatalos bírálat is mondja:
„Az sem vitatható el, hogy az 1905. évi tantervhez csatolt „Utasítás"-t jobban figyelembe veszi és hozzá szorosabban alkalmazkodik, mint az eddigelé megjelent népiskolai geometriai
tankönyveknek, illetőleg példatáraknak bármelyike. Es csak dicsérendő szerzőknek ama törekvése,
melyről Szakjelentésükben megemlékeznek, hogy a Tanterv és Utasítás minden követelményét
egészében és részleteiben ki akarják elégíteni."
Ez a törekvés a következőkben nyilvánul:
1. A könyvecske, más sablonos példatáraktól elt'rően, nem tisztán példáknak a gyűjteménye, melyben egyes helyeken csoportosan, csak úgy odadobva, kevés mértani szabály és értelmezés is van, hanem úgy halad előre a tantervben megkívánt tananyag el tárgyalásában, hogy
minden mértani tudnivaló észrevétlenül, önmagától alakul ki a gyermek előtt. Érre a fokozatos
genetikai származtatásra oly nagy gondot fordít a könyv, hogy használata mellett a tanító el
sem térhet a Tanterv és Utasítás követelményeitől.
2. Mivel a népiskolai mértantanításnak főeszköze a szemlélet, azért minden új fogalom
és igazság megismertetése a mindennapi élet egyszerű viszonyai között előjövő mértani alakok
szemléleteiből vonatik el, minélfogva azután a tanítás is elveszti unalmas jellegét s szorosan
gyakorlatiassá válik.
3. Minden új tanítási anyag tárgyalásánál bizonyos gyakorlati célt tűz ki a könyv, pl.:
vizsgáljuk meg a téglát, hogy mi is készíthessünk stb., s így a tanítás mindig élénk érdeklődés
mellett folyik.
4. A tanítást összekapcsolja a gyermek foglalkoztatásával, mert tanítás közben a gyermekekkel magukkal is elkészítteti agyagból, burgonyából stb.-ből, illetőleg megrajzoltatja a
tanítás tárgyát képező testet, lapot stb.
E tankönyvecske tehát minden tekintetben jóval nagyobb sikerrel használható, mint
eddig megjelent társai.
Budapesten, 1909 augusztus 1.

Az egyetemi

nyomda

igazgatósága.

A m. kir. tudományegyetemi nyomda kiadásában most jelent meg a

német olvasókönyv
a népiskolák V—YI. oszt. számára.
A népisk. ú j T a n t e r v a l a p j á n í r t m a g y a r n y e l v ű k i a d á s b ó l f o r d í t o t t a és á t d o l g o z t a :

: =

HAJNÓCZI R. JÓZSEF, kir. tan., tanfelügyelő.
Bolti ára 1 korona 86 fillér, nettó-ára 1 korona 40 fillér.

Engedélyeztetett a vall.- és közokt. m. kir. min. 1909. évi 58.156. sz. a. kelt rendeletével.
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Értesítés!
Az állami elemi népiskolák gondnoksága és az állami elemi népiskolák
tanítói, illetve igazgató-tanítói számára az 1868. évi XXXVI1L, 1876. évi
XXVIII., 1907. évi XXVI. és az 1908. évi XLVI. törvénycikkek végrehajtása tárgyában az 1909. évi 53.000. sz. a. kelt rendelettel kiadott

UTASÍTÁS
már megjelent és kapható. Ára 2 K 12 f.
Ezen Utasítást a pénz előzetes beküldése esetén portómentes hatóságoknak,
hivataloknak és intézeteknek portómentesen küldjük meg.
Budapest, 1909. évi augusztus hó.
Az egyetemi nyomda
igazgatósága.

PÁLYÁZATOK.
Pályázat a vajszkal (Bács m.) újonnan szervezett
harmadik kath. fel. tanítói állásra. Fizetése : 200 korona lakás-, 20 korona kertátalány, 200 korona törzsfizetés, Vajszka község pénztárából; 200 korona államsegély ; 600 korona a kalocsai alapítványi pénztárból.
Tannyelv: magyar, de a sokác nyelv ismerete előnyben
részesül. Tantermet az iskolaszék jelöli ki. Ismétlőiskoláért külön díj nem jár. Folyamodványok augusztus
15-ig főt. Fuchs József esperes-plébános címére, Hódságra küldendők.
(1041—III-3)
A nyltrai nyilv. polgári iskolához 3 okleveles tanár
kerestetik (nyelvész-matematikus és rajztanár). Hiteles
okmánymásolatokkal fölszerelt ajánlatok az iskola
igazgatóságához intézendők.
(1046—IV —4)
A nagyszebeni-belvárosi róm. kath. elemi fiúiskolánál nyugdíjazás folytán megüresedő kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása:
1200 korona törzsfizetés, a törvényes ötödéves korpótlékok és lakbér. Kötelessége: a neki kijelölt osztály
önálló tanítása és szükség esetén a kántori teendőkben segédkezés. Az egyházközség magyar- és németnyelvű lévén, a pályázónak a német nyelvet is teljesen
bírnia kell. Pályázati határidő: f. évi augusztus hó 20-ika.
A kellőkép fölszerelt folyamodványok a nagyszebeni
róm. kath. plébániai hivatalhoz küldendők. Kántori
képességük bemutatására a pályázókat külön fogja
meghívni az iskolaszék. Nagyszeben, 1909 július 24-tn.
Herceg Hohenlohe Károly Egon plébános, iskolaszéki elnök.
(1093—III—3)
A rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvény társaság
rákosbányai népiskolájánál 1200 korona kezdőfizetéssel rendszeresített, garszon-lakással és szabályszerű
fűtési illetmény élvezetével egybekötött második tanítói állásra pályázatot hirdet. Okleveles, nőtlen tanítók kérvényeiket f. évi aug. hó 15-ig az iskolaszék
címére, Szirkvashegyre (u. p. Nagyrőcze) küldjek.
Előnyben részesülnek, kik a rajzot, karéneket, a kertészetet és a kézügyességet tanítani tudják. Az állást
aug. hó 31-ig kell elfoglalni.
(1147—II—2)
A kocsohátpusztai (Torontál megye) magániskolába róm. kath., okleveles tanítónő kerestetik. Javadalmazás egy évre: 900 korona, lakás, fűtés, világítás, kerthasználat. Az állás szept hóban foglalandó
el. Pályázatok bizonyítványmásolatokkal, mik vissza
nem küldetnek, a kocsoháti urad. intézőséghez, Valkányra címzendők.
(1149—II—2)

Okleveles tanítónő fölvétetik polgári iskolai magántanulók tanítására. Felsőbányán, a zárdában.
(1132—III—2)
Pályázat a n a g y bánhegy esi (Csanád m.) evang.
egyház IV. tanítói állására. Hiványa: szabad lakás,
ki rttel; évi 400 korona, negyedévi részletekben, előre ;
40 hektoliter búza helyett 480 korona; 2 öl kemény
tűzifa; 2 öl szalma; minien gyermektől 1 csirke,
12 tojás; temetési stólák; énekes halottért 40 fillér,
búcsúztatósért 1 korona. Ezenkívül kapnak a tanítok
együtt a kincstártól — amíg azt adja — 10 kat. hold
föld haszonélvezetét. Tannyelv : magyar-tót. A tanító
kántori teendőket is végez. Pályázati határidő: aug.
20 Leszich László, ev. lelkész.
(1163 — 11—2)
Békés község iskolaszéke a motorosvasút-állomástól
10—12 percnyire levő újonnan szervezett b é l m e g y e r i
II. iskola tanítói állásának betöltésére pályázatot hirdet. Javadalom: 1000 korona törzstizetés, két szoba,
konyha, kamara s melléképületekből álló lakás és
kert haszonélvezete. Kötelessége: a mindennapi és
ismétlő-tanköteleseken kívül saját vallású növendékeit,
az illetékes egyházzal kölcsönösen megállapított tiszteletdíjért, vallásoktatásban részesíteni. Kellően fölszerelt pályázati kérvények aug. 23-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők. Megválasztott tanító állását
szept. 1-én elfoglalni tartozik. Dr. Török Gábor, iskolaszéki elnök.
(1159—II—2)
A hegyhátszentjakabi (Vas m.) róm. kath. II.
tanítói állásra aug. 15-ig pályázat hirdettetik. Javadalom : bútorozott szoba, kertilletmény 20 korona,
hitközségtől 100 korona, államsegély 900 korona.
Kötelességei: a reábízandó osztályok és ismétlősök
tanítása, a gyermekeknek templomba vezetése és ott
rendben tartása, kántoriakban való segédkezés. Választás aug. 15-én délután 3 órakor. Állás szept. 1-én
elfoglalandó. Csak nőtlen tanítók pályázhatnak. Személyes megjelenés előnyös. Kérvények főtisztelendő
Angyal György plébános, iskolaszéki elnök címére,
Szőcze (u. p. Rimány) küldendők. Fónyi Ödön, iskolaszéki jegyző.
(1165—II—2)
K i s k ú n m a j s a (Pest m.) községi iskolaszéke egy
újonnan szervezett óvónői állásra pályázatot hirdet.
Javadalma: 800 korona évi fizetés, 120 korona dajkatartás, a község pénztárából; korpótlék és természetbeni lakás. Szabályszerűen fölszerelt kérvényeiket alulírott iskolaszéki elnök címére, f. évi augusztus 20-ig
küldjék be. Kiskúnmajsa, 1909 augusztus 2. Varga
Kálmán, iskolaszéki elnök.
(1184—II—2)

82. SZáM.

NÉPTANÍTÓK

A bácsúj falui ev. egyház harmadik tanítói állására pályázatot hirdet. Törvényszabta fizetés és szabad lakás. Folyamodhatnak augusztus 21-ig. Tannyelv : tót. Medvecky Károly, ev. lelkész.
(1169—II—2)
Okleveles tanítónő iskolához keres alkalmazást.
N a g y v á r a d , X. sz. állami óvoda. (1170— II—2)
A feketebalogi (Zólyom m.) társulat magániskolájánál tanítói állásra augusztus hő 20-ig pályázat hirdettetik. Javadalom : szabad lakás, fűtés és 12U0 korona készpénz, előleges havi részletekben. Az állás
izraelita vallású és nőtlen tanítóval lesz betöltve. Kérvények Gerő Jakabhoz, Feketebalog, küldendők.
(1203-11-2)
A palonal róm. kath. népiskolánál a kántortanítói
állomás leköszönés folytán megürült, melyre augusztus
hó 23-ig pályázat hirdettetik. Ezen állomás jövedelme :
szabad lakás: 3 szoba, konyha, kamra, pince, gazdasági épület, udvar, 490 [j-öl házikert, 10 hold és 63
• - ö l föld haszonélvezete,' adóteherrel (1 hold 1600
Q -öl); készpénzfizetés 681 korona 80 fillér; nagy
kocsi széna ; stólajövedelem. Kötelességei: a plébániai
összes istenitiszteleteknél orgonálni, énekelni,a mindennapi, úgy a vasárnapi iskolásokat egyházi énekekre
oktatni, szóval mindennemű kántori teendőket végezni,
ostyát sütni, betegekhez menni; az iskolaszék által
kijelölt mindennapi és ismétlő-osztályokat vezetni.
A magyar, illír és német nyelv ismerete szükséges.
A tanítói és kántori oklevéllel ellátott, szabályszerűen
fölszerelt kérvények a palonai róm. kath. iskolaszékre
címezve, főt. Fuchsz József esperes-plébános úrhoz,
Hódságra küldendők. Próba — melyen a pályázók
megjelenni tartoznak — s választás augusztus hó 2ti-án
lesz. Palona, 1909. évi augusztus hó 3-án Firány József,
iskolaszéki elnök.
(1209—II—2)
Ág. ev., tótul tudó helyettes tanítót vagy tanítónőt
keresek a k l i c s i n y i iskolához. Fizetés: 800 korona.,
lakás és 10 m:i fa, melyből a tanterem is fűtendő.
Jelentkezés Hodza János főesperesnél, Szucsán (Túrócz
megye).
(1220-11—2)
A battyándi (Yas m.) ág. hitv. ev. gyülekezet
kéttanítós osztott népiskolájánál az egyik kántortanítói
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: készpénz,
államsegély, termények es földhaszonélvezetben 1000
korona. A kérvények oklevéllel, esetleg működési bizonyítvánnyal fölszerelve, augusztus 22-ig beküldendők
Porkoláb Gyula lelkészhez.
(1224-11—2)
A verból magán polgári fiú- és leányiskolánál
betöltendő két tanítónői és két tanítói állás. Okleveles
matematikus (szakvizsgázott természetrajz-földrajz-szakos) tanerők f. hó 25-ig küldjék hiteles okmánymásolatokkal ellátott ajánlataikat alábbi címre. Fizetés:
1000 korona. — A gondnokság a polgári iskolához
nevelői minőségben kisegítő tanerőnek keres okleveles
izraelita népiskolai tanítót. Ajánlkozás határideje fenn.
Javadalmazás: teljes ellátás és 300 korona. Verbó
(Nyitra in.), 1909 augusztus 6. Deák István igazgató.
(1228—II-2)
A v u k o v á r i ref. tanítói állásra oki. helyettes kerestetik szept. 1-től, egy évre. Fizetése : 1000 korona
készpénz. Horvátul is tudó előnyben részesül. Ha az
állás megüresedik, 1400 korona alapfizetéssel állandósítják. Pályázati határidő : szept. 1. Kérvények a ref.
üxnítói hivatalhoz, Vukovárra küldendők.
(1187—1-1)
A csákvári ág. hitv. evang. egyház kántortanítói
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 2 szoba, konyha
és melléképületek, '/< hold kei"t, 6962 [_ -öl szántóföld
használata, 56 korona közműi ikaváltság, tandíj 110
korona, stóla, offertórium, 785 korona államsegély.
Fölszerelt kérvények augusztus 29-ig Kövesi Béla
evang. lelkészhez küldendők. Pályázó kívánatra saját
költségén bemutatkozni kö'eles.
(1239—1—1)
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A bácsföldvárl izr. hitközségnek tanítója elhalálozván, helyére, osztatlan I—Y. osztályú elemi iskolájához, képzett, erkölcsös, józan és vallásos, középkorú
avagy fiatalabb, de semmi esetre sem koros, lehetőleg
nős tanítót keres. Előnyben részesülnek a nősek és
akik zongorát és franciát is privát-órákban tanítani
tudnak, vagy kiknek feleségük ezen képességgel bír;
továbbá, akik a zsidó tanítóképezdében nyerték képesítésüket. Javadalmazás: 1000 korona fizetés, 200
korona lakbér, mely lakbér fejében az iskolaépületben
lévő tágas és szép lakás fog a politikai község által,
hihetőleg mint az előbbi tanítónak, átengedtetni. Pályázati határidő: szeptember 1. Személyes bemutatkozást a pályázati határidő lejárta előtt kívánunk, de
útiköltséget nincs módunkban megtéríthetni. Bácsföldvár, 1909 augusztus 2. Grosz Fülöp izr. hitközségi
elnök. Balassa Béla dr., iskolaszéki elnök.
(1188-1-1)
A N a g y - és K l s b á k a községi iskolaszék pályázatot hirdet egy tanítói államsegélyes állásra. Javadalma: az 1907. évi XXVII. t.-c. 2. §-a szerint. Reformátusok előnyben részesülnek. Pályázati határidő:
1909 augusztus 22. Nagybákán, 1909. évi augusztus
5-én. Szalay József iskolaszék elnöke. (1230—I— 1)
A sziliczei ref. (Gömör megye) organista-kántortanítói, valamint ugyanott a másodtanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása az orgonista-kántortanítónak : 1. Készpénzben 1200 korona, mely évnegyedenként az egyház pénztárából előlegesen szolgáltatók ki. 2. Két darab föld. Egyik káposzta-, másik
kendertermelésre. 3. Két darab belsőkerítésben lévő
kert. Egyik gyümölcsös, másik zöldségtermelésre.
4. Temetési stóla minden alkalomkor 80 fillér. 5. Háromszobás, korszerű, kényelmes lakszoba, előszoba,
konyha. Megjegyeztetik, hogy az 1200 korona nyugdíjalapot képez. Korpótlék az államtól. Kötelessége :
a vegyes felső négy osztály vezetése a tanterv szerint.
Az ismétlősök tanítása. A templomi és temetési éneklés
vezetése. Lelkész távollétében az istenitisztelet teljesítése. A második tanító javadalmazása az egyház
pénztárából: 800 korona, államsegélyből 200 korona,
melynek megnyerése folyamatban van, összesen 1000
korona. Fizetését évnegyedes részletekben előre veszi
kezéhez. 2. Egyszobábol álló lakás. Kötelessége: a
két vegyes alsó osztály vezetése, tanterv szerint.
Akadályoztatás esetén a két tanító egymást helyettesíti. Ezen állásra okleveles tanítónők is pályázhatnak.
Pályázati határidő: augusztus hó 25-ik napjáig. Az
állás'szeptember hó 4-ik napján elfoglalandó. Jelentkezések Nagy János ref. lelkészhez (u. p. Szilieze,
Gömör m.) küldendők.
(1233—1—1)
Ibrány (Szabolcs m.) községi óvodájához szeptember—október hónapokra helyettes óvónő szükséges.
Fizetése: havi 30 korona, óvónőnél koszt és lakás.
Pályázók kérvényeiket augusztus 25-ig felügyelőbizottság elnökéhez küldjék.
(1234—I —1)
A f ő n y i (Abaúj m.) ref. egyház elemi népiskolájánál, a jelenlegi tanító nyugdíjaztatása folytán, szeptember 1-vel megüresedő kántortanítói állásra, augusztus 25-iki határidővel pályázat hirdettetik. Fizetése:
föld-, réthasználás, szemes élet, pénz, fa, szolgálmányok,
tandíj pénzértéke: 437 korona 70 fillér, 504 korona
államsegéllyel együtt 1001 kor. 70 fill. ; természetbeni
lakás, kert. Kötelességei: a mindennapi és ismétlőiskolások tanítása, énekvezetés. Az állás szeptember
1-én elfoglalandó. Okmányokkal fölszerelt pályázati
kérvények a ref. lelkészi hivatalhoz, Fonyba küldendők.
_
(1235—1—1)
A k e s n y ö i államilag segélyezett evang. iskola
egyik tanítói állásá a pályázatot hirdetek. Javadalom:
lUüO korona készpénzben, lakas és 4 öl tűzifa, házhoz
szállítva, felaprítva. Tót nyelv ismerete szükséges.
Kérvények szeptember l-ig a zayugróczi evang.
lelkészi hivatalhoz küldendők.
(1258—11—1)°
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Rózsaszentmártoni (Heves m., pósta : Apcz) róm.
kath. kántortanítői állásra pályázatot hirdet az iskolaszék. Javadalma: 16 kat. hold és 940 [J-öl szántóföld
és rét; párbér- és deputátum-váltság 880 korona;
ostyasütésért 20 korona; tanítói fizetés 160 korona;
stóla mintegy 150 korona ; 3 szoba, konyha, kamrából
álló lakás, istálló és 555 f^-öl kert. Kötelessége: az
összes kántori teendők elvégzése s egy osztály tanítása.
Az állomás a választás jóváhagyása után azonnal elfoglalandó. Pályázók, keresztlevél, szabadállapoti vagy
házassági bizonyítvánnyal s egyéb okmányokkal felszerelt kérvényüket alulírotthoz küldjék, 23-án pedig
reggel 9 órakor a választáson személyesen jelenjenek
meg. Iskolaszéki egyh. elnök.
(1236—I—1)
A g a g y b á t o r i (Abaúj m.) ref. egyház Presbitériuma tanítónői állásra pályázatot hirdet. Kizárólag
ref. vallásúak pályázhatnak. Fizetés: kényelmes lakáson kívül, állami kiegészítéssel együtt 1000 korona.
Kötelessége : az I—II. osztály tanítása. Német-francianyelv s zongoratanításra vállalkozók előnyben részesülnek s megegyezés szerint a külön tartott privátórákért díjaztatnak. Kérvények : oklevél s szolgálati
bizonyítvánnyal együtt, a ref. lelkészi hivatalhoz intézendők, 1909 augusztus hó 25-ig. Az állás szeptember első napjaiban foglalandó el. Radácsi István
ref. lelkész, Jakabíálvy Gyula főgondnok.
(1237-1-1)
A hajdúszovátl ref. egyház pályázatot hirdet
tanítói állomásra. Javadalom egyháztól: 1. lakbér
250 korona és 400 korona. 2. Államsegély: 600 korona és korpótlék. Kötelesség: egyháztanácstól reábízott vagy reábízandó osztály vagy osztályok vezetése,
a tiszántúli egyházkerület tanterve szerint, és egyházi
dolgokban szükségkívánta segédkezés. Fölszerelt kérvények augusztus 22-ig lelkészi hivatalhoz küldendők.
Állomás augusztus 30-án elfoglalandó. (1238 - 1 — 1)
Pályázat a mátraderecskei róm. kath. kántortanítői
állásra. Javadalma: tisztességes lakás melléképületekkel és kerttel; egy tagban 16 kat. hold, 914 L -öl
szántóföld, adóját haszonélvező fizeti; mintegy 370
pár után páronként 1 régi véka rozs és 40 fillér;
stóla 100 korona körül; a községtől évenként 8 öl
tűzifa, 3 szekér széna beszállítva, földmunkaváltságdeputátumpénz 60 korona, legeltetés 30 korona. Kötelessége : az összes kántori s egy iskolában a tanítói
teendőket személyesen végezni, az ismétlőket oktatni,
esetleg a faiskolát kezelni, a népösszeírást eszközölni.
Fölszerelt kérvények augusztus 25-ig, amely napon
9 órakor a próba és választás fog megejtetni, az iskolaszék elnökéhez, Recsk (Heves megye), küldendők.
(1241—1—1)
A zakárfalvi (Szepes m.) községi elemi népiskolánál egy tanítói állásra pályázat hirdettetik.
Feltételek : róm. kath. vallás és tőt nyelv ismerete.
Az állás javadalma : 100 korona a községtől, 900 korona
államsegély és — egyelőre míg az új iskolaépület
felépül — egy szobából álló lakás. Pályázók kérvényeiket f. evi augusztus hó 25-ig a községi iskolaszék elnökénél nyújtsák be. Megbízásból : Melega
Miklós, iskolaszéki jegyző.
(1242—1-1)
Gyöngyösorosziban a nyugdíjaztatás folytán
megüresedett róm. kath. kántortanítói állásra pályázatott hirdetek. Javadalmi jegyzőkönyv szerint a
jövedelme : 1078 korona 28 fillér. A választás folyó
augusztus hó 26-án lesz. Személyes megjelenés kívánatos. Márton Sándor, iskolaszéki elnök.
(1245—1—1)
A berettyóújfalui ref. egyház pályázatot hirdet
egy tanítónői állásra. Javadalma: 1000 korona, természetbeni lakás, 1 öl tűzifa. Kötelessége : az egyháztanács által reábízott osztály vagy osztályok vezetése.
Pályázók okmányaikat, szolgálati bizonyítványukat
aug. 21-ig adják be. Az állás szept. l-re elfoglalandó.
Zih Sándor, ref. lelkész.
(1264—1—1)
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A n a g y m á k f a i államilag segélyezett községi
iskolánál megüresedett tanítói állásra ezennel pályázatot hirdetek azon megjegyzéssel, hogy csakis férfitanító folyamodhatik. Jövedelme a következő: szabadlakás, 8 hold szántó és legelő haszonélvezete, tandí jjövedelem 50 korona, 5°/o iskolaadó-jövedelem 80 kor.,
államsegély 868 korona, összesen 998 korona. A választás 1909. évi augusztus 22-nek délutáni 3 órájára
tűzetik ki. Nagymákfa, 1909 augusztus 9-én. Bozzay
Károly, iskolaszéki elnök.
(1246—1 — 1)
A g á l s z é c s i róm. kath. elemi népiskolánál nyugdíjazás folytán megüresedő kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 1. Mint kántornak:
van 12 magyar hold szántóföldje. Párbér címén kap
körülbelül 10 köböl rozsot. Stoláris jövedelemből
körülbelül 80 korona. Gálszécsi mesterektől 20 korona.
2. Mint tanítónak: Tandíjakból 200 korona. Államsegélyből, 1000 koronáig kiegészítve, 487 korona.
A törvényes ötödéves korpótlék. Két szobából álló lakás,
konyha, kamara. Az egyházközség magyar-tótnyelvű,
lévén, a pályázónak a tót nyelvet is teljesen bírnia
kell. Zenében kiváló szakértelemmel bíró és jó hanggal
rendelkező előnyben részesül. Pályázati határidő:
1909 augusztus 31. A folyamodók folyamodványaikkal
kellőleg fölszerelve és kántori képességük bemutatása
végett személyesen tartoznak megjelenni. Gálszécs,
1909 augusztus 8-án. Gáy János, róm. kath. plébános,
(1249—1 — 1)
iskolaszéki elnök.
P a l i n község érdekeltsége pályázatot hirdet tanítói
állásra. Az állás ideiglenesen töltetik be. Fizetés:
havonként 83 korona 33 fillér, egy szoba. Az állás
rendezés alatt van, pályázótól függ, hogy végleg
alkalmaztassék. Választás: 1909 augusztus hó 2ö-áu
Palinban, az iskolában ejtetik meg. Ukmányolt kérvények alulírt körjegyzőhöz küldendők. Hosszúvölgy
(Zala megye), 1909 augusztus hó 10-én. Nagy Ferenc,
körjegyző.
^
(125U—I—1)
Szabadszállásra (Pest megye), magántársulati
iskolához, polgári iskolai képesítéssel bíró tanítónő
kerestetik. 1909/10. tanévben 18—20 növendéket tanít
állami polgári iskolai tanterv alapján. A növendékeket
első, esetleg második osztály tantárgyaira tanítja és
tanév végén növendékeit nyilvános polgári iskolában
levizsgáztatja. Fizetése: 10 hónapra számítva 1200 kor.,
de a tanév kitöltése okvetlen kötelező. Német nyelv
és zongoratanítás által némi mellékjövedelemre
számíthat Az állás szeptember elsején elfoglalandó.
Pályázati határidő augusztus 29. Kérvény és okmányok
(másolatban) alulírott társulati megbízotthoz küldendők. Rozgonyi^ Endre.
(1251—1-1)
R á b a s z o v á t i (Sopron m.) róm. kath. népiskolánál
férfi-osztálytanítói állásra augusztus 25-ik napjáig
pályázat hirdettetik. Javadalma: 1 bútorozott szoba,
a község pénztárából 100 korona, 900 korona államsegély, 40 korona kertátalány. Kötelessége díjlevél
szerint. Személyes megjelenés kívántatik. Kérvények
a bágyogi főt. plébániához intézendők. Baán János
(1252-1-1)
plébános. _
A sziládi ág. hitv. evang. népiskola tanítói állására
pályázatot hirdetek. Jövedelem: állami fizetéskiegészítéssel 1000 korona készpénz, lakás, kert. Tót nyelv
ismerete szükséges. Kántori képesítéssel bírók előnyben részesülnek. Pályázati határidő : augusztus 29.
Az állás október l-én foglalandó el. A pályázatok az
iskola-zéki elnökséghez (Felsőzélle, pósta Szilád, Nyitra
m.) küldendők be.
(1257—1—1)
Pályázat. Szécsénykovácsi-1 államilag segélyezett községi iskolánál tanítói állás betöltendő. Javadalmazása: 1000 korona, tisztességes lakás, melléképületekkel. A kérvények folyó évi augusztus 29-ig
a szécsénykovács -i iskolaszékre címezve, Ipolyvarbóra
(Nógrád megye), Morvay Lipót esperes-plébános, iskola-zéki elnökhöz küldendők. Az okmányok a tulajdonosok terhére küldetnek vissza.
(1276- 1—1 j
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A n a g y v a r s á n y i (Szabolcs megye) államilag
segélyezett, 1909 október 1-én megnyitandó községi
elemi vegyes iskolánál szervezett férfitanítói állás
1909 szeptember 18-án délelőtt 10 órakor Nagyvarsányban, a községházánál megtartandó választáson
fog betöltetni. Javadalmazása: évi 1000 korona készpénz és természetbeni lakás. A kellően felszerelt
pályázatok 1909 szeptember 10-ig bezárólag alulírott
elnökhöz nyújtandók be. A később érkezettek figyelembe nem vétetnek. Nagyvarsány, 1909 augusztus
hó 9-én. Erdőhegyi Pál, iskolaszéki elnök.
(1253—1—1)
Az érselindi gör. kath. egyház (Bihar vármegye)
pályázatot hirdet szept. 1-én elfoglalandó kántortanítói állomásra. Javadalom : szabad lakás, '/2 hold házikerttel ; évi 232 korona; párbér 16 köböl rozs, 6 hold
szántóföld; legelőilletőség 8 hold; 6 iga- és 10 kézinapszám ; stóla 28 korona. 1000 koronára való kiegészítésre államsegély fog kéretni, valamint az esetleges
évötödös korpótlékok fedezésére. A földadót a tanító
fizeti. A templomi szolgálati nyelv kizárólag a rutén.
Tanítási nyelv a magyar. Csakis oklevéllel bírók
pályázhatnak. Személyes megjelenés megkívántatik
augusztus hó 22-ikére. Okmányok az érselindi gör.
kath. iskolaszék címére küldendők. Iskolaszéki elnök.
(1259-1—1)
Pályázat Okányban (Bihar megye) községi tanyai
férfi vegyes iskola tanítói állomására. Fizetése : a község pénztárából, évnegyedenként előre fizetve, 800 kor.
Az államtól 200 kor. Lakbérre 200 kor., míg a tanítói lakás felépül. Az államtól ötödéves korpótlék.
Kötelessége: az I—VI. vegyes osztályoknak az összes
tantárgyakban, beleértve a ref. vallást és énektanítást
is, tanítása Az állomás választás után azonnal elfoglalandó. Pályázók, kik csak ref. vallású, okleveles
tanítók lehetnek, kérvényeiket alulírotthoz aug. 31-ig
adják be. Márk Ferenc dr., iskolaszéki elnök.
_ (1260—1—1)

Mokrin község iskolaszéke elemi iskolájánál üresedésbe jött tanítónői állásra ezennel pályázatot hirdet. Javadalom : törzsfizetés 1200 kor., fűtési átalány,
saját használatra, 100 kor., lakbérátalány 240 kor.,
írószerátalány 14 kor, a kézimunka-tanításért a községi gazdasági ismétlő-iskolában 40 kor. és törvényes
korpotlék. A zongorázásban jártasak és idegen nyelveket értők mellékjövedelemre számíthatnak. Az iskolaszék elnökségéhez címzett, kellően felszerelt kérvények folyó évi augusztus hó 23-ig adandók be.
Iskolaszék.
(1261—1—1)
A makói ref. egyház pályázatot hirdet egy tanítói
állásra. Fizetés: aj 1235 korona készpénz, havi előleges részletekben, b) 2 öl puha tűzifa, vagy ehelyett
36 korona, cj szabad lakás, évenként kétszeri tisztogatással és kerttel. Kötelessége: az iskolaszék által
megjelölt osztályban a reábízott fiú- vagy leánynövendékeket a tiszántúli egyházkerület A. tanterve
szerint oktatni. Pályázati határidő: augusztus 25.
Kérvények nagytiszt. Bereczky László ref. lelkész,
iskolaszéki elnök úrhoz adandók be. (1262—II—1)
A Kurtics községhez tartozó szentpálpusztai községi elemi népiskolai tanítói állásra, nyudíjaztatás
folytán pályázatot hirdetünk. Fizetés: lOOO korona
készpénz ; a törvényes korpótlékok ; 200 korona tüzifaátalány, melyből a tanterem is íűtendő; 20 korona
fafelvágatásra; 60 korona iskolaszolgatartásra; 10 korona irodaátalány és törvényes lakás. Kötelessége : a
hatosztályú osztatlan mindennapi és ismétlő-iskolások
tanítása. Vasár- és ünnepnapokon a róm. kath. istenitiszteleteket lelkész nélkül vezetni. Pályázati határidő : augusztus 25. Kérvények nagyságos Hámory
László dr. iskolaszéki elnök, Arad, címre küldendők.
Az állás október hó 1-én foglalandó el. Az iskola
1910-től állami kezelésbe kerül. Iskolaszék.
(1274—1—1)
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K a s s a szab. kir. város községi elemi iskolájánál
egy tanítói állás lesz betöltendő, amellyel 1400 kor.
alapfizetés, az első öt év után 400, minden következő
öt év után mindaddig, amíg a fizetés a 3000 koronát
eléri, 200 - 200 koronás előlépési javadalom van egybekötve. A lakásbér 520 korona. Akik ezt az állást
elnyerni óhajtják, szabályszerűen bélyegezett kérvényükhöz a képesítő oklevélen kívül csatolják születési,
előtanulmányi, illetőségi és működési bizonyítványaikat s az okmányokat Sudy K. János igazgató címére,
aug. 26-ig küldjék be. Az állás szeptember 8-án múlhatatlanul elfoglalandó. Eder Ödön, iskolaszéki elnök.
(1263-1-1)
A nemesnádudvari róm. kath. népiskolánál újonnan szervezett tanítói állásra szeptember hó 15-ig
pályázat hirdettetik. Javadalma: 1000 korona törzsfizetés, 200 korona lakbér és 20 korona kertváltság,
mely járandóságok Nemesnádudvar község házipénztárából, havi előleges részletekben lesznek kifizetve.
Pályázhatnak férfiak és nők, kik a magyar és német
nyelvet jól bírják. Ha férfi választatik, tartozik az
iskolaszék által kijelölendő osztályt vezetni, szükség
esetében a gazd. ismétlő-iskolánál külön díjazás nélkül
tanítani. Ha nő, az iskolaszék által kijelölendő osztályt és a mindennapi és gazd. ismétlő-iskolában
a női kézimunkát külön díjazás nélkül tanítani. A
megválasztandó tanító vagy tanítónő köteles lesz a
kalocsavidéki róm. kath. tanítóegyesület tagjává lenni.
A kérvények a róm. kath. iskolaszékre címezve, nagytiszt. Muzik István esperes úrhoz, Bajaszentistvánra
(Pest megye) küldendők. A megválasztott köteles
állását folyó évi október hó 1-en elfoglalni, mely
időtől fizetése is folyósíttatik.
(1266—1—1)
A reusori (Fogaras vm.) újonnan szervezett osztatlan községi elemi iskolánál betöltendő tanítói állásra
ezennel pályázat nyittatik. Javadalom: 1. alapfizetés
1000 korona, melyből 100 korona a községi pénztárból, 900 korona államsegélyből fedeztetik. 2. természetbeni lakás vagy megfelelő lakbér, nőtlen tanítónak
100 korona, nős tanítónak 200 korona. A pályázni
óhajtó okleveles tanítók kellően fölszereit és bélyegeit kérvényeiket legkésőbb folyó évi aug. hó 28-ig
alulírott iskolaszéki elnökhöz küldhetik be. Reusoron,
1909. évi augusztus hó 8-án. Gráma Kelemen, iskolaszéki elnök.
(1267—1—1)
Pályázat a szini ref. tanítóságra. Fizetése : 1020 korona készpénz, 85 koronás havi részletekben és a
megfelelő korpótlék államsegélyből; 30 m. tűzifa,
udvarra szállítva; 100 marhára legelő; kétszobás lakás, melléképületekkel; k e r t ; gyümölcsös és stóla.
Kötelessége: a hatosztályú népiskolát és ismétlőiskolát a kerületi tanterv szerint vezetni, azokat a
fanemesítésre oktatni. Templomban és temetéseknél
az éneklést vezetni s ha orgona állíttatik, orgonázni.
Kánonikus órákon s lelkész akadályoztatása esetén
prédikálni. Pályázati határidő: augusztus 25. Kérvények Fodor György ref. lelkész címére, Perkupára
(u. p. Szin) küldendők. Szeptember 1-én a hely elfoglalandó. Vasúti állomás 10 perc.
(1270—I—1)
A b é k é s i ref. egyház presbitériuma a megüresedett IV. B. oszt. elemi fiúiskolái tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: 850 korona készpénz ; ha a tanító
nőtlen 250 korona, ha nős 300 korona lakbér az egyház pénztárából és 150 korona feltétlenül folyósítandó
államsegély, mint törzsfizetés-kiegészítés. Pályázhatnak okleveles református vallású tanítók. Az állás
szeptember 1-én elfoglalandó. Kellően felszerelt pályázati kérvények a békési református egyháztanács
elnökségéhez címezve, folyó hó 26-ig bezárólag küldendők. Kecskeméti Ferenc, elnök-lelkész.
(1278—1—1)
Zentára jóhangú, róm. kath. segtdkántort keresek.
Teljes ellátást kap. Fizetés egyezség szerint. Sztudényi Gyula, főkántor.
(1305—II—1)
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Mohács község ővodafelügyelő - bizottsága egy
kisdedóvónői állásra pályázatot hirdet. Az ezen havi
részletekben kiszolgáltatandó 800 korona évi fizetéssel
és természetben való lakás helyett negyedévi részletekben fizetendő évi 210 korona lakpénzzel javadalmazott állást elnyerni óhajtó okleveles ki^ledóvótjők az
óvónői oklevéllel, születési, magyar honossági s előző
működésükről szóló bizonyítványokkal fölszerelt folyamodványokat folyó augusztus hó 26-ig az alulírt elnök
címére küldjék b e ; kellően föl nem szerelt, vagy
később érkező folyamodványok nem vétetnek figyelembe. Megjegyzem, hogy az óvodafelügyelő-bizottság
fenntartja magának a jogot, hogy a választott óvónőt
a helyben levő községi kisdedóvodák bármelyikébe
— akár most, akár később — áthelyezhesse. Kelt
Mohácson, 1909. évi augusztus hó 12-én. Margitai
Péter, óvodafelügyelő-bizottsági elnök.
(1277—1— 1)
A folyó hó 31-én megüresülő f a r n a f l i ref. tanítói
állásra pályázni akaró ref. tanítók vagy tanítónők
kérvényeiket folyó hó 24-ig adják be a barsi ref.
esperesi hivatalhoz Alsószecsére. Fizetés: Törv. lakás
és kert. Pénz 1000 korona. Stóla a kerületi végzés
szerint. Hivatalos utakra napidíj és fuvar. 2 öl kemény
tűzifa, házhoz szállítva és (elvágatva. Korpótlékért
folyamodunk. Állas folyó évi szeptember 1-én elfoglalandó. Patay lelkész, Kiss, Mihályka, gondnokok.
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A bodzásottlakapusztal ág. hitv. ev. leányegyház tanítót keres. Javadalmazása: egyháztól 430,
tandíj és stóla 170, államtól 400 korona, lakás egyelőre egy szoba, kerttel. Kötelessége: hatosztályú iskola vezetése, ismétlősök tanítása, kántori teendők
végzése. Az állás szeptember elsején elfoglalandó.
Pályázhatnak a tót nyelvet is bíró ev. okleveles tanítók, aug. 31-ig alulírotthoz. Medgyesegyháza (Arad),
1909 aug. 12. Zsilinszky Endre, iskolaszéki elnök.
(1283—1—1)

Veczel (Hunyad megye, u. p. Branyicska) községi
iskolánál magyar-román tannyelvű tanítói állásra pályázatot hirdetek. Az állás gör. kath., ennek hiányában gör. keleti román vallású, kántori képesítéssel
bíró tanítóval lesz betöltve. Fizetése : a határőri alapból, havi előleges részletekben fizetendő évi 600 kor.,
a veczeli gör. kath. egyháztól két részletben fizetendő
évi 100 kor., a többi államsegélyből. Kellően fölszerelt pályázati kérvények f. évi augusztus 28-ig
alulírott címére küldendők. Herbay Ágoston, iskolaszéki elnök.
(1298-1—1)
A s z e p e s r e m e t e i közs. elemi népiskola egyik
tanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalmazása:
1. törzsfizetés 1000 korona, mely áll 870 korona készpénzből, 40 köbméter fa (96 korona) és 28 korona
szénailletmény egyenértékéből; 2. szabad lakás az
iskolaépületben; 3. az iskola mögött lévő konyhakert
(1280-1-1)
feienek élvezetéből. Minthogy ezen állással a kántori
F e g y v e r n e k e n (Jásznagykunszolnok vármegye) az
erzsébet-úti római katholikus vegyes iskola III — VI. teendők végzése, a másik kántorral ielváltva, az ev.
egyháznál összekötve van, miért '. 6 koronát az egyosztályában betöltendő tanítói állásra pályázat
hirdettetik. Javadalmazás: 1. 920 korona készpénz. háztól elvez, azért csak ág. hitv. tanító választható
meg. Azon esetben, ha az ev. egyház a megválasztott
2. Egy szoba fűtésére elegendő kőszén. (Értéke
tanítót a vallástanítással a felsőbb osztályokban bízná
80 korona.) 3. Kényelmes lakás, 310 Q-öl házi kerttel.
meg, ezt elvállalni köteles, miért ezen egyháztol
A teljesen felszerelt kérvények a hirdetés megjelenésé80 koronával díjaztatik. A kellőkép felszerelt pályátől számítandó 15 napon belül az iskolaszékhez küldendők. Ohács Titusz, iskolaszéki elnök. (1282—I—1) zati kérvények f. é. aug. -9-ig Kreichel Artúr dr.
elnökhöz nyújtandók be. Szepesremete, 1909 auguszA monoki rk. egyháztanács-iskolaszék pályázatot
tus 14-én. Kreichel Artúr dr., iskolaszéki elnök.
bildet az elhalálozás következtében megüresedett
kántortanítói állásra. Javadalmazása mint kántornak:
(1299—1—1)
temetési stóla 400 korona, párbér értéke 440 koA s z é c s é n y h a l á s z i - i róm. kath. iskolánál megrona, alapítványi misék és ostyasütés 40 korona, üresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Az állás
1 darab szőlőföld haszonértéke 40 korona, szántóföld javadalma: lakás, mely áll 2 szoba, 1 konyha, 1 kahaszonértéke 30 korona. Mint tanítónak : fizetése tan- mara., 1 istállóból, 9 hold és 116 Q-öl szántóföld,
aíjból 300 korona, megy aszói földek haszonértéke
3 hold 1179 G-öl rét, 225 Q ö l kert, 12 ürmét.-r
140 korona, monoki urasági kegyföld haszonértéke tűzifa, tandíjakból 109-76 kor., községi segély 60 kor.,
100 korona. Kilátás van még 200 korona mellék- államsegély 431 kor., 24 pozsonyi mérő rozs, pénzjövedelemre, akár mint fogyasztási szövetkezeti könyveértékben 144 kor., összesen 1000 kor. Az iskolaszéklőnek, akár mint gazdasági ismétlőiskolai tanítónak és
hez címzett kérvények alulírott róm kath. plébániafaiskolakezelőnek. Pályázni óhajtók kérvényeiket, hivatalhoz 1909 aug. 31-ig küldendők be. A választ is
szeptember 2-ig bezárólag az egyháztanácsra címezve, szeptember 2-án tartatik meg. Az állásra tanítónő is
alulírottnak küldje be. Választás szeptember 4-én lesz,
pályázhatik. Ludányi (Nógrád) róm. kath. plébániapróbaének léssel egybekötve. A megjelent pályázók
hivatal.
(1301-1 — 1)
költségeit egyháztanács nem téríti meg. Megválasztott
Nyugdíjazás folytán üresedésbe jött tanítói állásra
kántortanító állását december 15-én foglalja el. pályazatot hirdetünk. Fizetés 939 kor., irodai átalány
Monok, Zemplén megye, 1909 augusztus 8-án. Petsár
ti kor. Lakás, kert az 1907: XXVII. t.-c. értelmében.
Gyula, plébános.
(1285-1—1)
Osztott, vegyes iskolához. ÁUamsegélyes. Pályázati
határidő: aug. 30. Az állás október elsején foglalandó
sszékiulvari róm. kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: háromszobás lakás, el. Kántori képzettség előnyben részesül. Szükség
esetén a kántort helyettesíti. Csanácia-aáoza, 1909
melléképületek, megtelelő kert. Szántóföld 23 kis
aug. 14. Róm. kath. iskolaszék.
(1304—1—1)
hold, melynek adóját kántortanító fizeti. A hitközségA poroszlói (Heves m.) ref. egyház pályázatot
től 600 korona évi készpénz és 8 öl tűzifa, melyből
az iskola is fütendő. Stóla körülbelül 200 korona. hirdet jövő tanévre, egy ideiglenes tanítói állásra.
Javadalma, ha okleveles: 80U, ha nem okleveles
Kötelesség: a kántori teendők végzése és I—VI. osz700 korona, stóla és lakás. Kötelessége: az I —II. osztályú iskola vezetése. Kántori próbával egybekötött
tály vezetése, minden második héten orgonistakántori
választás f. évi augusztus 26-án d. e. 10 órakor tarszolgálat és ismétlő-iskolai oktatás. Pályázati határtatik. Személyes megjelenés kívánatos, de nem díjaztatik. Pályázatok róm. kath. plébániahivatalnak (Szék- idő : aug. 24. Ha olyan tanító pályáznék, ki nemcsak
gyakorlott, jeles tanító, hanem jól orgonázik és énekudvar, Arad megye) küldendők. Az állás folyó évi
kart is tud vezetni: véglegesítése bizonyos, a folyaszeptember 1-én foglalandó el.
(1286—1—1)
matban levő nyugdíjaztatás után. A rendes állás javaA poprádi (Szepes megye) magán polgári fiúiskodalma: 956 korona készpénz, 50—80 korona stól-r,
lánál szeptember 1-én egy matematikus állás töl18 mm. búza, 4 mm. ketszeres. Nyugdíjjogosultsági
tendő be. Latin nyelvet tu-lók s ág. hitv. evangéliku1026 korona, melynek felemelése — 1200 koronáig —
sok előnyben részesülnek. Ajánlatok e hó 24-ig Horn
tervben van. Református lelkész.
(1806—1—i)
József igazgató címére küldendők.
(1300-1—1)
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iskolák

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész terjedésének meggátlására
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

kötelező

Dustless"-szel

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle í)ustless"-gyár:

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171—48—29)
hivatalos

nagyságban, pontosan a hivatalos minták
szerint, finom fehér papíron, jó kemény kötésben.
Tartalma: órarend, fölvételi, előmeneteli és mulasztási, látogatási, haladási naplók (180 munkanapra),
statisztikai kimutatások, 49 tanulóív 3'20, 77 tan. 4,
90 tan. 4-40, 104 tan. 4"80, 132 tan. 5'40. Célszerfségét számtalan elismerőlevél bizonyítja. Kiadja:
Kovács Gyula, Nagybányán.
(1199—IV-2)
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Kerestetik némétansjóibLzfiő tanítónő,

kitüntetve: Budapest
1896, Pécs 1907, London
1908, Bécs 1907, aranyérmekkel és díszoklevéllel stb. Acél belső szerkezet feltalálója, szabadalmak a világ összes
kultúrállamaiban cimbalomra és gramofonra.
Hegedűosztály-vezető :
Bárány Dezső, híres mester. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak.
Kérjen árjegyzéket! Legnagyobb magyar cimbalomgyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, Rákóczi-út 71.
(934—26—6)
Iskolai és orgonaharmóniiimot ne
vegyen, míg

REMÉNYI MIHÁLY
magyar hangszertelepének harmóniumról szóló árjegyzékét át nem
olvasta, mely ingyen és bérmentve
küldetik Budapestről,VI., Király-u58.
Gyakorló pedálos orgonák a legolcsóbb gyári árakon.Régi hangszerek
cserélése, vétele és javítása, kezesség mellett. Telefon 87—84.
(1200—30—2)

ki két leánykát a polgári iskola II. osztályára előkészítene és zongorára tanítana, egy leánykát pedig
az első elemiből levizsgáztatna. Havi fizetés: 50 korona,
teljes ellátás, külön szoba. Házias magaviselet megkívántatik. Fényképpel ellátott ajánlatok Vörösmarty
Elekné intéző nejéhez, Tótmegyerre (Nyitra m.) küldendők.
(1225-11—2)
s y a r beszéd vezér-'
könyve, nem-magyar és vegyes
tannyelvű iskoláknak, 3'60. Székely: Vezérkönyv a
beszéd-ért.-gyak. tanításához, I—II. oszt., 4. Pálinkás
l i . : Vezérkönyv a beszéd-ért.-gyak. tanításához, I—11.
oszt, 4'40. Pálinkás : Iskolai találós mesék, jeles mondások és költemények, 2. Pálinkás : Tanítástan, 1-60.
Piller: Iskolai fegyelmezés és nevelés gyak. péld., 2
Alexy: Vezérkönyv a földrajztanításhoz, 1'20. Szabó:
írás, olvasó, számoló, rajz, agyagmunka, 150. A pénz
beküldése esetén portómentesen küldi: Kovács Gyula,
Nagybányán.
(1199—IV—2)
Vp7prlrnnvvpk I
» v Z i v i IV U l i j

Szabó : A ma

V ca..

PIZINGER-

féle szab. állítható
iskolapad

BUDAPEST, VIII., Nagytemplom-utca 17.
(753—XI-5)
PÁRTOLJUK A IIOM I P A R T !

A

U n f l n n fÄln pályadíjat nyert és engedélyezett
ÍIdi>Z.a-IClC ev. liibliai történet ára 50 illlcr.
Szpgény gyermekeknek ingyenpéldány. Kapható a
szerzőnél, Újpesten.
(1196—8—2)

7 o n o t n n í t f i n n t keresek iskolásleánykáim énekZ i C l i C I d i l l l U l I U l és zongoratanítására. Németül
vagy franciául beszélő előnyben részesül. Díjazás,
teljes ellátáson kívül, megegyezés szerint. Joós Imre
tanár, Sepsiszentgyörgy, Háromszék m. (1154-11-2)
ű j j gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel
(II. rész) 3 K ; 48 csinos és dallamos elöjátéli
(II. rész) 2 40 K. Zúmbé Károly, Szegcd-Rókus.
(1010—VI-5)

P - p n T-» / » r í szállítja a miniszterileg ajánlott s
J. A OiJ-Ll/U többszörösen kitüntetett, mély fekete,
hamar száradó, tartós és használatkész

Iskolatábla-mázat.
Egy Vi bádogszelence •/« klg. 18 n 1 ter. kor. 7.—
n V»
„
»/« „
9 m> ter.
„ 3.60
, drb isk.-táblamáz-ecset
„ 2.—
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80
— Rakasz, szállítólevél
—.40

Új mázolási és von&lozásl utasítással.

Greschik Gyula,
(1058—V—4)
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B e s z é l g e t é s e k
nem-magyar anyanyelvű népiskolai tanulók számára.
92J65/I909. sz. a. engedélyezve tankönyvül a nem-magyar
tannyelvű népiskolák számára.

Az 1908. évben 120.000. sz. a. kiadott tanításterv
és útmutatás alapján írta Riczinger Ignác, áll. tanító.
Nyomatta és kiadja Röttig Gusztáv és Fia Sopronban. I. füzet 30 f, II. 40 f, III. 40 f. Tanítóknak, könyvkereskedőknek 25°/o rabatt. Mutatót féláron küldünk.
Minden rendelést Riczinger I. sí II. l a n í l A
úrhoz kell intézni (Soproiibiiiifalvu). Leghelyesebb, legolcsóbb, ha az utalvány szélére írjuk a
rendelést.
Ez a könyv ezidőszerint az egyedüli, amely lehetségessé teszi a magyar beszéd megtanítását ott
is, ahol a tanító maga sem tud tökéletesen magyarul.
A rendelkezésünkre álló igen számos bírálat közül
álljon itt néhány. Krug Lajos, soproni tanító úr így
méltatja a Beszélgetéseket: „R. I. áll. tanító Beszélgetések címen abszolút értékkel bíró művet adott a
magyarosítás nehézségeivel küzdő kartársak kezésbe . . .
Ö eleven beszédet, nem pedig holt nyelvi ismeretet
nyújt gyermekeinek és ezzel az egészséges eszmével
indult meg hódító nagy útján. Mindazt, amit a mindennapi élet . . . a minden pülanatban fölmerülő szükségérzet szóba önthet, amire tehát a gyermeknek
minden helyzetben, a mindennapi érintkezésben okvetlen szüksége van : azt gyakorolja e valóban gyakorlati érzékkel bíró tanférfiú gyermekeivel naponta.
Szinte játszi könnyűséggel old meg egy nagy pedagógiai problémát, mely eddig szfinkszszerű titokzatossággal és sötéten terpeszkedett a tanító tépelődő lelke
előtt. Bizonyára ujjongva kiált föl Xenophon görögjével sok magyar tanító is: „Végre, végre, a tenger,
Ahalata, Ahalata !" Aki kézbe veszi a beszélgetéseket,
az bizonyára a megkönnyebbülés boldog érzetével
fog Riczinger módja szerint tanítani, mert a siker
biztos tudatában fogja növendékeit a magyar nyelv
misztériumába bevezetni . . . A könyveknek lesz jövőjük, mert nem talmi-tudományt, hanem egy darab
igaz életet visznek az iskolába."
Kodrea György, áll. isk. igazgató úr (Alsóucsa,
Pogaras m.) ezt í r j a : „Beszélgetések c. könyveiről
csakis jót mondhatok, modern pedagógiai érzés és
gondolkodás áramlik ki azok minden mondatából s a
fölkarolást nagyon megérdemlik. Én, mint egyik
tanítókörünknek elnöke, müvét terjeszteni fogom."
Jeime Ede, medgyesi áll. isk. igazgató úr bírálata :
„A régi nyelvtanok teljes ellentéte R. I. Beszélgetések c. munkája . . . Teljesen osztom azon elvét, hogy
ne nyelvtant, hanem nyelvet tanítsunk . . . Megtaláltam
könyvében egy hivatásos tanítónak a lelkét, aki a
gyermek gondolkodásával összhangzáBba tudta hozni
az eddig oly elvontnak ismert nyelvoktatást. Ez a
könyv hivatva van arra, hogy a magyar nyelv tanítását sikeressé tegye. R. I. művét melegen ajánlom
nemzetiségek lakta vidékeken levő kartársaim figyelmébe. örvendenék, ha e nagy gonddal megírt könyv
minél nagyobb körben elteijedne."
A Beszélgetések korábbi kiadásairól szól ez a méltatás: „Mióta a beszélgetéseket gyakorlom, az iskolások otthon, meg az utcán Í3 magyarul társalognak
s a szülők csodálkozva kérdik, mi az oka, hogy a gyermekek egyszerre így neki estek a magyar beszédnek."
(Áchátz J., ev. tanító, Duránd, Szepes m.)
A mű folytatása is megjelenik még a nyár folyamán. Szerző számolókönyvei is most vannak engedélyezés alatt.
A megrendelés legcélszerűbben a pénz előre beküldésével történik. Mutatópéldányokat féláron küldünk. Rendelések címe: Riczinger I., áll. tanító,
Sopronbánfalva.
(1275—1II-1)
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hangszergyár

Stowasser János,
cs. és kir. udvari szállító,
a m. kir. orsz. Zeneakadémia, zenedék és színházak szállítója, a Hangfokozógerenda, az Ocskai
és a Rákóczi-tárogató feltalálója
BUDAPEST.
F ö ü z l e t : II., Lánozhíd-u. 5.

G y á r : Öntöház-u. 2.

Magyarország legnagyobb vonós- és fuvóhangszerek gyára.
Ajánlja saját gyárában készült hangszereit,
úgyszintén húrokat é s hangszer-alkatrészeket.

Specialista:
vonÓBhangszerek készítésében és
javításában.
Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bérmentve.
Tanerőknek külön kedvezmény. (35-52-33)

Új, pedálos orgonaharmónium eladó.
(Válaszbélyeg.) Patkós Sándor ref. tanító, Rápolt
(u. p. Szatmárököritó).
(1295—1—1)

HOROVITZ ADOLF, Nagyszombatban,
ajánlja a következő tanügyi nyomtatványokat:

L e c k e t e r v ,
(munkabeosztás) heti beosztással, Kanka Jánostól.
Ára 00 f. 70 f előleges beküldése mellett (bélyegekben is) bérmentve.

Fölvételi napló, A/2.,
igen jó papíron, ívenként 5 f.

Előmeneteli és mulasztási napló, B/II., 5 f.
Haladási (munka-) napló, igen csinos, fekete
kötésben. 8 hóra 2"50 K, 10 hóra 3 K.

(1248-3-1)

ALKALI AJANLAT
Alupillatott
188S.

addig, míg a raktár tart!

Rendes
(16—26—17)
Most
180 cm. D n e o l t (duplaszálú tiszta gyapjú, c . Q f i w „..„ _
széles " « a l l északi szövet) m é t e r j e
°
^

Z-Z kétszínű kanava
S k a n a v a futószövet
33
l « ; m talcakendö, ^ T

£ 4 90 K ™> K
-"88 K
Ä ""78 K i-« k

Tessék mintákat kérni !

BÉRCZI 1). SÁNDOR
kézimunka-nagyiparos.

Telefon 109—06.

Budapest, VT., Dessewffy-utca 5. sz.
'
Saját áruházában.
Kérjen nagy k é p e s á r j e g y z é k e t !

XLII. évfolyam. 34. szám.

Budapest, 1909 augusztus 26.

NÉPTANÍTOK LAPJA.
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R .

M e g j e l e n i k e l a p m i n d e n h é t e n egyszer, csütörtökön (este).
m e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi n é p o k t a t á s i
intézet, t e h á t az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
egy példányban ingyen.
iskolák é s tanítóképző - intézetek
A l a p m e g k ü l d é s e iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló é s az illetékes kir. t a n f e l ü g y e l ő által l á t t a m o z o t t
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
L a p j a " szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a m e g y e megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.

MINISZTÉRIUM.

E l ő f i z e t é s i á r : Egy é v r e 1 0 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed é v n é l k e v e s e b b
időre előfizetést nem f o g a d u n k eL — Az előfizetési p é n z e k a
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők.
A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l minden egyes szóért, m i n d e n k ö z l é s u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily
módon m i n d e n k i által k i s z á m í t h a t ó hirdetési díj e l ő r e k ü l d e n d ő
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részét
tevő p e t i t n y o m á s ú és e g y h a s á b ú sora 1 korona. Ezek a d í j a k i s
előre a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k .

SZERKESZTŐSÉG:
KIADÓHIVATAL:
BUDAPEST, V I I I . KEB., BÉBKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.
MAGI. K I R . EGYETEMI NYOMDA, I . KEB., ISKOLA-TÉB 8.
Kéziratokat nem adunk vissza,.

A zászló.

Ahol ez a zászló lobog, ott a magyar
állam
van mindig jelen. Amerikában,
(— r.) Az 1907. évi XXVII. t.-c. 17. §-a
hová
a
t ó t falu népe elvándorol, h a .
elrendeli, hogy nemzeti ünnepeken minmagyar
zászló
leng valamely házon és
den iskola épületén a magyar nemzeti
a
tenger
közepén,
mikor árbocra húzzák
címeres zászló tűzendő ki. Hogy az iskolák e zászlót meg is kapják, arról fel a zászlót, mindenütt Magyarország
— ugyancsak e szakasz értelmében — képe jelenik meg. A címeres zászló Maa vallás- és közoktatásügyi miniszter gyarország jelenlétét hirdeti az ország
gondoskodik. Ma m á r tehát Magyar- határain, a hegycsúcsokon épen úgy, mint
országon minden iskolának növendékei az iskolás gyermek kezében. Nemzeti
ismerik a magyar zászlót. Eddig a he- ünnepeken, a békében nem a dísz kedgyek között, a forgalomtól távoleső t ó t véért van kitűzve a zászló, háborúban
és román községekben megtörténhetett, pedig nem a zászlóért halnak meg a
hogy a falu szűk határát még á t sem katonák, hanem — Magyarországért.
lépő gyermek tán egyáltalában nem láA zászló címerében van három zöld
t o t t ifjúkorában magyar zászlót; most hegy, ezek Magyarország hegyei; v a n
csak az fordulhat elő, hogy a magyar benne három ezüstszalag, ezek Magyarzászlót először az iskola fölött pillantja ország folyói. Ahol t e h á t e zászló lobog,
meg a falu ifjúsága. Egész nemzedék növe- ott jelen van Magyarország földje. A zöld
kedett fel eddig, amelyik nem tudta, mit hegyek tetején keresztet láthatni, ilyen
jelent a magyar zászló; ma az iskola éle- kereszt lóg otthon az iskolásgyerekek
tében törvényes szerepe van a zászlónak. lakásában is; jelen van tehát a zászlón
Ha kirándul az iskola, vagy h a a Magyarország népe is. A címer felett
madarak és fák napját tartja, nagy a van a korona, ez a magyar király korovetélkedés a felsőbb osztályokban: ki nája; jelen van t e h á t a zászlón a mavigye a zászlót. így j u t a zászló a leg- gyar király és annak hatalma is. A naerősebb, a legdaliásabb, a legcsinosabban gyobbik címeren r a j t a vannak külön
öltözködő fiú kezébe. Mikor az ifjú csa- azoknak az országoknak címerei is, amely
pat elindul, és az iskola legjobbjának országok a múltban vagy a jelenben
kezébe adja a tanító a zászlót, a leg- Magyarországhoz tartoznak. Tehát ahol
szebb alkalom kínálkozik arra, hogy a a magyar zászló leng, o t t jelen v a n s
magyar zászló jelentőségét elmagyarázza a magyar törtémlem i s : magyar vitézek ereje, hódító királyok emlékezete.
a lelkes tanító . . .

I" ALL-EQI^nisk.
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Téves dolgok.
A zászló piros színében o t t v a n a m a g y a r
nép égő bite, az ország véres k ü z d e l m e i ;
írta: Szabó
Elemér.
fehér színében él tiszta erkölcse; zöld
A románság nemzeti önérzete, valamint szelszínében pedig örök reménye, hogy Ma- lemi és anyagi helyzete az utóbbi évek alatt
gyarország ú j b ó l olyan nagy és h a t a l m a s hatalmas lendületet, rohamos fejlődést mutat.
E nagyarányú fejlődések méltán kelthetnek
lesz, mint egykoron.
aggodalmat a magyarság körében, mivel a fejlőÉ r t h e t ő t e h á t , hogy ahol a címeres déseket előmozdító eljárások gyakran magyarzászló lobog, o t t mindig Magyarország ellenes irányúak. A románság javára kifejtett
van jelen. Folyóinak egyetlen cseppje, munkásság, az anyagi és szellemi fejlődést biztorónáinak egyetlen porszeme, hegyeinek sító intézmények alapozása és felvirágoztatása
legkisebb szikladarabja n e m hiányzik on- — amely dolgok sok esetben a magyarság
részéről is esak helyeselhetők volnának — olyan
nan. L á t h a t a t l a n u l ott állanak a zászló éllel és színezettel táratnak elénk, mintha azok
körül az ország népei: a m a g y a r , a né- elsősorban is a magyar nemzeti állam kiépítését
met, a román, a tót, a r u t é n , a szerb, és megerősítését szolgáló törvények és miniszteri
a horvát. A zászló rúdja sudár fenyőfa rendelkezések gyöngítését s a magyar nemzet
volt t á n azelőtt a K á r p á t o k hegycsúcsain. meggyülöltetését volnának hivatva szolgálni. Az
1907. évi XXVII. t.-cikk végrehajtása nyomán
Ott állott az ország h a t á r á n viharban, főképen két eset izgatja jelenleg amagyar közvélejéghidegben; büszke daccal őrizte Ma- ményt, és pedig: a magyarnyelvi hitoktatást meggyarország h a t á r á t . Vagy t á n akácfa volt, tiltó érseki rendelet, továbbá: a magyar nyelv érvéamely lenn a r ó n á n illatos, fehér virág- nyesülésének gyöngítésére létesíteni szándékolt
j á t hullatta békésen szendergő kisdedek kultúralap javára lcötelezőlegfizetendőtársadalmi
adó kivetése. Elszomorító, téves dolgok ugyan
keblére. A zászló szövete t á n len volt ezek, de aki ismeri a helyzetet, az tisztában van
nemrégen, m e l y e t t ó t leányok m u n k á j a azzal, hogy nem is olyan veszélytrejtők ezek,
t e t t ily lobogóvá; vagy t á n a Tisza mint amilyeneknek látszanak. Kormányunknak
mellett zöldéit egyszer az a kender, me- nem sok fáradságába fog kerülni mindkét dologlyet m a g y a r menyecskék verítéke tilolt nak békés úton való rendezése, miután a románság nagy része sem lelkesedik e rendelkezésekért,
a zászlóhoz f e h é r gyolcsnak. A fa erejét, s főképen az önkényes adóztatás máris erős
a kender díszét, a nép v e r í t é k é t , a p a p ellentállással találkozik.
áldását, a n e m z e t pedig becsületét a d j a
A magyar és román lapokban olvasottak
a zászlóhoz.
késztettek arra, hogy, mint a román viszonyokEzért szent és sérthetetlen a m i zászlónk. kal ismerős, a félreértésekre s az elidegenülésre
Önmaga ós s a j á t országa ellen emel k e z e t fölötte alkalmas esetekkel foglalkozzam és az
ezekkel kapcsolatos rendelkezések nyomán előaz, aki b á n t j a ; önmagát és s a j á t h a z á j á t állott fonák helyzetet némileg megvilágítsam.
becsüli és védi meg az, aki szereti. Olasz- A hazai románság vezetői között mindig vcltak,
országban h a iskolásfiúk találkoznak az vannak s bizonyára lesznek is arra törekvők,
u t c á n a nemzeti zászlóval, tisztelettel hogy a magyarság befolyása alól a románság
homlokukhoz emelik kezüket. Hősöknek, teljesen függetleníttessék s a román királyságba
beolvasztassék. E meddő törekvések munkálása
királyoknak legnagyobb megtiszteltetése a lelketlen izgatóknak kincsesbányául szolgál
az, h a m e g h a j t j á k előttük az ország lobo- ugyan, de — sajnos — egyúttal fölötte alkalmas
góját. K a t o n á k n a k , hadseregeknek leg- a magyarellenes érzület fölkeltésére és állandó
nagyobb szégyenük az, h a zászlójukat az ébrentartására is. Minél jobban fejlődik azonban
ellenség elveszi. Mikor t e h á t az iskola népoktatásunk s nyer magyar nemzeties színt,
annál inkább veszítik talajukat a lelketlen iznépe zászló a l a t t megy valahová, büszkén gatók is, mert a magyar nemzet kultúrájának
és azzal a fogadalommal kövesse zász- világító fáklyájától a román népet fogva tartó
laját, hogy mindig meg f o g j a védeni a babona nyomasztó köde mindjobban foszladozik,
s a józan gondolkodáshoz szokó nép kezdi felzászló becsületét.
ismerni a tévútra vezetők alattomos, csalfa és
önző eljárásainak rejtett céljait. Ennek nyomán
a leghevesebb agitációk ellenére is mindgyak-
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rabban kérelmezik a románlakosságú községek
is az állami elemi iskola és óvó szervezését. E
felvilágosító s a nép javát szolgáló magyar
kultúra hatásától akarják egyes román vezetők
még ma is népüket elzárni, s e célból újabb és
újabb tervet és fogásokat eszelnek ki a román
nép megtévesztésére. De miként a lavina az
útjában fekvő akadályokat, s miként a megduzzadt folyam az őt összeszorító gátakat pehelykönnyűséggel elsöpri, épen úgy söprik el népoktatásunk új törvényei a nemzetiségi törekvések
által épített válaszfalakat is. A román egyházak,
a maguk egyetemességükben, a magyarellenes
törekvéseknek erődítményei, lelkészeik pedig ez
áramlatoknak zászlótartóik nem lehetnek, mivel
a hit a nyelvvel és a politikai érdekekkel szervi
kapcsolatba nem hozható. Az egyházak lelkészei
csak mint magánegyének, illetve mint a haza
polgárai, nem pedig mint lelkiatyák foglalkozhatnak a közügyekkel. Természetes azért, hogy
az államnak elsőrangú kötelessége a hatáskörüket átlépő s az állami érdekeket veszélyeztető egyházi funkcionáriusok izgatását a legerélyesebben megtorolni s a káros kísérletezéseknek csírájukban elejét venni. Nemzetiségi
egyházaink vezetői mindjobban belátják már,
hogy egyházaik és népük érdekei megkívánják,
hogy a magyar állam érdekeivel összeütközésekbe
ne jussanak, s tőlük telhetőleg törekszenek is
az ellentéteket elenyésztetni, vagy legalább is
mérsékelni. Minthogy azonban a gör. kel. román
egyházak ügyeinek mikénti intézésében az egyházak főpapjainak nincsen korlátlan hatalmuk,
s a döntés a szinódus kezében van, amelynek
többségét világiak teszik, természetes, hogy a
gör. kel. román egyházaknál a békés megoldás
gyakran nehézkesen, sőt olykor egyáltalán nem
is vihető rövidesen keresztül. Ebben van főképen a magyarázata, hogy a gör. kel. egyházak
részéről kiadott rendelkezések nem felelnek meg
sokszor a magyar nemzeti állam követelményeinek. Az a sokoldalú aknamunka, amely hazai
románságunk közéletében sűrűn tapasztalható,
volt bizonyára indítéka a magyarnyelvi hitoktatást megtiltó rendelet kiadásának is. E lap
f. évi 28. száma vezércikkében nagyon helyesen
mondatik, hogy Metianu János, gör. kel. románságunknak érdemekben megőszült egyházi fejedelme, a békés kibontakozásnak régi hirdetője
és tevékeny munkása. Csodálatos a 80 éven felül
lévő metropolitának mély bölcsesége, nagy
emlékezőtehetsége, eleven gondolkodása, a közügyek iránti meleg érdeklődése és hatalmas
munkakészsége. Az isteni gondviselés soha jobbtor nem állíthatott a gör. kel. román egyház
élére ilyen kiváló bölcset, s hiszem is, hogy a
mai nehéz időkben ő meg fogja találni a békés
megoldás útjait. Meg vagyok győződve, hogy a
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békés együttélést munkáló főpap nem a saját
elhatározásából és akaratából, hanem a kiilsö
befolyások kényszere alatt adta ki a magyarnyelvi hitoktatást megtiltó rendeletét, s mihelyt
annak káros hatásáról a befolyásolókat meggyőzheti, a visszatetszést és összeütközést okozó
rendeletét nyomban hatályon kívül is fogja
helyezni. E nagyérdemű főpapról annak idején,
amikor előtérbe került az ő főpapi megválasztása, méltán mondhatta illetékes helyen a már
nyugdíjba vonult nagy emberismerő elődöm,
aki Metianuval, mint zernesti esperessel, gyakori
érintkezésben állott: „Metianu hazafiasságáért jót
merek állani." Teljesen igaza volt. Mi, akik
közvetlen érintkezésben állunk a románsággal
s többször van alkalmunk a közszeretetben álló
főpappal személyesen is érintkezni, jól tudjuk,
hogy a bölcs metropolitának legfőbb óhaja a
békés kiegyezés, mert a békés megoldástól várja
népének javát s e hazában való kellő érvényesülését is. Az ősz egyházi fejedelemnek gyermekei
s az általam ismert rokonai is mind magyarbarát érzelműek. A nagyérdemű főpap békés
irányú munkásságát azonban a különböző helyi
és egyéni érdekek képviselői folytonosan zavarják és befolyását gyengítik. Az ő törvénytiszteletére eléggé jellemző az, amit a tanítói nagygyűlésen mondott: „Tegyetek eleget az új iskolai
törvényeknek s ne hallgassatok a törvény ellen
bujtogatókra!" 0 megérti a kor követelményeit
s nem ő rajta múlik, hogy a fejlődés munkája
zavartalanul keresztül nem vihető. Be fog teljesedni rajta is a nagy férfiak általános sorsa,
mert népe csak halála után érzi majd át, mit
vesztett elhunyt fiában.
A 2°/o-os kultúradó kivetésének eszméjét is
a nagyszebeni gör. kel. szinódus tavaszi nagygyűlésén vetette fel egyik túlbuzgó tag, hogy
az állami befolyás csökkentése végett a kivetendő adóból létesítendő kultúralap lássa el a
gör. kel. román iskolák szükségleteit. Eltekintve
attól, hogy e kultúradó önkényes kivetése a legnagyobb hatalmi túlkapás, mivel senkit egy reá
nézve nem kötelező intézmény javára megadóztatni teljes lehetetlenség, ezt az adókivetést a
kormánynak a legnagyobb energiával gyökerében meg kell semmisítenie, s a hatalmi túlkapást
meg kell torolnia, mert e kényszeradóztatás a
hazafias érzésű románokat is kiszolgáltatná a
magyarellenes áramlatnak. A merész javaslat,
hogy a gör. kel. románság tagjai jövedelmüknek
2'/ 0 át évente két egyenlő részletben kötelesek
a kuliúralnp javára beszolgáltatni, egyetlen
ellentmondás nélkül fogadtatott el, jóllehet a
gyűlésben résztvettek legtöbbje nem lelkesedett
az eszméért s itthon — szűkebb körben —
nagyon elhibázott dolognak minősítették ez adókivetést. De a tárgyaláskor óvakodott bárki i s
34*
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ellentmondani, nehogy a túlzók neheztelését
magára vonva, általános meghurcolás céltáblájául szolgáljon. Az összeütközések csíráit magában hordó nonsens indítvány nemcsak elfogadtatott, de végrehajtása iránt a rendelet is kiadatott már, amelynek értelmében mindazok ellen,
akik a f. év október haváig önként be nem
szolgáltatják a rájuk kivetett kultúradót, a konzisztórium alkalmas eljárásokat tesz folyamatba:
levonja fizetésükből, postai fizetési meghagyásokat küld részükre stb. A kultúradó indítványozója bizonyára abban a föltevésben volt,
hogy miként a gyűlésen nem lesz bátorsága
senkinek ellentmondani, azonképen a megadóztatottak is (lelkészek, tanítók, hivatalnokok,
orvosok, ügyvédek stb.) inkább megfizetik a
reájuk kivetett évi rendes adót, semmint kitegyék
magukat a nemzetáruló kicégérezésnek. A megadóztatottak azonban nem birkanyájak, akik
ilyen magyarellenes célokra gyapjúkat lenyírni
engedjék, s máris lépten-nyomon felhangzik az
elégedetlenség s a tiltakozás, amelynek alapján
módjában lehet kormányunknak e hatalmi túlkapást méltó elbánásban részesíteni.
Az, hogy a nagyszebeni gör. kel. egyház
konzisztóriuma törekszik egy iskolai alapot létrehozni, kifogás alá nem eshetne, sőt a buzgóság
csak elii-merést érdemelhet, mert sok község
román lakossága tényleg annyira szegény, hogy
iskolájának még dologi szükségletét sem képes
biztosítani. Már pedig az államtól e célra segély
nem kérhető, de megfelelő alap nélkül nem is
volna adható. Ámde ez alap gyűjtésének kellő
keretekben kell lefolynia, s ne abból a célból
indíttassék meg a gyűjtés, hogy a létrehozandó
alap birtokában az iskolák elvonassanak a
nagyobb állami befolyás alól, hanem azért, hogy
a szegény román községek iskoláikat az alapból
nyerendő segélyezés folytán kellő karba hozhassák s így tanítóik részére az államsegélyt
kérhessék és megtarthassák. A gyűjtésnek azonban önkényűnek semmi esetre sem szabad lennie.
Az adakozásra senkit kötelezni és kényszeríteni
nem szabad, de nem is szükséges, mert a kormány tudtával és engedélyével folyamatba tett
gyűjtés kedvezőbb eredményre vezethet, mivel
az adakozók megnyugvással adják a jó célra
filléreiket, tudva, hogy az állami ellenőrzés alatt
álló alap titkos célokra nem lesz fordítható.
Ha elolvassuk Yeritasnak a hazai románságot
ismertető könyvét, jólesőleg állapíthatjuk meg,
hogy a magyarság és románság érintkezésében
a multakhoz képest az egész vonalon nagyarányú
javulás állott be, amely jó viszony a románság
békés irányú s magyarbarát vezetőinek gyarapodásával mindinkább fejlik s erősödik. Sajnos
azonban, hogy a kibékülés hívei még mindig
nem eléggé erősek a túlzók befolyásának gátat
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vetni, minek folytán a románság részéről még
ma is meg-megnyilvánul a most tárgyalt két
esetben is észlelhető magyarellenes irányzat, ami
úgy tűnik fel, mintha a hazai románság a maga
teljes egészében egyetértene e magyarellenes
érzülettel. Kívánatos volna, ha a hazafias magyarbarát román vezetők alkalmas módon gátolnák
meg a jó viszony teljes kifejlődését és megerősödését állandóan zavaró kitörések érvényesülését, vagy legalább is felszólamlásaikkal tanúbizonyságot tennének arról, hogy nem értenek
egyet a magyarság ellen irányuló támadásokkal,
s így a támadások hatása e felszólamlások által
gyöngíttetnék. A románság önmaga részesítse
méltó elbánásban az önző célok elérhetése végett
magyarellenes áramlatot előidéző s a tévútakon
kalandozó vezetőket, érdekeinek irányítását pedig
a békés megoldás útjait egyengetők kezeibe
letéve, a magyar követelményekhez való símulástól várja igényei méltányos kielégítését. Velünk
egyetértve minden, velünk ellentétben pedig
semmi sem érhető el.

1 9 órakor kezdődő tanításról.
írta: Kóródy

Miklós.

Ez a kérdés nem pusztán fővárosi és nem
is tisztán elemi iskolai probléma. Többet mondunk : nem is tisztán tanításügyi, hanem magasabb pedagógiai és nevelés-oktatásügyi rendszerkérdés. Összefügg az alvás egészségtanával, a
munka fogalmával, erkölcsi vonatkozásai vannak, érinti a táplálkozást, a tanítók, tanárok
munkakörét, az állam és más iskolafenntartók
finánciális érdekeit stb. Jelenleg olyan daganatféle, amely felfakad rosszvérű oktatásügyünk
fején, nyakán s egyéb puha részein. Kórtünet,
amelyet próbálnak tapaszokkal, apró operációkkal, púderrel és illatokkal eltakarni, szagtalanítani, de újból és különböző pontokon ismét
és ismét kiüt. Semmi más, mint ama nagyon
híres és mindenütt jelentkező prokruszteszi ágy,
amelynek kedvéért hol kinyújtják a médiumot,
hol ismét megkurtítják.
A szabad ország szabad gyermekének (legyen
az szülő, tanító, tanár, tanuló) 40 évvel ezelőtt
kiadnak egy rendeletet, hogy 8 órakor stb.
okvetlen jelenjék meg a gyermek az iskolában,
mert különben stb. Ezt megszokjuk, eleinte
boszankodunk miatta, sőt meg is büntetnek
érte, de 40 év múlva azért tűrnénk el büntetést,
ha e szokásunkat el kellene hagyni. Egyben
pedig az iskolában hirdetjük a szabadságot, az
önállóságot, a célszerűséget, az okosságot s
egyéb földi jókat. Hanem csak merjen eltérni
valamely szabad ember, elméletben, e szokástól,
akkor adunk neki, — nem is szólva a gyakorlatról.
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Pedig hogyan is állunk ? Tudtunkkal a gyermekek egy része a fővárosban él. A másik
része a Fehér- és Fekete-Tisza partjain, a harmadik rész már „a kanyargó Tiszánál", a negyedik a Yág-völgyében. Egy sereg a Mezőség
dombjain s vannak, ámbár gyérebben, az Ormánságban is. Törik vagy szakad, a bácskai rác
gyereknek épen azon órában kell iskolába menni,
amikor Károlyi Józsika grófnak, vagy Bánffy
Erzsike bárónőnek, föltéve, hogy utóbbiak is
eljárnak.
Pécsett a postások 2 órakor végzik hivatalukat, de már akkor nyoma sincs otthon a nebulónak, elnyelte őket a moloch, s hogy ilyen gyermek 150 is van, az nem nagy szerencsétlenség.
A gyergyóremetei apák jún. elejétől szept. végéig, mivel havasi favágók, nem nagyon „üdülnek" fel „gyermekeik csacsogásától", persze,
ezek nem is sejtik, hogy az minő üdítő dolog.
Hát még a Turkesztánban és Teheránban barangoló tótok mily csekélységgel távoznak el Benyov trencsénmegyei községből, hogy a világot
összedrótozzák!
Szóval: a tanítás is egészen más és a családi és társadalmi élet is egészen más. Mihelyt
ezeket összekeverjük, akkora babiloni torony
épült, hogy a tetejét sem látjuk.
De Budapest is más és a zalatnai havasok
vidéke is valami más.
A helyes oktatásügy, egységes, magasabb elvből kiindulva, mindig a célt szem előtt tartva,
abban áll: hogy a tanítási eredmény a tér és
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sokról szólva, ha elemi iskoláról van szó). Itt a
tanítás helye jön figyelembe. Ki a szabadba,
ki a Városligetbe, a Hűvösvölgybe, a Svábhegyre s a Budapestet környékező más szép
helyekre, a virágokról, fákról, madarakról, kövekről, patakokról, forrásokról, várakról, szántóföldekről, rétekről, legelőről s ezeknek színgazdag
dolgairól tanulni, olvasni, mesélni, szemléltetni,
szavalni, rajzolni, mérni s közben játszani, fürödni stb. Úgy-e, bolond egy iskola volna ez,
s az is bolond, aki kitalálta. Mi lesz a világból, ha a gyermekek ezen üdülőhelyek oxigénfölöslegét elpusztítják? Jó nekik a széngázos
téli iskolai levegő.
Szegény higiénia! Hányszor kiejtjük s hányszor hallgatunk róla, amikor alkalmazni kell.
Március, április és május bőven elég, hogy fonomimikával minden gyermek megismerje a betűket s kezdjen írni és olvasni. Júniusban már
kint lehetünk a szabadban, s annál jobb, minél
korábban kivonulunk, tehát — mondjuk —
7 órakor. De akkor hol marad a 40 éves 8 órai
kezdés ? A főváros szívesen épít deszkabódékat,
hogy az eső elől menekülhessünk. A szabadban
padokat is épít, amolyan gyalult deszkából,
hogy írhassunk. Telik abból a 90 millió építési
költségből s a fűtőanyagból, meg abból, hogy
a túlzsúfoltság sokkal későbben áll elő, s ott
künn a völgyekben, a fák alatt a tanterem soha
sem szűk.

Es a gyermekek? Szegény gyermekek, ha
tudnák, hogy a Kóródy bácsi min töri a fejét,
idő bármely pontján biztosíttassék. Ez pedig,
hogy őket ki akarja vinni egy darab kenyér
ha az alvást mint adott tért vesszük, reggel
s egy darab szalonna vagy sült hússal feltarisz6 órától este 8 óráig bármely időben elérhető,
nyázva oda, ahová maguktól úgyis mindig kis hogy melyik órában, az egyáltalán nem lémennek: de hamarább megértenének engemet,
nyeges.
mint a felnőtt bácsik és nénik, s de hálás szívEs itt kénytelen vagyok Vakáció és A taní- vel szaladnának elém, ígérve, esküdözve, hogy
tás helye című előző közleményeimre alludálni. soha engedetlenek nem lesznek, hanem ott künn
A januári és februári vakáció városokban jelen- mindig szorgosan figyelnek, olvasnak, számolnak,
tékeny mérvben megoldja, amit a didergő gyer- felelnek, csak vigyem, csak menjünk oda, az
mekekre vonatkozólag 8-e vagy 9 óra? címe egyszerű, szép világba, honnan még a vénség,
alatt felhozni szoktak. Nagy, vagy nagyobb a fásultság s a rossz szokások nem szakították
városokban a gyermekek kétfélék: vagy olya- le az ő ártatlan lelküket. Oda, ahol a jó Isten
nok, akiknek nincs otthonuk, s ezek gyermek- csengő hangját mindig lehet hallani, s az ő
menhelyre valók, vagy olyanok, akiknek szüleik szívük meg is hallja.
jóravaló munkások, s ezekre nézve a legegyszerűbb megoldás, hogy januárban és februárban
otthon tartsák gyermekeiket. Bocsánatot kérek,
— Az Orsz. kath. tanítói segélyalap középde én még ma is bízom az anyai és apai sze- p o n t i bizottsága az alap negyedszázados fennállása
retetben annyira, hogy elhigyjem, hogy — a alkalmából augusztus hó 28-án Budapesten (IV.,
durva kivételektől eltekintve — minden szülő Papnövelde-u. 7.) d. e. féltíz órakor az alábbi
módot találjon, hogy gyermeke a téli hóna- tárgysorozattal díszgyűlést fog tartani. 1. Elnöki
pokban jó gondozásban részesüljön, s ez sok- megnyitó. 2. A Segélyalap negyedszázados törtékal könnyebb, ha iskolábajárással nem kompli- nete. Felolvassa: Bertalan Vince. 3. Jegyző válaszkálódik.
tása. 4. Jelentések. 5. A mult évi számadások
Előállana tehát a július-augusztusi tanítás, előterjesztése. 6. Ösztöndíjasok választása. 7. Sejanuár-február helyett (mindig nagyobb váro- gélyek kiosztása. 8. Indítványok.
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A testgyakorlás a népiskolában.
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vezetre kimutatható s amelyekkel az egyes izomcsoportokra és szervekre különlegesen lehet
írta: Boynár
Károly.
hatni. Ugyanazért a tornagyakorlatok közül csak
A testgyakorlás nálunk alig idősebb a papi- azokat kereste ki s vette fel rendszerébe, ameroson egy emberöltőnél s valóságban tíz eszten- lyeknek hatását ismerte. Az ő nevéhez fűződik
dőnél. Máris izmossá növekedett itthon, tekin- a gyógytorna feltalálásának dicsősége is, de ez
télye lett a külföldön. Határozott alakja nincs, nem tartozván az iskolai tornázás keretébe, nem
pontosan definiálható fogalma nem adható, mert kell, hogy figyelembe vegyük. Bennünket a svédmég fejlődésben van. Nem egy rendszeren épült rendszerű torna pedagógiai alapgyakorlatai érfel, hanem úgy az egyik, mi at a másik irányt dekelnek, melyek a testalkat támaszát alkotó
figyelembe véve s a magyar faj temperamen- csontrendszert fejlődésében helyesen és erőteltumához alkalmazkodva, a legjobb úton látszik jesen irányítják.
haladni. Ugy a szakkörök, valamint az illetékes
A svéd tornarendszer pedagógiai alapgyakorhatóság és a nagyközönség meleg érdeklődése, latainak fontosságát fokozza nálunk az a paszeretete csüng a magyar ifjak testgyakorlásán, nasz, amely leggyakrabban a sorozóbizottságok
s ami ezzel egyenlő, a magyar faj erősítésén, jelentéseiben nyilvánul meg, hogy az iskolából
a szép Hunnia fényes jövőjén.
kikerülő ifjúság nagy részének csontrendszere
A magyar közoktatásügy vezére mindent el- ferde. De nem is kell a szomorú igazságot máskövet a magyar torna megteremtése végett. tól hallanunk, akinek szeme van, látja, hogy
Öntudatosan mondom, hogy a magyar tornát ifjaink testtartása hanyag, hibás. Lehet ebben
meg kell teremtenünk, mert bár testgyakorlá- valamelyes része az oktalan divatnak, a korsunk, iskolai és egyesületi tornázásunk van, szellemnek. Ifjaink legnagyobb része agg ifjú,
amiről középiskolai ifjúságunk kerületi s orszá- akik az öreg, megtört ember tapasztaltságával,
gos tornaversenyeken e hon határain belül, jeles sőt életuntságával, szánalmas testtartással letornász bajnokaink, úgyszintén világhírű atlé- tyegnek végig az utcán, annyival is inkább,
táink a Kárpátok bércein kívül nem egyszer mivel így látják ezt újabban nem egy, épen a
tanúskodtak, mégsem mondhatjuk el, amit a fiatalságtól megbámult, feltűnést kereső divatnémetek, svédek, angolok, íme: ez a mi nem- hőstől.
zeti testgyakorlásunk.
A szomorú tapasztalat indította arra a közokAz Athénben 1904-ben tartott olimpiád óta tatásügyi minisztert, hogy államköltségen küldkét tornarendszer mérkőzik egymással az első- jön ki szakférfiakat a művelt nyugat tornaségért. A német és a svéd. Addig a német tanításának tanulmányozására, akik hazatérve,
tornarendszert tekintették a legtökéletesebbnek, elragadtatással számoltak be tapasztalataikról,
főleg azokról, amelyeket az északi népeknél
jelenleg inkább az utóbbit.
A német torna atyja Jahn Lajos, aki a (svédek, norvégek) szereztek. Különösen a svégörögöktől átvett pentathlon-gyakorlatait (futás, dek és dánok fiú- és leánytornázását találták
ugrás, birkózás, gerelyvetés, diszkoszdobás) nem mintaszerűnek úgy a legalsó fokon, az elemi
találván elégségesnek arra, hogy azok alkalma- iskolában, valamint a középiskolában.
zásával oly testileg és jellemileg kiváló nemzeElemi iskolai mintaszerű tornatanítás! Hol
déket nevelhessen hazájának, amely képes azt vagyunk mi ettől? Vájjon eljutottunb-e egyála franciák ellen sikeresen megvédeni, megala- talában a testgyakorlásnak a népiskolában való
pította a szertornázást.
tanításához? Papiroson igen, de a valóságban
A Jahn-féle néptornázást az iskolába Spiesz bizony nincsen nálunk elemi iskolai tornatanítás.
Adolf vitte be. S azáltal, hogy az eddig tetszés Száz iskola közül egy ha komolyan veszi e
szerint alkalmazott tornagyakorlatok anyagát az tekintetben a dolgát. Legtöbb baj a mi szegényemberi test törvényei alapján rendezte, a mai ségünk, amely meggátolja azt, hogy tornacsarnoiskolai tornázás módját megteremtette. De ez kokat emelhessünk gyermekeinknek, ifjainknak,
nem pusztán szertornázás volt, hanem ehhez a haza reménységének testi megizmosodására,
járult a Spiesz által kidolgozott egyszerű, ú. n. egészségük ápolására. Mert azt nem hihetjük,
szabadgyakorlatok és rendgyakorlatok csoportja. hogy azoknak felfogásán szenved hajótörést a
Spiesz alkalmazta először azt a módszert, mely nemes ügy, akik még mindig nem tudják megszerint a tömeg vezérszóra, egyszerre végezze a érteni azt az XX. század elején sem, hogy a
mozgást; ugyanígy a szergyakorlatoknál is. Ez test erősítése legjobban a tervszerű testgyakorlás
által érhető el, akik a tornát legszívesebben a
a tanítási mód az osztály tornázás.
A svéd torna feltalálója Ling Péter Henrik. cirkuszokban látnák; ó, ezen már túlvagyunk!
A folytonos és rendszeres tornatanításnak
Az ő rendszere abban áll, hogy úgy a szabad,
valamint a szergyakorlatok közül olyanokat vá- legbiztosabb záloga minden e-etre a jól felszerelt
lasztott ki, amelyeknek hatása az emberi szer- tornacsarnok volna. Ennek hiányában tökélete-
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set produkálni nem lehet, de igenis lehetséges
és kell is valamit tennünk. Hogy mennyit, azonnal megmondom. A verőfényes őszi és tavaszi
napok délutánjai a szabadban való tornatanításra kiválóan alkalmasak. Ekkor azután már
nem baj, ha nincs helyiség, mert ha volna,
akkor sem használnók. A testmozgás hatása
tiszta, pormentes levegőben még intenzívebbé lesz.
Félórai mozgásos játék a szabadban fölér kétannyi, zárt helyen való testgyakorlással.
Egy kevés rend- és szabadgyakorlat s a
tanítói tekintély által — de nem láthatóan —
vezetett, a gyermek fejlettségének és nemének
megfelelő, sokkal több ideig tartó mozgásos
játék legyen a tornaóra anyaga. A tornaanyag
s az alkalmazandó módszer tornaszakirodalmunknak kétségkívül e nemben legjobb müvében : Maurer János: Vezérkönyv az elemi iskolai tornatanításhoz című könyvében található.
A hideg és nedves téli napokon szó sem
lehet a szabadban való tornázásról, ilyenkor
igen jó szolgálatot tesz a fölszerelt tornaterem.
De mivel tornahelyisége a legtöbb iskolának
nincs, meg kell elégednünk az iskolateremben
való tornázással. Ahol az iskola tágas s a tanulók a padokban szorosan ülnek, ott a tornázás alatt annyi gyermek lépjen ki a padokból,
hogy egymást ne akadályozzák a mozdulatokban. Mielőtt a kevés változtatással napról napra
végzendő, ugyanazon gyakorlatokba fognánk, a
legelső dolgunk az legyen, hogy a terembe
tiszta levegőt bocsássunk be. Romlott, szénsavval telített levegőben végezni erőteljes mozgást
s ezáltal arra kényszeríteni a gyermeket, hogj
minél több elhasznált levegőt szívjon be tüdejébe, nemcsak nem hasznos, de egyenesen káros volna.
Lehetőleg minden félórai tanulás, illetve nyugodt ülés után adjunk alkalmat a tanulónak
izmainak kinyujtására, csontrendszerének kifeszítésére, amit a padban ülő tanuló úgy érhet el,
hogy lábujjra állva, testét erősen kiegyenesíti
s mindkét karját magasan felnyújtja. Ezt a
mozgást lassú tempóban mintegy 8 —10-szer
végeztessük, összekötve légzési gyakorlatokkal.
A karok felemelésekor történik a lassú, erős
belégzés s azok lebocsátásakor a szintén nem
gyors kilégzés.
A második gyakorlat felváltva jobbra és balra
végzendő törzshajlításból álljon. A gyakorlat
előtt a gyermekek e vezérszóra; tarkóra! kezüket a tarkón összekulcsolják, a mellkast kifeszítik
s mindkét könyöküket a vállakkal egyvonalban tartják. A fej előrelógatását, a lábaknak
helyről való elmozdulását vagy meghajlítását
nem szabad megengednünk, mert a gyakorlat
nem volna oly eredményes.
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A harmadik és utolsó gyakorlat a karnak
s lábnak előbb leírt helyzetben tartásával váltogatott törzshajlítás előre és hátra. Ez utóbbinál ne engedjük meg a gerincoszlop hasüregi
részének meghajlítását, hanem a mellfeszítést
követeljük meg.
A felsorolt három gyakorlat a mell és hasüregi szervekre, továbbá a sok ülés miatt erősen
szenvedő gerincoszlopra nagyon jótékony s elvégzésükre, ha mindegyiket külön-külön tízszer
tétetjük, mindössze 3—4 perc szükséges.
Ezt a néhány percet, amelyet a tanulásban
való előmenetel meg sem érezhet, ne sajnálja
egy tanító sem tanítványai egészségére, helyes
testi fejlődésének előmozdítására fordítani.
S azok, akik erőteljes, pirospozsgás, jó falusi
levegőt élvező gyermekeket oktatnak, félre ne
vezettessék magukat azok életerejét látva, ne
feledjék, hogy a testgyakorlás nemcsak a testi
erőt, hanem az ügyességet is tetemesen fejleszti,
formás termetet, hajlékony mozdulatokat s a
megfogamzott akarat rögtöni megvalósítását, a
testnek az engedelmességre való készségét egyaránt megteremti.
Tehát a lélekre is hatással van. Akkor tanulunk meg cselekedni, mikor a vezérszó rendeli,
így a test a lélek uralma alá kerül. Bátorrá,
merésszé, sőt vakmerővé tesz azáltal, hogy a testgyakorlásnál lépten-nyomon jelentkeznek ezek
a lelki mozzanatok.
Azért a haza ifjúságát kora gyermekségétől
kezdve hozzá kell szoktatni, hogy testgyakorlásban nevelődjék. Tudjuk a régi görögök példájából, a nemzetek életéből, hogy csak az a
nép tudja faji jellegét megtartani s tudott a
többiekkel versenyre kelni, amelyik folytonosan
a testnevelés szolgálatában állott.
Ügy látom, Juvenál híressé lett mondását:
„Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano"
nemcsak ismerjük mi magyarok, hanem, hogy
az ép test ós lélek együtt legyen, arra nézve,
kivált újabban, intéző köreink el is követnek nem
ugyan mindent, de sokat. Ilyen intézkedés pl.
az, hogy a honv. miniszter a középiskolák VII.,
VIII., a tanítóképzők III. és IV. osztályainak
tanulóit a céllövészetben Izatonatisztekkel kiképezteti; a közoktatásügyi miniszter pedig ifjúsági kerületi s országos tornaversenyeket rendez,
testnevelési értekezleteket hív egybe; igen jelentékeny összeggel segélyezi (legutóbb 40.000 koronával) a nemzetközi nagy versenyekre induló
tornászokat s atlétákat. De nem folytatom tovább.
Hajnalodik. Bár minél előbb szökkenne delelőre a magyar testgyakorlás áldást árasztó
napja!
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SZÉPIRODALOM.
Pusztai emberek.

Emlékezés.

írta:

Sok idő m u l t el, hogy elhagytál,
Sok minden úgy megváltozott.
Bár évek tűnnek s évek jönnek,
En most is a tied vagyok.
Nem feledhetlek. Azt a csókot,
Az utolsót nem feledem.
E csókban adtad búcsúzásod,
S e csókban maradtál velem.

Darabban itt egy kézimunka,
Egy félig í r t levél amott.
Szobánkban mind a régi rendben,
Mit drága kezed itthagyott.

Jöjj vissza hozzám, még egy csókra!
Hozzám, kit lelked úgy szeret.
Jöjj vissza! S édes, szerelmes csókkal
Szívjad magadba lelkemet!
Csikós
József.

Mondjam-e ?
Mondjam-e újra, hogy szeretlek?
Hogy te vagy üdve életemnek?
Hogy lelkem erőtlen, kifáradt
S nincs pihenése, csak tenálad?
Mondjam-e, hideg éj borul rám
Nálad nélkül életem ú t j á n ?
S ha nem n y ú j t o d felém kezedet,
Lejtős pályám örvénybe vezet?

Mért mondanám ? Úgyis hiába!
Rámnehezül a végzet átka.
Érzem én, az van rám a sorstól mérve,
Hogy szívem soha senki meg ne értse;
Hogy elégjen sóvár, emésztő vágyba',
Rokonkebelre sehol sem találva;
Hogy egyre csak menjek, nem lelve célt,
Éljek és szenvedjek, nem tudva, m é r t ?
Balog

János.

Mányiné

Brigi

Olya.

Alig pitymallott még, amikor már talpon
volt a falu apraja, nagyja. Nem volt biz az
falu sem. Tizenöt-húsz ház egymástól hajításnyira feküdött, körül kiskertezve, mert hát itt
még nem drága a „porta". De még az sem
nagy baj, ha egyik asszony tyúkja átmegy a
másik szélre csipegetni, van fű bőven, selyemfű,
hullámos nagy mező, hogy az ég kék széle
összecsókolódzik vele a látóhatár szélén. Vörösen bújt föl a nap, sugarai mint egy óriási
kerék küllői terpeszkedtek szét, halvány lilaszínt játszva a hajnali párás levegőben. Könnyű
füstfelleg úszott itt, amott, majd szétoszlott,
párává lett az is.
Belülről, a nyitott tűzhelyeken lobogott a
láng, pattogott a rőzse, friss szalonnaszag terjengett a levegőben. A verőcés ajtókon kibukkant egy-egy simára fésült fej, pufók, fényes arc. Csörgött a keményített szoknya, nyikorgott a bársonycipellő.
A fiúk kevésbé voltak kiöltözködve, azoknak
nem kell olyan nagy parádé. Olyik mezítláb
poroszkál, vagy a bátyja csizmájában, vagy
épen kölcsön kértek neki egyet az ünnepségre.
Mert hát nagy sor esett a gyerekek között,
nagy nap virradt rájuk. Hetekkel azelőtt készülődtek rája, tágranyilt szemekkel álmodva a
nagy fényességről, mely meglepi az ő lelküket
és mindenüket, — ahogy a mester úr magyarázta nekik. A fényesség, mely fényesebb, mint
a nap, szebb, ragyogóbb, mint a csillag. Mennybéli ragyogás, mely a szépséges szentek dicsőült orcáiról világít le rájuk, a manna, mely
édesebb a méznél, — a mi Urunk Jézus teste,
vére.
A gyerekek áhítattal emelik szemüket a kis,
gerendás szoba mennyezete felé, ami az ő számukra „a tudományok csarnoka", és néznek
lélegzetfojtva a félszeg, csizmás kis emberre,
aki az ő tanítójuk, mesterük; aki egybegyűjtvén őket kétszer egy héten, oktatja a jóban,
betűket rajzol nekik a festet ajtóra, amiket
utána rajzolnak krétával, vagy a porba s böngészgetik ócska imakönyvekből, avas bibliákból. Faragnak, kertészkednek is vele, kvadrátolnak, öleznek odakint a földeken. Olyik bejár
az anyjával a piacra s hamarabb kiszámítja,
mi dukál vissza a koronákból, mint az asszony.
Hogy a csirke túltesz az öreg tyúkon, mondogatják otthon aztán a mester úrnak. Bólingat
- rá az és gyalul, késel szaporán, már mint
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olyankor, mikor nincs „tanítása", lévén mindenben ezermester. Agyat, bölcsőt, koporsót
készít, csizmát foltoz, bekecset varr, helyreigazítja a kificamított lábat.
Es mind e tudományt a jó Isten adta neki,
csak úgy, — iskolába ő maga sem járt soha.
Mert hát ugyan ki is jönne ki ide, tíztizenöt gyerek miatt? Iskolába meg hogy járnának be azok, mikor a legközelebbi falu is
három óra járásnyira esik tőlük? Meg aztán a
fizetség is csak olyan. Az asszonyok látják el
tojással, tyúkkal, főznek, mosnak rá, mert megházasodni nem ért rá szegény. Az ő családja
az a tizenöt ház.
Izgatottan rendelkezik a sok ünneplős nép
között, vallatja a gyerekeket, nem falatoztak- e
be hajnalon. De nem ám. Yan, akinek az anyja
sem evett, nehogy megkívánja tőle valamelyik.
Szemlét tart, még egyszer lelkükre köt mindent, azzal nekiindulnak a harmatos reggelnek.
Elől a kisleányok, kéz kézben lépkednek sorjába, utána a fiúk, napbarnított arcú, virgonc
gyerekek. A sok asszony felkosarazva lépked
nyomukba, ünneplökendő a fejükön.
Jó három órányira van hozzájuk a város,
poros is lesz a cipellő addigra, talán el is fáradnak az apró lábacskák. Nehéz a nagy csizma
egy kis vékonyka fiúnak, — az anyját az őszön
temették el, úgy lehet, ő maga is nemsokára
meglátja a valóságos nagy fényességet, aranyozott kapuját a szép mennyországnak — csak
húzza, húzza már a nagy csizmákat, minden
lépésre jobban fáj. De a világért sem árulná
el. Még visszaküldene'k.
Már látszik a szép egyenes utca, látszanak
a nagy, magas kőházak. Valami távoli harangszó is kondul, az asszonyok aggodalmaskodnak:
elkéstek volna tán? A mester úr ránt egyet
az ünneplőjén, ami annyit jelent, hogy ne avatkozzék senki az ő dolgába, tudja, mit csinál.
Idő van elég, jókor is jöttek, ez a harangszó
nem nekik szól.
Mennek szép sorjába és a kövezett úton
csattog a cipellő, kopog a csizma. Bazsalikumszag árad nyomukba az asszonyok imádságoskönyvéből. Félénken nézegetnek jobbra, balra,
köszönnek az embereknek jó szívvel, rá sem ér
olyik fogadni. Az emberek itt mind sietnek.
Sietnek, de nem a templomba. Elmennek mellette, föl sem néznek rá, nem érnek rá fölnézni.
Körül a két szárnyas kőangyal szomorúan
csüggeszti le fejét. Imádságos két kezük hiába
nyílik szeretetre, ölelésre. Az emberek mást
szeretnek.
Szorongó szívvel lép be a kis csapat. Reszkető ajkukon megzer.dül az ének: Bemegyek
szent templomodba! s a boltívek, aranycirádás
szögletek visszazengik, mintha a glóriás szentek
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is mind velük énekelnének: Uram, szent hajlékodba ! Jövel egyszerű lélek, kit nem ejtettek
még meg e világ hiúságai, és kik eljöttetek,
hogy ártatlanságtokat még fehérebbre mossátok !
A mester úr behelyezgeti őket a padokba s
ezerfelé vigyáz, csöndet int egyre, hogy a gyerekek lélegzeni is alig mernek. Elfojtják a köhintésüket is a vasalt keszkenőikbe. A mester
úrnak szokása lévén a toroknyiszálás, — ez
már a tekintélyéhez tartozott — önmagát megítélve, fejét rázza mindig, valahányszor elfelejtkezik. Egyenként vezetgeti az apró lelkeket a
megtisztulás kapujához és a suttogva ejtett
szavaknak szárnya nő, áttöri az íves boltozatokat, repül egyenesen a sugaras kék égbe,
ahol mint fehér galambok szállnak alá az Ür
szent zsámolyához.
Odakint a hívságos világban kocsik robognak föl és alá, pompázik kevélységében a gazdag, átkozza keserű sorsát a szegény, sós könynyüivel áztatva a maga száraz, mindennapi
kenyerét. Azok nem látják a fehér galambokat.
Lelkük messze csapong. Egyiket a fény vakítja, másikat a kétségbeesés fekete éjszakája
rémítgeti, — de nem sietnek az Ür kitárt karjai közé. „Boldogok az együgyűek!" . . . Igen,
boldogok ezek itt, kik a, szabad pusztában ismerték meg legelsőbb Ot, a jó Istent! Akik nek csakugyan a föld ád kenyeret, kiket az
Ür csaknem úgy táplál, mint a mezők liliomait!...
A mester úr intésére most a gyerekek szépen hátravonulnak, az asszonyok nyomukba.
Koszorú, fátyol kerül elő a kosarakból, a fiúk
mellére vőlegényi bokréta. Ég tudja, honnét
szedték őket össze. Aztán gyertyát adnak a
kezükbe, lobogó, égő gyertyát. A láng ott fénylik lesült arcocskáikon, arany színt festve rájuk.
Ajkukon fölcsendül újfent a reszkető ének:
Uram, hiszlek! . . .
Déli harangszóra már útban vannak hazafelé.
Szemük büszke az örömtől, a lábacskájuk is
mintha jobban bírná őket, úgy érzik, mintha
szárnyuk nőtt volna. Jóízűen fogyasztják el a
szalonnájukat, s hogy ismét elhaladnak a csukott templomajtó előtt, a mester úr példájára
valamennyien földre borulnak.
Tán meg is mosolyogják az emberek, de
odafönt a csillagos mennyországban följegyezték az ő neveiket . . .
— Molnár Viktor vallás- és közoktatásügyi
államtitkár több heti szabadsága és a szabadsága
idején tett tanulmányútjának befejezése után a
fővárosba visszaérkezett és hivatalát még a m u l t
héten elfoglalta. Az államtitkár ú r tanulmányú t j á r ó l ugyancsak mai lapszámunkban más helyütt
emlékezünk meg.
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Könyvesház.
A poroszországi tanítóképzés.
(Barabás Endre könyve. Megjelent a Hungária könyvnyomdában, Budapesten. Különlenyomat a Magyar
Tanítólcépző-böl.)

(L.) Intézményeink megalkotásakor és értékük megállapításakor nem elegendő a kor szükségletét tekintetbe venni. Figyelemmel kell lennünk a történeti fejlődésre és más államok
hasonló intézményeire és alkotásaira. A korszükséglet életrekelti az intézményt, de tartalmat
egyedül nem adhat neki. Hogy helyes irányban
működhessék, szükséges a történeti fejlődés alapjára építeni és idegen államoknak hasonló intézményeknél tett tapasztalatait figyelemmel kísérni. Kétszeresen fontos ez a közoktatásügy
terén. A hibás lépést egy nemzedék keserülheti
meg. Ezért szükséges a multak ismerete, ezért
kell tudnunk, minő eredményeket értek el külföldön.
Barabás Endre, kinek tanulmányait lapunkban már többször ismertettük, poroszországi
tapasztalatait írta meg most kiadott munkájában. Tanulmánya a tanítóképzésről és a vele
kapcsolatos népoktatásról szól. Szükségesnek
tartottuk e könyvecske részletesebb ismertetését,
hogy sok hibás ítéletet eloszlassunk és néhány
tanulságos dolgot megismertessünk.
A poroszok keveset költenek képzőikre. A
mi iskoláinkkal összehasonlítva, fölszerelésük
hiányos, épületeik között kevés felel meg a
modern kívánalmaknak, számuk is kevés. A
takarékosság minden téren érvényesül; a tanárok számában úgy, mint a kedvezmények hiányában.
A tanítóképzők három évfolyamból állanak;
ez évfolyamokat megelőzi az előkészítő-iskola
három éve. Előkészítőbe azonban csak azok
járnak, akik akarnak; a két intézmény nines
szerves kapcsolatban ; mindenkinek felvételi vizsgálatot kell tennie, mielőtt a tanítóképzőbe beírnák. Az állam maga sem fordít nagy gondot
az előkészítőkre.. Számuk is sokkal kevesebb,
mint a képzőké s tanítóikat is gyengén fizeti.
A képző három éve inkább arra való, hogy a
gyakorlati tanítást megszokják a növendékek.
A gyakorlati órák száma az elméleti tárgyak
rovására igen sok, különösen az utolsó esztendőben. Érdekes azonba», hogy az utolsó év végén
tett vizsgálat nem végleges. Csak helyettestanítói állásra képesít s legkésőbb öt év múlva új
vizsgálatra kell a tanítónak jelentkeznie. Akkor
lehet rendes tanító, ha e második vizsgálatot
letette. A porosz állam tehát képzőit inkább
arra használja, hogy a jelöltek gyakorlati tudást
szerezzenek, az elméleti továbbképzést aztán
rájuk bízza. Ez mindenesetre olcsóbbá teszi kép-
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zőiket a mieinknél s az a haszna van, hogy
rákényszeríti az életbe kilépő ifjút az önművelésre.
Az állami tanítónőképzők száma nagyon csekély. Magántanítónőképzőkben nevelkednek a
lányok. A porosz királyságban különben nem
szívesen alkalmazzák a nőket tanítókul, az oklevelet szerzett lányok nagy része nevelőnő lesz.
A legkülönösebbnek tűnik fel előttünk az, hogy
alkalmazásuk esetén fizetésük sokkal kevesebb,
mint az ugyanolyan állást betöltő férfiaké.
A tanítóképzők növendékei és tanári kara
felekezetileg van csoportosítva. Vannak képzők,
melyeknek növendékei és tanárai mindnyájan
katholikusok, más képzőkben evangelíkus a tanári kar s a növendékek. Igen kevés vegyes
képző van. Ezekben is párhuzamos osztályokba
különítik az egyvallásúakat. Felekezeti súrlódás
a képzőben nem jöhet létre, de mi tökéletesebbnek tartjuk a mi rendszerünket sok szempontból. Ezek közül legfontosabb az, hogy a különböző felekezetű növendékek a vallási türelemhez,
az egymás megismeréséhez és megbecsüléséhez
szoknak hozzá.
A tanítási nyelv a német. Kivétel nincs. Sőt
engedményeket olyan vidéken sem tesznek, hol
a lakosság 60—70%-a lengyel. Hogy a tanítókat ezeken a vidékeken buzgóbbakká tegyék,
10% fizetési többletet utalványoznak számukra.
Folyik is a németesítés minden erővel. E vidék
tanítói és tanárai között lengyelek nincsenek;
már a képzőkben ránevelik őket arra, hogy ők
hódító katonáknak vannak kiszemelve, egy halálraítélt, milliókra menő nép ellen, melyet történeti hagyományai, műveltsége, irodalma még
sokáig ellenállóvá fog tenni. Ezek a tanítók
sajnálkoznak a mi nemzetiségeinken, ezek beszélnek magyar zsarnokokról és leigázott nemzetiségekről! Ezek, akik állandóan sebeket osztogató katonái a porosz államnak! Annak a
porosz államnak, melynek területén lengyel^ nyelven még olvasni sem taníthat senki. Értsük
meg jól! 4—5 millió emberről van szó, kik
magániskolákban sem tanulhatják anyanyelvüket.
A képző elvégzése után — mint említettük —
a növendékek vizsgálatot tesznek. Az inkább
gyakorlati tudással felfegyverzett tanítók megkezdik működésüket. Elméleti tudásuk még
kevés. A képzőben a legtöbb időt gyakorlattal töltötték; különösen a harmadik esztendőt.
Évente egy tanulóra kb. 150 —180 tanítási óra
esik, ezenkívül részt kell vennie hetenként 6
előkészítő-órán, 2 mintatanításon, 1 pedagógiai
értekezleten. Ebből érthető, hogy az életbe kilépő tanító önművelésre szorul. Az állam rá is
kényszeríti. Nemcsak azzal az intézkedésével,
hogy állásában addig nem véglegesíttetik, míg
második vizsgálatát le nem teszi, hanem azzal
is, hogy mindig újabb és újabb vizsgálatot kell
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tennie, ha pályáján haladni akar. Poroszországban ugyanis a legtöbb iskola tanítói s tanári
kara (a képző tanárai is) a tanítóképzőkből
kerülnek ki, a néptanítók közül. Ha a néptanítók hosszabb működés után sikeresen leteszik
a Mittelschul-ra képesítő vizsgálatot, az ú. n.
Mittelschulban és felső leányiskolákban kaphatnak helyet. Ugyanezt a vizsgálatot letehetik
azok a papjelöltek, tanárjelöltek, kik érettségi
után az egyetemen három esztendőt töltöttek.
A képzők igazgatóinak és tanárainak, az
előkészítő-intézetek vezetőinek, köri tanfelügyelőknek, Mittelschulok és felső leányiskolák vezetőinek, hat vagy több osztályú népiskolák igazgatóinak azok neveztetnek ki, kik a rektori
képesítővizsgálatot sikeresen kiállták.
Sok érdekes dologról emlékszik meg Barabás
Endre. Mi kiragadtuk munkájából azokat a pontokat, melyek nagyon tanulságosak és közérdeklődésre tarthatnak számot. Azt hisszük, nagyot
használna a magyar közoktatásügynek, ha a
művelt államok iskoláztatását Barabás munkájához hasonló füzetekből megismerhetnénk. Ha
előttünk lebegne az egész világ közoktatásügyének képe, meg volnánk kímélve sok ingadozástól, kísérletezéstől, fölösleges vitatkozásoktól s
könnyebben kialakulhatna e téren az egészséges
közszellem.
* Uj útak, Új ösvények. (Néhány szó iskoláink

korszerű átalakításának kérdéséhez. I r t a
Vajthó Jenő, kaposvári polgári iskolai tanár.)
Soha sem írtak annyit az iskoláról, mint az utolsó
évtizedben. De bármennyit írnak is róla, mindig
szívesen olvassuk, ha a megjelent munkában csak
egyetlen újabb gondolatot is találunk. Alig van
fontosabb közérdek, mint az iskolának a kor
igényeihez való átalakítása. A művelt ember ott
tölti életének legszebb éveit, azok pedig, kik
csak néhány esztendőt töltenek padjain, ott
szerzik meg, ott kell megszerezniük azt a tudásbeli és erkölcsi alapot, mely képessé teszi őket,
hogy beleilleszkedjenek a társadalomba, s fölfegyverzi őket az életre. Ránk, magyarokra nézve
a jó iskola a megmaradás feltétele. Ezért olvasunk
szívesen minden könyvet, melynek célja a javítás.
Vajttó Jenő könyve is erre törekszik. A jövő
iskolájának épületét széppé, egészségessé, kellemessé akarja tenni. Azt szeretné, ha a növendékek örömmel jönnének falai közé, nem éreznék
magukat börtönben. De Vajttó Jenő nemcsak az
egészséges, tágas, világos, tiszta épülettől, nemcsak a falakon elhelyezett erkölcsnemesítő, hazafiságébresztő
képektől, nemcsak a folyosókon és
termekben elhelyezett virágoktól várja ezt az
eredményt, hanem a tanító egyéniségétől, a tananyag könnyítésétől, a diákok szórakoztató munkásságától. Ajánlja többek között az író, hogy a
jövő iskolájában növendékeink számára kertet

szerezzünk, a kertben földmíveléssel, virágneveléssel, esetleg méhészettel és selyemhernyótenyésztéssel is foglalkoztassuk a ránkbízott ifjúságot.
Tanítsuk meg őket olyan dolgokra, melyeknek
később gyakorlatilag kasznát vehetik, vagy azonnal értékesíthetik tudásukat. Növendékeink bizonyára örömmel csinálnának kisebb szerszámokat,
kötnének könyveket, vagy fölszerelnék ottkonukat
villamos csengővel, ha készítésére megtanítanánk
őket. Az ilyen iskolában, hol nemcsak az emlékezőtehetséget terhelik meg, szívesen jönnének
gyermekeink. Örömmel jönnének, ha éreznék
tanítóik szeretetét s játszva és gyakorlati úton
sajátítanák el a tudnivalókat.
Vajttó Jenő könyvében nem találunk ú j dolgokat. E g y részét ezeknek a kívánalmaknak az
előrehaladottabb országokban már vagy megvalósították, vagy megértek a megvalósulásra.
Másik részükről most is folyik a vita. I t t h o n is,
a külföldön is. De ha ú j gondolatokat nem is
találunk Vajttó Jenő füzetében, el kell ismernünk
róla, hogy nagyon ügyesen foglalta össze rövid
dolgozatában a jövő iskolájára vonatkozólag már
fölmerült terveket. Van más érdem is. Minden
sorából az iskola szeretete sugárzik ki
Kaposvár ú j iskolát emel. Bár olyan volna ez
az iskola, amilyennek V a j t t ó Jenő á l m o d t a !

Irodalom és művészet.
Iskolai dalgyűjtemény.
Kőrösmenti kis falucskából küldöm e sorokat,
távol attól a nagy műhelytől, hol — rendesen —
e rovatot össze szoktuk rovogatni.
Nádfödeles hajlékunk előtt kis kert, beültetve
honi és idegenből ideplántált virágokkal; úgy
látszik, e messziről idekerült virágoknak is ugyan
jó ez a föld, mert igazi hazájukban sem tenyészhetnek bokrosabban és illatozóbban.
Alig néhány lépésnyire innen az ú t j á b ó l eltérített Kőrösnek régi, ma már kiszáradt medre
mélyed; azon a helyen, hol egykor a „vén
Márkus" oldozgatta, kötözgette, gubancolta a
körösi halászok hálóit, most zöldellő, dúsan termő
kertet mivel a szorgalom; kissé odább pedig
— szintén a régi mederben — hűs, árnyas
ligetet alkotott a kegyelet, melynek s u d á r jegenyéi s ezüstlevelű rezgő nyárfái egy áldott emlékű
jó királyné szomorú, megdicsőült emlékét susogják.
A nagy védőgát mögött i f j ú fűzerdő himbálózó
ágai símítgatják, csókdossák a Kőrös habjait,
melyek lassan, kényelmesen fodrozódnak, mintha
azt a széles ágyat, melyet munkás, kérges kezek
csak nemrégiben készítének, a folyócska évszázadokkal ezelőtt önmaga vájta volna ki.
A folyón túl, ameddig csak ellát a szem,
-— m i n t az égboltozat alján elhúzódó zöld kárpit —
évszázados erdő sötétlik.
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A kies falu testet, lelket pihentető csöndjében
a mi ragyogó fővárosunknak két üdülőhelye j u t
eszembe; egyik a testnek, másik a léleknek
szolgál enyhére.
Egyik az a nyájas, zöldelő park, az a szép
sziget a házak kőtengerében, mely a város legforgalmasabb részén a Nemzeti Múzeum klasszikus
stílban emelt épületét övezi; szinte látom a park
árnyaiból kibontakozó szobrokat, a Széchenyi
Ferenc grófét, azt a hosszú, leomló hajú, simaarcú nagyúrét, amint ott ál a bejáró előtt az
aranygyapjasrend
palástjában,
a
Múzeumnak
pergamentre í r o t t alapítólevelét tartva kezében;
távolabb a Kölcsey Ferencét, a Berzsenyi Dánielét,
a két Kisfaludyét, kik egykoron dalaikkal oly
sokakat könnyekre fakasztottak, lelkesedésre tüzeltek, felvidítottak, a kesergő és boldog szerelem
gyötrelmein és édességein átvezettek ; a homlokzat
oszlopcsarnoka előtt Arany Jánosét, amint a költő
a férfias erély és nőies báj két megtestesült
alakja, Toldi és Piroska mellett epikushoz illő,
múltba néző, fenséges nyugalommal elmereng az
alatta zsibongó tömeg fölött. De élő alakokkal
is megnépesül a kert. Sokat ismertem, kik órarendszerű pontossággal tették meg napon! ént az
ő múzeumkerti sétáikat, vagy ott t a r t o t t á k rendes
pihenőiket, hogy egy kis tiszta, szabad levegőt
szívhassanak; a széles útakon vidám gyermeksereg tarkáilik, zsivajg s a gyepágyakon pillangót
nem űzhetvén, fel felsurrantja s el-elkapdossa
diabolóit. Es boldog.
Másik üdülőhely a munkában elfáradt léleknek
egy tél-évadi szórakozóhelye, a klasszikus zene
szépségeinek gyönyörűségét n y ú j t ó filharmóniai
hangversenyek. A vigadó fényes termeiben a
Filharmóniai Társaság által rendezni szokott hangversenyeken ismerkedik meg a főváros finomízlésű s
zenekedvelő közönsége a zenei alkotó művészet legszebb termékeivel s a zenei előadóművészet legelsőrendű képviselőivel. Beethoven, Haydn, Schubert,
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hatást sem, melyet e társaság azáltal ért el, hogy
számos magyar szerzőt ő vezetett be az alkotóművészek soraiba s példát a d o t t arra a demokratikus irányzatra, mely a legnagyobbszerű műalkotásokban való gyönyörködést s ezáltal a
művészet tisztult légkörébe való felemelkedést a
nép legszélesebb rétegeire nézve is lehetővé igyekszik tenni.
*

Es most kiszakítok egy-két lapot a magyar
zenének még csak nagy hézagokkal megírott,
m e r t inkább csak egyes monográfiák révén ismert
történetéből,* amely lapokon olvasom a következőket.
A mult század közepén P e s t e n csak egy épületnek volt zenekari hangversenyek tartására alkalmas
terme. Ez az épület a Magyar Nemzeti Múzeum volt.
Fővárosunknak ez a még ma is egyik legszebb középülete akkor egy homokbuckás telek közepén
állott. Ezen puszta teleknek k e r t t é való átalakítására szükséges pénzt a díszteremben tartott különféle hangversenyek jövedelme egy részének ezen
célra kikötött átengedése által gyűjtötték össze.
A mult század ötvenes éveinek elején, 1852-ben
történt, hogy Protman rendőrfőnök, a Nemzeti
Múzeum díszterméből, mely 1848-ban a főrendiház gyűlésterméül szolgált, az elnöki emelvényt
s a miniszteri székeket eltávolíttatta. Egynéhány
lelkes ember ugyanekkortájt afölött tanácskozott,
miként lehetne a dísztermet hangversenyek céljaira megnyerni s ugyancsak ebben az időben
Kubinyi Ágost, a múzeum akkori igazgatója meg
azon fáradozott, miként lehetne a múzeum „külső
udvarát" kertté varázsolni s eközben ő is arra
gondolt, hogy legcélszerűbb volna az üresen álló
nagyteremben hangversenyeket rendezni. Mindezen körülmények összetalálkozását leghívebben
jelzi a Kubinyihoz intézett alábbi levél:
„ Nagyságos ú r !

Nehogy

művészi tekintetben

Schumann, Mozart, Brahms, Dvorak, Mihalovich,a kül- és belföld művelt városai mögött maradjunk,
Tsajkovszky, Volkmann szimfónái, Liszt szim- alulírottak a teendőket megvitattuk Pest-Buda
legjobb művészeivel és hajlandók vagyunk a
fóniái költeményei, Bach pünkösdi cantatéja,
tél folyamán, élünkön Erkel Ferenccel, a Nemzeti
H-moll miséje, Máté passiója, Berlioz Rákócziindulója, Chopin, Beethoven, Händel, Mendels- Színhá« zenekarának közreműködése, valamint
sohn, Saint-Saéns nagy verseny darabjai, Cheru- más kiváló művészi erők belevonásával „filbini, Beethoven, Berlioz, Goldmark, Mendels- harmóniai hangversenyek" címén 4 — 6 nagy
sohn, Wagner, Weber nyitányai stb. magyar hangversenyt rendezni. Miután erre egyrészt a
földön, a filharmonikusok által váltak ismertekké,
s a világhírű előadó művészek egy Wilt Mária,

D'Albert, Stavenhagen, Sauer, Thomson stb. e
hangversenyek dobogóin aratták m a g y a r kéz nyújtotta habáraikat. Hogy Budapest s ezáltal Magyarország már kellős közepén van azon művészi
életközösségnek, mely a kultúrnemzeteket eszményi kapcsokkal forrasztja egybe : annak a Filharmóniai Társaság bizonyára egyik hatalmas
tényezője; s ne feledjük el azon jelentékeny

Múzeum díszterme a legalkalmasabb helyiség, de
másrészt mi a tiszta jövedelem egy részének
átengedése által a tervezett múzeumi sétány
létesítését előmozdítani szándékozunk, bátorkodunk
Nagyságodat legalázatosabban kérni, kegyeskedjék
kellő helyen kieszközölni, hogy e hangversenyeket
a mondott teremben megtarthassuk. — Különös

* Mészáros I. és D'Isoz K.: A Filharmóniai Társaság múltja és jelene; id. Ábrányi K.: A magyar
zene a XIX. században.
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tisztelettel maradván Nagyságodnak — Pest,
1853 augusztus 30-án, alázatos szolgái: Doppler
Ferenc és Doppler Károly, a Nemzeti Színház
karmesterei."
Kubinyi örömmel fogadta az ajánlatot s a
Doppler-testvérek Erkel Ferenccel együtt csakhamar a helytartósághoz is benyújtották folyamodványaikat; október havában — Kubinyi kedvező
véleménye alapján — már leérkezett a helytartósági engedély, mire a hangversenyeknek
egész bizottsággá bővült vállalkozói — élükön
Erkel Ferenccel s a Doppler-testvérekkel, kik a
még szervezetlen társaság első választmányának
vezető egyénei voltak — kötelező nyilatkozatot
adtak ki, melyben az 1 8 5 3 — 54-iki évadban
rendezett hangversenyek bevételeinek egyötöd
részét ajánlják fel a múzeumi sétány javára.
Miután pedig a tervezett műsort a „PolizeiDirection" is jóváhagyta: 1 8 5 3 november hó
20-án a múzeum dísztermét színültig megtöltő
közönség előtt „felsőbb engedelemmel" s Erkel
Ferenc vezérlete alatt „a művelt világ nagyobb
és középszerű városainak példájára" megtartották
az első fényes sikerű filharmóniai hangversenyt.
Megnyitó darabul Beethoven 7-ik számú (A-dur)
szimfóniáját adták elő, a nagy zeneköltőnek ezt
a fenségesen szép alkotását, melynek hatalmas
zárótételében magyaros motívumok zengését érezzük, melyek energikus, bátor ritmusokban, plasztikus tagoltsággal valóságos győzelmi indulóvá
sorakoznak — az elnyomatás szomorú évében . . .
Nincsenek adataink arra, hogy a filharmonikusok hangversenyeiből mennyi j u t o t t a múzeumi
sétány létesítésére ; azt tudjuk, hogy később hangversenyenként állandó összegeket fizettek; de
mindegy; az bizonyos, hogy az első ásónyom
fillérnyi költségeit ez a társaság fedezte; s az is
igaz, hogy ezen első hangversenyekből nőtt és
alakult ki később, mikor a társulatokká és egyesületekké való tömörülésnek társadalmi és politikai akadályai megszűntek: a Filharmóniai Társaság,
mely nagy válságokon átküzdve, ma elsőrendű,
iránytadó tényezője zenei életünknek. S ne feledj ü k azt, hogy e társaság gyökere abba az időbe
nyúlik vissza, midőn a végigküzdött szabadságharc leveretése után a nemzet apátiába merült
s a hatalom minden szabad szárnyalást letört,
megbénított. Mélységesen
igaz szavak azok,
melyeket a költő a magyar Filharmóniai Társasághoz intéz ötvenéves jubileumukon:
„Mikor hazánkra gyászos éj borult
S vad bosszúállás vert láncokba minket:
Életre akkor támadtál te, hogy
Túlénekeld zörgő bilincseinket!
Csoportba akkor álltatok, mikor
Csoportosulni nem volt itt szabad.
Fegyvertelen honvédeink helyett
Te kezdtél vívni, elszánt kis csapat!
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Amit orátor még nem mondhatott ki,
Elmondta nyíltan fönséges zenéd:
Orcliesztered szent mennydörgése közben
Imádtuk a szabadság Istenét."
(Ábrányi)
S ne felejtsük el azt sem, hogy a megalapításban, a művészi irányításban és vezetésben
legelsőként álló Eritél mellett — a kezdet kezdetén — a két Doppler neve van följegyezve
a legelső helyen, a társaság történetében.
*
A Doppler-testvérpár idegenből jött hozzánk
s idegenbe távozott tőlünk ; ittlétük alatt derék
munkát végeztek s rájuk nézve is itt töltött
idejük volt a leggyümölcsözőbb.
Mindkettő
Lembergben született; Ferenc 1821 okt. 16-án,
Károly 1825 szept. 12-én; első zenei kiképeztetésüket atyjuktól nyerték s ez a kiképzés époly alapos, mint sokoldalú volt. Különösen a
fuvolán játszottak nagy virtuozitással s csodálatos
hatást tudtak elérni együttes előadásukkal melyben Páris, Brüsszel, London közönsége a legnagyobb elragadtatással gyönyörködött. Európai
művészi kőrútjukat bevégezve, a negyvenes években Pesten telepedtek le s mindketten a Nemzeti
Színház kötelékébe léptek, előbb mint zenekari
tagok, majd mint karmesterek. I t t ébredett föl
bennük az alkotó ösztön is s egymásután adták
ki magyar stílban írt műveiket. Ferencet inkább
Thália múzsája érdekelte, s az ötvenes évek
magyar opera-irodalmában (Erkel hatalmas alkotásai után) kétségtelenül a Doppler operái a
legsikerültebb alkotások; előadásukban is egyegy jellemző korkép tükröződik vissza; 1847-ben
írta meg „Benyovszky" című operáját, melyet
csakhamar le kellett venni a műsorról, erősen
magyar vonatkozá-.ai m i a t t ; igaz, hogy megint
csak színre került, „Afanázia" név alatt; 1849-ben
írt „Ilka" című operája csak úgy kerülhetett
színre (mint Ábrányi visszaemlékezései között
olvasom), hogy benne a verbunkos magyar
huszároknak (hatósági rendeletre) az osztrák
himnuszt kelle elénekelniük ; ugyancsak 1849-ben
írta meg a „Két huszár" című operáját is, míg
a „Vanda" című opera 1850-ben került színpadra. Midőn a pest-budai dalárda magyar férfinégyes énekkarokra 1855-ben pályázatot hirdetett, az első pályadíjnyertesek között (Thern,
Huber, Lorenz mellett) ott látjuk Doppler Ferenc
nevét is (az sem érdektelen, hogy Lorenz pályanyertes művének nyilvános bemutatását — minthogy a kardal szövegéül Petőfi „Honfidal" című
költeménye szolgált — a cenzúra egyszerűen
betiltotta).
Károly a legnagyobb buzgalommal és érdeklődéssel fordult a magyar népdalok felé; nagy
szorgalommal gyűjté össze a legelterjedtebb dalokat s azokat „100 férfinégyes" cím alatt négy-
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szólainú énekkarra átdolgozottan kiadva, valóságos
úttörő m u n k á t végzett a magyar dalárdák fejlesztésében ; finom érzékkel megérezvén s g y ű j telékes munkájával bebizonyítván, bogy népdalaink — melódiájuk, ritmusuk, dinamikájuk s
barmóniai tartalmuk szempontjából — kitűnően
alkalmasak (talán minden más nemzet dalainál
alkalmasabbak) az énekkari átdolgozásra s a karban való előadásra; megérezte, hogy nálunk a
dalkörök különösen hivatvák arra, hogy valóságos
patriotikus intézménnyé váljanak. Ugyancsak nagy
előszeretettel dolgozta föl a magyar
népies
dalokat hangszeres zenére is (hegedűre és fuvolára), miáltal viszont a népdalok pedagógiai és
didaktikai értékesíthetőségének adta talán első,
minden esetre igen szép példáját. Midőn pedig a
nemzeti zenede 1858-ban Petőfi „Honfidal"-a
megzenésítésére pályadíjat tűzött ki, az a hatalmas felkiáltás : „Tied vagyok, tied hazám, e szív
e lélek" : legjobban Doppler Károlyt ihlette meg,
ő lőn a pályanyertes.
A két egytestvért azonban nemcsak életsorsuk
közössége s előadó-művészetük virtuozitásának egy
színtájra kiegyenlített volta t a r t o t t a együtt, de az
alkotó munkában is gyakran társultak egymással.
Midőn 1857-ben köztudomásra j u t o t t , hogy
I. Ferenc József (akkor még osztrák császár)
hódítóan szépséges és jószívű nejével, Erzsébettel
hazánkban országos körútra i n d u l : a magyar
zeneköltők azzal fejezték ki méltóképen hódolatukat, hogy kiadták a pazarfényű „Erzsébetalbumot", melyben a 12 legnevesebb magyar
zeneköltő között ott találjuk a Doppler-testvérpár nevét is.
A Nemzeti Színház igazgatósága ugyanakkor
főikérte Erkelt és a Doppler testvéreket az
„Erzsébet" című alkalmi dalmű megírására. A
Czanyuga K. szövegére írt mű I. részét Doppler
Ferenc, a II. részt Erkel Ferenc, a III. részt
Doppler Károly dolgozta ki, s érdekes, hogy
míg Erkel és Doppler Ferenc, mint dalműírók,
egészen az opera stíljához ragaszkodnak, addig
Doppler Károly az általa annyira megkedvelt
magyar népies dalnak és tánczenének mozaikjából
szerkeszti m e g a zárófelvonást. A nagy fénnyel
kiállított s nagy művészettel előadott m ű v e t
maga az uralkodó pár is n a g y , érdeklődéssel hallgatta végig s értékes emléktárggyal ajándékozta
meg a szerzőket.
Együtt jelenik meg a testvérpár a zenei irodalomban a „Les perles des Operas" című sorozatos mű kiadása által, mely sorozatban részint
operarészletek vannak művészi egyvelegekké kidolgozva, hegedűre és zongorára (Meyerbeer:
Dinorah ; Gounod : F a u s t ; Flotow : Mártha ;
Meyerbeer : Ördög Róbert; Meyerbeer : Afrikai
nő ; Doppler F . : Ilka; E r k e l : Bánk-bán ; E r k e l :
Hunyady László; Császár: A kunok) részint
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magyar népdalok gyűjteménye foglaltatik hasonló
átdolgozásban (Chants hongroises, Cab. I., II.,
III., Célébres Hymnes et Marches hongroises;
Variations sur u n airs hongrois).
A mellékleten közölt népdalok ép ez utóbbi
gyűjteményből valók, mindössze annyi egyszerűsítéssel, amennyit az énekszólam természete megkíván. Hogy a Doppler-testvérek mennyire be
tudtak hatolni a magyar népdalok szellemébe,
azt épen hegedű-átirataik bizonyítják, melyekben
az egyszerű dallamokat változatos, tarka, de
mindig magyaros ritmikai képletekkel ékesítik
föl. A közölt két népdal kezdete pl. az ő átirataikban ez :

stb.

dolce
stb.

Oly igazán eredetiek e ritmusok, mintha átírójuk bölcsője valahol a Tisza táján ringott
volna . . .
*

„Művész hazája nagy világ." A Dopplertestvéreket is elszólította innen sorsuk. F e r e n c
1858-ban Bécsbe ment az udvari operaszínházhoz; 1865-ben a bécsi konzervatórium tanára
lőn s 1 8 8 3 j ú l i u s 27-én halt meg a Bécs melletti
Badenben. Öccse, Károly 1865-ben Stuttgartban
telepedett meg, mint udvari karmester, 1898-ban
nyugalomba vonult s 1900 március 10-én h u n y t
el Stuttgartban.
Mi vezérelte ide hozzánk a Doppler-testvéreket,
mi vitte el innen mitőlünk őket, adatok híján
nem tudom megmondani; de az elmondottakból
is kiviláglik az a nagy érdemük, hogy hosszú
és változatos pályafutásuk közbenső nagy stációján, hazánkban oly nagy buzgalommal fáradoztak
zenei életünk előbbre vitelén, épen abban a küzdelmes időben, midőn a zilált közállapotok a
művészeti viszonyok rendezettségét teljesen lehetetlenné tették.
Könnyebb megmondani azt, hogy mi volt az
az élesztő, kelesztő hatás, mely őket, idegenből
bevándoroltakat, a magyar zene megszeretésére,
megismerésére, sikeres ápolására vezette. Nem
lehet más, mint a magyar szó édes zengése, a
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a magyar dal szépsége, a magyar föld, a magyar
géniusz asszimiláló, megihlető ereje.
Úgy vélem, ezzel magyarázható meg, mert
amint e sorokról tekintetemet kerti virágainkra
vetem, úgy tetszik, mintha az idegenből ideplántált virágok bokrosabban és illatozóbban
tenyésznének itt, mint igazi hazájukban. Sz. II.

Külföldi szemle.
— Kérdöpontok. Az osztrák népiskolai
reform-bizottság összesen 124 kérdőpontot intézett
a tanító-testületekhez avégett, hogy azokra június
25-ig válaszoljanak. Az alábbi pontok a kérdőívből valók. íme néhány kérdőpont a sok közül:
A népesség melyik osztályához vagy rétegéhez
tartoznak az iskolai ismétlők? Mi az oka az ismétlők kisebb vagy nagyobb számának ? (Ipari
munka, egészségállapot, társadalmi helyzet, távolfekvő iskola, élelmezés, író- vagy taneszközök
hiánya?) A tanítást nagyban hátráltatja-e az osztályok túlnépessége ? Mivel igazolják az iskolai
mulasztásokat rendesen ? Tényleg hány gyermek
végzi a teljes iskolai (nyolc) évet? Önnek az-e
a tapasztalata, hogy a mai népiskola a létért
való küzdelemre elegendő ismeretet ad, vagy
pedig az, hogy nyolcévi iskolai idő elegendő
volna továbbra is a módszer megjavításával s a
tanításterv kibővítése által ? A tantervet kívána
tosnak és lehetőnek tartja e Ön, hogy kibővüljön :
a) az egészségtanban, b) a polgári ismeretekben,
c) a kézügyesség tanításában, vagy egyébtekintetben.
Történik-e gondoskodás avégett, hogy a gyermekek táplálék nélkül, vagy hiányosan öltözve
ne menjenek a tanításra ? Rendes körülmények
közt hány gyermek tesz hosszú iskolai útat ?
Hogyan töltik az iskolában maradt gyermekek a
szünet közti időt (koszt, szállás) ? Magánúton
vagy községileg gondoskodnak-e ezekről ? Hány
gyermeknek nincs rendes r u h á j a ?
Milyen állapotban van az iskolai épület s
annak berendezése ? Minő egészségügyi hiányok
konstatáltattak s mik azok? Yan-e fogas vagy
ruhatár s kell-e néha nedves ruhában ülni a
gyermekeknek az iskolában ? Kielégítő-e a gyermekek tisztasági állapota ? Átlag a gyermekek
erős, egészséges, vagy inkább beteges kinézésűek ?
Van-e iskolai orvos ott ? Van-e fürdő ? Fog- és
szemvizsgálat? Tesznek-e iskolai kirándulásokat
s hányszor egy évben? Eszrevehető-e a gyermekeken a szülők alkoholfogyasztása ?
A bürokráciái intézkedések háborgatják-e Önt
a tanítási és nevelési működésében ? Fizetéséből
meg tud-e Ön tisztességesen élni ? A tanítónők
férjhezmenése együtt jár-e gyakran a szolgálatból való kilépéssel ? Ki van e Ön, mint nő
téve: mellőzésnek, kellemetlenségnek vagy ellenségeskedésnek ? stb. stb.
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E kérdésekre a feleletek összeállítva később
közgyűlés elé kerülnek, szóbeli tárgyalás és határozat végett. Mert az utolsó évtized alatt
— mondják az osztrák tanférfiak — roppant
változáson ment keresztül az összes gazdasági és
társadalmi élet. Vájjon ilyen kérdőpontokra nem
volna-e szükség nálunk is, az összes elemi és
polgári ^iskolákra vonatkozólag?
(bd.)
— Uj olvasási módszer. A strasszburgi tud.
ped. egyesület ezévi közgyűlésén, melyen Rein
Vilmos dr., jénai egyetemi tanár elnökölt, Spieser
(Waldhambadból) az olvasástanítás nehézségeiről
s e nehézségek leküzdési módjáról értekezett.
Spieser ú j olvasási módszert talált fel, melyet
ő eleinte „fogalmi módszer"-nek nevezett, később
célszerűbbnek tartotta fonetikai módszernek nevezni. A módszer lényege abban áll, hogy a
gyermekeknek képek segítségével (melyek tulajdonképen a beszélőszerv átmetszeti rajzai, vagy
a száj állásainak fotográfiái) a hang keletkezését érthetővé teszi. A gyermek a szerv állását
utánozza s így tudatosan állítja elő minden egyes
hangot. Később a szervnek minden egyes beállításával a hang jegyét tanulja összekapcsolni.
Csak miután a kezdő ily módon már bizonyos
számú hangot tanult alkotni, vezetik rá több
hang egyesítésére, t. i. megtanulja az átmenetet
a száj egyik állásától a másikra. Ez alkalommal
tudatára j u t annak, hogy a mozgásnak csak kezdete és vége fejezhető ki a hang jegye által,
így tudatosan tanul a gyermek olvasni és írni.
Spiesert tulajdonképen az késztette egy ú j módszer megalkotására, mert nagy nehézségekkel kell
az Elzászban megküzdeni, részint a tanulni kezdők lokális dialektusa, részint a jelenleg alkalmazásban levő írási és nyomtatási betűk miatt.
Ez az előadás élénk vitára adott alkalmat. A
legtöbb felszólaló azt hiszi, hogy a beszédhibák
megszüntetése érdekében elég a tudatos hangképzés tanítása, és előnyt adtak a fonomimikás
módszernek.
(hm.)

Hivatalos

rész.

Körrendelet.
(Valamennji kir. tanfelügyelő úrnak. — 61.768/909.
szám.)

A tanoncoktatás fejlesztése érdekében létesített szakfelügyelői intézményt, eddig tapasztalt
hasznos hatásánál fogva, a jövőre is kiterjeszteni kívánom.
E célból az iparos- és kereskedőtanonc-iskoláknál a szakfelügyelői teendőkkel f. évi szeptember hó 1-től kezdve, az 1911/12. tanév
végéig terjedő időre, a számukra kiadott utasítás értelmében a következőket bíztam meg:
1. Bánhegyi Aladárt, a kereskedelemügyi
minisztériumba szolgálattételre beosztott ipari
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szakiskolai igazgatót a csanád- és krassószörénymegyei összes^ iparostanonc-iskolákra;
2. Bejczy Árpád pozsonyi állami ipari szakiskolai igazgatót a pozsony- és sopronmegyei
összes iparostanonc-iskolákra;
3. Dózsa János brassói állami ipari szakiskolai igazgatót a csík-, fogaras-, háromszék-,
nagyküküllő- és udvarhelymegyei összes iparostanonc-iskolákra ;
4. Dömötör Pál budapesti állami felső ipariskolai tanárt a bars-, heves- és nógrádmegyei
összes iparostanonc-iskolákra;
5. Dörner Gyula iglói állami ipari szakiskolai igazgatót az abaújtorna- és borsodmegyei
összes iparostanonc- iskolákra:
6. Fekete Jakab, a kereskedelemügyi minisztériumba szolgálattételre beosztott iparoktatási
címz. főigazgatót a jásznagykúnszolnokmegyei
összes iparostanonc-iskolákra;
7. Ferenczy Emil budapesti áll. felső ipariskolai tanárt a nyitra- és túróczmegyei összes
iparostanonc-iskolákra;
8. Fejér Gyula budapesti állami felső ipariskolai tanárt a somogy- és zalamegyei összes
iparostanonc-iskolákra;
9. Flórián Ambrus marosvásárhelyi állami
ipari szakiskolai igazgatót a brassói, beszterczen aszód-, alsófehér- és kiskiiküllőmegyei és a
szászrégeni iparostanonc-iskolákra;
10. Füleki József győri állami ipari szakiskolai igazgatót az esztergom-, fejér-, komarom-,
moson- és a veszprémmegyei összes iparostanonc iskolákra;
11. Greisinger Ottó szombathelyi polgári
iskolai tanítót a vasmegyei (Szombathely kivételével) összes iparostanonc-iskolákra;
12. Kelety Gábor budapesti állami felső
ipariskolai tanárt az aradmegyei összes iparostanonc-iskolákra ;
13. Kövér János kassai állami polgári iskolai tanítót a bereg-, ugocsa-, ung- és a zemplénmegyei összes iparostanonc-iskolákra;
14. Litván Sándor, az iparoktatási főigazgatósághoz szolgálattételre beosztott állami polg.
isk. tanítót a pestpilissoltkiskún- és a trencsénmegyei összes iparostanonc-iskolákra;
15. Lukács János kassai állami felső ipariskolai c. igazgatót a gömörmegyei összes iparostanonc- iskolákra;
16. Magyar Endre kolozsvári állami ipari
szakiskolai igazgatót a kolozs-, szeben-, szolnokdoboka- s a tordaaranyosmegyei, s a marosvásárhelyi és a nagyváradi összes iparostanonciskolákra ;
17. Raffay László szegedi állami ipari szakiskolai tanárt a bácsbodrogmegyei összes iparostanonc-iskolákra ;
18. Schoditsch Lajos budapesti állami felső '
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ipariskolai tanárt a baranya- és a tolnamegyei
összes iparostanonc-iskolákra;
19. Straub Sándor budapesti állami felső
ipariskolai c. igazgatót a hont-, hunyad- és a
zólyommegyei összes iparostanonc-iskolákra;
20. Stegmüller Károly budapesti állami felső
ipariskolai tanárt a Csongrád- és a torontálmegyei s a szombathelyi összes iparostanonciskolákra ;
21. Stumpfoll Ede temesvári állami ipari
szakiskolai igazgatót a temesmegyei (Temesvár
kivételével) összes iparostanonc-iskolákra;
22. Sztankay Farkas debreczeni állami ipari
szakiskolai igazgatót a hajdú-, szabolcs- és a
szatmármegyei összes iparostanonc-iskolákra;
23. Szűcs Izsó nagyváradi iparostanonc-iskolai igazgatót a biharmegyei (Nagyvárad kivételével) és a békésmegyei összes iparostanonciskolákra ;
24. Tiering Oszkár dr. késmárki állami ipari
szakiskolai igazgatót az árva-, liptó-, sáros- és
a szepesmegyei (Késmárk kivételével) összes
iparostanonc-iskolákra;
25. Zulawski Andort, a kereskedelemügyi
minisztériumba szolgálattételre beosztott ipari
szakiskolai igazgatót a győr-, máramaros- és a
szilágymegyei s a temesvári és késmárki összes
iparostanonc-iskolákra;
26. Berényi Pál dr. soproni állami felső
kereskedelmi iskolai tanárt a győri, kőszegi, nagykanizsai, pápai, pozsonyi, sárvári, szombathelyi
és a zalaegerszegi kereskedőtanonc-iskolákra;
27. Derszib Béla szegedi állami felső kereskedelmi iskolai tanárt az aradi, békéscsabai,
karánsebesi, kiskúnfélegyházai, lippai, lugosi,
nagybecskereki, nagykikindai, temesvári és az
újaradi kereskedőtanonc iskolákra;
28. Jónás János nyug. felső kereskedelmi
iskolai igazgatót az eperjesi, kassai, késmárki,
máramarosszigeti, nagykárolyi, nyíregyházai, sátoraljaújhelyi, szatmárnémeti, ungvári és a zilahi
kereskedőtanonc-iskolákra;
29. Kirchner Bélát, a vallás- és közoktatásügyi minisztériumba szolgálattételre beosztott
felső kereskedelmi iskolai főigazgatót a beszterczebányai, fiumei, kaposvári, mohácsi, pécsi,
soproni, szegedi, szekszárdi s a zólyomi kereskedőtanonc-iskolákra ;
30. Krbek Arnold brassói állami felső kereskedelmi iskolai tanárt a brassói állami és községi, a dévai, gyulafehérvári, marosvásárhelyi,
nagyenyedi, nagyszebeni, sepsiszentgyörgyi, szamosújvári és a tordai kereskedőtanonc-iskolákra.
31. Lévay István budapesti állami felső ke.]
reskedelmi iskolai igazgatót a debreczeni, egri
gyöngyösi, keszthelyi, esztergomi, miskolczi, sei-'
meczbányai és a veszprémi kereskedőtanonciskolákra;

82.SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

32. Mittelmann Nándort, a felső kereskedelmi
iskolai főigazgatósághoz szolgálattételre beosztott felső kereskedelmi iskolai c. igazgatót a
kecskeméti, kolozsvári, komáromi, nagykőrösi,
nagyváradi, székesfehérvári, szolnoki és a váczi
kereskedőtanonc-iskolákra;
38. Perjéssy László nyug. felső kereskedelmi
iskolai igazgatót a bajai, fehértemplomi, verseczi, pancsovai, szabadkai, újvidéki, újverbászi
és a zombori kereskedőtanonc-iskolákra;
34. Péter János budapest-székesfővárosi felső
kereskedelmi iskolai igazgatót a hódmezővásárhelyi, lévai, losonczi, makói, nyitrai, nagyszombati, orosházai, rozsnyói és a rimaszombati kereskedőtanonc-iskolákra nézve.
Felhívom tanfelügyelő urat, hogy a tankerületéhez tartozó ama tanonciskolák vezetőit,
amelyekre nézve szakfelügyelők küldettek ki,
erről értesítse, a szakfelügyelőket pedig hivatalos eljárásukban támogassa és saját hatáskörében is arra törekedjék, hogy az iparos- és kereskedőtanoncok országos érdekű oktatásügye
megfelelően fejlődjék.
Budapest, 1909 július 10.
A miniszter helyett:
Tóth,
államtitkár.

A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter ;
Kinevezte: Domonits Mihály közp. szolg.
ber. áll. el. isk. igazgató-tanítót a X. fiz. oszt.
3-ik fokozatába, az 1904. évi I. t.-cikk értelmében megillető személyi pótlékkal kir. segédtanfelügyelővé, és továbbra is közp. szolgálattételre
r e n d e l t e ; a debreczeni orsz. tanítói árvaház felügyelő-bizottságánál megüresedett tagsági helyekre, a most folyó 5 évi ciklus további tartamára,
Csanak Józsefné úrnőt és Dávid Mihály ref.
t a n í t ó t ; Jakab Sándor oki. tanítót a pálosremetei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Király Ferenc
abai ref. el. isk. tanítót a hódmezővásárhelyi kült e r ü l e t i áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Páris Dezső
orgoványi közs. el. isk. tanítót a zárnyai áll. el.
isk.-hoz r. t a n í t ó v á ; Heresy Sándor és Zaboray
Erzsébet oki. tanítót, ill. tanítónőt a szeklenczei
áll. el. isk.- hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Havas
Samu oki. tanítót ós Prohászka Mária oki. tanítónőt az izakonyhai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá,
ill. tanítónővé; Petrovics Jenő és Gálfi Erzsébet
oki. tanítót, ill. tanítónőt a bereznai áll. el. isk.hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Nagy Sándor
oki. tanítót és Seszták Zsófia oki. tanítónőt a
felsőapsai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Petrics Gusztáv oki. tanítót a lonkai,
Pásztor Dávid v. fel. el. isk. tanítót a beregkisalmási áll. el. isk.-hoz r. t a n í t ó v á ; Gegő Imre
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oki. tanítót a dombosteleki, Hertin Gizella oki.
tanítónőt a kispálosi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá,
ill. tanítónővé; Tyukody Alajos oki. tanítót a
noszolyi áll. el. isk.-hoz r. t a n í t ó v á ; özv. Szilágyi
Kálmánné oki. tanítónőt a máragyulafalvi áll. el.
isk.-hoz r. tanítónővé; Waidinger Vilma oki.
tanítónőt az erdőbádonyi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé.

Jelen minőségében áthelyezte:

Magdó

István veszprémvármegyei kir. tanfelügyelőséghez
berendelt áll. el. isk. tanítót a tatrangi áll. el.
isk.-hoz; Pianovszky Károly lonkai és Hegedűs
Erna beregkisalmási áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a farkasrévi áll. el. isk.-hoz; Béres János
dombosteleki és Béres Jánosné kispálosi áll. el.
isk. tanítót, ill. tanítónőt a kökényesi áll. el.
isk.-hoz.
Szolgálattételre rendelte: Hammel Árpád
túróezszentmártoni áll. el. isk. tanítót a túróczvármegyei kir. tanfelügyelőséghez jelen minőségben ; Kótai Sándor sajkásgyörgyei áll. el. isk.
tanítót a bácsbodrogvármegyei kir. tanfelügyelőséghez jelen minőségben.
Nyugdíjat utalványozott: Németh Mihály
gutorföldi elaggott közs. el. isk. tanítónak évi
1 0 4 0 K - t ; Vida Sándor kénesi közs. el. isk.
munkaképtelen tanítónak évi 1 4 6 0 K - t ; Czinkó
József zsolnai munkaképtelen róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 1 5 0 0 K - t ; Osztrovics János vizsolyi
róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi
1 4 0 0 K - t ; Füzy István kisfaludi róm. kath. el.
isk. tanítónak évi 1660 K - t ; Lakatos Lajos terbelédi róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1600 K - t ; Póta Ferenc maczonkai munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1 3 8 0
K - t ; Szlávik József jászapáti-i róm. kath. el. isk.
igazgató-tanítónak évi 1 3 0 0 K - t ; Haskó János
őrhegyaljai elaggott gör. kath. tanítónak évi 1 4 6 0
K - t ; Poócs László ugornyai munkaképtelen ref.
el. isk. tanítónak évi 1 4 6 0 K - t ; Comsa György
felsőkománai gör. kel. el. isk. munkaképtelen
tanítónak évi 6 4 0 K-t; Krajován György munkaképtelen mokrini gör. kel. szerb tanítónak évi
1 6 8 0 K - t ; Nagy Pál farmosi munkaképtelen
ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 1460 K - t ;
Szilágyi Lajos földesi ref. el. isk. elaggott tanítónak évi 1 8 0 0 K - t ; Károsi István tahitótfalusi
ref. el. isk. tanítónak évi 1 6 6 0 K-t; Lukács
Árpád fülpösi elaggott ref. el. isk. tanítónak évi
1460 K - t ; Sternberg Vilmos pacsai munkaképtelen izr. el. isk. tanítónak évi 1040 K-t; Szabó
Demeter bedői munkaképtelen gör. kath. el. isk.
tanítónak évi 1220 K - t ; Venczel Rezső nagykanizsai áll. el. ig.-tanítónak évi 2360 K-t.

Gyám-, ill. segélypénzt

engedélyezett:

néh. Kovrig János aranyosgyéresi gör. kath. el.
isk. tanító özv., szül. Jenei Annának évi 4 5 0 K-t,
2 kisk. árvájának pedig egyenként évi 75 K-t,
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együtt 150 K-t, mindössze 6 0 0 K - t ; néh. Koncz
János kiskörtvélyesi nyug. gör. kel. el. isk. tanító
özv., szül. U n g u r Máriának évi 300 K - t ; néh.
Seller Péter nyug. zentai közs. tanító özv., szül.
Jalatsits Reginának évi 640 K - t ; néh. Körmendy
József nyug. szigetmonostori róm. kath. el. isk.
tanító özv., szül. Tomay Katalinnak évi 3 0 0 K - t ;
néh. Galambos Lajos volt kiskoszmályi ref. el.
isk. tanító özv., szül. Tóth Erzsébetnek évi
6 6 0 , K-t;

Arvaházba való

fölvételét

elrendelte:

néh. Kusztos József kibédi áll. el. isk. tanító
Dénes nevű árvájának a kecskemétibe.

Különfélék.
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a számtartó távozásáról, a többség azonban Sebő
Béla lelkiismeretes és buzgó működésének elismerése mellett elfogadta a lemondást és megbízta a választmányt, hogy a számtartói állás
ideiglenes betöltéséről gondoskodjék. A titkári
jelentésből kiemeljük, hogy a választmány a
folyó évben pénztárkezelési és köztartási szabályzatot dolgozott ki, melynek életbeléptetésétől
az alap vagyonának könnyebb ellenőrzését és
a Tanítók Házaiban nagyobbmérvű megtakarítást vár. Gyarapítani fogja az alap vagyonát
a Pátria pótkávégyár ajánlata is, melyben a gyár a
magyar üzlet után elért haszon 2°/o-ának, de legkevesebb évi 2500 koronának fizetésére kötelezte magát, az Eötvös-alap erkölcsi támogatása
ellenében. Ezt, valamint Brázay Kálmán nagykereskedőnek a Tanítók Háza szappanára vonatkozó ajánlatát is, a közgyűlés örömmel vette
tudomásul. Az év folyamán lemondás és elhalálozás következtében több tisztség ürült meg,
melyek betöltése szintén erre a közgyűlésre várt.
Megválasztották Székely Károlyt titkárnak,
Gundy Károlyt másodtitkárnak, Búza Jánost
jegyzőnek; a választmányi tagok sorát kiegészítették Józsa Dániellel, Ónody Gusztávval és
Petróczi Istvánnal; Váró Bénit pedig megválasztották az igazgató-tanács kolozsvári tagjává. — Ismervén a tanítóság élénk érdeklődését az osztóbizottság határozata iránt, az
alábbiakban közöljük a segélyezettek, illetve a
Tanítók Házaiba fölvettek névsorát.

Az Eötvös-alap közgyűlése*
Az Eötvös-alap f. hó 23-án tartott rendes
nyári közgyűlése az idén is a tanítóság élénk
érdeklődése mellett folyt le. A szabadságon levő
elnök helyett Bakos István alelnök nyitotta meg
az ülést, lendületes beszédben mutatva rá a szeretet és tömörülés nagy erejére, mely egyedül
volt képes oly hatalmas intézményt létesíteni és
fenntartani, mint az Eötvös-alap. A szeretet filléreiből az idén is 9 ezer koronát osztott ki az egyesület
segélyek és ösztöndíjak címén, a Tanítók Házaiban pedig 244 tanító gyermekének biztosított
meleg hajlékot, családias otthont. Hogy ezt megtehesse a tagok nagyobb megterheltetése nélkül
a jövőben is, a tanítóság hathatósabb támogatására volna szükség, mert már-már elértük azt
100—100 korona ösztöndijat kapnak: Almási
a határt, amelyet az Eötvös-alap teherviselő- Dezső, Bokor Imre, Bovatsek Janka, Bölöni Jolán,
képessége megbír.
Bursics Zoltán, Csizmadia Jolán, Csütörtök József,
A gyűlés külső lefolyásáról a következőkben Egyed Aladár, Erdélyi Béla, Farkas Margit, Fodor
számolunk be: Reggel 8 órakor kezdődött az Miklós, H a j d ú Gyula, H u m o r Margit, Jaczina
osztóbizottság ülése, amelyen Székely Károly Ilona, József Dezső, Julesz Jenő, Leviczky Jenő,
titkár mutatta be a választmány javaslatát. Krámer Pál, Kriza Ágnes, Kusztos István, Keviczky
Eszerint 161 folyamodvány érkezett be a sza- Oreszt, Magyar Mária, Máthé Elek, Méhly Béla,
bályszerű határidőig; még pedig 69 tanuló kért I Nagy Irén, Pataki Lajos, Perne Ferenc, "Polyák
ösztöndíjat, 92 folyamodó pedig segélyért jelent- í Anna, P u r t Mária, Radó Imre, Schuchter Ferike,
kezett. Ezek közül a rendelkezésre álló összegből Schusdek Elemér, Sugár Gyula, Szabó Gábor,
47 tanuló részesült ösztöndíjban és ugyanannyi Szente Andor, Szentgyörgyi Erzsébet, Szijj Ilona,
folyamodó segélyben. (A neveket alább közöljük.) Szitha Margit, Szombathy László, Tarnóczy Ferenc,
A Tanítók Ferenc József Házába fölvehető Técsy Zsigmond, Tóth János, Yadászy Gizella,
ifjakról Kapy Rezső, a Hunyadi Házra vonat- Vándor Elemér, Vén Zoltán.
kozó javaslatot pedig Kozma Ferenc gondnok
40 korona ösztöndíjban részesülnek: Ipsics
terjesztette elő. Mindhárom javaslatot, csekély Sándor, Keresztes Sándor.
módosítással, teljes egészében fogadta el és ter100—100 korona segélyben részesülnék:
jesztette a közgyűlés elé az osztóbizottság. Adorján Domokosné, Andor Károlyné, Auerbach
A javaslatokat a közgyűlés egyhangúlag el is Károly, Baksa Lajos, Beér Ferencné, Bodolay
fogadta s így az alább következő fölvételekről Pálné, Breznyák Gáborné, Bucsy Józsefné, Csákány
az illetők már a napokban kapják meg az érte- Károlyné, Csima Jánosné, Czakó Jakabné, Dénis
sítést. A közgyűlésen heves vitára szolgáltatott Béláné, Dobokay Jánosné, Gold Adolfné, Gönczy
okot Sebő Béla számtartó levele, melyben hivat- Bertalan, Groszmann Vendel, Horváth Kálmánná,
kozással az elnökséggel szemben elfoglalt állás- Horváth Károly, Ignáczy Elek, Illics Ferenc, Irsa
pontjára, eddig viselt tisztségéről lemond. A Ferenc, Kelemen László, Lázár Sándor, Lencz
jelenlevők tekintélyes száma hallani sem akart Mihályné, Magyar György, Manzel Károlyné,
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Matzy Ágostonná, Nagy Ferenc, Nagy Mihály,
G) Emelt díjas (évi 5 4 0 kor.) helyre: Avass
Nyéki Jenőné, Pataki György, Penyák Tivadar,
Dezső, Bergstein Jenő, Bocskay József, Depoli
Pintér Mátyásné, Rátskay Vendel, Rosenfeld
Henrik, D u k a y Lajos, F a u r Liviusz, Fodorószky
Bódog, Schwartz Lipótné, Steiler Ignácné, Szabó
István, Jeszenszky László, Kertész Imre, Kiss
Pál, Szidanits Ferenc, Vajda Ferencné, V a j na
Árpád, Kiss Ödön, Kopniczky János, Meszlényi
Károlyné, Valla Jenőné, W i m m e r Lajosné.
Zoltán, Mihalik Ernő, Nagy József, Oláh Imre,
60 korona, segélyben részesül: H u t y r a Viktorné.Paál Gyula, Polgár Imre, Rapos Emil, Rohács
Alfréd, Ság Simon, Schmidt Dezső, Sólyom B.
A Józsa Mihály alap kamatai megosztandók
Zoltán, Steiger Béla, Schneider Dezső, Telkes
a következők között: Farkas Mihályné, Molnár
Pál, Weywara Vilmos.
Ráfaelné, Stoll Ernő.
H) Évi 640 koronás helyre (tanárgyermekek):
A Gyergyánffy István alapítvány ez évi kamaAngyal Dezső, Angyal Géza, B u j k Béla, Fiaszik
taira az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület az ősz folyamán tartandó közgyűlésen fogja Rezső, Kalocsay Ferenc, Kalocsay Péter.
A Tanítók Hunyadi Házába felvétettek:
megnevezni jelöltjét az Eötvös-alap erre igénnyel
A) Ingyenes helyre: Blanár László, Orbán
bíró tagjai közül.
József, Róth Jenő, Rüll Károly, Ujváry János.
A budapesti Tanítók „Ferenc József" Házába
B) Félingyenes (évi 100 K-s) helyre : Csulak
fölvétettek:
Samu, Dániel Elemér, Fölföldy Sándor, Heiner
A) Ingyenes helyre: Békési Leó.
B) Félingyenes (évi 100 kor.) helyre: Gimes Lajos, Kolcza Árpád, Kovács Sándor, Orosz István,
Szabó János.
Miklós, Heppner Antal Ernő, Jámbor Kálmán,
Miklóssy Kálmán, Moravcsik Emil, Orosz Imre,
C) Féldíjas (évi 220 K-s) helyre: Antal István,
Petrigalla Péter, Soós Gyula, Székely Zoltán,
Balla Sándor, Boga Bálint, Gaudi Árpád, Glück SánWiesinger Alfonz.
dor, Grigássy Mihály, Hanzmann János, Józsa Dezső,
C) Féldíjas (évi 220 kor.) helyre : Balla József, Józsa Imre, Kovácsai Gábor, Kovácsai István,
Kupcsay Viktor, Lábay Imre, Láng Ernő, Lévay
Balogh Béla, Barcsay Albert, Biedermann Imre,
Cselény Zsigmond, Darvas Oszkár, Dezső Zoltán, József, Moór Gyula, Nagy Jenő, Péter Aladár,
Erdész Dezső, Erődi Jenő, Haiszer János, Hévéi Podhradszky György, Radics Jenő, Ruzsicska
Károly, Husz Ödön, Jakubovics Dezső, Jüngling Imre, Somogyi Kálmán, V á j n a Gábor.
Kálmán, Kálmán János, Kelényi Jenő, Kertész
János, Kornhauser Géza, Lubersbeck József,
Martin Ödön, Németh Béla, Réthy Lajos, Rosenfeld Benő, Sárkány Géza, Serly Béla, Schuch
Ödön, Spangel Rezső, Szathmáry Kálmán, Tőrös
Béla.
D) Alapítványi (évi 2 2 0 kor.) helyre: Balogh
Endre, Bóna Andor, Cságoly Sándor, Dávid Mihály, Dévay Lajos, Dömötör László, Fischer Gyula,
Frenyó Lajos, Füzesi Árpád, Gattinger László,
Gável Béla, Grossmann Ferenc, Hodos Dezső,
Horcsik Nándor, Horváth Jenő, Kardos Lajos,
Lautner János, Makoldy József, Migály Béla,
Moczkovcsák- Zoltán, Molnár Béla, Nagy Árpád,
Nagy József, Niedermayer Gellért, Országh Pál,
Pálfy Péter, Pittner László, Semtei Sándor, Steiger Dezső, Steiner Kornél, Szalay István, Szedenik Jenő, Szentpétery Endre, Takács Aladár, Tar
Zoltán, Vitos Gerő.
E) Kedvezményes (évi 3 4 0 kor.) helyre: Alexy
Géza, Böhm János, Demeter Dezső, Franz Géza,
Gagyi Dezső, Győrbíró Zoltán, Halász István,
Hermann Károly, Hollósi József, Kelényi Dezső,
Kirchner Elek, Lautner Gyula, Petényi Gyula,
Petényi József, Rehling Frigyes, Resli Vilmos,
Telegdi Pál.
F) Egész díjas (évi 4 4 0 kor.) helyre: Berghold Kálmán, Halász János, Jakubovics Lajos,
Polgáry Lajos, Schäfer Aladár, Taschek Jenő.

D) Alapítványi (évi 2 2 0 kor.) helyre: A l t m a n n
Géza, Andráskó Mihály, Diczig Géza, Dóczi Gedeon,
Hajtmann Pál, Hannák István, Kiss Jenő, Koleszár Lajos, Máthé Lajos, Nagy Kálmán, P a p p
Gyula, P á r k á n y i Dezső, Seress Endre, Tarnói
Károly, Tóth Imre, Tóth Kálmán, Vince Géza.

E) Kedvezményes (évi 340 kor.) helyre: Balásy Kálmán, Benkő Gábor, Berger Bertalan, E r t l
Oszkár, F ü l e p Kálmán, Jakó Ferenc, Kováts
György, Liszer Lajos, Pálfi Andor, Steinmetz
Károly, Szalai Gyula.
F) Eg észfizetéses (évi 4 4 0 kor.) helyre: A n d o r
Elek, Belle Ferenc, Beniács Gyula,
Kovács
Endre, Kovác3 Gábor, Kuch Béla, Láng György,
Rácz Zoltán, Sajó Lajoä, Schoch Ottó, Steinmetz
Frigyes, Szabó Sándor, Székely Ferenc, Szollár
Pál, Telegdy Márton.

Emeltdíjas (évi 540 kor.) helyre: Berenkei
Árpád, Berger Lajos, Boráncs György, B u d a i
István, Fóti Adolf, Földes Béla, Gálos István,
Goldberger Sándor, Győrbíró István, Imrédi Dezső,
Ivánfi Károly, Kaluzsay Károly, Katona Béla,
Kiss Géza, Kolb Kornél, Koleszár Jenő, Kopinecz
Andor, Kuchta Gábor, Leszi József, Magi Kaluián,
Micsinay Dezső, Nyíri István, Perger Lajos, Scherer Ferenc, Sebestyén László, Simonovics Andor,
Sükösd Béla, Szoural János, Turkinyák Sándor,
Végh János, Wieser Péter, Schüller Frigyes és
Papp Endre.
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— Gyűjtés az új alapítványokra. Annak a
mozgalomnak, mely Apponyi Albert gróf és Tóth
János emlékezetét nemescélú
alapítványokkal
kívánja megörökíteni, már is szép eredményéről
értesíthetjük olvasóinkat. Kohut Salamon temerini
izraelita néptanító az alapítványok javára ötvenöt
(55) koronát gyűjtött és ezen összeget lapunknak
küldötte be. ígéretünk szerint közöljük a g y ű j t é s
részletes eredményét. Adott í m e : Kohut S. izr.
tanító 2, Izr. hitközség mint erkölcsi testület 10,
Reiter V. hitk. elnök 3, Vidrich S. isksz. elnök 5,
Reiner Gy. isksz. alelnök 3, Vermes V. közs.
jegyző 3, Te mer in község m. e. t. 4, Temeiini
Takarékpénztár 5, Lék F. róm. kath. tanító 1,
Pogács L. róm. kath. tanító 1, Schoszberger S.
hitk. alelnök 2, Guszman A. isksz. tag 2, Bódy G.
róm. kath. tanító 2, Braun Zs. isksz. tag 2, ifj.
Guszman V. pénztárnok 4, Halmos E. isksz. tag 2,
Müller I. isksz. tag 2, Tóth József közs. bíró 2 K-t.
Összesen 55 K. A beküldött összeget Veszprémbe,
Nagy Lajos igazgató-tanító címére továbbítottuk.

— Moluár Viktor államtitkár tanulmányútja. Molnár Viktor vallás- és közoktatásügyi
államtitkár több hétre terjedő szabadságát többek
közt arra használta fel, hogy Hollandia kultúrális
és gazdasági viszonyait tanulmány tárgyává tegye.
E célból fölkereste Hollandia nagyobb városait,
többek között Amsterdamot, Hágát, Delfet, Dordrechtet és Rotterdamot. Mindé városokban a
közművelődési intézményeket s gazdasági berendezéseket, különös tekintettel a népművelődés
emelésére, megszemlélte és tanulmányozta. A
többi hollandiai várost az államtitkár további
útján szintén a föntebbi célzattal látogatta meg_

— Iskolai adókedvezmény. Az 1868. évi
XXXVIII. t.-c. 36. §-ában a hitfelekezeti iskolát fenntartóknak biztosított iskolai adókedvezmény csupán az iskolafenntartásra kivetett községi iskolai adóra szorítkozik, és nem terjed ki
az iskolaépítésre kivetett iskolai adóra is. így
határozott a kir. közigazgatási bíróság 1908. évi
3689. K. sz. következő ítéletében:
. . . megye közigazgatási bizottságának 1 9 0 9 .
évi december hó 11-én 2324. szám alatt hozott
határozata ellen beadott panaszát 1909. évi május hó 11. napján tartott nyilvános ülésében az
1896. évi XXVI. t.-c. 50. §-a alapján tárgyalás
alá vévén, következőleg í t é l t : A magyar királyi
közigazgatási bíróság a panasznak helyt nem ad.
Indokok: K. község képviselőtestülete 1902. évi
április hó 8-án hozott határozatával kötelezettséget vállalt, hogy az ottani állami elemi iskola
építésére a vallás- és közoktatásügyi magy. kir.
miniszter által adott 7000 koronát meghaladó
építési költséget viselni fogja. Ezen célból a
község kölcsönt vett fel, melynek törlesztésére,
tekintettel az 1868. évi XXXVIII. t.-c. végre-
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hajtása tárgyában a polgári községek számára
20.311/1876. sz. alatt kiadott utasítás 11. §-ának
rendelkezésére, az 5°/o-os iskolai adót használja
fel. Ezen iskolai adóhoz való hozzájárulás alól
panaszló a gör. kath. felekezet tagjait az 1868.
évi XXXVIII. t.-c. 36. §-a alapján felmenteni
kérte, mert a k.-i gör. kath. hitfelekezet, a velük
iskolailag egyesült cs.-a.-i és f.-i gör. kath.-okkal
közösen tartanak fenn a törvényben meghatározott kellékekkel bíró népiskolát. A közigazgatási
bizottság ennek a kérelemnek helyet nem adott,
s a panasz ez ellen a határozat ellen irányul.
A népoktatási törvény 35. §-a értelmeben az
állami adók 5°/o-ának erejéig kivethető iskolai
adó a község minden lakosát és birtokosát terheli. Az iskolai adóhoz való hozzájárulás általános
kötelezettsége alól a 36. § kivételt állapít meg
azokra a községi lakosokra és birtokosokra, akik
a törvényben meghatározott kellékeknek megfelelő
hitfelekezeti iskolát tartanak fenn, amennyiben
azokat a községi iskola fenntartási költségeihez
való hozzájárulás tekintetében bizonyos mértékig
terjedhető mentességben részesíti. A 40. § pedig
a 35. § alapján kivethető iskolai adó rendeltetését akképen határozza meg, hogy az csak községi iskola állítására és fenntartására fordítható.
Miután a törvény a 40. §-ban az iskolai adónak ezt a két rendeltetését külön említi, sőt
a 42. §-ban is külön említi az építés mellett
a fenntartást is, de a 44. §-ban is fenntartás van említve, világos a törvényhozó azon
akarata, hogy az iskolaállítás vagy építés és a
fenntartás fogalmait nem kívánta egyjelentőségű
fogalommá tenni. Ha a törvény az építést és
fenntartást megkülönbözteti, akkor az egyikre
vonatkozó kedvezmény megítélésénél a törvényt
nem lehet akként magyarázni, hogy a kedvezmény
kiterjeszthető arra is, melyet a kedvezmény szabályozásánál hallgatással mellőz. Már pedig a 36. §
az ott meghatározott kedvezményt csak a fenntartási költségek tekintetében adja meg, miből
az következik, hogy ez a kedvezmény nem általában az iskolai adóból fedezendő minden kiadásra,
hanem csupán a fenntartási költségekhez való
hozzájárulásra vonatkozik, és így az az iskola felállítási, azaz építési költségeire nem terjed ki.
Ezen indokoknál fogva a panasznak helyt adni
nem lehetett.

— Halálozás. Babarczy Lukácsné, szül. Filka
Rózsa 44 éves korában hirtelen elhunyt Szolnokon.
Áldás emlékére!
Tartalom : A zászló, (—r.) — Téves dolgok. Szabó
Elemér. — A 9 órakor kezdődő tanításról. Kóródy
Miklós. — A testgyakorlás a népiskolában. Bognár
Károly.— Szépirodalom : Emlékezés. Csikós József.—
Mondjam-e ? Balog János. — Pusztai emberek. Mányiné
Prigl Olga. — Könyvesház. — Irodalom és művészet. —
Külföldi szemle. — Hivatalos rész — Különfélék.
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Szerkesztik: HAOKL N. LAJOS és SZTANKÓ BÉLA.
Lassan.

Bujdosó dala.

Doppler

Károly.
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DALOK
DOPPLER PERENO és DOPPLER KÁROLY kiadványaiból.

1. S z ü l ő f ö l d e m s z é n h a t á r a . . .

A - h o l ál-lok,

a - h o l me-gyek,

Min - de - nütt csak

fe - léd

né - zek.

.'i. Kisded hajlék, hol születtem,
Hej! tőled be1 távol estem!
Távol estem, mint a levél,
Melyet elkap a forgószél.

2. Ha madár jön, tőle kérdem:
Virulsz-e még, szülőföldem?
Azt kérdezem a felhőktől,
Azt a suttogó szellőktől.

Kisfaludy

Károly.

az al - föl - di

ró - nan.

2. Pusztán születtem .

De van cse-ré-nyem, van jó pa

-

ri - pám : Csikós vagyok

2. Szőrén szoktam megölni a lovat,
Ha ide vagy oda útam akad;
Nem szükséges a nyereg a hátán . . .
Csikós vagyok az alföldi rónán.
Petö/i

Sándor.

Felelős szerkesztő: Benedek Elek.

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R .

Megjelenik e lap m i n d e n

héten

egyszer, c s ü t ö r t ö k ö n (este).

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népoktatási
intézet, t e h á t az összes óvodák, elemi, felső nép- é s polgári
iskolák
és tanítóképző - intézetek
egy példányban
ingyen.
A l a p megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló é s a z illetékes
k i r . tanfelügyelő
által
láttamozott
„Néptanítók
községi
előljárósági b i z o n y í t v á n n y a l
együtt, a
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e m e g j e l ö l é s é v e l ) é s az u t o l s ó p ó s t a v i l á g o s a n k i í r a n d ó .

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : E g y évre 1 0 korona, félévre 5 korona,
n e g y e d é v r e 2 k o r o n a 5 0 fillér. — Egy n e g y e d évnél k e v e s e b b
i d ő r e e l ő f i z e t é s t n e m f o g a d u n k eL — A z e l ő f i z e t é s i p é n z e k a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l mind e n e g y e s s z ó é r t , m i n d e n k ö z l é s u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily
m ó d o n m i n d e n k i által kiszámítható hirdetési díj elöro k ü l d e n d ő
b e . E g y é b h i r d e t é s e k n e k a z egész o l d a l e g y h e t v e n k e t t e d r é s z é t
t e v ő p e t i t nyomású é s e g y h a s á b ú sora 1 korona. Ezek a d í j a k is
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG:
KIADÓHIVATAL:
B U D A P E S T , V I I I . K E R . , B É R K O C S I S - U T C A 1 6 . SZÁM.
M A G I . K I R . E G Y E T E M I NYOMDA, I . K E R . , I S K O L A - T É R 3 .
KZeziratoltat n e m a d u n k vissza,.

A Julián-Egyesület iskolái.
(—ó—) Európa nagy államai rohamosan haladnak előre. A vagyonosodás
és kultúra terén akkora haladást tettek,
milyenről néhány évtizeddel ezelőtt még
nem is álmodtak. A gondolkodó emberre
az előretörő népfajok azt a h a t á s t teszik,
mintha nagy leszámolásra készülnének.
Lázas igyekezetük erőgyűjtésnek látszik
arra az alkalomra, mikor fölmerül a
kérdés, melyik n é p f a j irányítsa a világ
sorsát. Pedig a haladás nem erőgyűjtés a
döntő mérkőzésre; a gyorsabban haladó
legyőzi a lassabban menőket még a
döntő harc előtt s talán sor sem kerül
a véres leszámolásra. Ha mégis szembe
fognak szállani egymással a hatalomért,
az életért, a küzdelem kimenetele nem
lesz váratlan, h a n e m természetes következménye évtizedek vagy évszázadok
munkájának.
A nagy nemzetekkel nem t u d n a k versenyt haladni a kisebb népfajok. Érvényesülésre szükséges erejüket leköti az
egymásra való féltékenykedés, felemészti
az egymással való küzdelem. A szenvedély vakká teszi őket. Ahelyett, hogy
egyesített erővel törnének elő a nemzetek versenyében, erejük j a v á t egymás
ellen használják. Ennek a következménye nemcsak az, hogy lassan haladnak s a távolság köztük és a nagy
nemzetek között mindig nagyobb, hanem

az is, hogy a hatalmasok erős akadályt
nem érezve maguk előtt, könnyebben
érvényesíthetik erejüket. A kisebb népfajok csak azok ellen, a képzelt ellenségek ellen küzdenek, kik látszólag közvetlenül fenyegetik szabadságukat s míg
minden erejüket ellene fordítják, vakon
rohannak az előttük tátongó örvénybe.
Valahányszor a magyar nemzet ellen
küzdő nemzetiségekre gondolok, egy küzdelemre készülő ifjú áll előttem, kinek
karjaiba és lábaiba törpék serege kapaszkodik, hogy mozgásában megakadályozza.
A kisebb népek egymásra vannak
utalva. Egy irányban kell kifej teniök
azt az erőt, amelyet most egymás ellen
használnak. Meg kell érteniök, hogy
másképen biztos pusztulás v á r reájuk.
Különösen egymásra*van utalva a magyar és a horvát. Nem is nagyon régen
még érezte ezt mind a kettő. A határ o n gyűlöletes ellenség állott, mely elsöpréssel fenyegette őket. A magyar és
horvát vitézek egy zászló a l a t t küzdöttek, magyar ós horvát főurak előtt egy
cél lebegett. Ma minden határon ellenség áll, félelmetesebb mint a török,
m e r t nem lehet ellene védekezni. Minden fejlődő, izmosodó nemzet ellenségünk, amely elsorvasztással fenyeget
bennünket. És mi erőinket mégis egymás
lekötésére használjuk.
A horvát túlzók a magyar

Julián-
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Egyesület iskoláit támadják. E Juliániskolák Szlavóniában vannak. Céljuk az,
hogy a szlavóniai magyarságot megmentsék az elhorvátosodástól. Szó sincs
arról, hogy horvátokat magyarokká neveljenek. Iskoláikba nem is vesznek föl
horvát és szerb fiút. Tisztán védekezésről van szó. A magyarság nem a k a r j a
engedni, hogy Szent István koronájának
területén magyarokból horvátok váljanak. A horvátok mégis féktelenül izgatnak a Julián-tanítók ellen, kikben az
apostolok lelkesedése él, mert érzik hivatásuk fontosságát. Nem hátrálnak meg,
pedig gyakran életük is veszélyben forog.

elegyedve, következetes, nyugodt munkával dolgoztunk célunk megvalósításán s
most abban a kedvező helyzetben vagyunk, hogy valóban olyan eredményekről számolhatunk be, melyek a tavalyi
eredmények kétszeresét m u t a t j á k föl.
Míg ugyanis mult évi március hónap
15-én t e t t jelentésünkben huszonhárom
iskola és harmincnégy tanító munkásságáról számoltunk be, addig most harmincnyolc iskolánál működő hatvanöt
Julián-tanítóról teszünk jelentést. Az
osztályok száma harmincnégyről hatvanötre, a tanulóké pedig 2241-ről 4629-re
szökött föl."

A Julián-iskolákra égető szükség van.
A szlavóniai magyarságon kívül sok
magyar tisztviselő is él Horvátország
területén. Ha gyermekeiket magyar iskolákba nem j á r a t h a t j á k , az a veszedelem
fenyeget minket, hogy az unokák máihorvátokká válnak. Nem vagyunk oly
sokan, hogy más népeknek áldozatokat
hozzunk. Aldozatokul dobjuk oda épen
a tisztviselők gyermekeit, kik a r r a vannak hivatva, hogy a magyar középosztályt erősítsék.

Horvát- ós Szlavonország területén a
magyar államvasútak és a református
gyülekezetek is t a r t a n a k fönn magyar
iskolákat. A magyar iskolákba járó
gyermekek száma ma kb. 8000. Megérdemelnénk a pusztulást, ha annyi
gyermeket átengednénk másoknak. De
bizonyára sokan vannak e 8 0 0 0 gyermeken kívül még magyar iskolakötelesek, kik horvát iskolákba járnak. Reméljük, a Julián-Egyesület iskolái annyira
szaporodnak, hogy minden magyar gyermek helyet kaphat bennük.

De égető szükség van a Julián-iskolákra már azért is, hogy fennállásukkal hirdessék azon a földön, hogy a
magyar nem hagyja cserbe a magyart.
Hirdessék azon a területen, hogy a magyar sohasem engedi meg a Szent István koronája alá tartozó országok szétszakadását. A Julián-iskolák és a Horvátország területén levő állami alkotások mindaddig összekötő kapcsokul szolgáljanak, míg minden horvát és szerb
belátja, hogy az előretörő európai nemzetek között csak a magyarhoz simulva
állhatja meg a helyét.
A Julián-Egyesület túl van a kezdet
nehézségein. A horvát sajtó támadásai,
a felizgatott parasztok erőszakoskodása
nem gátolja meg fejlődését. Büszkén
hirdeti idei jelentésében: „A túlzó sajtó
igaztalan és tüzes támadásaival mit
sem törődve, azokkal meddő vitába nem

De nemcsak a gyermekekkel foglalkozik a Julián-Egyesület, hanem a felnőttekkel is. Ez fontosabb e területen,
mint bárhol másutt. A szlavóniai idősebb magyarok iskola nélkül nőttek föl.
A nemzeti érzés és az idegen fajokkal
szemben való ellenálló erő nem volt
bennük kifejlesztve. A Julián-Egyesület
n a p t á r a k a t osztogatott ki közöttük, melyek hazaszeretetet keltő cikkeken kívül
gazdasági és társadalmi kérdésekkel
ismertették meg a meglehetősen elmar a d t népet.
Lelkes tanítók küzdenek a Dráván
túl a magyarság megmentéseért. Rajongó
és szívós ellenség ellen védelmi harcot
folytatnak. Az egész magyarság aggódó
figyelemmel
kíséri munkájukat. Mindn y á j a n azt kívánjuk, hogy a nemzetmentő munkában lelkesedésük ne lan-
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kadjon. Az apostolok türelmével hirdessék az igazságot, míg horvát és szerb
testvéreink b e l á t j á k , hogy a JuliánEgyesület nem ellenük intéz t á m a d á s t ,
mikor védelmezi a m a g y a r o k a t .

Küzdelem a nemzeti nyelvért.
írta: Ember

János.

A korszakok vezető nagy embereinek egyéniségét esak koruk uralkodó eszméinek fáklyafényénél lehet igazságosan megítélni. Ez az
igazság ma már olyan közhely, amit az iskolásgyermekek is tudnak.
Csak a közélet némely szerepvivő emberének
nem fér a fejébe ez az elemi igazság. Innét van,
hogy némelyek például elhibázotfcnak „vélelmezik" Szent István nemzeti politikáját, aki a többnyelvűséget dicsérte, ahelyett, hogy az asszimilációra törekedett volna s egy egységes nemzet halhatatlan jövendőjének vetette volnameg alapját.
Hogy az ilyen vélekedésnek semmi komoly
tartalma nincs, kiviláglik abból a tényből, hogy
a szó mai értelmében vett „nemzeti eszme"
csaknem teljes nyolc századon át békén hagyja
a magyart. Nagy és fényes elmék a trónon és
a trón körül, az ország- és vármegyei gyűléseken nem veszik észre, nem törekszenek megvalósítására. Nem, inert más eszmék uralkodnak, más törekvések kötik le a közérdeklődést.
A nemzeti eszme legújabb keletű. Körülbelül
egybeesik a „harmadik rend" győzedelmes
előrenyomulásával és uralomrajatásával. Másutt
is, de nálunk is.
Nálunk II. József akciójának reakciójaként
veszen hatalmas lendületet. Azóta annyira uralkodó eszméje a magyar közéletnek a nemzeti
eszme, hogy mellette párhuzamosan tért hódítottak ugyan a progresszivitás más nagy eszméi
is, de magát a nemzeti eszmét mind e mai
napig háttérbe nein szorította egyik sem.
Lankadatlanul folyik e küzdelem ma is. A
régibb és mai küzdelem között csak fokozati
különbség van: kezdetben (a tizennyolcadik
század utolsó évtizedétől 1848-ig) a magyar
nyelv elismertetéseért, azóta (leszámítva az abszolutizmus éveit) a gyakorlati érvényesülésért,
a hódító sikerekért folyik a küzdelem.
A küzdelmet ekként két időszakra lehet osztani : az elismertetésért és az érvényesülésért
folyó küzdelemre.
Az utóbbit ismerjük. Hiszen benne élünk.
Kevésbé ismeretes ma már az a küzdelem, melyet nyelvünknek jogaiba helyezéseért vívtak
ama korszak legkiválóbbjai s vívtak velük a
haladó irányzat iránt fogékony, a haladás sodrába került tömegek.
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A küzdelemnek ezt az első felét kívánom
emlékeztetésnek és némi tanulságnak okából
t. tanítótársaim lelkébe visszaidézni. Es pedig
a küzdők legnagyobbjának, a legnagyobb magyarnak, a küzdelem folyamatában írott egyik
müvéből vett idézetekkel illusztrálva.
Mint említettem, a küzdelemnek II. József
németesítő törekvése ad hatalmas lökést. 1790től kezdve nincs is nyugalom. A magyar nyelvnek államnyelvvé, hivatalos nyelvvé emelése:
ez a küzdelem közvetlen eélja.
Amint Széchenyinek tisztán e cél érdekében,
a 30-as évek közepén írt s Hunnia cím alatt
a nagy ember halála után közreadott művéből
kiviláglik, a küzdelem négy tényező ellen folyt.
Egyik a dinasztia, melyet a még ma is kísértő
„összmonarchia" eszméje teszen a magyar nemzeti eszme ellenzőjévé, a másik Ausztria, mely
a magyar nemzeti eszme diadalában a gyarmati
viszonyából kiemelkedő egységes és erős Magyarország rémképét látja, a harmadik a nemzetiségek, melyek külön faji voltukat féltik, a negyedik maga a nemzet, t. i. az akkori nemzet,
a nemesség, mely „az ősi alkotmány"-1 félti
a magyar nyelv uralmától . . .
A küzdelemnek legnehezebb, de egyben legtöbb sikerrel kecsegtető része épen az, melyet a
nemzet önmagával vív meg; mert, aki önmagát
meggyőzte, birtokába jut a külső ellenzés legyőzésére szükséges erőnek.
A legnagyobb magyar elméje tisztán látja
ezt, azért erejének javát a küzdelem e részének
szenteli. Korhol a prófétákra emlékeztető erővel és keserűséggel kapaeitál a nemzet életéért
élő nagy reménységgel, buzdít az apostol lelkesedésével, a nemzet iránt érzett mélységes
szeretettel, a türelmetlenségből származható
bajoktól óv baljóslatoktól sokszor remegő aggodalommal.
Lehetetlen mély meghatottság nélkül olvasni
a 41 év előtt napvilágot látott, sárguló, de a
nemes fajszeretetnek soha el nem évülő lapjait.
„A magyar — írja — a nagy világ t e r é n
egyedül áll, s bár éljen, bár vesszen, örömet
vele rokonvér nem oszt, könnyüket érte rokonvér nem hullat."
„Hunnia határai közt józanul vívni magyarság
mellett, erény; ellene hatni viszont és üldözni
azt, meg nem bocsátható vétek, minthogy egy
egész nemzetet megsemmisíteni, Isten előtt bizonyosan még súlyosabb tett, mint egyes gyarló
embernek rövidítni meg aránylag csekély pályakörét."
„Mi magyarok, ha nemzeti fennmaradásunkért
aggódunk, s nyelvünk és sajátságaink kifejtésében előhaladni törekedünk, egyenesen csak elöl vasztásunk, megsemmisíttetésünk ellen védelmezzük magunkat."
34*
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Ilyennek látja a helyzetet.^ Ekként jelzi a
küzdelem önvédelmi jellegét. Es pedig elsősorban saját magunk ellen; mert:
„Nem a török járma alacsonyítá le nemzetiségünk természetét, mert t u d v a van, honunkban
zsarnokoskodott sok basa magyarul szólt; n e m
a német sülyeszté latánba (latin) a magyart,
mert azt m á s u t t sem alkalmazta; de a magyar
maga taszítá le anyanyelvét a selejtesség közé,
és saját kezeivel nyomta r á az alacsonyság pecsétjét. Le is esett az előszobák és istállók falai,
a kunyhókba és a szántóvetők körei k ö z é ; s
századokig felejtve s tisztítlan hevert a férfitól
becsben nem tartott, a szépnemtől nem é r t e t t
honi ( !) nyelv."

Pedig:
„A legmagánállóbb, függetlenebb s legnagyobb
számú nemzet is a feneketlen mélység p á r k á n y á n
áll, s veszte előbb-utóbb elkerülhetetlenül bizonyos, ha nyelvét veszti; m e r t a nyelv a nemzeteknek lelke, mely, ha megsemmisült, t e n g h e t az
ugyan szolgailag azontúl is, de élet benne többé
nincs; mily hajborzasztó veszélyben forog még
maga lábán soha állni n e m tudott, mindig
függő maroknyi nép szomszédjai közepette; s
elmúlhatatlan veszte mennyivel bizonyosabb még,
ha nyelvétől megfosztva, örök némaságra kárhoztatok."

Es e nagy igazság ellenére is erős a nemességben az a felfogás, hogy a magyar „tartsa
meg alkotmánya legidősebb s legerősebb zálogát, a latin nyelvet."
A nemesség e felfogását egyrészt arra lehet
visszavezetni, hogy a latinnyelvű „ősi alkotmány "-ban kiváltságait, előjogait féltette, másrészt pedig arra, hogy kulturális visszamaradottságában konzervatívizmusa csökönyösséggé
fajult.
E szűkkeblűség és maradiság ellen kimondja,
hogy:
„Legyünk meggyőződve végre arról, hogy nemzetiségink, vallásink és felekezetink százszínűségei közt soha nem forraszthat minket s e m m i is
egy testbe, mint magyar nyelvünk hivatalosítása; mert míg tökéletesen nem értjük egymást...
mindaddig nagy sikerrel sem a kormány, sem a
közönség valódi hasznáról n e m fogunk tanácskozhatni."
„Nemzeti erőre nemzeti nyelv nélkül emelkedni akarni képtelenség, s így, midőn a legnagyobb türödelmesség és a külön vélemények
legnagyobb tisztelete mellett se lehet született
magyart, aki a magyar nyelv hivatalosítása ellen
szegül, egyébnek tartani, mint észbódultnak, vagy
hazaárulónak."

A nyelv joga tekintetében nem alkuszik s
így gúnyolja a második gyermekkorra emlékeztető óvatoskodást:
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„1832-iki kívánataink nyelvünk k ö r ü l már
merészebbek voltak, m e r t szinte oly túlságra
vetemedénk „három hónapi előkészület s józan
meggondolás (!) u t á n " végre minden alázattal azon
engedelmet kérnünk, hogy ezentúl magyarul szabadjon nekünk magyaroknak kérnünk s a királyhoz folyamodnunk és szólnunk. Mely természetelleni ideán, ifjúsági ábrándozáson s revolucionális tendentián egész Bécs kacagott, és sok
öreg ú r legkomolyabb ráncokba vonta szemöldökit."

Látja, hogy a legjobbak szavai még sem
hangzanak el nyomtalanul, sőt szárnyakat adnak az uralkodó eszmének. Tapasztalva az
ébredésnek itt-ott jelentkező szertelenkedéseit,
lemennydörgi az eszme haladását túlzásaikkal,
kicsinyeskedésükkel hátráltatókat:
„Nem hogy tiszteltük, becsültük volna, hanem
mi magyarok saját lábainkkal tiportuk, saját
kezeinkkel piszkoltuk be századok óta anyanyelvünket. Felébredünk valahára egy kissé hosszabb
s tán kialudtabb ébredségre s íme rögtön magyarosítani akarunk mindent. Ha becsmérelni,
kacagni meri valaki azt, mit mimagunk sem
t u d u n k becsülni, mimagunk is gúnyoltunk tegnap csak, de most egyszerre mindenkit imádására akarunk kényszeríteni — j a j a n n a k ; s mily
lármát ü t ü n k , ha idegen csak annyit m e r anyanyelvünk ellen, melyhez semmi gondja, mint
amit m a g u n k tudtunk merni, merészelni legszentebb s a j á t u n k ellen századokig!"
„ I t t látunk oláhokat magyar prédikációkat
hallgatni, de nem é r t e n i ; ott vesződik magyar
mester n é m e t tanoncokkal s viszont. Onnan hallik jajszó, mert az ing n e m magyarosan, a gatyán
belül, hanem azonkívül lógott. Amott társaság
némán mulatóz, mert benne csak magyarul szabad szólni, ehhez pedig nagyobb része nem tud.
Innen legvastagabb szidalom kong minden ellen,
ami n e m törzsökös magyar. Imitt készen van a
magyar öltözet a szolgabíró fogadására. S nem
ötlenek-e ilyes gyermekes erőltetései nemzetiségünk terjesztésének mindenünnen szemeinkbe,
tagadni nem lehet."
„ . . . ily lágyvelejű tompa erőlködések nemcsak h o g y nem segítendik nemzeti nyelvünk s
nemzetiségünk terjesztését elő, sőt azt kellemetlenné, sértővé és így gyűlöletessé tevén, még
végveszélybe is hozandják."
„ H a hasznossá, szükségessé t e h e t j ü k nyelvünket ; maga magától f o g terjedni mindinkább, valamint hasznuk és szükségeik után mindennap
jobban esengenek és törekednek az emberek. Ha
viszont hasznosabbá ós szükségesebbé n e m tehetjük, m i n t eddigelé volt, nincs erő, nincs hatalom,
mely olvadásától, enyészetétől megmenthetné."

Az utóbbi idézetben van az érdekegység gondolata, melyből, ha a nemzetiségek annak teljes tudatára jutnak, kifejlődik az érzelmi egy-
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ség. Még ettől is nagy az ú t a nyelvi és jellembeli egységig, vagyis a teljes nemzeti egységig.
E z t az ú t a t a legnagyobb m a g y a r szellemében
tegye meg a magyar t a n í t ó s á g : tökéletes céltudatossággal, józan okossággal és lankadást
nem ismerő zajtalan munkálkodással.

A megyei érdekű tanügyi lapok.
írta:

Gárdos

Mór.

Az országos érdekű, egyetemesebb irányú és
magasabb színvonalon álló pedagógiai lapok
mellett egyre nagyobb számban keletkeznek a
kisebb, csak egy-egy megye tanítóságát érdeklő
tanügyi lapok. Vájjon hiba-e ez? Véleményem
szerint, nem hiba. De csak akkor nem, ha ezek
a kisebb kört érdeklő, csekélyebb terjedelmű és
többnyire az egyes megyei általános tanítóegyesületektől kiadott lapok nemcsak azért keletkeztek, hogy épen csak legyenek, hanem, hogy
szabatosan körvonalozott, határozott célt szolgálnak. Ekkor nemcsak, hogy nem baj létezésük,
sőt nagy szellemi hasznára is lehetnek az illető
megyék tanítóságának. De általánosabb tanügyi
szempontból is hasznos hivatást tölthetnek be.
E lapok hivatása u. i. kétféle irányú. Részben
helyi tanügyi érdekeket célszerűen kielégítő,
részben pedig általános tanügyi érdekeket előmozdító.
Helyi érdeket azzal elégíthet ki az ilyen lap,
hogy úgy a megyei általános tanítóegyesületnek,
mint a kir. tanfelügyelőségnek hivatalos lapja.
A kir. tanfelügyelőktől a tanügyi adminisztráció rendesen annyi időt rabol el, hogy ez
őket igazi hivatásuktól, a gyakori iskolalátogatástól is elvonja. A tanfelügyelőség személyzetét pedig a sok rendeletmásolás, ezeknek
adminisztrálása g.yötri, bír megvan a jó igyekezet, és többszöri kísérlet történt, hogy őket
ez alól felszabadítsák. Milyen jó és mennyire
sokkal egyszerűbbé tehető a kezelés, ha a tanfelügyelőségnek kezeügyében van egy megyei
érdekű, hivatalos tanügyi lap ! Ebben a végrehajtás céljából leérkezett miniszteri rendeleteket
egyszerűen közzéteszi, ezt az iskolák vezetői
— ha őket erre valamely illetékes fórum kötelezi — tartoznak innen tudomásul venni s így
a személyzet nagy csomó irodai munkától könynyű szerrel szabadul.
De más irányban is könnyít az ily lap a
tanfelügyelőség munkaterhein. Némelyik tankerületben 400 — 500 tanító is van. Ezek nagyrésze összeköttetést tart fenn a tanfelügyelői
hivatallal. Az egyik ebben, a másik abban a
kérdésben óhajt felvilágosítást és a tanfelügyelőséget akarva, nem akarva, folyton írásbeli kérdezősködésekkel zaklatja. A tanfelügyelőség azután
vagy válaszol ezekre a kérdezősködésekre, vagy
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nem. Ha igen, akkor nagy tankerületben egy
munkaerőt maga ez az írásbeli felvilágosítgatás
majdnem állandóan elfoglalhat. Ha nem válaszol, ebből sok esetben kár háramolhatik egyikmásik tanítóra. S a tanítóság és tanfelügyelőség
közt némi elidegenülést is szülhet. Mind ennek
eleje vehető, ha a tanfelügyelőségnek — miként
nálunk Zemplénben is — van hivatalos lapja
és ebben azokról a kérdésekről, amelyek körül
a legtöbb tudakozódás folyik, esetről esetre felvilágosító közleményt ad ki. Ezáltal a sok
kérdezősködés elmarad, mert fölöslegessé válik;
vagy legföljebb csak igen szórványosan fordul
majd elő.
Ezt a lapot azonban nemcsak hivatalosan
veheti igénybe a tanfelügyelő, hanem, ha úgy
kívánja, általános pedagógiai irányításra is felhasználhatja. Minden megyében a kir. tanfelügyelő az, aki vezére és irányítója a tanítóságnak, akinek egyénisége a nevelés-oktatás
minémüségét illetően is érvényesülhet bizonyos
mértékben. Igaz, hogy a tanító munkásságát sok
minden szabályozza. A Tanterv, amely elég részletességgel írja elő a tanítás anyagát; a fejlődő
neveléstudomány, melynek elveit figyelmére méltatni tartozik; az oktatás külső és belső menetét
pedig a módszertan szabályozza. így, látszólag
alig lehet különbség A. megye és B. megye
tanítóinak nevelésügyi munkássága és e munkásság eredménye között. Nagy általánosságban
ez csakugyan így is van. De a hivatott tanfelügyelő sok tekintetben mégis rányomja megyéje tanítóinak nevelés-oktatásügyi munkásságára a maga egyéni bélyegét. Azaz, hogy
rányomná, ha ez módjában állana. De hogyan
és mikor tegye ezt ? Iskolalátogatásai alkalmával
azt is alig tudja, mittévő legyen előbb a rendelkezésére álló néhány órában, ameddig hat
osztály felülvizsgálására néhány évben egyszer
(többször legjobb akarat mellett sem igen jöhet)
ott időzik. Az elért eredményt puhatolja-e ki,
a tanító oktatási módszerét vizsgálja-e felül,
vagy végül a maga különlegesebb, sok tapasztalatából leszűrt tanítási eljárásával, elveivel
ismertesse- e meg a tanítót ? Hogy mindezeknek
kellően megfelelhessen, arra sokkal sűrűbb érintkezés és egy helyen hosszabb ideig való tartózkodás volna szükséges, mint amennyit a nagyon
szűkre mért látogatási idő tényleg megenged.
Ezt a sűrűbb és huzamosabb közvetlen érintkezést is pótolhatja némileg a megyei tanügyi
lap, ha az a tanfelügyelőségnek is lapja. Ha
u. i. iskolalátogatás közben valahol olyasmit
tapasztal a tanfelügyelő akár az iskola külső,
akár belső életében, a tanító módszeres vagy
nevelési eljárásában, amit megyéje egész területén meghonosítva látni óhajtana, szóvá teheti
a lap nemhivatalos részében. Még pedig ama
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tanító nevének fölemlítésével, akinek működésében e példaként felállítható eljárást tapasztalta.
Ezzel egyrészt a lehető legszebb elismerésben
részesítette az illetőt, másrészt a jó ügynek is
szolgálatot tett. Viszont, ha több helyen olyasmit tapasztal, amit, mint helytelent és károst,
ki szeretne küszöbölni megyéje területéről, általánosságban ezt is szóvá teheti, természetesen,
nevek mellőzésével. Ha a tanfelügyelő esetleg
nem ér rá, vagy ha nincs kedvére a tollforgatás,
a szerkesztővel való megbeszélés során mondhatja el ilyirányú észrevételeit. 0 majd nyélbe
üti a dolgot.
Az ily eljárás a tanítás és nevelés bizonyos
mozzanatai tekintetében az egész megye területén egyöntetűséget eredményezne.
A megyei érdekű tanügyi iap, mint a tanítóegyesület szócsöve, szintén jelentékeny szolgálatot tehet a tanügynek. Az egyesületi élet
felvirágoztatásának nélkülözhetetlen tényezőjévé
lehet. Sőt nélküle helyes irányú egyesületi tevékenységet elképzelni bajos is.
Az egyesületi élet többnyire a köri és közgyűlések tartásában csúcsosodik ki. Ennek azonban csak úgy van kellő értéke és szellemi sikere,
ha gondosan előkészítik. Az előkészítés munkája pedig nagyrészt a lap hasábjain folyik le.
Ellenkező esetben nagyon sivár a legtöbb köri
ülés és közgyűlés képe. Szellemileg hullámokat
nem vetett, sem megelőzőleg, sem utólagosan.
Sablonszerű és gépies az egész lefolyása.
Sokhelyütt csak a következőkből áll az egyesület működése. Az elnök összehívja a közgyűlést. A tárgysorozatot ledarálják. Az előadók
felolvasása esetleg oly vadonatúj dolgokat
tartalmaz, amelyekhez megfelelő előtanulmány
híján hamarjában hozzászólani sem lehet. így
üdítő, termékenyítő eszmecsere ki nem fejlődhetik. Ilyenkor rendszerint előrántják az előadó
megdicsérését s ezzel a tétel el van intézve. Ez
nem lüktető egyesületi é!et, csak puszta formaság.
Egészen más lehet a képe az egyesületi közgyűlésnek, ha az egyesület lapja segítségével
gondosan előkészítik annak tárgyait. Már hónapokkal előbb közzé lehet tenni a tételeket, amelyekről a közgyűlésen szó lesz. Ezekről pro és
kontra ecsmecserét lehet folytatni már előzőleg is.
Ezzel már eleve fel lesz ébresztve az érdeklődés
a tétel iránt. Néhány héttel a közgyűlés előtt
pedig az előadó közölheti a lapban előadása
vázlatát, hogy a tagok megismerkedjenek az
előadás lényegével, gondolkozhassanak róla,
tanulmányozhassák a témát és esetleg önálló
véleményt igyekezzenek maguknak formálni. így
a közgyűlésen magas színvonalú, termékeny
eszmecsere indulhat meg. Ha olyan a tétel, hogy
ellenkező nézetek fejlődhetnek ki körülötte, akkor
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a közgyűlés legyen a döntő szellemi ütközet
színhelye. Ilyen módon van hivatva a lap az
eleven egyesületi életet megteremteni.
Aközgyűlés előkészítésében azonban nem merül
még ki a lap munkássága. A közgyűlés után is van
még szerepe. Ez a szerep arra irányul, hogy a
közgyűlésen történteket megrögzítse, a közgyűlés
lefolyásáról azokat a tagokat, akik azon bármi
okból jelen nem lehettek, bő tudósításban értesítse. Még pedig olyformán, hogy csaknem oly
szellemi hasznuk lehessen a beszámoló elolvasásából, mintha hallgatók lettek volna jelen a
közgyűlésen. A figyelemreméltóbb közgyűlési előadásokat leközölheti, hogy akik már hallották
is, újból hozzáférhessenek, akik pedig nem hallották, így juthassanak azok élvezetébe, ügy a
közgyűlésen jelen volt, mint távolmaradt egyének tárgyilagosan és kellő színvonalú dolgozatban utólag is hozzászólhassanak a közgyűlésen
hallottakhoz, hogy mindenoldalú tanulság szűrődhessék le.
így az egyesületi működés áldásos lesz és
ehhez nagymértékben fog a megyei érdekű
tanügyi lap is hozzájárulni.
*

Eddig a kir. tanfelügyelőség irodai munkaapasztásának, irányító tevékenységének és a
megyei tanítóegyesület életének szempontjából
körvonaloztam röviden a megyei érdekű tanügyi
lapok hivatását, fontosságát. Vizsgáljuk most
már: vájjon általános tanügyi szempontból és
az egészséges tanítói közszellem előidézése, ápolása, ébrentartása szempontjából milyen hivatás
vár az ily kisebb lapokra.
Sok olyan, aminek a nagyobbak épen általánosabb, egyetemes irányuk miatt meg nem
felelhetnének. Ezek inkább csak általánosabb
kérdésekkel, iránytadó tételekkel foglalkozhatnak, míg a tanügy különlegesebb, inkább apró
részletekre kiterjedő, a pedagógiai gyakorlatra
vonatkozó, szűkebb körben, kisebb helyi határok
közt megoldandó kérdések tárgyalására inkább
ezek a kisebb lapok alkalmasak.
íme, egy-két példa rá.
Az egyes, régibb iskolák irattárában, vagy
tanítóinak tapasztalatában, emlékezetében sok
olyan pedagógiai értékes kincs van elrejtve,
ami idővel elkallódik, teljesen kárba vesz. Ezek
feldolgozására, megrögzítésére buzdítani és így
ezeket a fontos, hiteles, értékes adatokat a tanügyi történet részére megmenteni megyénként
az ily lapok hivatása. Ez adatok érdekesebbjeinek, értékesebbjeinek közlésére hasábjaikat
megnyitni az ő feladatuk. Sőt felhívhatnák akár
közvetlenül, akár a kir. tanfelügyelő közvetítésével a megye intéző köreinek figyelmét arra
is, hogy a hazai tanügynek mekkora szolgálatot
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tehetnének, ha az egyes iskolák tantestületeinek
az iskolák hiteles adatait előtáró történeti munkái alapján arra való egyénekkel megíratnák
a megye tanügyi monográfiáját. Sőt, nézetem
szerint, rendkívül szükséges, fontos és hálás
dolog volna ezt a munkát megyénként az egész
országban végezni, azonos szemponí ok figyelembevételével. A szempontokat erre nézve valamely
országos tanügyi fórum állapíthatná meg. Ezekből a monográfiákból azután az egész nemzet
tanügyi története volna megalkotható.
A nagy nemzeti tanügytörténet megalkotása
méltó milléniumi alkotás volna az eddigi tanügyi
törekvések betelőzésére. Az igaz, hogy a millénium hivatalos megünneplésétől már több, mint
egy évtized választ el bennünket. De hát ez
nem jelentékeny idő egy nemzetnek sem általános, sem kultúrtörténetében és így bízvást
mondhatjuk, hogy most még a millénium esztendeit éljük és a millénium emlékére méltó
alkotásokat létrehozni még nem túlhaladott
dolog.
Az egyes monográfiák megalkotásában a
megyei érdekű tanügyi lapoknak nagy és nemes
feladat jutna osztályrészül — ha magasabb
fórum erre nem vállalkoznék — az általános
szempontok megalkotásával, közzétételével, a
munkakedv szításával, ébrentartásával, a munka
eredményeinek közlésével stb.
Az országos érdekű tanügyi lapoknak — miként ezt a Néptanítók Lapja t. szerkesztője e
lapra vonatkozóan ki is fejtette — az a hivatásuk, hogy ezeket az eszméket mindenoldalúlag
meghányják-vessék. Ha ezek a megbeszélések,
hozzászólások esetleg kisebb színvonalúak is,
mint amilyenekhez nagyobb lapjaink szoktatnak,
az nem baj. Mindegyik mond azért valami újat,
valami figyelemreméltót, mert ez a föltétele
meg kell, hogy legyen a közlésnek. A központban megindított ti agy eszméknek tehát ezekben
a lapokban nyilvánulhat mintegy a hullámverése.
A tanügyi irodalom hivatott művelőinek e
lapok lehetnének mintegy az előiskolái, ahol a
szárnyaikat bontogathatják. Hogy nagy lévén
az ily kisebb lapok száma, sok embert csábít
tollforgatásra, az — nézetem szerint — nem
hiba. Csak az írhat, akinek mondanivalója van.
Hogy pedig mondanivalója legyen valakinek,
gondolkozni, tapasztalataival számot vetni, tanügyi munkákat tanulmányozni, szóval, szellemét
foglalkoztatni, művelni kénytelen. Ez meg csak
előnyére válhatik úgy az egyénnek magának,
mint általában a tanügynek.
Anélkül is elképzelhető a gyakorlati pedagógia terén kiváló tanító, hogy valaha egyetlen
tanügyi cikket megírt volna az illető a képesítői
pedagógiai dolgozaton kívül. Iskolája azért elsőrangú lehet. De annál inkább föltehető a ki-
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válóság annál, aki a gyakorlaton felül a tanítás,
a nevelés elméletével is foglalkozik és működése
irodalmi téren is számottevő. Az ilyen egyén
nagyobb intelligenciáról, hivatásának magasabb
szempontból való felfogásáról, önképzésről, tisztultabb felfogásról tesz tanúságot. A tanítóknak
irodalmi munkálkodásra szoktatása tehát nem
káros dolog, sőt ellenkezőleg, csakis javára szolgálhat a tanügynek.
Vannak továbbá a jelent különösebben foglalkoztató kérdések, melyek megoldását szintén
könnyen előre vihetik ezek a lapok. Ezek közül
való p. o. az a pedago'giai kérdés, hogy „szükségesek-e az évzáró-vizsgák, és ha igen: milyenek legyenek azok?" Vagy az a tanügyi kérdés,
hogy „a népoktatás ingyenességéről szóló új
törvény milyen helyzetet fog teremteni általában
és különösen is az egyes megyékben, városokban, falvakban stb.?" Az ilyen kérdéseket egyegy megye területén felszínen tarthatja, sőt
annyiban megoldásra is viheti elméletben a
megyei érdekű lap, hogy teljesen tiszta képet
szerezhet és nyújthat arról, hogyan gondolkozik
az illető pedagógiai kérdésekről egy-egy megye
tanítósága. Felhívhatja pl. a lap az illető megye
tanítóit, hogy mindenki nyilatkozzék e kérdésekről. Aki úgy óhajtja, hosszabb értekezésben,
akinek ideje vagy kedve nincs erre, röviden
vesse papírra az egyes kérdésekről táplált gondolatainak lényegét. Arra sem kell az illetőnek
gondot fordítania, hogy irodalmi formába öltöztesse mondanivalóit. Fő a nyers gondolat. A
szerkesztő majd nyélbeüti maga a lap számára,
vagy pedig számontartja a benne foglalt új
gondolatot. Amelyik tanító erre sem vállalkozik,
küldjön be akár egyszerű levelezőlapon, pl. a
vizsgálatokra vonatkozóan, egy-két sorban legalább csak annyit, hogy helyesli- e vagy ellenzi- e
azok megtartását és néhány mondatban fejezze
ki azt a legfőbb érvet, ami őt ily állásfoglalásra bírja. Négy ötszáz tanítónak ily megszavaztatása is már tiszta képet nyújt arról,
hogy országszerte is mikép gondolkodnak e
kérdés felől. A begyűlt anyagot aztán valaki
feldolgozza és ezzel nagyban előmozdítja az
illető tanügyi kérdés megoldását.
Országos érdekű pedagógiai lapok egyre ritkábban szoktak ma már gyakorlati pedagógiával foglalkozni; pl. gyakorlati tanítási mintaleckéket alig közölnek, holott ezek úgy az íróra,
mint az olvasóra nézve nagyon tanulságosak.
E lapokban ezek is tért foglalhatnának. Az
iskolai évben előforduló egyes érdekesebb pedagógiai esetek közlése és megvitatása szintén
nagyon érdekelheti a tanügy munkásait.
Előfordul, hogy egyik-másik érdemes tanítót
hosszabb-rövidebb idei működés után ünnepelnek. Munkásságuk méltatása ilyenkor szintén e
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lapok hivatása. Ezzel a méltatással egyrészt
erkölcsi jutalomban részesíti a lap az ünnepeltet,
másrészt követendő példát állít az ifjabb tanítónemzedék elé. Kiválóbb pedagógusok életének,
működésének ismertetése különösebb alkalom
kínálkozása nélkül is érdekel minden tanférfiút.
Vagy kidűlnek sorainkból egyesek. Hogy ne
múljon el egy tanítói élet sem úgy, mint egy
szappanbuborék, teljesen nyom nélkül: kegyeletes dolog róluk bővebben megemlékezni. Ez
is — amennyiben bár érdemes, de nem kiválóbb
jelentőségű egyénről van szó — csak az ily
helyi érdekű lapban van helyén. Ezzel emléket
állítottunk neki és ápoljuk magunk közt az
emlékezetét.
Végül hétről hétre való megjelenésével ápolja
az egy-egy megye területén működő, különféle
fokozatú, jellegű és felekezetű tanügyi munkások
közt az összetartozás, a testvéries együttműködés szükséges voltának érzetét. Rombolja azokat a fölösleges, mesterséges válaszfalakat,
amiket különféle viszonyok és körülmények
tanító és tanító közé emelnek. Egy táborba
egyesíti a tanügy összes munkásait. így az ily
lap kisebb területen az egységes közszellemnek,
az egészséges szellemi életnek szinte nélkülözhetetlen tényezője.
Az elmondottakban koránt sincs kimerítve
mindaz, amit e lapok szükséges és hasznos volta
mellett fel lehetne hozni. Csak egy-két eszmetöredéket volt szándékom felszínre vetni, annak
igazolására, hogy a jól vezetett megyei érdekű
tanügyi lapok elszaporodása nemcsak hogy
semmi veszedelmet nem rejt magában, hanem
határozott hasznára válhatik tanügyünknek. Sőt
e lapok ügye méltó volna arra is, hogy valamely magasabb tanügyi fórom figyelmére méltatná és azok szellemi irányítására szempontokat
szolgáltatna.
— Ünnepélyek az iskolában. Szentgyörgyi
Dénes marosvásárhelyi állami tanító egy havonként megjelenő folyóiratot készül kiadni, mely
kizárólag az egyes iskolákban tartani szokott
különböző ünnepélyek anyagául szolgáló költeményeket, alkalmi beszédeket és énekeket, melodrámákat, kis színdarabokat, monológokat stb. fog
tartalmazni. A közlemények kiterjednek az összes
iskolai válfajokra, az óvodák, az elemi, közép- és
szakiskolák minden nemét figyelembe véve. A
szerkesztőt munkájában egy nagyobb bizottság
támogatja, melyben mindennemű iskola tantestületéből van egy-két tag. Az első füzet f. é. november
1-én jelenik meg Egy füzet ára 60 fillér lesz.
Előfizetni akárhány füzetre lehet. Mindennemű
megkeresés vagy küldemény a szerkesztő címére,
Marosvásárhelyre intézendő.

LAPJA.

33.

SZÁM.

A helyesírás tanításáról.
írta: Benkö

Sándor.

Régi keletű, de ma is jogosult panasz az,
hogy még az érettségizett és képesítőzött ifjak
között is sokan állanak a helyesírással hadilábon.
A középiskolák alsóbb osztályainak és az
elemi iskolák tanulóinak helyesírása pedig megdöbbentő rossz. (Bizonyítékért nem megyek
messze: egyszerűen e lap szerkesztői üzeneteire
hivatkozom.)
Annál csodálatosabb e jelenség, mert hiszen
a magyar egyike a legfonetikusabban írható
nyelveknek s a magyarul helyesen beszélő,
csekély tudással helyesen is írhat. A magyar
nem ír a kimondott kűlen helyett kühlen-1,
bordó helyett Bordeaux-1, sekszpír helyett
Shakespeare-t és ha a szabadság helyett szabaccságot, a hagyjon helyett haggyont is mond,
az ilyenek leírására oly könnyen rávezethető,
hogy miattuk nem kell esztendőkön keresztül
nyelvtani szabályokkal kínozni a mesélni és a
tanulásban is gyönyörködni szerető gyermeket.
A helyesírás tanításában elért csekély eredmény okát abban találom, hogy még mindig
ragaszkodunk a mult század mindent agyongrammatizáló rendszeréhez. Vérmes reményeink,
melyeket e tekintetben az 1905. évi miniszteri
Tantervhez és Utasításhoz fűztünk, csak részben teljesültek. Azt hittük, hogy az Utasítás
örökre száműzni fogja az elemi iskolából a
grammatikát, de csalódtunk. Mert amíg egyfelől
kijelenti, hogy a grammatizálásra csak a végső
esetben van szükség, másfelől a tanítás anyagában csaknem csorbíttatlanul felöleli a régebben tanított grammatikai részt. Igen természetes dolog, hogy az Utasítás szellemében készült
nyelvtani gyakorlókönyvek, csakúgy mint régebben, most is tobzódnak a szabályok levonásában, a nehéz és erőltetett nyelvtani elnevezések
fölsorolásában. Ugyancsak természetes dolog,
hogy az Utasításnak és az Utasítás szerint készült nyelvtanoknak nyomdokain haladnak a
tanítók és tanfelügyelők.
És mi újra kénytelenek vagyunk szabályokat
annyival is inkább tanítani, mert nem tudhatjuk, hogy a látogató tanfelügyelő nem a régi
grammatizáló rendszer híve-e s ha tanítványaink
még oly helyesen is tudnak olvasni és írni, szabályokat azonban nem tudnak, megeshetik,
hogy a tanfelügyelő az eredményt rossznak
minősíti. Mivel pedig az osztatlan iskolákban
a tanításidő oly csekély, hogy az a helyesírás
gyakorlására, szabályok levonására és megtanítására sehogy sem elégséges: a helyesírás
marad a csendes foglalkozásra, a tényleges
tanítás alatt pedig a szabályokon nyargalunk.
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így aztán könnyen észrevehető eredmény lesz.
A gyermek szabatosan el fogja mondani, hogy
mi az alany, állítmány, tárgy, jelző, határozd,
hogy van főnév, melléknév stb.; tudni fog az
alanyi és tárgyas igeragozásról, a szóképzésről stb.
Hogy e grammatizáló módszer napjainkban
is dívik, megint közelről szerzek bizonyítékot
és e lapra hivatkozom, melyben a Tanterv és
Utasítás kiadása után is (az előbbi szerkesztő
úr idejében) jelentek meg olyan nyelvtani
mintatanítások, melyeknek egyikét a Magyar
Nyelvőr méltán nevezi a grammatizálás lélekölő,
kirívó és elrettentő példájának. E hivatkozásomat az teszi érdekessé, hogy akinek a cikkét
a M. Ny. oly nagyon elíteli, az a cikkíró maga
is élesen és határozottan kikelt egyik régebben
írt cikkében a grammatizálás ellen.
Látni való tehát, hogy a grammatizálás oly
annyira belénk csontosodott, hogy akaratlanul
is jármába hajtjuk a nyelv és helyesírás tanításának módját.
Pedig szerény véleményem szerint gramm atizálásra parányi szükség sincs, mert a magyar
nyelv szavainak legnagyobb része — mint már
előbb is említettem — fonetikailag írható le.
Es ha vannak is szavak, melyeknél írásunk
etimológiai írássá válik, ezeknek a helyésírása
sok gyakorlással, a hibásan írottak állandó
kijavításával könnyebben elsajátítható, mint a
sok nyelvtani szabály levonásával és erőltetett
szakkifejezések megtanításával.
Hiszen a gyermek amiként beszélni, úgy
olvasni és írni sem szabályok szerint tanul meg,
hanem sok ismétléssel, gyakorlással, úgyszólván
gépiesen sajátítja el őket.
Az olvasni kezdő gyermek betűz, szótagol.
Ezen a fokon minden hangot, szót az írás
szerint ejt ki. Még az ily szókat is: tudta,
fáradt, szakgat, imádság stb. Ezzel az olvasással kapcsolatosan történik a megfelelő anyagnak hűséges, betű szerint való másolása. Ilyen
módon megtanul gépiesen, de precízen olvasni
és másolni.
A másolást nyomon követi a fokozatosan
elrendezett anyagnak diktálás után való íratása
(amit újabban ok nélkül nagyon elhanyagolnak).
Diktáláskor minden szótagot, minden hangot
tisztán, megérthetően kell kimondani és a gyermekekkel hasonlóképen hangoztatva, ismételtetni kell.
Az olvasástudás szintén fejlődik. A szaggatott szótagoló olvasást lassan, lassan a folyékony olvasás váltja föl. Ekkor kezd a gyermek
először olvasni szabadság helyett szabaccságot,
tudta helyett tuttát, de ha résen leszünk és
minél számosabb esetben megkérdezzük az
olvasótól, hogy miért mondja a szabadságot
szabaccságnak, a tudját, tudtát, tuggyának,
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tuttának stb., a gyermek magától is, de figyelmeztetésünkre okvetlen megérti, hogy azért,
mert az egymás mellett álló dt-t, ds-t, kg-t,
gys-t (így!) a folyékony olvasásban vagy beszédben igen nehéz kimondani.
A helytelenül írt dolgozatot a maga eredetiségében olvastatnám, betűztetném el. S a precízen olvasni tudó gyermek maga is mosolyog,
ha írásában regel-t, öszeg-et, eleset-et, kenyerett-et olvas.
A szabadság, igazság és hozzájuk hasonló
szók helytelen írásakor megmagyaráznám, hogy
e szavak a szabad-ból, illetve igaz-ból lettek,
mint a katona szóból a katonaság, emberből
az emberség stb. Ez a magyarázat teljesen
fedi a grammatika - adta magyarázatot, azzal
a különbséggel, hogy nem gyötrődnénk órákon,
heteken át a tő-, gyökér-, származék-, alapszavak, képzők, képzőilleszkedések meghatározásaival, hanem ehelyett írnánk, olvasnánk
háromszor annyit, mint ma.
Mert azt a grammatizálás hívei is elismerhetik, hogy nem az a gyermek tud helyesen
írni, aki a szabályokat tudja, hanem az, aki
jól tud olvasni. Ezt az állítást bizonyítja ama
tapasztalat, hogy a jóolvasó gyermekek számtalan esetben már azon a fokon is helyesen
tudják a multidejű igéket, képzett és ragozott
szókat leírni, mikor még a ragozásnak, szóképzésnek hírét, nevét sem hallották.
Magyarázata e jelenségnek, szerintem az,
hogy a gyermekben önmagától, jobban mondva
a sok betűzéstől, írástól, olvasástól etimológiai
érzék fejlődik ki és ez az érzék az írást részint
ösztönszerűleg, részint tudatosan a helyes irányban vezeti.
Ráérnénk továbbá az írások közös kijavítására. Meglenne még az a nagy előny, hogy
két-három, sőt négy-öt osztályt is össze lehetne
ily írástanítás mellett az osztatlan iskolákban
vonni. Pl. diktáláskor a H., HI., IV. osztályosok írnának, az V—VI. osztálybelieket pedig
közéjük ültetném ellenőrzőknek. Ellenben grammatikánál egyik osztályt sem vonhatom a másikkal össze, mert a felsőbb osztályosoknak a
már tanult és jól ismert anyag unalmas, fárasztó.
De rátérve az írás további fokozataira, a
másolás és diktálás után teljesen hasonló útonmódon az emlékezetből való írás és végül a
fogalmazás következnének.
Itt meg kell jegyeznem, hogy amint a másolás és diktálás anyagát, úgy az emlékezés
után való írás és fogalmazás anyagát is rendszeresen, fokozatosan és részletesen kell kidolgozni. így az emlékezetből való írást a könyv
nélkül is jól tudott apró mesék leírásával kell
kezdeni és fokozatosan nehezebb tárgyat kell
íratásra választani.
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A másolás, a diktálás, az emlékezetből való
írás a helyesírást szolgálják és a fogalmazás
bevezetésére alkalmasak. A fogalmazás az írástudás koronája. Ha azonban a gyermeknek
még e végső fokon is a helyesírás nehézségeivel kell küzdeni: a fogalmazás illuzóriussá
válik.
A fogalmazást, tárgyi egyszerűségénél fogva
a leírással kezdhetjük, bárha a gyermek szívesebben ír cselekvésekről. Általános elvül jó
tudni azt is, hogy újabban jeles pedagógusok
hangoztatják, hogy a fogalmazás tárgyának
megválasztását minél többször a gyermek tetszésére bízzuk.
A helyesírás és fogalmazás tanításának mindeme fokozatait és elveit kitűnően szerkesztett
vezérkönyvben kellene kidolgozni és a ma
használatos nyelvtankönyvek helyett ezt kellene
a tanítóság kezébe adni. Ebben a vezérkönyvben a tanítás teljes anyaga, mondjuk, a grammatika minden esete földolgozva lenne. Mert
a grammatikát a tanítónak kitűnően kell tudnia és gyakorlatilag alkalmazni, de annak a
törvényszövegét és kifejezéseit megtanítani nemcsak fölösleges, hanem káros is.
Felfogásom nem új, bárha nagy részét keserves tapasztalatok árán magam szereztem,
mert engem is minden iskolákon által a grammatika pórázán vezettek.
Sohasem feledem el, hogy iskolatársaimnak
legnagyobb része a nyelvtant gyűlölte, mert
elvont, gyermeknek érthetetlen.
Miért tanítsuk hát a gyermeket gyűlöletes
dolgokra? Hogy az ideges tanítók és tanulók
száma még jobban szaporodjék?
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iskolai tanító javadalmát képező földbirtok jövedelme értékének megállapítása iránti ügyében
B. vármegye közigazgatási bizottsága által 1908.
évi november hó 4. napján 2 2 1 1 / 5 8 1 5 . szám
alatt hozott határozat elleni felebbezésnek címzett
panaszát 1909. évi m á j u s hó 5. napján tartott
nyilvános ülésében az 1907. évi XXVII. törvénycikk 8. §-a alapján tárgyalás alá vévén, következőleg ítélt: A magyar királyi közigazgatási
bíróság a panasznak helyt nem ad. Indokok:
A közigazgatási bizottsági határozatnak azt a
rendelkezését, amellyel a panaszos tanító javadalmát képező 2 3 h. 146 öl területű birtok tiszta
jövedelme, hasonló minőségű földekért elérendő
haszonbért alapul véve, 644 koronában lett megállapítva, panaszos abból az indokból t a r t j a sérelmesnek, mert az 1893. évi XXVI. törvénycikk
alapján történt megállapításnál ennek a földnek
jövedelme értékéül a 1 7 3 korona 32 fillér
kataszteri tiszta jövedelem lett elfogadva, már
pedig az 1907. évi XXVII. törvénycikk 8. § ának
utolsó pontja szerint az 1893. évi XXVI. törvénycikk alapján már megtörtént
megállapítások
érintetlenül maradna,k. A panaszosnak ez az érvelése azonban nem helytálló, m e r t az 1907. évi
XXVII. törvénycikk 8. §-ának végpontja szerint az
1893. évi XXVT. törvénycikk alapján való megállapítások csak abban az esetben maradnak
érintetlenül, amidőn ezen előbbi megállapítás
alapján a tanító már állami
fizetéskiegészítést
nyert, úgyde, a panaszos tanító állásával egybekötött helyi fizetés kiegészítésére államsegélyben
az 1907. évi XXVII. törvénycikk életbe léptéig
nem részesült, tehát az idézett törvényszakasz
értelmében a javadalmát képező földbirtok jövedelme, a községben levő hasonló minőségű földekért elérhető haszonbérek arányában, újból volt
— A terményjárandóságok megállapítása. megállapítandó. A földbirtok jövedelméül megAz 1907. évi XXVII.
törvénycikk 8. §-ának állapított összeg túlmagassága ellen emelt kifogás,
az a rendelkezése, hogy az 1893. évi XXVI. részint, mert e tekintetből panaszos semminemű
törvénycikk alapján a tanítói fizetés kiegészítő bizonyítékot sem kísérel meg érvényesíteni, részint
részét alkotó iskolai ingatlan haszonélvezetének, pedig, mert a megállapítás ellen az 1907. évi
valamint a terményjárandóságok (étdnemüek, XXVII. törvénycikk 4. §-ában foglalt felszólamlási
fa, jószágtartás stb.) pénzértékére vonatkozó jogával nem élt, figyelembe nem vehető. Ezekkel
megállapítások, amennyiben azok álapján a szemben panaszosnak az az érvelése, hogy miután
tanító már állami fizetéskiegészítést nyert, érin- korpótlékban részesült, még pedig államsegélvt
tetlenül maradnak, nem alkalmazható oly eset- igénybe véve, az 1 9 0 7 . évi XXVII. törvénycikk
ben, amidőn a tanító nem állami fizetéskiegé- 8. §-ának végpontjában megállapított kivétel fennszítést nyert, hanem csak ötödéves korpótlékban forog s így ú j a b b értékmegállapításnak helye
részesült, és ily esetben az 1907. évi XXVII. nem lehet, azért nem bír törvényes alappal, mert
törvénycikk álapján járó fizetés kiegészítésénél a korpótlékra adott államsegély nem minősíthető
az ingatlanok, terményjárandóságok értéke az állami fizetés kiegészítésnek, miután a törvény
idézett 1907. évi XXVII. törvénycikk 8. §-ának 2. §-ának 2. pontja szerint a korpótlék az alap2. és 3. pontjai értelmében újból állapítandó meg. fizetésbe be nem számítható, már pedig a 8. §
végpontja az állami
fieztéskiegészítésben,
nem
í g y döntött a kir. közigazgatási bíróság 1 9 0 9 .
pedig a fizetésbe be nem számítható korpótlékban
évi 1802. K. számú következő ítéletében: Ő Felrészesült tanítóra vonatkozólag rendeli az előbbi
sége a király nevében a magyar királyi közmegállapításnak érvényben maradását.
igazgatási bíróság Gr. Sándor d — i gör. kel. nép-
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SZÉPIRODALOM.
Egyik perc bús . . .

Hárs alatt.

Egyik perc bús, a másik csodás;
Hirtelen jön minden változás.
Pillanatra fény vibrál, szökel,
Másikba' megint felhő közel.

Holdsugáros éjszakában
Virágzó hársak ölén,
Szövögetjük álmainkat,
Festegetjük a j ö v e n d ő t : te, meg én.

Föl-le járok akácfák alatt,
Ott talál a nyári alkonyat.
Amíg az ég alját nózdelem,
Harmat lesz a lombon, levelen.

Átkarolva, rámborulva
Csillagfényes éjjelen,
Üdvösséges virradatról,
Mennyországról beszélgetsz te énnekem.

Esti lepkék raja útra kel,
A virágot zsongva önti el.
S míg a lepkehad röpdös, zsibong,
Kibúvik a fénylő, teli hold.

Fehérséges boldog órák
Hamvas, tiszta fátyolát
Teríted rám halkan, lágyan —
Szerelmeddel szövöd át az éjszakát.

A szendergő békés föld felett
Csillagtábor tündököl, nevet.
Halk szellő fut. — Szél fuvalma, csitt;
Bosszantod a bokrok álmait.
Megint az égre tekint szemem.
Elébb hattyúk voltak az egen,
Hová lettek ? a határ felett
Jönnek már a barna fellegek . . .
Harsányi

László.

Az én hársfám nem olyan, mint más fa,
Ilyen fa több, tudom, nincs e tájba'.
Három madár — mind éneklőfajta —Ütött tanyát tavasz óta rajta.
Ökörszem költ a legalsó ágon,
Följebb ül a cinke négy tojáson.
És e fölül fülemile fészkel
Zengő dallal, pajzán csicsergéssel.
Ök alkotják az én kis családom;
El nem adnám őket egy világon.
Oly szelídek, bizalmasak hozzám,
Velők eszem ebédem, uzsonnám.
hársfám nem olyan, mint más fa,
fa több, tudom, nincs e t á j b a ' :
fészkel az én kis családom,
örömem, minden boldogságom.
Kunz

Visolyi

Mária.

Gárdonyban.

Az én hársfám.

Az én
Ilyen
Rajta
Nagy

Éji órák múlófélben,
Hársvirágok hullanak —
Hulló szirmok a szívünknek
Hervadásról, elmúlásról szólanak.

Zoltán.

Hol örömem színes bölcsője ringott
És a gyönyörnek pompája virult;
Ahol a szent vágyak bimbaja nyílott,
Mikor az álmok parázsa kigyúlt;
Hol nyárestén virágok illatában
Figyelgettem a madár énekét . . .
ím' itt vagyok, — pedig de messze j á r t a m ! S elém jön sorra mind a régi k é p :
Szép gyermekévek tudatlan világa,
Örök emlékű gondtalan napok.
Mikor a lelkem derült kacagása
Félönkéntelen ajkamra csapott.
Tovaszállt, elmúlt édes gyermekévek
I f j ú varázsa e vidékre köt.
— És később, azt a névnélküli szépet
Itt sejtettem meg cserfáid között.
Te ringattad gyönyöröm bölcsejót.
Itt j á r t valaki egyszer énvelem.
— Könnyes szemekkel nézek én feléd;
Mint akkor, midőn első énekem
A legelső ábrándokról dalolt . . .
Gárdony, hol Ő enyém volt valaha:
— Bár most napom kissé búra hajolt —
Örökké szép lesz réted hímpora!
Szép

Annuska.
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Egy tanítónő álmai.*
írta:

Steindlné

Ludvig

Mária.

Beíratáskor.
Lassan bandukolok föl az iskolába, mintha
meg akarnám hosszabbítani ezt az édes izgatottságot. Végre, mégis felérek s leülök a nagy
zöld asztal elé, amelyre kikészítek téntát, tollat,
nagy, kékkötésű iskolanaplót és várok. Nem
bírok gondolni semmire, csak nézek ki s a
virágos ágyakon túl megakad a szemem egy
pár mozgó alakon. Mind közelebb jönnek. Ünneplőbe öltözött, ráncos szoknyájú, selyemkendös nénik vezetnek tisztára mosdatott, fehér
ingujjú fiúcskákat, simára fésült, takaros kislányok kézenfogva jönnek. A másik útról kalapos asszonyok hoznak matrózkabátkás, kényesruhás gyermekeket s itt bent, az én nagy, zöld
asztalom körül találkoznak. Együtt van a gazdag és szegény, a gyönge és erős, a kényes és
a küzdelemhez szokott.
És a kalapos s a selyemkendős asszonyok,
a szülői szeretet féltésével bízzák rám a gyermekeiket.
Szeretném kikiáltani hangosan, hogy meghallják azok is, akik még csak most kerülnek
be a rétek alá, hogy engedjék hozzám a kisdedeiket, mert nálam a szeretet országa vár
rájuk.
A kezem remeg, amíg a neveket leírom és
még egyre újak jönnek, mindig jobban gyarapodik az én kis táborom s a hangom még
mindig meg-megcsuklik, amíg szólok hozzájuk.
Nem látom, hogy a bársonyos, vagy a kartonszoknyácskás áll-e előttem, csak azt érzem,
hogy két gyermekszem tapad rám. Tudom,
hogy ez az a perc, amikor meghódíthatom
magamnak, vagy örökre elveszíthetem s a vágy,
hogy majd ő is szeressen, a leggyöngédebb
hangokat váltja ki belőlem. Tudom, hogy a
szeretettel nem téveszthetek célt, mert az megfélemlíti a pajkosat, bizalmassá teszi a magábazáikózót s felbátorítja a félénket.
A hajnali napsugár már arcomon táncol s
a szemem mosolyogva nyitom fel, míg rámragyog az álomiskola kis lakóinak tekintete.
Az első óra előtt.
Ablakomból figyelem meg az én kis tanítványaimat, amint jönnek az iskola felé. Némelyik szalad is, türelmetlen kis szíve hajtja, hogy
már láthassa, mi lesz ott. S az egész arcuk
csupa bizalom, csupa őszinte hit.
Ezt látva, az arcom elkomolyodik, súlyos
kérdések támadnak meg. Mivel fogadom őket?
Hogyan bánok majd velük, hogy ez a nagy
* Részlet egy nagyobb munkából.
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bizalom el ne tűnjék az arcukról, hanem még
megerősödjék és tudatosabbá váljék.
Lehajtom a fejemet és gondolkodom s lassan
kitisztulnak a képek.
Mindnyáját egyformának tekintem és szabadakaratú kis lényeknek. Nem kényszerítem őket
egymás mellé, hanem megadom nekik azt a
jogot, hogy mindegyik maga választhassa meg
a szomszédját. Azt kereshesse ki, akihez legjobban vonzódik s akiben legjobban bízik, hogy,
ha majd nehéz feladatokkal vívódik, feléje hajol
és segítségére siet. Ha szüksége van a fiú erejére és bátorságára, válassza azt szomszédjának,
hogy majd aztán maga is bátor és határozott
legyen mellette. Ha álmodozó, mesélő kis lényének jobban megfelel egy csöndes kis leánypajtás, aki majd az iskolán kívül is megérti,
ha virágszedés, babaruházás közben terveket
sző, vegye azt maga mellé. S ha majd kialakul ez a tarka kis tábor, akkor közéjük lépek.
Nem kezdem meg az iskolaévet olyan szabályok felállításával, amelyeket be kell tartaniuk s nem keltem fel bennük a szabadságukat
megvédő „azért is"-t azzal, hogy felsorolom a
büntetéseket, ha valamelyik törvény ellen véteni
találnak.
Végignézek rajtuk. Látom, hogy az én kis
tanitványaim 8—10 éves gyermekek. Az apróbbak mellettünk vannak egy másik teremben,
az idősebbek meg amott túl, a nagyok iskolájában.
Tehát, már megértik az írást, de még a
mesék megkapják a lelküket. De hisz az első
napokban úgyis teljesen mindegy, hogy babák- e
még, vagy öntudatos fiatalok. Várok egy daralúg az elhelyezkedés után, hogy egy kissé megszokják a mellettük ülőket, körülnézzenek a
faliképeken, megtárgyalják a földgömböt, ami
nekik új jelenség, valami ismeretlen szörnyeteg,
amivel majd meg kell birkózniok ós csak akkor
lépek közéjük, amikor már mindent ismernek,
hogy megismerjenek engem is.
Igen! Ez a helyes: hogy megismerjenek en-

gem, és hogy megismerjem én is őket.
Ez lesz a célom az első iskolai időszakban.
Közéjük ülök majd, oda azokba a kicsi padokba és beszélgetünk. En elmondom nekik,
hogy messziről jöttem és azért jöttem ide, mert
úgy hallottam, hogy itt az emberek dolgosak,
és hogy sok virág nyílik a mezőn. Erre megoldódik az ő némaságuk is és megígérik, hogy
majd ők elvezetnek a legszebb helyekre.
Az egyik tudja, hogy az erdőben melyik fa
alatt nyílik az első ibolya, a másik ismer egy
madarat, amelyik késő este repül fel néha a
csűrjük tetejére, ismét másik ismeri az útat a
legmagasabb hegyre a határukban, amelyről
sok falut lehet belátni s én minden újságot
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őszinte örömmel fogadok, mert tudom, hogy
ez az a fonal, mely bizalmukhoz vezet.
Megkérdezem, hogy kivel mennek el oda s
ők megnevezik nekem a barátaikat, hogy annál
jobban ismerjem őket.
Az egyik fiúcska az öccsével megy mindenhova, ezt megdicsérem érte s szomorúan mondom, hogy a többieknek talán nincs is kis
testvérük s akkor egyszerre itt is, ott is felkiált egy kis hang:
— Nekem is van!
Én azt mondom, hogy szeretném megismerni
őket is. És ez nálam nem is marad puszta
ígéret.
Amikor hosszú mesélgetés után távoznak az
iskolából, én elkísérem őket s betérek egyiknekmásiknak az otthonába. Megcirógatom a kicsi
testvéreit, megnézem a kis cicát, a búbost, segítek megkeresni a tyúkokat és ha megint
beszélgetünk, megkérdezem, van-e új tojás, mit
tanult meg kimondani Maris s a gyermek érzi,
hogy az otthona engem is érdekel, hogy megbecsülöm az ő napi munkájukat s legközelebb,
ha otthon valami történik, ami mindnyájuk
lelkét érinti, mellém áll és kérdezés nélkül elmeséli nekem is.
Együtt örülünk vagy szomorkodunk, s ez az
ő igazságszerető Hs lelkét olyan nagy hálára
kötelezi, ami előre is biztosítja nekem az eredményt.
Felütöm a fejemet, hogy kitárjam az ajtót
a megérkezett kis hadnak, de összerezzenek —
ismét itt vagyok ebben a másik világban.
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igazgató a vasúti félárú jegyek kérdését hozta ú j ból szőnyegre és szót emelt amellett, hogy az
állami tanítókhoz hasonlóan az összes községi és
felekezeti tanítók is kapjanak félárú vasúti j e g y e t .
Délután a Magyarországi Állami Tanítók Országos Egyesülete tartotta meg közgyűlését, Havas
Pál elnök vezetésével. Az elnök a megjelent tanítókat hosszabb beszédben üdvözölte, amelyben a
tanítóságnak régi vágyát, a pragmatika megteremtését sürgette. Utána Hartha Pál főtitkár
t a r t o t t előadást az állami tanítók lakbérének
helytelen beosztásáról. Kívánja, hogy m i n d e n
tanítónak legalább is annyi lakásbére legyen,
mint amennyi a vele egyenrangú állami és városi
tisztviselőknek van. Ha az állam a tanítók méltányos kórósét nem teljesítené, előterjesztést tesznek aziránt, hogy minden áll. tanító természetben való lakással láttassék el. Néhány kisebb
jelentőségű indítvány letárgyalásával a közgyűlés
véget ért.

— A kath. tanítók gyűlése. A „Magyarországi kath. tanítók országos bizottsága" f. évi
augusztus hó 27-én tartotta meg Szentgyörgyi
Jordán Károly dr. apát elnöklésével ezidei közgyűlését. Az elnök meleg szavakkal üdvözölte a
nagy számban megjelent kath. tanítókat, m a j d
pedig beszédében bőven foglalkozott a valláserkölcsi tanítás szükségességével. A tetszéssel
fogadott elnöki megnyitót a közgyűlés nevében
Ember Károly tanfelügyelő, világi elnök köszönte
meg, mire a közgyűlés táviratilag üdvözölte
Vaszary Kolos hercegprímást, Apponyi A l b e r t
gróf közoktatásügyi minisztert és Zichy Gyula
gróf pécsi püspököt, a bizottság védőelnökét.
Ezután Dreisziger Ferenc t i t k á r számolt be a
bizottság multévi működéséről. Majd Bilinszky
Lajos dr. az erkölcsi nevelés fontosságáról érteEgyesületi élet.
kezett. Utána Greiner Gyula a családi és iskolai
— A tanítók közgyűlése. A Magyar Taní- erkölcsi nevelésről terjesztett elő határozati javaslatot. Hreznay Imre a gyakorlatias és szociális
tók Országos Bizottsága f. hó 22-én délelőtt tartotta meg Pest vármegye székházának közgyűlési irányú nevelésnek kérdésével foglalkozott és kitermében ezévi rendes közgyűlését. A bizottság fejtette. hogy a szociális neveléssel már az iskolában kell foglalkozni a jó tanítónak. E z u t á n
elnökének, Kozma, Lászlónak betegsége folytán
Monssong Géza másodelnök nyitotta meg a köz- Klinda Károly „ A szlöjdoktatás hatásáról a vidéki
háziipari oktatás fejlődésére" értekezett. Kemény ffy
gyűlést. A napirend során Hartha Pál előterK. Dániel azokról a teendőkről t a r t o t t előadást,
jesztette terjedelmes jelentését. A nyugdíjüggyel
amelyek a kath. iskolák védelme szempontjából
kapcsolatban örömmel vették tudomásul a minisza magyar keresztény társadalomra
hárulnak.
ternek az emlékiratra adott megnyugtató válaUrbányi József a sajtó fontosságáról és a tanítószát. Ezután Szombatiig László bemutatta a tanítói szövetség jóváhagyott alapszabályait. A szö- j nak ily irányú kötelességeiről t a r t o t t tetszéssel
fogadott előadást. Bertalan Vince az 1891. évi
vétség célja a tanítók közös társadalmi ügyeit
nyugdíjtörvény revízióját sürgette. Ennek kapcsán
előmozdítani és az országos tanítói nyugdíjalap
Szamborovszky Rezső, a nyugdíjügyek előadója
állapotát állandóan figyelemmel kisérni. A közelőterjesztette jelentését a n y u g d í j ügyében eddig
gyűlés az előterjesztett alapszabályokat tudomásul
t e t t lépésekről. Több kisebb ü g y letárgyalásával
vette. Majd Simon Lajos fővárosi tanító, a budaa közgyűlés véget ért. Másnap az országos kath.
pesti tanítótestület főtitkára érdekes előadást tartott a nyolcosztályú elemi iskoláról. A tetszéssel j tanítói segély- és árvaházi alap Walter Gyula
fogadott előadás után Kuti Zsigmond debreczeni ' kanonok elnöklésével tartotta meg 25. évi jubiláris
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közgyűlését, amelyen a kath. tanítók
bizottsága testületileg vett részt.
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országos

-j- A Délmagyarországi tanítóegyesület
augusztus hó 16. és 17-én t a r t o t t a XLIII. nagyés közgyűlését Zsombolyán, melyen gróf A p p o n y i
Albert vallás- és közoktatásügyi minisztert Grrézló
János, Torontál vármegye kir. tanfelügyelője
képviselte. A miniszter képviselője
augusztus 15-én este 8 órakor érkezett Zsombolyára
s fogadására a pályaháznál megjelentek a hatóságok fejei, az egyesületek testületileg s a
tanítótestületek küldöttségileg. A járási főszolgabíró rövid üdvözlése u t á n , a pályaház előtti
téren, ezernyi közönség előtt Ferch Ödön dr.,
kir. közjegyző üdvözölte a kir. tanfelügyelőt
Zsombolya város közönsége nevében s biztosította
a miniszter képviselőjét, hogy a svábajkú, de
szívében mindig magyarérzelmű lakosság a legnagyobb szeretettel és ragaszkodással veszi körül
Apponyi Albert grófot, aki a hazaszeretetben
mindenkor mintaképe s ragyogó példája volt és
lesz Magyarország n é m e t a j k ú lakosságának. Az
üdvözlések elhangzása u t á n a tűzoltóság és a polgári lövészegyesület számtalan fáklyafénnyel megvilágított sorfala között t ö r t é n t meg a bevonulás
a fogadó-bizottság elnöke, Ferch Ödön dr. lakására. Másnap, augusztus 16-án reggel 8 órakor
ünnepélyes „Yeni Sancte" u t á n a tanítóegyesület
kivonult Kossuth Lajos szobra elé, ahol Bányai
Jakab nagybeeskereki áll. iskolai igazgató gyönyörű beszéd kíséretében helyezte el a talapzatra
az egyesület koszorúját s a Himnusz eléneklése
után a résztvevők felvonultak az ülésterembe.
Az üdvözlések elhangzása u t á n kezdetet v e t t e a
gazdag tárgysorozat letárgyalása, melynek tartalmas volta s magas színvonala méltó volt a valóságos kultúrtényezővé vált tanítóegyesület 4 3 éves
múltjához. Tárgysorozaton v o l t : a tanítói nyugdíjtörvény revíziója, a tanítói pragmatika, reformeszmék a népnevelés terén, a feminizmus kérdése, a gyermek lelkivilága s több fontos kérdés.
Délben társasebéd, délután a zsombolyai óvónők
„mesemondó délután"-t rendeztek s este hangversennyel egybekötött táncmulatság volt, melynek
tiszta jövedelme az óvónői segélyalap javára fordíttatott. Harmadik napon, augusztus 17 én reggel 9
órakor a nagygyűlés folytatólagosan tárgyalta a
napirendre tűzött kérdéseket, mely déli egy órakor
befejezést is nyert. Az egyesület elnöke, Schenk
Jakab meleg szavakban búcsúzott el a miniszter
képviselőjétől, ki teljes megelégedését fejezte a
tapasztaltak fölött s biztosította az egyesületet
jóindulata és minden i r á n y ú hathatós támogatásáról. Dicséret illeti Zsombolya nagyközség közönségét, mely igazán p á r j á t ritkító, igazi magyaros
vendégszeretettel fogadta s látta el a délvidék
tanítóságát, kik egy szép emlékkel gazdagodva
szívükben, távoztak Zsombolyáról.
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Könyvesház.
* A boldogság vándora. ( í r t a : Lampérth
Géza. A könyv ára fűzve 3 kor., kötve 5 kor.
Megrendelhető a szerzőnél, Budapesten, I. ker.,
Országos levéltár.)
A legújabb kor lírai költőinek egy része azon
az úton jár, melyet Arany, Petőfi és Tompa
jelöltek ki számára. Egy másik csoport azt hirdeti, hogy a modern ember ráunt a régi formákra, érzései is megváltoztak. Ezek ú j a t akarnak
adni tartalomban és formában. A harmadik csoport érzésben és formi'iban a régiek tanítványa,
de kétségbeesett erőlködéssel iparkodik áthidalni
a köztük és az úgynevezett modernek között
levő ellentétet.
Lampérth Géza a régiektaposta ösvényen halad. Nem tartozik azok közé, kik inkább feláldozzák tehetségüket, csak, hogy a modernekhez közeledjenek. Lampérth világa még mindenben a régi
magyar költői iskolára endékeztet. Ugyanazok az
érzések sugároznak ki költeményeiből. Bizonyára
sokan vannak a modern poéták és a modern
poéták rajongó hívei között, kik kicsinyléssel
beszélnek e költeményekről. De nekünk kedvesek.
Megbolygatják azokat az érzéseket, melyek tartalmat adnak lelkünknek. A szerelem, a pusztulás
gondolata, a szülei ház, a szülőföld és a haza
szeretete, a nemzet nagyjainak tisztelete sugárzik
ki e versekből. A legnagyobb részük egy mélyen
érző, könnyen sebezhető, minden külső hatásra
reagáló ember munkája, akiből olykor szokatlan
erővel tör f d az érzés, belevilágítva a költő
lelkébe, melyben nemcsak bánat, nemcsak gondolat, hanem lelkesedés és tűz is van. Mikor
Kossuthot és Rákóczit jellemzi, mikor a szabadságharcok katonáinak sorsát és érzésvilágát festi,
ódai magaslatra emelkedik.
A mai nemzedék fájdalma, keserűsége, küzdelme csak ritkán j u t Lampérth költeményeiben
kifejezésre. Általános emberi érzések, minden kornak az érzései adnak tartalmat dalainak. Pedig
egyik-másik költeményéből az látszik, hogy volna
ereje a mai kornak sajátos szenvedéseit is dalba
önteni. Meglátja a száguldva rohanó idők letapodottjait, sebesülteit, halottait E r r e mutat pl.
A falu-ról szóló hangulatos költeménye. Utolsó
versszakában a falu szól a költőhez, ki szemrehányást t e t t a rajta t ö r t é n t változásért. Az alábbi
sorokban erős költői tehetség nyilatkozik:
Haldoklom, nézd, máiKoporsóm kész . . . s vár
Sírom, a gyászos.
Ne bánts, no átkozz.
Hangold, hű dalnok,
Inkább a lantod
Sirató gyászhoz.
S mondd el fölöttem:
Megöregedtem.
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Robog az új kor,
Örült irammal.
Gőzzel-villámmal
Ránfetört a város —
Megöl a város! . . .
Nagy érzéke van az ellentétek iránt. Egyikmásik költeménye azt a hatást teszi, mintha csak
az utolsó sorok kedvéért készült volna. Ezek
közül a véghatásra, csattanóra dolgozó költeményei közül legsikerültebb A magyar tengerparton című. A költemény a fiumei magyar-olasz
barátkozást, a nagy ünnepségek szokásos keretét mondja el, hogy előkészítse ennek az utolsó
szakasznak hatását:
S míg odafenn tovább ömlött a szó
Népből, hazáról nagy hévvel és garral:
— Lenn búgva indult a Cnnard-hajó
Amerikába — kétezer magyarral.
Lampérth költeményeit gyönyörűséggel olvastuk, bár vannak közöttük olyanok is, melyek
ártalmára vannak a kötetnek. Ezekben vagy túlontúl elkoptatott frázisokat használ, vagy számtalanszor és tökéletesen megénekelt érzéseket nem
tud ú j formába öltöztetni. De e néhány költemény még nem rontja le a többiek értékét.
Lampérth értékes költő, aki még emelkedni fog,
ha tárgyköre bővül. Mi reméljük, hogy bővülni
f o g ; kifejezésre j u t t a t j a a nagy magyar közönség,
a mai Magyarország vágyait, szenvedéseit, örömeit, változásait. Azt hisszük, hogy soha sem
fog ez úton találkozni azokkal, kik néhány — a
beszámíthatóság határát már-már átlépő — ember
érzelem- és gondolatvilágát összetévesztik a művelt magyar társadaloméval; és a számukra írott
költeményeket modern magyar lírának nevezik.
—s.

* Iskolai fegyelmezés és nevelés gyakorlati példákban. ( í r t a : Piller József. Kovács
Gyula könyvkereskedő kiadása, Nagybányán.)
A mai tömegtanítás mellett a fegyelmezés mindig nehezebb és nehezebb feladattá válik. A fegyelmezés egyéni, de értéke csak úgy van, ha
az egyén vezetése alatt álló ^yermeksereg minden
egyes tagjára jótékony hatású. A tömegtanítás
csakis úgy lehet sikeres, ha sikerült a tömeget
fegyelmezni. Már most az a kérdés, hogy milyen
eszközöket kell keresnie az egyénnek e cél érdekében. Minden esetre olyant, aminek a gyakorlati
értékéről meg van győződve; olyant, amellyel
már egyik-másik sikereket aratott, mert ne felejtsük, hogy bár minden egyén különbözik egymástól, ez nem zárja ki az eszközök egyformaságát,
különösen egy nagy cél szolgálatában. Ezt vallja
Piller is könyvében, igen helyesen. Es ez a helyes
felfogás bizonyára még igen sok tanítóembert fog
gondolkozóba ejteni.
Nagyon régen hangoztatjuk, hogy
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tanítás csakis szeretettel, türelmes kitartással
érhet el sikert, nem pedig durva eszközökkel.
De a szeretet mellett van egy másik lélektani
motívum, az indulat. Le tudja-e győzni ezt mindig az ész ? Nem. De nem tudnók-e hozzászoktatni magunkat ahhoz, hogy indulatosan ne fegyelmezzünk s a gyakorlat majd be fogja bizonyítani,
hogy az ilyen lelkiállapotban való „nem-fegyelmezés" csak hasznára lesz a gyermekeknek.
Ezt hangoztatja könyvében Piller József s
minden sorából kitűnik, hogy így tesz a gyakorlatban is, amit az előszóíró: Halmágyi F e r e n c
kir. tanfelügyelő is bizonyít. Tehát lehet így is,
s ha lehet, akkor kell is, hogy kövessük a példát.
De hogy követhessük, ismernünk kellene azokat a gyakorlati példákat, miket a szerző könyvében, tárcalevelek formájában oly változatosan
í r t meg, hogy élvezetes olvasmányai lesznek ezek
tanítótársainak is, mert, m i n t azt az előszóíró is
igen találóan jegyezte meg e könyvről: „Elvezettel oktat és nevel, sőt szoktat. Sokoldalúságuk
megnyerik, elrendezésük kielégítik, természetességük kedvet ad a vele való foglalkozásra."
Nagy szeretettel világítja meg Piller azokat az
eljárásokat, melyeket kisebb-nagyobb vétségek és
rendetlenségek tesznek szük- égéssé. Mit kell t e n n i
Bélával, aki a reggeli miatt j ö n későn az iskolába? Mit Ferivel, aki csúfolódott? Ernővel, aki
a nemzeti iskolai ünnepély ellen b u j t o g a t o t t ?
Elekkel, aki részegen jött az iskolába? stb. Szóval, majdnem minden, az osztályban, utcán és
otthon előfordulható vétségre megtalálja az orvosságot, még pedig azt az orvosságot, amitől a
gyermek lelke csakis épülhet, nemesedhetik. Es
ennek az orvosságnak itt is, máshol is, az egész
világon mindenhol szeretet a ntve.
Felemlíti az iskola segítőtársait, a szülőket és
a példás magaviseletű és szorgalmi! tanulókat, és
itt a legfontosabb az, hogy a szülő és iskola
közötti kapocs megteremtésére egy igen közvetlen,
okos megoldást ajánl. Nem az iskola és a szülő
közötti kapocs a fontos, hanem a kapocs felállításának a mikéntje. Ehhez is igen nagy érzék s
még nagyobb tapintat szükséges.
Szép példával bizonyítja be a mese vonzóerejét, mellyel oly könnyen hozzá lehet szoktatni
mindegyik gyermeket ahhoz, hogy idejében k a p j a
meg otthon a reggelijét s így aira, hogy idejében ottlegyen az iskolában is. Egy szép m e s é t
az alsóbb osztályokban, hosszabb elbeszélést a
felsőbb osztályokban folytatólagosan mond el a
tanító, reggel 8 óra előtt 10 perccel, minden nap
tovább és tovább szőve a mesét vagy elbeszélést.
Es azok a gyermekek hovatovább mindig kíváncsiabbak lesznek a mese folytatására s nem fognak elmaradni arról. íme, a fegyelmezésnek egyik
legszebb, legközvetlenebb formája, s ba m a j d
minden tanító fog érteni a meséléshez — m e r t
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ez sem könnyű dolog — nem fogjuk érezni a
szükségét a 9 órakor kezdődő tanításnak, mivel
8-ra is oda t u d j u k gyűjteni a tantermek kis
napszámosait, s mikor együtt vannak, mitőlünk
függ, hogy azt a kis t e r m e t kellemes, kedves
otthonná alakítsuk, mint ahogy annak lehetőségét
igen hihetőleg bizonyítja Piller a könyvével, és
hisszük, hogy teszi gyakorlatban is.
Cj.)
* Napoleon. ( í r t a : Fodor Sándor prelátuskanonok. Előszóval ellátta: 3Iarczali Henrik dr.
Singer és W o l f n e r kiadása. A r a 8 korona.)
Magyar Napoleon-irodalom nincs. Ennek az
emberóriásnak a sorsa hatással volt nemzetünkre,
mégsem akadt eddig senki, aki történetét megírja. Az volt talán az oka, hogy róla való k é p e t
rajzolni a legnehezebb feladat. Csodálatos t e t t e i ,
szédítő pályafutása aunyi táplálékot adtak a képzeletnek, hogy mondák tömege veszi már körül,
melyekből nehéz kihámozni a valóságot. Hasonlóvá
lett az époszhősökhöz, kik hivatást töltenek be
a földön. Barátai, tisztelői, nemzete istenítették,
ellenségei ördögöt láttak benne. A reá vonatkozo
ellentmondó adatokból csak lángesze tükröződik
ki, de maga az ember a mondák és rágalmak
tengerében t ű n i k el.
Napoleont, az embert akarta megrajzolni F o d o r
Sándor. Könyve rendkívül érdekes mindazoknak,
kik Napoleon korát ismerik. Olvasása közben
számtalan tragédia és regényes történet előbukkanó váza indítja munkára a képzeletet. De n e m
ismerik meg e könyvből Napoleont s korát azok,
kik a francia forradalmat s az utána következő
eseméayeket n e m ismerték m á r e könyv olvasása
előtt.
Azt szerettük volna, ha Fodor Sándor t e r j e delmes korrajzzal kezdi meg munkáját. Ebből
értettük volna meg igazán, hogyan emelkedhetett
föl Napoleon az ismeretlenség homályából. E z t a
korrajzot fájdalmasan nélkülöztük, s hiányát különösen érezni fogják azok, kik más művekből m é g
nem ismerték.
Napoleont akarja jellemezni az író. Megtisztítja azoktól a rágalmaktól, melyekkel b u k á s a
utan ellenségei illették, de i t t azt a hibát követi
el, hogy kisebb fontosságú dolgokra is sok időt
fordít. Kitérések is nagy számmal vannak e könyvben, érdekes epizódok, de elvonják a figyelmet
Xapoleonról s szakadozottá teszik a munkát.
Fodor Sándor könyvének vannak hibái, de
azért rendkívül érdekes olvasmány. A világtörténelem legizgatóbb korát, a történelem legérdekesebb emberét jellemzi. Látszik e könyvön, hogy
írója lelkesedik Napoleonért, de azért nem t é r
el az igazságtól. Áttanulmányozta a Napoleonra
vonatkozó irodalmat s felhasznál mindent, hogy
való képet rajzolhasson.
Az első Napoleonról szóló magyar t a n u l m á n y t
örömmel üdvözöljük.
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A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter:
Köszönetét nyilvánította: az „Egyesült
Budapesti Fővárosi Takarékpénztár"-nak, amely
az utolsó két tanévben a tabáni nép- és iskolakönyvtár céljaira, valamint a szegény iskolásgyermekek fölruházására összesen 4 0 0 K-t adományozott ; a „ Komáromi Első Takarékpénztár
Részvénytársaság"-nak, mely a két utolsó tanévben 39 szegénysorsú el. isk. tanulót 780 korona értékben téli ruhával látott el.
Kinevezte: Karay A m b r u s tószegi ref. el.
isk. oki. tanítót a szinyei áll. el. isk.-hoz r.
tanítóvá; Csoknyai Bertalan nagybereki ref. el.
isk. tanítót a zajgói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Tiba Gyula magyarszombatfai ref. el. isk. tanítót
a tiszaszalkai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Fortuna
Miklós szentpéteri gör. kel. el. isk. tanítót a
márkaszéki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Tomcsányi
Ferdinánd oki. tanítót a jaliodniki áll. el. isk.hoz r. t a n í t ó v á ; László Ferenc oki. tanítót a
tötöri áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; lírabér János
oki. tanítót a kopári áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Kirchner Béla salgótarjáni ág. hitv. ev. el. isk.
tanítót a salgótarjáni áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Ambrus István oki. tanítót a padina-matei áll.
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Hoff mann Gyula oki.
tanítót a suttói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Vladucsán Miklós oki. tanítót a plugovai (v.
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Béni
Fülöp és Heib Károly oki. tanítókat a mramoráki (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítókká ; Fodor Miklós oki. tanítót a csíkrákosi
áll. el. isk.-hoz, Sárpátki János oki. tanítót a
hidvégi, Orgovits Angyalka oki. tanítónőt a verespataki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé;
Budánovics Béla, Csermis Ferenc, Perényi András,
Hegedűs Lajos, Ágoston Béla, Ronics Vince,
Vojnics Andorné, Jausz Kornélia és Dózsái
Ilona oki. tanítókat, ill. tanítónőket a szabadkai
külterületi áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké ; Kovács Gyula oki. tanítót a papfai
és Konrády Hermin oki. tanítónőt a homokterenyei áll. el. isk. hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé : Balogh Antal, liácz Albert, Simon Anna,
Sólyom Julianna oki. tanítókat, ill. tanítónőket
a hajduhadházi áll. el. isk. hoz r. tanítókká, ill.
tanítónőkké; Benedek Ákos és Biró Géza oki.
tanítókat a debreczentanyai, Zalányi Anna oki.
tanítónőt az olaszteleki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Piazza Antal oki. tanítót
a büttösi áll. el. isk.-hoz és Braun Ilma oki.
tanítónőt a kisterenyei áll. el. isk.-hoz, Szántóné
J u n g m a n n Margit, Csép Mária, özv. Stumpf né
Sziránka Gabriella oki. tanítónőket a salgótarjáni
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónőkké ; Pongor
László érdengelegi és Tárcza Bertalan técsői
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ref. el. isk. tanítókat, valamint Kovássy Anna
ós Egressy Olga oki. tanítónőket a técsői áll.
el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké; Kreskay
János oki. tanítót és Szigethy Ilona oki. tanítónőt a böleskei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill.
tanítónővé; Piczinger Mária oki. tanítónőt a
bélapataki áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Beoka
Róza oki. tanítónőt a havasmezői áll. el. isk.hoz r. tanítónővé; Chihereán Mária nagyiklódi
oki. gör. kath. el. isk. tanítónőt a nagyiklódi
áll. el. isk. hoz r. tanítónővé; Lukács Irén oki.
tanítónőt a hosszúfalu-alszegi áll. el. isk.-hoz r.
tanítónővé ; Trischler Hermin magyarkanizsai
róm. kath. el. isk. tanítónőt a sajkásszentiváni
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Czirbus Ilona oki.
tanítónőt a magyarcsanádi áll. el. isk.-hoz r.
tanítónővé; Karsay Margit oki. tanítónőt a
kevermesi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Tóth
Izabella oki. tanítónőt a szikeviczai (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Tersánszky Margit oki. tanítónőt a weitzenriedi (v.
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé;
Pencza Hajnalka oki. tanítónőt a temesmiklósi
(v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Dittert Julianna oki. tanítónőt a glimbokai (v.
határőrvidéki) közs. el. isk.-hor r. tanítónővé.

Jelen minőségében áthelyezte: Singer Mór
túróczvármegyei kir. tanfelügyelőséghez berendelt
áll. el. isk. tanítót a beregvármegyei kir. tanfelügyelőséghez ; Vajay József nagyhalmágyi és
Zsigmond Konrád jászszentlászlói áll. el. isk.
ig.-tanítókat kölcsönösen; Nagy István térvári
és Baltazár Mátyás novotyi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; Gábos Áron mohai áll. el. isk.
tanítót az alamóri, Salamon Gyula felsőmuzslyai
áll. el. isk. tanítót a mohai, Fonyó András tolvádiai áll. el. isk. tanítót a felsőmuzslyai, Zappe
János partosi áll. el. isk. tanítót a tolvádiai,
Hornyai Béla mezőlaborczi áll. el. isk. tanítót a
partosi, Kovács Sándor csanádpalotai áll. el. isk.
tanítót a mezőlaborczi áll. el. isk.-hoz; Tuczákovics Béla békési áll. gazd. szaktanítót a szatmárnémetii önálló gazd. isk.-hoz: Nagy Mihály
szatmárnémetii áll. gazd. szaktanítót a székesfehérvári önálló gazd. isk.-hoz; Beke András
csongrádi áll. gazd. szaktanítót a lajosmizsei
önálló gazd. isk.-hoz; Helyes Pál lajosmizsei
áll. gazd. szaktanítót a mosoni önálló gazdasági
isk.-hoz; Balogh János kissodai és Várkonyi
Ferenc medvesi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen;
Mersiu Sofron padina-matei áll. el. isk. tanítót
az újmoldovai áll. el. isk.-hoz; Velits Gyula
suttói áll. el. isk. tanítót a krpelláni áll. el. isk.hoz ; Thierry Hugó horgosi áll. el. isk. tanítót
a szabadkai külterületi áll. el. isk.-hoz; Várkonyi
Kálmán papfai áll. el. isk. tanítót a homokterenyei áll. el. isk.-hoz; Csutak Gáspár hídvégi,
Bartha Anna verespataki áll. el. isk. tanítót,
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ill. tanítónőt a csíkrákosi áll. el. isk.-hoz; Lakatos
Károly és Gál István debreczentanyai, Balogh
I d a csongori és Mező Erzsébet olaszteleki all.
el. isk. tanítókat, ill. tanítónőket a hajdúhadházi
áll. el. isk.-hoz; Szeredi János alsóárpási, Barna
Petyó Rezső büttösi, Geitner Sarolta áll. el. isk.
tanítónőt a salgótarjáni áll. el. isk.-hoz; Benkő
Andrásné Füller Olga dévai áll. el. isk. tanítónőt a brádi, özv. dr. Debreczenyné B u t t k a y
Aranka alpestesi áll. el. isk. tanítónőt a dévai,
Szitás Piroska nagyági áll. el. isk. tanítónőt az
alpestesi, Hollinger Mária katalinfalvi áll. el. isk.
tanítónőt a nagyági, Balogh M. Erzsébet jászómindszenti áll. el. isk. tanítónőt a katalinfalvi,
Maurerné Szikszay Ilma bélapataki áll. el. isk.
tanítónőt a jászómindszenti áll. el. isk.-hoz;
Kellner József oki. tanítót a felsővisói és Lenobi
Franciska havasmezői áll. el. isk. tanítónőt a
felsővisói áll. el. isk.-hoz; Szerbu Sofron prilipeczi (v. határőrvidéki) és Czunya Dániel ó-ogradenai (v. határőr vidéki) közs. el. isk. tanítókat,
továbbá Balanescu Vazul globureni (v. határőrvidéki) és Pázván Simon bogothini (v. határőrvidéki) közs. el. isk. tanítókat kölcsönösen;
Arató Andor máriaradnai és báró Babarczy
Jenőné Józsa Jolán kótaji áll. el. isk. tanítót,
ill. tanítónőt kölcsönösen; Bedőné Bánffy Emilia
tövisi és Benedek Jolán barczaúj falusi áll el.
isk. tanítónőket kölcsönösen; Máliskáné Dányi
Hajnalka kúnfalvi és Dányi Liskovicz Melánia
máriatölgyesí áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen.

Előléptette: Bácz Sándor medgyesi áll. el.
isk. tanítót a népnevelés terén szerzett érdemeinek elismeréséül mostani állomáshelyén az 1 9 0 7 .
évi XXVI. t.-c. 9. szakasza alapján igazgatótanítóvá.
Nyugdíjat utalványozott: Krasznár B e r t a lan jászkiséri munkaképtelen róm. kath. kántortanítónak évi 1 3 2 0 K-t; Döbrössy József egyházasfalui róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1 4 6 0
K - t ; Nagy Elek árvátfalvai munkaképtelen közs.
el. isk. tanítónak évi 1160 K - t ; Pap Titusz
gyúlási gör. kath. tanítónak ávi 520 K-t;
Lossinszky László ólublói róm. kath. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1560 K - t ; Stark Károly
felsőerdőfalvi ág. hitv. ev. el. isk. munkaképtelen
tanítónak évi 1 3 4 0 K - t ; Burg Károly munkaképtelen nagytószegi közs. el. isk. tanítónak évi
1 3 8 0 K-t; Drevenyák Tamás gyulai elaggott
közs. el. isk. tanítónak évi 1 0 2 0 K-t; Koszté
Ambrus magyarcsanádi gör. kel. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1420 K - t ; Wéber Mihály
munkaképtelen magyarczernyai róm. kath. el.
isk. tanítónak évi 1460 K - t ; Baducz J á n o s
munkaképtelen tordosi gör. kel. el. isk. tanítónak
évi 540 K - t ; Schönberger Manó nagymegyeri
munkaképtelen izr. el. isk. tanítónak évi 6 6 0
K - t ; Papp P é t e r máramarosszigeti gör. kath. el.
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isk. tanítónak évi 1410 K - t ; Majzik Lajos
valkói munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1100 K-t; Rehák Ede losonczi munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1 4 6 0
K-t; Ligeti Márk czinkotai munkaképtelen izr.
el. isk. tanítónak évi 780 K - t ; Mühl Gottlieb
villáinosi ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi
1460 K-t; Fentős Ferenc gáborjaházai munkaképtelen róm. kath. el. i-k. tanítónak évi 1 1 4 0
K t ; Márton László csíkszentmártoni munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1320 K - t ;
Tormann Ferenc pinkakertesi róm. kath. el.
isk. tanítónak évi 1460 K-t; Buza Miklós abaújvári munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak évi
980 K-t; Király Lajos basali munkaképtelen
ref. tanítónak évi 1200 K - t ; Polyánszky Róza
zalaegerszegi munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek évi 1640 K-t; Farkas József szilsárkányi
róm. katk. el. isk. tanítónak évi 1780 K - t ;
Miklós Sándor aranyosgyéresi munkaképtelen
áll. el. isk. tanítónak évi 1760 K-t; Szalai
József gyöngyösi elaggott áll. el. isk. igazgatótanítónak évi 2060 K-t; Thiry Jenőné szül.
Kein Emilia torontáltordai közs. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 640 K-t; özv. Kalavszky
Jánosné szül. Mocsonoky Teréz móri munkaképtelen áll. polg. isk. tanítónőnek évi 2120 K - t ;
Gyulai Lipótné szül. Czinner Janka brassóbolonyai áll. el. isk. tanítónőnek évi 2180 K-t.

Tanítók tanácsadója.
F. B. Eperjes. A helyettesítéssel való megbízatás
korántsem ad jogot arra, hogy az illető az állás tényleges megüresedése alkalmával a véglegesítésre, illetőleg a megválasztásra igényt tartson. Ha a velünk
közölt adatok a tényállásnak megfelelnek, akkor az
állás betöltése ügyében a helyettesre való tekintet
nélkül intézkedhetnek. — K. E. Ete. Nagyon sokszor
tudattuk már e helyen, hogy a fizetéskiegészítés vagy
korpótlék címén nyert magasabb illetményeknek a
nyugdíjba való beszámításáért csak akkor kell folyamodni, ha az iskolafenntartó biztosította a magasabb
illetményt. Államsegélyből nyert fizetés vagy korpótlék hivatalból számíttatik be a nyugdíjigénybe. —
H. St. Pcsvlesd. 1. Közegészségügyi és tüzrendészeti
szempontok megkívánják, hogy minden iskolai épület
kúttal láttassék el. Népoktatási törvényeink azonban
e tekintetben, valamint a mellékhelyiségek kérdésében,
kifejezetten nem rendelkeznek. Ha a kút létesítése
önöknél nem ütközik nehézségekbe a talajviszonyok
miatt, a főszolgabíró beavatkozásával kérheti annak
felállítását. 2. A szentszék intézkedése teljesen jogos ;
fizetésén kívül külön tiszteletdíjra csak akkor támaszthatna igényt, ha a kirendeléssel voltak külön kiadásai.
3. Köteles. 4. Lehet. — A. K. Ptyén. A miniszter és
államtitkár urak egyelőre nem tartanak kihallgatást. —
T. M. Yjbgyi. 1. A főszolgabíró állásfoglalását fedi
az e tekintetben fennforgó rendelkezés; egyebet mi
sem mondhatunk. 2. Államsegélye ügyében csak levelezőlap beküldése esetén válaszolunk. — T. 1. Bpflva.
Arról megemlékeztünk, hogy a nem állami tanítók
részére adandó vasúti kedvezmény ügye tárgyalás alatt
áll; azt azonban lapunkban nem olvashatta, hogy a
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kedvezmény meg is adatott, mert hiszen a kereskedelemügyi miniszter az erre vonatkozó kérelmet
nem teljesítette. — Sz. B. ö n meg nem történt utazásáért kíván fuvar- és napidíjat, csupán csak azon
a címen, mert a község költségvetésében ily tétel
szerepel. Ezt a lehetetlen kívánságát kissé sem minősíthetjük szerénynek. — M. E. Oly számú növendéket
lakásán nem oktathat, mert iskolája zugiskolának
tekintetnék s a törvény értelmében bezáratnék. —
Yégkielégített. A nyugalmazott tanító vagy tanítónő
rendes avagy segédtanítói állást csak a szolgálatképességnek újból való megállapítása s a vallás- és közokt.
miniszter engedélye alapján foglalhat el. A szolgálatképességet a legutolsó állomásra nézve illetékes nyugdíjbizottság állapítja meg és határozatát a miniszterhez
fölterjeszti — B. S. Hitfelekezeti iskolafenntartó, a
tanító szabadságoltatása esetében, helyettesítési költség
címén nem kaphat állami segélyt. Forduljon egyházi
hatóságához. — B. Gy. Az iskolaszéki elnök ejárása
ellen, ha csupán a tiszta jövedelmet vette számítási
alapul, kifogást emelni nem lehet. Ha azonban a levonásnál a föld megmunkálásánál fölmerült kiadásait
nem vette figyelembe, akkor a jövedelemből az önt
megillető rész megállapításáért keresse meg a közig,
bizottságot. — I. P. Cstád. 1. Az elemi iskolai oktatas
ingyenességéről szóló 1908. évi XLVI. t.-c. a községi
és hitfel. iskolákat illetően 1910. évi szeptember hó
1-én lép hatályba. A 30 f-es nyugdíjintézeti járulékok
tehát a következő tanévben az eddigi módon szedendők. A másik két kérdésére ön előtt is érthető okokból
nem válaszolhatunk. — B. L. I. Tisztán magánjellegű
kérdéseire csak bélyeg vagy levelezőlap beküldése
esetén felelünk. — >". Á. Az engedélyezett tankönyvekről nem vezethetünk nyilvántartást. — A. P. Dbest.
Értesülése a valóságnak meg nem felel; a tény az,
hogy középiskolai érettségi bizonyítvánnyal bíró ifjak
— osztályvizsgálatok nélkül — szabályszerű teljes
tanképesítő-vizsgálatra bocsáttatnak, ha egy évi tanítási gyakorlatot igazolnak. A tanképesítő-vizsgálat
bármely tanítóképzőnél letehető. — Érdekelt. A községnek nem áll jogában tanítónő neje által eddig élvezett lakáspénzt teljesen megvonni és csupán önnek
adni törvényszerű lakáspénzt. Illetékes helyen az a
felfogás, hogy a törvény által megengedett eltérő
rendelkezés jogát nem lehet oda magyarázni, hogy a
házas tanító és tanítónő közül csak az egyiknek jár
lakás vagy lakáspénz, ellenben a másiknak semmi
sem, hanem mind a két tanítónak ebbeli igényét,
amennyire az lehetséges, figyelembe kell venni. Önöknek
eszerint igényük van a szabályszerű lakáspénznél magasabb összegre. Fölebbezzék meg tehátaközs. határozatát
a közig, biz.-hoz, és ha ez jóváhagyná az alsófokú határozatot, ennek véghatározatát a minisztériumhoz. —
V. G. H. Az iskolafenntartó azon jóváhagyott határozatát, mely illetményeinek fölemelésére vonatkozik,
terjessze fel a tanfelügyelőség útján. — B. I. Magánháznál alkalmazott nevelőnő nem lehet tagja az orsz.
tanítói nyugdíjintézetnek. — A. I. A kérdezett könyv
kiadója a Lampel-cég (VI., Andrássy-úfc 21. sz.). —
Iskola. Az iskola bélyegzőjét az igazgató őrzi. Minthogy a hitfelekezeti iskola igazgatója a plébános,
nála van helye a pecsétnek. — B. B. Jberény. A
folyamodványok iskolánként küldettek fel, nem tömegesen. Azért az ily általánosságban föltett kérdés
alapján nem nézhetünk utána. — V. J. Almágy. A
javadalmazás az állomás végleges elfoglalásának napjától, tehát szeptember elsejétől fogva illeti meg.
Minthogy jelenlegi helyén a lemondásban is jelezte,
hogy augusztus végén hagyja el állomását, a fizetés
itt augusztus végéig illeti meg. Ha megtagadnák, forduljon behajtása iránt a főszolgabíróhoz. —
Előlizetö tanító. Tessék az illetékes hadkiegészítő-
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parancsnokságot megkeresni. — 1). M. Szerep. Sokszor
üzentük már meg, hogy a tanítónak csak az esetben
nem kell nősülési engedélyért folyamodni, ha katonai
kötelezettségének már eleget tett, vagy sorozás után
póttartalékba helyeztetett. Ha még nem volt sorozáson,
vagy nem helyezték póttartalékba, nem nősülhet engedély nélkül. — M. J . Oiijfulu. 1. Már hogy lehetne olyan
valakinek a fizetéséből előleget levonni, aki soha sem
kapott előleget. 2. Ha megválasztják, elfoglalhatja. —
K. F. Sréde. A szaktanító a szaktárgyakat tanítja.
A közismereti tárgyak tanítására a tanítók kötelesek.
Az ism.-isk. tanítása alól az ig.-tanító nincs fölmentve.—
D. J. Az anyakönyvben és bizonyítványban az osztályzatok a következő fokok szerint állapítandók meg:
Magaviseletből: dicséretes (1), jó (2), tűrhető (3). Szorgalomból : ernyedetlen (1), dicséretes (2), változó (3),
hanyag (4). Tanulmányi előmenetelből: kitűnő (1),
jeles (2), jó (3), elégséges (4), elégtelen (5). A könyvek
dolgában szíveskedjék Lampel Róberthez (Bpest, VI.,
Andrássy-út 21.), vagy más budapesti könyvkereskedőhöz fordulni. A méhészeti eszközök ügyében adjon
be kérvényt a földmívelésügyi minisztériumnál. —
11. L. Amennyiben az illetők a VI. osztályt már elvégezték, nem kötelesek tovább járni a mindennapi
iskolába, habár csak december hóban töltik is be a
12. életévüket. — Törvényes. A népiskola bármely
tárgyából, tehát a vallástanból is, tehető javítóvizsgálat. Hogy az elnöknek joga volna a hitoktató esetleges ellenkező véleménye mellett is átengedni a
növendéket, erről nincs tudomásunk.

Különfélék.
— Hírek Fogarasból. Fogaras vármegye
közig, bizottságának augusztus havi rendes ülésén
a kir. tanfelügyelő jelenté, hogy a vallás- és
közokt. magy. kir. miniszter Zernest községben
a II. áll. óvodának, Alsókomána községben pedig
az áll. el. iskolának szervezését elhatározta; Dridif
község képviselőtestülete a közs. el. iskola szervezését határozta el; Kiss Károly fogarasi ref. tanítót
a vallás- és közokt. miniszter úr 200 koronás
személyi pótlékkal, Boér György alsóvisti közs.
és Kándea Demeter szerátai gör. kel. el. isk.
tanítókat pedig a Magyar Földhitelintézet a faiskola-kert kezeléseért 2 0 0 — 2 0 0 korona jutalomdíjjal tüntette k i ; július hó folyamán 2 tanító
fizetésének kiegészítésére és 2 tanító korpótlékának fedezésére összesen 2600 korona államsegély
utalványoztatott; a nyugdíjazás folytán üresedésbe
j ö t t ótoháni és vajdarécsei, valamint az újonnan
szervezett reusori közs. el. isk. tanítói állásokra
a pályázat kihirdettetett, s végül, hogy meglátogatta a sárkányi áll. óvodát és a sárkányi ág. ev.
nyári gyermekmenhelyet. A közig, bizottság Bráza
és Osinka községet a közs. el. isk. szervezésére
kötelezte, Gavruss Tulliának a szúnyogszéki és
Boldán Lászlónak a vajlai közs. el. iskolához
tanítónőül, illetve tanítóul történt megválasztatását
jóváhagyta, a brázai gör. kel. el. isk. tanítók fizetésének államsegéllyel való kiegészítése iránt ben y ú j t o t t kérvényt hivatalból visszautasította. A
közig, bizottsági ülés után megtartott fegyelmi
választmányi ülésben P o p p János és Crisán
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Euszták ósinkai gör. kath., valamint Fluhis Fiion
újsinkai gör. kel. el. isk. tanítók a magyar nyelv
tanításának elhanyagolásáért dorgálásra ítéltettek,
s egyúttal megállapíttatott, hogy Fulicea János
ósinkai gör. kath. lelkész, iskolaszéki elnök a
magyar nyelv elhanyagolásában részes, mert a
tanítóknak ide vonatkozólag tiltó rendelkezést
adott.

— Jótékonycélú hangverseny. A túrkevei
tanulóifjúság f. évi augusztus hó 21-én, a népkerti pavilion termeiben, az elmúlt tanév elején
szervezett állami polgári iskola „Tóth János alapja"
gyarapítására táncvígalommal egybekötött hangversenyt rendezett, melyen nemcsak a helybeliek,
hanem a vidékről érkezettek is nagy számmal
vettek részt. A befolyt jövedelemből az alap
mintegy 600 koronával gyarapodott.
— Vizsgálatok a Pedagógiumban. A magánosztályvizsgálatok szeptember hó 28-án és 29-én
lesznek. Mindazok, akiknek engedélyük van és
vizsgázni óhajtanak, okmányaikkal ellátva szept.
hó 28-án reggel 8 órakor jelentkezhetnek az
igazgatóságnál. Külön meghívót nem küldenek.
— Gyönge tanulók iskolája. Azon gyönge
felfogású gyermekek könnyebbségére, akik a népiskolában tehetségesebb társaikkal együtthaladni
nem képesek s akik így sokszor kétszer-háromszor
is kénytelenek egy-egy osztályt ismételni: a fővárosban évek óta külön szakiskola, as állami
kisegítő-iskola áll fenn. Az iskola hat fölmenő
osztályában mindazokat az ismereteket tanítják,
amelyekre a gyermeknek a gyakorlati életben
szüksége lehet, mégis különös gondot fordítanak
benne a kézügyességre, a beszédhibák javítására
és a speciális tornaoktatásra. Beiratkozni lehet
szeptember 1-től 6-ig az iskola helyiségében:
Budapest, VIII., Mosonyi-utca 6. sz.

— Állandó Uránia-színház Kassán. A
kassai Uránia színházi bizottság a minap memorandumot n y ú j t o t t be a város közgyűléséhez,
amelyben az ottani Uránia-színház állandósításához
kér engedélyt. A bizottság évenként 4800 koronát
ajánl fel Kassa város közönségének és naponta
tartaná előadásait, a budapesti Uránia-színház
mintájára. A tanulóifjúság és a munkásság húsz
százalékkal olcsóbban juthatna az előadásokhoz.
A pártolásra érdemes kérést városszerte melegen
támogatják.
— i t a j z t a n f o l y a m . Augusztus hó 11-én
ós 12-én fejeződött be Temesvárott a két szünidőn
át tartó iparostanonc - iskolai
rajztanfolyam, melynek vizsgáján Mártonffy Márton
főigazgató és Fekete Jakab miniszteri biztos elnököltek. A 26 hallgató, kik az ország minden
részéből sereglettek össze, a nagy szakértelemmel
vezetett kurzuson oly szorgalmat fejtett ki, hogy
a vizsgáló-bizottság minden hallgatónak bizonyítványába „dicséretest" írt. Minden hallgató 50
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szabadkézi rajzlapot és 38 mértani lapot készített,
oly gonddal és szép kivitelben, hogy bármelyiket
használhatja mintának. Ezen ambíciót a vezetőtanárok, Klein Jakab műépítész, mértani szaktanár és Sipos András, a szabadkézi rajz szaktanára, kiváló szakavatottságukkal fokozták. Midőn
Mártonffy főigazgató a tanfolyam berekesztésével
buzdító szavakat intézett a tanítósághoz, őszinte
örömének adott kifejezést a tapasztalt eredmények
láttára,
— Tanítói jubileum. F. hó 20-án ünnepelte
Kékkő község Tóth Lipót nyugalomba vonuló főtanító-kántorát. Az ünnepeltet Ghimessy Zsigmond
plébános, majd pedig a község elöljárói és képviselői
ólén Bory Károly körjegyző üdvözölték s ez utóbbi
átadta a községi képviselőtestület azon határozatának jegyzőkönyvi kivonatát, melyben háláját fejezi
ki a község Tóth Lipótnak fárasztó munkájáért,
mellyel a 40 év előtt még tisztán tótajkú községet megmagyarosította. A kath. tanítói kör
nevében Kopcsa István, a környék tanítósága
nevében pedig Koleszár Lajos üdvözölték. Máthé
Gréza kir. tanfelügyelő meleghangú levelet intézett az ünnepelthez, ki 40 évi kékkői tanítói
működése alatt a va'lás- és közokt. minisztertől,
a hercegprímástól és a Nógrádmegyei Nemzeti
Intézettől nyolc ízben összesen 1050 korona jutalmat s még több elismerő-okiratot kapott a
magyarosításért.

— A szülök figyelmébe. A kegyesrendiek
vezetése alatt álló, algimnáziummal kapcsolatos
„Deákasztal-szervezőbizottság", Poclolinban (Szepes
megye), pályázatot hirdet több ingyenes, félingyenes
és fizetéses helyre. A teljes fizetéses helyre fölvett
tanuló reggeli-, ebéd- és vacsoráért havi 18 koronát
fizet. A szervező bizottság a tanulók elhelyezéséről
is gondoskodik. Magyar anyanyelvű tanulók tisztességes német családoknál nyernek elhelyezést,
így módjukban van a német nyelvet is elsajátítani. Lakásért havi 8 — 1 0 koronát
fizetnek.
Bélyegtelen kérvények Mondik Pál gimnáziumi
igazgató címére, Podolin (Szepes m.), küldendők.
— Ünnepelt tanító. Augusztus 20-án szép
ünnepeltetésben részesült Kormos János, Málnapatak nógrádmegyei nagyközség állami tanítója.
Ugyanis e napon adta át nagyszámú közönség
jelenlétében a nevezett tanítónak Hrlc János
nógrádi evangélikus
főesperes, mint
gondnoksági tag, azt a 400 koronás j u t a l m a t ós
díszoklevelet, melyet a Magyar Földhitelintézet
azért adott az ünnepeltnek, mert községében a
gyümölcsfatenyésztés ,és oktatás terén oly eredményt mutatott fel, hogy a 21 kitűzött jutalom
közül a másodikra találták érdemesnek. Az ünnepelt érdeme az, hogy a községbeli iskolásgyermekek kertészeti oktatása s nemes gyümölcsfák
előállítása által anyagilag is előmozdította a község
vagyonosodását.
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— J e g y z é k n a p l ó az elemi iskolai tanítók
részére, az 1909/10. iskolai évre. Fontos újítás
a notesz most megjelent X. évfolyamán, hogy az
eddigi csonka iskolai naptárt a szerkesztő, Hajós
Mihály, 1 9 1 0 december 31-ig kiegészítette, miáltal
egy tökéletes jegyzőkönyvhöz j u t a tanító. A szöveg
is hatalmasan bővült. A címtárban fel vannak
véve az összes iskolai hatóságok, tanfelügyelők,
az ország összes fő-, közép- és polgári iskolái stb.,
osztályozó napló van benne az elemi, iparostanonc,
iparostanonc-rajz, gazdasági, háztartási iskola és
a napközi otthon részére, tehát mindaz, amire az
elemi iskolai tanítónak szüksége van. A puha
vászonkötésű zsebkönyv 1 koronáért megrendelhető minden könyvkereskedésben.

— Halálozás. Fr'dchwirth Adolf
tanító életének 46-ik
ben augusztus 23-án
gácsfalvi kántortanító
76-ik, tanítóságának
Áldás emlékükre !

soproni
és működésének 8-ik évéelhunyt. — Hajék János
augusztus 22-én, életének
57-ik évében elhunyt. —

Szerkesztői üzenetek.
R. (A mi világunkból.) Van benne egy-két jóízű
apróság, de inkább kisebb igényű lapnak való. —
K. J. (Versek.) Kettőt találtunk némi figyelemre méltónak a Hogyha, és a Fittyet hányok kezdetűt, de ezeknek
sem ígérhetjük a közlését, annyira el vagyunk árasztva
versekkel. — Cs. (Nevelés a szocializmus szolgálatában.)
Elő van készítve közlésre, de megjelenése idejét most
még nem tudjuk megállapítani. — Aranka. Gyengécske. Az elfogadottakból majd közlünk. — H. (Kerti
útakon stb.) Gyűlnek, gyűlnek, halomra gyűlnek. Két
esztendő sem lesz elég valamennyinek a leközlésére. —
Feriz. Kissé homályos történet, de tagadhatatlanul
mutatkozik benne elbeszélő-tehetség. Ezt nem használhatjuk. — R. (Versek a szülőföldről.) Sokkal régebben elfogadott versek sem kerültek még sorra. A most
küldöttek nem ütik meg a mi mértékünket. —
Sz. (Isten velünk marad stb.) Mind a kettő igen szép. —
21 éves. Ha csakugyan 21 éves, még viheti valamire.
Alkalmilag közöljük az apróságokat, buzdításul. —
H. (Pályaválasztás.) Más lapban több haszna volna a
közlésnek. A mi közönségünknek nincs szüksége efajta
irányításra. — Cs. (Nyári kirándulások.) Sorát ejtjük,
föltéve, hogy az őszön még mi szerkesztjük a lapot. —
R. I. Fájdalom, a vers, mint ön maga is elismeri,
„silány", s amint ugyancsak ön írja: nem üti meg
a „mérleget". A hibákról nem világosíthatjuk fel.
Nincsenek hibái, csupán egy hibája van e versnek.
Az a hibája, hogy megszületett. — A. Bpest. Azon
levelünk, melyben tiszteletdíjának engedélyezéséről
értesítettük, mint nem kézbesíthető, visszaérkezett.
Kérjük pontos címének közlését.
T a r t a l o m : A Julián-Egyesület iskolái. (— ó—.) —
Küzdelem a nemzeti nyelvért. Ember János. —
A megyei érdekű tanügyi lapok. Gárdos Mór. —
A helyesírás tanításáról. Benkó Sándor. — Szépirodalom : Egyik perc bűs. Harsányi László. — Az én
hársfám. Kunz Zoltán. — Hárs alatt. Visólyi Mária. —
Gárdonyban. Szép Annuska. — Egy tanítónő álmai.
Steindlné Ludvig Mária. — Egyesületi élet. —
Könyvesház. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS.
Rovatvezető:

K H O L O P P

A levegő meghódítása.
írta: Lakatos

Lajos.

1909. július 25. Ez a nap új fejezetet nyit
az emberiség és a civilizáció történetében. E
nap hajnalán, a nap fölkelése pillanatában,
repülőgépére ült egy aeronauta, a francia
Blériot és miközben a nap teljesen a láthatár
fölé emelkedett, huszonhárom perc lepergése
alatt átrepült a La Manche csatornán, át
Franciaországból Angliába. Fényes, nagy
diadala ez az emberiségnek, amely most már
teljesen birtokába fogja venni a levegőt. Blériot
szenzációs repülése után többé senki sem kételkedhetik annak valóságában, hogy a levegő
meghódításáért folytatott harcban, sok évezred
után bár, az ember győzött.
Diadalmas emlékoszlop fogja örökké emlékezetessé tenni azt a helyet, ahol Blériot, a
levegő meghódítója, a repülőgépével leszállott.
Csodálatos és nagyszerű csatanyerést fog hirdetni ez az oszlop, szebbet minden idők véres
diadalánál. Blériot világraszóló sikerét és
dicsőségét előkészítették az aeronautika vértanúi és azok a részben névtelen, részben
lekicsinyelt hősei, akik hiába harcoltak a levegő
meghódításáért. Blériot győzelme elválaszthatatlanul össze van kötve nevükkel és életük
immár nem sikertelen munkájával.
Ebben a pillanatban, amikor a diadal mámorában úszik az egész világ, amikor mindenkin
lázas izgalmak uralkodnak, amikor az emberi
lelkekben nagy győzelem-érzés gyújt nagyszerű
indulatokat, még nem lehet megállapítani, hogy
ez: a csatorna fölött való átkelés döntő győzelmet jelent-e abban az energikus, akaratos
küzdelemben, amely évek óta folyik a levegő
meghódításáért. Nem lehet tadni, vájjon csak
egy fényes epizódja-e ez az imponáló eredmény a nagy küzdelemnek. De mindegy. Most
már kétségtelen, hogy nincs messze az a kor,
amikor nagy átalakulásoknak a részesei leszünk,
amikor leglázasabb, legragyogóbb, leg fenségesebb diadalait fogja aratni az emberi agy.
Nincs messze az a legkápráztatóbb gyönyörűségeknél is nagyszerűbb csoda-megelevenedés,
amikor millió ember röpköd a levegőben, a
sasnál is biztosabban, megdöbbentően biztos
tökéletességgel.
A világ lelkesedése köszönti Blériot' nagy
eseményét, a franciák pedig boldog lázban
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ünneplik honfitársukat. Az ő diadala a francia
dicsőséget gyarapítja, azt a gloiret, az igazit,
a nagyot, amelyre a fancia géniusz úgy tett
szert, hogy az emberiség javát szolgálta. Megtanította a szabadságra, megértette vele, hogy
mi az emberi méltóság, és a fejlődésért síkra
szólította a művészetet, irodalmat és tudományt.
A világnak talán nem annyira nagy gondolkozókat juttat, de ad neki értékes megismerőket és
zseniális kieszelőket. A világ csodálva hódol
ez előtt a francia gloire előtt s nem érti meg,
hogy ennek a dicsőségnek népe hogyan is
kereskedhetik a másik, a kicsinyes, a hadi
gloire körül.
Még emlékezetes az a nagy katasztrófa,
amely tavaly nyáron érte Zeppelin gróf léghajóját, amikor a rajnamenti nagy útját járta.
Valóságos nemzeti gyászt öltött Németország
az elégett léghajóért s felbuzdulásában milliókat
gyűjtött össze egv újabb, még hatalmasabb
léghajó céljaira. Zeppelin gróf, ez a szívós
öreg katona nem csüggedt el a csapástól, újra
kezdte élete munkáját, megépítette a Zeppelin I.
léghajót, amely a német birodalom tulajdona
s nagyobb útra vállalkozott vele.
A müncheni Maximillianeum számára új
festmény készül. A régensherceg a rendelője
és azt a pillanatot örökíti meg, amikor a
Zeppelin I. a Bavaria-szobor tövében horgonyt
vet a bajor földön. Zeppelin léghajójának megjelenése tehát történeti esemény marad a bajor
főváros életében, de talán a világ forgásának
sorában is. Mert az új század első csodája
ezúttal aratott először diadalt a levegőtengerben, győzött az ellenséges áramlaton és megmutatta, hogy nem a véletlen szeszélye, hanem
kormányozásnak keze szabja meg útját és célját.
Nincs túlzás ebben a mondásban. Nem bizonyítaná az ellenkezőjét egy másik kép sem,
amely huszonnégy órával a nagy esemény előtt
ejtette lázba a münchenieket. Akkor is-várták
a Zeppelint és a Bavaria-szobor előtt minden
készen állott a vendég fogadására. A léghajó
pontosan meg is érkezett, de nem szállott le.
A szél erősebb volt mint a motorok ereje, a
pihenés pillanataiban könnyen elpusztíthatta
volna ezt az erős és mégis oly gyenge alkotást.
Kikötő, ahol meghúzódva dacolhatott volna
minden veszedelemmel, még nincs Münchenben.
Ezért helyesebb és mint a következések mutatták, célravezetőbb volt egyelőre a levegőben
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maradni. A tengeri óriások is a viharban, ha
nincs biztosan védett kikötő, szívesebben keresik fel a nyílt tengert. Zeppelin hajója pedig
bátran hasonlítható össze egy modern Dreadnought-tal is, hisz a Zeppelin I. hossza 136,
átmérője 11*7 méter.
Zeppelin útjai bizonyságai a léghajó életképességének. A német vezérkar mozgósítás,
vagy egy jövendő háború eshetőségeinek tervezgetésénél már számba veheti a léghajót is.
A kérdés az, mekkora a jelentősége a légi
cirkálóknak, különösen hadászati szempontból.
Lássuk először is, mit tud a Zeppelin-hajó
a maga erejéből. A Zeppelin I. friss gázzal
töltve, a legvégső esetben 24 óráig képes a
levegőben maradni. Ha időközben csak az egy
motorja dolgozik, talán valamivel hosszabb
ideig, de benzinkészlete csak egy napra elegendő és egy ily nagy út után, legalább részben,
gáztartalma is megújítandó. Miután a Zeppelin
óránként átlag 50 kilométernyi utat tehet
meg, összesen 1200 kilométerre haladhat kiinduló pontjától kezdve. Mit jelent ez? A
Zeppelin a határállomásról behatolhat az ellenséges légkörbe és pontos híreket hozhat a
csapatok mozgósításáról, útrakeléséről és útirányáról. Megszámlálhatja a vonatokat, amelyek
az ellenfelet szállítják és megállapíthatja a
közelgő csapatok erejét, hadi készültségét és
terveit.
A léghajó kettős irányban válnék hasznára
a seregnek, egyrészt a felderítő szolgálatot
látná el, jobban, szabatosabban, amint az eddig
történhetett, azután esetleg egy éjjeli támadás
keretében megtörhetné az ellenség rendjét.
A következő kérdés az, mint lehetne védekezni a Zeppelin ellen? Az ellenség e tekintetben egy hatalmas jóbarátra támaszkodhatik :
a levegőre. Mert mindama lehetőségnek, amit
itt felsoroltam, első föltétele, hogy a szelek
járása nem erős, hogy nem dúl vihar, hogy
eső, köd, felhők nem akadályozzák a léghajót
akciójában. Ha a szelek járása másodpercenként 5—6 méternél erősebb, akkor a Zeppelin
többé nem tud előre hatolni, ha vihar dúl,
akkor kénytelen menekülni, nehogy egy villámos kisülés megsemmisítse; ha felhők között,
ködben kell járnia, akkor elveszti szeme elől
a földet és nem bír többé tájékozódni. Végre,
ha kedvezőtlen körülmények a magasba űzik
és képtelen terhét csökkenteni, sok gázt veszít
és a ritkább levegőben motorja nem dolgozhatik a kívánt eredménnyel. Tehát nem is kell
emberi közreműködés ahhoz, hogy a Zeppelin
ereje csökkenjen, vagy teljesen meg is bénuljon.
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az idő, amikor a Zeppelinek nemcsak a háború
gépei, hanem a közlekedés első eszközei is
lesznek. Az első igazi kormányozható léghajó
neve örökre a sváb tábornok nevéhez fog fűződni, aki az emberiség történetében egy új
típust alkotott meg. A lángelmék, a világot
kormányzó és sarkaiból kiforgató férfiak, a
nagy fölfedezők, az emberiség örök háláját
kiérdemlő tudósok sorába ime egy férfiú lépett,
aki megszerezte a világhírt, hazája háláját, az
emberiség bámulatát, mert vasakarattal, hajthatatlan energiával állott egy cél szolgálatába.
Ha körülnézünk a mindennapos életben, hány
zseniális fölfedezőt látunk elpusztulni! Hányfelé és hányan találták már föl a kormányozható léghajót, hány oldalról hallatszik a panasz
a társadalom, a kormányok ellen, hogy pusztulni, veszni hagyják a nemzeti erő egy-egy
hajtását? Egy Zeppelin kellene mindenfelé.
Egy Zeppelin, aki kezébe vette az apró fölfedezéseket, a kisebb-nagyobb újításokat és a
meglevő, a másoktól alkotott, de parlagon
heverő találmányokat egy ideává egyesítette
és megcsinálta velük a maga léghajóját. Zeppeliné a léghajó, de úttörője, előkészítője egy
sereg más valaki volt, egy sereg névtelen,
csalódott ember, aki nem érte el élete célját,
mert csak fölfedező, mert csak technikus volt,
de hiányzott belőle az alkotó képzeletet valósággá emelő akarat. Nem a stréberek akaratereje ez, hanem egy nemesebb, ideálisabb érzés,
amely az emberben élő erőt a nagy társadalom
szolgálatába bocsátja, de csak akkor, ha célját
el is éri. Zeppelin terveivel csak a nagy világnak akart használni és nem önmagának. Egész
vagyonát föláldozta és bizonyára csendesen
vissza is vonul, ha terve nem válik be. De
akkor sem mint csalódott, megtört ember,
hanem mint oly valaki, aki kötelességét teljesítette. A kötelesség öntudatos teljesítése még
nem jelenti a cél elérését. Hogy Zeppelin eljutott mai sikeréig, kiérdemelte az egész világ
tiszteletét, mert megmutatta, hogy az ideális
akaraterő még úrrá tud lenni minden akadályon.
És ha Zeppelin nem is legnagyobb férfia az

új századnak, ahogy a németek császára őt
nevezte, de azért egyik kiváló jelensége a mi
világunknak.

A népkönyvtárakról.
írta: Molnár

Gyula.

Hogy a jó olvasmányok hatása nemcsak
egyesek, de néprétegek, sőt nemzeteken is
mennyire meglátszik, azt hiszem, felesleges
így fest a mai Zeppelin ereje és gyengesége. bővebben magyarázni. Igen jó eszköz a jó
A jövendője azonban már csak az emberi kép- olvasmány a népnevelés és magyarosítás szolzelet szárnyain járható be, mert jönni fog az gálatában is. Minél több jó olvasnivalót tehát
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különösen a nép kezébe! Sok jó könyv tömérdek jónak forrásává válik. Minden községbe
szükséges legalább egy népkönyvtár, még jobb,
ba több van.
Az alábbiakban egy pár könyvtár s más
olvasnivaló beszerzési és kezelési módját adom
elő röviden. Előre bocsátom, bogy mindenik
könyvtárat megszerezheti a község lakói részére,
bármely tanító, illetve tanítótestület, ha nem
egyszeri, két-háromszori kérésre, csak a kis
fáradságot ne sajnálja.
Különösen négyféle könyvtár beszerzését
ajánlom tanítótársaim figyelmébe: 1. az ifjúsági könyvtárakat; 2. a földmívelésügyi m.
kir. minisztérium által ingyen adományozott
népkönyvtárakat; 3. a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa által ingyen adományozott népkönyvtárakat; 4. a vidéki egyesületek D.M.K.E., F.M.K.E. stb. által adományozott könyvtárakat.
Nézzük ezek beszerzési módját egyenként.
1. Az ifjúsági könyvtár minden állami iskola
részére beszerzendő. A vall. és közokt. minisztérium idevonatkozó rendelete szerint a felvételi díjakból elsősorban az ifjúsági könyvtár
törlesztési részlete irányozandó elő. Ugyanígy lesz ezentúl a felekezeti és községi iskoláknál is.
2. A földmívelésügyi minisztérium által ingyen
adandó népkönyvtárt kérheti a község, az iskola,
vagy egyesület, pl. szövetkezet, kaszinó. Azonban bármely testület kéri, illetve kapja, a község minden lakosának ingyen bocsátandó rendelkezésére. Rendszerint 100 kötetből álló
könyvtár, s könyvszekrény beszerzésére 20 K
engedélyeztetik. Értesülésem szerint, a könyvtár kibővítését is lehet kérelmezni.
A kérelmezés módja a következő: írunk
egy kérvényt a nm. földmívelésügyi m. kir.
minisztériumhoz címezve, felemlítve benne a
könyvtár felállításának indokolását. E kérvényt:
a) ha a község részéről kéretik, a községi
bíró és a községi, illetve körjegyző írja alá s
hivatalos számmal s bélyegzőlenyomattal látandó el. Jó, ha a községi képviselőtestületi
kérő-határozat is mellékeltetik. A kérvényt,
lehetőleg a járás főszolgabírájával is aláíratva,
a vármegyei közigazgatási bizottsághoz kell
beküldeni, honnan azt rendszerint pártolólag
szokták felterjeszteni a földmívelésügyi minisztériumhoz ;
b) ha az iskola kéri, a gondnokság nevében
a gondnokság elnöke és jegyzője írja alá s
látja el hivatalos számmal és bélyegzőlenyomattal; a kérvényt a kir. tanfelügyelőséghez
küldjük pártolás és a közigazgatási bizottság
elé terjesztés végett; onnan küldik fel a mi-
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nisztériumhoz. E két esetben hivatalos úton,
bélyeg nélkül is beadható a kérvény, de jobb,
ha 1 koronás bélyeget ragasztunk rá, mert
ezzel az esetleges leletezés kellemetlenségeinek
elejét vesszük;
c) ha pl. szövetkezet kéri, az esetben a
a kérvényt az igazgatóságnak legalább is 2
tagja, de jobb, ha az egész igazgatóság aláírja
a bélyegzőlenyomattal s 1 koronás bélyeggel
ellátott kérvényt s az Orsz. Központi Hitelszövetkezet igazgatóságához kell küldeni, honnan azt pártolólag terjesztik a földmívelésügyi
minisztériumhoz;
d) ha valamely egyesület kéri, úgy az egyesület vezetői írják alá a bélyegzőlenyomattal
s 1 koronás bélyeggel ellátott kérvényt s jó,
ha a községi elöljáróság, esetleg a főszolgabíró
ajánló sorai kíséretében akár a vm. közigazgatási bizottságához, akár közvetlenül a minisztériumhoz küldik.
3. A Múzeumok és Könyvtárak Országos
Tanácsa által szintén ingyen adományozandó
könyvtár is ugyanazon módozatokkal kérendő,
mint a földmív. minisztérium könyvtárai, a
bélyegtelen kérvényt azonban a Múzeumok és
Könyvtárak Országos Tanácsához kell címezni
(Budapest, VIII., Főherceg Sándorutca 28.).
A tanács 300—4.000 korona értékű s valóban
szép kiállítású és tartalmú könyvtárakat szokott adományozni. A könyvtárhoz teljesen
ingyen adnak pár száz nyomtatott könyvjegyzéket, átvételi jegyeket, kezelési könyveket,
tintatartót és egy csinos könyvszekrényt. A
könyvtárakat megfelelő forgalom mellett és
indokolt esetben, a tanács kibővíti, esetleg
némelyiket állandóan segélyezi is. Nem győzöm eléggé figyelmökbe ajánlani tanítótársaimnak ily könyvtár megszerzését.
4. A D. M. K. E., F. M. K. E. által ingyen
adományozni szokott könyvtárak beszerzési
módja ugyanaz, mint fentebb előadtam. Természetesen, itt a kérvényt az egyesület elnökségéhez kell címezni és küldeni.
Legújabban az Országos Közművelődési Tanács is foglalkozik jó könyvek, ifjúsági művek, terjesztésével. (Ez év őszén a falusi
nép számára íratott szabad előadásokat tartalmazó könyvet ad ki s ingyen küldi meg az
előadóknak.)
Mind a négy könyvtárra vonatkozólag felemlítem még, hogy a könyveket ízlésesen vászonba, némelyiket díszesen kötve, teljesen
használható állapotban küldik meg.
Véleményem szerint a könyvtár az iskolában, a községháza tanácstermében, a szövetkezet
hivatalos helyiségében, de mindenütt olyan
helyen legyen elhelyezve, ahol olvasóteremnek
35*
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is használható a könyvtárhelyiség. Magánháznál vagy korcsmában egyáltalán nem helyezhető el egyik könyvtár sem.
A kezelést lehetőleg a tanítótestület egyik
tagja vállalja el. Nem is gondolnók, mily nagy
hatást lehet gyakorolni az ifjúság magaviseletére s a nép gondolkozására a könyvek helyes megválasztásával, az olvasási vágy helyes
irányba terelésével.
A könyveket hetenként legalább egyszer,
legjobb vasárnap délután kiosztani. Bírságpénz
szedését — különösen nemzetiséglakta vidéken — csak a könyvek rongálása esetén tartom helyénvalónak. Önkéntes adományok természetesen szívesen fogadtatnak s a könyvtár
céljaira fordíttatnak.
A Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa által adományozott könyvtárak állapotáról s forgalmáról évenként egyszer rövid
jelentés teendő.
A könyvtárak kezelé&eért díjazás nem jár
(néhol a községek és szövetkezetek adnak),
azonban a magyar nyelv terjesztéseért kiosztatni szokott jutalmaknál elsőrendű érdemnek
szokták betudni.
Megemlítem még, hogy a földmívelésügyi
minisztérium kiadványai ingyen küldetnek meg
tanítóknak, papoknak, jegyzőknek, egyszerű
levélben történt kérésre is. Én, akinek e művek megvannak, állíthatom, hogy remek dolgok. Mondhatnám, minden gazdasági kérdésben
meg lehet bennük találni a helyes tanácsot.
E müvek is elhelyezhetők a népkönyvtárban
s a népnek olvasás végett kioszthatók.
Felemlítem még, hogy a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa A legjobb olvasmány oh
címen eddig 24 füzetet bocsátott ki, mely
füzetek csínos kiállításban, mesés olcsó áron
(2 fillér) oszthatók ki. Hogy mennyire ellensúlyoznák e füzetek a vásári ponyvairodalmat
s idővel teljesen kiszorítanák a népnek ezidőszerint kedves „rémséges históriákat", azt
hiszem, erről beszélni is felesleges. E füzetek
megszerezhetők a Múzeumok és Könyvtárak
Országos Tanácsa titkári hivatalától (Budapest,
VIII. ker., Főherczeg Sándor utca 28.), sőt
indokolt kérésre a szegényebb sorsúak közötti
szétosztás céljából, pár száz darabot ingyen
is adnak. (Nekem legalább adtak.)
Szeretettel kérem tanítótársaimat, karolják
fel a népkönyvtárak ügyét. Oly hazafias kötelességet teljesítenek ezzel, mely mindenkinek
elismerésére teszi őket méltóvá. Minden e tárgy
körébe vágó kérdésre legszíresebb készséggel
is azonnal válaszolok, ha tanítótársaim közül
bárki is hozzám fordul.
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Egy önálló gazdasági népiskola
kertjének és szőlőjének
írta: Ferenczy

üzemterve.

Károly.

Az önálló gazdasági ismétlő-iskolával kapcsolatosan létesített kertnek és szőlőnek célja
az, hogy abban a tanulók magukat gyakorlatilag a gyümölcs- és zöldségtermelésben,
valamint a szőlőmívelésben kellőleg kiképezzék
s hogy az elméletileg előadottak lehetőleg
mindjárt gyakorlatilag is bemutathatok legyenek. Egyúttal pedig útmutatásul szolsál a
község lakói részére is, hogy az ott látottakat
hasznukra fordítva, a gyümölcs- és zöldségtermelést, úgyszintén a szőlőmívelést helyes
irányban vezetve, jövedelmüknek e téren való
gyarapítására ösztönöztessenek.
Egy minden követelményeknek megfelelő s
a gazdasági ismétlő-iskolák mellett létesített
és létesítendő gyümölcsös- és zöldségeskertnek
és szőlőnek az üzemtervét adom alább, azon
megjegyzéssel, hogy ezt nem tekinthetjük
olyannak, amelyet minden iskolánál alkalmazni
lehetne, mert ezen változtatnak az egyes vidékek szerint a talaj-, klimatikus, munkás- és
közlekedési viszonyok. Ez tehát csak irányítója
lehet az ilynemű alkotásoknak, a benne lefektetett elvek alapján.'
Az iskola kei-tje és szőlője a legjobb talajon
a major mellett fekszik. A faiskola a nyulak
ellen be van kerítve léckerítéssel; a többi
terület körül fonott gledicsia-sövényt nevelünk.
Ilyen sövény vezetendő a faiskola léckerítésén
kívül is, azon okból, ha a léckerítés oszlopai
tönkremennek, akkor a már kész fonott gledicsia-sövény teljes védelmet, nyújtson.
A kert területéből 1 kat. hold bortermő;
1 kat. hold csemegeszőlő; 800 | ]-öl amerikai
anyatelep és szőlőoltvány-iskola; 1 kat. hold
faiskola; 800 Q - ö l anyagyümölcsös; 400 Q - ö l
zöldségeskert és 400 [_J-öl nemes kosárfűztermő-telep.
Szőlőtelep.

1 lzat. hold bortermő szőlő. A községben legjobban díszlő borfajtákból, nevezetesen: Erdei
és olaszrizlinggel van beültetve. Sortávol:
1'2 m.; tőketávol: 0'8 m.; metszési mód:
csercsapos. Minden három évben jó közepes
trágyázásban részesül istállótrágyával és szuperfoszfáttal. A gyérítés (szénkénegezés) mindig
tavasszal történik.
1 hat. hold csemegeszőlő. A legkorábban
érő, jól szállítható, a legtovább elálló és eltartható fajtákból áll; milyenek: Kossuth
Lajos, Csabagyöngye, Madelaine-Augevine és
Royal, Passatutti, Chasselas, Vibert, GyöngyI szigeti piros, Kecskemét kincse stb.

35.

SZÍM.

NÉPTANÍTÓK

Sor- és növénytávol úgy mint a bortermő
szőlőtáblán; metszési mód a cseresapos és porbujtásos szálvesszőzés. Minden harmadik évben
bőven trágyázva istállótrágyával, szuperfoszfáttal és a gazdaságban összegyűjthető fahamuval. Tavasszal szénkénegezik.
400 • - ö l ö n oltásra alkalmas vesszők nyerése
céljából amerikai anyatelepet létesítünk a következő fajtákból: Vitis solonis, Rip. portalis,
1*5 m. sor- és tőketávolra ültetve és sodronymívelésre berendezve. Emellett 400 Q-ölön,
négyesforgóban kezelve, oltvány- és gyökereztető szőlőiskolát létesítünk olyformán, hogy a
tanulók által készítendő sima fásoltások, az
amerikai vesszőtelepen készített sima zöldoltások és a fennmaradt amerikai és európai
sima vesszők meggyökereztetés végett ide iskoláztatnak el.
2. Faiskola.

1 kat. hold. A faiskolában 8 tábla az almafélék, 6 tábla a csontmaguak, 2 tábla 4 részre
osztva, az őszibarack és bogyósok szaporítására van szánva.
Sorszám
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3. Gyümölcsös.

800 D-öl. Itt félmagasderekú fákból a
községben legjobban díszlő és termő azon
gyümölcsfajtákból azokat ültetjük, melyek a
községben nagyi)an való termelésre, a helyi
viszonyok szerint a legalkalmasabbak; megmutatván az irányt és módot a tanulóknak és
a községi gazdáknak, hogy miképen gyakorolják a gyümölcstermelést jövedelmezően.
4. Zöldséges kert.

400 • - ö l . Négy táblára osztva négyesforgóban. Minden évben egy tábla (a káposztafélék) teljes trágyázásban részesül; míg a
4-ik táblában a dinnye és paradicsom komposztból fészektrágyázást nyer.
5. Fűztelep.

400 • - ö l . Szekérkasok, kasok és durvább
munkák készítésére: a solix viminalis-cannabina és solix amigdolina; szőlő- és gyümölcsszállító kosarak és egyéb kézikosarak fonására a s. caspicat és s. uralensist, végül kötözésre
a s. vitellina aureat termeljük.
Egyenként

M e g n e v e z é s

K

f

összesen
K

f

1. Szölötelep.

1
2
3
4
5
6
7
8

a) A szölötelepítési (befektetési) költség.
(1 kat. hold bortermő, 1 kat. hold csemegeszőlő.)
2 kat. hold föld forgatása 70 cm. mélyen, 1 '-ölenként 16 f
12.000 db sima vessző ültetésre 1000 k 10 K
Lapos ültetőfúróval beültetve (20 napszámos ä 1'60 K és 4 á 1 K) . .
A karók beverése (12 kat. holdanként)
3 kapálás 30 K, 2 permetezés 16 K, egyszeri kötözés 3 K, fedés 8 K
holdanként; a két holdra
Rézgálic, mész, raffia
Telepítési költség

9.

1

2
3
4
5

1
2

A telek tőkeértékének 4°/o-os kamata (1 kat. hold értéke 6000 K) . .
összesen
b) Költség a második évben.
Nyitás 8 K, metszés és >harmatgyökér-elszedés 10 K, karókiigazítás
5 K, gyérítés 4 K, hatszori kötözés 12 K, háromszori permetezés :
I-ső 4, n-ik 8, III-ik 10 K, háromszori kapálás 8 + 1 0 + 12 K,
hiányzó tőkék pótlása 10 K, fedés 10 K, holdanként szakmányban
végezve ; a két holdra
Szénkéneg, rézgálic, mész, raffia holdanként 64 K ; a két holdra . . .
Forgótőke, 350 K 5°/o-os kamata
Az első évi telepítési költség, 1423 K 80 f 5° o-os kamata
A telek tőkeértékének 4°/o-os kamata
Költség a második évben
c) Költség a harmadik évben.
A harmadik é\i munkaköltség egyenlő a második évivel
A forgótőke, 350 K 5°/o-os kamata

512
120
36
520
24
114
30
67
1423
48
1471

80

222
128
17
71
48

50
19

438

69

486

69

486

69

350
17
Átvitel

80
80

367

50
50

F 26

Sorszám

3
4

NÉPTANÍTÓK

33.

LAPJA.

Egyenként

M e g n e v e z é s

K

f

Áthozat

367

50

Az első kétévi telepítési költség, 1862-19 K (1423-80 + 438*69 K) 5° o-os

93
48
508

185

84

A telek tökeértékének 4°/o-os kamata

Költség a harmadik évben
összes telepítési költség (1423-80 -j- 438*69 + 460-62 K)

SZÁM.

Összesen
K

f

12

460

62

62

508
2323

02
11

874

18

d) Rendes évi fenntartási költség.
1
2

3
4
5
6
7
8

Telepítési költségek 2323-11 K évi törlesztési részlete és kamata (8°/o)
(2467-11 K, levonva a telektőke kamatát, 144 K = 2323-11 K) . .
Évi állandó munkákra : nyitás 8 K, karózás 5 K, metszés és harmatgyökér-elszedés 10 K, gyérítés 4 K, kötözés igazgatása 12 K, permetezés 22 K, 3 kapálás 30 K, bomlítás 10 K, fedés 10 K, a trágya
behordása és szétteregetése 6 K, szőlőszedés és szüretelés 20 K
holdanként; a két holdra
Szénkéneg, rézgálic, mész, raffia
Istállótrágya 259 q, a 70 f fuvarral
1 q szuperfoszfát
Karók pótlására
A forgótőke, 786-84 K 5°/o-os kamata
A telek tőkeértékének 4°/o-os kamata
összesen

274
128
175
10
14
39
48
874

34
18

Amerikai vesszötermelő-anyatelep (400 [ -öl) é s szőlöoltványiskola ( 4 0 0 [ -öl).
aj Telepítési költség.
1
2
3
4
5
6
7

400 G-öl föld megforgatása á 16 f
650 db gyökeres amerikai vessző ültetése (1000 a 40 K)
110 db 2-5 m. szőlőkaró á l K
Beültetés

8

A telek tőkeértékének, 300 K 4° o-a

Kapálás, kötözés és a hiányzó tőkék pótlása
Befektetési töke, 240 K 5° o-os kamata
Befektetési költség
Összesen

1
2
3
4
5
6
7
8

b) Fenntartási költség.
Telepítési költségek, 252 K évi törlesztésére (8" o)
Metszés 2 K, kapálás 6 K, sodronyjavítás 6 K, kötözés és kacsozás
• 10 K, hiányok pótlása 10 K, vesszőlevágás és dugványkészítés 10 K
Az iskolában az oltványok eliskolázása
Oltványok egész évi gondozása
Oltványok kiszedése
Ugartáblák bevetése bükkönnyel, mag és munka
Forgótőke, 105"16 K 5°/o-os kamata
A telek tőkeértékének 4° o-os kamata
Összesen

64
26
110
8
12
20
12
252
1-2
264

20
44
12
'20
5
4
5
12
122

264

16
*

25
41

122

41

3434

40

2. Faiskola (1. kat. hold).
a) Telepítési költség.
1
2
3
4

1600 D-öl hosszú léckerítés, fűrészelt fenyőkaró ócska távirdasodronyhevederhez kötve, folyó öle 2 K
Beosztási és mérési munkálatok, utak elkészítése
Befektetési tőke, 3248 K 5°/o-os kamata
Befektetési költség
A telek tökeértékének, 60(1 K 4°;o-os kamata
Összesen

3200
48
162
3410
24
3434

40
40
40
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Egyenként

Sorszám

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
45

b) Fenntartási költség.
Telepítési költség, 3410 K 40 f évi törlesztési részlete, 20 évre elosztva
Forgatási költség (300 •-ölnek 50 cm.-re) f ,-öle 16 f
1200 db vadcsemete (az első 2 évben, amíg saját nevelésű nincs) . . .
Vadcsemeték kiültetése szemzés alá, csemeték évi gondozása, szemzést
a tanulókkal végezve; ha azok nem győznék, vagy sürgős esetben

K

f

170
48
33

52

40
Raffiá, oltókenőcs, rézgálic, mész és jelzőkaró
• . .
20
Vetésre 1 kg. vadalmamag 3*60 K, 1 kg. vadkörtemag 4'40 K, 3 kg.
Myrabolán 4'20 K, 1 kg. vadcseresznyemag 4 K, 2 kg. keserű
mandula 2 K és ezen magvak szállítási díja 1'80 K (ha esetleg a
gyermekekkel gyűjteni nem lehet)
20
Szemzőhajtásra az első évben
5
50 q trágya ä 70 fillér
35
A magvak elvetése tanulókkal történik; azon esetben, ha ezekkel nein
lehetne, a 4-ik tétel alatt erre is lett felvéve.
Ugartáblák bevetésére és beültetésére, magvakra és palántára
. . . .
40
Forgótőke, 411*52 K 5° o-os kamata
20
A telek tőkeértékének 4Q/o-os kamata (600 K)
•
24
Összesen
456
3. Gyümölcsös (800
-öl).
a) Telepítési költség.
64 gödör ásása (160 cm. széles, 60 cm. mély) á 20 fillér
12
15 db félmagas törzsű almafa ä 60 f
9
9
15 ,
„
„ körtefa a 60 f
3
5 „
„
„
szilvafa ä 60 f
6
10 „
„
„ cseresznyefa ä 60 f
19 „
„
„ kajszínbarack ä 40 f
7
35 „ nemes mogyoró ä 30 f (kerítés mellett ültetve)
' 10
20 db nemes birs ä. 30 f (kerítés mellett ültetve)
6
20 db őszibarack ä 40 f (kerítés mellett ültetve, a napos oldalra) . . .
8
Fenti oltványok szállítási költsége
10
80 db karó h 30 f
24
Ültetés
20
A fák aljának felszántása és bükkönnyel való bevetése ; a fák tövének
nyári megkapálása, őszi felásása és őszi szántás
20
A befektetési tőke, 145'90 K 5° o-os kamata
7
Befektetési költség
153
12
A telek tőkeértékének, 300 K 4°/o-os kamata
összesen
b) Fenntartási költség.
A telepítési költség, 153*19 K évi törlesztési részlete, 30 évre elosztva
Nyesés, rovar és gomba elleni védekezés, bükkönynek szántás, vetés,
betakarítás, gyümölcsszedés, csomagolás, szállítás
Levéltetű-írtásra, permetezésre, dohánypor és rézgálic, ',. 4 részére 20 kg.,
szuperfoszfát, 15 kg. kénsavas-káli és 20 kg. chilisalétrom
. . . .
A forgótőke, 111 • 10 K 5° o-os kamata
A telek tőkeértékének 4°/o-os kamata
Összesen

összesen
K

f

456

09

128

65

566

70

57
09

80

60
50

29
19

165

19

0

10

76
30
5
12

55

128

65

200
100
144
40
10
40
26

.

4. Zöldségeskert ( 4 0 0 !' -öl).
a) Telepítési költség.
1
2
3
4
5
6
7
8

Gémeskút
12 db melegágy i ráma
Melegágyra deszka- ós szalmatakaró készítésre
Magvakra
A talaj felásása, vetés és mívelési költség, ha tanulók nem végezhetik
A befektetési tőke, 534 K 5°/o-os kamata
Befektetési költség
A telek tőkeértékének, 150 K 4° o-os kamata
Összesen

560

70
70

6
566

70
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Sorszám

1
2
3
4
5
6
7
8
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Egyenként

M e g n e v e z é s

K

b) Fenntartási költség.
Telepítési költség, 560'70 K évi törlesztési részlete, 20 évre elosztva .
Melegágyi rámák és takarók javítására
18 szekér friss lótrágya melegágyak készítésére a 2 K
Magvakra
Munkák végzésére, lia a tanulók nem végezhetnék
30 q trágya á 70 f, fuvarral együtt
Forgótőke, 142'03 K 5° o-os kamata
A telek tőkeértékének, 150 K 4° o-os kamata
Összesen

f

28
12
36
5
40
21
7
6

03

155

13

64
36
7
6
5

50

SZÁM.

Összesen
K

f

155

13

125

17

36

38

10

5. Füztelep ( 4 0 0 [ -öl).
a) Telepítési költség.
1
2
3
4
5

400 n - ö l föld forgatása á 10 f
12.000 db fűzdugvány 1000 ä 3 K
A befektetési tőke, 113*50 K 5° n-os kamata
Befektetési költség

6

1
2
3
4

Összesen

119
6
125

b) Fenntartási költség.
Telepítési költség, 119 17 K évi törlesztesi részlete, 15 évre elosztva
Kétszeri kapálás 8 K, metszés 10 K, elszállítás 3 K
A forgótőke, 28'94 K 5° o-os kamata
A telek tőkeértékének, 150 K 4° o kamata
Összesen

7
21
1
6
36

A telek tőkeértékének, 150 K 4°/o-os kamata

67
17
17

94
44
38

A szőlőt, faiskolát, gyümölcsöst, zöldségeskertet és füzest
terhelő leltári felszerelés.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2 db ívnélküli fürész
10 „ Lucás-féle oltókés á 2*40 K
10 „ metszőolló
1 „ oltóviaszfőző
3 „ oltóviaszos doboz
1 „ szőlőpermetező
1 „ kénporfujtató
4 „ öntözőkanna ä 6'50 K
2 „ szőlőültető fúró (lapos)
6 „ angol ásó á 2'80 K
6 „ kapa á 60 f, 6 db vaslapát á 60 f
2 „ kétágú kapa a 2 K, 2 db villáskapa ä 50 f, 2 db acélgereblye
ä 1-60 K
.' .
100 kg. 3 milliméter vastag sodrony 50 K, 1 db szénkénegfecskendő
62 K, 1 db. szénkénegbádog ä 2 K
1 db hernyózó-olló
1 db kerti zsinór
összesen

4
24
26
2
1
40
8
26
8
16
7
8

20

80
20
20

114
2
6
293

40

Nyers bevételek.
1. Termöszölöböl.
1
2
3
4
5

1036
952
32
24
40

28 q csemegeszőlő á 37 K
28 hl. must ä 34 K
20 1. törkölypálinka
4000 db sima vessző á 6 K (vörös- és fehérbort adó fajták)
4000 db sima vessző á 10 K (esemegefajták)
Átvitel

2084
2084
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K

f

Összesen
f

K

Áthozat

2084

2. Amerikai anyatelep és szölöoltványiskola.
1
2
3

1000 db szőlőoltvány

200 !
40 1
30

270

600
200
30
40
75
30

975

3. Faiskolából.
1
2
3
4
5
6

1000 db alma-, körte-, szilvafaoltvány á 60 f
100 db gyökeres iskolázott nemesmogyoró á 30 f
400 db gyökeres ribizke és köszmétedugvány á 10 f
3000 db gyiimölcsfavadone, 1000 a 25 K
Ugartáblákon termelt konyhakerti növényekért
4. Gyümölcsösből.

1

2 q alma 30 K, 2 q körte 40 K, 50 kg. szilva 5 K, 3 q cseresznye
60 K, 5 q kajszínbarack 100 K, 60 kg. őszibarack 42 K, 70 kg.
mogyoró 5'60 K, 2 q birsalma 50 K, 12 q bükköny 60 K . . . .

392

60

392

60

5. Zöldségeskertből.
1

3000 db korai palánta 1000 á 5 K, zöldségekért 70 K, magvakért 80 K
6. Füztelepböl.

165

1

40

1

2084
874
1209

18
82

41
59

147

59

518

91

263

95

9

87

3
2153

62
76

Bevétel
Kiadás

2153
638

76
68

Tiszta nyereség

1515

08

270
122

Amerikai telep és szőlőoltványiskola nyers jövedelme

3
Marad
4
Fenntartási költséget levonva
Marad
Zöldségeskert nyers jövedelme
Fenntartási költséget levonva
Marad
6

40

1209

Marad

5

•

82

Marad
2

105

Fűztelep nyers jövedelme
Fenntartási költséget levonva
Maiad
Összesen
Ebből levonandó:
a) A kerti leltár évi fenntartása, pótlása és törlesztése (20°, o) . . . .
bj Adók, közterhek
e) Termények szállítási költsége (a gazdaság teljesítvén, annak javára írva)
cl) A gazdasági épületek és eszközök használatáért, annak megtérítve .
e) Az egész szőlőt, faiskolát és gyümölcsöst bekerítő 384 öl hosszú
gledicsia-sövény telepítési, illetve évi fenntartási költsége
. . . .
Összesen

147
975
456

9

518

91

392
128

60
65

263

95

165
155

13

9

87

40
36
3

38

58
50

62

68

260
250
20
638

68
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A gazdasági ismétlő-iskolák.
írta: Nagy

Károly.

Valamely intézmény helyes, célirányos voltáról az ítéletet az élet mondja ki, s hogy a
gazdasági ismétlő-iskolai intézményről kimondott ítélet feltétlenül kedvezőnek mondható,
minden kétségen felül áll. Hogy azonban e
téren sok, igen sok még a tennivaló, hogy a
kívánt céltól még igen messze vagyunk, azt
mindannyian érezzük, kik ily irányú iskolák
vezetésével foglalkozunk. A céltól való nagy
távolságnak legfőbb oka pedig abban keresendő, hogy a gazdasági ismétlő-iskola sok-

szor nem a helyi viszonyok, nem a gyakorlati
élet által számára kijelölt úton halad. Nem
szólok a külön szaktanítós iskolákról, mert
hiszen ott rendesen nagyobb terület áll az
intézet rendelkezésére, s ott a befektetett
anyagi és szellemi tőke meg is hozza a maga
kamatait, de nincs, vagy csak alig van meg
a legcsekélyebb százaléka a befektetéseknek
a mindennapos iskolákkal kapcsolatosan szervezett gazdasági ismétlő-iskolákban. Már pedig itt, a mintegy 70 százalékot kitevő osztatlan iskoláknak e téren való mikénti működésének nem kis befolyása van népünk
gazdasági irányú fejlődésére. Ily helyeken,
tudvalevőleg, a faiskola a gyakorlati terület.
A faiskola a községé, az ismétlő-iskolát szervezi, tanítóját fizeti a község, vagy az állam;
a fő-fő felügyeletet a faiskola felett gyakorolja az országos selyemtenyésztési felügyelőség. Hogy aztán a felügyelőség majdnem kizárólagosan a szederfatenyésztést sürgeti, ez
rossz néven sem vehető, de aztán hogy indokolt-e ez az eljárás oly helyeken, hol a selyemhernyótenyésztésnek alapfeltételei: a kellő
mennyiségű szederfák, munkaerők és megfelelő
helyiségek rendelkezésre nem állanak, az más
kérdés. Már pedig, mit látunk pl. egyes borvidékeken? Május-június hónapban — a selyemhernyótenyésztés fő idényén — kizárt dolog, hogy a selyemhernyóért a szőlő kötözését
elhanyagolják, pláne a jelenlegi munkásviszonyok között, amikor 1 korona 40 — 1 korona
60 fillért kap a kötésen 12—14 éves leány
vagy fiú. I)e meg hol tenyéssze az istenadta a
selyemhernyót, hisz aki ismeri népünk lakásviszonyait, tudhatja, hogy a legtöbb faluhelyen
a családtagok is alig férnek a szűkre szabóit,
alacsony házikóban, már pedig a selyemhernyótenyésztés jókora, alkalmas helyiséget igényel.
Alkalmazkodjék tehát a szaktanító szorosan
a helyi viszonyokhoz. Ahol a selyemhernyótenyésztés meghonosítására kilátás nincs, egy
kisterületű, hatos forgót be lehet ugyan állítani e célra, de a szederfatenyésztés jelenlegi
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túlhajtása semmivel sem indokolható. Az ilyen
faiskolák helyett sokkal inkább szolgálnák a
célt az ú. n. „iskolakertek", amelyeknek egyetlen iskolánál sem volna szabad hiányozni
Legyen az bármily kis terület, de legyen az
iskolatelken. Hogy miért, ennek előnyét fölösleges fejtegetnem.
Magát a községi faiskola területét illetőleg
is megállapítandó volna esetleg a mainál is
kisebb minimum, amely üzembe veendő és
rendszeresen munkálandó. A nagyterületű faiskolák ugyanis óriási költségeket rónak a
községekre, amiket a községek nem képesek
teljesíteni; már pedig a kellő mívelésben nem
részesített terület csak a semminél több.
Nem kis akadály a gazdasági ismétlő-iskolák
fejlődésében, a gyakorlati területek rendszertelen kezelése, aminek — valljuk be őszintén, —
oka úgy a kezelő, mint a felügyelő, mert sok
helyen a kezelő sem sajátíthatott el kellő
gyakorlatot, a felügyelő meg sokszor még csak
tanfolyamot sem hallgatott, sem gazdasági
ismétlő-iskolát nem vezet, s így a legjobb
akarat mellett sem lehet szakszerű vezetője,
irányítója a kezelő szaktanítónak. Mily kevés
fáradságot igényel pedig, hogy a földmívelésügyi m. kir. minisztérium megbizásából Molnár
István által írt: „Fatenyésztés" című mű alapján — amelyhez tanítók egy levelezőlap árán
hozzájuthatnak — az ország egyes vidékeire
alkalmazott üzemterv szerint ossza be a szaktanító faiskoláját. A felügyeletet illetőleg pedig,
hogy az a fenti formájában a községeknek
csak fölösleges kiadást okoz, az természetes,
s ennek beszüntetése és a tanfelügyelőségek
kebeléből kijelölt alkalmas közegekkel való
ellátása nagyon is kívánatos. E kérdés megoldása pedig most egyáltalán nem ütközhetik
nehézségekbe, amennyiben az 1907. évi népoktatási törvények alapján kinevezett segédtanfelügyelők bizonyára legnagyobb részben
megfelelő ts nfolyamokat is hallgattak, s kivették részüket a gazdasági ismétlő-iskolák szervezésével, vezetésével járó küzdelmekből is.
A tanító odaadó tevékenysége, a helyi viszonyokhoz való szoros alkalmazkodás, intenzív
szakfelügyelet, e tényezők volnának tehát hivatva a gazdasági ismétlő-iskolák fokozottabb
mértékben való fejlődését előmozdítani, azokat a
gyakorlati élettel szorosabb kapcsolatba hozni.
Tekintve pedig, hogy a mindennapos iskolákkal kapcsolatosan szervezett gazdasági ismétlőiskoláknak majdnem kizárólagosan a faiskolák
a gyakorlati területük, Magyarországnak pedig

egyetlen vármegyéje sincs, hol egyes alm i-, körteés szilvafajok ne tenyésznének, s míg egyfelől
a gyümölcs nemzetgazdasági
szempontból
számottevő jövedelmi forrás, másfelől a népnek
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úgyszólva második kenyere, s mégis oly csekély
azok száma, kik a gyümölcsfák nevelési,
nemesítési módjait ismerik: a gyümölcsfa-
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foglalkozni. Egyrészt inkább ki akarom mutatni
azt, hogy a nép földszeretete a lelketlen földuzsorát mily erővel táplálja, másrészt pedig
nemesítés lehető legnagyobbfokú felkarolását ennek ellenszeréről, a helyes földszerzésről
tartom" a kapcsolatban szervezett gazdasági akarok beszélni.
ismétlő-iskolákban a leghelyesebb iránynak. Ki- A népet az ő földszeretete, annak becslésévétel nélkül tehát, minden jellegű ismétlő-iskolá- ben, értékének megállapításában, helytelen útra
nál-szigorúan kötelezendőnek tartom a gyü- tereli. A magyar ember egy-két évi bő termés
mölcsfa nemesítési módok betanítását. Nem után becslési lázba esik, a földet túlságos értékűazt akarom ezzel mondani, mintha a búzának nek tekinti. Kitűnik ez abból, hogy parcellázáaz üszög, a szőlőnek a peronoszpóra elleni sok alkalmával a föld ára a normálisnál sokhelyes, okszerű védekezésének, avagy a jó házi- szor másfélszeresére vagy kétszeresére szökik.
szappan főzésének betanítása ne volna a szak- S ép erre utaznak a parcellázok. Ismerve a
tanító kötelessége, de ne az eke részeinek földszeretetet, megszerzik azt a birtokot, melyre
ismertetésével és a csirkeültetés mikéntjével a nép már szemet vetett, azután kívánság
töltse el az órát a falusi nép fiai s leányai szerint felosztják, megszerzik rá a konvertált
között.
kölcsönöket, felméretik, telekkönyveztetik, a
A növendékek közül azok, kik a fbnemesítés gazdák egyetemes felelősségét megállapítják,
terén legtöbb sikert érnek el, a vizsgálatokon a földet a gazdáknak átadják. Már a vételnél
felszámítanak közvetítési díjat,akölcsönszerzésre
jutalomban volnának részesítendők.
Azok a száz koronák, melyek magyar földön, másik díjat, a mérésre újabb költségeket, a
sokszor talán a pillanat hatása alatt, a magyar föld árát pedig a lehető legmagasabbra csavarnyelv tanításáért, többnyire idegen érzelmű ják, ezután beszámítják a közvetítő ügyvéd
egyéneknek odaítéltetnek: 30—40—50 növen- búsás díjait, ki a telekkönyveket rendezi, s
dék jutalmazásával talán bizonyosabban gyü- végül a konvertált kölcsön folyósításáig saját
mölcsöznének ; a gazdasági ismétlő-iskolák tőkéjük bőséges kamatját. Szegény ember,
pedig közelebb jutnának a gyakorlati élet mire megkapja földjét, ha holdanként! vételára
500 K volt, mire mindent kifizet, belekerül
céljaihoz.
700 koronájába. Csodálhatjuk-e, ha annyi teher
alatt leroskad a reménykedő nép, s egy vágya
A parcellázás.
van, csak annyi pénzt menteni meg Vtgyona
roncsaiból, hogy Amerikába mehessen. A parírta : Kluyer
Ödön.
cellázás előtt a saját vagyonából és erejéből
A magyar népnek szép tulajdonsága a föld
élni tudott, utána pedig minden termése,
szeretete. Hogyne rajongana érte, mikor látja
marhája, utolsó falatja a kölcsönökre kell.
azt, hogy becsületes munkával és valamennyire
kedvező időjárással megnyeri belőle mindazt,
Van-e nemesebb hivatásunk, mint népünket
mire szüksége van. De érzi azt is, hogy min- megvédelmezni e járványszerü nyavalyától?
den percnyi ideje, mit földje szolgálatában Ha már feltétlen szükséges népünk földszerzése,
eltölt, meghozza bérét. Tehát érvényesítheti akkor csináljuk szövetkezeti úton, becsültessük
munkabírását mindenkor. Ebből könnyen ért- meg szakértőkkel, végezzünk magunk lehetőleg
hető a magyar nép földimádása, vagy mint sok munkát a parcellázás körül és óvjuk meg
íróink oly helytelenül nevezik, földéhsége.
azokat, kik bizonyos vesztükbe rohannak.
Ha tehát nem adatott meg a mód neki, hogy
Mily szépen és eredményesen parcelláz és
annyi földet tulajdonának mondhasson, amin telepít Darányi miniszter. Mily alapos körülháza áll, vagy a háztartás némely nélkülöz- tekintés és matematikai pontos számításokat
hetetlen terménye róla betakarulhasson, akkor végez, mely lehetővé teszi a földszerzést! Vagy
vágyát követve, vagy a lelketlen parcellázok a munkásházak hány ezret tartanak vissza
hálójába kerül, vagy — kivándorol Amerikába. Amerikából! Érthető, hogy az a szegény
Parcellázott földből csak úgy szerezhet, ha munkás boldog, ha házában pihenve elgondolja,
már némi tőkéje vagy ingatlana van; ha ezzel hogy eddig földönfutó volt, moít a szentelt
nem rendelkezik, csábos álmok Amerikába hazai földből egy rög, egy tető sajátja. Csak
küldik, hogy ott kitartó munkával pénzt sze- becsületes munkája árán szerzi meg azt a házat
rezzen földvásárlásra. Tehát mindkettő célja a abból, mit eddig évenként lakásáért és egy
földszerzés, az Amerikában megtakarított tőke parányi földért bért fizetett. Ez az ő fészke,
ránézve hazai földet jelent. Vannak, kik aztán melyet sokkal jobban szeret és becsül, mert
künnrekednek, mert nem tudtak addig tőkét a maga szorgalmának gyümölcse. Neveli szeregyűjteni, míg fiatalok. Ezek ránk elvesztek.
tetét hazája iránt, mert hisz belátja, hogy
De ezúttal nem célom a kivándorlás okával hazája adta meg a módot, hogy saját hónát
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megtalálja benne. Nincs jobb eszköz a hazaszeretet tüzének fellobbantáeára, mint minden
fiának juttatni földjéből egy darabkát, melyen
az ő háza áll, mely házban boldog álmokat
szőhet családja biztosított jövőjéről.
Ne kívánjuk, hogy népünk a lelkesedés
szent érzésével védelmezze meg a hazát, ha
neki abból egy rög nem jut, ha abban a
mindennapi kenyerét sem kapja meg.
Védelmezzük meg népünket a lelketlen
uzsora karmai elleD, legyünk vezetői és oktatói,
buzdítsuk arra, amit célravezetőnek látunk
boldogulása érdekében s sohase szünjünk meg
figyelmeztetni, hogy egyesülésben rejlik az erő.

Alkoholizmus az iskolában.
írta: Bárdos

Gyula.

Az antialkoholizmus kérdése az újabban
fölszinre került egyéb társadalmi problémák
tömegében sem veszett el, sőt ma is, talán
még inkább, mint valaha, az előtérben áll.
A szesz élvezetének ellenségei között a vezetőszerep az antialkoholista orvosoké ugyan, kik
hivatásuk teljesítése közben szerzik hathatós,
alapos és igaz érveiket agitációjuk helyessége
mellett. De senki sem tagadhatja, hogy a
tanítóság egyeteme is egész rajokban szegődött az antialkoholista mozgalom lelkes, tevékeny apostolaivá. Hangosan beszélő, hatalmas
cáfolata ez azoknak az — itt-ott még az ujabb
időben is felmerülő — irodalmi termékeknek,
főleg színdaraboknak, melyekben az ihlet és
fantázia nélkül szűkölködő író még ma is
úgynevezett „részeges kántorok "-at állít a
közönség elé.
A tanítóvilág nagy többsége ma az antialkoholisták táborában áll és alkoholellenes
tanítását ezer meg ezer gyermek szívja magába.
Honnan van tehát, hogy mégis „alkoholizmus az iskolában" címmel írok, holott nyilvánvaló, hogy a tanítóság zöme antialkoholista ?
Nem is a tanítók szolgáltak rá erre a címre,
hanem az iskolai könyvek. Azok az iskolai
könyvek, amelyek a tanulóifjúság kezén forognak. Ügy vélem, hogy ezek a könyvek nem
elég éberen kerülik azokat az alkalmakat,
amelyek az alkohol élvezetét nemcsak hogy
nem ellenzik, hanem inkább pártolják, helyeslik, sőt felmagasztalják.
Valamelyik ipariskolai olvasókönyvnek a
vegytani részében olvastam a következő sorokat: „Ritkán és csekély mértékben élvezve
jó hatással van a szervezet tevékenységére"
(t. i. az alkohol).
Milyen eredményre számíthat a tanító buzgósága, fáradozása az alkoholellenes küzdelem-
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ben, amelynek — különösen a gyermeknek
írott — tanítása szerint az alkohol minden

cseppje méreg?!
Avagy nem teszi-e meddővé a szesz élvezete
ellen folytatott harcunkat az olyan olvasmány,
vagy költemény, amely tréfás, de annál kívánatosabb formában ismerteti pl. „a szüretet."
Ez olvasmánynak vagy versnek egyik főszemélye a kótyagos fejű csősz, aki minden
pincében iszogat s még sem lesz kutyabaja
sem. Sok falusi gyerek lelkében irigylendő
személyként lép fel ezek alapján a csősz, akinek minden pincébe van jussa bemenni, ott
kedvére iszogatni s mégis, Istennek csodájára,
semmi baja sem esik, holott a tanító bácsi
szerint a részeg emberekkel legalább is az a
csúfság szokott megtörténni, hogy útközben
föl- fölbuknak.
A költemények között a „bordal"-ok fölmagasztalják a szesz élvezetét és irányukkal,
hangjukkal buzdítanak a szeszfogyasztásra.
A földrajzkönyvekben jelentékeny helyet
foglalnak el a bortermő vidékek ismertetései.
A tokaji borról írt dicsérő himnuszok talán
még a telivér antialkoholistát is meg tudják
ejteni. Nem csoda tehát, ha némelyik tanítótársunk ajaka valósággal demosztheneszivé
válik, mikor a tokaji borvidék ismertetéséhez
fog. A talán más alkalommal nem eléggé
beszédes ajakáról, ezúttal mint a csurgatott
méz, édesen folyik a szó. Mert a borok királya,
a világ legjobb bora: a tokaji aszú előtt
háromszor is le a kalappal! Az elemi iskola
IV. oszt.-nak földrajzkönyve alapján a 9 éves
gyermek már egy tucat olyan bort ismer,
amelyekről tudja, hogy „jók." Első dolga lesz,
mihelyt hozzá jut, ezt a jót meg is ízlelni. Es
bizony egy alkoholista polgártársunk sem itta
mindjárt vederrel a szeszt, hanem az is kicsivel
kezdte. A bortermő vidékek bőséges ismertetése helyettt sokkal fontosabbnak, de okosabb
dolognak is tartva, az egyes vidékek nagyobb
ipari és kereskedelmi vállalatainak kívánatos
alakban és kimerítő módon megírt ismertetését.
Nem elég Pécs iparáról csak annyit tudni,
hogy ott van a Zsolnay-féle majolikagyár,
hogy Diósgyőrött papírgyár, hogy Herenden
porcellángyár van. Hanem részletesen kell a
könyvben ismertetni ezeket és olyan módon,
hogy ennek alapján a tanuló az ipar gyakorlását maga is megkívánja.
Mindezek elmondásával nem akai-tam egy
nagyképű, ú. n. vészkiáltást süvíteni bele a
pedagógia birodalmába. Egyedül a figyelmet,
főkép tanítótársaimét óhajtottam erre a dologra
felhívni, mert az alkokolizmust még az iskolai
könyvekkel sem szabad bevinni az iskolába.
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P I H E N Ő .
Balatoni versek.
Irta: Harsányt
I.
Korhadt balatonparti fák
Keringő fuvalom himbál
Csöpp virágokról illatot
S fölbosszantja a bokrok

László.
közt
át,
tép,
álmát.

Fölém hajol a sétány lombja.
Hajlongó galyak alól nézem,
Mily szép az éj s az elmosódó
Túlsó part a nagy messzeségben.
— Júliusesti holdvilágfény
Zöld vizeken vibrálva járkál,
S halászlányok dalolnak ott lenn,
Arrafelé, ahol Csobáncz áll.
Imbolygó léptű holdvilágfény,
S föld, víz harmóniába olvad.
Csodaszép minden, — mégis várom,
Hogy vége legyen e napoknak.
Szeretnék ottan lenni újra,
Ahol egy kis kert minden á l m u n k ;
Hol muskátlis violás úton
Estelenként kettesbe' járunk.
II.
Kósza vándorúton nyugtot nem találok.
Pajkos enyelgéssel peng pedig a szél,
Balaton fodra is olyasmit beszél:
Annuskára úgy is hasztalanul várok.
Bolondos vágy csábít: jobb lenne pihenni,
De elhagyatva is úgy érzi a szívem:
Tiszta gyönyörökre majd egyszer ő hív el.
Csak a vízhab k o n t r á i : nem lesz abból semmi.
— Valahogy körülfog csöndes szomorúság,
Mintha már itt volna lombhántó szeptember,
Mintha a réteket borítaná szender;
Pedig a kertekben még nyílnak a rózsák.
Csodaszép virágok labirintos útján
Még cirógatnak a nyáresti fuvalmak,
De a lelkemben csak sóhajok fakadnak.
Sóhajokra késztet balatoni hullám.
. . . Itt Balatonringás, másutt meg madárdal,
Mert a lelkem mégsem magában bolyong itt,
Hiszen velem vagy te örökösen, mindig,
Mint elhúnyó csillag őszi éjszakával.
(Siófok, 1909 július.)

A kenyér.
írta:

Forgách

Júlia.

Mikor úgy télvíz idején a fővárosban ingyen
kenyeret és tejet osztanak ki a szegény gyermekeknek, mindig úgy el-elgondolkozom azon
a fővárosi kenyéren, miért is nem olyan az a
kenyér, mint ez, amelyet erre mifelénk az
Alföldön, de különösen a Tiszamentén sütnek
az asszonyok.
Hiszen kenyérnek kenyér az is, sőt még
sokkalta fehérebb is mint a mi kenyerünk, de
azért csak még sem olyan jó az mint a mienk.
Ettem abból is, de ha úgy néhány napig kénytelen voltam azon fanyalogni, hát alig vártam,
hogy hazajöjjek, hogy jóllakjak itthoni kenyérrel.
Lehet, hogy ki is nevetnek, de én úgy hiszem,
hogyha ott a fővárosban ilyen kenyeret adhatnának a szegény gyermekeknek, akkor a tej
bizony fölösleges is volna. Isten tudja, mitől
olyan nagyon jó ez a mi kenyerünk. Mintha
valósággal kakastejjel, varjúvajjal volna sütve.
Mondom, nem tudom, de azt látom, hogy az
idevalósi gyerekek, még ha nemis földhözragadt szegények, alig esznek egész nap egyebet, mint kenyeret. S milyen pirospozsgásak,
majd kicsattannak az egészségtől. Csupa élet
valamennyi.
Ellenben, annak a néhány úricsaládnak, a
papnak, a jegyzőnek a gyerekei — mert ezeknél nem sütik otthon a kenyeret, hanem a péktől veszik — hát bizony olyanok is azok,
hogy csak hálni jár beléjük a lélek.
Az őszkor kútat ástak nálam az udvarban.
Egy ember meg a három fia dolgoztak. Eltartott a munka majdnem egy hétig. De azok az
emberek az egész idő alatt mást nem ettek
mint kenyeret. Egyszer láttam csak, hogy hoztak egy tányér savanyú paprikát, de azt is
csak az öreg ette, a fiúk csak kenyeret. És
milyen izmosak, erősek, szinte öröm volt nézni,
milyen játszi könnyűséggel dobálták ki a gödörből a nedves agyagot, mintha csak polyva
lett volna.
Beszédbe ereszkedtem az öreggel, mert a
felesége falumbeli, s otthon szomszédok vagyunk, kérdezgettem egyről-másról, a többek
közt, hogy hányadmagával fogyasztja otthon
a kenyeret?
Rátámaszkodott az ásó nyelére, amely olyan
vastag és nehéz, hogy egy városi nyápic úrféle kétkézzel is alig ha föl birná emelni üresen, hát még egy nyomat földdel, föltaszította
a sapkáját a feje búbjára, megtörülte izzadt
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homlokát az ingujjával s egy nagyot fohászkodva mondta, tizenhármán. Tizenegy gyermekük van s mind fió, azaz hogy csak tíz fiú,
mert a legkisebb leány. A legöregebb fiú már
kiszolgálta a katonaságot, ezt a farsangon
megházasítja, az utána való második éve katonáskodik, a harmadik pedig az őszkor rukkolt
be. Csodálkoztam, hogy nem hoz nekik az
asszonya ebédet. Hát, mondja kissé szégyenkezve, nehéz neki a jövés-menés, mert várandós. Csak vacsorát főz, mire haza mennek.
Es még azt állítják az orvosok, hogy ahol
a nép jól táplálkozik, ott szaporább is.
Vagy talán ez a mi áldott jó kenyerünk a
valódi, a természetes tápláléka az embernek?
De jó is ez a mi kenyerünk. Ha valakit
erre mifelénk nagyon meg akarnak dicsérni,
azt mondják, olyan jó mint a falat kenyér.
Nem tudom, Krisztus urunk idejében, Palesztinában milyen kenyeret sütöttek az asszonyok,
de hajlandó vagyok elhinni, hogy ilyen jó
lehetett, mint a mienk, s azért is csak a
mindennapi kenyérért való könyörgést foglalta
be a Megváltó az Urimájába. A többi mellékes.
A fővárosi kenyér, amíg friss, puha, addig
nagyon jó. De mihelyt másnapos, akkor már
nagyon éhes legyen az ember, hogy rá fanyalodjék. A mi kenyerünk pedig akkor a legjobb, ha már háromnapos. Ahogy erre mifelénk mondják, ha már szikkadt. Öreg emberek
a hosszú élet s a jó egészség egyik alapjának
azt tartják, hogy puha kenyeret nem kell enni.
Rendes gazdasszony, amint az utolsó kenyeret megszegik, már szitálja a lisztet s másnap
süt, hogy mire ez elfogy, amaz már szikkadt
legyen.
Beszélik, hogy nem minden malomban őrölt
lisztből lehet jó kenyeret sütni. A gőzmalmi
liszt nem adja elég jól föl magát, a száraz malombeli pedig sűrübélü. A szélmalomi sem mindig jó, mert ha erősen fúj a szél, akkor megégeti a lisztet s nincs ereje. Hanem a vízimalom, az már a lisztek netovábbját őrli. De
rá is parancsol a gazdasszony a molnárra,
hogy fodorkorpára őrölje, mert annál máijobb nincs.
A tiszamenti községekben még most is őszkor beőröltetik az egész télre való kenyéi-lisztet,
hogy meg ne legyenek szorulva addig, amíg
kinem tavaszodik.
Jó dolguk is van a molnároknak őszkor.
Hogy könyörögnek nekik az emberek, hogy
az enyémet előbb, az enyémet. Nincs az a
búzásszekér, amelyikben nem volna egy korsó
vagy egy fiaskó bor a molnár számára. No
meg egy pár hatos is mellé csúszik, csak jó
legyen a liszt, csak szép fodorkorpára őrölje,
hogy az asszony ne zsörtölődjön. A molnár
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pedig nagy kevélyen hallja is, nem is a sok
rimánkodást. Szinte közmondássá vált már,
hogy nagyot hall, mint őszkor a molnár.
Hanem bizony idestova elérkezik a vízimalmok alkonya is. Vizüket a Tisza agyonszabályozásával tették használhatatlanná, őrleni
valójukat pedig a gőzmalmok szedik el az
orruk elől.
Dehát már talán fölöslegesek is. Mert azok
az asszonyok, akik abból éltek, hogy piacra,
eladásra sütöttek kenyeret, már részint elhaltak, részint fölhagytak vele. Mióta ezek a bolgárok vagy albánok vagy miféle szerzetek
sütik a kenyeret s kilószámra árulják, azóta
a piacon jó házi kenyeret venni nem lehet.
Pedig milyen pompás barnapirosra sült kenyeret árultak azelőtt a piacon az asszonyok!
Emlékszem, gyerekkoromban a törökbecsei
piacon egész sor asszony árulta a szebbnél
szebb kenyeret. Szép fehér abrosszal leterített
kicsi asztalkán állottak a kenyerek, meg a
cipók és olyan fölséges illatot árasztottak,
hogy az ember, ha nem is volt éhes, megkívánta enni belőle. Akkor még azok is ehettek jó kenyeret, akik nem sütöttek otthon.
Ma már csak a szervián- (erre mifelénk csak
szervián-péknek hívják, pedig talán albánok
az istenadták) pékeknél lehet venni. De ez is
csak olyan, mint a fővárosi kenyér. Amíg
puha, csak megjárja. De ha megszárad, még
a kutya se szívesen eszi meg.
Sokszor gondoltam már arra, hogy ugyan
miért is nem tanulják meg a pékek ezektől az
asszonyoktól a kenyérsütést. Ha én a fővárosnak volnék, fölvitetnék innen egy pár asszonyt
s megtaníttatnám legalább azokat a pékeket
házikenyeret sütni, akik így télen az „ingyenkenyeret" sütik.
Az igaz, hogy nagy ceremóniával jár ez a
kenyérsütés. Egész kultuszt csinálnak belőle
az asszonyok. Ha már egyszer a liszt meg
van szitálva és a sütőteknőbe téve, akkor már
majdnem úgy járnak körülötte, mint a pap
az oltár körül. Keresztvetés nélkül hozzá nem
nyúl. Ha a komlót beáztatja, keresztet vet
rá. Ha a kovászt bedagasztja, szintén keresztet
vet rá, s hozzá még cuppant is egyet, megemelve a kezét, ezzel jelzi, hogy keljen. Ha
bedagasztja, megint csak úgy tesz, s ha berakja a kemencébe, a kemence szája fölibe a
sütőlapáttal keresztet karcol.
A magyar nép általában véve nem olyan
babonás, mint a szláv, de a kenyérsütés körül
nem érti a tréfát. A komlójára úgy vigyáz
az asszony, mint a szemefényére. Mindenszentektől Szentgyörgynapig nem jó kint szárítani, mert a rosszak megrontják. Azért is
minden jóravaló asszony két Boldogasszony
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közt csinálja meg az egész télire való komlót.
Havalaki gonosz szándékból meglopja a komlóját, s valami ronda helyre dohja, akkor hat
hétig nem bír jó kenyeret sütni. Mondják,
hogy amelyik komlót ilyenformán megrontják,
azzal a komlóval sütött kenyér nyúlós és
büdös lesz.
Es így tovább, egy egész kötetre való babonás dolgot össze lehetne szedni, ami kizárólag
a kenyérsütés körül forog. Különös előszeretettel sütnek pénteki napon kenyeret. Az a
legenda járja köztük, hogy mikor az Üdvözítő
a Golgotára ment, egy ház előtt elmenet jó
frissen sült kenyérszagot érzett. S ez olyan
jól esett neki, hogy megáldotta azt az asszonyt,
aki pénteken kenyeret süt. Aki nagypénteken
süt kenyeret — ez ugyan csak nagyritkán fordul
elő — az egy ökölnyi cipót süt, azt elteszi, s
hogyha valaki a Tiszába fullad és nem találják meg, akkor ebbe a nagypénteki cipóba
egy olyan darabka gyertyát dugnak bele,
amelyik halottak estéjén égett, s meggyújtják
és a vízre bocsátják. Állítólag azon a helyen
megáll, ahol a vízbeholt fekszik a víz fenekén.
Nagyon kedvesek ezek a gyermekes naiv
babonák és valamennyinek a veleje, a kenyérnek
rendkívüli megbecsülése és tiszteletbentartása.
Nem érdektelen még az a szokás is az
alföldi magyaroknál, hogy az asszonynak csak
addig van köze a kenyérhez, míg ki nem szedi
a kemencéből. Azzal aztán az ő szereplése
megszűnik. Mert a kenyeret mindig a gazda
szegi meg, s ha esznek, ő szeg a családtagoknak is. Egy rendes háznál dehogy is szabad
másnak a kenyérhez nyúlni. Még ha az aszszony szeg is, arra is rászól, hogy ha már
kenyeret szeg, hát legalább rendesen szegje,
ne olyan asszonyosan.
Rendkívül sokat ad a magyar ember a
kenyérszegésre. Mert jó azt tudni, hogy a
magyar ember soha se vágja a kenyeret, hanem szegi. Külön kést is tart csupán erre a
célra s az mindig ott van a kenyérkosárban.
A kenyér szó a magyar paraszt szótárában
valóságos fogalom, az élet, a megélhetés, az
eltartás fogalma. Azok a szójárások, hogy „egy
kenyéren vannak", „annak parancsolj, akinek
kenyeret adsz", „én vagyok a házban a kenyérkereső", „szétvágták a kenyeret" (elvált házastársak), mind, mind a kenyér fogalmának az
apotheozisa.
Hát még a mostoháról szóló mondák, akinek
a kése kiszalad a kenyérből, ha a mostohagyermekének szeg, míg, ha a saját édesgyermekének szeg, akkor jól neki ereszti a kést. Meg
aztán, hogy a mostohagyermekeknek soha sem
szegett se a púpjából, se a karajából, hanem
mindig az alsó hajából, vagy felül a sarkából,
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pedig azt a sarokrészt minden jóravaló háznál
a kutyának szokták adni, mert a jó Isten azt
az állatoknak rendelte.
De az való igaz, hogy minden része a
kenyérnek más-más izü. Á púpja is jó, de a
karaja a legjobb. Olyan jó ez, hogy nincs az
a finom jó kalács, amely csak meg is közelítené. Az alsó hajának is más íze van, a felsőnek is. De legízetlenebb az a sarok, amely a
púp fölött van. Azért is szokták ezt a kutyának adni.
Es még annak is megvan a maga módja,
hogyan kell keresztényi módon megszegni a
kenyeret. Nem lehet azt csak úgy akárhogy,
akárhol megszegni. Hanem úgy kell kézbevenni, hogy a púpja a bal tenyérbe s az alsó
haja jobbkézfelől essen. Azt mondják, hogy a
zsidók épen megfordítva szokták megszegni.
Talán azért fejlődött ki itt nálunk az Alföldön annyira a kenyérkultusz, hogy a nép
főfoglalkozása a földmívelés és főtápláléka a
kenyér. És talán az egész országban sehol sem
mondják olyan buzgó áhitattal a Miatyánkban
„mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma",
mert ezzel a könyörgéssel egyszersmind őszkor
esőt kér, télen havat, tavaszkor megint esőt,
aratásra pedig, meg nyomtatásra szép időt.
Mert ez mind szükséges ahhoz, hogy a mindennapi kenyér meglegyen.

Gazdasági Tanácsadó.
Szekeres. A kétszeri vagy háromszori fejés a körülményektől függ. Ha teheneit nyári időben reggeltől
estig al egelőn tartja, így természetesen csak a kétszeri
fejés alkalmazható ; ellenben a belterjes és istállózott
tehenészetekben előnyösebb a háromszori fejés. Ez
utóbbinak előnye még akkor is szembetűnő, ha a
kereskedő a tejet nem űrtartalom szerint veszi át,
hanem, ha a tej értékének megállapítása a zsírtartalom alapján történik, mert minél hosszabb ideig
áll a tej a tőgyben, annál kevésbé zsíros a tej, mert
a könnyű zsírgolyócskák felszállanak a tőgy és a tejvezetékek magasabban fekvő részeibe. Ellenben, ha
naponta háromszor fejünk, úgy a zsírgolyócskák kiválása részére nem maradván annyi idő, a tej sokkal
„kövérebb" lesz. Azonban a háromszori fejés több
munkával jár, s így azt, hogy kétszer vagy háromszor
fejjünk-e naponta, — csak a ceruzával a kézben állapíthatjuk meg pontosan. — L. M. Abony. 1. Népkönyvtár adományozása végett az egyesületek és körök
a Magyar Gazdaszövetség útján is fordulhatnak a
földmívelésügyi minisztériumhoz. 2. A mesterséges
borok készítésének és forgalomba hozatalának tilalmazásáról szóló 1893. évi XIII. t.-c. végrehajtásánál közreműködnek a főszolgabírói járásokban, rendezett tanácsú
városokban, Budapest székesfőváros kerületeiben megalakult „borellenőrző bizottságok", amelyek feladata a
bortermelési és forgalmi viszonyokat az idézett törvénycikk szempontjából figyelemmel kísérni, az elkövetett
kihágások kiderítésénél a hatóságok segítségére lenni;
a budapesti és kolozsvári állandó borvizsgáló szakértőbizottságok a borok szakértői megvizsgálására és
véleményadásra hivatottak, — a m . kii-, vegykísérleti
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állomások pedig a borok vegyi vizsgálatait teljesítik. —
3. Úgy hisszük, hogy Debreczen a legközelebbi állomás.
— 4. Díjmentes. — M. K. Szolnok. Ha az átvizsgált
méhcsaládban az anya ép, egészséges és fiatal, úgy a
keretet, amelyen találtuk, egészen külön tesszük a
többitől, nehogy a keretek visszarakásánál, — nem
tudva az anya hollétét —• azt megsértsük, avagy esetleg agyonnyomjuk. A kereteket, mindjárt a kiszedésnél
osztályozva külön rakjuk. Külön kell tennünk a teli
mézes, külön a félig mézes, a fiasításos, a virágporos
és külön az üres kereteket. Ha látjuk, hogy a család
elég erős arra, hogy 10—15 keretet be tud tölteni,
úgy a kereteket visszarakjuk és pedig a legelső sorba
(a költőtérben) a hímporos, vagy ezek hiányában az
üres kereteket tesszük, azután az alsó sorban az első
kerettel az anyát helyezzük el, s utána a többi
fiasításos kereteket, s azután a sorokat 2—4 félig
mézes kerettel záijuk le. Egy-egy családnak összesen
8—10 kilogramm mézet kell kapnia. A friss fiasítást
és petéket okvetlenül az alsó sorban helyezzük el. —
Erdélyi. Az 1883. évi XX. t.-c. alapján saját földbirtokán a tulajdonos vagy az, akinek az jogot,
vagy engedélyt adott, a vadászatot gyakorolhatja, ha
a földbirtok legalább 200 kat. holdnyi és egy tagban
fekszik, vagy, ha ennél kisebb ugyan, de kertileg
míveltetik és kerítéssel vagy árkolattal el van zárva,
avagy, ha az belső telket, köböt, vagy állandó szigetet
képez. Ellenben az egv tagban legalább 50 kat. holdat
tevő földbirtokok tulajdonosai összefüggésben levő
földjeikre nézve a vadászati j og gyakorlására egyesülhetnek, amennyiben, az egyesített területek a 200 kat.
holdat megütik. — Sz. 31. Bácsalmás. 1. A tengeri
üszög ellenszere szintén a csávázás ; minthogy azonban
a tengerin többnyire csak kismértékben szokott az
üszög mutatkozni s igen ritkán okoz számbavehető
károkat, azért a gazdák a tengeri vetőmagot rendszerint nem csávázzák. 2. A kérvényre, amely közvetlenül a földmívelésügyi miniszterhez nyújtandó be,
egykoronás bélyeget kell tenni. A kérvénybenyujtás
határideje december elseje. — Tanító. 1. Olvassa el
a Gazdasági Népoktatás című Gazdasági Tanácsadó
rovatait 2. A ,,Fatenyésztés" című könyvben meg
vannak említve az oltási módok is. 3. Csiperkegombát
érdemes termeszteni, azonban kezdetben, amíg a
termesztést elsajátítja, csak kis méretben kell hozzáfogni. A csiperkegombának a megfelelő hőmérsékletre,
világosságra (azaz sötétségre) ós a kellő talajra (ágy)
van szüksége, hogy termelése haszonnal járjon. A gomba
miceliumait (a tenyészanyag) bármely jónevű magkereskedésben beszerezheti. 4. Többi kérdéseire lapunk
főszámában talál választ — M. ÍJ. Vértesdoboz. Részletesen megírtuk már lapunk f. évi januári számának
Gazdasági Tanácsadó rovatában. Folytonos ismétlésekbe
nem bocsátkozhatunk — K. F. ön sem olvassa a
Gazdasági Tanácsadó rovatot! Most kivételesen megismételjük, hogy a földmívelésügyi miniszter összes
ingyen kiadványai megküldéseért egyszerű levelezőlapon is fordulhat a minisztérium könyvtárához. Azonban, tekintettel a naponta nagyszámban beérkező
kérvényre, legyen türelemmel, míg az ön kérvényének
elintézésére sor kerül. Ez pedig, mintegy hat hét múlva
fog megtörténni. — B. A. P á r i . 1. A gabonaneműeknél rendszerint 2°/o-ot szoktunk számítani beszáradásra.
2. Esetleg 98 klg., esetleg azonban csak 95 klg. Ezt pontosan nem lehet megállapítani, mert attól is függ, hogy
milyen nedves állapotban vásároltatott a tengeri, s
milyen helyen tartatott (szellős ?) a 6 havi idő alatt.

LAPJA.

33.

SZáM.

merünk. — Sz. J. Télállóbb rózsafát nyerhet, ha
ahelyett, hogy a rendes Forkut-féle szemlapozást
alkalmazza, a vadszemre végzi az oltást, mert ezzel
a vadrózsa edzettségét sikerül megóvnia. Az alacsonyan
nemesített rózsák is ellentállóbbak, mint a magastörzsű szemzések. — K. M. 1. Egy métermázsa cukor
előállításához mintegy 7 q. cukorrépára van szükségünk. 2. A díjak előre fizetendők. 3. Az orchideákat
elvirágzásuk utón hűvös és száraz helyen kell tartani,
mert különben bekövetkezik a tavaszi és őszi korcsvirágzás, utóbb pedig ennek következményeképen a
virágok teljes elmaradása. Az öntözéssel fokozatosan
kell lej ebb szállanunk; a téli szobahőmérséklet pedig
ne legyen több mint
6 C°.

Vegyesek.
— A Magyarországi Munkások Bokkanté s N y u g d í j e g y l e t é l i e k központi választmányának ülésében terjesztették elő az egylet félévi
haladásáról szóló jelentést. Ebből kitűnik, hogy
ez év első felében 1 6 . 8 2 1 ú j tag lépett az egyletbe, kikkel a rendes fizető tagok száma a
nyolcvanhatezret felülhaladta. A vagyon az év
első felében 509.157 koronával gyarapodott s
jelenleg 4,521.519 korona az egylet vagyona,
mely állami értékpapírokban, a készpénz pedig
négy elsőrangú fővárosi pénzintézetben van elhelyezve. Különösen nagy jelentőséget ad az
egyletnek az a nagyarányú segélyezés, melyet
1 9 0 3 március óta gyakorol. Mostanáig 576 rokkant és elaggott munkásnak, iparosnak, továbbá
155 árvának és számos özvegynek együttesen
5 2 3 . 2 3 3 korona segélyösszeget fizetett ki. A
rokkantak 8 korona 40 fillértől l-l korona 75 fillérig, az árvák 1 korona 40 fillértől 2 korona
12 fillérig terjedő heti segítségben részesülnek.
Az idén alakult 44 ú j fiókpénztárral ezek száma
275-re emelkedett. E z évben kilenc vármegye
lépett be 200 koronával alapítótagul az egyletbe.
Az érdeklődőknek szívesen szolgál felvilágosítással a központi elnökség az egylet saját házában,
Budapest, József utca 23. szám alatt.

— A szarvasmarha takarmányozása. A
szarvasmarha takarmányozásáról általában azt kell
tudnunk, hogy miután nagy gyomra sok takarmányt képes magába fogadni s a kérődzéshez is
telt gyomor szükséges, a szarvasmarhának legjobban a nagy térfogatú takarmányfélék felelnek
meg és ezért képes a szarvasmarha a legkülönfélébb takarmányokat jól értékesíteni, így különösen
a nagy űrtartalommal bíró gyári hulladékokat.

Tartalom. A levegő meghódítása. Lakatos Lajos. —
A népkönyvtárakról. Molnár Gyula. — Egy önálló
gazdasági népiskola kertjének és szőlőjének üzemterve.
Ferevczy Károly. — A gazdasági ismétlő-iskolák. Nagy
Károly. — A parcellázás. Kluger Ödön. — Alkoholiz— H. Gy. Kisanná. Forduljon Laib Rezső gyógyszerész mus az iskolában. Bárdos Gyula. — Balatoni versek.
gyógynövény-beváltő telepéhez, JBöős, Pozsony megye. (Pihenő.) Harsányi László. — A kenyér. (Pihenő.)
— K. Gy. Gebe. Az előbbi üzenet Önnek is szól. Forgách Júlia. — Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek.
Nem a bálványfát gondolja ? (Ailanthus glandulosa.)
Felelős szerkesztő: Benedek
Elek.
— K. G. Székelykeresztúr. Ilyen telepet nem isBudapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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MÉRTAN
a népiskolák V-ik és Vl-ik osztályai számára, valamint az ismétlő-iskolák használatára.
írták:
B I T T E N B I N D E R M I K L Ó S és D É K Á N Y
áll. tanítónőképző-intézeti tanárok.

-

MIHÁLY,

Nettó-ára 30 fillér, bolti ára 40

fillér.

-

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 69.261/1909. sz. a. kelt
rendeletével engedélyezte az ismétlő- és elemi iskolák számára tankönyvül.
E könyvecske az eddig írott hasonló célú tankönyvek közül magasan kiemelkedik, mert,
mint a hivatalos bírálat is mondja:
„Az sem vitatható el, hogy az 1905. évi tantervhez csatolt „Utasítás"-t jobban figyelembe veszi és hozzá szorosabban alkalmazkodik, mint az eddigelé megjelent népiskolai geometriai
tankönyveknek, illetőleg példatáraknak bármelyike. Es csak dicsérendő szerzőknek ama törekvése,
melyről Szakjelentésükben megemlékeznek, hogy a Tanterv és Utasítás minden követelményét
egészében és részleteiben ki akarják elégíteni."
Ez a törekvés a következőkben nyilvánul:
1. A könyvecske, más sablonos példatáraktól eltérően, nem tisztán példáknak a gyűjteménye, melyben egyes helyeken csoportosan, csak úgy odadobva, kevés mértani szabály és értelmezés is van, hanem úgy halad előre a tantervben megkívánt tananyag eltárgyalásában, hogy
minden mértani tudnivaló észrevétlenül, önmagától alakul ki a gyermek előtt. Erre a fokozatos
genetikai származtatásra oly nagy gondot fordít a könyv, hogy használata mellett a tanító el
sem térhet a Tanterv és Utasítás követelményeitől.
2. Mivel a népiskolai mértantanításnak főeszköze a szemlélet, azért minden új fogalom
és igazság megismertetése a mindennapi élet egyszerű viszonyai között előjövő mértani alakok
szemléleteiből vonatik el, minélfogva azután a tanítás is elveszti unalmas jellegét s szorosan
gyakorlatiassá válik.
3. Minden új tanítási anyag tárgyalásánál bizonyos gyakorlati célt tűz ki a könyv, pl.:
vizsgáljuk meg a téglát, hogy mi is készíthessünk stb., s így a tanítás mindig élénk érdeklődés
mellett folyik.
4. A tanítást összekapcsolja a gyermek foglalkoztatásával, mert tanítás közben a gyermekekkel magukkal is elkészítteti agyagból, burgonyából stb.-ből, illetőleg megrajzoltatja a
tanítás tárgyát képező testet, lapot stb.
E tankönyvecske tehát minden tekintetben jóval nagyobb sikerrel használható, mint
eddig megjelent társai.
Budapesten, 1909 augusztus 1.

Az egyetemi

nyomda

igazgatósága.

A m. kir. tudományegyetemi nyomda kiadásában most jelent meg a

GisPg«uo,

n

é m e t olyas ókon ív

«•»*«•"

a népiskolák V—VI. oszt. számára.

A népisk. új Tanterv alapján írt magyarnyelvű kiadásból fordította és átdolgozta:

=

HAJNÓCZI R. JÓZSEF, kir. tan., tanfelügyelő.
Bolti ára 1 korona 8G fillér, nettó-ára 1 korona 40

fillér.

=

Engedélyeztetett a vall.- és közokt. m. kir. min. 1909. évi 58.156. sz. a. kelt rendeletével.
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PÁLYÁZATOK.
A pribóczl (Túrócz vm.) ág. hitv. ev. kántortanítói
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állomással természetbeni lakáson és gazdasági épületeken
kívül egybe van kötve 2182 Q-öl elsőosztályú földnek használata és 1450 korona készpénzfizetés. Tannyelv : tót-magyar. A kellően fölszerelt kérvények f.
évi szeptember hó 5-ig a pribóczi ág. hitv. ev. lelkészi
hivatalhoz küldendők. Klimo Vilmos, ev. lelkész.
(1272- III—2)
Okleveles óvónő, ki magyar és német nyelven képes tanítani és mint nevelőnő már egy évig működött, nevelőnői állást keres. Szíves ajánlatokat kérünk
Graiziger Koméi főgimnáziumi tanár címére, F e l s ő lövő (Vas m.), küldeni.
(1281—III—2)
Hirdetmény. Az I. cs. kir. szab. Dunagőzhajózási
társaság közös népiskoláinál P é c s közelében egy
osztálytanítói állás töltendő be. A javadalom a következő: 1. 1000 korona kezdőfizetés előzetes havi részletekben, 2. szabad lakás, mely áll két szobából, előcsarnokkal vagy konyhával, 3. szabad fűtés szükséglet
szerint 30 métermázsa szén és 10 űrméter alátüzelőfa
erejéig évenként a nőtlen és a kétszeres mennyiségek
a nős tanító részére. Az alkalmazás egyelőre ideiglenes minőségben történik, azután kielégítő szolgálatteljesítés után véglegesen. Mindkét félnek háromhavi
felmondási joga van. Az állás folyó évi szeptember
hó l-én foglalandó el. Okleveles pályázók, kik a
magyar és német nyelvet és lehetőleg valamely szláv
nyelvet is bírják, a szükséges bizonyítványokkal ellátott kérvényeiket folyó hó 30-ig alulírott bányaigazgatósághoz nyújtsák be. Az alkalmazott pályázó az
országos nyugdíjalapba belép, illetőleg abban megmarad. Pécs, 1909 augusztus hó 16-án. Az I. cs. kir.
szab. Dunagőzhajózási társaság bányaigazgatósága,
Pécsett.
(1326—II—2j
Mult tanévben képesített róm. kath. tanító alkalmazást keres. Mahoray Sándor, Nagyvárad, Pénzügyi palota, földszint 7.
(1331-11—2)
Jóhangú második segédkántort keresek. Havi 24
korona fizetés, 8—10 korona gyertyajövedelem, teljes
ellátás, mosás-ágyneműn kívül. Kiváló hang, finom
zeneérzékkel szemben esetleg eltekintek a kész gyakorlottságtól. K i s k u n f é l e g y h á z a , 1909 augusztus hó.
Ulrich Antal, főkántor.
(1363—II—2)
Előkönyörgő-tanítói állást keres református tanító.
Kiss József, Szentjobb (Bihar m.). (1344—II—2)
Nyilvános jellegű, hatosztályú, osztatlan népiskolánál Musatelepre lemondás folytán üresedésbe jött
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: évi 1000
korona, szabad lakás, fűtés és világítással. Pályázóktól megkívántatik, hogy legalább 2—3 évi gyakorlattal bíijanak. Kötelessége : az I—VI. osztályok és
az ismétlő-iskola tanítása. Előnyben részesülnek ev.
ref. vagy ág. ev. vallásúak, kik egyúttal a vallástant
is tanítják és nőtlenek. Az ajánlatok, eddigi működésés minősítésről szóló bizonyítványokkal fölszerelve,
augusztus hó 28-ig Veres Károly ev. ref. lelkész,
iskolaszéki elnök úrhoz Papolczra (Háromszék megye)
intézendők.
(1349-11-2)
A l o v a s l (Zala m., alsóörsi vasútállomástól 20
percnyire, Balaton mellett) ref. előkönyörgő-tanítói
állásra pályázatok szeptember 5-ig adandók be esperesi
hivatalhoz, Balatonfüredre. Kötelesség: a törvényszabta előkönyörgő-kántortanítói teendők. Fizetés:
földben, gabonában, pénzben, fában s 1000 koronáig
246 korona államsegélyben. Az egyház hajlandó az
államsegéllyel együtt 1000 korona készpénzt havonként előre fizetve adni, azonfelül 6 öl fát meghozva,
felvágva; utóbbi az előkönyörgés- és egyházi jegyzőségért számíttatnék. Személyes megjelenés okvetlen
szükséges. Az állás azonnal elfoglalandó. Szűcs József
ref lelkész. Alsóörs.
(13G0 — II—2)

LAPJA.
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Horvát-Szlavonországokban élő magyarság nemzeti
gondozására alakult Julián-Egyesületnek Szerém,
Verőcze, F o z s e g a és B e l o v á r - K ő r ö s várm e g y é k b e n fenntartott és szervezendő magyar tannyelvű népiskoláinál az 1909/10. tanév folyamán több
tanítói állás lesz betöltendő. Ezen állásokra pályázhatnak mindazok a róm. kath. vallású, magyar anyanyelvű tanítók és tanítónők, kik valamely magyarországi tanítóképezdében magyar elemi iskolai tanítói
oklevelet nyertek. Mivel azonban az egyesületnek a
társországokban fenntartott intézeteiben a horvát vagy
szerb nyelv is kötelező tantárgyat képez, azon tanerők, kik ezen nyelv tanítására is képesítve vannak,
előnyben részesülnek. Azok azonban, kik ezen képesítéssel nem bírnak, kötelesek a horvát vagy szerb
nyelv tanítására képesítő vizsgálatot kinevezésüktől
számítva egy éven belül letenni. E vizsgálatra a
tanítóknak a csáktornyai m. kir. állami elemi iskolai
tanítóképezde, a tanítónőknek pedig a szabadkai m.
kir. állami tanítónöképezde igazgatóságánál kell annak
idején jelentkezniük. A kinevezett tanítók, illetve
tanítónők először ideiglenes minőségben alkalmaztatnak, a következő járandóságok mellett: évi 1000 korona
alapfizetés, évi 200 korona szlavóniai működési pótlék,
évi 200 korona lakpénz, vagy természetbeni lakás.
Egyévi sikeres működés után — amennyiben a horvát
vagy szerb nyelvből a képesítést bírják, illetve már
megszerezték — a kinevezett tanerők véglegesíttetnek,
amikor járandóságaik következőképen állapíttatnak
meg: évi 1200 korona alapfizetés, évi 200 korona
szlavóniai működési pótlék, évi 200 korona lakpénz
vagy természetbeni lakás, 5 év leteltével évi 200
korona, 10 év leteltével újabb 100 korona, 15 év leteltével újabb 100 korona, 20 év leteltével újabb
100 korona, 25 év leteltével újabb 100 korona, 30 év
múlva pedig újabb 200 korona korpótlék. A kinevezett tanerők, amennyiben a törvényes föltételeknek
megfelelnek, az Országos tanítói nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe fölvétetnek, illetve, amennyiben
tagjai volnának, abban megmaradhatnak. A pályázók
születési bizonyítvánnyal, tanítói és esetleg kántori
oklevéllel, valamint az esetleges működési bizonyítvánnyal vagy bizonyítványokkal, nemkülönben rövid
életrajzzal fölszerelt kérvényüket a Julián-Egyesület
elnökségéhez címezve, a Julián-Egyesület irodájába
(Budapest, 1., Döbrentey-utca 12. sz., I. em.) f. évi
szeptember hó 8 ig nyújthatják be. Megjegyeztetik,
hogy ezek közül (a vrdniki kőszénbánya melletti
iskolánknál) egy olyan állás is vár betöltésre, melynél
a kinevezendő tanítónak vonós- és fúvós-zenekarok
vezetésére szükséges jártassággal kell bírnia. Az ezen
állást elnyerő tanító havi 40 korona mellékjövedelemre
számíthat. Ily irányú képzettségét azonban okmányokkal kell igazolnia. Julián-Egyesület. (84/h—II—2)
Taksony községhez tartozó puszta-kisvarsányi
községi elemi népiskolánál egy férfitanítói állásra
pályázat hirdettetik. Javadalma: 1000 korona, a kieszközlendő államsegéllyel; 200 korona lakbér. Kötelessége : a mindennapi és ismétlő-tanköteleseket és a
hittant külön díjazás nélkül tanítani. Választás f. évi
szeptember hó 5-én délelőtt 10 órakor tartatik meg.
Pályázati határidő : szeptember hó 5. Kronome János,
iskolaszéki elnök.
(1358—II-2)
A liptószentpéteri ev. anyaegyház s a hozzátartozó
három leányegyház pályázatot hirdet tanítói, illetve
tanítónői állásra. Tannyelv : tót-magyar. Szentpéter,
V a v r i s s ó , liovalló egyházak az újonnan szervezett
második iskolájukhoz tanítónőket keresnek. Fizetés:
államsegéllyel együtt 1000 korona és lakás. Jakabfalun kántortanítóság betöltendő. Javadalom : 1000
korona, szép, újonnan épült lakás, kert s 3 hold
haszonélvezete. Ez állásokra folyamodók folyamodványaikat a szentpéteri ev. lelkészi hivatalhoz (Liptó
megye) küldjék be.
(1318—H—l)
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A bácsűjlaki róni. kath. tanács, mintán úgy a
főt. érseki hatóságnak, mint pedig a nagyméltóságú
ra. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak előzetes elvi hozzájárulását megnyerte, az újonnan rendszeresített harmadik róm. kath tanítói állásra ezennel
pályázatot hirdet. Javadalma": 1. Bácsújlak község
pénztárából évi 200 korona, 2. 800 korona fizetéskiegészítés és korpótlék az államtól, 3. teljesen újonnan épült szabad lakás, mely áll: 3 szoba, konyha, éléskamra, pince, fáskamra, sütőkonyhából. Kötelessége
a megválasztott tanítónak: a tanács által kijelölt osztályt úgy a mindennapi, mint az ismétlő-iskolában —
ez utóbbiban külön díjazás nélkül — vezetni, továbbá
a gyermekeket vasár-, ünnep- és hétköznapokon szentmisére vezetni, ott rájuk felügyelni és a bácskulavidéki róm. kath. tanóegyesület tagjává lenni. Csakis
róm. kath. férfitanítók pályázhatnak, kik az orgonálásban jártasok és az istentisztelet megtartására képesek, miért is pályázók kötelesek a pályázat idejének
lejártáig egy általuk meghatározott s előre jelzett
bármely napon próbaénekre és orgonálásra személyesen megjelenni s megválasztatás esetében a kántort betegsége és hivatalos távolléte alkalmával ingyen
helyettesíteni. Tannyelv: magyar, kisegítőnyelv német,
miért is csak magyar és német tanképesítéssel bíró
férfiak pályázhatnak. Az állás az érseki, illetőleg
miniszteri jóváhagyás vétele után azonnal elfoglalandó.
A kellően fölszerelt kérvények a bácsújlaki róm. kath.
autonómiai tanácsra címezve, főt. Fuchs József esperesplébános úrhoz, Hódságra (Bács megye) küldendők.
Pályázati határidő: 1909 szeptember 14. Kindl Ferenc
plébános, hitközségi elnök.
(1380—II—2)
Nyugdíjazás folytán megüresedett a herceg Eszterházy Miklós úr őfőméltósága Inámpusztáján a róm.
kath. tanítói állás, melyre a gondnokság szept. 15-iki
záros határidővel pályázatot hirdet. Javadalma: 1.
készpénz 896 korona, havi előleges részletekben. 2. 4
darab sertés legeltetési joga 1 éves malacaival, értéke
20 korona. 3. 12 m 3 tűzifa, értéke 84 korona. 4. fuvarok természetben, a szabályzat szerint. 5. Temetési
és hirdető írási stólailletmények. Lakása: 2 szoba,
konyha, kamra, pince, a szükséges melléképületekkel
és 400 C-öl konyhakert. Kötelességei: a mindennapi
I—VI. osztályú iskolások vallás- és egyéb tárgyakra
tanítása és valláserkölcsös nevelése. Az ismétlő-tanköteleseknek télen heti 5 órában való oktatása és
tanítványainak a szentgyónás és áldozásra való elkészítése, a templomba kísérése s a rájuk való felügyelet. Köteles vasár- és ünnepnapokon d. u. litániát
tartani, vagy a néppel a szent olvasót imádkozni s
a pusztai temetéseket elvégezni. Egyéb kötelességeit
s jogait a hercegi pusztai iskolák számára készült
szabályzat s a díjlevél íiják elő. Okleveles férfitanító
urak kellően fölszerelt kérvényeiket róm. kath. plébánia címére Gölle, Somogy megye küldjék.
(1367—II—1)
I g a l járási székhelyre helyettes tanítót keresek
szeptember, október hónapokra. Kötelessége : a II—111.
osztály tanítása és a kántortanító helyettesítése szükség esetén. Javadalma : 83'33 korona, egy szoba. Mellékesre számíthat. Ajánlatok Takáts Gyula, Tab, Somogy küldendők.
(1395—1—1)
Pályázat két tanítói állásra. Javadalmazás: 1100 korona törzsfizetés, 380 korona kert- és lakbérilletmény,
melyből 1910 január 1-től 1000—1000 korona államsegélyből fedeztetik. Szigorú vallásos előéletű, alapos
héber ismeretekkel bíró, okleveles tanítók nyújtsák
be liiteles másolatokkal ellátott kérvényeiket az iskolaszék címére, a hitk. irodában, szept. 5-ig. Csakis a
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr jóváhagyása után szabad az állást elfoglalni. N y í r e g y háza, 1909 augusztus 18-án. Az iskolaszék nevében
Springer Géza dr., iskolaszéki elnök. (1392—II—1)
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Pályázat az Irinyi református kántortanítósá,gra,
1000—1100 kor. fizetéssel. Részletezve előző számban.
(1373—1—1)
A m i k s a v á r i (pósta: Miksavár, Zala m.) róm. kath.
népiskolánál megüresedett tanítónői állásra folyó évi
szeptember 13-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: a
hitközségtől 600 korona; 1000 koronáig leendő kiegészítés az államtól kérelmeztetik; failletmény 60 korona ; természetbeni szép lakás ; 300 Q-öl konyhakert
használata. Kötelessége: a reábízandó elemi osztályok
vezetése és az ismétlősök felváltva leendő tanítása.
A miksavári róm. kath. iskolaszék.
A m i k s a v á r i (pósta: Miksavár, Zala megye) róm.
kath. népiskolánál megüresedett kántortanítói állásra
pályázat hirdettetik. Javadalma: 800 korona a hitközségtől ; 1000 koronára való kiegészítés az államtól kérelmeztetni fog; faátalány 80 korona ; 2600 Q-öl
szántóföld és a lakáshoz tartozó kert használata; természetbeni szép lakás, gazd. melléképületekkel; szokásos stóla és terményekbeni szabad kollektura. Kötelessége : a reábízandó elemi osztályok vezetése és az
ismétlősök felváltva leendő tanítása. Horvát nyelv
tudása megkívántatik. Személyesen jelentkezők előnyben részesülnek. A kérvények f. évi szeptember hó
13-ig a miksavári róm. kath. iskolaszékhez nyújtandók be.
(1393—1—1)
A székelykeresztúri községi polgári leányiskolánál egy rendes tanítónői állásra, egyelőre ideiglenes
minőségben, pályázat nyittatik. Fizetés : évi 400 korona
a községtől, 1600 korona az állampénztárból, továbbá
300 korona lakáspénz. Képesítés: nyelv-történettudományi tárgyak, német nyelv tökéletes bírása ; kézimunkára és tornatanításra való képesítéssel bírók
előnyben részesülnek. Megválasztott heti 26—28 órai
tanításra kötelezhető. Pályázati határidő : f. évi szept. 8.
Szabályszerűen fölszerelt kérvények az iskolaszékhez
intézendők s alulírt elnöknél nyújtandók be. Székelykeresztúr, 1909 augusztus 16-án. Újvári Mihály, elnök.
Jakabházy Gábor, jegyző.
(1396—I—1)
A k i s g e n c s i ág. hitv. ev. leányegyház kántortanítói
állására pályázat hirdettetik. Fizetése: lakáson kívül,
utolsó hatósági becslés szerint, különféle címeken
733 korona. A kiegészítést kérelmezni fogjuk. Tannyelv : magyar-tót. Fölszerelt kérvények szept. 8-ig
alulírotthoz küldendők. Csetnek (Gömör), 1909 aug. 23.
Bartholomoidesz László, ev. lelkész.
(1399—I—1)
A s a j ó b á h o n y i (Borsod) református kántortanítói
állásra pályázatot hirdetek. Fizetés: 14 magyar hold
szántóföld, melyet a tanító maga munkáltat, adóját
fizeti, 4 kaszásrét, 28 köböl rozs, 200 korona tandíj,
220 korona mustpénz, 16 méter fa beszállítva, 4 legeltetési jog, 4 faizási erdőjog. Kötelessége : 56 mindennapi, 24 ismétlő-tankötelest tanítani, kántori teendőket végezni, télen hetenként kétszer az énekkart
tanítani. Pályázati határidő: szeptember 5, amikor a
választás is megtörténik. Személyesen próbára jelentkezők előnyben részesülnek. Okleveles tanítók kellően
fölszerelt okmányaikat alulírotthoz küldjék be. Elek
József, lelkész.
(1400—I—1)
A b e s z t e r c z e n a s z ó d v á r m e g y e i kir. tanfelügyelőségi irodában a díjnoki állás betöltése céljából pályázatot hirdetek, a szabályszerű napidíj biztosításával.
Adminisztrációban jártas, németül és románul is tudó,
nyugdíjazott áll. iskolai, valamint katonai kötelezettségüknek már eleget tett tanítók előnyben részesülnek. Szabályszerűen fölszerelt, bélyeges kérvények f.
évi szeptember hó 10-ig teijesztendők be hozzám.
Mirtse Lajos, kir. tanfelügyelő.
(1401—I 1)
A tiszaszentmiklósi katholikus iskolához osztálytanító súlyos betegsége miatt helyettes tanítót keresünk. Díjazása: havi 60 korona, 10 korona lakáspénz.
Kántoriakban helyettesíteni tartozik. Német nyelv
ízükséges. Állás szeptember 15-én elfoglalandó. Katholikus iskolaszék.
(1419—x 1)
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A kttzépszlécsi (Liptó vm.) rőm. kath. kántortanítói állomásra f. évi szeptember hó 18-ára pályázat
hirdettetik. Ezen állomás jövedelme: készpénzben és
terményekben a stóláris jövedelemmel együtt 1130 korona és 60 fillér. Pályázók kereszt- és oklevéllel,
működési és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint szabad vagy házas állapotukat igazoló lelkészi bizonylattal és községi illetőségi bizonyítvánnyal fölszerelt
kérvényeiket a pályázati határnapig főt. Maxián Albin
plébános, iskohi széki elnök címére (Középszlécs, u. p.
Nagyselmecz) küldjék.
(1402—1—1)
A medinai ref. egyház kántortanítói állására pályázatot hirdet. Javadalom: készpénz-, termények-,
földhaszonélvezet- és államsegélyben 1000 korona;
úri lakás, kerttel s a szükséges melléképületekkel.
Kötelessége a választandó tanítónak: I—VI. osztály
vezetése, ismétlők tanítása, lelkész akadályoztatása
esetén istenitisztelei tartása, községünkben ez őszön
megnyíló gazdasági ismétlő-iskola vezetése, melyért
külön díjazás jár. Pályázati határidő: szeptember 11.
Okleveles tanítók pályázhatnak. Okmányokkal fölszerelt folyamodványok ref. lelkészi hivatalhoz címzendők. Medina (u. p. Kölesd, Tolna m.). Arany Antal,
ref. lelkész.
(1403-1-1)
Az ábelfalvai ág. hitv. ev. egyház második tanítói
állomásává okleveles tanítónő kerestetik. Javadalmazása : államsegéllyel 1000 korona, konyha, kamra,
egy szobából álló lakás. Kötelessége : az alsó három
osztályt tanítani s a felsőbb osztályokban is a kézimunkát vezetni. Vallástanításhoz a tót nyelv ismerete
kívánatos. Kellően fölszerelt kérvények 1909 szeptember 17-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők.
Szlancsik Bogyoszló lelkész, Abelfalva (Nógrád m.).
(1405-11-1)
A felsőszelii ág. hitv. ev. el. népiskolánál megüresedett tanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik.
Fizetése: 1000 korona készpénz, 20 korona kertilleték
és egy szobából álló lakás. Kötelessége: az I-ső osztályú tanulók oktatása. Egyházi énekben és orgonálásban jártas egyének előnyben részesülnek. Pályázati határidő : szeptember 10. Az állás azonnal elfoglalandó. Csakis nőtlen férfitanítók pályázhatnak.
Evangélikus lelkészi hivatal.
(1406—I—1)
A fülpösi református elemi népiskola kántortanítói
állására pályázat, hirdettetik. Javadalmazása: szép
lakás és 1000 korona, melyből 792 korona államsegély.
Kötelessége : az I—VI. vegyes osztályok és ismétlösök
tanítása; kántori teendők és kanonikus órákon, valamint lelkész akadályoztatása esetén templomi istenitisztelet végzése. A megválasztott a szatmári református
egyházmegyei tanítói gyámintézetnek jogos és kötelezett tagja ieend. Megválasztott kántortanító állását
azonnal elfoglalni köteles. Fölszerelt kérvények szept.
10-ig a református lelkészi hivatalhoz, Fülpös (Szatmár
megye, u. p. Szatmárököritó), küldendők.
(1409-1-1)
N a g y b o s s á n y rőm. kath. iskolaszéke nyugdíjazás
folytán üresedésbe jött kán tortanítói állomásra pályázatot hirdet. Az 1893. évi XXVI-ik törvénycikk értelmében felvett javadalmi jegyzőkönyv szerint beszámítható jövedelme: 620 korona, államsegély, 380
korona. Ezen ezer koronába be van véve 5 kat. hold,
1237 öl szántóföld kataszteri tiszta jövedelme 92
korona és stóla 80 korona. 2 szoba, konyha, kamra,
pince és kertből álló lakása mellett van pajtája,
istálló és udvara. Tannyelv: magyar, a tót nyelv
ismerete szükséges. Folyamodványok a plébániahivatalra szeptember 9-ig küldendők be. E napon
lesz a választás, délelőtt 10 órakor. Nagybossány
(Nyitra m.), 1909 augusztus 20. Mikovics Imre,
iskolaszéki elnök.
(1414—1—1)
Szikrára (Sopron m., p. Márczfalva) k. kántortanító kerestetik. Kérvények főt. plébánoshoz küldendők. Az állás azonnal elfoglalandó.
(1427—1—1)
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P a c s a község (Zala m.) róm. kath. iskolaszéke
osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma:
államsegéllyel 1000 korona, bútorozott szoba, fűtésre
fa. Kötelessége : a reábízott osztályok vezetése, istenitiszteleten és körmeneteken a növendékekre felügyelni,
kántoriakban felszólításra mindenkor díjtalanul segédkezni. Kérvények szeptember 11-ig iskolaszéki elnök
címére, Pacsára küldendők. Nők is pályázhatnak.
Állás azonnal elfoglalandó. Megbízásból: Landi Ferenc,
iskolaszéki jegyző.
(1413—I—1)
A k o l o z s v á r i református szeretetház (lelkészek és
gimnáziumi tanárok internátussal kapcsolatos leányai
árvaháza) kebli tanácsa nevelőnő-felügyelőnői állásra
pályázatot hirdet. Évi fizetés: 440 korona és teljes
ellátás; élelmezés, lakás, fűtés, világítás, mosatás.
Kötelességei: növendékekre felügyelet, korrepetálás,
zongora és német nyelv tanítása, egyebekben az
intézet szabályai meghatározzák teendőit. Szabályszerűen fölszerelt folyamodások a szeretetház igazgatósága címére — Kolozsvár, Ferenc József út —
szept. 9-ig beadhatók. Tanítónői oklevél nem feltétlenül szükséges. Megválasztott állását szeptemberben
tartozik elfoglalni.
(1416—1—1)
A bolclogköúj falusi (Abaúj megye) róm. kath.
kántortanító javadalma: két szoba, konyha, kamra,
és egyéb melléképületekből álló lakáson és kerten
kívül kap : a) a hitközségtől 345'20 koronát; b) tandíj címén 120 koronát; cj minden féltelkes után egy
fél véka gabonát és 20 fillért s minden zsellértől egy
fél véka gabonát és 40 fillért = 100 korona; d) alapítványi szentmisék után 480 koronát; ej stóla címén
körülbelül 30 koronát; f) fa- és legelőilletőség a
gazdák között, mely pénzzel meg nem váltható; g)
államsegély 400 korona. Választás szeptember 7-én
délelőtt 10 órakor. Személyes megjelenés szükséges.
Kérvények előre küldendők Káger József esperes,
iskolaszéki elnökhöz, Boldogkőváralja. (1418—I—1)
Juta (Kaposvár mellett) osztálytanítói állomására
szeptember 5-ig pályázatot hirdet. Javadalmazás:
községtől 600,államsegélyből 400, összesen 1000 korona,
egyszobás bútorozott lakás, fűtés, világítás, tisztogatás.
Az I. és II. osztályt vezeti, gazdasági ismétlőben a
reáliákat tanítja, a kántort akadályozása esetén helyettesíti. Személyes bemutatkozás előny. Okmányok csak
másolatban Hajós Gábor plébánoshoz, Hetes (Somogy
megye) küldendők.
(1421—1—1)
Pályázat a túristvándii református második tanítói
állásra. Fizetés: 1000 korona, melyből 900 korona
államsegély; lakásul — míg a természetbeni lakás
ügye véglegesen rendeztetnék — az egyház egy bútorozott szobát bérel. Kötelesség: az I—II. vegyes osztályoknak tanterv szerinti vezetése (30 — 35 tanítvány).
Pályázhatnak tanítónők és nőtlen férfitanítók. A megválasztandó a szatmári ref. egyházmegye tanítói gyámintézetének jogos és kötelezett tagja leend. Az állás
választás után azonnal elfoglalandó. Fölszerelt kérvények szeptember 11-ig alulírotthoz küldendők.
Választás: szeptember 12-én. Túristvándi (Szatmár m.),
1909 augusztus 26. Bary Gyula, ref. lelkész.
(1422—1—1)
A d é v a v á n y a i róm. kath. iskolánál lemondás
folytán megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik szeptember 1 l-ig. Fizetése : a hitközségtől 800
korona, havi előleges részletekben; fizetésének 1000
koronáig leendő kiegészítése és az esetleges korpótlék
államsegélyből kérelmeztetik; jó, kétszobás lakás az
iskolaudvarban, konyha, éléskamra és külön fáskamra ;
kertilletmény fejében 20 korona. Kötelessége: a reábízott osztályú tanulókat önállóan tanítani és nevelni,
a gyermekeket mindenkor templomba vezetni s ott
rájuk felügyelni. Az állás f. évi október 10-én foglalandó el. Kérvények az iskolaszéki elnökhöz küldendők, Dévaványára.
(1426—11—1)
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Az ugornyai (Bereg megye) református kántortanítóságra pályázat hirdettetik. Fizetés : tisztességes
lakás kerttel, 12 hold, 533 öl szántó és legelő haszonélvezete, melynek adóját és árterét felerészben tanító
iizeti; az egyház részéről 604 korona 78 fillér és
490 korona államsegély. Kötelessége: hat elemi
vegyes osztály és az ismétlősök tanítása, kántorság
végzése, minden vasárnap egyszer prédikálni és három
hétköznap imádkozni. Választás szeptember 6-án. Állás
szeptember 11-én elfoglalandó. Kérvények ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. Pósta: Vásárosnamény.
(1423-1-1)
A kavaráni (Krassószörény megye) államilag segélyezett magániskolánál megüresedett tanítói állásra
pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 100 korona készpénz, természetbeni lakás és tüzifajárandóság. Eredeti okmányokkal vagy azok hitelesített másolatával
fölszerelt kérvények a mgániskola iskolaszéki elnökéhez (u. p. Szákul) f. évi szeptember 10-ig beküldendők.
(1424—II—1)
Az albisi (Bihar) református egyház az újonnan
szervezett tanítónői állásra pályázatot hirdet. Fizetés:
1. az egyháztól száz korona; 2. államtól kilencszáz
korona; 3. lakás, udvar, kert használatával. Kötelessége : 1. az I—VI. osztályba járó leánynövendékek
tanítása; 2. ismétlő-iskolába járó leányok tanítása,
külön díjért. Fölszerelt kérvények szeptember 15.
küldendők be a reform, lelkészig hivatalhoz. Csak
okleveles tanítónők pályázhatnak. Állomás október hó
elsejére foglalandó el.
(1425—I—1)
A körösladányi izr. iskolaszék nyilvános iskolájánál megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet.
Törzsfizetés: a hitközségtől 700 korona, esetleg 300
korona államsegély, hitközségi jegyzőségért esetleg
100 korona, természetbeni lakás és kert. Kötelessége :
a tantervben kiszabott tantárgyakon kívül vallást és
németet tanítani. Az állás azonnal töltendő be. Pályázhatnak okleveles, izraelita tanítók, kik kérvényüket, eddigi működésüket igazoló okmányaikkal és
oklevelükkel, szeptember 5-ig alulírott iskolaszéki
elnökhöz nyújtsák be. Kőrösladány, 1909 augusztus 23.
Balassa Gyula, iskolaszéki elnök.
(1429—1—1)
A felsőzárosi ág. ev. egyház Vidornya és Alsórétfalu leányegyházak iskoláihoz két tanítói állásra
pályázatot hirdet. Javadalmazás mindkét állásnál
1000 korona és szabad lakás. A tót nyelv bírása kívántatik. Pályázatok legkésőbb szeptember hó 10-ig a
felsőzárosi (Trencsén m., Puchó mellett) ág. ev. lelkészi hivatalhoz benyújtandók.
(1430—I—1)
Az elecskel (Nyitra m.) községi iskolánál egy
tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás:
1000 korona fizetés, 200 korona lakbér és 20 korona
kertilletmény. Okleveles tanítónők szabályszerűen okmányolt kérvényeiket az iskolaszékre címezve, legkésőbb szeptember 15-ig küldjék be. Az állás október
1-én elfoglalandó. Megbízásból: Csáp Nándor, iskolaszéki jegyző.
(1431—I—1)
A poroszkai róm. kath. kántori állásra pályázat
hirdettetik, melynek jövedelme a következő : I. Készpénzben 802 korona, temetések után átlagos évi jövedelem 700 korona. II. Természetben : lakás, két házikerttel és gazdasági melléképületekkel; 1776 ö - ö l ,
a községhez közelfekvő elsőosztályú szántóföld ; 3 hold
1482 QJ-öl legelő; fél úrbéri telek után járó erdőilletőség. Pályázni óhajtók működési és erkölcsi bizonyítvánnyal fölszerelt kérvényeiket f. évi szeptember
hó 20-ig az alulírotthoz küldjék be. A nyelvismeretek,
melyek a képesítésen kívül okvetlenül megkívántatnak, magyar és tót nyelv. A választás f. évi szeptember
hó 20-án ejtetik meg. Személyesen jelentkező pályázó
előnyben részesül. A megválasztott kántor az állomást
f. évi október hó 1-én elfoglalni tartozik. Poroszkán
(Trencsén m.), 1909. évi augusztus hó 20-án. Chocholus
Bálint, esperes-plébános.
(1439—I—1)
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A zalaszabari róm. kath. iskolaszék osztálytanítói
állásra pályázatot hirdet. Fizetés: egy bútorozott
Bzobából álló lakás ; község pénztárából 500 korona;
államsegélyből 240 korona; felvágott fa, téli fűtésre,
60 korona ; az iskola pénztárából 200 korona. A megválasztott tanítónak kötelessége a mindennapi I—11.
osztályt, a fiú- vagy leányismétlő-osztályt tanítani és
a kántori teendőkben segíteni. Pályázati határidő:
1909 szeptember 5. A fölszerelt kérvények az iskolaszék címére, Zalaszabarba küldendők.
(1435—1—1)
A mohácsi róm. kath. hitközség a mohács-belvárosi róm. kath. plébániában megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Csakis okleveles
kántortanító pályázhat, aki köteles a „Pécsegyházmegyei róm. kath. tanítóegyesületbe" belépni és f. évi
szeptember 14-én d. e. 9 órakor a belvárosi plébániatemplomban, a hitközségi képviselőtestület által fölkért bizottság előtt, próbaorgonálást és -éneklést végezni. Teendői: 1. a mohács-belvárosi róm. kath.
plébánia összes kántori teendői magyar és sokác
nyelven; 2. a belvárosi róm. kath. elemi népiskolában az igazgató által kijelölendő osztályokban heti
6 óra egyházi énektanítás. Javadalma : 1. Tágas lakás,
mely 4 szobából, 1 előszobából, konyhából, kamrából
és pincéből áll, külön gazdasági épülettel és kerttel.
Ezek belső tisztogatása s jókarban tartása és a kisebb
javítások — 10 koronáig — a megválasztandót terhelik. 2. A hitközségi pénztárból 900 korona évi
kántortanítói fizetés, előleges havi részletekben. 3. 12
úrbéri hold kántortanítói mezei föld haszonélvezete
(évi bér 480 korona). 4. 15 úrbéri hold legelőföld
haszonélvezete (évi bér 510 korona). E földek megmunkáltatása, összes állami és községi adói, valamint,
a jövőben utánuk kivetendő árvédelmi és vízlevezetési,
összes befektetési és fenntartási költségei a kántortanítót terhelik. 5. Mohács nagyközségtől 2 kocsi széna.
6. Mintegy 500 korona stóla stb. mellékjövedelem.
Összesen mintegy 2440 korona. Pályázni f. évi szept.
12-ig lehet. Az eziránti kérvények kellőleg fölszerelve,
Keserics Ferenc apát-plébános, hitközségi egyházi
elnökhöz, Mohácsra küldendők. A megválasztott állását f. évi október 1-én okvetlen köteles elfoglalni.
Mohács, 1909 augusztus 17-én. Róm. kath. hitközség.
(1442—1—1)
A törökkoppányi róm. kath. iskolánál a 11-ik
osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése :
államsegéllyel 1000 korona, bútorozott szoba, tisztogatás, fűtésre 6 méter fa. Kántorságban segédkezni
köteles. Határidő: szeptember 4. Az állás 15-én elfoglalandó. Iskolaszék.
(1444—1—1)
A v á g ö r i (Nyitra ni.) róm. kath. osztatlan népiskolánál megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 484 korona a község pénztárából
és 516 korona államsegély és természetbeni lakás. A
pályázni szándékozók folyamodványukat főt. Reviczky
Bertalan esperes úrhoz, Csejthére nyújtsák be szept.
hó 8-ig. A választás szeptember 16-án lesz. Tót nyelv
ismerete szükséges. Az állás október 1-én foglalandó el.
Markovics Mihály, iskolaszélíi elnök. (1445—I—1)
A r e c s e n y é d l községi elemi népiskola tanítói állásának betöltésére pályázat hirdettetik, azzal a figyelmeztetéssel, hogy megválasztásra csak olyan pályázó
tarthat igényt, aki az itteni unitárius énekvezéri állás
betöltésére is hajlammal és képesítéssel bír. Tanítói
fizetés: az állami segéllyel együtt készpénzül 1000
korona. Énekvezéri fizetés: egyesektől 36 kalongya
búza, 36 kalongya zab; 15 szekér tűzifa; 15 véka
szemes gabona; az egyházközségtől 3 hold szántó,
1 hold kaszáló, lakás kerttel és gazdasági épületekkel. A szabályszerűleg fölszerelt kérvények 1909
szeptember 20-ig az iskolaszékhez adandók be. A pályázók személyes bemutatkozása kívántatik. Recsenyéden, 1909 augusztus 20. Az iskolaszék.
(1450-1-1)
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A puczól róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: a hitközségtől 428
korona készpénz; termények 279 korona 62 fillér
minimális értékben ; államsegély 292 korona 38 fillér ;
fa, amennyit szükségei; kolledából 80 — 100 korona;
1 szekér széna; rendes lakás; konyhakert. A kérvények nagys. Wiecha Péter prépost, ker. tanfelügyelő
címére, Alsókubin (Árva m.j, szeptember 20-ig küldendők.
(1446—1 - 1 )
Söjtör négytanítós rk. népiskolájához egy nőtlenek
részére szabályszerűen javadalmazott osztálytanítói
állásra szeptember 8-ig pályázat nyittatik. Kötelességek : lelkiismeretes osztályvezetés, ismétlősök tanítása, kántoriakban föltétlen díjtalan helyettesítés,
egyszóval mindazoknak pontos teljesítése, mit egy
ügybuzgó katholikus tanítótól várni lehet. A gyermekek valláserkölcsi nevelését illetőleg tartozik ezeket minden alkalommal templomba kísérni és rájuk
állandóan felügyelni. Állását szeptember 15-re elfoglalhatja, mely naptól húzza jövedelmét. Kérvények
Pajthy Elek úrhoz küldendők. Megbízásból: Kilár
Károly, ktanító.
(1447—1—1)
A kosztolnai ág. h. ev. egyházközség H r a s n y v r c h
(HrasnihegyJ nevű írtványbeli tanítói állomására pályázatot hirdet. Javadalom: lakáson és majdnem 1000
[ -öl terjedelmű gyümölcsös- és zöldségkerten kívül
készpénzben és terményekben, hivatalos becslés szerint, az egyházközség forrásaiból, államsegéllyel együtt
1000 korona. Az ötödéves korpótlékok államsegélyből
nyernek fedezést. Tannyelv: tót-magyar. Az orgonázásban jártas pályázók előnyben részesülnek. Kérvények Trokan Sándor lelkészhez Kosztolnára (Nyitra
m., pósta: Ótura), szeptember 15-ig küldendők.
(1448-1-1)
Egy róm. kath. vallású, oki. tanítónő szerény föltételek mellett nevelőnői állást keres. Cím : „Tanítónő", K i s b e r e z n a (Ung m.).
(1449—1—1)
A n a g y p a l u g y a - s z o k o l y i ág. ev. leányegyház
osztatlan iskolájához okleveles tanítót keres. Fizetése :
készpénzben, terményekben és államsegélyben 1000
korona. Pályázatok szeptember 15-ig a lelkészi hivatalnál, Nagypalugya (Liptó m.), nyújtandók be.
A nagypalugya-paucsina-lehotai ág. ev. leányegyház osztatlan iskolájához okleveles tanítót keres.
Fizetése : készpénzben, terményekben és államsegélyben 1000 korona. Pályázatok szeptember 15-ig a
lelkészi hivatalnál, Nagypalugya (Liptó m.), nyújtandók be.
(1451—II-1)
A tibal (Ung megye) róm. kath. tanítónői állásra
szeptember 5-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: két
szobából és konyhából álló lakás, egyházi alapból
100 korona alapfizetés, államsegélyből 900 korona.
Kötelessége: a reábízandó osztályok és ismétlősök
tanítása, kismiséken s litániákon való orgonálás. Választás : szeptember 5-én délután. Az állás szeptember 15-én elfoglalandó. Kérvények a tibai róm. kath.
iskolaszékhez címzendők s főtisztelendő róm. kath.
helyettes esperes úrhoz, Nagyzalacskára (Ung megye)
küldendők. Róm. kath. iskolaszék.
(1453—I—1)
Gyermekkertésznő keresztény, úri családhoz, gyermekek mellé ajánlkozik. Cím : P. L. jeligére, Szemez, Nyitra megye.
(1455—II—1)
A r a v e n s z k a i községi elemi népiskolánál a tanítói
állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. ÍOOU korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. Róm. kath. vallású, kántori teendőket végezni
képes és valamely szláv nyelvet bíró pályázók magyar
nyelven szerkesztett, magyar honossági bizonyítványnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz címzett folyamodványaikat f. évi szeptember hó
15-ig Krassó-Szörény vármegye közigazgatási bizottságához küldjék be. Lúgos, 1909. évi augusztus hó
2ü-áa. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. (85/h-I—1)
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A vajdahunyadi államilag segélyezett polgári
leányiskolánál 1 segédtanítónői állás betöltendő. Pályázhatnak nyelv- és történeti szakcsoportra képesített
polg. iskolai tanítónők. A segédtanítónő évi fizetése:
1400 korona és megfelelő lakbér. Kérvények 1909
szeptember 6-ig bezárólag Vajdahunyad város polgármesteréhez nyújtandók be. Vajdahunyad, 1909 augusztus 25-én. Danilo, polgármester.
(1456—1—1)
Az e g e r v ö l g y i és fiókközsége s z e m e n y e l róm.
kath. iskolaszékek az osztálytanítói állásokra pályázatot hirdetnek. Fizetés: 1000—1000 korona, melyből
900—900 korona államsegély, a többi 100—100 korona
a községektől. Lakásuk: 2 bútorozatlan szoba, konyhával
együtt. Kötelességük: az iskolaszék által kijelölt
osztályokat vezetni, az ismétlő-iskolásokat is tanítani,
a kántort akadályoztatása esetén helyettesíteni s a
gyermekeket templomba vezetni s reájuk felügyelni.
Fizetés az állás elfoglalásától számíttatik. Pályázati
határidő: szeptember 19 délelőtt '/alO órakor Egervölgyén, délután 3 órakor Szemenyén. Tanítónők is
folyamodhatnak. Személyes megjelenés kívántatik.
Kérvények főtisztelendő Limperger Mihály plébános
címére küldendők. Egervölgye (Vas m.), u. p. Kám.
Vasúti állomás Rum.
(1459—I—1)
Okleveles tanítónő nevelőnőnek ajánlkozik elemi
iskolás gyermekek mellé, lehetőleg felvidékre. Cím :
Baloghné, Debreczen. Erzsébet-utca 11. (1464—1—1)
A békésszentandrási róm. kath. iskolaszék nyugdíjazás folytán megüresedett I. elend osztályú fiúiskolatanítói állomására pályázatot hirdet. Javadalma:
készpénz és ingatlanban 1027 korona, melyben a
20 kor. kertilletmény bennfoglaltatik. Lakása 2 szoba,
konyha, kamara, pince, istálló. Fűtési átalá.ny 40 kor.,
melyből a tanító fűtteti az iskolát. Pályázati határidő :
1909 szeptember 8. Az állás szept. 12-ig elfoglalandó.
A megválasztott tartozik vasárnaponként az ismétlőtanköteleseket tanítani. Kántori képzettség előnyben
részesül. Szükség esetén a kántort helyettesíti. Békésszentandiás, 1909 aug. 26. Dunay Alajos dr. plébános,
iskolaszéki elnök.
(1467—1—1)
. A gyulaszabadkai községi tanyai, osztatlan vegyes iskolánál a tanítói állás nyugdíjazás folytán üresedésbe .jővén, erre pályázatot hirdetek. Fizetése:
államsegélyből 600 korona, fizetéskiegészítés és ötödéves korpótlék, a város pénztárából 600 korona fizetés, 160 korona fűtési, 80 korona .szolgatartási, 60 korona tatarozási és 30 korona utazási átalány. Lakás
természetben, kerttel. Kötelessége : az I—VI. vegyes
osztályok és az ismétlő-tankötelesek tanítása. A kellően
fölszerelt kérvények f. évi szeptember 15-ig alulírotthoz küldendők. Az állás a választás után azonnal
elfoglalandó. Follmann János dr., iskolaszéki elnök.
(1468 —II—1)
A nemeskoltai ág. hitv. evang. gyülekezet a
második tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalmazása : 900 korona az államtól, 100 korona a gyülekezettől, az iskola fűtésére 8 köbméter kemény tűzifa
házhoz szállítva, felaprózva, 200 Q-öl kiskert, szép
új lakás, 2 szoba, 1 konyha, előszoba, éléskamra stb.
Kötelessége: a kijelölt 3 osztályban tanítani, szükség
esetén a kántortanítót helyettesíteni. Folyamodványok
f. évi szeptember 11-ig alulírt iskolaszéki elnökhöz
küldendők. Nagy György ev. lelkész, iskolaszéki elnök.
(1471-1-1)
A zsigárdi ref. iskolánál a beteg kántortanító
helyettesítésére pályázat hirdettetik az 1909 10-ik
tanévre. Fizetés: havi 60 korona és lakás. Kötelessége : a IV—VI. osztályok s ismétlő-iskolások tanítása
és a kántori teendők végzése. Pályázhatnak tanítónők
is, ebben az esetben az I—III. osztályok és ismétlőiskolások tanítása lesz a kötelessége. Csak református
vallásúak kérvénye lesz tekintetbe véve. Pályázati
határidő: f. évi szeptember 14-ike. Kérvények a ref,
lelkészi hivatalhoz címzendők.
(1179 - I—1)

3R>. 87ÁM.
Az abaújvári ref. egyház kántortanítói állására
pályázatot hirdetek. Kötelességei: a IV—VI. oszt. mindennapi és az ismétlő-tankötelesek tanítása; a gyülekezeti éneklés és egyházi énekkar vezetése. Javadalmazása : 12 köböl búza; 19 köböl rozs; 8 kath.
szántóföld, a földet tanító maga mívelteti, adóját az
egyház fizeti; 16 köbméter tűzifa, beszállítva; tandíj
címen az egyház pénztárából 200 korona; lakás és
kert. Fizetéskiegészítési államsegély 1000 koronáig
173 korona. Az állás október 1-én elfoglalandó. A
szeptember 19-én délelőtt 10 órakor tartandó próbaéneklésre önköltségen megjelenő tanító urak előnyben
részesülnek. A pályázatok szeptember 19-ig adandók
be Bíró János ref. lelkészhez, Abaújvár (Abaújtoma
megye).
(1469—1—1)
Pályázat az esztári ref. egyház orgonista-kántorfitanítói állomására. Javadalom : természetbeni jó
lakás melléképületekkel, házikerttel. Készpénz egyházi pénztárból negyedévenként előre 662 (hatszázhatvankettő) korona, 14 kat. hold, 1042 Q'-öl szántóföld egy tagban, adóját egyház fizeti. Raszonbéri
értébe 700 korona, másfél öl tűzifa, beszállítva. Korpótlék az államtól. Kántori teendőkért 11 mmázsa
kétszeres búza, temetési stóla mintegy 90 korona,
legátus-tartásért 69 kiló kétszeres búza és 18 korona.
Kötelessége: I—VI. elemi fiúosztály és ismétlősök
tanítása, orgonista-kántori szolgálat, lelkész akadályoztatásakor és kanonikus órákon istentisztelet végzése.
Pályázati kérvények fölszerelten szeptember 20-ig
alulírotthoz küldendők. Próbaorgonázás és éneklés
végett pályázók pályázat lejártáig vasárnaponként
személyesen megjelenhetnek. Esztár (Bihar, u. p.
Pocsaj), 1909 augusztus 26. Szűcs Béla ref. lelkész,
iskolaszéki elnök.
(1470—II—1)
A berekaljai róm. kath. iskolánál az újonnan
rendszeresített második tanítói állomásra f. évi szeptember 14-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: lUO
korona a községi pénztárból, 900 korona államsegély
és 20 korona kertpótlás. Lakása áll: 2 padlózott
szobából, zárt konyhából, kamarából és fáskamrából.
A folyamodili óhajtók kérvényeiket teljes fölszereléssel a berekaljai róm. kath. iskolaszékre címezve,
Báthy Gyula esperes-plébánoshoz küldjék f. évi szeptember hó 14-ig, amely napon a választás fog történni.
(1474-1-1)
B i c s c s e f a l u i (Trencsén megye) róm. kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása:
megfelelő lakás melléképületekkel, kert, 3 hold szántóföld. Hitközségektől készpénzben 492 korona, terményekben 21'/4 mérő vegyes gabonanem, kérelmezésben levő államsegélyből 346 korona 37 fillér, tanteremfűtésre 100 korona, stóla 120 korona. Kötelessége : összes kántori teendők végzése, osztatlan és
ismétlő-iskola vezetése. Kántori próbával egybekötött
választás szeptember 21-én délelőtt. Iskolaszéki elnök.
(1478-1-1)
A pacséri községi iskolánál újonnan szervezett
5-ik tanítói állásra — melynek javadalma lakás és
kerten kívül: 100 korona az iskolai pénztárból és
900 korona államsegély — pályázat hirdettetik. Megválasztott köteles a reábízandó osztályt vezetni
és az ismétlő-iskolai oktatásban résztvenni. Az állás
október 1-én elfoglalandó. Amennyiben ref. pályázó
választatnék meg, az egyház péntárából 100 korona
hitoktatási díjat kaphat. Pályázatok a községi iskolaszékhez címezve, szeptember 11-ig küldendők. Arany
Gusztáv, iskolaszéki elnök.
(1481—I—1)
Sarkadon (Bihar vm.) a községi polgári fiúiskolánál mennyiség-természettudományi szakcsoportra egy
segédtanári állásra a Néptanítók Lapja július 15-iki
számában meghirdetett pályázatot megújítjuk. Pályázati határidő: szeptember 15. Megjegyezzük, hogy
nem okleveles államsegélye kiutalását oklevele megszerzését követő hó 1-től remélheti. (1484—1—1)
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A máramaros-viski ref. egyház egyik tanítói
állására pályázatot hirdet. Javadalma: 730 korona
az egyház pénztárából, havi előleges részletekben,
7 öl tűzifa 70 korona, államtól fizetéskiegészítés 200
korona, lakás, kert. Pályázhatnak okleveles tanítók
és tanítónők. Kötelessége : az egyháztanács által reábízandó osztályok tanítása, egyházkerületi tanterv
szerint. Pályázatok a ref. lelkészi hivatalhoz szeptember 12-ig beküldendők. Megválasztott állását a választás után, legkésőbb szeptember 20-ig köteles elfoglalni, ellenesetben a választás érvényét veszíti. Az
elnökség.
(1476—1—1)
Az orosházi izr. hitközség népiskolájánál nyugdíjaztatás folytán megüresedő, évi ezernégyszáz korona
alapfizetéssel, 360 korona lakásbérrel és 20 korona kertilletménnyel javadalmazott tanítói állásra pályázatot
hirdetünk. Folyamodhatnak elemi iskolai oklevéllel
bíró, héber ismeretekben is jártas férfitanítók. A
szabályszerű képesítést, esetleg eddigi működést, kort
és családi állapotot feltűntető, eredeti vagy hitelesített okmányokkal fölszerelt pályázati folyamodványok
f. évi szeptember 20-ig alulírt iskolaszéki elnökhöz
nyújtandók be. Orosháza, 1909 augusztus 29. Büchler
Márton, iskolaszéki elnök. Bérezi Fülöp, iskolaszéki
jegyző.
(1485—II—1)
Csata (Bars megye) róm. kath. kántortanítói állására
pályázat hirdettetik. Javadalom: természetbeni laká-i
(mely áll 3 szoba, konyha, pince, istálló, kamrából) és
kert. Ismétlő-oktatásért 60 korona. Tandíjváltság 84
korona. Vasúti kisajátítás folytán föld árának kamata 36
korona Egyházi állandó adomány 56 korona 56 fillér.
Stólajövedelem 30 korona. Föld munka váltság 100 korona. 12 8/.apu búza mecka 11 kat. hold 605 [ -öl szántó
ingatlanság haszonélvezete (melynek adóját a tanító
fizeti). Tüzifaváltság 60 korona. Tűzi hasábfa 3 öl, természetben. Ostyasütésért 42 korona. Az 1000 koronáig
való fizetéskiegészítést az állam fedezi. A kántortanítói oklevéllel fölszerelt kérvények f. évi szeptember hó 22-ig az iskolaszék elnökéhez küldendők. A
választás f. évi szeptember hó 23-án d. e. 11 órakor
fog megtörténni. Dr. Zelenyák János lekéri plébános,
iskolaszéki elnök.
(1486—I—1)
Tekerőpatak (Csík megye) községhez tartozó úgynevezett Heveder és Ölyves telepeken szervezett
községi 2 új tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 1000—1000 korona törzsfizetés, melyből
100—100 koronát a község és 900—900 koronát pedig az állam pénztára fog hordozni. Lakbérül mindkét tanító 100—100 koronát fog kapni, szintén a községtől, míg az iskolával egy födél alatt levő tanítói
lakások fölépülnek. Kötelessége mindkettőnek a rendes_ tantárgyakon kívül a hittant rendszeresen tanítani. Folyó évi szept. 18-ig pályázhatnak mindazon
róm. kath. vallású egyének, kik magyar tannyelvű
képzőben nyertek tanítói oklevelet. A választás szept.
21-én lesz. Községi iskolaszék Tekerőpatal on (u. p.
Gyergyóezentmiklós), 1909 aug. 26. Kovács Kálmán,
közs. isk.-széki elnök. Vadász József, k., isk.-széki
jegyző.
(1487—II—1)
Nagyszalonta község iskolaszéke a megüresedett
m o c s á r t a n y a i községi tanítói állomásra pályázatot
hirdet. Javadalma: 1. a községi iskolaszék pénztárából, havi előleges részletekben, évi 1000 korona; 2.
természetbeni lakás (két szoba, konyha, kamara, pince,
400 Q - ö l kert használata); 3. törvényszerű esedékes
korpótlék. Kötelessége : a reábízott osztályokat vezetni
és az ismétlősöket oktatni. Okleveles férfitanítók, mint
pályázók, kérvényeiket 1909 szept. 15-ig Csorvássy
István ügyvéd, iskolaszéki elnök úrhoz küldjék.
(1488-1—1)
Okleveles tanító, jó működési bizonyítvánnyal, nevelői vagy tanítói állást elfogad. S z e g e d , I. K ,
Bocskay-utea 7. sz.
(1490—1—1)
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Máriabesnyön férfitanítói állás üresedett meg.
Fizetése: 1000 korona államsegély, 100 korona hitközségtől, 20 korona kertilletmény, 360 korona lakbér. Pályázhat róm. kath. férfitanító, ki szükség szerint
kántornak segít. Kérvények gödöllői plébániára küldendők szeptember 15-ig. Az állás azonnal elfoglalandó.
(1489—1-1)
A kurtyai (Krassószörény m.) újonnan szervezett
községi elemi iskolánál tanítói állás betöltendő. A
tanító járandóságai: évi 1000 korona fizetés és törvényszerű lakás, kerttel. Addig azonban, míg a község
a lakást természetben nem adhatja meg, a tanító
200 korona évi lakbért kap. A magyar nyelven szerkesztett, kellően bélyegzett és fölszerelt kérvények
az iskolaszékhez szeptember hó 12-ig terjesztendők
be. Kurtya, 1909. évi augusztus 27-én. Dobrovi Adolf,
iskolaszéki elnök.
(1492-1—1)
A péterii (u. p. Monor) ág. hitv. ev, egyház iskolájának egyik rendes tanítói állására pályázatot hirdetek. Javadalom : lakás, 1 öl tűzifa, 984 kor. készpénzben, melyből 364 kor. államsegély. Különös kötelességek : a kántortanítónak, akadályoztatása esetén,
magyar és tót kántori teendőkben való helyettesítése
(stóla a fungensé), gazdasági ismétlő-iskola és iskolai
tanzászlóalj vezetése, melyekért a községtől 100 kor.,
idővel valószínűleg emelkedendő, állandónak biztosított külön tiszteletdíj illeti meg. Külön egyházi ismétlő
nincsen. Pályázatok kellően fölszerelve (képesítő-oklevél, működési bizonyítvány) szeptember 12-ig küldendők hozzám. Bartos, lelkész.
(1494—I—1)

HIRDETESEK.
A z

isic o

fertőtlenítése és portalanítása

„Fónagy-féle

Törvényesen védve.
14.193. sz. a. lajstromozva.
Most jelent meg XXI. kiadásban a legújabb miniszteri
rendeletek alapján átdolgozott

Osztálykönyv, el. népisk. szániára.
Tartalma: 1. órarend. II. Iskolalátogatási napló.
III. A fölvételi, előmeneteli és mulasztási napló. IV.
Statisztikai adatok a tanévről. V. Beterjesztendő statisztikai kimutatás. VI. D) napló. Más iskolába járó növendékek nyilvántartása. VII. A tanulók által használt
tankönyvek kimutatása. VIII. A tananyag heti kimutatása, szorgalmi és haladási naplója. IX. Adatok
a tanévről. E nélkülözhetetlen osztálykönyv a következő összeállításokban kapható: 818/a. r. sz. 80tanuló
számára, bekötve, 2'40 K ; 818/b. r. sz. 128 tanuló
számára, bekötve, 3 K ; 818/c. r. sz. 192 tanuló számára, bekötve, 3'60 K. A VIII. rész tananyag heti
kimutatása nclkiil: 818/d. r. sz. 80 tanuló számára,
bekötve, 1'80 K; 818/e. r. sz. 128 tanuló számára,
bekötve, 2'40 K; 818/f. r. sz. 192 tanuló számára,
bekötve, 3 K; 818'/a. r. sz. Csak a tananyag heti
kimutatása, a szorgalmi és haladási napló (VIII. és IX.)
40 hétre, kötve, 1*80 K.
Ugyancsak most jelent meg az V. évfolyamban Scossa
Dezső dr. tanfelügyelő úr által szerkesztett

ALMANACH, 1909/10. tanévre.

I á k

a tüdővész teijedésének meggátlására
miniszteri rendeletek alapján

VÁRNAY L. Szeged, könyvnyomda,
könyv-, papír- és írószerkereskedés.

kötelező

Évkönyv tanítók, tanítónők, óvónők és isk. hatóságok
részére. Ára vászonkötésben 1 K.
Képes árjegyzék iskolai szerek- és teljes iskolafölszerelésekről ingyen.
Fentiek eredeti árakon kaphatók:

,MUNICIPIA', lípest, VL, Liszt Ferenc tér 9.
(1208—IV-3)

Dustless"-szel

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Dustless"-gyár:

ITPs*

Erdős József és Társa

H

Budapest, TI. ker., Szív-utca 26/n. szám

4

alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171—48—31)

t
*

hivatalos nagyságban, ponRendtartási könyv tosan
a hivatalos minták

szerint, finom fehér papíron, jő kemény kötésben.
Tartalma: órarend, fölvételi, előmeneteli és mulasztási, látogatási, haladási naplók (180 munkanapra),
statisztikai kimutatások, 49 tanulóív 3'20, 77 tan. 4,
90 tan. 4-40, 104 tan. 4'80, 132 tan. 5"40. Célszerűségét számtalan elismerőlevél bizonyítja. Kiadja:
Kovács Gyula, Nagybányán.
(1199—IV—4)
Á l l o m o o í v ó l w t é r é s l i e z nyomtatványok 1 K. MaÍ U L d l l l ö C g C l j gyarázófüzet (VI. javított kiadás)
1 K. 80 db nyugta 1 K. Lengyel Béla, Farkasaszó
(Szatmár m.).
(873—X—9)
gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel
(II. rész) 3 K; 48 csinos és dallamos előjáték
(II. rész) 2-40 K. Záuibó Károly, Szeged-Rókus.
(1376—VI—1)
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Tankönyveit
elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónőképezdék, valamint az ország összes tanintézetei számára a legújabb kiadásban nálam
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanárjelöltek részére kaphatók az összes forgalomban levő jegyzetek.
Állandóan raktáron vannak a világirodalom újabb és nevezetesebb termékei.
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek,
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára.
Mindennemű fölvllágosítással készséggel szolgálok.

Részletes könyvárjegyzék ingyen!

T O L D I

L A J O S

könyvkereskedő.
Budapest, II. ker., Fö-ntca 2. szám.
(1338—X—2)
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XLII. évfolyam. 9. szám.

Budapest, 1908 szeptember 16.

NÉPTANÍTÓK LAPJA.
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I K .

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarorszagi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljáró sági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.
SZERKESZTŐSÉG:
BUDAPEST, Vili. KER., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után G fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egyhasábű sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadó hivatalba küldendők.
KIADÓHIVATAL:
MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3.

Késsiratoliat nem aci viiik: vissssa.

Nemzet és iskola.
A naj,y francia forradalom közoktatási kormányának volt a jelmondata
az, hogy kötelessége minden polgárnak
műveltnek és tanultnak lenni. Lényegben ez a jelszó szülte a modern társadalmat. Azt a közéletet, amelyben úrnak
és jobbágynak egyenlőek a jogai és
kötelességei, egyként értékes személyiségük. Viszont a modem társadalomnak
megalakulása pillanatától létérdekévé
lett az, hogy a tudást és műveltséget
közkinccsé tegye, népszerűsítse, mert
kétségtelenül minden műveletlen ember
ellensége a modern társadalmi rendnek.
A kultúréletnek a nevelés, oktatás, a
kiművelés az alapja, de éltető eleme is,
melyből egyedül fakadhatnak a társadalmi reformok s minden lehető megújhodás.
Az egyes népek sajátos jelleme szerint
tagozódik az egységes kultúrtársadalom,
alakul át az egyes sajátos színezetű nemzeti társadalmakká. A kultúráiét törvényei
szerint a nemzeti társadalomnak a legelső
és legfőbb feladata tehát művelt állampolgárt nevelni. A legfontosabl érdeke
ez, midőn további létének, jövőjének
alapjait építve, az egységes kultúra fejlődésével együtthaladni törekszik. Nevelőmunkája a hazafiak összességét formálván, művelési eljárásának legelsőbben is
nemzetiesnek kell lennie. Az általános

emberi és a nemzeti művelődés így válnak egymásnak kiegészítőivé: a művelt
ember honpolgár is, kinek elsőrangú
polgári erénye a műveltség. A művelt
polgároknak, a talentumoknak minél
nagyobb száma, tömege teszi naggyá az
államot, melynek lefőbb érdeke kétségtelenül az, hogy a legkülönbözőbb életpályákon hivatásukat szakértelemmel,
önfeláldozással és lelkesen betöltő polgárai egyesüljenek a haza szeretetében.
A nemzeti művelésnek, a kultúrállamiság kiépítésének, egy szebb jövő
előkészítésének nagy munkájában természetesen az iskolát terheli a nagyobb
rész. Munkájának sikere azért biztosítéka és mutatója az államhatalmi rangnak, sikertelensége a hanyatlásnak. Az
elemi iskola az első terjesztője a nemzeti nyelvnek, a nemzeti tradícióknak.
Hatását teljesebbé teszi, kimélyíti a
középiskola, melynek a hazai nyelv és
irodalom a legfontosabb nevelőeszköze.
Az egyetem a magasabb tudományos
képzettségnek, a szakiskolák a gyakorlati életpályákra való előkészítésnek az
eszközlésével szolgálják a nemzeti ideált.
A társadalmi élet lényege hozza azonban magával azt, hogy működésével az
iskola nem maradhat elkülönülten, hanem
számítania kell a közélet egyéb ténye-
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a modern közélet, amennyiben clönt- legsikeresebb népoktatás minden gyühetetlen igazság az, hogy a művelt mölcse, ha maga a társadalom, és padig
ember általános sajátsága a sokirányú minden kultúrnép társadalma nem gonérdeklődés, átalakító, művelő hatású a doskodna oly szociális eszközökről, menemzet tömegére. Ennek a hatásnak az lyek a néplélek továbbképzését valósítani
eredménye főleg az oktatásügy — mint hivatvák. Hasonló szociális eszközöket
a nemzeti élet legfontosabb ügye — nem kis számmal használ a mi nemzeti
iránt való közérdeklődésben mutatkozik, társadalmunk is. A szabad gyülekezési
melynek mértéke egyenes arányt m u t a t jog alkalmas alap a haladás minden
a közélet egységes fejlődésével. Példa eszméjének tisztázására. Ha azonban
lehetne erre Német- vagy Franciaország, jogosulatlan törekvések, forrongásban
ahol az iskola ügye minden embernek levő, még meg nem tisztult elméletek
közös ügye, közérdeklődésnek s minden- igyekeznének vele a nemzeti művelődés
napi megbeszélésnek a tárgya; példa és haladás ügyének a mellőzésével élni,
Norvégia, ahol az iskola mindennapi a modern életnek ez a legáldásosabb
rendjét jelezve, néhol, pl. Krisztiániában, fegyvere védelem helyett bizonnyal csak
a város összes harangjai szolgálják az vészt hozna a kultúrára, A mindennapi
tapasztalat tanúsítja, hogy ezzel az eszifjúság iskolai fegyelmi rendjét.
közzel
a legkülönfélébb jelszavak után
Ilyen, az iskolát támogató tényezők
induló,
illetőleg
azok alá rejtőző osztálya napisajtó és a szószék, amelyek a
és
nemzetiségi
törekvések
csodás gyornemzeti művelődés s ezzel a haladás
sasággal
nagy
eredményeket
vívnak ki
ügyét annyiban szolgálják, amilyen mértékben foglalkoznak az iskola kérdései- minden állam keblében.
vel. Első helyen az olcsó, filléres újságok a nevelői a köznépnek, az elemi
iskolából kikerült polgárságnak. Ha
nemzeties irányúak, ha válogatott közleményeikkel a népnevelés és nem a
pártpolitika szolgálatában munkálnak,
népnevelő hatásuk pótolhatatlan. Meggyőző példa erre akár a japáni, akár
az amerikai olcsó napisajtó, melyek
néhány év alatt csodákat műveltek.
A nemzet s szűkebb értelemben a
nép művelésének munkája azonban minden, az iskolát támogató eszköz közreműködése mellett is, természeténél fogva
feltételezi a társadalom összes erőinek
egyesített munkásságát. A nemzet minden egyes tagjának értelmi és erkölcsi
munkája, egyéniségének és személye
tekintélyének hatása és anyagi ereje
kell ahhoz, hogy a siker reményét éltesse.
Az iskola irányt mutat tökéletes taneszközeivel, melyeket az emberi szellem
óriásai alkottak, nevel és tanít, de a
nemzeti művelés sírig tartó munkáját
nem eszközölheti. Értéktelen volna a

A fejlődés ezen a téren olyan irányban mutatkozik, hogy ezt a szociális
vívmányt a nemzeti kultúra harcosai,
annak hivatott tisztviselői értékesítsék
a nemzeti haladás és művelődés érdekében. Mint mindenütt, úgy itt is céltudatos, rendszeres eljárás szolgálatában
ható munkásság válhat a nemzeti kultúra hasznára. A fejlődés megindítása
azonban ezen a téren első rendben társadalmi feladat. A legközvetlenebb teendő
pedig bizonnyal minden téves szokás és
közéleti előítélet írtogatása lesz.
A vasárnapok és ünnepnapok szabadideje lesz előreláthatóan a nemzeti művelődés munkaideje. Főleg akkor, ha
egyszer diadalt arat az antialkoholizmus küzdelme, melynek harcosai elsősorban hivatásszerűleg a nemzeti kultúra
hivatalnokai, akiket ilyen irányú működésükben, valamint másutt, úgy újabban
nálunk is hivatalos rendeletek és intézkedések is segítenek. Támogatója pedig
esetleg az olcsó, filléres napisajtó, mely
a nemzeti nevelés és művelés nagy
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munkájában eddig fényesen bevált eszköznek bizonyult. Az elérendő cél érdekében
azonban az efemer értékű érdekesség és
minden pusztán szenzációhajhászó törekvéstől távol, feltétlenül nemzeties irányban művelő és nevelő társadalmi orgánumként kell majd szerepelnie.
Kosa

István.

A magyar dal ünnepe.
Irta: Laltatos
Lajos.
A délibábos magyar Alföld őrs város a : Kecskemét, mely már évszázadok óta szeretettel szolgálja a migyarság szent ügyét, négy napig tartó
ünnepséget ült a magyar dal dicsőségére.
Akik ebben az országban barátai és művelői,
munkásai és kertészei a magyar dalnak, készséges örömmel tettek eleget a „hírős" város
meghívásának s vagy háromezer dalos gyűlt így
össze ottan. Az ünnepség nagy figyelmet keltett
már azért is, mert nem helyi, hanem országos
versenye volt a dalegyesületeknek, és mint ilyen,
a XVII l ik. Kereteiben, méreteiben méltó volt
a temesvári dalosversenyhez, amelyet 1905-ben,
a szombathelyihez, amelyet 1906-ban és az
egrihez, amelyet 1907-ben ünnepeltek. A mostani
verseny különben bizonyos fokú apotézisa is a
Kecskeméti Dalárdának, amely most ünnepelte
meg alakulásának 50-ik évfordulóját.
Mindnyájan, kik résztvettünk a magyar dalosok
ez utolsó versenyén, azzal a lélekemelő meggyőződéssel távoztunk onnan, hogy a magyar dal
ügye szépen fejlődik s a magyar szellem és zenekultúra hasznos tényezője lett. Erezzük és tudjuk,
hogy mily kincse nemzetünknek a dal. A magyar
dal, mely százezrek nótás lelkére született, nem
vesztegető és nem csábító, de örök és mély.
El nem vált soha egymástól az ember és a
dal. Dalra nyílt az ősember ajka, mikor először
táncolta körül a csodatevő tüzet. Dal kísérte
az első áldozati oltár füstjét, és dalt, különös,
monoton dalt dúdoltak, mikor az első sírokat
ásták.
E s lehettek ellenségek, lehettek gyűlölködők,
kik egymással szembenálltak, egyben: a dalban,
egyetértettek. Ez a nyelv közös. Olt, ahol megszűnik minden más hatalom, a dalt, a zenét
küldik harcba és a dal belopja magát a lélekbe,
elringatja, felgyújtja, lázba hozsa.
Minden népnek megvannak a daloskörei. Az
első minnezengerek, trubadúrok és bárdok elhangzott dalai óta kultiválták a dalt swies e
földön. Mikor egy nép történetével meg akarunk
ismerkedni, keressük a népköltés gyöngyeit, s
minél gazdagabb a nép dalköltészete, annál
műveltebb az a nép. Mert ki tagadhatná, hogy
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nemcsak hangulatok keltésére s festésére való,
nemcsak fűszer, hanem önmaga cél is, hatalmas
és bűvös erőforrása a népléleknek, melyet fejleszteni, ápolni, kiképezni nemzeti feladat. Nagy
népek életének tanúságaiból tudjuk azt, hogy
a dal minden faja, a rétek virágaként illatosan
fejlő népdal, nagy nemzeti mesterek által termett műfajok és énekremekek egyaránt híven
tükrözik s hatalmukban fogva tartják a néplélek egész világát. De nem kell erre idegen
példa, van rá hazánk földjén elég, hol egy futó
hangulat már dalt szül, hol a közlekedés dalban keres és talál útat, hogy nagy szenvedélyek
lángján ég a dal s visszatérve a nép lelkéhez,
újra fölkelti azt, amiből született. Nem kell
idegen példa ott, hol a legerőteljesebb, a legmagasztosabb dalok forrásai a honszeretet s a
vallásos ihlet ereje, s e húrok a magyar nép
lelkében legerősebben rezegnek s a néplélek
mély aknáiban ezek az erek leggazdagabbak.
A dal művelése, a népiéleknek dallal való fölmelegítése hazafias cselekedet, s az ország dalegyesületei jól szolgálják a hazát, mikor körülhordozzák országszerte zászlóikat, midőn versenyre kelnek, „hogy megmutassák, ki tud jobbat,
ki tud szebbet, jobban és szebben!"
Emelkedjék ám valaki bármily magasan a
tudomány és művészet szárnyain, bizonyos, hogy
egykor ott lent kellett kezdenie az „elemieknél",
s csak a céltudatos és fokozatos nevelés, oktatás
által érhetett a magasságba.
Hasonlóképen van ez aaiar mesterdalnokokkal
is, kik már sok dicsőséget szereztek a magyar
dalnak hazánkban és a művelt külföldön. S mint
hogy ily művészi feladatok teljesítéséhez is az
„első kalapácsütéseket" a szerény népiskola szolgáltatja, nagyon érdemes, hogy a kecskeméti
dalünnep ötletéből az elemi énekoktatás fölött
is rövid szemlét tartsunk.
A különféle tudományszakok oktatása terén
utóbbi években jelentékeny reformok állottak
elő. Csupán az énekoktatásnál maradtak a régi
elvek majdnem teljesen érvényben, pedig e tantárgy is igazán rászorult már az üdvös reformra.
Igaztalanok lennénk, ha tagadnók, hogy történtek kísérletek, próbálgatások, amelyeknek
ha egyéb eredményük nem is volt, legalább
fölszínre vetették, hogy mily sz >morúan áll az
iskolai énekoktatás ügye, s hogy elkerülhetetlen
a gyökeres reformálása, ha nem akarjak, hogy
az ének, az emberiség e legnemesebb és legbüvösebb istenadománya, fölötte nagy s talán
pótolhatatlan kárt szenvedjen.
Egyre sürgősebb a követelés, hogy a dalnak
csupán hallás után való gépies begyakorlása
iskoláinkból számüzettessék s helyébe valóságos
énekoktatás lépjen. Szakkörök
énekteclmíkai
gyakorlatokat
kívánnak az iskolában. A gyer36*
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mekeknek a hangjegyekkel, ütem- és hangnemekkel való megismertetése, párosulva helyes és
módszeres eljárással, mindenesetre nagyban hozzájárul a sikeres énekoktatáshoz, de mindezeken
kívül elengedhetetlen kellék, hogy a tanuló
megtanulta légyen hangját öntudatosan és helyesen használni, s mint egy hangszert, szabatosan kezelni és alkalmazni.
Egy előkelő londoni énekmester írja a többek
között, hogy az énekoktatásnál a nyelv befolyását a hangra mindig figyelmen kívül hagyták. A mester meg van győződve, hogy mindenki — hacsak szervi hibája nincs — képes
az ének művészetét elsajátítani, csak kellőleg
művelje a hangját. A legszebb hang lehet elrejtve annak torkában, aki azt állítja, hogy egy
cseppet sem tud énekelni. Itt láthatjuk, — úgymond — hogy az angol nyelv nehézkessége és
darabossága mily nagy hátrányban van az olaszok
lágy, dallamos beszédével szemben. A nyelvnek
ez a dallamossága — nem pedig, mint sokan
hiszik, az éghajlat — oka, hogy az olaszok
között oly sok szép hanggal találkozunk. Az
éghajlatnak a hangra semmi befolyása sincs,
hisz' télvíz idején Olaszország északi részében
rosszabb idő jár néha, mint a brit szigeteken.
Itáliában mindennapos a szép hang, mert a lágy
beszéd folytán a torok úgyszólván már a gyermekkortól kezdve alkalmasabb az énekre, mint az
angoloknál. A mester épen ezért az anyákhoz
fordul s figyelmezteti őket, hogy ne engedjék
gyermekeiket magas, lármás hangon beszélni s
maguk is szokjanak le erről, mert a gyermek
hangja igen fogékony környezetének példája
iránt. Fiatal hölgyek, akik énekesnők akarnak
lenni, soha se beszéljenek indulatos, emeltebb
hangon; ez a jó szokás meghozza a kívánt eredményt. Tapasztalásból mondja, hogy akik énekelni tanulnak, akkor vannak túl az első nehézségen, midőn az a magánhangzót olyan lágyan
tudják kiejteni, mint az olaszok. Fődolog, hogy
helyesen tudjunk ének közben lélekzetet venni.
Erre nézve azt tanácsolja, hogy a tanuló (ha
hölgy, fűző nélkül) feküdjék hanyatt, két karját
tegye a feje alá, szívja tele tüdejét levegővel s
lassan bocsássa ki ismét. így — ha már a hang
színezetével nincs nehézségünk — az egyes
hangokat egyenletesen, fennakadás nélkül tudjuk kiadni. Soha se felejtse el az énekes, hogy
saját hangunkat mindig belsőleg halljuk, míg
a közönség azt hallja, ami a szánkon kijő. Epen
ezért megesik, hogy midőn azt hisszük, szépen
énekeltünk, a hallgatóság rosszul ítél felőlünk,
s viszont, amikor ének közben úgy érezzük,
hogy a hangunk nem tiszta, fátyolozott, a közönség el van ragadtatva föllépésünktől.
Legnagyobb titka az énekművészeinek a
fegyelmezettség, a hangunkon való biztos ural-
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kodás. így pl., ha egy teremben sok angol van
és csak nagyon kevés idegen, mindig az utóbbiak hangját halljuk, nem pedig a darabos,
mássalhangzókban szegény angol beszédet.
Az iskolai énekoktatás reformja annál is égetőbb, minthogy nyilvánvaló lett, hogy a növendékek egészségét a hamis hangkezelés nagyon
könnyen megtámadja. Grégeorvosok hosszas
tanulmányozás és megfigyelés alapján egyhangúlag odanyilatkoznak, hogy a hangszervek
megbetegedése egyre gyarapodik. A megbetegedés oka pedig a hangszálak túlságos megerőltetésében, valamint helytelen és meggondolatlan iskolai hangképzésben keresendő. Figyeljük
csak meg a gyermekeket az utcán és játszótereken. Mennyire megerőltetik ott hangszerveiket, hogy a nagy lármában is megértsék őket.
Mennyire össze kell szorítaniok olyankor a gégefő
izmait. Szinte idegessé tesz bennünket az a
fülsiketítő visítás, ami ott végbemegy. Hányszor
mutattak már rá az orvosok a fiatalság túlhangos beszédének káros voltára, az iskolában
a karban való oktatásnál előforduló kiabálásra
stb.; de különösképen arra, hogy mily iszonyatos pusztítást visz véghez a hangszerveken
a fiatalkorúaknak időelőtti dohányzása. De mind
hiába!
A gyermek zsenge korában csak csekélyszámú
hang fölött rendelkezik, mégis sokszor oly hangok kiejtésére kényszerítik, melyek hangkörét
tetemesen túlhaladják s csak a gégefőn való
nyomás és szorítás által képes azokat előhozni.
Hogy ennek azután mi a következménye, világos.
A gyönge hangszalagok s a hangképzésnél
közreműködő izmok a túlerőltetés folytán meglazulnak, lankadtakká, petyhüdtekké lesznek, a
gyermeki hang pedig elveszti üdeségét, csengését,
s durva és recsegős lesz.
Arra kellene tehát minden tanítónak törekednie, hogy az iskolai énekoktatás megkezdése
előtt a beszéd- és hangszerveket rendszeresen
képezze, mert csak ekképen várhatunk szép,
tiszta és határozott hangkiejtést. Minden tanító
tudja, hogy az iskolába lépő 6 éves gyermekek
között alig akad egy-kettő, ki hangszerveit kellőképen használni képes lenne, s ez onnan van,
hogy a beszéd tanulásánál a főszerepet a fül
játssza. Az iskolában már részesülnek ugyan
a gyermekek beszédgyakorlatban, de az is leginkább csak arra szorítkozik, hogy a hibás kiejtés kijavíttassák. Az iskolának azonban hangképzést kellene végeznie a belépő gyermekekkel,
amellyel elsősorban a gyermeki hang hibáitól
szabadíttatnék meg, azután pedig helyes kiejtésre és ezzel kapcsolatban szép éneklésre neveltetnék a növendék.
Természetes, hogy a tulajdonképeni hangképzés ideje alatt az énekoktatás zenei részének
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szünetelnie keil, s csak ha már uralkodni tud
a növendék a beszédhangja fölött, kezdhető meg.
Egyik hírneves énektanárunk és zenetudósunk
mondotta sokszor, hogy a gyermeknek legzsengébb korától a mutációig, sőt sokszor e kor
alatt is sokkal többet kell hanganyagából feláldoznia, mint amennyivel természetes állapotában rendelkezik. A hangok túlságosan megerőltetődnek és erőszakosan eltorzítódnak. Sok iskola
túlságos követelést támaszt a gyermekhang iránt,
s ha a növendékek az iskolát elhagyják, hangjuk a helytelen kezelés következtében többnyire
beteg, s csak ritkán nyerhető vissza természetes
üdesége és terjedelme. A hangnak eme túlerőltetése majdnem általános betegsége lett már
ifjabb generációnknak, s ennek tulajdonítható,
hogy oly nagy a hiány a jó, érces és nagyterjedelmű énekhangokban. S e tényt igazolja az a
körülmény is, hogy számos kitűnő hírnévnek
örvendett dalkör kénytelen volt feloszlani, minthogy a hiányzó hangokat nem lehetett pótolni.
A jelzett módszer alapján nemcsak hogy csengőbb, tisztább és értékesebb lesz a növendékek
hangja, de orgánumuk is, amellyel pedig majdnem az egész emberi szervezet kapcsolatban van,
egészséges és edzett lesz.
A német és olasz nép, mely szinte bámulatos
magasságig vitte énektudását, rég felismerte,
hogy a hang és nyelv művészies képzése nemzeti szentség, kultiválása és védése nemzeti
feladat, nemzeti kötelesség.

A vallásos erkölcsi nevelés^
alapkövetelményei.
(Három közlemény.)

írt a : Tamás

Károly.

Mennyiben felelhet meg kitűzött céljának s
egyáltalán van-e helye az iskolában a vallásoktatásnak: ezt a kérdést feszegetik a kultúrállamokban mindenfelé. Részünkről nem tudjuk
eléggé elítélni azt a nézetet és törekvést, mely
a vallásos nevelés ügyét kizárólag a papok kötelességévé akarja tenni, s helytelenítjük azt a
felfogást is, amely csupán az erkölcstan tanításával akarja helyettesíteni a hitérzelem tökéletes embert nevelő erejét. Elismerjük, teljesen
jogosultnak, sőt szükségesnek tartjuk a felekezetieskedés száműzését az iskolákból, épen az
igaz vallásosság és a valódi kereszténység szempontjából; de bármely iskola munkakörében
elsőbb és fontosabb feladatot az Isten eszméjének ápolásánál nem ismerünk.
Ugyanis minden nevelésnek végső és legfőbb
célja egy határozott, S'ilárd alapokon nyugvó
világnézet kialakítása. Mert szellemünk e permanens állapotából, lényünknek e vezérmotívumá-
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ból keletkezik a lelki egyensúly, mely az életzivatarban kezünkből a kormányrudat kisiklani
nem engedi; ebből a szellem vidámsága, mellyel
a nehézségeket oly könnyen legyőzzük; a belső
nyugodtság, mely a mindennapi élet nyűgeit
annyira megkönnyíti s elhatározásunkban oly
praktikusan közreműködik, s mindezekből a
szellem szabadsága, mely minden béklyótól
ment.
Ez az eredménye a valódi világnézetnek. Minden esetre ez az erős, lelkünket átható alaptónus
az, mely munkásságunknak öntudatos célt szab s
nem engedi, hogy pályánkon, kenyérkereső foglalkozásunkban örömtelen részmunkásokká sülyedjünk.
Eddig és ennyiben mindnyájan egyetértünk.
Ámde nyomban az a kérdés merül f e l : hol és
miben keressük földi létünk e sziklavárát: a
megingathatatlan alappal bíró világnézetet ?
Tán a filozófiai léttalálgatások egymásnak ellentmondó rendszereiben, vsgy a ma divatos, az
én szerény nézetem szerint petitio principiiben
szenvedő észmorál értékelméleteiben, vagy az
úgynevezett exakt tudományok igazságaiban?
Nem, hanem mindezen ismereteknek kiindulópontul szolgáló, a lét és érték fogalmait magában egyesítő, az ethikai alapot: az összetartozandóság érzelmét, az emberiség lényegegységét
egyedül kifejező, az igaznak, szépnek, jónak
értékét adó, minket itt lenn a földön a sírig
kísérő, a sírban is reményt keltő
istenhitben,
a világ teremtőjében, fenntartójában és kormányzójában találhatjuk fel a fundamentumot: az
igazi világnézetet. Azaz, abban az eszmei erőben,
mely habár lényegében érzelmi elem, tehát
lélektani, vagy jobban mondva metafizikai természetű is, valósága felől kételkednünk nem
lehet, mert az emberiség hat évezredes történeti
futása elég empirikus, szemléleti tartalommal
látta el s az egyéni és társasélet oly szükségképeni logikus követelményévé tette, mely nélkül
sem morál, sem valódi tudomány, nem egyes
ember, sem népek és nemzetek el sem képzelhetők. * Mivel azonban a vallás külső megjelenésében szeretet, mint ilyet, a szeretetnek megfelelőleg, inkább a szív sejtelmével lehet felfogni, mint az elmével tiszta fogalmat alkotni
róla.
H a az ember igazi, önzetlen felebaráti szeretettel van eltelve, akkcr bizonyos mértékben önmagában éli át közvetlen bizonyossággal
* „Élv, Haszon, Én vagy Természet, Élet, Yégzet
avagy Szentség, Jóság, Igazság és Eszme néven nevezd
is Istened, csak Nihilnek nem nevezheted, ha e világ
s benne a magad életét megtagadni nem akarod s
ezzel logikai kötelezettséget vállalni az önmegsemmisítésre, avagy a baromi buta tengésre." (Szász B.:
Valláserkölcsi elem a költészetben stb.)
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Isten lételét. „Boldogok a tisztaszí vüek, mert
ők az Istent meglátják." Ez a tisztán szubjektív,
semmi tudományos bizonyításra nem szoruló
meggyőződés egy emberfölötti vagy isteni lény
léteiéről, aki nemcsak a világ ősalapja, hanem
szerető, gondviselő atyánk is: az igazi alapja
a valódi világnézetnek. Minden egyéb, e szubjektív állapottol elvonatkozott, úgynevezett tudományos találgatás ehliez képest esak kártyavár,
gyermekjáték, melyben az öntetszelgés ideigóráig kielégítheti magát, de örök életre semmi
szín alatt nem számíthat sem az egyes ember,
még kevésbé a népek és nemzetek életében. És
pedig egyfelől azért nem, mert semmiféle tudományos diszciplína nem nélkülözhet egy bizonyos alapot, másodszor, mert maga a tudomány
ismerte el, hogy az iga7Í világnézet megalapozásánál nemcsak okokra bukkanunk, hanem
eszményekkel, követelményekkel és célokkal is
találkozunk, melyek a létnek szintén integráns
részei, s hogy épen ezeket nem lehet kauzális
alapon megmagyarázni.
Ez nem azt teszi, hogy mi a vallásos nevelés
kérdésében az észt, a tudományt mellőzni akarnók, hogy egyoldalú teológiai utilitárizmusnak
egyengetjük az útját. Hiszen mi épen az egyoldalúság, a félszeg nevelés ellen küzdünk, t. i.:
megadni az elmének, ami az elméé, a szívnek,
ami a szívé, mert csak e két hatalom harmonikus nevelése által várhatunk helyes akarati
elhatározást, igazi karakterfejlődést. A mai fejlődés túlságo-an az észélet felé irányul; a morálnak is itt keresik a végső gyökérszálait. S míg
e rideg, lapos és egyoldalú világban kutatunk,
szívünk kihűl, a meleg érzés megfullad bennünk,
a mérlegelő, boncolgató elementum pedig legtöbbször bomlasztólag hat a családi és társadalmi életre is. A legnemesebb és legbecsesebb eszmei kincseink mennek veszendőbe: a
vallás, a haza, a faj transzcendens igazságai
fölött kezdünk mosolyogni, mint hajdan az
augurok.
Szerintünk, ezeken a közismert bajokon nem
a vallásoktatás mellőzésével lehet segíteni, nem
az észmorál tanaival kell az erkölcsi nevelés
kérdését megoldani, hanem a szívmüvelés leghatalmasabb faktorával, a helyes vallásos neveléssel, melyben egyedül alakulhat ki az ingadozást r.em ismerő világnézet és az erkölcsi
karakter. De célunkat itt is csak úgy érhetjük
el, ha a társadalmi szervület minden része összhangzatos munkát fejt ki, azaz, ha a család,
a társadalom, az állam és iskola közös talajon
mozognak, egy célra törekszenek. Mert a részek
legkisebb széthúzása elég a disszonancia megteremtésére.
Ha a növény léte és fejlődése a talajtól,
melyben megfogant, a környezettől, melybe
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a külső világra jut s az éltető levegőtől és
napsugártól függ, az ember életét és fejlődését is három szempont irányítja: a család, a
társadalmi környezet és az iskola.
Mi a kapott igazságot jelenleg csupán az
iskola szempontjából akarjuk megvizsgálni s a
bajokon a lehetőleg segíteni. Lássuk mindenekelőtt, hogyan történik az iskolákban a vallásoktatás és nevelés az egyedüli hivatottak, a
papok részéről? A mi álláspontunkról — ha
becsületes vallomást akarunk tenni s mindenekelőtt az igazságot tartjuk szem előtt — minden habozás nélkül ki kell mondanunk, hogy
nem a legjobban. Mert utilitárizmust, zsírradolgozást látunk a tanításban s felekezetieskedést a nevelésben. Magát a vallásos érzést
azonban nem táplálják. „Mert a dogmatikai
nehéz fegyverzet, mi ezelőtt századdal a vallásos érzet szítására oly alkalmas volt. ma már
alkalmazhatatlan, elkopott, megrozsdásodott. A
felekezetek ugyan többé-kevésbé tekintélyes erőfeszítést tesznek a felekezeti tudás erősítésére,
ezt átviszik az iskolába is, s úgy tesznek, mint
a gólya és a farkas: mindenik külön-külön
lakomát adott, de csak magának valót; mindenik felekezet jóltartja az ifjúságot hittannal,
de csak felekezetivel." (Felméri) A róm. kath.
hitoktató az egyedül üdvözítő egyházról beszél,
a protestáns ezzel szemben kiemeli a hitújítást,
amiben már eleve benne van az előbbi degradálása s a protestáns hit egyedüli igazsága;
a zsidó beszél Jáhvéról, a „választott népről" s lenéz minden más felekezetet. És így
tovább.
Kérdjük: benne van az ilyen hitoktatásban a vallás igazi lényege, az összetartozandóság, a szeretet, „az egy atyának gyermekei
vagyunk" igazsága? Nem a családban, a társadalomban annyiszor észlelt — a gyermek
által is észrevett — versenynek a folytatása
ez ? Feltalálható az ilyen eljárásban az Egység, amely után az elme és szív annyira törekszik, áhítozik? Élesztetik így a szeretetet a
gyermek és ifjú szívében egymás és Isten
iránt ?
A tapasztalat mást mutat. Emlékszem jól,
hogy gyermekkoromban a hitoktatás hatása
alatt, a szünetek közben, ilyen formában adtunk kifejezést a vallásórán beszedett szeretetnek: „Református récehús, katholikus kutyahús!" A protestáns gyermek — alig III—IV.
elemista — a katholikust „pápistának", a katholikus a reformátust „lóformátusnak" gúnyolta! Es a felnőttek között, napjainkban is,
nem üti-e fel a fejét a felekezeti türelmetlenség
hidrája minduntalan, amiközben maga a vallásos érzés, a Krisztus tudománya mindinkább
elszáll a szívekből s csak a külső, élettelen
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forma marad meg ? Midőn ezelőtt egy pár évvel Potsdamban az evangélikus lelkészek gyűlést tartottak annak megvitatására, mik épen
lehetne az összeomlással fenyegető társadalmi
állapotokon segíteni, a gyülekezet nagy ámulatára egyik lelkész azt a kijelentést tette, hogy
lelkiismeretes utánjárás és kutatás után arra a
szomorú tapasztalatra jött, hogy két község
lakói közt csupán egyetlen öntudatos keresztény
hívőre akadt.
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mivel kezdik ma a vallásoktatást? Az ótestamentum mai !
Pedig lélektani igazság az is, hogy a
gyermeknek nagyon nehéz a tért és időt áthidalni, s pedagógiai szabály, hogy a közelebbiről haladj a távolnbbira. Itt még az úgynevezett történeti érzék sem jöhet mentségül,
mert ebben nyoma sincs sem erkölcsnek, sem
vallásnak.
A felsorolt tévedések épen elégségesek arra,
így van ez többé-kevésbé mindenütt Benső, hogy már a gyermekkorban ébredő vallásos
igazi keresztény öntudattal csak elvétve talál- érzés negációját mozdítsák elő. A helytelen
módszer: a kínos magoltatás, az emlékezőkozunk.
A hitoktatás második alaphibája az egész tehetség kínzása, a büntetések nem a kellő
modern oktatásügy átkában: a verbalizmus- és érzéseket váltják ki a gyermeki szívből, hanem
historizmusban van. Mint ahogy más tárgyak- ellenkezőleg, a fájdalomérzést, az ellenállást, a
nál is mindjárt az iskola kezdetén a zsenge kihívást, a nyilt gyűlöletet. Másodszor: az
gyermeki elmét a szavak, kifejezések, nevek, ótestamentum tárgyalásánál a zsidóságról mint
abstrakciók s más, a gyermekek előtt ért- Isten különösen kegyelt népéről beszélünk, künn
hetetlen és felfoghatatlan dolgokkal rohan- az életben pedig a tanuló sokszor épen az
juk meg, hasonlóképen jár el a vallásokta- ellenkezőjét hallja róluk. Ebben az ellenmondásban születik meg első ízben az igazságban
tás is.
való kétkedés, mely betetőzést nyer akkor,
Ez is természetellenes, mert a kedélyt, a szírét, midőn a természettudományok kapcsán a móaz Isten- és felebaráti szeretetet úgy akarja zesi teremtéstörténet és az ó-biblia más helyei
nevelni, hogy az értelmet és az emlékezőtehet í az ész oknyomozó erejével, a logikával kerülséget alaposan megkínozza. Csak gondoljunk | nek összeütközésbe. A küzdelem a legtöbb
arra a sok költeményre, parancsolatra, zsoltárra, ! esetben rövid szokott lenni. A tanuló alig
imára, bölcsmondásra, énekre, a bibliára, kátéra, 14—15 éves korában mint kész atheista áll
vallástörténetre, arra a sok névre, melyeket a előttünk, aki nemcsak kételkedik a hit igazszegény gyermeknek a vallás nevében be kell ságain, hanem gúnyolja is! Valóban, a hitszednie. Ha nem tanulja meg, a szeretet vallá- oktatás mai anyaga és módszere a szív fiatal,
sának titulusa alatt, Isten szolgájának saját ke- zsenge vetését, amit a gyermek esetleg a szülei
zéből jól kikap, vagy bezáratik. Iskolai életem- házból hozott, gyökerestől kiírtja. Innen van,
ben először „Aki nem jár a hitlenek tanácsán" hogy mint tantárgy a hittan a legúnottabb a
kezdetű zsoltárért vertek meg. A legnagyobb tanulók előtt, hogy kedvetlenül tanulják, sőt
hiba ott van elkövetve, hogy a vallást mint kicsinylőleg beszélnek egymás között róla; hogy
tantárgyat szerepeltetjük, mert ezáltal nem élő a vallásórák előtt és az órák alatt van a leghitet, hanem szavakat tanítunk. Gondoljunk egy több rendetlenség; hogy ezek az órák adnak
olyan apára, aki gyermekeit naponként intel- a legtöbb dolgot az iskolaigazgatóknak a felmekkel traktálja, hogy az igaz és jó úton ma- ügyeletben. A késő években, midőn az iskolai
radjanak, aki minden reggel egy imát mondat élet élményei elmosódtak már, a rossz emlék
f ö l . velük lelkük épülésére s ha nem tudják, a legtöbb embernél csupán a hittanórákkal
megveri vagy bezárja őket. Kétségtelen, hogy szemben marad meg. Es ha ma millió meg
a legdurvább lélektani tudatlansággal találko- millió ember nyilatkozik a hit ellen, vagy közunk az ilyen eljárásnál. A mai vallásoktatás zönyös vele szemben, részben úgy tekinthetjük,
szakasztott mása ennek. A leglelketlenebb ver- mint bosszút az ifjúkori kellemetlen érzelbálizmus. Tán egy tárgynál sem ül oly orgiát mekért.
a szavakon való nyargalás, mint itt. Semmi
egyéb, mint az emlékezőtehetség gyakorlásának
Ily keserűen bosszúlja meg magát a psziegyik szaktárgya. S ha meg a gyermekeknek chológiai hiba, ha az elme és emlékezőtehetség
való anyag és szavak volnának!
útján akarunk a szívre hatni. De ezekről alább
A harmadik nagy hiba a historizmus. Ez még bővebben.
A mondottakból önként következik, hogy
abban áll, hogy az oktatás anyaga a gyermek
előtt teljesen idegen. Idegen nép történetével kezdetben más anyagot és más módszert kell
kezdjük a szív világát művelni, a zsidókéval választanunk, ha a hitoktatásban eredményt
—
tudniillik, melyben a zsidó nép mint Isten vá- j akarunk elérni.
lasztott népe van a hittanórán előadva. Mert •
(Folytatása következik.)
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Pángermán mozgalom.
(M.) A nemzeti élet újabban nagy lendületet
vett s báromszínű trikolórunk lelkesítőn lobog
a magyarság védőbástyáin. Az a hatalmas
áramlat, mely Apponyi gróf minisztersége óta
indult meg, magával ragadta a kultúra összes
munkásait, a törvényhozó testülettől kezdve le
a végső pont buzgó néptanítójáig. Nincsen
hazánknak egyetlen - egy helysége sem, ahol
időközönként valamilyen keretben ünnepet ne
ülne a fölébredt nemzeti öntudat. De szinte
természetes, hogy amily mértékben erősödik
országszerte a hazafias irányzat, azonképen
hintegetik a nemzetiségi agitátorok csalánmagvaikat s minden igyekezetükkel azon fáradoznak, hogy hazai békés nemzetiségeink körében
terjesszék az elégületlenséget és szítsák az
államalkotó magyar faj iránti ádáz gyűlöletet.
Némely helyen kárba vész az izgatók munkája, hajótörést szenved a tanítóság és a müveit
magyar társadalom soha nem szünetelő tevékenysége révén köztudatba ment ama megdönthetetlen axiómán, amely szerint a nemzet
erőssége, hatalma, boldogulása az egyed ereje,
az egyén boldogsága is. Már pedig a mi nemzetünk csak úgy gyarapszik erkölcsi javakban
és anyagi jólétben, ha mindenki, aki e föld
kenyerét eszi, egyesül a magyarsággal: erényben, hazafiságban, humánus fölfogásban.
Egy ügyesen szervezett ellenséges agitációról,
a pángerínánok üzelmeiről én is hírt adtam
becses lapunk ezévi 26 számában, abból az
alkalomból kifolyólag, hogy egy előkelő köz
művelődési egyesület idei közgyűlésén megvitatták a tolnamegyei pángermánizmust. Most
olvasom a szerkesztői üzenetekben, hogy valaki
kétségbevonja, sőt eltitkolja e mozgalmat.
Vajha az illetőnek volna igaza, vajha teljesedésbe ment volna már a mi leghőbb vágyunk,
reménységünk! Hogy a fenyegető vész felől
senki kétségben ne legyen, mert hiszen nyilvánvaló, hogy a baj mindinkább elharapódzik, ha
kellő intézkedésekkel útját nem álljuk a terjedő
maláriának, fölsorolok egynéhány adatot.
A rép, mely egykor nagy örömmel fogadott,
látva, hogy a vallás, német írás, olvasás kivételével a közismereti tárgyakat magyarul tanítom, napról napra elidegenedett tőlem, elnyomd
ját, anyanyelvének elrablóját látta bennem.
Lassanként panaszkodni, zúgolódni kezdett, s
amidőn egy alkalommal valami tanszer megvásárlása ügyében gyűléseztem velük, kitört
belőlük a haragos indalat s azt követelték
tőlem, hogy ne tanítsam gyermekeiket a magyar nyelvre, mert ők fizetnek, ők parancsolnak, s ha ez nem tetszik, keressek magamnak
más állást. Összeszedtem erre a hallatlan
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kifakadásra szónoki képességemet s a történelemből, alkotmánytanból, irodalmunkból vett
érvekkel ismertettem előttük hazánk múltját,
politikai, közjogi helyzetét, függetlenségét nagy
vonásokban s értelmükhöz mérten föltártam a
magyar kultúrának a többi f a j műveltségi fokával szemben összehasonlíthatatlan felsőbbségét,
gazdagságát és egyenrangúságát a nyugatéval.
Kifejtettem azt is, hogy a magyar nyelvre
olyan szükségük van, mint a mindennapi
kenyérre és senkinek eszeágában sincs megfosztani őket anyanyelvüktől, hiszen vasárnaponként háborítatlanul zengjük azon Isten dicsőségét. A nagy tömeg visszafojtott izgatottsággal hallgatott, de voltak, akiket láthatóan
meggyőztem s kíváncsian figyeltek beszédemre.
E naptól kezdve valóságos kálváriát jártam,
aminek egyes fájdalomkeltő részleteit itt föltárni ne kívánja a tisztelt olvasó.
Biztos tudomásom van róla, hogy Tolna
vármegye egyéb falvaiban is kemény ellenállásra találnak a tanítók, nemzeti hivatásuk
komoly teljesítése terén. Egyik társam fölemlítette, hogy amint tanulói hazamenet magyarul
köszöntik a járókelőket, azok rögtön rájuk
kiabálnak: „deutsch grüszen!" A másik elpanaszolta, hogy olvasókört alapított, s amikor szó
volt hírlaprendelésről, lármázva ellenezték a
tagok magyar lapok járatását s gyalázták,
szidalmazták a magyarokat úgyannyira, hogy
utóbb, nem bírva a renitensekkel, kénytelen
volt a kört beszüntetni. Hallottam arról is,
hogy egy apa ráförmedt a fiára, csapja oda
azt a könyvet, mert kitöri a nyakát, ha az ő
házában magyarul „gajdol".
Ilyen fölizgatott környezetben előbbre vinni
a közoktatást, van olyan feladat, mint szigorú
stratégiai elvek alapján készített csataterv szerint megnyerni a döntő ütközetet. Amannak
ép úgy megvannak a maga sebesültjei, áldozatai,
de egyúttal győzelmi zászlóvivői, mint emennek. Erről naponként szerezhetünk megrázó
tapasztalatot. Hogy honnan ered az izgatás,
azt talán fölösleges e helyen bővebben fejtegetnem. Ki ne emlékeznék a napilapok által
gyakran ismertetett Deutsch ungarischer Katekismus című füzetre? Nem megy rá a tollam,
hogy e vakmerő, gálád, szemenszedett ferdítéseket, hazugságokat tartalmazó irattal hosszasabban foglalkozzam, csak a minket legközelebb érintő fejezetét iktatom ide, ízelítőül vagy
visszaemlékezésül. Ez így szól: „A magyar
iskola valóságos mészárszéke gyermekeinknek,
ahol szellemét eltompítják, a lelkét tönkreteszik,
erkölcstelen, gonosz emberekké nevelik, egyszóval örök életükre agyonütik. A magyar
iskolában a gyermekek derék német jellemét,
becsületes, jó német erkölcseit elrontják és
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betyárokká, svihákokká nevelik őket, akik
részegeskednek, kártyáznak, nagy b a n g ó i politizálnak és nem a k a r n a k dolgozni." V a n - e
szittya vér, amely erre a gaz, szemtelen h a n g r a
föl nem g e r j e d ? E s micsoda rombolást okoz
ez egy tudatlan, a m ú g y is ingatag lélekben!
Hasonló szellemi mételyt terjesztenek a kiterjedt
pángermán
sajtóorgánumok.
Ilyenek:
Deutsch-ungarischer Volksfreund Temesvárott,
Deutsches Volksblatt f ü r Syrmien, Semliner
Volksblatt, Ungarisch-Weiszkirchner Volksblatt,
W i e n e r Deutsche Zeitung, Deutsches Tagblatt,
Deutsches Volksblatt.
Szerencsés az a népnevelő, akinek községébe
ez a robbanó dinamitot tartalmazó gyilkos k á t é
és nevezett újságok el nem hatolnak, mert
romlás, tusakodás és keserű harc indul ezeknek a nyomán. Tetőzi a bajt, hogy sokszor a
pap is terjeszt ilyen d o g m á k a t s állandóan
ébren t a r t j a híveiben a nemzetiségükhöz, titkos
aspirációjukhoz való szívós ragaszkodásukat,
h a j l a m u k a t . Altalános a vélemény, h o g y a
perifériákon működő lelkészség átlaga nem áll
kellő nyíltsággal, segítséggel a nemzetépítő
munkásság szolgálatába és szereti terjeszteni a
kishitüséget, lemondást államiságunk jövendő
fényes korszakáról. Nehéz a terhünk, fárasztó
az ú t u n k , messze a cél, de ne c s ü g g e d j ü n k :
milliók kísérik áldó imával nemes, kitartó
tetteinket. S bár velünk t a r t a h i g g a d t a b b ,
értelmesebb németség, ne legyen addig pihenésünk, a m í g tövestül, gyökerestül ki nem téptük
a konkolyt tiszta vetésünk termő talajából.

Tanítók tanácsadója.
P. L. A Máv. által Horvátország- és Szlavóniában
fenntartott elemi iskoláknál megüresedett tanítói állásokra vonatkozó pályázati hirdetmény legutóbb lapunkban is közöltetett. (Ez, úgy látszik, kikerülte a figyelmét.)
A beérkezett kérvények közül több, amelyek most
figyelembe vehetők nem voltak, előjegyzésbe vétetett
s így egyelőre nincs kilátás arra, hogy az üresedésbe
jövő vagy újonnan rendszeresített állásokra pályázat
hirdettessék. — R. I. Tvkvár. Nincs terünk arra,
hogy e helyen már agyontárgyalt ügyekkel mindúntalan előhozakodjunk. Tessék megszerezni az Utasítást, melyből minden részletre kiterjedő tájékoztatást nyerhet. — S. L. Jíbrát. A kérdezett intézet
még meg nem nyílt. Ha az illetőnek az elemi iskolánál magasabb képzettsége nincs, akkor felsőbbfokú
ipariskolának tanulója nem lehet. — Kíváncsi. Az
előírt formák között megtartott és meg nem fölebbezett tanítói választás utóbb azon a címen, mert a
megválasztott tanítónak előző alkalmaztatási helyén
dorgálással végződött fegyelmi ügye volt, meg nem
semmisíthető. — I. I. Irliócz. A polgári iskolai képesítő-vizsgálatra csak abban az esetben jelentkezhetik,
ha egyévi tanítási gyakorlatot tud igazolni. Vizsgáznia
kellene az I. és II. évfolyam tananyagából, melynek
sikeres letétele után bocsáttatnék az első vizsgálatra,
és ha a III. évfolyamról is letette a magánvizsgálatot
s az első vizsgálatot sikerrel kiállotta: a második
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vizsgálatra. A folyamodvány az intézeti igazgatónál
nyújtandó be. Csatolandók: a) életrajz, melyben a
jelölt eddigi összes tanulmányai, szolgálata s foglalkozása a folyamodvány benyújtásának idejéig időrendben és hitelesen elő vanmik adva; bj a keresztlevél;
c) orvosi bizonyítvány ; dj a végzett tanulmányokról
szóló okmányok. A vizsgálatok közül egyet sem engednek el. — N. P. Gsalló. A személyi pótlék engedélyezése ügyében a tanfelügyelő tesz javaslatot a
közig, bizottság útján. Az csak természetes, hogy a
tanfelügyelő nem a hozzá esetleg beérkezett kérvények
alapján terjeszti elő javaslatát, hanem a népnevelés
terén különösen kitűnt és hosszabb szolgálattal bíró
tanítók közül a legérdemesebbeket kijelöli s azoktól
a szükséges okmányokat bekívánja. — I*. M. litura.
Hogy kérdésére érdemleges választ adjunk, úgy ismernünk kellene az állami iskola szervezésének föltételeit.
Egyébként is nem a közig, bizottságnak, hanem a
tanfelügyelőségnek feladata, hogy az iskolai költségvetés függő tételeinél rendet teremtsen s addig is, míg
a vitás kérdések eligazíttatnak, az áll. iskola dologi szükségleteinek fedezéséről segély útján gondoskodjék. —
P. I. 1. Az iskolaszék — ha van fedezete — megteheti azt, hogy nyugdíjaztatásának érdemleges elintézéséig ön helyett helyettest alkalmaz. Hogy ez a kiszemelt helyettes az ön „rosszakarójának" fia, az a
dolog lényegét nem érint1. 2. Az iskolaszék választ. —
B. S. Sála. A más hitfelekezethez tartozó tankötelesek
szüleivel szemben csakis a népokt. törvény 45. §-ában
foglalt megállapítás alkalmazható. Önnek ettől eltérő
kivetését, amire különben is az iskolaszék illetékes,
az érdekelt nem tartozik figyelembe venni. —
H. K. A polgári iskolákra szóló női kézimünkaképesítővizsgálatra azok jelentkezhetnek, kiknek elemi iskolai
tanítónői oklevelük van, vagy valamely felsőbb női
ipariskolát sikerrel végeztek és a női kézimunka tanításában megfelelő gyakorlatot tudnak igazolni. A vizsgálat iránti folyamodványok az igazgatósághoz küldendők. A nyelvmesternői vizsgálatra jelentkezőktől
is legalább elemi iskolai tanítónői oklevelet kívánnak.—
I. K. Bgezd. 1. A iiyugdíjkönyvecskébe sajtóhibából
került azon kitétel, hogy a tanító 10 évi szolgálat
után kapja a 40 évi szolgálat után járó nyugdíjának
50°/o-át. A valóság az, hogy 10 évi szolgálat után jár
40°/o és minden további év után 2°/o. 2. Az özvegy
az elhalt férj egész fizetését, lakását vagy lakáspénzét
fél éven át élvezi; az özvegyi spgélypénz ezen félév
eltelte után jár. — V. F. Mves. Az elemi oktatás
ingyenességéről szóló törvény az állami elemi iskolákat illetően f. évi szeptember hő l-jével életbelépett;
ennélfogva az 1891. évi XLIII. t.-c. 10. §-ában megállapított 30 f-es járulék e tanévben már nem szedhető. Az ifjúsági és tanítói szakkönyvtár gyarapítására
fordítandó 50 f-es beíratási díj továbbra is szedendő,
oly megszorítással azonban, hogyha a szülő szegénység
címén a beíratási díj elengedését kéri, úgy annak
fizetése alól fölmentendő. — Határszéli tanító. A beszüntetés fokozatosan tervbe vétetett ugyan, de hogy
mikor kerül végrehajtásra, az a költségvetési tárgyalásoktól függ. Üres állás ezidőszerint nincs. —
B. A tomatanfolyam október hő 1-én kezdődik s tart
április hó végéig. Az előadások többnyire délután tartatnak. Legcélszerűbb személyesen jelentkezni a Tornacsarnok igazgatóságánál (VIII., Szentkirályi-u. 26.). —
E. Áthelyezéseknél a lakáspénz az új állás elfoglalását
követő hó l-jétől jár. Ha a hó első napján foglalja
el új állását, akkor még e hóra is megkapja lakpénzét, föltéve, hogy előző állomáshelyén lakása volt.
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SZÉPIRODALOM.
Az új otthonban.

Fürdőn.

Amikor elváltam a szülői háztól
S messze idegenbe vitt el a vonat,
Tűnődve hajtottam fejemet kezemre:
Vájjon az új otthon miképen fogad ?

Én csak hallgatok . . .
(Szyi: a vendéglő.) Hölgyek és urak.
Párjával kiki csevegve mulat,
Vidám, zsibongó hangulat.
En csak hallgatok s nézlek csendesen,
S nem sejti senki, nem tudod te sem,
En szelíd, szép szerelmesem :
E komor, szinte téli csendben,
Mily napsugaras, zengő zsongó,
Mily dalfakasztó, bimbóbontó
Tavasz ujjong az én lelkemben!

(Szín: a park.) Ezer virággal tele.
Lágyan, édesen zendül a zene,
Vidám kacaj csendül bele.
Én csak hallgatok s nézlek csendesen,
S nem sejti senki, nem tudod te sem,
Én szelíd, szép szerelmesem:
Egy mosolyára ajakadnak
Mily virágzápor hull zúdul rám,
S a szívem legtitkosabb húrján
Mily édes dallamok fakadnak . . .
A te kincsed.

Csöndes, kicsiny falu tárult fel előttem,
Fehér, tiszta házak, akácfasorok.
Nem várt reám senki, de épp harangoztak,
S a kis harang zúgta: az Isten hozott!
Zöld repkényes kis ház, virág az ablakban,
Ez az, amiről már régen álmodám!
Csend van körülöttem, oly nyugalmas minden,
Csupán te hiányzol, drága, jó anyám.
És amikor kicsiny iskolámba lépek,
Mosolygó arcocskák nevetnek felém,
S ettől a mosolytól eloszlik a bánat,
A derű, a jókedv marad az enyém.
Gály
Camilla.

Jó éjszakát! Szép álmokat!
Sötét szárnyát terjeszti már az éj,
Szellő, madár halk nyugalomra tér.
Vár téged is, Szívem, kis nyoszolyád,
Jó éjszakát!

Az asszonyok, a leányok,
Mint szokás fürdőhelyen:
Csupa fényes puccban járnak,
Díszük ékkő és selyem.

Két angyal képe ágyacskád felett,
Két hű szellem őrizi szendered':
Édes kis bátyád s áldott nagyanyád . . .
Jó éjszakát!

Rajtad nincsen hívalgó dísz,
Te vagy a legegyszerűbb.
Mégis bájolsz, mégis hódítsz,
Amerre jársz, mindenütt.

Harmat rezg már a rózsalevelem
Két kis kezed tedd össze gyermekem,
S rebegd el esti imádságodat!
Szép álmokat!

Legdúsabb vagy, bárhogy rejted.
— Másoknak a külseje:
Te neked a szíved, lelked
Van drágakinccsel tele.

Hallod, Szívem, szól már az estharang,
Jó éjszakát, szendergő kis galamb!
Nyújtsd, angyalom, csókra mézajakad:
Szép álmokat! . . .
Szalay
Gyulá.

Lampérth

Géza.
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Eljegyzésem története.
(Gyermekkori emlék.)
írta: Pásztor
József.
Ot éves voltam; a nagybátyám, Fülöp, hét.
Furcsa, de így volt. S mivel az életben nem
az évek, de az érdemek számítanak, Fülöp tekintélye igen nagy volt előttem. A többek kö
zött beszökött már kétszer a nyári színkörbe,
a Nemzeti Múzeumban kék ceruzával bajuszt
rajzolt egy márványból kifaragott görög hölgy
orra alá, volt tíz japán, két mexikói bélyege,
egy fehér egere s egy forradás a feje búbján,
ezenfelül már a borbélynál nyiratkozott.
Különösen ez volt az, ami Fülöpnek tekintélyt adott, mert lehet-e öt éves korban valami
félelmeteken nagyszerűbbet, valami férfiasabbat
elképzelni, mintha az ember pipázhat, vagy a
borbély nyírja m e g ?
Az idő azonban repült s Fülöp nagybátyám
nem elégedett meg a mindennapi örömökkel.
Láttam, hogy napok óta valami új meglepetésre készül. A szomszédjukban két kisleány
lakott. Az egyik lehetett kilenc, a másik négy
éves. Szőke, kócos két kis fruska, piros, fehérpettyes ruhában, nevető, pajkos kék szemmel.
Többször láttam őket, amikor Fülöpéknél voltam, de alig vettem tudomást róluk. Csak Fülöp
érdekelt, aki akkoriban egy földalatti barlangot
vájt az udvaron. A földalatti barlang azonban
néhány nap óta bedugult, elpihentek a mexikói
és japán bélyegek is. Fülöppel alig lehetett
egy szót váltani. Egyik nap, ahogy újra hoz
zájuk mentem, az utcán találkoztam vele. A
városliget tájékán laktunk mi is, meg ők is.
Fülöp, valami nagy, hegyes csomagot vitt a
kezében s rá sem hederített a köszönésemre,
hanem begyesen lépegetett tovább.
— Hová, Fülöp ? — kérdeztem tőle.
— A menyasszonyomhoz, — felelte Fülöp
komolyan.
Én eltátottam a számat. Hallottam már,
hogy menyasszonyok, meg vőlegények vannak
a világon. Mikor a városban laktunk, a mi
házunkban is volt. Sokszor hallottam, ahogy
az emberek elmentek mellettük, lassan utánuk
súgták: menyasszony, vőlegény. De tudom,
hogy nem volt rajtuk semmi különös. Egyszer
a ligetben is találkoztam velük s ott azt láttam, hogy a bácsi a néni kezét fogta s bután
egymásra néztek. Egy idő múlva pedig elvitték
őket virágos kocsival. Ez szép volt. Csakhogy
azt is tudom, hogy a vőlegénynek fekete frakkja
és cilindere volt, pedig Fülöpnek nem volt
frakkja, sem cilindere. Annál inkább csodálkoztam a Fülöp szavain.
— Te . . . te vőlegény v a g y ? — kérdeztem
tőle.
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Fülöp komolyan válaszolt:
— Az. Megházasodom.
— Mikor?
— Azt nem tudom még. Majd ha bajuszom
lesz. Csak arra várok, hogy bajuszom legyen.
— Hát a csomagodban mi v a n ?
— Cukor. Tele van cukorral.
— H á t az minek?
— Ezt adom a menyasszonyomnak. Ezért
lesz a feleségem.
— A cukorért?
— Természetesen. Valamit kell adni neki
azért, mert a feleségem lesz. Nagyszerű!
S megvetéssel nézett végig rajtam.
É n hol a földre, hol a Fülöp arcába pislogtam. Valami különös szorongó érzés vett erőt
rajtam. Ereztem, hogy sokáig nem bírom ki,
ha Fülöpöt nem követhetem. Odafordultam
tehát hozzá:
— Te Fülöp . . .
— No, mit akarsz?
— Hát azután jó az a micsoda?
— A házasodás ?
— Az.
— Nagyon jó. Hát nem voltál még lakodalmon ?
— De voltam, mikor a Terka néni férjhez
ment. A n n j i habos tortát ettem, hogy két hétig beteg voltam.
— No látod.
Most már beláttam, hogy a házasodás igen
jó, azért újra kérdéssel fordultam Fülöphöz:
—- Hát én nem lehetnék vőlegény?
— Dehogy nem!
— Hogyan?
— Cukor kell hozzá.
— Másként nem lehet?
— Nem. Cukrot akarnak a lányok. Ezt a sok
cukrot Cilikének adom, s ő a menyasszonyom lesz.
— Annak a Cilikének, aki a szomszédotokban lakik?
— Annak.
Fülöp néhány pillantást vetett az én irigy
arcomba, majd megszánt s szelíden hozzám
fordult:
— Te pedig elvehetnéd a Milikét, a __ Ciliké
húgát. Az lenne a te menyasszonyod. így jól
meglennénk.
— Jó, dehát . . . — haboztam én.
— Szerezz cukrot! — szólt Fülöp.
— Másként nem lehet?
— Nem — felelt határozottan Fülöp.
Ezzel sarkon fordult s faképnél hagyott.
Utána sompolyogtam. Láttam, hogy megvárja,
míg Ciliké kijön az utcára s átadja neki a
cukrot. Erre egészen elvörösödtem. Ciliké mellett ott tipegett Milike s szomorúan pislogott
u Ciliké nagy cukros-zacskójára.
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— Cukrot szerezni, akármilyen áron! —
gondoltam magamban s hazarohantam.
Otthon addig kuneorogtam, míg az anyám
tíz krajcárt a fejemhez nem vágott. Rohantam
boldogan a boltba s vittem melegiben a cukrot
Milikének.
Kipirult az arcom, amikor megláttam Milikét. Eddig nagyon bátor voltam, de most egyszerre a lábamba szállott a bátorság. Elképzeltem, hogy az első nyírásnál sem félek jobban
a borbélynál. Hogy is kezdjem? Mit mondjak
Milikének ? Odasompolyogtam mögé, hátat fordítottam felé s a kezem hátranyujtva, megböktem a hátát.
Milike megfordult s meglepetéssel kérdezte:
— Mi az?
— Cukor! — nyöszörögtem én.
— Cukor? — kérdezte Milike örömmel s
hamar elibém került. A szemembe akart nézni,
de lesütöttem a szemem..
— Miért adod? — kérdezte Milike lassan
s már is a cukrosesomag után nyúlt.
— Azért, amiért a Fülöp adta a cukrot
Cilikének.
— Jó, — felelte Milike hirtelen — Ciliké
a Fülöp menyasszonya. E n pedig a te menyasszonyod leszek. De hát hogy is hívnak téged ?
— Sándi — szóltam én szendén, de még
mindig a földet néztem.
— Sándi ? Szép rév — szólt Milike s egy
nagy csokoládégolyót a szájába dugott.
Csak most pislantottam reá s észrevettem,
hogy fülig piszkos az arca.
— Mitől piszkos az arcod? — kérdeztem én.
— Lekváros kenyeret ettem — felelt Milike
s ú jra betömött a szájába vagy két darab cukrot.
Én csak néztem, hogy tűnik el egymásután
a sok finom cukor. Alighogy lecsúszott az
egyik darab a Milike torkán, újra megvillant
a fehér foga, csámcsogott a kis szája s a
papírzacskóból fogyott a cukor.
Egy darabig csak pislogtam. Elénk szemjátékkal követtem a Milike kezét a zacskótól
a piros szájáig, meg vissza a zacskóhoz. Végre
megsokalltam a falánkságot s haragosan rászóltam :
— Mind megeszed?
— Mind! — felelte Milike elhatározással. —
Nagyon j ó !
S újra becsúsztatott a szájába egy darab
cukrot.
Erre aztán elöntött a harag.
— Te . . . te csúf lekváros!
Milike elvörösödött.
— Mit mondtál? — rebegte ijedten s a kis
szája tátva maradt, a szeme hirtelen felvillant
s kiszaladt a száján:
— Csibész!
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Ennél nagyobb sértés nem érhetett volna.
Fölemeltem a tenyeremet s pofonvágtam Milikét.
Milike eltátotta a száját s hangosan sírni
kezdett, a cukros - zacskót pedig leejtette a
földre. Nekem sem kellett több. Amint megláttam, hogy a cukros-zacskó lepottyant, hirtelen utána kaptam, fölvettem a földről s szedegetni kezdtem ki belőle a cukrot.
Milike mind a két kezét ökölbe szorította,
úgy nyomkodta ki a könnycseppeket a szeméből s torkaszakadtából kiáltotta:
— Po . . . po . . . pofonvágott!
E n körülnéztem, de láttam, hogy egyelőre
semmi veszedelem í.ern fenyeget, azért a legnagyobb nyugalommal majszoltam a zacskóban
maradt cukrot.
Milike egy darabig még nyöszörgött, majd
a félszemét kinyitotta s hirtelen mindkettőt
rámmeresztette, majd újra megnyikkant:
— Mind megeszi!
Rápislantottam, megsajnáltam.
— No nesze, — szóltam hozzá s odaadtam
neki az utolsó darab cukrot.
— Nincs több ? — kérdezte Milike. Kivette
a kezemből az üres papírzacskót, kifordította
s végignyalta a kis, hegyes, piros nyelvével a
papirost s mosolyogva rámnézett.
— De a menyasszonyod t e m leszek! — s
hamiskásan rámhunyorított.
— Miért? — kérdeztem én meglepetten.
— Mert pofonvágtál — felelt vissza hirtelen Milike.
Elkomolyodott az arcom. Eszembe jutott a
Fülöp nagybátyám boldog vőlegénysége s egy
kicsit küzködve magammal, Milikére pislogva,
szóltam:
— H á t . . . h á t . . . üsd vissza. Üsd vissza,
Milike.
S felé tartottam az arcomat.
Milike csak állt egy darabig szótlanul. Hol
fölszaladt, hol leesett a szempillája, majd lágyan,
félénken mondta:
— Nem, Sándi . . . nem . . . ütni nem szabad . . . inkább megpuszizom.
S már is felém csucsorította a pici száját.
De én rémülten kaptam el a fejemet s zavartan dadogtam:
— Nem . . . puszizni nem . . .
Majd hangosabban tettem hozzá:
— Belekvározol!
Milike hátat fordított s nyalogatta tovább a
cukros-zacskó papírjára tapadt csokoládé-foltokat.
Most én közeledtem hozzá s megfogtam a kezét.
— Azért lehetsz a menyasszonyom!
S a kezem a kis kezébe simult. Megindultunk lassan az utca porában. A cukor édessége
még a szánkban volt.
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Petőfi-könyvtár.
(Szerkesztik: Endrődi Sándor és Ferenczi Zoltán dr. I—X. füzet. Budapest, 1908. Kúnossy,
Szilágyi ós társa.)
Tagadhatatlan, hogy újabb időben föllendült a
Petőfi-irodalom. A Petőfi-társaság elevenebb működése, a Petőfi-ház létesítése, de egyéb külső
és belső körülmények mind odahatottak, hogy
újabb Petőfi-kiadások jelentek meg, számos értekezés és tanulmány foglalkozott a költő életével
és költészetével, hogy régibb, kétes kérdések
tisztázódtak és újabb föltevések vetődtek fel, és
hogy igen sok életrajzi és irodalomtörténeti becses anyag került elő.
E Petőfi irodalomban nevezetes helyet foglal
el, sőt az egésznek irányítására van hivatva a
Petófi-lcönyvtár, amelyet Endrődi Sándor és Ferenczi Zoltán, a Petőfi-társaság alelnökei szerkesztettek és amelynek jórészt Petőfi-társasági
tagok a dolgozótársai. Eddigelé 10 füzet jelent
meg 5 kötetben, egy kissé rikító kötésben, a
legváltozatosabb tartalommal és igen különböző
értékkel. Régibb tanulmányok újra nyomva és
újabb irodalomtörténeti s esztétikai fejtegetések,
ismert adomák összegyűjtve, és ismeretlen adatok,
valamint csak most fölkutatott ereklyék leírása,
de ezenkívül eredeti költemények, szépprózai termékek és vegyes művek. Két füzetet, a IV. kötetet Petőfiné Szendrey Júlia irodalmi hagyatéka
tölt be, amelyet Bihari Mór rendezett sajtó alá,
amelyről e lap egy korábbi száma (30. sz.) már
megemlékezett. Az újra nyomott költemények között teljesen okadatolatlannak tartjuk a „Felhők"
közlését, amelynek szövegét minden Petőfi kiadásban megtalálhatjuk és amely a IV. füzetben valószínűleg csak azért kapott helyet, hogy Barabás
Ábelnek e költeménycsoportról szóló rövid dolgozata kitöltse egy füzet keretét. A szöveg le
nyomása annál fölöslegesebb volt, mivel Barabás
a cikke nagyobb részét úgyis idézi, a maga különös elmefuttatásában.
A régibb értekezések közül minden esetre
legértékesebb Gyulai Pálnak még 1854-ben írott
alapvető tanulmánya (V. füzet), de igen érdekesek és sok becsest foglalnak magukban Meltzl
Hugónak vegyes tárgyú értekezései, amelyek leginkább a 70 es, 80-as évekből erednek (X. füzet).
Jól tették a szerkesztők, hogy e két ellentétes
Petőfiánust ismét megszólaltatták, Petőfinek leghozzáértőbb fejtegetőjét és legrajongóbb tisztelőjét. Az egyik, t. i. Gyulai, maga a józan magyar
ész, világos elme, a másik, t. i. Meltzl, a német
spekulatív szellemnek a megtestesülése, filozófiai
rendszernek a hajhászója. Egyik Petőfiben a tipikus magyart dicsőíti, a másik az á'talános
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emberit magasztalja. Az első Petőfi nagyságát
dalaiban, leírásaiban és életképeiben találja, a
másik Petőfi elmélkedő költeményeit tartja felülmulhatatlanoknak; az első Petőfit mint az egyszerű, tiszta érzések kifejezőjét, mint a nép költőjét csodálja, a másik Petőfiért mint a merész
és nagy gondolatok, a világmegváltó eszmék hirdetőjeért rajong.
Gyulai tanulmányát Ferenczi adta ki újra bőséges jegyzetekkel kiegészítve s az eredeti szövegnek némely hibás helyét kijavítva. Különös
elismerést érdemel azért, hogy a jegyzetek sorában közli Pulszky Ferencnek és báró Eötvös
Józsefnek 1847. évi bírálatát Petőfiről. Meltzl
dolgozatait Barabás Ábel rendezte sajtó alá, akit
a nagy tisztelet vagy a kevés belátás nem engedett Meltzl szövegéhez hozzányúlni, és így megmosolyogni való bogarak maradtak e lelkes tudósunk írásaiban. Például Meltzlnek az a délibábos
nyelvészkedése, hogy a magyar jel és jellem
nemcsak az áldással és őldott-Ui\ rokon, hanem
egy az óizlandi nyelv eldr törzsével, amely tűzistent tesz és amely szó megvan a mongol nyelvekben, jelesen a kirgizben, sőt idetartozik a
spanyol Eldorado is (35. lap). Barabás a sajtó
alá rendezést máskép sem végezte valami nagy
gonddal. Több pongyola mondatán kívül feltűnik
ez az elszólása: „Meltzl ezen tanulmányát 1876ban írta; ekkor töltötte be Gyulai a negyven
évet" (83. lap). Mindenkinek tudnia illik, hogy
Gyulai 1826 bem született.
Nem tekinthetjük új anyagnak a II. füzet tartalmát, a Petőfi-adomákat, amelyeket Baráti Lajos állított össze, szintén kevés gonddal. Időrendben következnének egymásután, de diákkori adomák közé vegyülnek segédszerkesztő korából és
későbbről való adomák. Ez még hagyján a tömérdek hiba mellett, amelyek személy- és helynevekre, időpontra és egyéb körülményekre nézve
előfordulnak és melyeket jegyzetben sem javít
ki a szerkesztő. A Vachott Imre és Vachoti
Sándor neve írását folyton összetéveszti, a Petőfit
meg nem eskető ref. lelkészt Könyves Tóth Kálmánnak nevezi Mihály helyett. Ostfiasszonyfán
telet töltet Petőfivel nyári vakáció helyett, 1843
őszén pápai diáknak mondja, holott akkor debreczeni színész; az eperjesi fáklyászenét 1845-ről
áttolja 1846-ra, Zöld Marci című népszínművét
pedig egy évvel előbb, 1844-ben íratja meg stb.
Ehhez a füzethez tartalomjegyzék sincsen.
A könyvtár új anyagából legérdekesebb Kéry
Gyula „Friss nyomon" című füzete, amelyben sok
fontos adatot, elfogadható visszaemlékezést gyűjtött össze Petőfi gyermek- és tanulóéveiről, borjádi tartózkodásáról, Mednyánszky Bertához való
viszonyáról, öccse életéről és sok egyébről. Az
ereklyék megállapításában is kellő kritikával jár
el; annál jobban bánt, hogy az évszámokkal ő
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is könnyelműen dobálózik. Szerinte Petőfi még
1842-ben is katonáskodik Sopronban, de ugyanebben az évben pesti lakosnak is megteszi a
költőt. Nem annyira az ő, mint a szerkesztők
rovására írom, hogy az „Apróságok" c. fejezetben
(164—166. lap) meghagytak egy adomát, mely
a „Petőfi-adomák" füzetében is előfordul Ráijesztett címen, holott egyszer sem nagyon érdemelte
meg a nyomdafestéket.
Céltévesztett feladatra vállalkozott Váradi Antal, mikor a harmadik füzetet Regényes
rajzokkal töltötte meg. Mert mit tett Váradi Antal?
Az irodalomtörténetnek sok kutatás után megállapított hiteles adataival, a kritikailag tisztázott
kérdésekkel nem törődve, adoma-, sőt mondaszerűen beszéli el a költő életét, amivel csak
megzavarja az eddigi ismereteket és föltámasztja
az egyszer már eloszlatott kétségeket. Hogy a
rajzoli csak olyan hevenyészett dolgozatok, odavetett hírlapi tárcacikkek, azt nemcsak a sok
szónoki frázis és egyéb sallang bizonyítja, hanem
még inkább az, hogy legszebb és leghasználhatóbb
részei minden átdolgozás nélkül át vannak véve
Petőfiből, Jókaiból és Ferenczi Zoltánból. Váradi
eredetisége leginkább az ilyen igazságok hirdetéséből áll ki: „A Talpra magyar március 13-án
született; március idusa hozza világra a leglángolóbb szabadságdalt." A római kalendárium szerint március idusa a hónap 15-ik napja.
A helytelen „Regényes rajzokéért azonban a
felelősség első renden a szerkesztőket terheli, akiknek tudniok kellett volna, hogy ilyen műre,
kivált az előző füzetben foglalt adomák után,
semmi szükség. Nekik kellett volna meggátolniok,
hogy olyan legendák ne terjedjenek tovább, hogy
Petőfi 1844 februárjában már a hortobágyi csárdában a mulató betyárok ajkáról hallotta azt a
népdalát (A virágnak megtiltani nem lehet),
amelyet csak annak az évnek a januárjában adott
ki. Nekik kellett volna kitörülniök a Váradi
cikkeiből (43. és 47. lap), de még az adomákban
(A kidisízák mögött) sem lett volna szabad
megjegyzés nélkül hagyniok azt a nyilvánvaló
valótlanságot, hogy Petőfit a Nemzeti Színház
körüli inaskodásából szülei hazavitték Szabadszállásra, holott Ferenczi nálamnál jobban tudja,
hogy Petőfi 1838 őszétől 1841 nyaráig nem
látta az anyját. Az meg ízlés dolga, hogy Ferenczi, mint szerkesztő, megengedi, hogy dolgozótársa kétszer is megdicséri az ő Petőfi-életrajzát,
ós egyszer épen a következő ékes mondattal: „0
(t. i. Ferenczi) őrizte meg s gyűjtötte egybe
mindazokat az adatokat, melyeket e kiváló tudósunk koszorúzott munkájában a magyar nép számára megörökít."
Egyébiránt Ferenczi mint szerző is ugyancsak
kihívja a kritikát. A VI. füzetben két tanulmányt
olvastunk tőle, „Petőfi és a szabadság eszméje",
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továbbá „Petőfi és a nő" címen. Az első eléggé
tanulságos és élvezhető, de a második annál
zavarosabb és homályosabb. Ahelyett, hogy elbeszélné és lélektanilag megmagyarázná Petőfinek
szerelme történetét Csapó Etelkétől kezdve Szendrey Júliáig, homályos bölcselkedésbe sülyed a
lírikus szívvilágáról. Valóban, Petőfi egészséges
érzéseivel és egyszerű, világos stílusával misem
ellenkezhetik inkább, mint az az alig érthető
fejtegetés és homályos előadás, amellyel Ferenczi
szóbanforgó tanulmányában mindjárt az első mondatban tdálkozunk.
„Az érzelmi életnek annál a sajátos természeténél fogva, mely a lírai költő művészeti természetének alaplényege, magától értetődő, hogy a
szerelem érzelme iránt általában is nemcsak még
fogékonyabb az amúgy is eléggé fogékony emberiség nem lírikus tagjainál; hanem mintegy
természetesnek látszik az is, hogy nagyon sok
lírikus nem is érdeklődik más egyéb, mint a
szerelem s a vele kapcsolt tárgyak, érzelmi és
eszmekör iránt."
E mondatnak mentségéül csak az szolgál, hogy
sem terjedelmére, sem dagályosságára nézve nem
áll magában.
Még kevésbé fogadhatjuk el Barabás Ábel
értekezését a Felhók-ről. Az a bizarr ötlete támadt, hogy a Felhők-ben egy Faust- vagy Manfréd-féle drámai költeményt lásson, azért erőszakosan színekre osztja a Felhők-et, és még
más erőszakosságokat is elkövet. Különben a kísérlet maga elítéli magát.
Az új, önálló értekezések közül legtöbbet ér,
még stílusában is legjobb a Petőfi és Arany
levelezésé rő\ szóló dolgozat, ami annál különösebb, mert egy egészen fiatal ember, Fndrődi
Béla tollából való. A leveleket helyesen csoportosítja, ha tartalmuk velejét ki tudja venni,
formai szempontból is kellőkép méltatja.
De még e füzet élvezetében is megzavarnak
bennünket a sűrűn következő ós sokszor megbotránkoztató sajtóhibák. Ezek felsorolásával ne n
úntatom a lap olvasóit, de felsorolás nélkül is
érezni fogják a szerkesztők azt a kötelességüket,
hogy e szép és nagy hivatású vállalatot nagyobb
figyelemmel, odaadóbb gonddal kell folytatniok,
mert csak akkor lesz az igazán méltó a Petőfikultusz ápolására.
Kardos
Albert.
* Olvasókönyvek, (l. Képes
Reálolvasókönyv.
Az elemi iskolák II. osztálya számára. Szerkesztette : Kóródy Miklós, tanítóképző-intézeti tanár.
Budapest, 1907. A Szent István Társulat kiadása. A főtisztelendő pécsi püspöki főhatóság
3036 —1906. sz. a. engedélyezte és az erdélyi
püspöki főhatóság 4539 —1906. sz. a. engedélyezte és ajánlotta. — 2. Képes
Olvasókönyv.
Különös tekintettel
az eperfatenyésztésre.
Az
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elemi népiskolák III. osztálya számára. Szerkesztette : Kóródy Miklós, tanítóképző-intézeti tanár.
A főtisztelendő pécsi püspöki főhatóság -113.
1907. sz. a. jóváhagyta és használatra engedélyezte. A főtisztelendő erdélyi püspöki főhatóság engedélyezte és ajánlotta. Budapest, 1908.
A Szent István Társulat kiadása. Ara 80 fillér.)
Csinos kiállítású, képekkel díszített, meglehetős
bő tartalmú — utóbbi 220 oldalas — könyvek.
Előbbi tisztán olvasókönyv, utóbbi egyúttal nyelvgyakorló is, amennyiben a nyelvtan anyagát az
egyes, arra alkalmasnak látszó olvasmánnyal kapcsolatban nyújtja. Természetesen, a katholikus
népiskolák tantervéhez simulva, megvan a vallásos jellege s emellett igyekszik úgy a költeményekben, mint egyes olvasmányokban hazafias
irányú is lenni. A szerző azonban nem elég
gyakorlati érzékkel írta és szerkesztette meg
olvasókönyveit. Nem vette figyelembe, hogy az
előbbiben 7, az utóbbiban 8 éves gyermekekhez
szól. Ilyen korú gyermekeknek nem ily nehézkes
nyelvezetű olvasmányokat kell nyújtani. Amikor
könnyűséget akar elérni, oly rövid mondatokat
használ, hogy rapszódikussá válik. Ahol elég jó
hangot talál, mint pl. Az édesanya c. olvasmányban, ott külsőségében nehézkes. Azt a sok hosszú
sorban adott olvasmányt a gyermek szeme nehéznek találja. Azt tagolni kell. A költemények
megválogatásában is gyakorlatlanság nyilatkozik
meg. A Rákóczit Sirató vers gyönyörű, de nem
II. osztályos részére. Ilyen a Honfidal is, amelynek mély értelmét talán IV. osztályos korában
fogja megérteni. S még sok más ilyen.
A Paszlavszky nyomán írt állatleírások száraz,
unalmas természetrajzi leírások. E fokon sokkal
inkább érdekli a gyermeket az állatok sajátos
kis társadalma, mint a szigorú leírás, mely anynyira szigorú, hogy pl. a III. osztályos, tehát
8 esztendős gyereknek még azt is leírja, hogy
„a görény fogazatának képlete t ^ I
Ugyanez az általános nehézkesség jellemzi a
III. osztály részére írt olvasókönyvet is. Dicséretreméltó az, hogy a-könyv szerkesztése céljából
ú j forrásokat keres, hozzányúl a hírlaphoz is,
de gyakorlati érzékű ember 8 esztendős gyereknek, aki még a lakóhelyével sem ismerős, mert
akkor kezdi megismerni, nem beszél arról, hogy
az amerikai osztrák-magyar konzulátusnak minő
közvetítő szerepe van az ott sínylődő magyarság
érdekében. Ezt haszonnal a VI. osztályban tárgyalhatom. Az meg épen öreg hiba, hogy a mi
bűbájos, áldott Alföldünket úgy fesse, mint azt
a Lehr-Riedl olvasókönyvnek egy kivett részletében teszi. Hisz Az Alföld című olvasmány alapján az az erdélyi kis gyerek a mi délibábos szép
rónánkat mint egy sártengert ismeri meg, „melynek iszapos öléből bajos a menekedés". Nem
mondom, hogy ilyen része nincs, de az egészből
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csak ezt kiemelni, helytelen dolog. S mindjárt
utána A csárda és környéke c. olvasmányban p á r
sorban beszél a csárdáról s azután melankolikusan így f o l y t a t j a : „Tovább utazunk a végtelennek látszó mocsárokon át" stb. De hát, édes
Istenem! ez a mi aranykalásszal ékes rónaságunk,
mely a költő lelkét megihlette ? Pedig a Magyarország című olvasmányban mondja, hogy ilyen
szép hazát nem találunk sehol!
A plébánia és esperesi kerület s az ezt követő
olvasmány nem a kiírt tárgyat szolgálja. Szabolcska Nemzeti
dala igen szép, de nem 8 éves
gyermek értelméhez való. Általában szerző bő
anyaghalmazt írt s gyűjtött, de annak kiválasztásában nem volt elég gyakorlata. Ellenben dicsérettel kell kiemelnem, hogy úgy a III., de inkább
a II. osztály részére írt könyvben gyönyörű kis
állatmesék vannak, mint pl. „A mezei e g é r " ,
„A kecskebékák királya" stb., valamint sok szép
elbeszélés. A könyv átlapozásakor ezeken mint egy
oázison pihent meg lelkem s meg fog pihenni a
gyermek lelke is.
Megemlítem még azt, hogy a III. osztályos
olvasókönyv olvasmányokon keresztül foglalkozik
az eperfa okszerű tenyésztésével. — (3. Magyar

olvasókönyv a kath. népiskolák
számára, különös tekintettel a

IV.
osztálya
selyemtenyész-

tésre. Szerkesztették: Kóródy Miklós, tanítóképezdei tanár, Székely Márton, tanítóképezdei s.-tanár.
Budapest, 1908. A Szent István Társulat kiadása. Ara 1 korona.) A társszerzők ez olvasókönyve tulajdonképen folytatása az előbbi k é t
könyvnek. Míg a III. osztály részére írt olvasóban az eperfatenyésztés, addig ebben a selyemtenyésztés okszerű módja van több olvasmányon
keresztül ismertetve. Ezenkívül a IV. osztály
részére kijelölt nyelvtan anyaga is fel van dolgozva az egyes olvasmányokkal kapcsolatban. í g y
azután a könyv is elég terjedelmes, amennyiben
mintegy 300 oldalt tesz ki. Ez a könyv határozottan felette áll az előbbi kettőnek, és pedig
azért, mert az a körülmény, amely az előbbi k é t
könyv olvasmányait a gyermek értelmi színvonalához képest nehézkessé teszi, itt természetszerűleg megszűnik. Az az előadásmód, ami nehéz egy
II. avagy III. osztályos tanulónak, alkalmas l e h e t
az érettebb IV. osztályos előtt. Az olvasmányok,
költemények szépen írottak és válogatottak. Hanem ha a leírások tárgyi tekintetben olyan megbízhatók, mint amit Arad városról ír, mikor
sajnálkozik, hogy csatornázása nincs, vagy tökéletlen, az már baj. Mert épen ott olyan csatornahálózat van, hogy pár év előtt is angol mérnökök
jöttek tanulmányozni. Az az egyik ottlevő templom sem olyan szerény, mint a könyv írja. E
könyv is gazdagon illusztrált, csinos, ízléses kiállítású.
Urheyyi

Alajos.
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* E g y s é g e s s z e m l é l t e t ő - m ó d s z e r az írvaolvasás t a n í t á s á h o z . (Elemi népiskola első osztálya "és analfabéták 1 zámára. í r t a : Árlcosy Dániel, oki. tanító. Ara 1 kor. 40 fill. Szászrégen,
Sehebesch W. könyvnyomdája. 1909.)
Szerző e munkájával az írvaolvastatás nehézségeinek legyőzéséhez akar segítséget nyújtani.
Teszi ezt úgy, hogy a hangoztató és jelképes
módszert alapul használja s hozzáfűzi a nyelv
öntudatos szereplését előtérbe toló kinesztéziás
módszert. Úgy látom, hogy az előre kifejezett
sikertelenségnek épen az az oka, hogy e különböző módszereket nem t u d t a erős, biztos kézzel
összeforrasztani.
Szerző munkájában minden betű tanítására
utasítást ad. Ezt azonban oly körülményesen, oly
nehézkesen teszi, hogy azt a célját, hogy lcönyni/Usen az írvaolvastatás nehézségein, el nem
éri. Az írott r betű tanításánál pl. a következő
eljárást a j á n l j a : „Bemutatjuk a kutya alakját. —
Mifele állat ez ? Mikor a kutya morog, száját
kinyitja és nyelve hegyét fölemelve szája padlásához, rá levegőt fú. Csináljátok ezt! Melyik
hangot adtátok ki ? (?) Gondoljátok, mintha a
kutya száját feltartaná, akkor milyen vonalba fog
állni mindenik állkapcsa'? Mutassuk meg ujjunkkal azt a két vonalat, melyben a két állkapcsa
van! Tartsátok fel jobb kezetek mutató- és középujját! Milyen két vonal a z ? Kezetek felső fele
milyen vonal lesz! Nézzétek meg a kutya nyaka
is milyen vonal, mikor f e l t a r t j a ? Rajzoljuk le
két ujjatok és kezetek függő vonalait! Tartsd fel
jobb kezed mutatóujját! Kezeddel egy vonal e ?
Emeld fel most ke/ed középujját is! Kezednek
melyik részéből emelted f e l ? Meghúzom mutatóujjam és kezem hosszabb függő vonalát s ennek
jobb közepéből felviszem középujjam vonalát. (?)
Rajzoljátok l e ! Most írjatok be a felső kis vonalközbe kötővonalakkal, úgy, hogy a bal függőleges vonal felső hegyét balra kerekítve, az alsó
vonaltól húzott dűlt vonallal támasszátok m e g ;
A jobb függőleges végére egy kerek pontot tesztek s a pont alsó szélétől lefelé kereken a felső
vonalhoz kötitek; melyik hangnak írtátok le a
jegyét?" A betű származtatásának nehézkességét
legjobban a például felhozott r betű tanítása
mutatja.
Ennél az eljárásnál a mi összes eddigi módszereink könnyebbek.
Utasításait két szempontból vizsgálom: 1. a
hang alakulása, 2. a betű származtatása szempontjából. A hangot igen nehezen származtatja.
Pl. a t hangot szerinte a vízbe függélyesen dobott
hal hangjából vetethetjük észre, míg pl. a c
hangot a megfogott madárka hallatja. Minden
ecetre jó, ha folyton ú j a b b hangforrások u t á n
kutatunk, de az kívánatos, hogy az újabb legalább
egy parányival jobb legyen a réginél.
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Nehézkessé teszi a hang származtatását az is,
hogy a hang kimondásánál a nyelv öntudatlan
munkáját a legnagyobb mértékben öntudatossá
kívánja tenni. Pl. az e hang keletkezésénél ezt
az utasítást adja a gyermekeknek: „Nyelvetek
belső végét emeljétek- a szátok padlásához!"
Bizony, ez igen nehéz dolog! Tessék csak megkísérlem ! S hogy ennek mily nagy fontosságot
tulajdonít, mutatja az a kapcsoló-kérdése, amit
az a b e t ű tanításánál első kérdésül feltesz: „Mikor az ó-nak hangját kimondtuk, hová tettük
nyelvünket?" Tehát szerző könnyíteni akarván,
újabb nehézséget támaszt azáltal, hogy a gyereknek t u d n i kell elmondani azt is, hogy az egyes
hangok kiejtésénél a nyelv minő helyzetbe j u t s
minő mozgást végez ? Ezt 33 hang kimondásánál
nemcsak észrevétetni, hanem a 6 éves gyerekkel
el is mondatni, — képtelenség.
Stílusa nem magyaros. A füzet 16 oldal s
ára 1 korona 40 fillér. Bizony egy kissé drága.
Úrheyyi
Alajos.

Hivatalos

rész,

Körrendelet.
(Valamennyi kir. tanfelügyelő úrnak és tanfelügyelői
kirendeltségnek. — 84.551/190!). szám.)
Kapcsolatban f. évi április hó 3 0 án 53.000.
sz. a. kelt rendeletemmel, az állami elemi népiskolai gondnokságok és az állami elemi népiskolai tanítók számára kibocsátott Utasítás
114. § á b a n említett állami elemi népiskolai ú j
Értesítő Könyvecskét ezennel kötelező használatra k i a d o m s a hivatali e l ő d ö m n e k 3 2 . 0 5 5 / 1 9 0 1 .
sz. rendeletével életbeléptetett r i g i Értesítő Könyvecskét használatból kivonom.
Ezen Értesítő Könyvecske szerkesztésénél az
a törekvés vezetett, h o g y az állami népiskolák
tanulóinak tankötelezettségük egész időtartamáról, t e h á t nemcsak a mindennapi, h a n e m az
ismétlő-, még pedig a k á r az általános, akár a
gazdasági ismétlő-tanfolyam összes osztályairól
szolgálhasson értesítőül és bizonyítványul s hogy
még o ztályok ismétlése esetén se kelljen más
könyvecskét kiállítani. Kitöltésére és kezelésére
nézve a szükséges utasítás magában a könyvecskében foglaltatik, ezért ezúttal csupán m é g arra
ó h a j t o m kir. Tanfelügyelő ú r figyelmét felhívni,
hogy a könyvecske nemcsak azt a célt van
hivatva szolgálni, h o g y a szülőket gyermekük
iskolai magaviseletéről, szorgalmáról és előmeneteléről időszakonként s az iskolai év végén tájékoztassa, hanem az életben lépten-nyomon szükséges iskolai és anyakönyvi adatokat is tartalmazván, a tanulónak felnőtt korában igazoló
okmányul is kell szolgálnia arról, h o g y tankötelezettségének mennyiben tett eleget.

82. SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

Ezért szigorú kötelezettségévé teszem a tanítóknak, hogy a könyvecske gondos megőrzését
és tisztántartását úgy a tanulók, mint a szülők
előtt különösen is hangsúlyozzák és ellenőrizzék,
figyelmeztetvén a szülőket arra is, hogy ha a
könyvecske elvész, vagy bármely más okból
másodlatot kérnek, annak kiállításáért 1 korona díjat kell fizetniök. Ez a díj a másodlatot kiállító igazgatót vagy tanítót illeti. Az
első példányért díj nem szedhető s a könyvecske
egyúttal bélyegmentes is, csupán beszerzési ára
kövei elhető.
Ugyancsak felhívandó még a szülök (gyámok)
és a tanulók figyelme a könyvecske borítéktábláin foglalt „Szükséges tudnivalók u -ra.
E könyvecskével egyidejűleg kiadom az iskolából iskolaév közben kilépő tanulók számára
ugyancsak bélyeg- és díjmentesen kiállítandó
Elbocsátólevelet is, amelybe az iskolát változtató tanulónak a kilépés napjáig tanúsított magaviseletét, szorgalmát és előmenetelét, valamint
addigi mulasztásait kell bevezetni.
Ezen új Értesítő Könyvecske a M. kir. tud.egyetemi nyomdától darabonként 18 fillérért
szerezhető meg (nettó-ára 14 fillér). Az Elbocsátólevél ugyanott szerezhető be, darabonként 3
fillérért (nettó-ára 2 fillér). Más nyomdában előállított könyvecskék és Elbocsátólevelek csak
»abban az esetben használhatók, ha az egyetemi
nyomdában előállítottakkal teljesen azonos szöveggel, beosztással és minőséggel bírnak s
azoknál nem drágábbak.Végül értesítem kir. Tanfelügyelő urat, hogy
az iskolai előmeneteli és mulasztási naplók,
valamint a népiskolai bizonyítványok szövegének
megfelelő módosítása iránt egyidejűleg intézkedtem.
Budapest, 1909 július 15.
A miniszter helyett:
Tóth,
államtitkár.
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter :
Köszönetét nyilvánította. Schoeller Gusztáv
lovag, lévai nagybirtokosnak, aki az újbarsi róm.
kath. hitfelekezeti elemi iskolának újból való felépítéséhez újabban 2000 kettőezer koronát adományozott.
K i n e v e z t e : Schmelhaus Dániel volt maczkeesporti róm. kath. el. isk. tanítót a rákócziligeti áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Gavrilla
Miklós oki. tanítót az óhababisztrai (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Telkes
Alfréd oki. tanítót a tivadari és Kovács Sándorné
szül. Cséke Jolán oki. tanítónőt a középapsai áll.
el. isk. hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; a bajai
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újonnan szervezett áll. el. iskolához: Novoth István, Lissák János, Kellner János, Demuth Gyula,,
Olácsy György, Vidákovics Benedek, Vágó Rezső,
Csepka Teréz, Beyer Ede, Ozvald István, Klein
Emilia, Pajor Jozefin, Ozvaldné Eisélt Emma,
Vigyázó József, Nádas Lajos, Schwartz Ágnes,
Újhelyi Géza, Baics István és Szélig Ferenc
közs. isk. tanítókat, ill. tanítónőket r. tanítóké,
ill. tanítónőkké; Gyukin Hajnalka oki. tanítónőt
a krusiczai (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz
r. tanítónővé; Angyal Jolán oki. tanítónőt a
fényesi (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r.
tanítónővé.
Jelen minőségében áthelyezte:
Kovács
Sándor tivadari áll. el. isk. tanítót a középapsai
áll. el. isk.-hoz; Borsos Ida borosjenői és Nagy
Mária sárisápi áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen.
Nyugdíjat utalványozott: Varga Kálmán
kisölvedi ref. el. isk. tanítónak évi 1600 K t ;
Kutassy József dombrádi ref. el. isk. tanítónak
évi 1460 K-t; Takács Sándor ekeli ref. el. isk.
tanítónak évi 1556 K-t; Inonics Vazul felsőszolcsvai gör. kel. el. isk. tanítónak évi 620
K-t; Glonek Ferenc szénavári róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 1440 K-t; Neksa Filemon munkaképtelen medgyesi gör. kel. román el. isk. tanítónak évi 1080 K-t; Kertay János nagybejcsi rk.
el. isk. tanítónak évi 1640 K-t; Völgyi Feienc
csendlaki róm. kath. tanítónak évi 1836 K-t;
Strausz Zsigmond tapolczai izr. munkaképtelen el.
isk. tanítónak évi 1660 K-t; Váczy János taktaszadai róm. kath. el. isk. .munkaképtelen tanítónak évi 1460 K-t; Seres Ferenc munkaképtelen
táti róm. kath. el. isk. kántortanítónak évi 1 836
K-t; Prates Irodion prázsmári gör. kel. munkaképtelen el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; Deák
Gábor alacskai ref. el. isk. tanítónak évi 1460
K-t; Keller Lőrinc ajkarendeki róm. kath. el.
isk. tanítónak évi 1660 K-t; Machay György
kisgergei róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460
K-t; Pikó Bálint sárándi munkaképtelen ref. el.
isk. tanítónak évi 1-380 K-t; Ludvig János
szepesbélai áll. el. isk. tanítónak évi 1960 K-t;
Tomcsányi József nagyszénási munkaképtelen
áll. el. isk. tanítónak évi 1760 K-t; Bősz
István almáskamarási áll. el. isk. munkaképtelen
tanítónak évi 1280 K-t; Albu István battonyi
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 1280
K-t; Fülep Benjamin rimaszombati áll. el. isk.
ig.-tanítónak évi 2060 K t ; Nagy János füzesgyarmati munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak
évi 1880 K-t; Bagoly Ferenc gyulavári munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t;
Major Elek bikácsi róm. kath. el. isk. tanítónak
évi 1460 K-t; Zachár Ignác garamszőllősi munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460
K-t; Horváth
József réczényi róm. kath. el.
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isk. tanítónak évi 1460 K-t; Kovácsics Sándor munkaképtelen áll. óvónőnek évi 580 K-t;
pórládonyi ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi Fokányi Lászlóné szül. Krémer Gizella szatmári
1460 K-t; Csengeri Jenő botfalvi ref. el. isk. munkaképtelen áll. óvónőnek évi 720 K-t; Pikó
munkaképtelen tanítónak évi 1100 K-t; Miklea Borbála csanálosi közs. el. isk. óvónőnek évi
Vazul lunkaújfalui gör. kel. el. isk. tanítónak 340 K-t.
évi 260 K-t; Kitrwz Péter balkányi munkaképT e m e t é s i járulékot utalványozott: néh.
telen ref. el. isk. tanítalak évi 1260 K-t; Nagy Istvánné szül. Udvary Róza sepsiszentObernyik József szadai közs. el. isk. tanítónak györgyi áll. tanítónő férjének egyszersmindenévi 1460 K-t; Schober Emil lázi munkaképtelen korra 475 K-t.
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1340 K-t;
Gyám-, i l l . segélypénzt e n g e d é l y e z e t t :
Kurzhals Márton -nagykomlósi róm. kath. munka- néh. Sztoján Demeter kőkösi nyug. gör. kel.
képtelen tanítónak évi 800 K-t; Moldován Pál tanító özv., szül. Ilyés Eákhelnek évi 300 K-t;
hátmegi áll. el. isk. tanítónak évi 1120 K-t; néh. Hank Ferenc nagyvejkei róm. kath. el. isk.
Humen Bazil csontosi gör. kath. el. isk. tanító- tanító Erzsébet nevű kiskorú árvájának 150 K-t;
nak évi 1440 K-t; Moncsák János hajagosi néh. Lendvay Lajos nyug. komáromi közs. el.
gör. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K t ; Kövér isk. tanító özv., szül. Szabó Máriának évi 550
Demeter munkaképtelen hajdúböszörményi ref. K-t; néh. Leucutia Mihály somoskeszi gör. kel.
el. isk. tanítónak évi 2360 K-t; Szabó János el. isk. tanító özv., szül. Stanca Katicának évi
alsóhalasi munkaképtelen gör. katb. el. isk. taní- 492 K-t, 4 kiskorú árvájának egyenként 82 K-t,
tó,;ak évi 1100 K t ; Paidovics János csörgői együtt 328 K-t, mindössze 820 K-t; néh. Janda
áll. el. isk. tanítónak évi 1920 K-t;
Varga Flóris verbói áll. el. isk. tanító özv., szül.
György drávatamásii közs. el. isk. tanítónak evi Deiszler Eleonórának évi 760 K-t, Klára nevű
1660 K t; Fábián Vendel báti ág. ev. el. isk. kiskorú árvájának 126 K 66 f-t, mindössze 886
kántortanítónak évi 1460 K-t; Molnár István K 66 f-t; néh. Schnur György apatini közs. el.
győri róm. kath. el. isk. tanítónak évi 2440 K-t ; isk. tanító özv., szül. Neumayer Júliannának évi
Micu Szilárd girodai gör. kel. román munka740 K-t; néh. Grosch Sándor újfazekasvarsándi
képtelen tanítónak évi 640 K-t; Szil írd Ferenc ág. ev. el. isk. tanító özv., szül. Bodor Vilma
hulli róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanítóLenkének évi 642 K 80 f-t; néh. Keszler Bernak évi 1460 K-t ; Bérezi Fülöp orosházi munka- nát nyug. giládi közs. tanító özv., szül. Bodó »
képtelen izr. el. isk. tanítónak évi 1380 K-t; Máriának évi 748 K-t; néh. Ruzsit Chariton
Arvai Ernő nagyugróczi áll. el. isk. munkakép
ósziváczi gör. kel. el. isk. tanító özv., szül. Jokov
telen tanítónak évi 2060 K-t; Pupeza Tivadar Angyalkának évi 750 K-t, Gojkó, Rajkó és
telcsi áll. el. isk. tanítónak évi 1440 K-t; Csóka Bogolyub nevű kiskorú árváinak egyenként 125
Ferenc zólyommiklósi munkaképtelen róm. kath. K-t, együtt 375 K-t, mindössze 1125 K-t; néh.
el. isk. tanítónak évi 1440 K-t; Balázs János Maró Lajos ruszkini nyug. róm. kath. tanító
karvai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; özv., szül. Tóth. Rózának évi 300 K-t; néh.
Joós Elekné szül. Schneider Hermin sepsiszentHolló László kiskúnfélegyházai közs. főgimn.
györgyi munkaképtelen áll. polg. isk. tanítónő- tanár özv., szül. Kerner Erzsébetnek évi 1600 Kt;
nek évi 1760 K-t; Steinitzer Flóra munkakép- néh. Horváth Endre kissomlyói róm. kath. el.
telen pancsovai áll. polg. isk. tanítónőnek évi '
I isk. tanító özv., szül. Szíjártó Eleonórának évi
2440 K-t; Konecsny Karoün ólublói róm. kath.
660 K-t; néh. Rúzsa Endre nyíregyházai nyug.
isk. munkaképtelen el. isk. tanítónőnek évi 1540
ág. ev. el. isk. tanító négy kiskorú árváj ínak
K-t; Vasilichiné szül. Diakonoviciu Márta munkaösszesen 733 K 32 f-t; néh. Kiss Tamás varképtelen giládi gör. kel. román el. isk. tanítónőgyasi 113'ug. áll. el. isk. tanító özv., szül. Vaska
nek évi 840 K-t; özv. Nikolics Szvetozárné szül.
Ilonának évi 720 K-t; néh. Glega István dezseri
Krsztonosits Jelena tomaseváczi közs. el. isk.
nyug. róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Markó
tanítónőnek évi 1120 K-t; Jovanovics
LyuboKatalinnak évi 300 K-t; néh. Miilián János
mirné, szül. Rigó Lyubicza ulmai közs. el. isk.
oláhgyürűsi nyug. gör. kath. tanító özv., szül.
munkaképtelen tanítónőnek évi 1420 K-t; Bretz
Lázár Veronnak évi 306 K-t; néh. Poncsák Jenő
Berta szarvasi munkaképtelen áll. polg. isk.
egri róm. kath. el. isk. tanító Mária kisk. árvátanítónőnek évi .1720 K-t; Molnár István Jenőné,
jának 160 IC 13 f-t; néh. Flóra Péter volt
szül. Peregriny Anna frigyesfalvai áll. el. isk.
szatmárhegyi áll. el. isk. igazgató-tanító özv.,
tanítónőnek évi 1280 K-t; Szed'árik Lászlóné,
szül. Köncs Erzsébet Klárának évi 760 K-t,
szül. Münnich Konstancia Anna Kornélia munkaErzsébet Anna kiskorú árvájának 126 K 66 f-t,
képtelen nióriezföldi áll. el. isk. tanítónőnek évi
mindössze 886 K 66 f-t; néh. Bende László
900 K-t; Molnár Mária eperjesi áll. tanítónőkózdimartonosi áll. el. isk. tanító özv., szül. Méképző - intézeti mintaóvónőnek évi 16 40 K-t;
száros Rsbekának évi 720 K-t.
Pesti Lászlóné, szül. Ballabás Eszter szigetcsépi
Végkielégítést e n g e d é l y e z e t t : Wiirth Fe-
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rencné, szül. Kozma Jolán fiilöpszállási közs. óvónőnek 600 K-t.

Árvaházba

való

fölvételét

néh. Ocskai János aknasugatagi
nevű árvájának a kecskemétibe.

elrendelte:
tanító

Andor

Különfélék.
Nyári kirándulások.
Egy kevéssé későn az idénre, de jókorán a
jövőre írom e cikket, melynek lényegéről már
több helyen és több alkalommal kifejeztem nézetemet s mondhatom, ált dánosán helyesléssel
találkozott.
Minden pedagógus tudja s tisztában van
vele, hogy mily értékesek a tanítás-nevelésben
a közvetlen szemlélet, tapasztalat útján szerzett
ismeretek. Egy gyermek, kinek volt alkalma
valamely vidéket s annak nevezetességeit közvetlen szemléletből megismerni, mennyivel élénkebben, világosabban határozottabban képes
azt beszédében leírni, mint aki csak olvasmányok, vagy szóbeli előadás nyomán igyekszik
magának képet alkotni róla. így vagyunk ezzel
mi magunk is. Pedig mily nagy szükség van
arra, hogy midőn édes hazánk földrajzi és történelmi, néprajzi nevezetességű vidékeit ismertetjük a növendékekkel, képesek legyünk a
gyermek figyelmét lekötni, fantáziáját magunkkal ragadni, s lelkéből kiváltani a haza földje,
népe iránti szeretetet s dicső elődeink tisztele
tét. Ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha magunk
is a közvetlen megismerésből merített meggyőződéssel magyarázunk, tanítunk.
A tanítóképző intézetekben sem idő, sem mód
nem áll elegendőkép rendelkezésére a tanítónövendéknek, hogy helyi és történelmi ismereteit közvetlen tapasztalat útján kibővítse. Csupán a nagy szünidőben lehetne alkalma ez
irányban valamit tenni, de sok esetben anyagi
körülmények akadályozzák meg ebben. Midőn
azonban iskolái végeztével mint ifjú tanító működését megkezdte, midőn tehát anyagilag is
abban a helyzetben van, hogy ezt teheti, használja fel a nagy szünidőt. Hogy pedig a csekély tanítói jövedelem mindenképen elégséges
legyen az utazási terv keresztülvitelében, kívánatos lenne, hogy a szünidőre az iskolatermet
egy-egy természeti, földrajzi fekvésénél, vagy
történelmi nevezetességénél fogva fontosabb
vidék iskolájában olyan turista-menedékházfélévé alakítaná át a tanító, s az oda ellátogató kollégát ott elszállásolná, a lehető legmérsékeltebb étkezésben is részesítené, hogy
így kölcsönösen módot nyújtanának egymásnak
arra, hogy édes hazánk földjét és népét megismerhessék. É n ezidén is hasonlókép jártam el
s csak gyönyörrel gondolok arra a sok szép és
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tanulságos kirándulásra, melyben részesültem,
igen olcsón.
Hogy pedig a jövő évi nagy szünidőben
előre megállapíthassa minden kirándulni szándékozó kolléga az útitervét: h a ki hajlandó
iskolájában ilyen szállást berendezni, az ebbeli
szívességét — mondjuk — május l-ig tudatná
a „Néptanítók Lapjá"-val, melynek tek. szerkesztősége a jó ügy érdekében bizonyára közzéteszi e lapokban s így a felvidékiek az alföld,
az alvidékiek a felföld és nevezetességei megismeréséhez könnyűszerrel juthatnának.
Nincs szükség rá, hogy bővebben magyarázzam, mily fontossággal bír nevelésünknél e
kirándulások szervezése. Bennünk is, növendékeinkben is csak növeljük, erősítjük hazánk és
embertársaink szeretetét, s az összetartást, mire
pedig nekünk, magyar polgároknak, nagy szükségünk van. Szolnok, 1909 augusztus 12.
Csikós József.
— Apponyi rendelete é s a románok.
Apponyi
Albert gróf vallás- és közoktatásügyi
miniszter a hittantanítási rendelet által fölidézett
konfliktusról következőkép nyilatkozott: „Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy ferde és
téves az a fölfogás, mintha a kérdéses rendeletet
Tóth János államtitkár úr az én tudtom nélkül
adta volna ki. Az egész ügyet elutazásom előtt
alaposan megvitattuk és a rendelet mindenben
megfelel az én intencióimnak. Ami a dolog lényegót illeti, arra nézve az a megjegyzésem,

hogy a román egyház ellenállásának
semmiféle
törvényes alapja nincsen. Ellenben a rendelet
szigorúan törvényes és a fönnálló törvényeken
alapszik. Nem értem a román egyház felháborodását,
hiszen az én rendeletem sok tekinteiben enyhítette
a már fönnállott szigorúbb intézkedéseket. A kiadott rendelet követeli, hogy a vallástan az állami
iskolák felsőbb osztályaiban magyarul is taníttassák, illetve, hogy a hittan egyes részei magyarul
adassanak elő. Ez az a minimum, amit a magyar
állam érdeke okvetetlenül megkövetel, jEttől a

követelésemtől

semmi

körülmények

között

sem

tájitok. A rendelet az én nézetem szerint konciliáns és ilyen modorban is a k a r j u k azt végrehajtani. Ebben az ügyben csak azt ismételhetem,
hogy a rendelet törvényes és hogy az ellenállásnak semmi törvényes alapja nincsen. Végül annak
a reményének adott kifejezést a miniszter, hogy
a hitoktatásnak ügye mihamarább rendbe fog jönni.

— Ünnepelt tanítók. Lélekemelő ünnepség
folyt le folyó évi aug. 20 án a tiszaújlaki állami
el. iskolában. Piller József igazgatót és nejét,
Piller Józsefné tanítónőt ünnepelték meg volt
növendékeik tiszaújlaki tevékeny működésük negyedszázados évfordulója alkalmából, kikhez örömmel csatlakozott a tantestület s a község aprajanagyja. A volt tanítványok szeretetük jeléül
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neveikkel bevésett, nagy, ezüst babérkoszorút
nyújtottak át az ünnepeltnek, kik a közönség
nagyrabecsülésére negyedszázados fáradhatatlan
munkásságuk által kiváló érdemeket szereztek.
Ugyancsak 25 éves tanítói működést ünnepelt a
kosdi ref. egyház folyó évi augusztus hó 25-én,
kántortanítójának, Fábián Lajosnak évfordulója
alkalmából. .Az ünnepélyt érdekessé és nagyszabásúvá tette, hogy testületek, vidéki küldöttségek tagjai üdvözölték a jubilánst. Az üdvözlések sorozatát Biczó Pál ref. lelkész nyitotta
meg, ki a kosdi ref. egyház nevében üdvözölte
a jubilánst s egyben kijelentette, hogy az egyház
a jubiláns nevére alapítványt is létesített, melynek kamata iskolai célra fordíttatik. Azután a
pestmegyei ref. tanítótestület nevében
Szabó
Albert péczeli tanító, a nógrádmegyei tanítóegylet
nevében pedig Magyar Béla salgótarjáni igazgató-tanító és mások mondottak lelkes üdvözleteket. Az ünnepélyt a dalárda éneke, m a j d a
Himnusz zárta be.
— JÓ P a j t á s . E cím alatt ú j képes gyermeklap indult meg, amely alighanem nagy szerepre
fog jutni rövid idő alatt a magyar gyermekirodalomban. Első számából, programmjából s
munkatársai nevéből ítélve, ú j hangokat pendít
m e g ; friss, eleven, a gyermek lelkét okosan
foglalkoztató. Szépirodalom, művészet, tudomány,
játék, sport és testedzés — mind eszköz benne a
gyermek lelki életének harmonikus fejlesztésére.
Elbeszélések, versek, a gyermek felfogásához mórt
ismeretterjesztő cikkek, regény, állandó játék- és
sport-rovat, elmeélesítő rejtvény — szóval minden megvan benne, ami a gyermeket érdekli,
olvasási kedvét föléleszti és állandóan ébren tartja.
A Jó Pajtás szerkesztője Sebők Zsigmond, a kitűnő ifjúsági író, a Mackó
történetei-nek
kedvelt szerzője, főmunkatársa Benedek Elek, a magyar ifjúság leglelkesebb és legmelegebb kedélyű
írója. Cikkeit, elbeszéléseit, verseit Lévay József,
Mikszáth
Kálmán, Rákod Viktor, Ábrányi
Emil,
Kozma Andor, Molnár
Ferenc, Szőllősi Zsigmond, Tiadó Antal, Lipcsey Ádám írják s r a j t u k
kívül a jeles írók és költők egész serege. A Jó
Pajtás illusztrációi is ú j nyomokat törnek : egyenesen, közvetlenül a gyermek fantáziáját ragadják meg, hogy fogékonnyá tegyék szemléletét
szép dolgok élvezésére s élesítsék megfigyelő képességét. Az ú j lap bő tartalmában minden
gyermek megtalálja a magáét s mindenből a lehető legjobbat kapja. Tartalmának gazdagságához
és kiállításának szépségéhez képest nagyon olcsó:
előfizetési ára egész évre 10 korona, félévre
5 korona, negyedévre 2 korona 50 fillér. Egyes
szám ára 20 fillér. Az előfizetések a Jó
Pajtás
kiadója, a Franklin-Társulat címére (Budapest,
IV., Egyetem-utca 4.) küldendők. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó.
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kirán-

dulása. A vármegyei általános tanítótestület 50
tagja Kosztka
Mihály kir. tan. tanfelügyelő vezetése alatt a csaezai közgyűlés alkalmából
Krakóba rándult ki. A Kiszuczaújhelyen történt
vasúti kisiklás miatt a társaság reggeli hat óra
helyett tíz órakor érkezett a krakói pályaudvarra.
A késedelemről értesített
fogadóbizottság azonban 10 órakor is megvárta a magyar vendégeket, akiket lelkes lengyel és német beszédekkel üdvözöltek. Ezekre
Kosztka
kir. tanfelügyelő magyarul és Mátrai
igazgató
németül válaszoltak. A közös reggeli után a
vendégek a krakói polgári és népiskolai tanítókból és tanítónőkből alakult bizottság vezetése
mellett megtekintették a régi, remek szépségű
Mária templomot, mely Matejkó vázlata után
újra van kifestve, a Fredro- és Mickieviczszobrokat, a városi múzeumot és a Vavel nevű
királyi várat, melynek kriptájában Kosciusko,
Poniatovszky és Báthory Zsigmond lengyel királyok alusszák örök álmukat. Déli két órakor
közös ebéden vettek részt a kirándulók és a
bizottság ta; jai. Ebéd közben a bizottság két
tagja lengyel, Kosztka
Mihály tanfelügyelő magyar, Mátrai
igazgató német és Bocsek
tantestületi elnök tót felköszöntőkben ünnepelték a
történelmi lengyel-magyar barátságot. A lelkesedés tetőpontját érte el, amikor a lengyel és
magyar nemzeti himnuszokat és a Kossuth-nótát
énekelték el. Az asztali zenét egy katonai zenekar szolgáltatta, olyan remekül, hogy a társaságot sokszor frenetikus tapsra ragadta. Délután
megtekintették a Csapszky-múzeumot, melynek
különösen gazdag éremgyűjteménye t ű n t fel; az
egyetemet, a Sokol-egyesület két nagy tornacsarnokát és végül a városon kívül elterülő nagy
és páratlanul szép gyermekparkot. A kirándulásban résztvevők el voltak ragadtatva a város
szép fekvésétől, az egész várost körülvevő gyönyörű parktól, a pompás üzletektől, de főleg a
közönség lekötelező szívélyességétől. A Drobnerféle új, nagystílű vendéglőben elköltött kőzvacsora u t á n a magyar tanítók melegen elbúcsúztak a lengyel kollégáktól és az esti 10 órai
gyorsvonattal, a legkellemesebb emlékekkel hagyták el Krakót.
— H a l á l o z á s . Bér Margit, maholányi tanítónő f. évi aug. 30-án Gyulán, a megyei közkórházban, hosszú szenvedés után meghalt.
T a r t a l o m : Nemzet és iskola. Kósa István. —
A magyar dal ünnepe. Lakatos Lajos. — A vallásos
erkölcsi nevelés alapkövetelményei. Tamás Károly —
Pángermán mozgalom. (M.) — Tanítók tanácsadója. —
S z é p i r o d a l o m : Fürdőn. Lampérth Géza. — Az új
otthonban. Gály Camilla. — Jó éjszakát! Szép álmokat!
Szalay Gyula. — Eljegyzésem története. Pásztor József. —
Könyvesház. — Hivatalos rész. — Különfélék.
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK.
Rovatvezető: F A R K A S

A magyar nyelv tanítása
a nem-magyar tanítási nyelvű népiskolában.
írta: Molnár
Oszkár.
(Befejező közlemény.)

A beszédgyakorlatok révén és az írás s olvasás tanítása folyamán a gyermek már meglehetős szókincsre tett szert. A magyar nyelv
szókincsének gyarapítására, a kifejezésben való
készség fejlesztésére a népiskola további osztályai folyamán legalkalmasabb eszközök az
olvasmánytárgyalás
és a fogalmazás. Legalkalmasabbak már azért is, mart a beszédgyakorlatok mellett ezek azok a tárgyak, melyek
tanításánál leginkább érvényesülhet a tanító
egyénisége és művészi készsége; ezek legkevésbé kötik meg kezét, leleményességének,
találékonyságának szabad teret engednek.
Az olvasókönyv valóságos kincsesbánya. A
benne felhalmozott anyag a gyermeknek nemcsak értelmét fejleszti, szókincsét gyarapítja,
ízlését nemesíti, de etikai és nemzeti szempontból is megbecsülhetetlen szolgálatot tesz.
Az olvasmány ilyetén értékelése jut kifejezésre
a tantervben is azzal, hogy az olvasmányok
tárgyalását már a I I . osztálytól kezdve előírja. Az olvasmányt kétféle szempontból lehet
tárgyalni: tartalmi és alaki szempontból. E
kétféle célú tárgyalás szigorúan különválasztandó. A magyar nyelv tanítása szempontjából
különösen a tartalmi tárgyalás érdemel kiváló
figyelmet. Ez alkalommal nem lehet feladatunk
az olvasmánytárgyalás minden részletére kiterjeszkedni, ez a metodika dolga, csak a
legfontosabbnak vélt gondolatok rövidrefogott
elősorolására szorítkozhatunk. A tartalmi feldolgozásnak két lényeges része v a n : az egyik
a tanító előkészítő munkája, a második a közös
munkásság. Az elsőnek a figyelem, az érdeklődés fölkeltése a feladata, tehát a tanuló
tudatában azon képzeteknek az előtérbe hívása,
melyek az olvasmányban foglalt ú j képzetek
befogadására alkalmasak. Népszerűen ezt hangulatkeltésnek nevezhetjük. Sokan úgy készítik
elő az olvasmányt, hogy elmondják annak tartalmát. Ez nem a legszerencsésebb mód, mert
a tartalom elmondása által az olvasmány iránti
érdeklődés megcsappan, pedig minden taníthatásnak legelemibb alapföltétele az érdeklődés
állandó ébrentartása. A helyesebb előkészítésnek sok módja közül ezúttal csak kettőt em-
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lítünk. Ne mondjuk el az olvasmány tartalmát,
de keressük ki alapeszméjét (ami különösen a
humánus olvasmányoknál alkalmazható) s olyan
apró történetet mondjunk el bevezetőnek, melyben ez az alapeszme domborodik ki. Ha pl.
valamely olvasmánynak alapeszméje az engedelmesség, az engedelmességre mondunk egy
történetet bevezetőnek. A másik alkalmas mód
az lenne, hogy kikeressük az olvasmány előzményeit. Igaz, hogy minden történetnek kezdődnie kell valahol, de nem kell épen o t t
kezdődnie, ahol kezdődik. Kigondoljuk, kitaláljuk az előzményeit és így előbb kezdjük, m i n t
ahol kezdődik. Ha az előzmények találók, ez
eljárás a figyelem felébresztésére igen alkalmas. Az előkészítés után következik a közös
munkásság: az olvasmány részletes taglalása.
Ennek első mozzanata a szöveg felolvasása.
Második a részenkénti tárgyalás. I t t van helye
a szó- és gondolatmagyarázatnak. Ez egyike a
legnehezebb feladatoknak, más feltételeken kívül a tanítótól nagy logikai ismereteket kíván.
Olyan részlete ez a didaktikának, amely világosan bizonyítja, hogy a pedagógiát nem lehet
csupán a lélektanra építeni. A jövő tanítóképzőjében a lélektan mellett a logikának is
egyenlőrangú helyet kell elfoglalnia. A szóés gondolatmagyarázat logikai értelmezésébe
itt nem bocsátkozhatunk. Mint igen lényegest,
csak azt emeljük ki, hogy a nem-magyar tanításnyelvű iskola tanítója, amint ismeretlen szó
vagy kifejezés kerül elő, iparkodjék annak
értelmét az összefüggésből kimagyarázni. A
környezet földerítő, megértető ereje nem csupán a természet megismerésében játszik szerepet ; a szavaknak is van miliőjük. H a az
olvasmányt részenként letárgyaltuk, következik
annak kérdés ós felelet alakjában való feldolgozása. E z a harmadik és a magyar nyelv
tanítása szempontjából legfontosabb mozzanat,
és épen ezt szokás leginkább elhanyagolni. I t t
beszéljük meg részletesen az olvasmány t a r talmát, i t t magyarázzuk m e g az olvasmány
folyamán előtáruló helyzeteket, jellemeket. Amivel csak lehet — tárggyal, képpel, rajzzal —
iparkodunk a^ tartalmat a tanuló előtt világossá tenni. É s az olvasmány ilyetén részletes
megbeszélésénél — tanító és tanítvány — nem
is ragaszkodnak szigorúan az olvasmány betűihez. Itt ott eltérnek, hozzáadnak vagy elvesz' nek belőle és az olvasmánytárgyalás valóságos
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fejtegetéssé szélesül, mely nemcsak értelmét
fejleszti a tanulónak, de a szöveg rabszolgasága alól fölszabadult beszélgetés révén a magyar nyelv tanításának nagy szolgálatot tesz
és a fogalmazásnak is kitűnő támogatója lesz.
A fogalmazásnak alaki föltétele a helyesírás
ismerete, azért mielőtt a fogalmazásra áttérnénk, előbb ezzel kell végeznünk. A helyesírás nem tudomány — mondja Weszely Ödön.
Inkább a megállapodás dolga. Hogy nem tudomány, bizonyítja az is, hogy folyton változik.
Napjainkban is változik. A helyesírás elveinek
megállapítása körül minden nyelvben, időről
időre valóságos tollharcok folynak. Ez a gyakori változás is megnehezíti elsajátítását. Megtanulása nem is könnyű dolog. Az iskolának
mindig sok baja volt vele. A helyesírás tanításának még nincsen kiforrt módszere. Lélektani alapokon nyugvó módszer képződése még
csak most kezdődik. Tanítványaink helyesírása
ellen minden fokon sok a panasz, jtedig a magyar helyesírás egyike a legkönnyebbeknek.
Nagyrészt úgy írunk, ahogy beszélünk. Sokkal
nehezebb a dolguk az angoloknak, franciáknak
és a németeknek is, mert ezen nyelvekben a
kiejtés és a leírás között roppant különbségek
vannak. Az iskolai munkának tetemes részét
el is pazarolják ennek megtanítására. A francia
iskolákban hetenként háromszor van helyesírási
gyakorlat. Az angolok pedig naponként félórát
fordítanak reá.
Joggal vethetjük fel tehát a kérdést: milyen
legyen a helyesírás tanításának sikerre vezető
módszere? A módszer felett vitatkozókat két
csoportba oszthatjuk. Az egyik csoport azt
mondja, hogy a helyesírás a szem, a fül és a
kéz dolga. É csoport képviselői a helyesírás
megtanításának eszközeiül a másolást és a
tollbamondást fogják ajánlani. A másik, szintén
tekintélyes csoport, a helyesírás tudását az értelem dolgának tartja s ennélfogva a helyesírás
szabályainak megtanulását véli a legfontosabbnak. Melyik csoport álláspontja helyes ? Bizonyos, hogy a szabályok tudása nem elegendő,
mert vannak szók, melyekre nincs szabály. A
helyesírás nem alapszik csupán a kiejtés és a
származás elvén, hanem van benne önkény is.
Az iskolai tapasztalat is bizonyítja, hogy nem
elegendő a szabályok tudása. A tanulók sokszor tudják a szabályt s .mégsem írnak helyesen. Nem az értelemnek fogjuk t e h á t a döntő
szerepet juttatni, habár nem rekesztjük is ki
egészen. Bízzuk különben a döntést a kísérleti
pszichológiára, ez a legilletékesebb az ítéletre.
A kísérleti vizsgálódások pedig e mondatban
foglalhatók össze: a helyesírás inkább az emlékezet, mint az értelem dolga. Emlékezetünkben pedig, s ezt a mindennapi tapasztalat is
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erősíti, az marad meg jobban, amit érzékeink
útján ismertünk meg. Az érzéki ismeret a
a legmaradandóbb. Legfontosabb ismeretszerző
érzékeink pedig a szem, a fül és a tapintás.
A helyesírás tanításánál tehát támaszkodnunk
kell a szemre, szükséges tehát a másolás, de
támaszkodnunk kell a fülre is, fontos eszköz
ennélfogva a tollbamondás is. A kérdés most
már csak az, melyik előzze meg a másikat
s melyiknek kell nagyobb szerepet engedni.
Ebben a kérdésben is a kísérleti lélektan igazít
útba. A kísérleti lélektannak az a része, mely
az emlékezet vizsgálásával foglalkozik, egy igen
fontos fölfedezéssel dicsekedhetik, mely Charcot
francia idegorvos nevéhez fűződik. 0 vette
észre, hogy emlékezőképességüket illetőleg az
emberek különböző típusokba oszthatók. Különösen három, elég élesen megkülönböztethető
típus vehető észre: vizuális, akusztikus vagy
auditív és motorikus. A vizuális típushoz tartozó tanulók könnyebben szereznek látási képzeteket, tehát könnyebben fognak tanulni helyesen írni, ha sokat másolnak. Az akusztikus
típushoz tartozók könnyebben tartják meg a
hangképzeteket, tehát könnyebben tanulják meg
a helyesírást, ha sokat gyakorolják a diktandóírást. A motorikus típushoz tartozók meg a
mozgási képzeteket t a r t j á k meg legkönnyebben,
tehát legkönnyebben úgy tanulják meg a helyesírást, h a a hangokat kiejtik s egyúttal a
megfelelő betű írásához szükséges kézmozdulattal kísérik.* Mi következik mindebből a
helyesírás tanításának gyakorlatára ? Világosan
következik az, hogy mivel egy-egy osztály
tanulói különböző típushoz tartoznak s a tanulók nagy száma az egyéni oktatást lehetetlenné teszi, a helyesírás tanításának mindkét
eszközét, a másolást és tollbamondást elsőbbségi szempontból értékelnünk nem lehet, egyiknek a másik rovására nagyobb teret engednünk
nem szabad, hanem mindkét módot egymás
mellett párhuzamosan kell használnunk.
A másolás alatt azonban nem azt kell értenünk, hogy a könyvből egyszerűen leíratunk
bizonyos szöveget. A lemásolandó szöveget
előbb le kell tárgyalni. E l kell közösen olvasni
és a leírás módjára a tanulókat figyelmeztetni.
Bizonyos fokozatosságot is kell tartani. A gyermekek kezdetben lemásolják a falitábláról vagy
az ABC-és könyvből a megismertetett betűket. Ujságdarabokat osztunk ki a gyermekek
között s írónnal kitörlik a magánhangzókat,
majd a mássalhangzókat. Később szókat másoltatunk s azokat szótagokra bontatjuk. A könyv* L. Weszely Ödön dr.: A magyarnydvi oktatás
módszeréről. Budapest. Lampel. 19Ó8. 35—37. 1. és

U. a.: A modern pedagógia útjain. Budapest. FranklinTársulat. 1909. 328—344. 1.
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"bői másoltatjuk az elolvasott és megbeszélt
rövid mondatokat, majd apróbb olvasmányokat. A tollbamondásnál is fokozatosságra kell
törekednünk. A diktálás sok nehézséggel jár.
Többször végig kell olvasnunk a leírandó
szöveget, először összefüggően s azután részletezve. Eleinte a hibákra, diktálás közben előre
felhívjuk a figyelmet, később nem. A helyesírás
tanításának harmadik módjaként a tanterv az
emlékezetből való írást ajánlja. Ez már inkább
próbája a helyesírás tudásának, akár az osztásnak
a szorzás. A helyesírás tanításának eszközeit
ezzel még nem merítettük ki, tanulása folytatódik azoknál a gyakorlatoknál is, melyek
már a fogalmazás tanítását szolgálják. És
ezzel áttérhetünk a fogalmazás tanításának
kérdésére.
Lehet-e a fogalmazást tanítani? Csak bizonyos értelemben lehet. A fogalmazás teljesen
egyéni dolog, a legszorosabban összefügg a
lélek egyéni tartalmával. Igaza van a francia
mondásnak: le style c'est l'homme — a stílus
az ember. A németek sokat vesződnek a stílus tanításával elméletileg és gyakorlatilag
s aligha van rosszabb stiliszta a németnél,
Ebből az következnék, hogy a fogalmazást
tanítani nem lehet. Valószínű, hogy az iskola
nem sokat tehet. A jó stílus sokban függ
a környezettől. Függ az átörökléstől is.
A franciák kitűnő stiliszták. Mit tehet mégis
az iskola?
A fogalmazás fogalmából kell kiindulnunk.
A fogalmazásban, azt hisszük, három lényeges
jegyet lehet megkülönböztetni. Mind a három
olyan, mely már egyenként is sok tekintetben
biztosítéka a cél elérésének. A fogalmazás
a lelki tartalom kifejezése. Első tehát a tartalom. Akinek nincs mit írni, az nem írhat.
A tartalomnak formát is kell adni. Olyan formát, amely a tartalomnak leginkább megfelel.
A stílus tehát a tartalom és a forma harmóniája. Ez nem mindenkinek egyformán sikerül.
Egyik különbség a költő és a többi ember
között épen ebben rejlik. Hogy a forma
mennyire fontos, erre klasszikus példa Rousseau, ki örök halhatatlanságát, paradox gondolatain és merészségén kívül, nagyrészt stílusa
ragyogó voltának köszönheti. Harmadik lényeges jegye a fogalmazásnak a rend, a gondolatok egymásutánja. A gondolat értékét a
környezet, a rend adja meg. A tudományos
müvek mint rendszerek értékesek.
Spinoza
Ethikájának örök értékességét nem a benne
foglalt gondolatok változhatatlansága fogja
biztosítani, de az a bámulatos rendszeresség,
melybe azokat belefoglalnia sikerült.
A fogalmazás tehát a rendezett tartalom és
a forma harmóniája. Az iskola ezek közül
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mit adhat. Tartalmat csak csekély mértékben,
mert a tanítás nem mindenható. Sokban taníthatja a rendbeszedést, a gondolatok elrendezésének képességét. Leginkább taníthat formát,
kifejezést. És a magyar nyelv tanítása szempontjából épen ez a fontos.
Hogy a fogalmazás tanítása termékeny legyen, talán a következő kérdéseket kell tisztáznunk: mi legyen a fogalmazvány alakja, milyen fokozatosságot kell követnünk tanításában, honnan vegyük a témákat, milyen legyen
maga az eljárás és milyen a javítás?
Ha az emberi elme által alkotott ítéleteket
vizsgálat alá vesszük, azt találjuk, hogy azok
háromfélék: leíró, elbeszélő és magyarázó ítéletek. Legelső ítéleteink olyanok, melyeknek
állítmányában időbeli mozzanat van, azaz a
gyermek legelső ítéletei elbeszélő ítéletek.
Következéskép ezek a legkönnyebbek. Világos
tehát, hogy fogalmazványaink alapja inkább
elbeszélés, mint leírás legyen. Az elbeszélésben a fogalmazás egyik lényeges jegye, az
elrendezés nem szerepel, mert az esemény
maga diktálja a sorrendet. A leírás ellenben
egyike a legnehezebb műfajoknak.
Milyen fokozatosságot kövessünk ? A tanításnak fokozatosnak kell lennie. A fogalmazás
tanítása megkezdődhetik már a II. osztályban,
az emlékezetből való íratással. A beszédgyakorlatok révén a gyermekek megismerkedtek
egy-egy állattal s annak a hangjával. Az ilyen
hangutánzásokat emlékezetből íratjuk le. Megkérdezzük pl. hogy szól a bika. A gyermekek
mondják s azután írják. Később nem is kérdezzük, csak kiakasztjuk az óra, a csacsi stb.
képét s a gyermekek leírják a hangját. Innen
már csak egy lépés, hogy annak a nevét is
írják, ami szól. így lassan egész mondatokat
írnak már. Ez már igazi fogalmazás, mert
hiszen a fogalmazás nem is egyéb, mint mondatok szerkesztése. A következő fok az lesz,
hogy a letárgyalt olvasmányból feltett kérdésekre feleleteket íratunk. Majd letárgyalt olvasmányokat emlékezetből leíratunk. Nem baj, ha
tanulóink szóról szóra írják is le az olvasmányt, mert ezzel is formákat tanultak. A fogalmazványok témáját azonban nemcsak a már
tanultakból meríthetjük. Meríthetjük a gyermekek szemlélete körébe eső dolgokból, átélt
eseményekből. Az ilyen fogalmazást mindig
szóbeli megbeszélésnek kell megelőznie. A megbeszélés a gondolatok gyűjtéséből és elrendezéséből áll. Az itt követett eljárás kétféle
lehet. Vagy a tanító vezeti kérdéseivel az
egész munkát, vagy a fogalmazvány kialakítását a gyermekekre bízza s ő csak kiigazít,
ösztönöz, irányt ad. Erre a szóbeli megbeszélésre nagy gondot kell fordítani. Ez tanítja a
36*
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gyermeket gondolkozni, a gondolatok értékét
megítélni s a magyar nyelv tanítását is nagyban szolgálja. A fogalmazás tanításában követett fokozatosság legmagasabb foka a szabad
fogalmazás, amikor a gyermekek már annyira
haladtak, hogy minden előkészítés nélkül fogalmaznak. Ilyen feladatot azonban keveset kell
adni s annak tárgyát is maguk a gyermekek
válasszák. A fogalmazás tanításának fokozatai
tehát: az emlékezetből való írás, a szemlélet
körébe eső dolgokról való írás és végül a szabad fogalmazás. Elvünk legyen, hogy mindennap délelőtt és délután, bármily keveset is,
írassunk a gyermekekkel.
Az írásbeli munkákat át is kell nézni, ki
is kell javítani. Osztatlan iskolában ez felette
nehéz munka. A tanító úgy is segíthet magán, hogy a II. osztály dolgozatait a következő félórában átnézeti a III-ik, ezekét a IY-ik
stb. osztállyal. Ez azonban csak a szükségből
való kisegítés. A dolgozatokat valóban a tanítónak kell átnéznie. Ezen munkájában főként
arra törekedjék, hogy az egyes évfolyamok általános hibáira jöjjön rá. A dolgozatok átnézésekor az alsóbb osztályokban a hibát
mindjárt javítsa ki, a felsőbb osztályokban
csak akkor, ha azt gondolja, hogy a gyermek
a puszta aláhúzás mellett nem tudná a hiba
okát megtalálni. A javítás azután közös megbeszélés útján történjék. A közös javításból
sokat okulnak a gyermekek; új kifejezéseket,
fordulatokat tanulnak, helyesírási elveket sajátítanak el. A fogalmazvány külső alakjára,
tisztaságára is nagy gondot kell fordítani.
Mielőtt a magyar nyelv tanításának módszerére vonatkozó fejtegetéseinket befejeznők,
még egy kérdést kell tisztáznunk és ez a
nyelvtan tanításának kérdése. Az új tanterv
ugyan a nyelvtant sehol sem említi, de beszél nyelvgyakorlatokról, amely elnevezés alatt
mégis csak a magyar nyelv legelemibb törvényeinek összességét kell értenünk. Fölvethetjük tehát a kérdést, van-e helye a népiskolában a nyelvtannak, szükséges-e e fokon
a nyelvtant tanítani ? Sok érvet lehetne amellett felhozni, hogy nyelvtant tanítani az elemi
iskolában felesleges és annál inkább felesleges
a nem-magyar tanításnyelvű
népiskolában.
Nyelvet akarunk tanítani és nem nyelvtant. A
nyelv megtanulása a gyakorlat dolga, a nyelvtan meg elmélet. A nyelv tudásának nem okvetlen feltétele a nyelvtan tudása. És azután
a grammatika tanításának kérdése, a grammatika pedagógiai szerepe még egyáltalán
nincsen tisztázva. Ez alapon sokan a grammatikát fölösleges tanulmánynak tartják. Pedig a nyelvtan tanítása mellett három nagy,
súlyos érvet lehet felhozni. Az első érv, hogy
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a nyelvtan tudása öntudatossá teszi a gyakorlatot. Öntudatossá tenni a gyakorlatot pedig
annyi, mint értékessé tenni. Mindennek az értéke, amit mi sokra becsülünk, — a vagyon,
az egészség, a jó kedély — eltörpül az öntudat roppant értéke mellett. És pedig, mert
mindent csak úgy tarthatunk értékesnek, ha
tudunk róla. Az öntudat minden értékelésnek
a feltétele. A nyelvtudást tehát el kell látnunk az öntudatosságnak a népiskolában elérhető fokával, ha értékessé, fejlődésképessé
akarjuk tenni. A második érv, hogy a nyelvtannak formális, erőképző értéke van, mert az
elmét gyakorolja az elvont gondolkozásban.
A harmadik érv, hogy segíti, támogatja a
helyesírást.
Nyelvtant tehát kell tanítani, a lényeges
csak, hogy helyesen tanítsuk. Sokáig rosszul
tanították s még ma is sok helyen rosszul tanítják. Ennek kultúrtörténeti oka van. A középkorban és az újkor első századaiban is a
latin volt a tudomány és a műveltség nyelve
Ez a hosszú idő elegendő volt arra, hogy a
latin grammatikát minden részletében kidolgozzák. Mikor a nemzeti művelődés, a nemzeti nyelvek használatának gondolata tért kezdett hódítani, minden egyes nyelvben előállott
annak szüksége, hogy grammatikáját megszerkessze. Egy nyelv törvényeinek megállapítása és rendszerbe szedése pedig csak hoszszas és fáradságos munkának lehet az eredménye. A latin nyelv kategóriái már pontosan
meg voltak állapítva, legkényelmesebb volt
tehát a nemzeti nyelveket is a latin nyelv
kategóriáiba beleszorítani. A mi első grammatikáink is ilyenek. Erdősi Silvester János
és Szenczi Molnár Albert a magyar nyelvet a
latin mintájára elemzik. Még nem vették észre,
hogy minden nyelvnek meg van a maga szelleme, élete. Ezt csak újabban a néplélektani
kutatások derítették ki, életet adván egy új
tudománynak: az összehasonlító nyelvtudománynak.
Nyelvtant tehát kell és lehet tanítani, csak
helyesen tanítsuk. A helyesebb tanítás elveit
röviden a következő pontokba foglalhatjuk. A
nyelvtan tanításának módszere nem lehet tudományos, annak gyakorlatinak
kell lennie.*
Gyakorlati pedig akkor, ha szemléltetésen
alapszik. A szemléltetési eszköz itt a példa és
pedig nem egy, de sok hasonló példa, mert
egy példából szabályt levonni nem lehet. Tehát sok analóg példát kell bemutatni, ezeket
helyesen csoportosítani, alkalmas kérdésekkel
* L. részletesebben Weszely Ödön dr.: A magyarnyelvi oktatás módszeréről. Bpest. Lampel R. 1908.
15. s a követk. 1.
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rávezetni a tanulót, hogy a példákon ő maga
vegye észre az ismertetendő nyelvtényt s ő
maga fogalmazza meg a szabályt. Ebből látszik, hogy a nyelvtan tanításának inductívnek
kell lennie. Az ilyen eljárás nem sok dolgot
ad a tanulónak, de annál többet a tanítónak,
mert a példák százait gyűjteni és feldolgozni
óriási munka, melyet pedig az óra előtt kell
elvégeznie. Kérdés, honnan vegyük ezt a sok
példát. Sokan azt mondják, hogy az olvasmányokból. De az olvasmányokban nincsen elég
példa, sokszor egy sincs, mert az olvasmányok
írója nem gondolt arra, hogy őt nyelvtani törvények szemléltetésére is fel akarják használni.
E s mégis, az olvasmányokból kell kiindulni,
mert meg vannak ott a példák, csak nincsenek készen. Meg van ott az anyag, amelyből
a gyermekekkel közösen megszerkesztjük a
példamondatokat. Ha pedig máshonnan veszszük a példákat, mert vehetjük, arral kell
ügyelnünk, hogy azok egy tárgy- vagy fogalomkörbe tartozzanak.
A második elv az analitikus
haladás elve.
Ez elv annyit jelent, hogy mindig egészből
kell kiindulnunk. A legnagyobb nyelvi egység
a mondat. Ez a tárgyalás kiinduló pontja s
mindvégig a középpontja, vagyis a nyelvtant
mondattani alapon kell tanítanunk. Ebből az
következik, hogy a mondattan
az igazán fontos. A mondattani elemzés az igazán értelemfejlesztő, ezt kell sokat gyakorolni, ezzel kell
sokat foglalkozni, ellenben a szótannak kevés
jelentősége van, vagy legalább is minden
esetre sokkal kevesebb, mint amennyit e résznek a legtöbb iskolában tulajdonítanak. A
mondattan a fontos és mindenekfölött fontos
az alany és az állítmány. Kettejük között az
állítmányé az elsőség, mert ezzel kell kérdezni. Hiba azt kérdezni, hogy az állítmány
milyen kérdésre felel, mert az állítmány
maga a kérdés, ezzel kérdezünk. A mondattani boncolásnál legnehezebb a kérdés. Felelni könnyű, ellenben a kérdést feltenni nehéz, Arra kell törekednünk, hogy a tanulók
intézzék a kérdést, mert ha fel tudják tenni
a kérdést, ez biztos jele annak, hogy a dolgot értik. A kérdésre úgy vezethetjük r á őket,
hogy néhány mondaton keresztül mi kérdezünk, azután a jobbakkal kérdeztetünk s lassanként megtanulja az egész osztály.
S ezzel, miután a magyar nyelv tanításának
fontosabb területeit áttekintettük, fejtegetéseink végéhez jutottunk. Sok újat nem nyújthattunk, célunk inkább az volt, hogy az ittott elszórtan található gondolatokat egy öszszefüggő, egységes, könnyen áttekinthető rendszerbe foglaljuk.
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A klasszikus és romantikus dráma.
Irta: Benedek

Marcell

dr.

A magyar irodalom története csak akkor
állhat egészen tisztán szemünk előtt, ha legalább futólagos pillantást vetünk azoknak a
nemzeteknek az irodalmára, melyek a magyarnál
szerencsésebb viszonyok között fejlődvén, sokszor szolgáltak nekünk mintaképül. Különösen
drámairodalmunk oly későn fejlődött és színpadjainkon oly sokáig uralkodott az idegen irodalom, hogy ennek főbb irányaival, jelszavaival
tisztában kell lennünk. Ez irányok s az őket kifejező jelszavak között a legfontosabb az egymással heves küzdelemben álló klasszicizmus és
romanticizmus. Az irodalom minden ágában
heves volt e két irány küzdelme, de leghevesebb a drámában. Hogy mit jelentenek valójában ezek a sokat emlegetett jelszavak, mi
volt a hivatásuk a dráma történetében: ezt
óhajtjuk a következőkben megvilágítani. Minthogy e küzdelem a francia színpadon dőlt el,
tanulmányunk központja a francia drámairodalom lesz. A középkori francia dráma rövid
áttekintése után látni fogjuk, hogyan fejlődik
ki a XVII. században a klasszikus, helyesebben
új-klasszikus irány; hogy sekélyesedik el a
XVIII. században és a XIX. elején, s hogyan
verik le 1830 táján az „álklasszikusokat 1- a
romantikusok. Eközben egy percre sem tévesztjük szem elől a magyar irodalmat; a korszellem okozta találkozásokat és a kétségtelen
francia hatásokat.
A francia dráma is, mint az egész keresztény
dráma,' az istentiszteletből ered. Már maga
O a
mise formája is d r á m a i ; azzá teszik a pap és
a ministránsok párbeszédei, mozdulatai, a kórus
szerepe, stb. A középkorban még inkább
törődött azzal az egyház, hogy a hívek szemét
és képzeletét foglalkoztassa, mint ma. A vallásos oktatásnak, a bibliai történetek ismertetésének egyedüli helye is a templom volt.
Lassanként odáig fejlődtek a dolgok, hogy a
templomban előadták Jézus életének azt a
részét, melynek ünneplése az istentisztelet
tárgya volt. A szentek ünnepei is külön darabok
keletkezésére adtak alkalmat. Lassanként azonban az előadások elválnak az istentisztelettől,
profán abbak lesznek. A XII. század második
felében már a nemzeti nyelv, vagyis az egyes
vidékek táj szólása kezd szerepelni a latin
helyett. Amint ezt egyszer bevezették, hamarosan úrrá lett s ezzel a dráma lassanként
elvilágiasodott. A templomból kikerül a szabad térre. A szerzőknek gondjuk kezd lenni
arra, hogy darabjukat megfelelően állítsák
ki s a szerepeket híven és jól mondják el.
Akad egy-egy irodalmibb értékű darab is.
<
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Amint a passzió-ról áttérnek az ú j tárgyra,
sok profán, sőt bohózati elem költözik be
a drámába. A fennmaradt munkák közül legjobb Jean Bodel „Jeu de Saint-Nicolasu - a
(Szent Miklósról szóló játék); innen kezdve a
XY. századig nincs emelkedés. A XIII—XIY.
század írói egyéb tárgyak mellett nagy szeretettel választják Máriát darabjaik hőséül. Ezek
a csodánalc (miracle) nevezett darabok nagyrészt hihetetlenül durvák. A legelvetemültebb
bűnösök szabadulnak meg bennük a pokolból
Mária közbenjárására, amiért hozzá imádkoztak.
E darabok típusaként a XIII. századbeli
Rutebeuf „Miracle de Théophile^ jét említi az
irodalomtörténet.
A vallásos drámákon, a misztériumokon és
miracle-okon kívül komikus dráma is kezdett
kifejlődni. Félig rögtönzött, összefüggéstelen
bohózatok ezek. Lehet, hogy a római-görög
kultura bukásakor a régi színház legkevésbbé
irodalmi, legnépszerűbb része fennmaradt komédiások kezén. Ezek tarthattak fenn bizonyos
durva tradíciókat. A külső formát egyébként
a vallásos drámáktól tanulták el. A XIII.
századból egyedüli emléke a komikus drámának
Adam de la Iíálle két darabja. Ezekben van
valami kellem és kedvesség. A XIV. század
még szegényebb emlékekben.
A XIV. században már megkezdődik azoknak a színjátszó társulatoknak a szervezkedése,
melyeken a következő század színháza nyugodni fog. Valószínű, hogy a diákok is játszottak kollégiumaikban komikus darabokat.
Mondottuk, hogy a darabok majd mind elvesztek ; egy értékes munka mégis fennmaradt
ebből az időből: az egész világon ismert
Grizeldisz története, ritka finomsággal feldolgozva. Megható az a része, mikor Grizeldisz
kéri férjét, hogy utódjával gyöngédebben bánjék majd, mint vele, mert fiatalabb, gyöngébb,
nem bír ki annyit, mint ő.
A XV. század közepétől kezdve élénkebb,
színesebb a francia dráma története. A százéves háború vége és a vallásháborúk kezdete
között levő nyugalmas időben az abszolút
királyság védelme alatt a kevésbé zaklatott,
gazdagabb polgárság szenvedélyesen érdeklődik
a drámai előadások iránt. Egész Franciaországban színpadok épülnek, komoly és víg
előadások számára.
A misztériumolt ezideig néma jelenetek,
élőképek voltak; mithológiai, allegóriai vagy
keresztény tárgyúak; ünnepeken, királyok és
előkelőségek tiszteletére mutatták be őket.
1450 felé szállt át ez a név a drámai előadásokra. A liturgikus eredet annyiban meglátszik a misztériumokon,
hogy
tárgya
majd mindnek vallásos. Alapul a biblia, az
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apokrif evangéliumok és a szentek élete szolgál ; a témák a világ teremtésétől Szent
Lajosig váltakoznak. Vannak ciklusos, összefoglaló művek is, melyek 50—60.000 verssorból állanak. Profántárgyú misztérium egészen
a XVI. század közepéig igen kevés van. Vallásos jellegük megmarad: „Isten dicsőségére,
a szegény nép okulására" játszák őket. Költségeiket hol a papság, hol egy főúr, hol a
város, hol meg egy céh viseli. Voltak időleges
színtársulatok, melyek egy bizonyos misztérium előadására alakultak, közösen viselték
a költségeket és osztoztak a nyereségen. A
színészek, azaz hogy műkedvelők, a társadalom
minden ágából kerültek ki; Jézus szerepét
mindig pap játszotta. Az előadások több napig,
néha hetekig tartottak. E rengeteg hosszúságú
darabok szerzői persze még nem is álmodtak
a hely, idő és cselekmény egységéről, a klaszszikusok később oly szigorúan alkalmazott
törvényéről. A színpad erősen realista volt,
annyiban, hogy mindent megmutatott, amit
csak lehetett; iparkodott a szemre és az
érzékekre hatni; de viszont mindabban, amit
el lehetett képzeltetni, a konvencióra támaszkodott: a 30—50 méter széles színpadon
szimbolikusan jelezve volt minden hely, ahol
a darab egyes jelenetei játszódtak s a közönségnek el kellett hinnie, hogy pl. a mennyországból a pokolba, vagy egyik városból a
másikba ment a szinész, aki átment a színpadon.
A nép nagy türelemmel hallgatta ezeket az
előadásokat; a naiv lelkekre nagy erővel hatott
az érzékeik előtt megelevenült biblia. De ami
a népet legjobban érdekli, az mégis a saját
élete. A misztériumok lassanként megtelnek
realisztikus népjelenetekkel, vaskos, bohózati
formában. Művészi tekintetben nem jelentenek
haladást.
Mióta az előadások kiszorultak a klastromokból, mint említettük, szabad téren tartották
őket. A Confrérie des Passions (a passziójátszók
társasága), mely a XV. század elején kizárólagos
jogot kapott Párisban és vidékén színielőadások
tartására, először játszott födött teremben.
Kisebb színpadjuk lévén, kevesebb helyen kellett lejátszatniok darabjaik cselekményét s
ezzel öntudatlanul is elősegítették az egységek
későbbi törvényét. A renaissance és a protestantizmus, két különböző szempontból ugyan,
de megtámadta őket. 1548-ban megtiltották a
Confrérie-nek, hogy vallásos tárgyú darabokat
adjon. Ez a tilalom gyökerében támadta meg;
félszázadig halódott még, azután helyet adott
egy másik társaságnak, melyre rögtön rá fogunk térni.
A profán és komikus dráma ugyanolyan
bőséggel fejlődött, mint a vallásos. .Hivatásos
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színészek a XVI. század előtt nem voltak, s
a század közepén keletkezik az első szervezett
színtársulat. Addig inkább magánjellegű társaságok foglalkoztak mulatságból színielőadások
rendezésével is. Két ilyen vált nevezetessé: la
Basoche és les Enfants sans souci, máskép:
les Sots. Három fajtája volt a profán színműnek : a farce és a moralité, melyeket eleinte
a Basoche játszott, s a sottie, a Sot-ok sajátja.
Később közössé tették műsorukat és minden
színielőadáson mind a háromféle darab szerepelt. A moralité változatos tárgyú, mondhatni,
a mai értelemben vett dráma volt, erkölcsi
célzattal. A XVI. század közepétől kezdve
különösen gyakoriak. Néha a tragédia nevet
is bitorolják. (A magyar irodalomban a Comicotragoedia című moralitásra utalhatunk. A moralizálás a korszellem sajátsága volt.) A XVI.
század vallási villongásai erős nyomokat hagynak a darabokon: a megmaradt moralitások
negyedrésze polémikus természetű. (Nálunk is
elég gyakran szegődött a dráma a vallásos
polémia szolgálatába: pl. Igaz papság tüköré,
Comoedia de matrimoni sacerdotum; Comoedia
Válaszutina és egyes részeiben a Balassi
Menyhárt árultatása is.) Mint a moralitás, a
sottie is gyakran politikai és társadalmi szatíra
eszköze volt. Míg ezek általánosabb tárgyúak,
a farce speciális, mindennapi esetekkel foglalkozott, durva komikummal, minden művészi
forma nélkül. (Nálunk iskoladrámák felvonásai
között, jóval később is játszottak ilyen durva
jeleneteket.) Vagy 150 farce maradt ránk a XV.
és XVI. századból, de ez csak elenyésző csekély
része lehet e kor termelésének. Egy-két ügyesebb darab mellett örökéletű marad a Patelin
ügyvéd, melyet azóta újból is feldolgoztak. (E
feldolgozást, Brueys művét, Theisz Gyula
magyarra is lefordította.) Tárgya az, hogy egy
csaló kereskedőt becsap egy csaló ügyvéd s
ennek az ügyvédnek az eszén is túljár egy
paraszt, ugyanazzal a fogással, amire ő tanította a kereskedő ellen: t. i. minden kérdésre
bégetéssel felel. A darab a XV. század vége
felé, alighanem Párisban íródott, szerzője
ismeretlen. Egyedülálló jelenség, nem jelent
sem kezdetet, sem véget. A farce-nak, általánosságban, nem igen volt köze az irodalomhoz.
Szerencsésebb volt, mint a moralité és a sottie:
a renaissance és a vallásháború viharai elkerülték és Moliére még támaszkodhatott rá a
XVI. században.
A francia renaissance, mint az irodalom
többi ágában, a drámában is az olasznak ismétlése. A humanisták elegáns latin nyelvre
fordítják a klasszikus görög drámákat; utánozzák is őket. E darabokat a kollégiumok ifjúsága adja elő és hallgatja végig. Jodelle iskolát
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csinált Kleopátrájával és Didójával. Követői
közül Gamier és Monclirétien
jelentékeny
költői tehetségek, de a tulajdonképeni drámától
még messze vannak. Előbbinek tragédiái túlságosan szónokiasak, az utóbbi művei lírásak.
Már náluk is fellép az a később végzetessé
váló tévedés, hogy ha mindenben utánozzák a
bámult klasszikusokat, utói is érhetik őket.
Seneca drámáin, tehát már gyönge utánzatokon
keresztül bámulták a klasszicizmust; ezt a
„szalon-tragikust" az itáliai humoristák hozták
színpadra. Seneca példájához járultak Aristoteles
Poétikájának teljesen félreértett szabályai.
Össze-vissza megállapították ezekből, hogy a
tragédiában kell monológ, kórus, álom, szellemjelenés, istenek, bölcs mondások, hosszú
előadások, csattanós válaszok; cselekményül
egy és pedig nevezetes esemény; szerencsétlen
kimenetel, emelkedett stílus, szerves forma;
egy napon túl nem terjedő idő: mindez mélyebb
értelem, belső szükségesség és összefüggés
nélkül. Drámáik lírai és rhetorikus részletek
összetűzései. Eredetibbek, érdekesebbek ott,
ahol nem klasszikus, hanem bibliai vagy modern tárgyakat választanak: de itt sem drámai,
hanem lírai vagy rhetorikus tehetség, ami kiütközik. Még gyöngébbek ott, ahol az antik
írókat egyáltalán nem utánozhatják: az olasz
hatás alatt írott pásztorjátélíolcban.
Mindezek a darabok nem szólnak többé a
nagyközönségnek. Művelt dilletánsok szavalják
inkább, mint játszák őket egy kis, finomkodó
közönség előtt. A tulajdonképeni „nyilvános"
dráma a XVI. század második felében a Hotel
de Bourgogne-han tengődött. 1599-ben, mint
föntebb jeleztük, a Confrérie de la Passion
átadta a helyét egy truppnak, mely némi megszakítással ott töltötte a XVII. század első
három évtizedét, s melynek költője Alexandre
Hardy volt, a francia drama újjáteremtője. 0
adatta először igazi közönség előtt a tragédiáit
és ő tekintette a klasszikusoktól vett témáit
igazán drámai, nem pedig lírai és rhetorikai
témáknak. Megjegyzendő, hogy a komédiások
átvették a Confrérie díszleteit s ez meghatározta a tragédiák technikáját is. Ezek is több
színen játszódtak s e színek szimbolikusan
egyszerre jelezve voltak a színpadon. Amint a
helyet szabadon változtatták s a színpadról
kimenés és visszajövés egész utazást helyettesíthetett, ugyanígy bántak az idővel is. Néha
egyes jelenetek között is egész esztendők eltelését kellett elképzelni. Ami Hardyt illeti:
nem igen találunk benne finomságot, poézist,
stílust, de van érzéke a drámaiság iránt. Hat
vagy hétszáz darabjával, melyek minden tudós
szabályosságtól mentek, de a régi misztériumoknál kerekebb szerkezetűek, harminc éven
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át tartotta fenn a Hotel de Bourgogne színtársulatát. Divatossá tette az addig megvetett
francia színházat; az előkelő társaság írói is
elvitték darabjaikat a komédiásokhoz, hölgyek
is kezdtek a színházba járni és maga a nagyhatalmú bíbornok, Richelieu (akit különben
drámaírói ambíciók is hevítettek) szintén kedvelte őket.
Ekkor jelenik meg a nagy nyilvánosság
előtt a hely, idő és cselekmény egységének, a
hármas egységnek híres szabálya. A tudósok,
mint láttuk, régen ismerték; olaszok, spanyolok, angolok is megállapították, vitatkoztak
rajta, de sehol olyan jelentőségre nem emelkedett, mint Franciaországban. Hódításának
gyorsasága is bámulatos. Hardy még nem sejt
róla semmit; első darabjában, Mélite-ben,maga
Corneille sem. E g y Mairet nevű jelentéktelen
író szerezte meg magának azt a nevezetességet,
hogy az ő, 1634-ben adott Sophonisbe-je volt
az első szabályos francia tragédia. A Hotel
de Bourgogne színészei tradícióból is, érdekből
is ellene voltak az újításnak; egy konkurrens
színtársulat, Mondory-é kapta fel, mely 1629ben telepedett meg Párisban. Folyt a vitatkozás
előszavakban és értekezésekben, akárcsak később
a romantika idején. Most a klasszikus dráma
lesz a győztes. 1640-től kezdve egyedül uralkodik. Miért? Mert a józan észre hivatkozik.
1637-ben jelenik meg Descartes híres munkája, a Discours de la Methode, mely a raisont,
a józan észt teszi a hit, a tekintélyek helyébe.
0 is, mint az új klasszikusok, csak az igazat
találja szépnek. É s Cjnapélain, a finomkodók
(précieux-k) írója, a józan ész nevében mondja
egyedül helyesnek a klasszikusokból — Aristoteles és Horatius Ars poetica-iból — merített szabályokat. 0 alkalmazza először elméletileg a hármas egység törvényét a francia
tragédiára.
A tragédia így is azon az úton volt, hogy
egységesebb legyen. Aristoteles tekintélye csak
siettette ezt a fejlődést és, sajnos, sokáig megakadályozta a hagyományokhoz rendkívül ragaszkodó franciákat abban, hogy más úton is
haladjanak a tökéletesség felé. Annyi bizonyos,
hogy most, a józan ész uralma idején, jókor
j ö t t ez a törvény. A szárazabb lelkű, a képzelőtehetség nélküli, mindenütt valószerűséget
kereső és éles eszére büszke néző nem hitte
el már a gyors hely változásokat, a többéves
időközöket, nem keltettek benne illúziót a
szimbolikus díszletek. Az egységek törvénye
azért hódított olyan gyorsan, mert azt hitték,
hogy ez megszünteti a régi színpad összes
konvencióit, teljes illúziót fog kelteni. A realizmus diadala volt ez a képzelet fölött. A
későbbiekben lesz majd alkalmunk megvitatni:
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mennyiben sikerült az illúziókeltés a hármas
egység törvényének segítségével.
Elvben tehát kialakult már a francia tragédia.
A valóságban azonban még mindig késett az
igazi költő, aki egyesítette volna magában a
színpad ismeretét, a drámaiságot az emberi
lélek ismeretével és művészi kifejezésével. A
précieux k túlzott finomkodása és a nagyközönség rossz tulajdonságaira számító írók
végtelen durvaságai: e két szélsőség között
hánykolódik
a
francia tragédia.
Végre,
1636 végén, vagy 1737 elején, megjelenik egy
darab, a drámaírók általános elképedésére, a
közönség lelkes tapsai között. Ez a darab veti
m e g az alapját a francia klasszikus tragédiának. Címe: Le Cid, szerzője: Pierre Corneille.
(Folyt, köv.)

Vörösmarty mint prózaíró.
írta: Iiadnai

OszJcár dr.

(Második közlemény.)

Vörösmarty mint levélíró.
Vörösmarty
levelezését egész összességében kitűnően jellemzi
Gyulai, mikor ezeket mondja: „Vörösmarty
nem értett a levélírás mesterségéhez, sem magáról, sem másról nem tudott szellemesen csevegni, vagy ódai lelkesüléssel ömledezni. Valóban Vörösmarty ép oly rest levélíró, mint kevés
szavú s leveleiben rendesen csak a szükségesebbre szorítkozott. Ritkán nyílt meg vagy
engedte át magát felindulásnak s épen nem
kedvelte sem a szívből jövő, sem a mesterkélt
bókokat. Kazinczy levélírónak született annyira,
hogy leveleiben nemcsak, mint stiliszta a legkitűnőbb, hanem jellemének szeretetreméltósága és gyengédsége is ott nyilatkozik leghívebben. A levélírásban ép oly kevés érintkező
p o n t volt köztük, mint költészetükben."
Vörösmarty egyéniségét nem állapíthatjuk
meg pusztán saját leveleiből, sokszor segítségünkre vannak a levelekre érkezett feleletek.
Kétszáz és egynéhány kiadott levele, ha
számra, tartalomra messze elmaradnak is a
Kazinczyéitől, mégis ránk nézve igen értékesek,
m e r t egyéniségének sok érdekes vonását őrzik.
Igaz, hogy életének legérdekesebb korszakából való leveleit a család még eddig nem
bocsátotta közre, de azt így is megállapíthatjuk,
hogy nem volt szorgalmas levélíró.
Akikkel csak levelezésben állott, mind panaszkodnak a válasz késedelmezése miatt. Különösen Deák az, akinek 1829, 30—31-ből való
levelei telve vannak szemrehányásokkal. Deákhoz intézett levelében különben maga Vörösm a r t y is bevallja lustaságát, mikor ezt í r j a :
„lustaságomért panaszkodol . . . lustaságomért
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ne pörölj . . . káromkodással kevert zúgolódás
közben hanyagságomat emlegeted, a levélírásiszonyomat és mindazon bűnt, mely szerint a
meztelen kétlábú állat választ írni elmulaszt."
Eddig kiadott leveleinek legnagyobb részét
nejébez, Deákhoz, Wesselényihez, Fábiánhoz,
Stettnerhez, Egyedhez, Teslérhez, Kazinczyhoz,
Toldyhoz és Kovács Pálhoz intézte. Többnyire
igen rövidek, csak néhány sorból állók. Tartalmuk szegényes. Tárgykörük a haza, család
s a barátság. Előadásmódja őszinte, egyszerű,
közvetlen. Rövidszavú soraiban egy tőrőlmetszett magyar jellem egyeneslelkűsége ragad
meg.
Vegyük már most sorra őket alaki, tárgyi
és egyéni jelentőségük szerint.
Pormájuk sokszor zavaros. Ezt látjuk, 1825
aug. 2-án, Stettnerhez írt levelében, hol kéthárom dolgot is, zavaros össze-visszaságba
kever. S ezt gyakran teszi, mert, mint ő mondja,
barátai mindig újdonságot várnak s így a
megveszett „cukorsüteményes legénytől" az
„Auróra" szedéséig, rend nélkül mindent összehord. Deák is megjegyzi ezt 1827 okt. 27-én
kelt levelében. „Aligha az epistolse obscurorum
virorum sokat nem forog kezedben; mert egy
idő óta, leveleid szinte oly zavartak, oly
homályosak, mint azoké . . . Némely leveledben nem sokkal jobb az összefüggés, mint a
kadarkalével jóllakott göcseji parasztnak okoskodásában."
Hogy Deák ép a göcseji paraszt hasonlatát
veszi, részben célzás is lehet Vörösmarty óhajára, ki a göcseji vidéknek beszédmódja iránt
kér „tudományt". Vörösmarty nyelvtanulmányának és egyéb tudományos érdeklődésének
nyomát több ízben is megtaláljuk leveleiben,
így Stettnerrel, ki ortografiáját kifogásolta,
polémiát folytat 1825 dec. 4., 12. és 18-án
kelt leveleiben.
Leveleiben azonban nemcsak a nyelvészet
egyes vitás kérdéseit fejtegeti csodálatos, türelmes részletezéssel; hanem Toldyhoz 1850-ben
írt levelében egy, a magyar drámairodalom
teljesebb kifejléséhez alakítandó drámai társulat
érdekében egész tervezetet közöl, részletesen
kidolgozott alapszabályokkal.
Tudományos munkásságán kívül, költői tevékenységéről is értesülünk. így Wesselényihez
írt levelében arról panaszkodik, hogy a helytartótanács felszólítására az Akadémia által
kiadandó iskolakönyvek szerkesztése rendkívül
fárasztja. S Egyedhez 1822 ápr. 25-én írt
levelében ezt í r j a : „előveszem néha félbenmaradt verseimet, noha hol ez, hol amaz szegi
kedvemet".
Sőt megszólal — csodálatos ritkán — maga
a költő is. így feleségéhez írt soraiban, gyö-
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nyörű leírással festi szemünk elé, Zsibó, Debreczen, Tokaj vidékét, Wesselényi vadaskertjét.
Ugyanitt meghatóan beszéli el a megvakult
Wesselényivel való találkozását. „Fájdalmas
öröm" volt ez. Wesselényi csak hangjáról
ismert Vörösmartyra, kit könnyes szemekkel
zárt karjaiba. Szép mondással végzi: „a könnyű
tovább él, mint a szem világa".
Igazán költői leveleket írt Stettnerhez Börzsönyből, 1825 szept. 28-án és nov. 26-án.
Ezekben értesülünk Perczel Etelka iránt érzett
reménytelen szerelméről. Köszöni Stettner
vígasztalásait, de érzi, hogy honfitársai szeretete nem kárpótolhatja veszteségét. „Ha az
Isten angyalai az üdvösség csengetyűjével
csengetnének is fülembe, ha a paradicsom
legékesebb madara repülne is körülem édes
dalaival, de bár a testesült öröm biztatna is,
nem hallanám őtet." Imádottjának tökéletessége, szerelmének kilátástalansága, gyáva tépelődésbe ejti.
Másik levele néhány igen szép sorban közli
Etelkától való búcsúját. Üres, zord az élete,
fázik „s a boldogtalan emlékezet nem melegít többé". A szerelem és emlékezet hervadtan
áll jó kedve sírjánál. Az ábrándozásnak végeszakad. Anyagi jólétben keres kárpótlást „s ha
boldog nem is, tán nyugodtabb lehetek".
Költői hangulat ömlik el, tele ugyan rezignációjával, 1827 aug. 23-án kelt levelén, midőn ismét találkozott Etelkával, míg öt évvel
előbb egy tekintete hónapokon át álmodtatta,
most meg sem indítja.
Lantján szerelme és hazafias érzése zengi a
legszebb dalokat.
A hazafiságról szépen ir Stettnerhez, 1826
jan. 6-án intézett levelében. „Szent érzés ez;
de nem kell vásárra vinnünk s úton-útfélen
üvöltenünk, hanem csak ott, hol hathatósabb
rugói vagy nevezetesebb következései lehetnek". Egy másik, ugyancsak Stettnerhez írt
levelében azt mondja, hogy ezentúl már csak
a haza és barátja boldogsága örvendezteti.
1825 aug. 2-án kelt levelében
haragszik,
hogy Stettner leveleit németül címezi.
Hazafiságából és igazságos emberszeretetéből alakul ki politikája. Ezt tanúsítják „kontár politikus létére" Wesselényihez, 1846 aug.
24-én és okt. 11-én írt levelei. Amabban ezt
í r j a : „Hitem szerint két dolog van, mire mindent tenni becsületünkre válhatik; örökváltság
s a népképviseleti elemek által megifjított
megyék rendezése. E két halálosan sebhető
oldalunk van." Emebben lelkes hévvel adr különösen kifejezést politikai nézeteinek. 0 az
úrbért isteni intézkedésnek tartja, „mert ez
úton juthat a földbirtok mind számosabb
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kezekbe . . . De ezen jótékonyságát az úrbérnek csak egy feltét alatt ismerem el, ba t. i.
hozzáértjük az örökváltságot. Enélkül az úrbér ördögi találmány, örökös gyűlölség konyhája, természetes élesztője rút szenvedélyeknek. A halogatott vagy nem akart váltság
szerinte a tulajdonjog fogalmának teljes megzavarója, melyből hol a buta köznép, hol a
zsarnok felváltva húznak hasznot. Cudar kutyaállapotnak nevezi, „valóságos mészárszéki intézet barommá aljasított emberek számára".
Szavai haragtól izzanak, midőn ezt az önkény
által vetett hálónak nevezi „az ország rendítésére . . . Az úrbéri váltság oly dolog, miért
okos és becsületes nemzetnek fáradni, sőt
veszélybe menni is dicséretére válik".
Leveleiben csak Wesselényinek ír politikáról. Levelei egyéniségének rejtettebb vonásait
is felfedik.
Meleg barátságát tanúsítja Stettnerhez, 1826
nov. 21-én írt levele. Szeretni tudó, boldogságra vágyó szív lelkesedésével vesz részt
barátja családi örömében.
Deák Ferenc is ezt í r j a : „hogy szeretsz,
annak örülök s érte én is szeretlek".
Stettnerhez, 1826 január 6-án kelt levelében
panaszkodik, hogy kerüli őt a szerencse, de
örül annak, hogyha már nem ő, hát Bendegúz barátja nyerte a főnyereményt.
Kovács Pálhoz, 1839 dec. 9 én és 1840
j an. 7-én írt levelében olvassuk, mennyi fáradtságába került Kovácsot akadémiai tagnak megválasztatnia s most buzgólkodásának az a
jutalma, hogy Kovács a tagságot nem fogadja
el. Fáj neki, hogy jóakaró baráti szolgálatán
az intrika győzedelmeskedjék. Sajnálja Kovács
hiányát, kinek egyéni ós tudományos kiválósága nyereség lenne az Akadémiára. Kéri tehát és tanácsot ad, mint változtathatna elhatározásán. A „Hirnök"-ben közzétett lemondását vagy levélben vonja vissza, még pedig
olyképen, hogy a rágalmazóra hárítja a felelősséget; vagy függessze fel elhatározását a
nagygyűlésig, hiszen egy újságban közzétett
nyilatkozat nem bírhat érvénnyel az Akadémia
előtt. Sürgeti, biztatja, hogy ha a filozófiai
szakosztály nem felelne meg kedvének, átléphet
más osztályba.
Barátságának mindezeknél szebb bizonyítéka
Petőfihez írt levele, melyben annak elhirtelenkedett, igazságtalan és kíméletlen támadását
nyugodt, méltóságteljes ^fölénnyel hárítja el
magától. Petőfinek az „Eletképek"-ben megjelent költeményére felel. Nem veszi komolyan súlyos vádjait, hanem jóakaróan megpirongatja fiatalos, heveskedő szertelenkedéseiért. Érdemleges válaszra nem is érdemesíti,
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még kevésbé vitatkozik tévedése felett. Nyugodt, mert nem lát eljárásában elvtagadást,
csak lehetetlenséget nem követelt. A hadseregnek hirtelen teljes átalakítása pedig lehetetlenség. Sajnálja, hogy „Petőfi ezen verse
által mindenesetre kitette magát a higgadtabb
emberek ítéletének". Eljárása kíméletlen, hogy
eddig szava sem volt hozzá s most hogy
támadásra nyílt alkalma, mohón megragadta.
Kegyeletét mint „idétlen szánakozást visszautasítja. Bizalmatlanságát nem pusztán egyéni
gyengenégének tulajdonítja, mint inkább a
bal idők általános ingerültségének. Nem tartja
magát az életben ábrándozónak s a „vétkes
politikus" vádjával is csak Petőfi felületes
könnyelműsége sújtotta. S míg egyrészt Petőfi
ömlengését „egy fiatal hazafi s amellett költői kebel túláradásá"-nak tekinti, vádja bírájául
az időt kéri. Érdekesen kedves sorait így végzi:
Légy buzgó, de szerény, bírónak még te kicsiny vagy,
Élj, küzdj és munkálj s várd el ítéletedet.

Gyengédnek látjuk anyjához írt egyetlen, s
nejéhez írt számos levelében. Feleségét „édes
kis nőm", „kedves kis csókám", „édes kis jószágom "-nak nevezi. Bármit lát, mindig csak
nejére s gyermekeire gondol. Hogy örülnének,
ha ezt most ők látnák, milyen j ó volna az
nekik. Különösen gyermekeit félti s kéri nejét
ne bízza őket a cselédekre. Óvatosságra inti
mindnyájukat.
Stettner nejéhez írt levelében, használati
utasítását küldi egy mellékelt, s bajára jónak
gondolt orvosságnak.
Hivő vallásosságát bizonyítja Egyed Antalhoz
1822 április 25-én írt levelében: „csüggesztő
kedvetlenség ritkán hat szívemre, mert tudok
Istenben bízni".
Nejéhez, 1849 július 29-én ír. Isten büntetését látja legkisebb leánya halálában, mert
„már sokalni kezdtük amennyi van".
Tisztélettudó, előzékeny, udvarias. Anyjához
írt leveléből nem felejti ki: „a tisztelendő
plébános urat köszöntöm alázatosan". S mindig ezzel végzi „hű, tisztelő fia". Feleségéhez
írt levelében nem mulasztja el „csókolom kedves anyád kezeit".
Egyed Antalnak, 1822 április 25-én ezt írja:
„ismervén szép tehetségét, előre sem gondolhattam jónál és tökéletesnél egyebet".
Kazinczyhoz, 1824 febr. 18-án írt levelében
nagy tisztelettel dicséri és ígéri, hogy figyelmét mindenkor ösztönzésnek veszi. 1828 jan.
22-én pedig a „Tudományos Gyűjteményibe
küldött „Pályám emlékezeté "-re udvarias körülírással azt jegyzi meg: „Tekintetes Úr . . .
a vármegyében az idegen nyelvnek országos
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behozása felett örömét és gyönyörűségét említi. Megvallom, ezen két szót semmivé kívántam volna tenni".
Önérzete szólal meg 1849 szept. 19-én nejéhez intézett levelében: „nem szeretném becstelenséggel vásárlani meg életemet vagy szabadságomat, ha mélyebben volnék is a múlt
izgalmába merítve".
Kazinezyhoz, 1828 jan. 22-én írt levelében
így kiált fel: „versgyarlósággal ne vádoljanak!"
Kovács Pál kapacitálása is nagyrészt ebből
folyik, mert bántja, hogy akit ő ajánlott, visszautasítsa a megválasztást.
Ez a fokozott önérzet, mint büszkeség jelentkezik anyjához írt levelében, mikor sajnálkozással szól Jancsi öccséről, ki oly legalábbvaló
állapotba jutott! Kulcsári állást foglalt el,
„melyre pirulva kellene emlékeznie . . . inkább
mesterember, mint szolga, vagy bármi, ha már
íródeák nem lehet".
Meggyőződése szilárd s ahhoz rendíthetetlen
szívóssággal ragaszkodik. „Ha én valaminek
igazságát beláttam, az elfoglalja egész lelkemet", írja Wesselényinek. S az igazságtól
annyira át van hatva, hogy akárhányszor
visszaemlékezik, hogy erről már írt, mégsem
tud magán uralkodni, hogy ne ismételje. Megkönnyebbültnek érzi lelkét, hogy elmondhatja,
amit nemzete javára tart. Az úrbérről írt
elmefuttatását így végzi be, Wesselényihez intézett levelében. „Tudom, hogy nem űjak eszméim, de jól esett azon meggyőződésemet kimondanom".
Szorgalmát Egyedhez, 1822 április 25-én írt
leveléből látjuk : „munkára virradok, azzal
nyugszom el; szünetem igen kevés".
Vörösmarty sokszor bírál is leveleiben. Ezekben helyenként ugyancsak éles. S élét egyaránt
érzi Toldy, Szemek, Fábián, Kisfaludy Sándor,
Czinke, Döbrentey, Verseghy, a „Felsőmagyarországi Minerva", sőt jómagát sem kiméli meg.
Jóllehet, előbb leveleinek gyöngéd, udvarias
hangját emeltem ki, nem mulaszthatom el felemlíteni, ,hogy szigora néha ízléstelen, bántó,
banális. így, 1826 május 5-én Stettnerhez írt
levelében a „Felsőmagyarországi Minerva"
bírálójának támad, aki nem ért a magára
vállalt munkához. A versezetet ízetlennek és
sületlennek nevezi.
Fábiánhoz, 1826 jan. 6-án írt levelében kifogásolja Kisfaludy Sándor „Dárdai ház"-ában
s az „Emberi szív örvényeidben a messzevitt
hazafiaskodást. Ugyanitt Verseghy fordításait
kellemesnek találja, bár untatja „csömörig emlegetett tiszta magyarsága". Haragszik, hogy
„képtelen szabásait igyekszik nyelvünkre tolni,
mint aluszok, ehetnék, ihatnék".

1825 aug. 2-án, Stettnerhez írt levelében,
Czinke kimerült szatirikus tehetségét teszi
ironikusan nevetség tárgyává.
Toldynak ezt í r j a : „Nézeted a versmértékről nemcsak magyartalan, szemetes és így
hibás, hanem az egész irodalomra nézve igen
elbízott és méltánytalan, mintha Te éreznéd
mi a jó és magyar hang".
Szemere „Elet és Litteraturá"-ját tönkrement meddő anyának nevezi, aki szüntelen
vajúdik s váltott gyermeket szül vagy inkább
csentet, mert magának már régóta szülötte
nincs".
Hogy milyen lehetett Fábiánnal szemben a
bírálata, ezt sejteti az 1828 október 14-én
érkezett válasz. „Leveledet, melyet most vevék,
nem javalta,m volna azelőtt öt évvel hozzám
írnod. Akkor a még közöttünk fenn nem állt
szövetség és a becsület mély érzése, a kornak
hevességével egyesülve, könnyen abba a karba
tehetének vala, hogy a gúnyt gúnnyal, bosszút
bosszúval verje vissza." Felemlíti Vörösmarty
vaskos tréfáit, „egyenességemért kíméletlenül
bemocskolsz, francia nyelvemért kicsúfolsz,
tudományommal csaknem leszamarazasz s a
bakancsos káplárral egy rangba téssz".
1839 dec. 9-én, Kovács Pálhoz intézett
soraiban Vachottról, kit a főintrikusnak vél,
ki miatt Kovács az akadémiai tagságot visszautasítja, így í r : „az ilyen ebnek ugatni kell".
1840 jan. 7-én írt levelében meg már semmirekellő, ízetlen lelkiismeretlen embernek
nevezi.
Önmagáról is igen cinikusan nyilatkozik.
Fábiánhoz írt soraiban: „Az én muzsácskám
nem igen pengeti a lantot, meghúzza magát
a kályhaszög megett téli bundájában s a drága
időt vagy elkáromkodja vagy ásítva, mint a
nyárban legyet fogó kutya. Ki fene szeressen
ilyen kölletlen teremtést."
Reménytelen szerelme keserűségében, elfásultságában, önmagát, Stettnerhez, 1827 aug. 27-én
írt levelében, a nem evő cigány szamara sorsához hasonlítja, „eldöglöm-e bele".
Indulat fejlik heves lelkesedéséből, 1846
okt. 11-én Wesselényihez írt levelében, midőn
ellenségnek nevezi azt, ki Magyarország s
Erdély kiegyenlítését ellenzi. Engedelmet is
kér féktelenkedéséért.
Humorát és epés elkeseredettségét, a legnagyobb változatossággal találjuk leveleiben.
Sokszor csak a keserűség, ritkábban a tiszta
humor, legtöbbször szarkazmusba vegyül a kettő.
Végső elkeseredettségét a politikai események,
szerelmi bánata, anyagi gondjai szülik.
1849-ben, Vadász Miklós álnév alatt írt levelében olvassuk: „Szerettem volna távol lenni
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Magyarországtól, hogyne láttam volna nyomorú
átalakulását, melyet már előre sejtettem . . .
minden érütésemmel érzem, hogy amit a becsületes, de gyarló kormányzó mellett a gazság
készített, annak súlyát és keserveit a nép
fogja viselni."
1825 aug. 27., Stettnerhez írt levelében
határtalan elkeseredettséggel tárja fel „bánat
és évődő fájdalom" dúlta lelkét. Pótolhatatlan
hiányt érez s fájdalmas emlékeinek helyéről
a Kaukázusba, vagy a jegek hazájába szeretne
menekülni. Meggyilkolt életörömeinek keserve
minden csontját, hajszálát járja át s inkább
bogárként összetiportatni szeretne, mint így
tovább élni.
1827 febr. 15 én ezt írja Fábiánnak „A
sors engem ínségekkel pofoz. Mit gondolsz
Gábor micsoda parasztemi er lett volna belőlem?
Ha ahelyett hogy a földön is angyal után jártam a legközelebbi kék kötényhez szegődtem
volna; s ahelyett, hogy fejemet rövid s hosszú
szótagokon törjem, a fonóban minden főtörés
nélkül mesélgettem vagy a csáli hajszot ordítoztam volna, talán most itt a Duna mellett
csibéket árulnék s jól sorra verném részeg
fővel szurtos feleségemet. De ez magam előtt
is igen sanyarú kép; jobb így, mint v a n ;
csak az esik sajnosan, hogy kedves felhőntúli
világomban örömest repdesnék, megkordul a
gyomor s ily nyomós kérdést tesz boldogtalan
előlátással, mit eszünk esztendőre M a r t y ?
Tiszta humor szól Wesselényihez írt egyik
leveléből: . . . . „Magamról nem írhatok egyebet, minthogy a verseket és ami lehetetlennek
látszott, a magyar nemzetet szaporítom annyi
balság után."
Egy másik, Wesselényihez írt levelében ezt
találjuk: „a restség és munkahalogatás annyira
nemzetiek, hogy én becsületes magyar ember
létemre a két erénytől meg nem szabadulhatok."
Deák leveléből is következtethetünk humorára: „hasonlítgathatja víg kedved ezután is
nagy kiterjedésű testemet Franklin, Washington
vagy Bodivar lelki nagyságaikhoz."
Fábiánnak, 1827 szeptemberében
ezeket
írja magáról: „Ne keress gyöngyöt ezen soraimban, mert akkor Te vak tyúk, én szemétdomb
lennék; hanem olvasd el őket, mint az álmos,
vén dada olvasóját, melyen amint vásott gombjait mormogva eregeti, közbe-közbe mindennek
elmondja munkátlan cselédit, mintha nem is
ő volna, t. i., aki imádkozik. Hasonlóképen
cselekedhetel Te is levelem olvasásával, nem
tevén azt kizárólagos foglalatosságoddá, hanem
mellette akár teremtettéz, mint pipázás közben
szoktunk."
Ugyancsak Fábiánhoz, 1829 február 17-én
intézett levelében írja le pompás jókedvvel
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parádi útját, melyből kiemelkedik a benei
csárdában töltött éjjele. Ezzel szemben, 1834
aug. 15-én írt levelében a közlött útleírások
laposak, üresek, unalmasok. 1839 júliusában
örömmel közli: „most már nem kell lemondanom a borivásról, ami különben is mértékletes életem mellett igen nagy csapás volna."
Házi gondok is sokszor szólalnak meg nejéhez í r t leveleiben. í g y halat igér és szivart
kér. Szól kalapról, ruháról, különösen pedig
a szőlőtermelésről. Stettnerhez, 1834 szept.
27-én írt levelében tudakozódik a somlyai
termés felől. Nejének is, 1853 márc. 21-én
a szőlőtermelésre vonatkozólag ad utasításokat.
Á t f u t ó tekintetet vetve most m á r Vörösmarty levelezésén, megismertük a nagy költőben a hálás fiút, a gyengéd férjet, az őszinte
barátot, az évődő pajtást, a dolgos férfit, a
lelkes hazafit, az önérzetes bujdosót, a meghasonlott szerelmest, a versengő költőt, az
elkeseredett embert s mindezekben nemes,
finom érzelmű, meleg kedélyét.

Természettudományok.
Az e r j e s z t ő hatások.
Irta: Quint József.
(Második közlemény.)

A lappangó magban általában nincs fermentum, amint a m a g csírázik s életszükséglet a fermentum, megtaláljuk benne. Ha pl.
árpát csíráztatunk, fellépnek az árpaszemben
a sziktest tartalékanyagait felbontó fermentumok, így a többek közt a diastaze is, mely
a keményítőt cukorrá alakítja. H a most az
árpát cukoroldatban csíráztatjuk, a fejlődő
csíra a cukrot a környezettől kapja, tehát
szükségtelen a sziktest keményítőjét elcukrosítani, s valóban azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor
nem is keletkezik diastaze az árpaszemben.
E b b e n a példában nemcsak azt tapasztaljuk,
hogy valóban csak szükség szerint keletkeznek
fermantumok, hanem a természet egy fontos
törvényét ismerhetjük meg, t. i. azt, hogy az
élet is a legkisebb energia-felhasználás
élvét követi.
A burgonya gumóiban általában nincs fermentum, amint azonban elültetjük s alvó rügyei
kihajtanak, e hajtások táplálására a gumó
anyagait fel kell bontani s legott megtaláljuk
a gumókban a keményítőt széthasító diastazét.
Ki ne tapasztalta volna, hogy tavaszra a burgonya megédesedik. Igen, mert a tavaszi napsugár még a burgonyát is hevíti s a pince
sötétségébe zárt gumókban kimondhatatlan
vágy ébred; alvó rügyei kihajtanak s hosszú,
halovány, nyurga hajtásai mint sóhajok emelkednek a pincébe lopódzó tört napsugár felé.
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S bár hasztalan e sóvárgás, anyag és energia
felhasználásával jár. Ezt pedig csak a burgonyagumó nyújthatja, s hogy nyújthassa, fermentum
keletkezik. A fermentum megbontja a keményítőt, a burgonya megédesedik.
A bakteriológiában gyakran tenyésztenek
különböző baktériumokat megfelelő tenyészoldatokban. Ha a tenyészoldatban elegendő mennyiségű cukor van, a baktérium-tenyészet nem
fejleszt fermentumot, ha azonban cukor hslyett
keményítőt használunk, a baktérium-tenyészet
nemsokára a keményítő felbontásához szükséges diastazét fejleszti.
A fermentumok hatása specifikus, azaz minden
fermentum csak bizonyos anyagokra hat s szükség esetén mindig a megfelelő
fermentumot
választja el a sejt.
Ezt különösen Pawlow kutyákon végzett
kísérletei igazolják. Az egyes mirigyek mindig
a nyújtott táplálóanyagok kémiai összetételének megfelelő fermentum épen a szükséges
mennyiségét választják ki. Mint ezt az alábbi
táblázat mutatja.
Táplálóanyag

Fehérjét
bontó
fermentum

Szénhidrátot
bontó
fermentum

Zsírt bontó
fermentum

e g y s é g

600 ccm tej .
50 gr. kenyér
160 gr. hús . .

1085
1978
1502

432

4334

1601
648

800
3600

A tejnek aránylag sok zsírbontó-fermentum
szükséges, a kenyérnek ellenben kevés. A
kenyérnek sok szénhidrátbontó-fermentum kell,
a húsnak kevés stb. Azonban nemcsak tényleges etetésnél mutatkozik ezen szigorúan
kémiai összetétel szerinti fermentum-elválasztás,
hanem látszólagos etetésnél is, mikor t. i. a
megevett étel az átvágott nyelőcső vön kijön,
mielőtt a gyomorba jutott volna. Tehát a
fermentum-elválasztás okát nem kereshetjük
az anyag kémiai összetételében, sőt még az
ízlés közvetítésében sem, mert ezen kísérletek
még akkor is sikerültek, ha a táplálékot a
száj kikerülésével, direkt az állat nyelőcsövén
ejtett vágáson át, a gyomorba vitték. Sőt olyankor is sikerültek, ha az állatnak csak meg
mutatták a táplálóanyagokat. Úgy, hogy ez
esetben bizonyos pszichológiai reakciókra vezethető vissza a fermentum elválasztása.
A fermentumhatások nagy jelentősége ezen
példák alapján tagadhatatlan. Ismerkedjünk
meg most néhány tényezővel, mely e hatásokat befolyásolhatja, avagy megszüntetheti.
A hőmérséklet iránt az össes fermentumok
igen érzékenyek s általában 35—45 C° között
hatnak legélénkebben. Hatásuk a hőmérséklet

LIAPJA.

33

sülyedésével csökken s 0 C°-nál rendesen megszűnik. Ugyancsak azt tapasztaljuk a magasabb
hőmérsékletnél; 70—100 C° fokon túl megszűnik a fermentum hatás, sőt a fermentum
maga el is hal, mert ha visszaszáll a hőmérséklet a kedvező fokra, sem fejt ki hatást az
egyszer felforralt fermentum. A napfény is
szétrombolja a fermentumokat, azért, de meg
az anyagforgalomnál megismert oknál fogva
is, nappal sohasem találunk a keményítőt készítő
levelekben annyi keményítőt bontó fermentumot,
mint éjjel.
Gyenge savak általában élénkítők a fermentumok hatására. Tudjuk, hogy a pepsin csak
a gyomor savanyú nedvében hat a fejérj ékre.
A lúgok általában csökkentik a fermentumok
hatását, kivétel a trypsin, mely a vékonybél
gyengén lúgos nedvében bontja a fehérjéket.
A fermentumok hatását sok esetben a keletkező bomlási termékek is csökkentik. Pl.
főtt keményítőt szájnyálban a próbacső-kísérletnél soha sem tudjuk teljesen szőlőcukorrá
alakítani. A táplálkozásnál ezen gátló hatás
elesik, mert a megbontott keményítő cukrok
alakjában azonnal felszívatik s így a fermentációt nem csökkenti.
A fercnentumok hatását más fermentumok
teljesen ellensúlyozhatják. így tudjuk, hogy
a pepsin és trypsin, melyek a fehérjéket egyszerűbb vegyületekre hasítják, a gyomor, illetőleg a bél nyálkahártyáját nem emésztik
meg, valamint a bélben élősködő férgek testét
sem támadják meg. Ezt úgy magyarázzuk,
hogy a bélcsatorna nyálkahártyája és a bélférgek bizonyos antifermentumolcat
termelnek,
melyek a ható fermentumokat ellensúlyozzák.
Ezen antifermentumok újabban a gyógyászatban nagy szerepet játszanak.
Ugyanis
számos betegség oka a szervezetbe jutott
baktérium, illetőleg az ezen baktérium által
termelt méreg. Ezen mérgek ellensúlyozására
a szervezet ellenmérgeket termel, de sajnos,
sokszor már a ható méreg annyira felszaporodott, hogy az ellenméreg hatástalan, s ilyenkor
bekövetkezik a halál. Máskor azonban, pl. a
difteritisz némely eseténél azt tapasztaljuk,
hogy a helyhez kötött baktérium mérgét mindjobban ellensúlyozza a szervezet termelte ellenméreg s a beteg felgyógyul.
Régi tapasztalat, hogy az ilyen baktériumméreg okozta ragadós betegséget az ember
rendszerint csak egyszer kapja meg. Pasteur
lángelméjének szikrája az a gondolat, hogy a
betegséget okozó méreg kis mennyiségét vigyük
az ember testébe. Ezen beoltás következménye
a kisfokú megbetegedés, de egyszersmind megmenekülés az illető betegség elől. Mert szervezetünkben ellenméreg keletkezik, mely infekció
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alkalmával a baktériummérget még csírájában
elfojtja s így a betegség kialakulását megakadályozza.
Szóval a beoltás
immunenssé
teszi az embert az illető betegség ellen. Ma
már óriási intézetekben száz meg száz állatba
oltják a különböző betegségeket, hogy a vérükben keletkezett ellenmérget szérum alakjában
nyerjék, melyet azután az emberbe oltják, hogy
immunensekké tegyék a különböző betegségek
ellen. A védő himlőoltást pedig hazánkban
törvényileg is rendezték.
A baktériummérgek vagy toxinok és az
azokat immunizáló antitoxinok nagyon specifikus hatásúak. Ha valakinek a szervezetében
a difteria antitoxinja van, az nem védi őt a
lépfene ellen. Ebben különböznek a toxinok
a fermentumoktól, de az újabb vizsgálatok
mind több, e különbséget áthidaló tulajdonságot fedeznek fel. Ismerünk már több olyan
fermentumot, melyek ezen toxinokat termelő
baktériumokat szét is bontják. De azért még
a fermentumokat és toxinokat különválasztjuk.
A vér megalvadása is fermentum-hatás részben. Amíg a vér az egészséges véredényrendszerben kering, nem alvad meg, amint
azonban beteg felülettel érintkezik, vagy zárt
medréből kiszabadul, sóinak közbenjárásával
keletkezik benne a thrombose, mely a vért
megalvasztja. Ha tengeri malac vérébe kevés
nyúlvért fecskendezünk, a tengeri malac vérének savójában egy f e r m e n t u m : az antithrombase keletkezik, mely a nyúl véréhez adva.
annak megalvadását megakadályozza.
Van
oly betegség, melynek következtében a vér az
élőtest bizonyos részeiben megalvad.
Ezen
jelenséget most éltjük, t. i. a test megfelelő
részében az erek nyálkahártyája kóros s az
odatóduló vérben a thrombase keletkezését
okozza; a thrombase pedig a vér megalvadását eredményezi. Lehet, hogy a hemofilia
eseténél is, mikor a vér egyáltalában nem alvad
meg s a legkisebb sebzés elvérzést okoz, ilyen
fermentum-hatással van dolgunk.

hanem még bizonyos más anyagokat is, melyek
hiánya a szervezet említett változásait okozza.
Újabban bikaherék glicerines kivonatával kísérleteztek s ennek élénkítő hatását az izommunkában, agyműködésben, étvágyban, bélmozgásokban, nemi ingerben stb. észlelték.
A másodlagos ivari jellegek (bajusz, szakáll,
férfihang, bátorság) kifejlődését is valószínűleg
a herében képződő anyagok biztosítják.
A pajzsmirigy rendellenes kifejlődése golyvaképződéssel és kretinizmussal (hülyeséggel,
bárgyúsággal) jár. Kiirtása Basedow-kórt, vagy
myoedemát okoz, melyek a szervezet teljes elváltozásával, halállal végződnek. Ebből következtethetjük, hogy a pajzsmirigy az életre
elkerülhetlenül szükséges anyagot termel. Ezen
anyagot elő is tudják állítani a pajzsmirigyből
s ennek adagolásával a myoedemát gyógyítani.
Ha valamely állat pajzsmirigyét eltávolítottuk
s a kóros tünetek már mutatkoznak, megszüntethetjük azokat, ha testének bármely részén
élő szövetébe egy darab pajzsmirigyet plántálunk.
A mellékvese hatóanyaga a vérnyomást
szabályozza és a szívműködést irányozza. A
vérerekre kifejtett hatását föl is használják,
ha pl. vérrel belövelt nyálkahártyát a mellékveséből készített suprareninnel bekenik, az
erek annyira összehúzódnak, hogy operációt is
végezhetünk minden vérzés nélkül.
A herék sperminjén, a pajzsmirigy thyreodinjén és a mellékvese suprareninjén kívül
még számos mirigy hatóanyagait sorolhatnám
föl, melyek mind a fermentumokhoz hasonló
viselkedésűek és szintén fontos szerepet játszanak az élő szervezetek anyagforgalmában.
Bárhol is vizsgáljuk az élet jelenségeit, mindenütt fermentumhatásokkal találkozunk. Akár
a szobám padozatát vizsgáljam, melyet a házi
gomba rohasztott el cellulózét bontó (faanyagot roncsoló) fermentumával, akár nézzem
a keserűmandula bomlását vízben, mikor cukor,
kéksav és benzoldehyd keletkezik:

A felsőbbrendű állatok testében vannak olyan
szervek (mirigyek), melyek bizonyos fermentszerű anyagokat termelnek, azokat azután a
vér az egész testben széthordja s közvetve
kiegészíti az anyagforgalom munkáját.
A bika fékezhetetlen vad természete az ökörben jámbor szelidséggé változik. Kasztrált
kutyák és macskák tunyák és elhíznak. Ha
valamely nő petefészkét műtéttel el kellett
távolítani, rendszerint elhízik. Az eunuchok
pocakos s gömbölyű, de petyhüdt izmú legények. H a n g j u k gyermekhang s bajuszuk, szakálluk sem igen nő. Mindezen körülmény arra
enged következtetni, hogy a here, illetőleg a
petefészek nem csupán ivarelemeket termel,

C 2 ,H 2 ? NOi, + 2HüO = 2C 2 H 12 0e + HCN - f
-j-CJLCOH
(amygdalin -f- víz = glúkose -f- kéksav -(- benzoldehyd),
akár pedig a t e j megsavanyodását észleljem,
mikor a fermentum hatására cukorsavvá alakul,
CeHisOs = 2CH3. C H O H . COOH
(cc oxypropionsav)
mindenütt fermentációkkal, kémiai változásokkal találkozom. S valóban, a kémia az a tudomány, mely legmélyebb betekintést enged az
élet rejtélyébe, anélkül azonban, hogy ezt
mindeddig megoldotta volna.
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Bevezetés a biológiába.
írta: Wagner

János.

(Második közlemény.)

2. A lélekzés.
Anyagcsere nélkül nincs élet; az elfogyasztott anyag pótlására való a táplálkozás. A tápszerek célja pedig tulajdonképen
kettős:
energiát nyújtó, vagyis fűtő és gyarapító, vagy
szervképző. Az energiát a szén szolgáltatja,
melynek lassú égéséhez a levegő oxigénjére
van szüksége. Ennek az oxigénnek a felvétele
és az égési terméknek, a szénsavgáznak a kiküszöbölése a lélekzés. Az anyagcsere tehát
voltaképen kettős folyamat: táplálkozás és
lélekzés. Előbbi közleményemben a táplálékszerzést tárgyaltam, jelen cikkemben a lélekzés
folyamatát kívánom rövid vonásokban ismertetni.
Már előbb említett cikkemből kitűnik, hogy
az egysejtű szervezetek testében az összes
életműködéseket a plazma végzi és ha már
bőrtakaró körülveszi, ez a takaró is segíti
munkájában. Természetes tehát, hogy ezen
legalsóbbrendű szervezeteknél a test felszíne
veszi fel az oxigént, végzi a lélekzést. A növény nem is viszi többre, a legfejlettebb sem,
legfeljebb a bőrben képződnek ki külön szellőztetőkészülékek, melyekre még visszatérünk.
Amint azonban a test növekszik, szerkezete
bonyolultabb lesz; keményebb, a lélekzésre
alkalmatlan páncél védi, vagy a lélekzéssel
nem párosítható egyéb szervek fejlődnek
ki a test felszínén: külön lélekző nem is
alakul ki.
Mielőtt e szervek vizsgálatába foghatnánk,
mindenekelőtt tisztába kell jönnünk magának
az oxigénfelvételnek a módjával. Az oxigénnek
puszta jelenléte természetesen nem elég, a fölvételéhez kémiai és mechanikai erők is szükségesek. Ezeket képviseli az élő szervezet
plazmája, az utóbbiban fölhalmozott és nagy
kémiai vonzóerővel bíró festékrögök például
az állatok vérében a piros, vastartalmú hämoglobin, vagy a zöld, ugyancsak vastartalmú
klorofil a növényekben, továbbá a szervezetben felgyűlt szénsavgáz feszültsége, a légköri levegő nyomása, mely különösen akkor
jő tekintetbe, ha folyadékra hat, és végre a
kivált nedves hártyáknak, vékony bőrképleteknek a gázokat áteresztő képessége.
Alsórendű növények és állatok testén tehát
külön szerv nincsen, a levegővel érintkező
plazma, vagy a külön nyílást nem mutató, ép
bőrtakaró átereszti a levegő oxigénjét befelé
és távozni engedi a felgyűlt szénsavgázat, tiszt á n a fentemlített erők hatása alatt. A növények
között még aránylag magasrendű, a vízben
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élő fajokon is találunk olyanokat, amelyek
bőrén nyílás, szellőztetőkészülék nincs, ilyen
például az átokhínár (Elodea). A még magasabbrendű növényeken találunk azonban a
bőrtakarón a gázcsere lebonyolítására külön
szabályozható nyílásokat, az úgynevezett szájacskákat, melyek többnyire roppant nagy számban láthatók az esőtől, portól védettebb helyeken, tehát a levelek visszáján, a szár mélyedéseiben, á r k a i b a n ; gyakran még külön szőrképletek védelme alatt. A szájnyílások tulajdonképen két egymásnak fordított kiflialakú
sejt közt hagyott hézagoknak látszanak és a
rajtuk behatoló levegő a sejtek között mindenütt mutatkozó üregekbe hatol és á t j á r j a a
növény belsejét. Magára az átszellőztetésre
nincs külön gépezet, de bizonyos, hogy a
hőmérséklet és nedvesség egyenlőtlen eloszlása
az oldatok sűrűségének mértéke, sőt a széltől
megindított, esetleg hosszasan fönntartott mozgás is előmozdítja, segíti.
Hogy a növényt levegővel telített sejtközi
csatornahálózat futja át és ezek a bőr szájnyílásaival összefüggnek, könnyen bizonyítható.
Igen alkalmas pl. a mocsári gólyahír levele.
Úgy vágjuk le a nyelét, hogy minél hosszabb
legyen; vízbe alámerítjük a lemezét és a nyélen
kapott metszési helyen erősen belefúvunk.
Látni fogjuk, hogy a levél visszáján a fúvás
következtében apró gyöngyök mutatkoznak: a
levél belsejéből a szájnyílásokon kihajtott
levegő.
Hogy a növények is lélekzenek, vagyis oxigént vesznek fel és szénsavgázat lehelnek ki,
tulaj donképen a tudomány újabb vívmánya.
Saussure
bizonyította be megdönthetetlenül
1837-ben, és ma már könnyű szerrel kimutatható. Csak arról nem szabad megfeledkezni,
hogy a zöld részek a napvilágban asszimilálnak egyúttal, vagyis emésztenek, az emésztés
egyik fölösleges terméke pedig az oxigén,
mit a növény magából kiküszöböl, zöld növényekkel tehát csak sötétben végezhető a kísérlet, de színtelen, vagy klorofilmentes növényrészekkel bármikor végezhető. A kísérlet igen
egyszerű:
Két egyforma nagyobb üveghengert veszünk,
egyikbe teszünk körülbelül egyharmadáig gombákat, vagy ami még jobb, valamely fészkes
növény fejecskéit, a másikat üresen hagyjuk
(ellenőrzésül), de mind a kettőt jól elzárjuk,
pl. köszörült üvegdugóval, parafadugóval, esetleg rászurkolt üveglappal. P á r óra múlva
drótra erősített kis gyertyát bocsátunk mindenikbe: az üres hengerben szépen ég tovább,
a másikban kialszik a gyertya, mert a virágrészek elfogyasztották az oxigént és helyette
szénsavgáz gyűlt fel benne.
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A képződő szénsav mennyisége is kimutatható egyszerű felszereléssel. A virágrészeket
t. i. lombikba tesszük, a lombik száját laza
vattacsomóval zárjuk, a gyapotba marókálidarabkát teszünk és a lombik száját lefelé
fordítva, higannyal telt tálacskába állítjuk. A
marókáli vegyül a fejlődő szénsavgázzal és
az elfogyasztott oxigén helyére felhajtja a
légköri levegő nyomása a higanyt. A felhajtott higany térfogata annyi, mint az elfogyasztott, tehát belélekzett oxigén.
Az állatoknak általában több oxigénre van
szükségük, mint a növényeknek, úgy, hogy az
ő testükön általában fejlettebb, gyakran erős
fújtató-műszerrel fölfegyverzett íélekzőszerveket találunk. Természetes, hogy itt is nagy
a változatosság, hiszen az állatok nagyságában,
testük kiformálódásában, életmódjukban roppant
nagy az eltérés a földön élő mintegy egymillióra rúgó állatfajok sorában.
Mindenekelőtt különbség észlelhető a vizi
és szárazföldi állatok lélekzőszervei között.
Megjegyzendő azonban, hogy a vizi szervezet
is csak a levegőből veszi fel a megélhetéshez
nélkülözhetetlen oxigént, t. i. abból a levegőből, melyet a víz épen a levegő súlyából
eredő légköri nyomás következtében felold,
elnyel. Minthogy az oxigén súlyosabb, mint a
nitrogén, a levegő pedig csak kevesebb, ezért
az oxigéntől származó nagyobb nyomásnak
megfelelőleg, több oxigént old a víz, mint
nitrogént, úgy, hogy amíg a légköri levegő
kerekszámban 2 0 % oxigént tartalmaz, addig
a víz felsőbb rétegeiben föloldott levegőben
az oxigén átlag 3 4 % - o t tesz ki. Ez a körülmény is megkönnyíti a vizi állatok meg
élhetését.
i
A víz is tartalmaz oxigént, de az ő oxigénje
a hidrogénhez van kötve, tehát nem keverék,
hanem vegyület, ezt pedig semmiféle élő szervezet fel nem bonthatja kémiailag, úgy, hogyha
bármily okból a vízből a levegő eltávozik,
menthetetlenül elvész a benne élő szervezet.
Noha nem ismerünk vizet bontó élő szervezetet, mégis van baktérium, mely a kémiailag
felbontott szerves anyagból fedezi oxigénszükségletét is, megél tehát teljesen oxigénmentes
térben is.
Az alsóbbrendű vizi állatok testén vékony
bőrredők, cafatok alakulnak és ezek felléphetnek a test bármely részén. Ezeket, a legtöbb állatnál bő érhálózattal átjárt szervezeteket általában kopoltyúknak nevezzük és a
magasabbrendűeknél már külön táskákban,
csontos tokokban feküsznek, hogy minél jobban megvédessenek.
A szárazföldi állatokon a bőrlélekzés szolgálatában álló, kinyúló, vékony cafatok min-
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denképen
alkalmatlanok volnának. A
könnyen kiszáradhatna, nedvesen tartása legalább is igen élénk vérkeringést, bő vízfelvételt, szóval legalább is fölösleges erőfogyasztást követelne; de az ilyen szervek bajt is
okoznának egyébképen, az ellenséges indulatú állat ezekben a szervekben tehetne legkönnyebben k á r t ; itt tehát fordítva, a test
belsejében képződnek üregek, zacskók, úgy,
hogy tulajdonképen betűrendbe szedett kopoltyúkról beszélhetünk.
Amely állatnál rendes vérkeringés még
nincsen, ott magának a szellőztetőkészüléknek kell az egész testet behálóznia és a levegőt az összes szövetekhez szállítania. A bogárság testét pl. sűrű légcsőhálózat futja át.
E hálózat szájacskái a szárnyak töve alatt és
a törzs oldalán láthatók, gyakran feltűnő rajz
ékesíti őket. Az ezeken a szájacskákon behatoló levegő a test összes szöveteihez juthat
és a sejtek plazmája közvetlenül a légcső
falán keresztül veszi fel az oxigént és adja át
cserébe a szénsavgázat.
A sugárállatoknál a vízedényrendszer szállítja hasonlóképen a levegőt az összes szö vetekbe.
Amely állat testében vérkeringés észlelhető, ott a közvetítő a vér, ennek a festékrögjei az oxigén szállítói, a szénsavgázat pedig
inkább a vér plazmája viszi a kiküszöbölőszervbe. Amikor pedig a piros vérrögök oxigént bőségesen vettek fel, összezsugorodnak,
megkisebbednek; innen van, hogy az oxigéndús vér élénkpiros, az oxigénjét elvesztett,
nagyobbrögű vér pedig sötétebb piros színű
(artériás és vénás vér!).
Amely állatnak nagyobbmennyiségű oxigénre van szüksége, annál már külön mechanizmus található. A bogárság kemény chitinváza pl. úgy áll a lélekzés szolgálatába, hogy
egymásba tolható gyűrűkre oszlik, vagy a legkeményebb páncélok közt lágy részek maradnak, melyek a páncélok mozgását, a fújtatást
megengedik. Amikor pl. a méhecske potroha
hol megnyúlik, hol meg rövidül, a gyűrűk
távoznak, egymásba visszatolódnak, akkor, ő
tulajdonképen sűríti, kiszorítja a szénsavas
levegőt testéből és megnövelvén térfogatát,
beengedi a légköri oxigéndús levegőt.
Tartalom. A. magyar nyelv tanítása a nem-magyar
tanítási nyelvű népiskolákban. Molnár Oszkár. —
A klasszikus és romantikus dráma. Benedek MarceU dr.
— Vörösmarty mint prózaíró. Iiadnai Oszkár dr. —
Természettudományok. Quint József. — Bevezetés a

biológiába. Wagner János.

Felelős szerkesztő: Benedek

Budapest 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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PÁLYÁZATOK.
A pribóczi (Túrócz vm.) ág. hitv. ev. kántortanítói
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állomással természetbeni lakáson és gazdasági épületeken
kívül egybe van kötve 2182 Q-öl elsőosztályú földnek használata és 1150 korona készpénzfizetés. Tannyelv : tót-magyar. A kellően fölszerelt kérvények f.
évi szeptember hó 5-ig a pribóczi ág. hitv. ev. lelkészi
hivatalhoz küldendők. Klimo Vilmos, ev. lelkész.
(1272—III—3)
Okleveles óvónő, ki magyar és német nyelven képes tanítani és mint nevelőnő már egy évig működött, nevelőnői állást keres. Szíves ajánlatokat kérünk
Graiziger Koméi főgimnáziumi tanár címére, F e l s ő l ö v ő (Vas m.), küldeni.
(1281—III-3)
A liptószentpéteri ev. anyaegyház s a hozzátartozó
három leányegyház pályázatot hirdet tanítói, illetve
tanítónői ál.ásra. Tannyelv: tót-magyar. Szentpéter,
Vavrissó, Dovalló egyházak az újonnan szervezett
második iskolájukhoz tanítónőket keresnek. Fizetés:
államsegéllyel együtt 1000 korona és lakás. Jakabfalun kántortanítóság betöltendő. Javadalom: 1000
korona, szép, újonnan épült lakás, kert s 3 hold
haszonélvezete. Ez állásokra folyamodók folyamodványaikat a szentpéteri ev. lelkészi hivatalhoz (Liptó
megye) küldjék be.
(1318—II—2)
Nyugdíjazás folytán megüresedett a herceg Eszterházy Miklós úr őfőméltósága Inámpusztáján a róm.
kath. tanítói állás, melyre a gondnokság szept. 15-iki
záros határidővel pályázatot hirdet. Javadalma: 1.
készpénz 896 korona, havi előleges részletekben. 2. 4
darab sertés legeltetési joga 1 éves malacaival, értéke
20 korona. 3. 12 m 3 tűzifa, értéke 84 korona. 4. fuvarok természetben, a szabályzat szerint. 5. Temetési
és hirdető írási stólailletmények. Lakása: 2 szoba,
konyha, kamra, pince, a szükséges melléképületekkel
és 400'Qj-öl konyhakert. Kötelességei: a mindennapi
I—VI. osztályú iskolások vallás- és egyéb tárgyakra
tanítása és valláserkölcsös nevelése. Az ismétlő-tanköteleseknek télen heti 5 ólában való oktatása és
tanítványainak a szentgyónás és áldozásra való elkészítése, a templomba kísérése s a rájuk való felügyelet. Köteles vasár- és ünnepnapokon d. u. litániát
tartani, vagy a néppel a szent olvasót imádkozni s
a pusztai temetéseket elvégezni. Egyéb kötelességeit
8 jogait a hercegi pusztai iskolák számára készült
szabályzat s a díjlevél írják elő. Okleveles férlitanító
urak kellően fölszerelt kérvényeiket róm. kath. plébánia címére Gölle, Somogy megye küldjék.
(1367—II—2)
Az ábelfalvai ág. hitv. ev. egyház második tanítói
állomására okleveles tanítónő kerestetik. Javadalmazása: államsegéllyel 1000 korona, konyha, kamra,
egy szobából álló lakás. Kötelessége: az alsó három
osztályt tanítani s a felsőbb osztályokban is a kézimunkát vezetni. Vallástanításhoz a tót nyelv ismerete
kívánatos. Kellően fölszerelt kérvények 1909 szeptember 17-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők.
Szlancsik Bogyoszló lelkész, Abelfalva (Nógrád m.).
(1405—II—2)
A d é v a v á n y a i róm. kath. iskolánál lemondás
folytán megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik szeptember 11-ig. Fizetése: a hitközségtől 800
korona, havi előleges részletekben; fizetésének 1000
koronáig leendő kiegészítése és az esetleges korpótlék
államsegélyből kérelmeztetik; jó, kétszobás lakás az
iskolaudvarban, konyha, éléskamra és külön fáskamra;
kertilletmény fejében 20 korona. Kötelessége: a reábízott osztályú tanulókat önállóan tanítani és nevelni,
a iryermekeket mindenkor templomba vezetni s ott
rájuk felügyelni. Az állás f. évi október 10-én foglalandó el. Kérvények az iskolaszéki elnökhöz küldendők, Dévaványára.
(1426—II—2)
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Pályázat két tanítói állásra. Javadalmazás: 1100 korona törzsfizetés, 380 korona kert- és lakbérilletmény,
melyből 1910 január 1-től 1000—1000 korona államsegélyből fedeztetik. Szigorú vallásos előéletű, alapos
héber ismeretekkel bíró, okleveles tanítók nyújtsák
be hiteles másolatokkal ellátott kérvényeiket az iskolaszék címére, a hitk. irodában, szept. 5-ig. Csakis a
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr jóváhagyása után szabad az állást elfoglalni. N y í r e g y háza, 1909 augusztus 18-án. Az iskolaszék nevében
Springer Géza dr., iskolaszéki elnök. (1392—II—2)
A n a g y p a l u g y a - s z o k o l y i ág. ev. leányegyház
osztatlan iskolájához okleveles tanítót keres. Fizetése :
készpénzben, terményekben és államsegélyben 1000
korona. Pályázatok szeptember 15-ig a lelkészi hivatalnál, Nagypalugya (Liptó m.), nyújtandók be.
A nagypalugya-paucsina-lehotai ág ev. leányegyház osztatlan iskolájához okleveles tanítót keres.
Fizetése : készpénzben, terményekben és államsegélyben 1000 korona. Pályázatok szeptember 15-ig a
lelkészi hivatalnál, Nagypalugya (Liptó m.), nyújtandók be.
(1451—II—2)
Gyermekkertésznő keresztény, úri családhoz, gyermekek mellé ajánlkozik. Cím : P. L. jeligére, Szenicz, Nyitra megye.
(1455—II—2)
A g y u l a s z a b a d k a i községi tanyai, osztatlan vegyes iskolánál a tanítói állás nyugdíjazás folytán üresedésbe .jővén, erre pályázatot hirdetek. Fizetése:
államsegélyből 600 korona, fizetéskiegészítés és ötödéves korpótlék, a város pénztárából 600 korona fizetés, 160 korona fűtési, 80 korona szolgatartási, 60 korona tatarozási és 30 korona utazási átalány. Lakás
természetben, kerttel. Kötelessége: az I—VI. vegyes
osztályok és az ismétlő-tankötelesek tanítása. A kellően
fölszerelt kérvények f. évi szeptember 15-ig alulírotthoz küldendők. Az állás a választás után azonnal
elfoglalandó. Follmann János dr., iskolaszéki elnök.
(1468-11—2)
Pályázat az esztári ref. egyház orgonista-kántorfitanítói állomására. Javadalom : természetbeni jó
lakás melléképületekkel, házikerttel. Készpénz egyházi pénztárból negyedévenként előre 662 (hatszázhatvankettő) korona, 14 kat. hold, 1042 Qj-öl szántóföld egy tagban, adóját egyház fizeti. Haszonbéri
értéke 700 korona, másfél öl tűzifa, beszállítva. Korpótlék az államtól. Kántori teendőkért 11 mmázsa
kétszeres búza, temetési stóla mintegy 90 korona,
legátus-tartásért 69 kiló kétszeres búza és 18 korona.
Kötelessége: I—VI. elemi fiúosztály és ismétlősük
tanítása, orgonista-kántori szolgálat, lelkész akadályoztatásakor és kanonikus órákon istentisztelet végzése.
Pályázati kérvények fölszerelten szeptember 20-ig
alulírotthoz küldendők. Próbaorgonázás és éneklés
végett pályázók pályázat lejártáig vasárnaponként
személyesen megjelenhetnek. Esztár (Bihar, u. p.
Pocsaj), 1909 augusztus 26. Szűcs Béla ref. lelkész,
iskolaszéki elnök.
(1470—II—2)
Tekerőpatak (Csík m_egye) községhez tartozó úgyhevezett H e v e d e r és Ölyves telepeken szervezett
községi 2 új tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 1000—1000 korona törzsfizetés, melyből
100—100 koronát a község «s 900—900 koronát pedig az állam pénztára fog hordozni. Lakbérül mindkét tanító 100 —100 koronát fog kapni, szintén a községtől, míg az iskolával egy födél alatt levő tanítói
lakások fölépülnek. Kötelessége mindkettőnek a rendes tantárgyakon kívül a hittant rendszeresen tanítani. Folyó évi szept. 18-ig pályázhatnak mindazon
róm. kath. vallású egyének, kik magyar tannyelvű
képzőben nyertek tanítói oklevelet. A választás szept*
21-én lesz. Községi iskolaszék Tekerőpatal on (u. p.
Gyergyószentmiklós), 1909 aug. 26. Kovács Kálmán,
közs. isk.-széki elnök. Vadász József, k., isk.-széki
jegyző.
(1487—II—2)

38

A kavaránl (Krassószörény megye) államilag segélyezett magániskolánál megüresedett tanítói állásra
pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 100 korona készpénz, természetbeni lakás és tiizifajárandóság. Eredeti okmányokkal vagy azok hitelesített másolatával
fölszerelt kérvények a mgániskola iskolaszéki elnökéhez (u p. Szákul) f. évi szeptember 10-ig beküldendők.
(1424—II—2)
Az orosházi izr. hitközség népiskolájánál nyugdíjaztatás folytán megüresedő, évi ezernégyszáz korona
alapfizetéssel,360 korona lakásbérrel és 20 korona kertilletménnyel javadalmazott tanítói állásra pályázatot
hirdetünk. Folyamodhatnak elemi iskolai oklevéllel
bíró, héber ismeretekben is jártas férfitanítók. A
szabályszerű képesítést, esetleg eddigi működést, kort
és családi állapotot (eltüntető, eredeti vagy hitelesített okmányokkal fölszerelt pályázati folyamodványok
f. évi szeptember 20-ig alulírt iskolaszéki elnökhöz
nyújtandók be Orosháza, 1909 augusztus 29. Büchler
Marton, iskolaszéki elnök. Bérezi Fülöp, iskolaszéki
jegyző.
^
(1485—11—2)
Az ótoháni (Fogaras vm), jelenleg háromtanítós
községi elemi, román tannyelvű iskolánál nyugdíjazás
folytan megüresedett egyik állásra pályázat nyittatik.
Javadalom: 1. természetbeni lakás és kert. 2. Készpénzben, a községi alapból évi 1000 korona fizetés.
Esetleges korpótlékok az államsegélyből. A pályázni
óhajtó, románul és magyarul tudó, gör. kath. vallású,
okleveles tanítók kellően fölszerelt és bélyegeit kérvényeiket legkésőbb a folyó évi szeptember hó 20-ig
bezárólag alulírott iskolaszéki elnökhöz küldhetik be.
A zenéhez értők előnyben részesülnek, mely célra
a pá'yázó időközben eső vasárnapon való személyes
jelentkezése kívánatos volna. A megválasztott tanító
állását a folyó évi október l-én köteles elfoglalni.
Ótohán, 1909. évi aug. hó 15-én. Cracinu Miklós, alelnök. Pop Demeter, iskolaszéki jegyző és ig.-tanító.
(1341-1—1)
Zsigra róm. kath. iskolaszéke egy kántortanítői
állomásra pályázatot hirdet szeptember hó 22-ig, törvényszerű fizetéssel. Kérvények iskolaszékre címzendők. Zsigra (u. p. Szepesváralja), 1909 aug. 18. Laczkó
József a. esperes-plébános, ker. tanfelügyelő.
(1370—1—1)
A csarnabói ref. kántortanítóságra pályázat hirdettetik. Fizetés : 1000 korona, lakás (2 szoba, kamra,
istálló), nagy kert. Jelentkezőknek előny. Választás
szept. 12. Csarnahó (u. p. Sátoraljaújhely), 1909 aug.
30-án. Stephán Mihály, ref. lelkész.
(1374—1—1)
Az érsellndi gör. kath. egyház (Bihar vm.) pályázatot hirdet október l-én elfoglalandó kántortanítói
állomásra. Javadalom: szabad lakás, '/» hold házikerttel; évi 232 korona; párbér 16 köböl rozs ; 6 hold
jó szántóföld ; legelőilletőség 8 hold ; 6 iga- és 10 kézinapszám ; stóla 28 korona. 1000 koronára való kiegészítésre államsegély 508 korona 90 fillér, valamint az
esetleges évötödös korpótlékok. A templomi szolgálati
nyelv rutén. A föld adóját a tanító fizeti. A tanítási
nyelv magyar. Csakis oklevéllel bírók pályázhatnak.
Személyes megjelenés megkívántatik szept. hó 19-re.
Okmányok az érselindi gör. kath. iskolaszék címére
küldendők. Iskolaszéki elnök.
(1415—I—1)
A buzsákl (Somogy megye) róm. kath. iskolánál
egy osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 600 korona hitközségtől, 400 korona államsegély, 1 szoba, lakás- és kertpótlék címén ugyancsak
hitközségtől 240 korona. Kötelességei: a reábízandó
osztályok vezetése, a gyermekeknek templomba vezetése és ottani felügyelet, kántoriakban való segédkezés az esetre, ha a két kántor teendőiben hivatalosan
akadályozva volna. Az állás választás után azonnal
elfoglalandó. Kérvények főt. Bőzinger Rudolf dr. plébános, iskolaszéki elnök, Buzsák címre, szept. 16-ig
küldendők.
(1437—1-1)

Keresek egy segédkántortanítót (gör. kath. vallású),
f. évi október 1-től kezdve. Fizetés: élelmezés, lakás,
szóval teljes ellátás és havonként 20 korona. Hladanik
Mihály, gör. kath. felekezeti elemi isk. kántortanító
Csabaházán (u. p. Mezőlaborcz Zemplén vármegye).
(1436—1—1)
A táskái (Somogy m.) róm. kath. iskolánál egy
osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom :
500 korona hitközségtől, 500 korona államsegély, egy
bútorozott szoba, lakás- és kertpótlék címén ugyancsak hitközségtől 200 korona. Kötelességei: a reábízandó osztályok s ismétlősök oktatása, kántoriakban
való segédkezés az esetre, ha a kántor teendőiben
hivatalosan akadályozva volna. Az állás választás után
azonnal elfoglalandó. Kérvények főtisztelendő Bőzinger
Rudolf dr. plébános, iskolaszéki elnök, Buzsák címre,
szeptember 16-ig küldendők.
(1438 -1—1)
Ozorára (Tolna vármegye), izraelita magániskolához okleveles tanítónő kerestetik. Évi fizetés 800 kor.
Pályázók működési és orvosi bizonyítványaikat, fényképpel ellátva, azonnal küldjék be alulírotthoz. Rosenspitz Izidor.
(1461—1—1)
Krassószörény vármegye temesi járásához tartozó
L u g a s h e l y községben újonnan rendszeresített községi tanítói állásra ezennel pályázatot hirdetek. A
tanító javadalmazása: 1000 korona készpénzfizetés,
szabad lakás, mely áll 2 szoba, 1 előszoba, konyha,
kamra és a szükséges mellékhelyiségekből, valamint
kert haszonélvezetéből. Felhívom a pályázni óhajtókat,
hogy képesítésüket és eddigi alkalmaztatásukat igazoló
okmányokat alulírt iskolaszéknél f. évi szeptember
hó 14-ig, déli 12 óráig annál is inkább nyújtsák be,
mivel a később beérkező kérvények tekintetbe vétetni
nem fognak. A választás Lugashely községházánál,
1909. évi szeptember 15-én délelőtt 9 órakor fog
megtartatni. Lugashely, 1909 augusztus 16-án. Muresan
Sándor s. k., iskolaszéki elnök.
(1463—II—1)
Torontáitorda község községi iskolaszéke nyugdíjazás folytán megürült tanítónői állásra pályázatot
hirdet. Az állás jövedelme: évi 1000 korona készpénzfizetés és az esetleges törvényes korpőtlékok,
valamint szabad szalmafűtés. A lakás áll 3 szoba,
konyha, kamra, udvar és kis házikertből. Kötelessége
a megválasztandó tanítónőnek egy, esetleg két vegyes
osztály tanítása és úgy a mindennapi, valamint az
ismétlő-iskolás leányok számára a női kézimunkaoktatás s tanítványainak annak idejében szokott templomba vezetése és ott a rájuk való felügyelet. Pályázni
óhajtó róm. kath. vallású, okleveles tanítónők szabályszerűen bélyegeit és okmány olt kérvényeiket szeptember 20-ig a községi iskolaszék címén nyújthatják
be. Torontáitorda, 1909 augusztus hó 30. Bezdán József róm. kath. plébános, iskolaszéki elnök. Biczók
Ferenc igazgató-tanító, iskolaszéki jegyző.
(1497-n—1)
A soproni ág. hitv. ev. egyházközség elemi isüojánál egy tanítói állás üresedésbe jővén, erre ezennel
pályázatot hirdetek. Ezen állással járó jövedelem: 1.
évi 1930 korona fizetés és törvényes ötödéves pótlék ;
2. 18 köbméter kemény hasábfa; 3. természetbeni
lakás vagy 400 korona lakáspénz. Pályázhatnak ág,
hitv. ev. vallású, okleveles tanítók, kik a magyar es
német nyelvet tökéletesen bírják és az ének-, tornaés kézügyesség - tanításban is jártasok. A választás
egy próbaévre történik ; ha azonban olyan tanítóra
esik a választás, ki már véglegesen hivatalban volt,
az egyházközség a próbaévtől eltekint. Az állás 1909.
évi november 15-ével foglalandó el. A keresztlevéllel
s egyéb okmányokkal kellően fölszerelt folyamodványok 1909. évi szeptember 30-ig az egyházközség
elnökségéhez, nt. Brunner János, esperes-lelkész úrhoz
címezve küldendők. Sopron, 1909 augusztus 28-án.
Dr. Zergényi Jenő, egyházközségi felügyelő.
(1499—II—1)
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A s z e n t m á i t o n k á t a i (Pest m.) ref. egyház pályázatot hirdet egy tanítói állásra. Fizetése: lakás 1000
korona és a törvényszerű korpótlék. Pályázati határidő : szeptember 15. Pályázatok alulírotthoz küldendők. Nők ia pályázhatnak. Dr. Székely József, ref.
lelkész.
(1501—1—1)
A birdal ág. hitv. ev. egyház kántortanítói állására pályázat hirdettetik. Az iskola osztatlan, vegyes.
Tannyelv: német-magyar, i'izetés: 600 korona, kántori teendőkért 130 korona, hat szabad fuvar 10
korona értékben, 260 korona államsegély. Két szoba,
konyha, kamara, istálló, 454 C]-öl heréskert. Kérvények szeptember 19-ig Soltész Gyula ág. hitv. ev.
lelkészhez küldendők be, Birdára (Temes megye).
(1502—1—1)
A m e n c s h e l y i (Veszprém megye) ref. előkönyörgőkántortanítói állásra oklevéllel fölszerelt pályázatok
szeptember 19-ig adandók be esperesi hivatalhoz
Balatonfüredre. Fizetés: természetbeni lakás melléképületekkel, készpénz munkaváltsággal együtt 211 "30
korona, rozs 1625 liter, bor 540 liter, ha az egyháznak nem terem, helyette 100 korona, 7807, i6oo hold
szántóföld, 18 m:! kemény tűzifa beszállítva, nagy
gyümölcsös- és káposztáskert, államsegély 394 korona.
Kötelesség : a mindennapi és ismétlő-tankötelesek
oktatása, vasárnap- és ünnepnapokon prédikáció fölolvasása, hétköznapokon könyörgés, gondnoki számadás elkészítésénél segédkezni, jegyzőkönyvet vezetni.
Állás azonnal elfoglalandó. Szentantalfa, ref. lelkészi
hivatal.
(1503-11—1)
A dereskel róm. kath. kántortanítói állásra szeptember 16-ra pályázat nyittatik. Fizetése: szántóföldekben, lélekjáiandóságban, tűzifában, államsegélylyel 1000 korona. Személyes megjelenés előnyös. Kérvények jelzett időre Füzy István iskolaszéki elnök
címére, Nyárádra (Veszprém m.), u. p. Dáka küldendők.
(1504-1-1)
A nemestördemiczi (Zala m.) róm. kath. népiskolánál megüresedett osztálytanítói állásra f. évi
szeptember 20-ra, mely napon a választás délelőtt
10 órakor fog megtartatni, pályázat hirdettetik. Javadalma : kétszobás lakás, konyha, kamara, istálló, kis
házikerttel. Készpénzben: államsegély 876 korona,
községtől 124 korona, összesen 1000 korona. Csak
okleveles férfitanító pályázhatik. Kántoriakban segédkezni tartozik. Kérvények f. évi szept. 18-ig beterjesztendők. Személyes megjelenés előnyös. A megválasztott állását f. é. október hó 1-én tartozik elfoglalni. A nemestördemiczi iskolaszék nevében: Papp
Imre plébános, iskolaszéki elnök.
(1509—1—1)
C s í k s z e n t k i r á l y i róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat. Javadalma: 100 kalongya rozs, értéke
400 korona; 106 kalongya zab, értéke 212 korona ;
oszpora 48 korona; 75 terű fenyő- és bükkfa, értéke
261 korona; favágók munkaértéke 38 korona; stóla
80 korona; szentmise-alapítvány 30 korona ; községi
pénztárból 128 korona; három hold 807 rD-öl szántó
jövedelme 100 korona; egy hold 1088 Q-öl kaszáló
jövedelme 120 korona; regále - kamatból 4 korona
68 fillér ; faizási és legeltetési jog értéke 100 korona;
két szoba, konyha, kamra, gazdasági épületek, veteniényeskerttel. Kérvények szeptember 12-ig alulírt
iskolaszékhez küldendők. Próbára jelentkezők előnyben részesülnek. Csíkszentkirály, 1909 augusztus 28.
Bőm. kath. iskolaszék.
(1510—1—1)
Az a b a ú j v l z s o l y i róm. kath. kántortanítói állomás
javadalma: 1077 korona 18 fillér, azonfelül a törvényes korpótlék. Kétszobás lakás, melléképületek és
kort. Választás szeptember 23-án, délelőtt. Személyes
megjelenés szükséges. Okmányokkal fölszerelt kérvények az iskolaszéki elnökhöz küldendők be, hol bővebb
írásbeli fölvilágosítás nyerhető. Állás azonnal elfoglalandó.
(1 j l 2 —I—1)
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A n a g y b e r e g i (Bereg vm.) III. sz. ref. tanító
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: 1000 korona
készpénz, megfelelő lakás az új iskolaépületben. Kötelesség : 2, esetleg 4 elemi osztályt az egyházkerületi
tanterv szerint tanítani s szükség esetében az orgonistakántorokat helyettesíteni. Okleveles református férfitanítók okmányokkal felszerelt kérvényüket szeptember 15-ig a lelkészi hivatalhoz küldjék. Választás
szeptember 16. Az állás szeptember 20-án elfoglalandó. Megválasztott 40 korona költözési költséget
kap. Vigvári Mihály, ref. lelkész.
(1514—II—1)
Á gáborjánházi (Zala megye) róm. kath. iskolánál üresedésben levő kántortanítói állásra pályázat
hirdettetik. Fizetése : 2 szobás lakás negyed hold
kerttel, hitközségtől 508 korona készpénz, államsegélyből 492 korona. Kötelessége: mindennapi és ismétlőtanköteleseket tanítani, a temetést külön díjazás
mellett végezni. Eredeti vagy közjegyzőileg hitelesített másolattal fölszerelt kérvények szeptember 16-ig
a lendvavásárhelyi (Zala m.) plébánia-hivatalhoz küldendők. Az állás azonnal elfoglalandó. (1518-1-1)
A r é v a r a n y o s i ref. egyház kántortanítói állására
pályázat hirdettetik. Fizetés : lakáson és kerten kívül,
fizetéskiegészítéssel együtt, 1000 korona. Az állás
október 15-én foglalandó el. Pályázati kérvények
szeptember 25-ig adandók be a lelkészi hivatalnál.
Bakos Kálmán, ref. lelkész (u. p. Kopócsapáti, Szabolcs
megye).
(1519—I—1)
Az örszentmiklósi (Pest megye) ref. iskolához
ideiglenes tanító kerestetik október 1-től május 31-ig.
Fizetés: havonként 70 korona, lakás, fűtés és stóla.
Pályázati kérvények szeptember 20-ig Sáfár Béla
lelkészhez küldendők.
(1520—1—1)
Tarnaméra (Heves vármegye) község róm. kath.
elemi népiskolájánál megüresedett kántortanító! állomásra pályázók az iskolaszékhez írt s keresztlevéllel,
nőtlenségi vagy házassági bizonyítvánnyal és a többi
szükséges eredeti okiratokkal vagy ezek hitelesítettmásolataival fölszerelt kérvényüket szeptember 19-ig alulírotthoz küldjék. Pályázhatnak a kántori teendők végzéséhez értő, okleveles, rk. vallású tanítók. Javadalmazása: 1. 2 szobából s mellékhelyiségekből álló lakás,
tágas udvar, 431 Q-öl kert és istálló. 2. 7 kat. hold
296 Q ö l szántóföld haszonélvezete. 3. Átlag 380 pár
után évi párbér páronként 1 véka rozs és 40 filler.
4. Szántás- és de putátum váltság 241 korona 82 fillér.
5. Alapítványi misék után évi 52 korona 2 fillér.
6. Kéziujisék után a mult évben 124 korona 50 fillér.
7. Temetések után l!l08-ban 56 korona. 8. Temetési
búcsúztatásokért szabad díj. Eskrtések után tavaly
7 korona 60 fillér. Kötele.-s. ge : az összes kántori tennivalókat végezni, évenként a népösszeírást teljesíteni
és a párbérlajstromot elkészíteni; a mindennapi iskola
kijelölendő osztályait és a gazdasagi isinétlő-iskoia
fiú- vagy leánynövendékeit tanítani. A személyet-eu
megjelenők szokásos énekpróbája szeptember 2 -án
délelőtt 9 órakor kezdődik s utána nyomban megtörténik a választás. Az iskolaszék által majd megválasztott és az egyházi tőhatósag által megerősített
kántortanító október 1-én tartozik elfi glalni állasat
s ezen napon lép összes javadalmazásának élvezetese.
Tóth Gyula lelkész, iskolaszéki elnök. (1521—1 1)
A bukaresti magyar református elemi iskolánál
a női kézimunka tanítására s a női ipar- és varrőtanfolyam vezetésére kepesített tanítónőt alkalma/.uk.
Javadalma: természetbeni lakáson kívül 1200 frank
törzsfizetés és 400 frank működési pótlék. Egyévi
kifogástalan szolgálat után véglegesíttetni fog. Továubi
értesítés a magyarországi református egyetemes konvent központi irodájában (Budapest, VII., Abonyiutca '21. sz.) nyerhető, hol a pályázati kérvények is
1909. évi szept. 15-ig beadandók. Budapest, 1909
augusztus 31. Bánfi'y Dezső báró, konvenfi világi elnök.
(86. h—I—])
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A s z a d a i községi iskolában egyik tanítói állásra
Visoutal (Heves m., vasút: Ludas) róm. kath.
kántortanítói állomásra pályázat. Javadalom: 9 kat. pályázat hirdettetik, melyre csak református vallású
hold 776 Q-öl szántóföld, párbér (250 pártól), depu- tanítók pályázhatnak. Javadalom: államsegély 9ü0
tátum, tanítói járandóságok összesen: 914 korona; korona ; községtől 7 kat. hold 1342 Q-ölnyi Bzántóstólából 100 korona, természetbeni lakás. Kötelesség : föld, 100 korona értékben ; lakás, 2 szoba, konyha,
az iskolaszék által megnevezett osztályokat vezetni, kamra, pince és melléképületek ; házikert 49, konyhagyermekeket templomba kísérni, összes iskolásokat kert 145 C l-öl. Kötelessége : a nagyiskolások, a gazdaénekre tanítani, kántoriakat ellátni. A megválasztott sági ismétlő-iskolások tanítása, még pedig az utób-.
az árvákat illető félév miatt december 31-ig a községi biaknak tanításáért 100 korona, ha a szaktárgyakat
pénztárból 200 korona fizetést, stólát és lakást élvez. tanítja ; melyre ha képesítettsége nincs, tartozik meg101U január 1-én javadalma teljes birtokába lép. Az szerezni. A ref. énekvezéri állás megüresedése esetén,
állomás október 1-én elfoglalandó. Pályázók kereszt- melyie a presbitérium által megválasztatik, tartozik
levéllel, szabad állapotot vagy házasságot igazoló akkor elfogadni 647 korona készpénz és a stóla fejéegyházi bizonyítvánnyal s okiratokkal fölszerelt kér- ben. Személyes megjelenés a közbeeső vasárnapokon
vényüket szeptember 19-ig Kasztl Dezső lelkész úrhoz az éneklés meghallgattatása céljából előnyös. A kérküldjék. Szeptember 21-én d. e. 10 órakor, énekpróba vények szeptember 21-ig a községi iskolaszék elnökéhez, Szada (Gödöllő mellett), címzendők.
után, választás.
(1522—1 — 1)
(1543—1-1)
A m e z ö l a d á n y i ref. kántortanítóságra pályázat
hirdettetik. Javadalom: 1. Az egyháztól 100 korona,
K a l o c s á r a egy jóhangú és önállóan is működni
jó lakás és 741 Q-öl kertnek való terület. 2. Az képes kántorsegédet keresek. Fizetése: évi 720 koállamtól 900 korona fizetéskiegészítés és törvényszerű rona, havi utólagos részletekben, 2 m3 lágy hasábfa,
korpótlék. Kötelessége: I—VI. osztályú vegyes iskolá- szerényen bútorozott szoba, tisztogatással. Élelmezést,
nak a tiszántúli ref. egyházkerület tanterve szerinti mosást, világítást nem adok. Éjjel köteles a papot
vezetése, ismétlő-tankötelesek tanítása, kántorkodás beteghez kísérni, ostyát is kell sütnie. A városban
templomban, temetéteknél, lelkész helyettesítése kano- működő tanítókat helyettesíteni tartozik, ezért oklevél
nikus órákon és szükség esetén. Pályázati kérvények hiányában a tanítói működés igazolandó. Egy hónapon
1909 szeptember 15-ig alulírotthoz küldendők. Az állás túl tartó helyettesítésért a tanító alapfizetésének
október 1-én elfoglalandó. Mezőladány (u. p. Tornyos- 95»/o-át kapja tiszteletdíjul. Rövidebb ideig tartó
pálcza, Szabolcs m.), 1900 szeptember 1. Simon Imre, helyettesítésért díj nem jár. Az állás szeptember
ref. lelkész.
(1527-1—1)
15-én elfoglalandó. Fletzer József, kántor.
A n a g y k o m l ó s i róm. kath. elemi iskolánál meg(1545—1—1)
ürült kántortanítói állásra szeptember 15-ig pályázat
Az I z s á k i (Pest m.) róm. kath. iskolaszék lemonhirdettetik. Javadalmazás: lUOO (ezer) korona készpénz, 10 korona irodaátalány, 2'/-' kat. hold szántóföld dás által megüresedett Il-od kántortanítói állásra
haszonélvezete, megállapított stóla és szabad lakás, f. hó 19-ig pályázatot hirdet. Javadalma: iskola
mely áll: 3 szoba, 1 előszoba, 1 konyha, 1 kamra, pénztárából 316 korona 8 fillér. Államsegélyből 6s0
pince, istálló, padlás, udvar és házikertből. Köteles- korona, 1257 | -öl föld haszonélvezete (haszonbér 52
sége: minden istenitiszteleten közreműködni éspedig korona), kertilletmény 20 korona, fiú - gazdasági
nemcsak az általános egyházi, hanem úgy a mostani, ismétlő-iskola vezetéseért a község pénztárából
100 korona. Köteles a megválasztott tanító a reámint a jövőbeni püspöki rendeletek és helyi szokások
szerint. Pályázók személyes megjelenése kívánatos. bízott osztályt vagy osztályokat vezetni, fiú gazdasági
Az állás azonnal elfoglalandó. Nagykomlós, 1909 aug. ismétlő-iskolásokat oktatni s a kántort az iskolaszék
tudtával leendő elfoglaltsága esetén az istenitisztele28-án. A róm. kath. iskolaszék.
(1528—I —1)
teknél, úgy az anya-, mint a leányegyházakban öszTanítónő ajánlkozik nevelőnőnek vagy kisegítőnek szes stóláris jövedelemért helyettesíteni. Személyesen
iskolához. Cím : „Gr. L", post-rest., N a g y b á n y a .
megjelenők előnyben részesülnek. Pályázni óhajtók
(1542-1—1)
fölszerelt kérvényüket Kiss Gábor, iskolaszéki elnök
Rédics (Zala megye) községben levő róm. kath. címére küldjék. A megválasztott tanító útiköltsége
elemi iskolánál újonnan szervezett harmadik osztály15 koronával díjaztatik. Kiss Gábor, iskolaszéki elnök.
tanítói állásra szeptember 19-ig pályázat hirdettetik.
(1548-1-1)
Az állásra nőtlen tanítók pályázhatnak. Fizetés: 100
Baja. Egy kath., fiatal, csupán kántorsegód kereskorona iskolaszék pénztárából, 900 korona államsegély,
egy szobából álló lakás, 20 korona kertilletmény. tetik, ki a kántori teendőkben, úgy az orgonálásban
Államsegély 1910 január 1-től folyósíttatik, azért jártas és jó énekhanggal bír. Fizetése: havonként
előző hónapokra fizetés iskolaszék pénztárából. Köte- 20 korona és mellékes, ágyneműn és mosáson kívül
lességek : a rábízandó mindennapi és ismétlös tanuló- ellátás. Értekezhetni levélileg vagy személyesen az
kat tanítani, vallaserkölcsösen nevelni, egyházi énekre alulírottnál. Vilhelui Károly, főkántor. (1552—I—1)
oktatni, a templomba vezetni, ott azokra felügyelni
A mezőtiíri ref. egyház az egyik újvárosi ref.
és a kántori teendőkben szükség esetén a kántortanítót tanítónői állomásra pályázatot hirdet. Ez állomás javadíjtalanul helyettesíteni. Választás szeptember 20-án dalma : az egyház pénztárából 250 korona lakbér és
d. e. 9 órakor lesz. Állás október 1-én foglalandó el, 1000 korona alapfizetés, mely annak idején az állam
mely naptól fizetése is kezdődik. Jerger Ferenc plé- pénztárából 1100 koronára fog kiegészíttetni, továbbá
bános, iskolaszéki elnök.
(1540—I—1)
i a rendes korpótlék az állam pénztárából. Az egyház
A valkói (Pest m.) lóm. kath. elemi iskolánál által adott alapfizetés a megállapítva levő fizetési
megüresedett férfitanítói állásra 1909 szeptember hó fokok és módozatok szerint, a szolgálati évek arányá20-ig pályázat hirdettetik. Fizetése: a hitközségtől ban, az állami korpótlékokon kívül 1600 koronára
800 korona, 200 korona lakáspénz és 20 korona kert- emelkedhetik. A megválasztott tanítónő köteles: az
illetmény, államsegélyből 20U korona. Kötelessége: Újvároson lakni, a reábízott bármely osztályt vagy
egy osztály önálló vezetése, az általános ismétlősök osztályokat az egyházkerületi tanterv szerint vezetni
oktatása. Óhajtandó a gazdasági tanfolyam hallgatá- és férjhezmenetele esetén állásáról lemondani. Pályását igazoló bizonyítvány, a kántorságban való jártas- zati határidő: 1909 szept. 18-ig bezárólag, amikorra
ság. Személyes megjelenés megkívántatik. Választás a kellően fölszerelt és orvosi bizonyítvánnyal ellászeptember hó 20-án, d. u. 3 órakor. Kérvények a tott kérvények alulírott lelkész-elnökhöz benyújtandók.
Mezőtúr, 1909 szept. 3. Gergely Antal, ref. lelkész.
valkói róm. kath, plébániához küldendők.
(1550-1—1)
(1556—11—1)
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Oszlány (Bars megye) községi elemi iskolaszéke
újonnan szervezett, rendes, harmadik tanítói állásra
pályázatot hirdet. Javadalmazása: 1 szoba, a község
pénztárából 1000 korona. Kötelessége : díjlevél szerint.
Pályázatok a községi iskolaszék elnökéhez, szeptember 20-ig bezárólag nyújtandók be. Az állásra csakis
okleveles, róm. kath. férfitanítók pályázhatnak. Az
állás október 1-én foglalandó el. Az iskola államosítás
alatt áll. Kelt Oszlány, 1909. évi szept. 3-án. Újvári
Mátyás, iskolaszéki elnök.
(1553—1—1)
Kerestetik óvodához dadának középkorú, jólelkű,
munkaszerető tanító özvegye, egy nagyobb leánnyal
bíró előnyben részesül. Szabad lakás, jó fizetés. Bővebben felsőpárti óvoda vezetősége Csongrádszentes.
(1554-1—1)
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YÁ11NAY L. Szeged, könyvnyomda,
könyv-, papír- és írószerkereskedés.
Törvényesen védve.
14.193. sz. a. lajstromozva.
Most jelent meg XXI. kiadásban a legújabb miniszteri
rendeletek alapján átdolgozott

Osztálykönyv, el. népisk. számára.

Dustless"-szel

Tartalma: I. Órarend. II. Iskolalátogatási napló.
III. A fölvételi, előmeneteli és mulasztási napló. IV.
Statisztikai adatok a tanévről. V. Beterjesztendő statisztikai kimutatás. VI. D) napló. Más iskolába járó növendékek nyilvántartása. VII. A tanulók által használt
tankönyvek kimutatása. VIII. A tananyag heti kimutatása, szorgalmi és haladási naplója. IX Adatok
a tanévről. E nélkülözhetetlen osztálykönyv a következő összeállításokban kapható: 818 a. r. sz. 80 tanuló
számára, bekötve, 2'40 K ; 818, b. r. sz. 128 tanuló
számára, bekötve, 3 K ; 818/C. r. sz. 192 tanuló számára, bekötve, 3-60 K. A VIII. rész tananyag heti
kimutatása nélkül: 818/d. r. sz. 80 tanuló számára,
bekötve, 1'80 K; 818 e. r. sz. 128 tanuló számára,
bekötve, 2'40 K; 818 f. r. sz. 192 tanuló számára,
bekötve, 3 K ; 818'/2. r. sz. Csak a tananyag heti
kimutatása, a szorgalmi és haladási napló (VIII. és IX.)
40 hétre, kötve, i'80 K.

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Oustless"-gyár:

Ugyancsak most jelent meg az V. évfolyamban Scossa
Dezső dr. tanfelügyelő úr által szerkesztett

HIRDETESEK.
A z

i s k o l á k

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

Erdős József és Társa
B u d a p e s t , VI. ker., Szív-utca 26/n. s z á m
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-48-32)

Játék a tanítók dolga,
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket használják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák
az 1. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához,
az új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva,
osztályonként 6 koronáért, a III. és IV. osztályokéihoz
pedig egyenként 5 koronáért Zima Jánosnál Budapest, Vll., Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg.
(149U-XII—1)
A I T 7 0 a n l r n n -V7T7-11 gazdasági és általános
V c t f e U - K - U I i y V ismétlő-iskolák számára.
A nm. földm. miniszter úr által rendkívüli jutalomban részesített pályamunka. A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által 16:~>1/1899. sz. a. általános
használatra engedélyezve. Szerkesztették: Kun László,
Fülöp Sándor és Csath András, kúnágotai tanítók.
V-ik, az új miniszteri tantervhez alkalmazott kiadás.
Az ország legtöbb és legnagyobb iskolájában bevezetve.
75.000 példány forgalomban. Bolti ára 1 kor. 20 fill.
Tanítóknak nettó félvászonkötésben 1 kor. Kiadja
Ingusz I. és Fia könyvkereskedő, Aradon.
(1353—IV— 3)

ALMANACH, 1909/10. tanévre.
Évkönyv tanítók, tanítónők, óvónők és isk. hatóságok
részére. Ára vászonkötésben 1 K.
Képes árjegyzék iskolai szerek- és teljes iskolafölszerelésekről ingyen.
Fentiek eredeti árakon kaphatók:
,MUNICIPIA', B p e s t , V I . , L i s z t F e r e n c t é r 9.
(1208—IV-4)
riTsí
M
M

T a n k o w *

i j v e h

Ü
elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónőí
i képezdék, valamint az ország összes tanintézetei számára a legújabb kiadásban nálam
• megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanár- i
jelöltek részére kaphatók az összes forgalomban levő jegyzetek.
k Állandóan raktáron vannak a világiroújabb és nevezetesebb termékei. V
Ö dalom
Hazai és külföldi dísz- és ajándékmüvek, p
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára.

r*

c
4

Hiudunnemü fülvllágOHÍtásgal készséggel szolgálok,
Részletes könyvárjegyzék

ingyen!

Utasítás és leckeminták Ä t f Ä .

i

vezetőtanítók számára írta Sütő József, Túrkeve. Ára
bérmentve 1 korona.
(1361-111-3)

t

könyvkereskedő.

8

Budapest, II. ker., Fő-utca 2. szám.
(1338—X—3)

AHcimc'on'ólwkéréshez nyomtatványok 1 K. MaA i l d l l l ^ g O l J gyarázófüzet (VI. javított kiadás)
1 K. 80 db nyugta 1 K. Lengyel Béla, Farkasaszó
(Szatmár m.).
(873-X-10)

TOLDI

LAJO§

i
»
ff
H
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k j | gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel
(II. rész) 3 K ; 48 csinos és dallamos előjáték
(II. rész) 2'40 K. Zámbó Károly, Szeged-Rókus.
(1376—VI—2)

Tanítók segítsége!
Minden állami, községi és áll.-segélyes iskolánál meg
kell lenni és májusban küldendő föl a kir. tanf.-hez
jóváhagyás végett a jövő évre szóló tananyagbeosztás
(részletes tantervezet) és órarend. Az egytanítós iskolák kidolgozott, falra függeszthető, hónapokra és hetekre felosztott Hoífmann-féle részi, tantervezete 1 K,
órarenddel 1 K 20 f. A III—VI. oszt. egy teremben
80 f, órarenddel 1 K. Két oszt. egy teremben 60 f,
órarenddel 70 f. Egy oszt. külön 30 f, órarenddel 40 f.
A külön osztályok egyszerre rendelve 1 K 50 f, órarendekkel 2 K. Póstaportó 10 f. Az összeg előre küldendő be! Huszár Aladár, Szatmár.
(1477-VU-2)
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cserél.

Állami tanítónő kéttanerős
alföldi iskolától hegyes vidékre
Cím : dr. Schudt S. Deák Ferenc 32. sz. Arad.
(1525-1—1)

HARMONIUMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít:
PAJKR R E Z S Ő és T Á R S A
BUDAPEST,
X.,Delej-u. 2 5 . (Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Részletfizetésre 8 koronától f e l j e b b .
Tanerőknek külön százalékengedmény.

(53—52—35)

F E I W E L L I P Ó T u t ó d a ^„adok,
BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7. ^ Z t l
készülekek é s
óvodaberendezések gyára.
Kívánatra
megküldi
újonuan
kiadott árjegyzékét, i n g y e u
és b é r m e n t v e .
(»—52—36)

A magyar nyelv tanítása érdekében.
A magyar nyelvnek nem-magyarajkúak által látogatott
iskolákban természetes módon való tanítására legalkalmasabbnak bizonyult és szaktekintélyek által is elismert
GRAMMÁ DÖME féle vezérkönyv
„Magyar nyelv tanítása nem-magyar- és vegyesajkú
Iskolákban", melyet a nagymélt. vallás- és közokt.
minisztérium engedélyezett és több állami iskolának
adományozott.
(1339—V—3)
Ezen nagykelendőségű gyakorlati vezérfonal nálam
kapható. I. kötet (I—11. oszt. tananyaga) 4 K. II. kötet (III—IV. oszt. tananyaga) 4 K. III. kötet (IV—VI.
oszt. tananyaga) 4 K. Az összegnek előzetes beküldése
esetén a kívánt köteteket bérmentve küldik.
Ugyancsak nálam rendelhető meg szerzőnek „Házi
és Társadalmi nevelés" című műve is. Ára 2 K.
Továbbá az iskolai költségvetések és számadások
elkészítéséhez és az ezekkel való elbánásra igen
kimerítő útmutatást nyújt a Gramma Döme-Tévely
László által szerkesztett Útmutató. Ára 4 kor.

SCHUNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(658)
BUDAPEST.
(52-15)
Föllzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV.,
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország

legnagyobb és villamos erőre
dezett hangszergyára.

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

O r g o n a - H a r

Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár,

STOWASSER J.

Vadapest, II., Fö-utca 2.

csász. és k i r . udvari szállító, a
liangfokozó-gerenda, az Ocskaiés a Rákóczi-tárogató feltalálója.

Iskolai és orgonaharmóniumot ne
vegyen, míg

REMÉNYI MIHÁLY
magyar hangszertelepének harmóniumról szóló árjegyzékét át nem
olvasta, mely i agyén és bérmentve
X küldetik Budapestről, VI., Király-u58.
p Gyakorié pedálos orgonák a lcgol[ csóbb gyári árakon. Régi hangszerek
[ cserélése, vétele és javítása, kezesg f s é g mellett. Telefon 87—84.
**
U200—30—5)

m ó i i i i i m o k ,

elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban
szállít:

TOLDI LAJOS könyvkereskedése,
^

beren-

BUDAPEST.
PpyiS--'^:
Főiizlet: II., Lánchíd-u.5.
Gyár: II., öntőház-u. 2.
K P ^ ^ ^ ^
Továbbá ajánlja saját gyárábankészült,elismertlegkiválóbb minőségű vonósés fúvóhangszereit,
fey'l^aSjjEgBgife.
Hagjarorsz. legnagyobb vonós
és fúróhaitgszerek gyára.
Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bérmentve.
(35—52—36)
Tanerőknek külön kedvezmény.
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A Hn daa0z7.ad - if ca il ca

pályadíjat nyert és engedélyezett
ev. Bibliai történet ára 50 ftllér.
Szegény gyermekeknek ingyenpéldány. Kapható a
szerzőnél, Újpesten.
(1196—8—5)

1C f n r í n t p r t r e m e ^ szabásban, elegáns kivitell ü IUI 111 I C I l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
•zerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot

Mrausz F. és Társ»
úriszabó-üzlete, V m . ker., Rákócil-út 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20—52—36)
P Ä K T O I i J C K A. 1 I O M I P A K T !
l i l y , » , , r*r\ szállítja a miniszterileg ajánlott 9
X? I t l X l O U többszörösen kitüntetett, mély fekete,
hamar száradó, tartós és használatkész

Iskolatábla-mázat
Egy '/1 bádogszelence */» klg. 18 m® ter. kor. 7.—
„ Vt
ff
»/« „
9 ma ter.
B 3.60
, drb isk.-táblamáz-ecset
„ 2.—
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80
— Rakasz, szállítólevél
„ —.40
Új mázolási és v o n a l o z á s l utasítással.

Greschik Gyula,
(1526—V—1)

L Ő C S É N .
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Elemi népiskolai irkák között eddig a legcélszerűbb a

Kerekes-féle irka,
mert alakja kicsiny, papírja a legfinomabb, famentes
és ezen módszerrel fokozatosan és könnyen lehet
osztályról osztályra a tanulót a szépírásra megtanítani.
I—IV. osztályig darabja 4 fillér, V—VI. osztály
részére 8 fillér. 25°/o engedménnyel! Gyártja: G.
Fekete Mihály, Kecskeméten. Több kiállításon kitüntetve !
(1500—1-1)
Iskolai tanterv készítésénél és beterjesztésénél úgyszólván nélkülözhetetlen a félórás leckékre beosztott és
a műbe már belenyomott teljes szövegű Gramma-Cseh

Részletes Tanmenet,
mely a kiadónál, Szalai Ferenc könyvkereskedőnél,
Kaposvár, üres, megrovatolt ívekkel együtt kapható.
Ára 3É50 K, 10 üres ívé pedig 30 fill. (1417-III-1)

Okleveles tanítónőt keresek nevelőül
két leánykám mellé. Egyik gyermek első polgári,
másik első elemi osztályra készítendő elő. Föfeltételek : perfekt zongora és német nyelv tudás. Igények
megjelölésével pályázni lehet valláskülönbség nélkül.
Izraeliták előnyben részesülnek. Arcképpel ellátott
ajánlatokat kér: Gyárigazgató, Jósikatelep, per Bánffyhunyad.
(1332—1-1)

"polgár sándor

Fontos segédkönyv.
Aki az írás-olvasás tanításában teljes sikert akar elérni, az vegye meg a Remenyik-féle Mintaleckéket.
Ára 1 K 60 f. Kapható Eperjesen, Földes Samu könyvkereskedőnél.
(1433—III—1)

Okleveles

LIAPJA.

nevelő«»

kerestetik 2 leánygyermek mellé, egyiket a IV. elemi,
másikat az I. polgári osztály tárgyaiból tartozik nyilvános intézetben levizsgáztatni; zongora és német
nyelv bírása kívántatik. Fizetése: havi 40 korona és
teljes ellátás. Arcképes igazolvánnyal felszerelt ajánlkozás szept. 14-ig Riedl Ferenc jószágbérlő címére
(Vonyarczvashegy, Zala megye) kéretik. (1537—I—1)

orv. mü- és k ö t s z e r é s z n é l
(Bpest, VII., Erzsébet-korút 50.)
legjutányosabban beszerezhetők
a legjobb találmányú sérvkötök, összes betegápolási
eszközök és kötszerek, haskötök, egyenestartók, orthopédiai fűzök és járógépek,
valamint műláb és mükéz
saját műhelyében a legpontosabban készül. Képes árjegyzék
ingyen és bérmentve, csak megadandó, mily tárgy szükségeltetik.
(449—20-12)

Értesítés!
Az állami elemi népiskolák gondnoksága és az állami elemi népiskolák
tanítói, illetve igazgató-tanítói számára az 1868. é v i X X X V I I I . , 1876. é v i
X X Y I 1 L , 1907. évi X X V I . és az 1908. évi XLVI. törvénycikkek végrehajtása tárgyában az 1909. évi 53.000. sz. a. kelt rendelettel kiadott

UTASÍTÁS
már megjelent és kapható. Ára 2 K 12 f.
Ezen Utasítást a pénz előzetes beküldése esetén portómentes hatóságoknak,
hivataloknak és intézeteknek portómentesen küldjük meg.
Budapest, 1909. évi augusztus hó.
A& egyetemi nyomda
igazgatósága.
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lében
város,

'1 áll. igazgató-tanító Temesből, 3 tanerős
Cl iskolától. Gyönyörű lakás, szép vidék, közevasút. Cím: Korek Mátyás, Temesvár-JózsefBega-Jobbsor 23. sz., 12. ajtó.
(1483—II—2)
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Okleveles, róm. kath. tanítónő

3 leányom mellett — I-ső és lV-ik elemit s Il-ik
polgárit végzik — alkalmazást nyer. A leánykák az
év végén leviz«gáztatandók. IV-ik polgárit végzett
leányomat pedig a magyar és német irodalomban s
képes árjegyzéket tansze- zongorában gyakoroltatná. Teljes ellátás mellett havi
rekről és nyomtatványok50 koronát fizetek. Kéreteket mielőbb kérek. Az állás
ról ingyen és bérmentve szeptember 15-én elfoglalandó. Stammer Sándor,
Horovitz Adolftól Nagyszombatban.
(1434 — 111 — 1) uradalmi intéző Lajosműve-puszta, u. p. Nagysurány,
Nyitra megye.
(1472—II—1)
f e p r p l ^ tanerős, áll. iskolától tanító. Gyönyörű
UöCl Cl iskola és tanítói lak, helyben vasúti állomás.
Cím : Szolga Miklós, Mezőtóhát (Torda-Aranyos m.).
(1443-1—1)
vászonkötésben jelent meg a „Tanítók Tárcanaptára",
mely 50 fillér levélbélyeg előleges beküldésével renTWarv d o M ó r á i tudományos műszerek gyára delhető meg: „Kiadóhivatal, Szatmár, Templom-köz 2."
(1482—VI-2)
i l í a l A Ói lliClCl Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Tele- címen.
fon 21—06. A7. összes tanszerek gyártása a nm. m.
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint.
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok,
kőzetek stb. Állami és nem állami iskolák legcél- 23 m., 82 cm. széles 12 korona. 23 m., 84 cm. széles
szerűbb bevásárlási forrása.
(25—26—18)
Szabadi-vászon, vékonyszálú, 15 korona. 14 m., 150
cm. széles rumburgi lepedővászon 14 korona. Kész
lepedő darabja 2 és 2'40 korona. 10 méteres vászonBÁRD FERENC és TESTVÉRE
maradék méteije 50 fillér. Szabadi vászonvállal nta,
Budapest, Kossuth Lajos utca 4.
Lengyeltóti.
(1365-IV-3)

KÉRJEN

Csinos, díszes

Rumbnrgi vászon

Az ország legnagyobb zenemiikereskedése.
Vidéki megrendelésekpóstafordulattal lesznek elintézve.
lij féríl-négyesek: 1. sz. Fráter-nóták (a kecskeméti dalárünnepen előadva); 2. sz. Dóczy-nóták, egyegy szám ára, Vezérkönyv, 1 kor. 50 fill., egy teljes
szólam 80 fill.

Sanidi Ottó:

„Száz magyar férfikar"
című gyűjteménye. Ára 2 kor. E gyűjtemény úgy
tartalom, mint a szerkezet, összhangosítás és hangterjedelemre nézve akként van összeállítva, hogy az
egyszerű falusi emberekből összeállított énekkarok
számára egyedüli a maga nemében és különös tekintettel van a nemzeti szellem ápolására és a nép
erkölcsi nevelésére. Ajánljuk továbbá Lányi Ernő
Poliphoniáját, 100 két-, három- és négyszólamú rövid
gyakorlat és előjáték, orgona- vagy harmóniumra. Ára
3 kor. Iskolák: Erney: Zongora-iskola 6 füzetben,
egy-egy füzet 2 kor.; Metz : Hegedű-iskola 2 kötetben, egy-egy kötet 3 kor.; Katona : Cimbalom-iskola
1 kötetben, ára 6 kor. Ezen iskolák az ország túlnyomó intézeteiben be vannak vezetve és az elismert
legjobbak.
(1557—IV-1)

MOGrYOROSSY
CIMBALOM
kitüntetve: Budapest
1896, Pécs 1907, London
1908, Bécs 1907, aranyérmekkel és díszoklevéllel stb. Acél belső szerkezet feltalálója, szabadalmak a világ összes
kultúrállamaibau cimbalomra és gramofonra
Hegedűosztály-vezető:
Bárány Dezső, híres mester. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak.
Kérjen áijegyzéket! Legnagyobb magyar cimbalomgyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, Itákóczi-út 71.
(934—26—9)

ANGSTER
orgona-

JÓZSEF ES FIA

és harmónium - gyára

PÉCSETT.
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szerkezetű légnyomatú (pneumatikai)
orgonáinkat jutányos árak mellett,
Orgonára, harmóniumra is használhatók : Nemesovits: művészies kivitelben. Raktáron
Gyakorlati orgonász 3'00, ugyanaz: Ünnepi prelu- kitűnő hangú harmonium ok mindiurnok 1 '20, Korner: Gyak. orgonász (646 darabbal) den nagyságban (170 koroná3'60, Bach: Könnyű prel.-ok 1"30, Hesse-album 3'00, tól ÍOOO koronáig). Mindennemű
Kinek: Elő- és utójátékok 2*40, ugyanaz: Orgona- javításokat, hangolásokat és átépíiskola 3'60. Singenberger: Harmónium-iskola 7 20, téseket olcsón vállalunk. ÁrjegyVolkmar: Orgona-album 1'80, ugyanaz: Ünnepi prelu- zéket kívánatra ingyen küldünk.
diumok 1-20, Harmónium-album (100 darabbal) 2'40, Alapíttatott: 1867. (655—26—8)
Harm, gyöngyei 2'40, Mendelssohn: Összes orgonaszerzeményei 2'40, Brosig : Qrgonakönyv 5"40, Kothe :
Pieludiumkönyv (311 darabbal) 3'60, Magyar dalalbum (200 dal, zong.) 2"40, Huber: 101 'dal hege- az általa vezetett osztály tananyagbeosztását, óradűre 3"Ó0 korona. Egyéb zeneművekről, valamint tervét, órarendjét és haladási naplóját, minden
könyvekről áijegyzéket kívánatra küldök. Briclita E. osztály részére. Kapható kizárólag Dosztál Kálmánkönyv- és zeneműkereskedése, Törökbálint (Pf>st m.). nál, Dicsöszentmárton. Árjegyzék ingyen.
(1460 —1)
(1523—III—1)
Budapest. 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

Zeneművek!

Minden tanító készen kapja

XLII. évfolyam. 37. szám.

Budapest, 1908 szeptember 16.

NÉPTANÍTÓK LAPJA
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R .

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarorszagi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, mindén közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted rcszét
tevő petit nyomású és egyhasábii sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG:
KIADÓHIVATAL:
BUDAPEST, VIII. KEß., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.
MAGT. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3.
Ivés£ira.tolia.t n e m aci-unk v i s s z a .

A középiskola.
(L.) A változások korát éljük. Szédítő
gyorsasággal halad előre a tudomány.
Ma megvalósulnak azok a vágyak és
törekvések, melyek még tegnap ábrándképeknek látszottak. Átalakulóban van
az irodalom, s az irodalom változását
megelőzi és nyomon kíséri az ízlésváltozás. Évs7ázadokig mozdulatlan elméletek és alkotások szemünk láttára,halványodnak, osökkenednek, összeomlással
fenyegetnek. Ha végigpillantunk az emberiség haladásán, nem tapasztalunk
ily gyors előretörést, ily gyors változást. De a társadalmi osztályok és népfajok egymás ellen való küzdelme nem
volt ekkora. Pillanatnyi kitörései a gyűlölködésnek borzalmasabbak lehettek, de
ily szívósan, ily kitartóan még nem
küzdöttek az érvényesülésért..
Ebben a forrongó korban, az átalakulások korában nem maradhatott a
régi az iskola sem. Bármerre nézünk,
ostromló tömegeket pillantunk meg
körülötte. Harcba szállott ellene a
szülő, hogy fiát a túlterheléstől védelmezze, megtámadta az orvos, hogy a
jövendő nemzedék egészségét biztosítsa,
küzdenek ellene az érvényesülésre törekvő társadalmi osztályok, hogy az ő
igazságaik is helyet foglaljanak termeiben. De legerősebben követelik helyüket
a föltevésekből, megfigyelésekből, isme-

retekből már tudományokká vált elméletek. Az iskola nem elégíthetett ki
minden törekvést, a megalkuvás terére
kellett lépnie. Évtizedek óta egyik tanterv a másikat követi, anélkül, hogy
általános megelégedéssel találkoznék az
iskola működése. Az órákban és tárgyakban mutatkozó eltolódások egy-egy
tám; ió csoportot rövidebb időre lefegyvereznek, de a küzdelem nem szűnik,
mert az elért siker új támadásra ösztönöz. A mellőzött törekvések hirdetői
pedig állandóan felszínen tartják eszméiket. Nem is hisszük, hogy a középiskola
körül folyó küzdelemnek valaha végét
érjük. A változó szükségletek, a változó
ízlés, az egyes korok törekvései mindig
érvényesülni iparkodnak s érvényesülniük is kell. De teljes mértékben nem
érvényesülhetnek, mert igen gyakran
szembetalálkoznak az egyes csoportok törekvései egymással. Az iskolát
ért támadások tehát nem mindig azt
jelentik, hogy ez az intézmény tökéletlen, hanem néha csak azt, hogy
nem akar egy párt, egy felekezet,
egy csoport, egy törekvés rabszolgájává
lenni.
r
Az azonban tagadhatatlan, hogy a
középiskola nem elégíti ki azokat a
várakozásokat, melyeket hozzá a nemzet fűz. Tanulóinak jó része elkedvetleüe
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később visszaemlékszik az ott töltött
évekre, nem kellemes emlékek ébrednek
benne. A baj főoka a tanítás módja. A
növendékek sok tanárjukban zsarnokot
látnak, kinek akarata letöri az ő egyéniségüket, letöri még akkor is, ha a tanár
nem az emberi, hanem csak az egyéni
igazságot képviseli. A középiskolában
ma teljes az abszolutizmus. Ennek így
is kell lennie. De a teljes abszolutizmus
csak a legnagyobb tapintattal és lelki
hajlékonysággal vezethet sikerre. Némaságot teremthet erőszakkal és ridegséggel is, de e némaság és csend csak
látszat, mely forrongást, elégedetlenséget
takar. Az életbe kilépő ifjú gyakran úgy
sóhajt fel, mintha börtönből szabadult
volna.
A középiskolának az volna a hivatása,
hogy általános érdeklődést ébresszen
növendékeiben. Ez az érdeklődés csak
úgy támadhat fel, csak úgy lehet tartós,
ha tudásból táplálkozhatik. A középiskolában tehát ismereteket kell nyújtani és érdeklődést ébreszteni. Az ismereteket megadja a középiskola, de az
érdeklődést csak ritkán teremti meg.
A leggyakrabban azt tapasztaljuk, hogy
volt növendékeink nem foglalkoznak
többé azokkal a tudományágakkal, melyeknek alapjait megismerték. Megelégednek azzal, hogy a választott szakkal
járó munkát végzik. Az érdeklődés föl
nem ébredésének okát a tanítás módjában keressük. A nehezebben tanuló ifjak
szívszorongva, rettegve várták az iskolában, mikor kerül rájuk a felelés sora.
Ha feleletük sikerült, megkönnyebültek
s azzal a tárggyal hosszú ideig mitsem
törődtek. Ezen csak az a rendszer segíthet, mely az osztály valamennyi gyermekét közös munkára szoktatja, félreteszi az osztályzókönyvet s idegpusztító
rettegés és gondolkozásbénító félelem
helyett minden agyat működésbe hoz.
A feleltetésre csak az osztályozás
alkalmával kerülne a sor, az sem
lenne vizsgálat, hanem még egy lehe-

37.

SZÁM.

tőségnyujtás arra, hogy javíthassanak
azok, kik év közben gyengéknek bizonyultak.
Aki valaha tanított, tapasztalta, hogy
milyen öröm fogja el növendékeinket,
ha egy nem várt szünetnapot kapnak.
Az arcokra kiülő megelégedés a mai
tanítás csődjének a jele. Növendékeinknek örömmel kellene az iskolába járniok,
kedvvel tanulniok, hisz az új ismeretek
szerzése, új igazságok belátása, de magának a szorongatást nem ismerő léleknek működése a világ legnagyobb gyönyörűsége.
Az ismeretek megszerzése pedig nem
volna nehéz, ha ;i tanár tapasztalatokra
támaszkodnék. A kirándulások ós kísérletek, a tanítványokkal való beszélgetés
sokkal többet használhat — ismeretszerzés és főleg érdeklődésszerzés szempontjából — mint az elméletek és ismeretek betanítása.
A jövő iskolájának nem szabad börtönnek lennie, hanem szórakozóhelynek. Ne kényszerből járó robotmunkások töltsék meg padjait, hanem szorongást nem érző, érdeklődő ifjak. Nem
szabad megmaradnunk a hagyományom
középiskolai anyag mellett, hanem ki
kell szorítani belőle mindent, ami jellemképzés, ízlésfejlesztés vagy tudás szempontjából nem méltó a ráfordított munkára.
Soha annyi könyv nem jelent meg a
középiskoláról, mint napjainkban. Megvilágították hibáit, kijelölték a követendő útat. Megírták azokat a dolgokat
is, melyeket cikkünkben fejtegettünk,
de mi nem tartottuk fölöslegesnek az
új iskolai év kezdetén ismét ráirányítani
a középiskolára a figyelmet.
A humanizmus, a felvilágosultság, az
élet kopogtatnak az iskola ajtaján. A
középiskolai tanárok most foglalkoznak
a tanítási anyag revíziójával; bocsássák
tehát be őket, mert Magyarország jövendője szoros kapcsolatban van az iskolával.
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A vallásos erkölcsi nevelés
alapkövetelményei.
—

"Második

közlemény.

—

Irta: Tamás
Károly.
Az alább következőkben kijelöljük azokat az
elveket, az anyagot és módszert, amelyekkel a
vallásoktatás célját elérhetjük.
Az első kérdés az lesz: Mi a vallásoktatás
célja ?
Nem más, mint az ifjúság szívében az Isten
iránti szeretet felébresztése, ápolása és öntudatra
jutása, inert ez az embertársaink iránti szeretetet is magában foglalja. így tehát az akarat
nevelése, a karakter képzése és a szeretet megteremtése a hitoktatás célja.
A követendő elvek: először: a sablonok föltétlen elvetése: másodszor: a vallásnak mint
tantárgynak eltörlése; harmadszor: a hittanból
a vizsgálatok megszüntetése.
A sablonok eltörlésének megokolását az ész
és szív világa közötti különbségben találjuk
fel. Ha az észnek Kant szerint vannak a priori
elvei, a szívnek is van, habár csak egyetlenegy : a szeretet tudniillik. Csakhogy míg az ész
mindig ugyanazon törvények szerint alkotja az
elveknek megfelelő fogalmakat, ítéleteket, következtetéseket, addig a szívnek nincsen ilyen
szabálya, de van az, ami a szabályban nincs:
érzés és melegség, mint a szeretet tápszerei.
Ezek rendkívül viszonyos és változó természetűek. Az érzést és melegséget fenntartani,
ápolni és szítani a legfőbb kötelessége a vallásoktatásnak. A sablon, ha méreg más tárgynál
is, kész megölője az érzelmeknek, a szív felbuzdulásának. Az iskolákban dívó gépies imák
lecke előtt, lecke után, reggel és este, sem a
gondolatot, sem a szívet nem foglalkoztatják.
Hányszor nem történik meg, hogy a szokásos
imadarálás közben a gyermekek helytelenkednek, mert a lélek únja az egyhangúságot.
Ezért aztán a tanító a rendetlenkedőket imádkozás után, ad maiorem dei glóriám, jól megrakja! A másik sablon, amit meg akarunk
említeni, a gyermekeknek kormányrendeletekkel a templomba való kényszerítése. Ez is
lélektani és pedagógiai tévedés. Aki tanító
volt, tudja, mily felfordult világ ez s aki tanuló
volt, az is tudja, hogy az istentisztelet alatt
mennyi istentelenség, padfaragás, regényolvasás,
a hosszú ceremónia szidása, türelmetlenség s
más felfele épületes dolgok történnek, hogy
súlyosabbakat ne is említsünk. A kikényszerített vallásosság vallástalanságot szül. De ha ez
nem volna pszichológiai igazság, meggondolandó
az: hogy, ha a tanulók között csak egyetlenegy van (és hol nem volna?), aki megzavarja
a rendet, már elégséges, hogy a lelkek az
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égből a sárba hulljanak. H a az orvosoknak
igazuk van, midőn azt állítják, hogy a test
gyógyítására alkalmazott víz vagy más orvosszer csak akkor hatásos, ha a szervezet arra
disponálva van, ha a költészetet sem szabad
lelki fürdőül sablonszerűén vagy pláne mások
által előírt időben és módon használni, a törvény alól bizonyára a vallás sem kivétel.
Á religiónak mint tantárgynak
eltörlése
szintén pszichológiai törvényen alapszik. Mert
a hitoktatás, mint rendes disciplina, elsősorban
az észre hat s így ez a tárgy is arra törekszik, hogy a gyermekek tudjanak és gondolkozzanak, szóval, észemberekké váljanak. Az
ilyen eljárás mellett a melegérzés megfullad s
az Istenhit veszendőbe megy. Akik ezzel szemben arra hivatkoznak, hogy az érzelmek is az
agyfunkció következményei, ne feledjék azt a
tényt, hogy vannak tudományosan képzett
emberek, a tudomány egyes terén szaktekintélyek, de kedélyfinomságuk szerint, vagyis
szívük neveltsége után ítélve meg őket, nyersebbek sok vadembernél, erkölcsi tekintetben
alatta állanak az állatnak, mely az ösztöne
után indul. De másfelől mindaddig, míg a
vallás mint tantárgy szerepel, vagyis, míg
fiatal és legfiatalabb gyermekeinknek is elő
lesznek írva a zsoltárok, dicséretek, imák, hitcikkelyék, történet stb. könyv nélkülözése, a
hitoktató részéről sem hiányozhatik a tanulók
dorgálása, szidása, sértése, sőt a fenyítés sem.
Már pedig a vallásórán a legtökéletesebb békének kell honolnia s vallásos dolgokért a gyermeket soha sem szabad a legcsekélyebbel sem
megbüntetni. Ez a vallás természetéből következő lélektani törvény. Továbbá a hittanból
való klasszifikálás a tanulók félelem érzését váltja
ki. A büntetések nyomában járó gyűlölet, az
osztályozástól való felélem olyan lelki emóciók,
melyek a kitűzött céllal homlokegyenest ellenkeznek.
Ugyanezt mondhatjuk a hittanvizsgálatokról
is. A Krisztusnak nem volt tanterve, nem adott
fel leckéket tanítványainak, nem tartott vizsgálatokat, nem feddett, nem büntetett senkit s
mégis mily eredményt ért el!
A vallásos érzés igazi mivoltából, azaz abból
a fölfogásból indulva ki, hogy alatta valami
természetest, az emberi szellem és lelkivilágból
természetesen és organikusan fejlődött, valami
élőt és nem holtat értünk, önként következik
az oktatás anyaga, illetőleg a nevelés mikéntje.
Ha valahol igaz Empedokles mondása: „Földdel ismerjük meg a földet, vízzel a vizet,
levegővel a levegőt, gyűlölettel a gyűlöletet,
szeretettel a szeretetet" — úgy itt bizonyosan
az. A religio nem lévén egyéb, mint szeretet,
természetes, hogy nem tanítható, legalább úgy
37*
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nem, amint eddig történt. A vallás nem teória,
hanem élet. „Religion nicht neben dem Leben,
sondern im Leben selbst." (Egidy.) Azért vallás
és teológia közt különbséget kell tenni. A
teológus úgy viszonylik a religióhoz, mint a
filológus a költészethez. A teológus nem adhat
vallást, különösen ha mint iskolamester jön az
iskolába, de igen, ha mint érző ember lépi át
a küszöböt. Aki vallást akar tanítani, annak
elsősorban igaz, mesterkéletlen hittel és érző
szívvel kell bírnia. Ez az első és legfőbb követelmény a tanító vagy lelkész részéről.
Az iskola nevelési irányát, hibáit és hiányait,
valamint ezekkel szemben fölállított alapelveket
előrebocsátva, magára a hitoktatásra, a tárgyra
és módszerre nézve a következő pszichológiai
alapvonalakat állítjuk föl. *
1. Mivel a vallásoktatás a hitet, a szívet
képviseli, azért a gyermek kedélyéhez kell
fordulnia. Szigorúan óvakodni kell az értelmet
gyötörni, az emlékezőtehetséget túlságos könyvnélkülözésekre kényszeríteni.
2. Minden olyan tárgyat, mely nem elkerülhetetlenül szükséges az Isten lényének és működésének, valamint Krisztus életének és tanításának fölfogására, mellőzzük, úgyszintén azt
is, ami a magyar gyermek érzelmi világában
megütközésre ad alkalmat.
3. A vallásoktatás ne szorítkozzék egy különösen megállapított órára, hanem a többi
tárgyra támaszkodjék s elsősorban a természetre.
4. Az oktatás anyaga úgy alakítandó, hogy
a főbb tanok abstrakciói ne kezdetben, hanem
a fejlődés végén adassanak.
Az első pontra nézve a vallásoktatás negatív
részénél elmondottakon kívül még a következőket
jegyezzük meg. Az alsóbb fokon a katekizálás,
mindennemű kikényszerített
könyvnélkülözés
mellőzendő. Nem hittan, nem erkölcstan való
az iskolába, hanem istentisztelet!
Különösen
alkalmasak erre a kivételes vagy rendkívüli
esetek, midőn a tanító, lelkész, tanítvány
mintegy fölhangolva, előkészítve, a szív tárvanyitva az igaznak, szépnek, jónak, könyörületnek, részvétnek befogadására. Haláleset az
iskolában, megrázó szerencsétlenség a községben, nemzeti öröm vagy gyász, a gyermekek
valamelyikét ért csapás: az édesapa vagy anya
elhalása, karácsony előestéje, tanév-nyitás vagy
zárás stb. Egyetlen ilyen szívből jövő áhítatos
„vallásóra", a lelkésznek egy-két szava többet
ér, mélyebb nyomokat hagy a gyermek lelkében, mint az 5—600 vagy nem tudom én
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hány hittani lecke, amiben az iskolát végigjárt fiatal ember részesült. A szívet kell először
meglágyítani, alkalmassá tenni a későbbi magasabb célokra. Csak az időt, módot és helyet
kell jól megválasztani. Ami magát az oktatást
illeti, annak is e cél felé kell törekednie.
Mesék, történeti elbeszélések, alkalmas napi
események megbeszélése, melyekben a gyermek
szíve és kedélye közvetetlenül részt vesz, továbbá
tanulságos történetkék a test szervezetének és
épségének fönntartásáról. Ebben a keretben
fordulhatnak elő imák, fohászok, könyörgések.
De semmit felkérdeni nem szabad! Ez rontaná
a hatást. Már pedig e fokon a hatás a fődolog
s nem a tudás. A templomba sem menne
bizonyára senki szívesen, ha a pap a prédikációját a hívektől felkérdezné. Ez a módszer
a templomok lerontásához vezetne. Szóval,
ragaszkodni kell az istentisztelet formájához s
evégre az időt sem szabad például egy órára
szigorúan kiszabni. Ezt a körülmények, a
gyermekek testi és lelki állapotához kell alkalmazni. A Krisztusnak is ez volt a módszere.
A szíven át szólt az észhez s nem az ész útján
a szívhez. Nem sokat tanított modern értelemben, de tanítványai mégis többet tudtak, mint
a mieink. A keresztény vallás martírjai nem
tudtak annyi szentenciát, zsoltárt, történeti
nevet, mint ma tu lünk s mégis óriási lelki
erővel rendelkeztek életük, vagyonuk, e földi
léthez kötött rövid boldogságuk föláldozásában.
Jézus életének és tanításának egyszerű megértése elégséges volt, hogy a legborzasztóbb
kínhalállal szembeszálljanak.

A második pontról a főbb dolgokat már
szintén elmondottuk. Az ótestámentum nem
szükséges az Isten igaz mivoltának megismerésére, sem a Krisztus tanának megalapozására.
Ellenkezőleg, veszedelmes egyfelől a gyermek
érzelmi világára, amennyiben egy idegen fajt
és népet emelünk a saját nemzetünk fölé,
másodszor alkalmas a kétely fölébresztésére,
midőn a hit és tudás között mutatkozó látszólagos űrt a gyenge elme nem tudja áthidalni.
Az ótestámentumnak olyan fölfogása, hogy
nála nélkül a keresztény tant nem érthetjük
meg, ellenkezik a Krisztussal, mint a világ
megváltójának eszméjével. Mert ha Krisztust
csak ez álláspontról tudjuk elképzelni, akkor ő
semmi egyéb, mint történeti személy, aki épúgy
függ az előzmények és korának szellemi mozgalmától, mint más történeti alak. A dolog
megfordítva van. Ügy az ótestámentum, mint
minden más idők szellemi mozgalmának történetét csupán a Krisztus által ismerhetjük meg.
Maga Schleiermacher is tiltakozik az ilyen
* Az alább következő fejtegetésben a természetes
fölfogás ellen; ő sem ismer el „kiválasztott"
nevelés elveit követjük. Lásd: Arthur Schulz: Der
népet. „Es gibt kein auserwähltes Yolk, weil
Deutsche Knabe im Religionsunterricht.
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unser himmlischer Vater alle Nationen der mint ott, ahol a költő is „édes, mély mámorba
Erde gleichmässig mit seiner Liebe umfasst."
szédült" : a természet örök szépségében, a minA keresztény teológiát valóban méltán rója denség nagy szentegyházában ? Ott, ahol a legmeg ezért a tévedésért, mert a zsidóságnak az kisebb szellőlebbenés, a hulló levél zizegése, a
állítólagos, privilegizált első istenhite „durva szélvész vad ordítása, a mennydörgés robaja
tudatlanságot és minden előbbi pogány kultúr- ugyanegy szimfóniának részei; ahol a magas
nép istenimádásának lekicsinylését árulja el." tölgy, a fellegekbe nyúló bérc, a völgy, a cserMüller Miksa is azt mondja, hogy az az mely, a folyó, a futó fellegek, a csillagos ég,
állítás, mintha Isten csupán Palesztina kon- az égiháború, az élő világ csodái s az emberi
zervatív semitáinak nyilatkoztatta volna ki ma- öneszmélés egyenként és összesen olyan erőket
g á t : „ist eine christliche Ketzerei schlimmster reprezentálnak, melyek képesek a szív legmélyebb
Art". Miért lehet el a zsidóság az ő isten- húrjait érinteni, melyekkel a szem és lélek soha
liitében az újtestamentum nélkül? Miért kell be nem telik; hol nincs hiúság, nincs semmi
nekünk már az elemi iskolás, gyermeket egy szenny, hanem tiszta és szeplőtlen minden; ott,
csomó idegen névvel kínozni: Ádám, Éva, Káin, hol nincsenek szélsőségek: akarat, érzelem, érteNoé, Sem, Kám, Jáfet, Ararát,, Noe, Eufrát, lem harmóniában vannak; hol nincs gőg, nagyraTigris, Bábel, Lót, Mezopotámia, Ábrahám, Lévi, vágyás, hiúság, sötét bánat, búskomorság, kétJúda, Izrael, Fáraó, Uriás, Absolon, Jeremiás, ségbeesés: Homér és Oszián együttműködő,
Jerobam, Rehabeam, Nabukádnozor, Oyiuä, békés testvérek. Ide vigyük a gyermekeket! I t t
Kanaán, Jordán. Putifár, Absolon, Jeremiás, beszéljünk az óvilág szimbolikus mithológiájáról,
Amos, Hóseás, Jesaias stb., stb. Ezeken kívül melyben a mikrokozmos és makrokozmos ezermég egy csomó geográfiai, gazdasági és poli- szálú összefüggésének ösztönszerű érzése volt
tikai nevet beszedni ? Mi köze van a sok név- kifejezve; itt szóljunk a jóról, a szépről, az
nek a szív érzésével és melegével? Mennyiben igazról, a mindenség Istenéről. Itt próbáljunk
járulnak hozzá a szeretet vallásához és az olvasni a könyvből, a természet nagy könyvéerkölcshöz ? Talán a Dávid és Uriás esete, vagy ből, melynek minden atomja él, a variáció nagy
Salamon és Ábrahám élete és családjának tör- törvénye szerint más és másképen; hova a betűténete alkalmas a morális érzés megerősítésére ? ket, a különféle alakokkal felruházott dolgokat
Akik azt állítják, hogy az ószövetség tanítására maga az Alkotó írta. Tűzzük e betűket egy
elkerülhetetlenül szükség van már a 6—14 éves szellemes egységbe s meglátjuk, hogy minden
korban, a kereszténység részére állítanak ki lapra fel van í r v a atyai jósággal, fenséggel és
szegénységi bizonyítványt.
komolyan: „Én vagyok a te Urad, Istened,
rajtam kívül más isteneid ne legyenek." H a
Ltent megismerni: ez a vallás legfőbb célja
nem itt keressük az ethika forrását: a vallást
és lényege. Istent megismerni csak úgy lehet,
s a vallás adóját: Istent, nem jó helyen kuha megismerjük azt, amit teremtett: a termétatunk.
szetet és az embereket. Ezt köti ki a harmadik
föltétel. Mert a természetet, az embereket és
(Befejező közlemény következik.)
Istent megismerni annyi, mint a természetet, az
embereket és Istent szeretni.
A magyar beszéd tanítása.
Rendkívül fontos itt is a mikor? hogyan?
írta: Török Ernő.
és hol? kérdése.
Az első pontban annak adtunk kifejezést,
Az a tény, hogy a nem-magyar tanítási nyelvű
hogy a vallás igazságára hangulat és áhitat népiskolák részére a magyar nyelv tanításának
szükséges. (Ezeket a modern ember pathológikus tantervét a miniszter kiadta, ú j kérdést vet fel.
tüneteknek nevezi.) Ilyen lelkiállapot azzal nincs Azért adatott ki e tanítási terv, hogy azok az iskoelérve, ha pl. a hét ezen vagy azon a napján lák, melyek a törvény megengedő erejénél fogva a
11 — 12 óráig vallás van kitűzve. Sőt a tanulási tanítás nyelvét valamely nemzetiségnyelvében állakényszer, leckefelmondás, a félelem épen ellen- pítják meg, a magyar nyelv tanításában bizonyos
kező lelkiállapotot idéznek elő a gyermekben. kánon szerint és meghatározott korlátok között
A hangulatot nem lehet vezényszóra előterem- mozogjanak. A szóbanlevő iskolában tehát kétteni ; azzal csak figyelmet lehet legfeljebb ki- nyelvű lesz a tanítás. H o g y a föntebb jelzett
erőszakolni, amit nem szabad a szív áhítatával
„új kérdés" megszületésének útját megjelöljük,
összetévesztenünk. H a szent érzésről, meghatott- konstatálnunk kell, hogy a magyar nyelv taníságról, fenségről, ihletettségről kell gondoskod- tásának a nem-magyar tanítási nyelvű népnunk a vallásoktatás céljából, az emberi életben iskolák számára kiadott tantervével a népiskolai
előforduló megható pillanatok, a történelem I tantervek száma kettőre szaporodott. (Fölmennagy emlékein kívül hol találhatnánk alkal- tettnek érezzük magunkat attól, hogy e helyen
masabb helyet a szív, lélek, elme előkészítésére, a tantervek számát az iskolafenntartók szerint
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összegezzük. Oly szempont vezet bennünket, mely
lehetőleg egységesít, vagyis a tanterveket átható
nagy gondolatoknak, vezéreszméknek kiemelésével állapít meg egy-egy tanítási tervet.) Az
egyik tanterv szól az iskolák nagy részének,
melyekben magyarul folyik a tanítás, a tanulók
pedig vagy magyar anyanyelvűek, vagy idegenajkúak. A másik iskoláink kisebb százalékának
szól, azoknak, melyeknek tanítási nyelve nem
magyar, a tanulók pedig idegenajkunk. Látjuk,
hogy az idegenajkú tanulók mind a két tanterv
életében szerepet játszanak.
Az idegenajkú gyermekek tehát a magyar
nyelvet kétféle terjedelemben tanulják, aszerint,
hogy magyar tanítási nyelvű, vagy nem-magyar
tanítási nyelvű iskolát látogatnak. Mert míg a
magyar tanítási nyelvű iskolák közül pl. az
államiakban az összes tárgyakat magyarul tanulják és pedig az I. osztályban heti 7—21 órában,
abban a nemzetiségi iskolában magyar tanítást
csak heti 2—6 órában hallanak majd. Szembeszökő a különbség óriási mértéke. Azonban még
valamiben van különbség. Míg a nemzetiségi
iskolák a magyar nyelv tanítására megfelelő
módszeres utasítást kaptak, addig a magyar
tanítási nyelvű (az állami, községi és számos
felekezeti), de idegenajlíú tanulóanyaggal rendelkező iskoláknak nincs megkönnyítve sem
valamiféle utasítással, sem valamely speciális
intézkedéssel a magyar nyelv tanítása. Pedig
lényegében ezek az iskolák is ama feladat előtt
állanak, amely feladatot a nemzetiségi iskolák
a magyar nyelv tanításában maguk előtt látnak,
sőt tekintettel arra, hogy összehasonlíthatatlanul
nagyobb anyagot nyújtanak
a tanulóknak és
csakis magyar nyelven, sokkal súlyosabb feladat
előtt. Ez oknál fogva az idegenajkú tanulókat
csakis magyar nyelven tanító iskolák tekintélyes
számát önálló típusként szerepeltethetjük. Sajátos
helyzetük és feladatuk ad ehhez jogot.
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és egymástól sokban különböző természetű ténykedés számára ma egy és ugyanaz a tanterv
szolgál. Sőt ennek az egységes tantervnek megvan az a hátránya, hogy maximális. Pedig tudjuk, hogy az idegenajkú gyermek ugyanazon
föltételek között nem szerezheti meg az ismeretek ugyanazon tömegét, melyet a magyarajkú
megszerez. Tudjuk, hogy míg a magyarajkúnál
sokszor csak egy lépés az ismeretlentől az
ismertig, az idegenajkúnál — módszeres eljárás
mellett — a lépések egész sora. Látjuk tehát,
hogy az egységes tanterv, illetve annak egyik
tulajdonsága: maximálizmusa, nem felel meg a
szóbanlevő iskolák természetének.
Mert ha a mai viszonyok között elég szép
eredményt is érnek el ezek az iskolák úgy a
magyar beszéd képességét, mint az ismereteket
illetőleg, még mindig kérdéses, hogy pedagógiai
szempontból abszolút becse van-e ennek az eredménynek. A pedagógiának ma sarkalatos álláspontja : a lehető legtöbb tudás, a lehető legkönnyebb munkával. Ennek a kívánságnak csak
az első felét teljesítik azok az iskolák a mai
tanterv, és tegyük hozzá, a magyar beszéd tanításának mai módszere mellett.
Ezek után kimondhatjuk, hogy amily jogosult
a föntebbi osztályozás szerinti 3 tipus, illetve
a két régi közé beillesztett új, époly jogosult a
meglévő két tanterv mellett a harmadik, t. i.
az általunk kiemelt új tipus számára.
A magyar tanítási nyelvű iskolák tantervében,
már t. i. ami az idegenajkú tanulóanyaggal
rendelkező iskolát illeti, legnagyobb hátrányul
annak maximális voltát láttuk. A tantervben
egyedül ennek megváltoztatása szükséges. Ha
a meglevő maximális tantervben a legkedvezőbb
föltételek között levő iskolák tanítási anyagát
állapítottuk meg, úgy a kimutatott okok alapján
az iskolák ama fajának, mely a nyelv kérdése
folytán nehezebb körülmények közölt van, állítA kétféle tanterv logikusan csak kétféle fel- suk fel a minimális tantervet. Hitünk szerint
a minimális tanterv az egyik föltétele az idegenadatú, mondjuk kétféle tipusú iskola létét engedi
ajkú gyermeket kel betöltött, de teljesen m&gyar
föltételezni. Amikor tehát amaz új tipust beállítottuk gondolkozásunkba, megalkotván ezzel tanítási nyelvű iskolák sikeres munkájának.
az iskoláknak bizonyos sajátos rendjét, egy har- i A harmadik tanterv épüljön fel tehát — mily
madik tipust állítottunk az eddigi kettő mellé. más alapon is épülne fel! — a mai maximális
tanterv alapján, teljesen annak keretei között,
Van tehát most már oly iskola, mely:
azonban anyagának tömege csökkenttessék.
1. magyar nyelven tanít magyar anyanyelvűeket ;
Említettük, hogy a magyar tanítási nyehű,
2. magyar
nyelven tanít idegen
avya- de idegenajkú gyermekeket tanító iskola eddig
nyelvűeket;
nem kapott módszeres utasítást a magyar nyelv3. idegen nyelven és magyarul tanít idegen nek, illetve a magyar nyelven miként való taníanyanyelvűek et.
tásra. Látjuk tehát, hogy a minimális tanterv
Azt hiszem, fölösleges hosszasan bizonyít- megcsinálásával még nem tettünk meg mindent.
A minimális tanterv elkészítése csak az egyik
gatnom, hogy mily más feladat a magyar gyerfele azoknak a feladatoknak, melyek elé állít
meket minden tárgyra magyar nyelven tanítani,
bennünket a mondott tipusú iskolánk. A másik
mint az idegenajkú gyermeket ugyancsak az
összes tárgyakra magyarul tanítani. E létféle felét eme feladatoknak a módszer kérdése adja.
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Mondottuk, hogy a nemzetiségi iskolák módszeres utasítást kaptak a magyar nyelv tanítására. Ezzel tehát előnyben vannak az általunk
szem előtt tartott iskoláknál. Még akkor is
előnyben vannak, ha nem feledjük, hogy a magyar beszéd tanításának tökéletes módszere még
nem lévén, az az utasítás sem tökéletes. Kívánatos tehát, hogy a minimális tantervvel együtt
a magyar beszéd taní'ásához utasítás is készüljön.
Addig is, míg ez megtörténhetik, küldessék meg
a nemzetiségi iskolák magyarnyelvi tanításához
készült utasítás az összes idegenajkúaknak, de
tisztán magyar nyelven tanító iskoláknak is. Ez
is hathatós segítség volna addig, míg ezen hkolák
speciális kívánságai teljesülnének. Ezzel le is
zárhatnék fejtegetésünket.
*

A magyar beszéd tanításának kérdése azonban
oly természetű, hogy föntebbi fejtegetésünk a
módszer szempontjából kiegészítésre folytatásra vár.
A magyar pedagógiában nem ismerünk ma
időszerűbb kérdést a magyar beszéd tanításának
kérdésénél. Számosan, hivatottak és hivat&tlanok,
ezt a kérdést tartják napirenden. Módszer kérdése aligha vetett szélesebbkörű hullámokat,
mint épen a magyar beszéd tanításmódszerének
kérdése. Az irodalomban tanügyi lapjaink, de
még a napilapok is, sőt a vasúti kocsi utasai
is hozzászólnak ehhez a kérdéshez. Ha egy szakkérdéssel laikusok is foglalkoznak, ez mindig
annak a jele, hogy annak a szakkérdésnek valami
kapcsolata, viszonya van a nagy nyilvánossággal.
Ezt a jelen esetben is tapasztalhatjuk. Mi itt
az a kapocs, mely a laikusokat ilv természeténél
fogva szakkérdés iránt érdeklődésre bírja? A
nemzeti gondolat, a nemzeti eszme az! íme, ez
a jó oldala annak a különös jelenségnek. Megbecsülendő, örvendetes és dicséretreméltó! De
hát, természetesen, az annyira keresett jó módszer
kérdésének megfejtésében ez a mindenfelől megnyilatkozó érdeklődés csak részben adhat kézzelfogható eredményt. A jó módszert csakis a
szakemberek, még pedig a hivatott szakemberek
viszik majd dűlőre. Ez a nagy munka már évtizedek előtt megkezdődött és dolgozik rajta
ma is számos pedagógus. Évtizedek óta vajúdik
ez a kérdés nemcsak nálunk, de változó színezettel minden nemzet pedagógiájában. A neveléstörténet nem ismer ennél hosszabb ideig vajúdó
módszertani kédést.
Ha tekintjük azt, hogy évtizedek munkája
nem tudta kialakítani a magyar beszéd tanításának módszerét, ha tekintjük, hogy ez a hosszú
munka sokszor csak negatívumokat — igaz, ez
is értékes — tudott termelni, amilyen negatívumok, hogy az ú. n. fordítási, továbbá az
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ú. n. olvasókönyves módszer eredményre nem
vezet, tehát, ha mindezt tekintjük, lehetetlen
gondolkozóba nem esnünk. Miért oldja meg a
pedagógia oly nehezen ezt a kérdést? Nem
tagadható ugyan, hogy van már pozitív eredménye is a jelzett munkának, és ez a direktmódszer. Csakhogy ez a módszer igen-igen
nagy részben még a levegőben lóg. Sok értékeset
hordott össze e módszerhez Láng Mihály, de
azért ki mondhatná, hogy az egész direktinódszer előttünk áll? A módszer a tervszerű
eljárásban, a kitűzött célban és bizonyos megállapított eszközökben kulminál, csúcsosodik ki.
Ha a számtan tanításának egynéhány módszerét
nézzük, magunk előtt látjuk a tervszerűség kijelölését a legapróbb részletekig. Bizonyos módszer iránti bizalmunkat csak fokozhatja az a
tudat, hogy az a módszer a gyakorlat szülötte.
Hol vagyunk ma még attól, hogy a legapróbb
részletig kidolgozott módszert adjunk a magyar
beszéd tanításához ? Ismétlem, becses iránveszméket kaj)tunk már, de ez korántsem az egész
módszer.
Mily eszközökhöz folyamodjunk tehát, hogy
megalkothassuk ezt a módszert ? Először is le
kell tennünk arról a hitről, mintha ehhez a
pedagógiai kérdéshez is, mint annyi máshoz,
hivatatlannak is szabad volna hozzászólnia. A
pedagógia berkeiben sok a nem-hivatott kertész,
kik bizony nem viszik tovább a pedagógiai
tudományt. Megmondotta Fináczy:
„Szigorú
filozófiai alapvetés nélkül minden úgynevezett
pedagógiai fejtegetés nem egyéb viszonylagos
értékű vélekedésnél." Ennek az i g a z s á g n a k - - h a
majd tudomásul veszi minden pedagógus — két
gyümölcse lesz. A hivatatlanok, kik a pedagógiának mint tudománynak megértéséhez nem
jutnak el, vagy mondjuk Hein nal így: „ A neveléstudomány történetét és rendszerét nem fogják
fel bizonyos magasabb egységes nézőpontból,
félreállanak, azok pedig, kiket hivatottságuk,
ambíciójuk sarkallni fog, hogy a tudományos
pedagógia magaslatáról nézzék hivatásukat,
ismétlem, azok gyümölcsöztetni fogják e képességüket." Ezek lesznek a hivatottak, vagy helyesebben, ezek fogják megnövelni azok számát,
kik ma nálunk a tudományos pedagógiát müvelik. Ezek aztán szép eredményeket adhatnak
a magyar beszéd tanítása módszerének is. Ezekkel azt akartuk mondani, hogy a szóbanlevő
módszer kiépítése a pedagógiai irodalomban
tudományos alapon történjék. Ez a kívánság nem
zárja ki, hogy a gyakorlat emberei, mondjuk
így: a tanítók — hiszen ők a magyar beszéd
tanítói az idegen anyanyelvű gyermekek között —
ne működjenek közre irodalmi úton is a módszer
kiépítésében. Amit föntebb a tudományos pedagógia műveléséről, ennek ambicionálásáról mon-
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(lőttünk, a tanítóknak szólt. Természetes, hogy
a tudományos pedagógia müvelésével esak bizonyos kis százalék foglalkoznék, amely körülmény
— nagyon természetesen — kizárja azt, hogy
a magyar beszéd tanításának módszerét csak
ezektől, egyedül ezektől várjuk. N e m ! Az egész
tanítóságot bele kell vonni a munkába. Bizonyos
föltételek között azok is résztvehetnek a munkában, kik csak a gyakorlat emberei. Sőt el
sem lehet nélkülök a tudományos pedagógia.
Mik azok a föltételek, melyek között a gyakorlat emberei értékeset nyújthatnak a tudományos pedagógiának ? A főfeltétel az, hogy ne
magunkra hagyottan, ne öntudatlanul, ne tervszerűtlen végezzék azt a munkát. Kapjanak
irányítást a tudományos pedagógiától. Tűzze ki
a tudomány azokat a kis részleteket, melyeket
a nagy egész alkotóelemeinek ismer fel, a gyakorlat pedig a kapott irányítás szellemében
dolgozza fel azokat. A feldolgozásnak azután
lássuk az eredményét! Az irodalomban, vagy
más úton. Az elmélet és gyakorlat így fogja
kiegészíteni egymást. Apró mozaikok szolgáltassák az anyagot a nagy egészhez, a testhez.
Amikor ezek a mozaikok végre a tudományos
pedagógia kezében lesznek, következik majd a
tisztán elméleti munka, a törvényszerűségek levonása, majd a rendszer felállítása. E magas
csúcson már. t. i. amikor a minden tudományok
ura, a filozófia veszi át a szerepet, körülbelül
elérkezik oda a magyar beszéd tanításának módszere, hogy rátaláljon a maga emberére, a filozófus elmére, ki aztán átbocsássa a filozófia
nagy szűrőjén az egész nagy anyagot.
Tudományos, módszeres eljárással fogunk eljutni a magyar beszéd tanítása módszerének a
megalkotásához. Az az út ez, mely az összes
tudományok mezején igazolást nyert eddig,
hiszen a gyakorlat és az elmélet szerves egymásra
hatása szülte a legnagyobb eredményeket, sőt
az összes eredményeket. Sem a gyakorlat egyedül, elszigetelten, sem az elmélet tisztán, magára
hagyatva nem alkothatná meg a magyar beszéd
tanításának módszerét. Es ha e két tényező
bármelyike a má?ik nélkül indul a nagy útra,
az valósággal a megismert igazság elleni tusakodás.

— Űj iskolák. Zomborból j e l e n t i k : Bács
megye e hó 6-án a főispán távollétében, Vojnits
alispán elnöklésével tartotta meg rendes hónapi
közigazgatási bizottsági ülését. Az ülés tudomássul vette, hogy a zentai, apatini, sajkásszentiváni,
dunagárdonyi, szondi és pinczédi újonnan fölállított s állami kezelésbe átvett iskolák szeptember
1-én megkezdték működésüket.
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A gyorsírásról.
írta:

Szitás

Jenő

dr.

A gyorsírás intenzív terjesztése a XIX. század
utolsó tizedeiben történt. Akkor értették meg;
annak nagy fontosságát s akkor igyekeztek a
terjesztés érdekébeu erősebb agitációt folytatni.
A terjesztés azonban csakis akkor mutathatott
fel jelentősebb eredményeket, midőn középiskoláinkban rendkívüli tantárgyként kezdették tanítani. Ennek meglett az a hatása, hogy egész
gyorsíró- nemzedékfceletkezett. Fájdalom, a gyorsírás terjesztésének nagy munkájában nem fordítottak elég gondot a tanítóképző-intézetekre.
Ennek pedig az a következménye, hogy a tanítóképző-intézeteink legtöbbjéből az életbe kilépett,
oklevelet nyert egyén nincs beavatva a gyorsírás tudományának könnyen elsajátítható titkaiba. Nagy hiba ez, melyet rövidesen orvosolni
kellene. Az orvoslás viszont nagyon könnyen és
gyorsan lehetséges, mert jelenlegi kultuszminiszterünk már sokszor, nagyon sokszor jelét adta,
hogy mennyire át van hatva a gyorsírás nagy
jelentőségétől. Hogy az orvoslás mindezideig
késett, annak okát abban kell keresnünk, hogy
az illetékes körök egyfelől azt tartották, hogy
a tanítóképző-intézetbe kerülő ifjak nem rendelkeznek oly nyelvismeretekkel, melyek elengedhetetlenül szükségesek a gyorsírás alapelveinek
kellő megértketésére, másfelől pedig azt hitték,
hogy nagyon kevés az a haszon, melyet a gyorsírás megtanulásával a néptanító elérhet.
Ma már azonban ez az okoskodás meg nem
állhat. Ma már mindenki tudja, hogy az ú. n.
levelezőírás elsajátítása magasabb nyelvtani ismereteket nem kíván. Minden tanítóképző-intézetbe
kerülő ifjú pedig rendelkezik annyi nyelvtani
ismerettel, mely képessé teszi őt a gyorsírás
elemi ismereteinek elsajátítására. Hiszen ha a
főgimnáziumok III. vagy IV. osztályában taníthatják rendkívüli tárgyként a gyorsírást, akkor
vájjon miért ne lehetne ugyanezt megtenni a
tanítóképzők I. vagy II. osztályában.
Az okoskodás másik része sem állhat meg.
Az csak a néptanító fontos szociális és kultúrális
feladatainak át nem értéséből származhatott.
Nincs ma józanul gondolkodó ember, aki ne
tudná, hogy a tankönyvek lelkiismeretes megtanulása és a tanórák szorgalmas látogatása
még senkit sem tesz jó néptanítóvá. Sok önképzésre van még szüksége ezenkívül minden
néptanítónak, ha hivatásának élő ember kíván
lenni. Nemcsak a jó j>apnak, hanem a jó néptanítónak is holtig kell tanulnia. Az oklevél
csak a kinevezésre képesít, a jó tanító címre
azonban még egymagában nem elegendő. Annak
eléréséhez sok fáradságot igénylő munka szükséges. S most kérdezem: vájjon nem szolgál-e
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a gyorsírás ismerete e munkában óriási segít- áll. el. isk. tanítónőt a lugosi, Sükösd Gizella
ségéül a tanulni kívánó néptanítónak ? Gondol- gyöngyösi áll. el. isk. tanítónőt a kőhalmi,
Franciska trencsénbaáni áll. el. isk.
junk csak arra, bogy, lia a szakkönyvekből Korányi
jegyzeteket kíván a tanító magának készíteni, tanítónőt a gyöngyösi áll. el. isk.-hoz.
vagy előadásának vázlatát akarja leírni, mennyi
Nyugdíjat u t a l v á n y o z o t t :
Pap
Ferenc
munkát, mennyi időt takarít meg, ha a steno- kemenesmagasii ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak
grafálás tudományát elsajátította.
évi 1460 K-t; Simacsek István búrszentpéteri
Nagy örömünkre szolgálhat az a körülmény, rk. el. isk. tanítónak évi 1520 K-t; Balogh
hogy már vünnak tanítóképző-intézetek, ahol a József borszörcsöki rk. el. isk. tanítónak évi
gyorsírás a rendkívüli tárgyak sorában szerepel. 1660 K-t; Knotek József malaczkai rk. el. isk.
Sajnálnunk kell azonban azfc, hogy nagyon kevés tanítónak évi 1380 K-t; Szoboszlai Gábor petneaz ily intézetek száma, sőt ahol tanítják, még házai ref. el. isk. tanítónak évi 1140 K-t;
ott sem mutathatnak fel figyelemre méltó ered- Putkovics Gyula csernai gk. román el. isk. taníményeket. Én azt hiszem, hogy a gyorsírás i tónak évi 1000 K-t; Krajován Aurél hissziási
hathatósabb elterjedése a néptanítók között közs. el. isk. tanítónak évi 1260 K-t; Rebreán
csakis akkor következhet be, ha a kezdő lépé- I László priszlópi áll. el. isk. tanítónak évi 1260
seket maguk a tanári karok teszik meg. Épen K-t; Holzfliesz Ferenc keresztényi rk. el. isk.
Dávid
ezért egyenesen hozzájuk fordulok, arra kérvén tanítónak évi 1460 K-t; Kosztolányi
őket, hogy találjanak módot arra, hogy a gyors- nagyölvedi ref. el. isk. tanítónak évi 1400 K-t;
Valdinger István gilvánfai közs. el. isk. tanítóírás már a folyó tanévben minden tanítóképzőintézetben legalább rendkívüli tantárgyként nak ideiglenesen évi 1836 K-t; Zsurzs (Giurgin)
taníttassák. Ha ők ez irányban a szükséges lépé- István dombrói gk. el. isk. tanítónak évi 760
K-t; Jovanovits Vazul melenczei gk. szerb el.
seket megteszik, a siker nem maradhat el.
isk. tanítónak évi 1040 K-t; Letényi Hersch
Ármin varannói áll. el. isk. tanítónak évi 1760
H i v a t a l o s rész.
K-t; Bujda Miklós csarnai munkaképtelen gk. el.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: isk. tanítónak évi 1520 K-t; Faix Károly felkai
Kinevezte: Szentkereszty
Tivadar ungvár- rk. el. isk. tanítónak évi 1400 K-t; Pap Ferenc
megyei segédtanfelügyelőt a IX. fizetési osztály kemenesmagasii ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi
3-ik fokozatába, az 1904. évi L t.-c. értelmében 1460 K-t; Kulcsár Dávid kastélyosdombói ref. el.
megillető személyi pótlékkal; Székely Simon oki. isk. tanítónak évi 1140 K-t; Búcs László sajósolytanítót a trencsénbaáni áll. el. isk -hoz r. taní- mosi gk. el. isk. tanítónak évi 1120 K-t; Winktóvá : Molnár Gyula oki. tanítót a drauczi áll. ler Sándor somorjai ág. ev. el. isk. tanítónak
évi 1460 K-t; Schön Lőrinc feketetói közs. el.
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Vértes Vilmos és Zubek
Szilveszter oki. tanítókat a kiskúndorozsmai áll. isk. tanítónak évi 1400 K-t; Tot iti Gyula szerbel. isk.-hoz r. tanítókká; Erdős Gábort és Nagy csanádi gk. román el. isk. tanítónak évi 1260
Ilonát a málnási áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. K-t; Gyúrffy Imre hoboli ref. el. isk. tanítónak
tanítónővé; Herman János Gyula és Walser évi 1460 K-t; Alexy Lajos czeglédi ág. ev. el.
Anna oki. tanítót, ill. tanítónőt a gelsai áll. el. isk. tanítónak évi 1200 K-t; Stein János nagyisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Máthé Irén kikindai rk. el. isk. tanítónak évi 1760 K - t ;
oki. tanítónőt a nyárádtői áll. el. isk.-hoz r. tanító- Löwenstein Jakabné szül. Ditrichstein Paula vesznővé ; Gáspár Anna oki. tanítónőt a balavásári prémi izr. el. isk. tanítónőnek évi 1500 K-t;
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Némethy Lenke dr. Kádár Jenőné szül. Borsi Ida berettyóújoki. tanítónőt a petrillacsimpatelepi áll. el. isk.- falui ref. el. isk. tanítónőnek évi 860 K-t.
hoz r. tanítónővé; Fejér Erzsébet oki. tanítónőt
Gyám-, ill. segélypénzt e n g e d é l y e z e t t :
a tököli áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé.
néh. Zsák Frigyes szegedi áll. el. isk. igazgatóE l ő l é p t e t t e : Bartha Pál kispesti áll. el. isk.
tanítót a népnevelés terén szerzett érdemeinek
elismeréseül — mostani állomáshelyén — az 1907.
évi XXVI. t.-c. 9. szakasza alapján igazgató-tanítóvá.
Jelen minőségében áthelyezte: Neubauer
János lubina-hrcsarovei és Kontscli Lázár franzfeldi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; Patakfalvi Zsigmond balavásári áll. el. isk. tanítót az
alsóárpási áll. el. isk.-hoz; Koffron Ilona petrillacsimpatelepi áll. el. isk. tanítónőt a kudsiri áll.
el. isk.-hoz; Aradi Árpádné áll. el. isk. tanítónőt a pancsovai, Zahumenszky
Istvánná kőhalmi

tanító özv., szül. Greskovics Máriának évi 740
K-t, Ilona nevű kiskorú árvájának évi 123,. K
33 f-t, mindössze 863 K 33 f-t; néh. Szűcs
Sándor borsi ref. el. isk. tanító özv., szül.
Szilágyi Irénnek évi 660 K-t; Opreán János
temespéterfalvai közs. el. isk. tanító özv., szül.
Pepiciu Perszidának évi 640 K-t; néh. CziroJc
János hódosi ref. el. isk. tanító özv., szül. Csiba
Ilkának évi 648 IC 40 f-t.
Árvaházba való felvételét e l r e n d e l t e : néh.
Bajáki János kiskúnfélegyhá7ai rk. el. isk. tanító
Regina nevű árvájának a kecskemétibe.
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SZÉPIRODALOM
Az Anakreoni halókból.
Tokaj boráról;

Egy dalt akartam írni
Tokaj dicső boráról,
S hogy méltó hangulattal
Zenghessek róla n ó t á t :
Kirándultam Tokajba
S elébe hörpögettem.
Ez aztán a remek bor!
Gondoltain meghatottan.
Ezt már csak nem csinálja
Utánunk semmiféle
Eperney s Rajna mellék! ?
A pesti panes után ez
Üdítőbb mint a harmat,
S folyó aranypalástban,
Felséges zamatával
Királyi minden ízig!
S míg büszkén rám aranylott
A drága honi nektár,
Nagy- szégyenkezve dobtam
Vén lantomat a sutba:
— E tűzhöz és zamathoz
Kontár dal minden ének!
Nem kell ezt megdalolni,
Hisz maga is poézis,
S hódolni is csak akként
Hódolhat néki költő,
Ha néma áhítattal
És — szürcsölgetve issza!
Holnap.

Ma még vad lázzal űzöd
A dicsőség lidércét,
S rombolva gázolsz végig
A multak alkotásin, —
De holnap? Úgy lehet, hogy
Vérző homlokkal állasz
S csalódottan borongasz
A szétdúlt romkövek közt,
Mik körötted hevernek.

Ma még ifjúi tűzzel
S merész öklökkel vívod
A megváltó jövendők
Száztornyú sziklavárát, —
De holnap? Ott heverhetsz
Te is bénán, zúzottan
A sánc-árok tövében,
S derekad tört gerincén
Más lép fel az oromra.
Tégy asztalomra, kérlek,
Egy kancsó tiszta bort és
Néhány szál friss virágot,
Aztán eredj, bolondulj,
Harcolj a fantomokkal!
É n már nem képzelődöm,
Jót, rosszat lég leszűrtem
S beérem holtomiglan
A bölcseség borával . . .
Endrödi

Sándor.

Mikor az édesanya sír.
írta: Cxite
Károly.
I.
A finom csipkefüggönyök közt áttörő napsugarak bearanyozták a szobát, melyben nagy,
ünnepélyes felfordulás volt. Ide is, oda is csipkékkel és színes selyemszalagokkal díszített,
parányi, hófehér ruhácskák voltak kirakva.
A szomszédos szobába egy kis vendéget hozott a gólya. Igen, vendéget, olyant, mely húsz,
legföljebb még egynéhány évig vendégeskedik
a háznál, aztán odább áll s 5 fogad olyan
gdlyahozta kicsi vendéget. Ott feküdt bágyadtan, fehéren, a kismama. S minduntalan az
ajtóra tekingetett: férjét vári a, arcán az aggodalomnak némi jelével.
A bőbeszédű gólyanéni pólyázta a kicsikét.
Sopánkodva mondá a mindent kezére adogató
nagynéninek:
— Istenem, milyen derék gyerek. De kár,
hogy nem fiú. Tudom, az édesapja — a tekintetes tír — akkor még jobban örülne neki.
Az édesanya szívét erre még jobban megszállta
az aggodalom.
Végre jött az ú j papa. Először is a mamához ment, s reáhajolva, gyöngéden megcsókolta
és szeretettel kérdezte t ő l e :
— Hogy vagy, édes ?
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Bágyadtan mosolygott a kismama:
— U g y egészen jól érzem magamat, csak
igen gyönge vagyok.
— No, tekintetes úr, nézze meg ezt a kis
babát is! — vitte a csöppséget papája felé a
gólyanéni. — Tessék, fogja meg egy kicsit.
Szakasztott olyan, mint a tekintetes úr. U g y e ,
mii ven derék gyerek?
Ölébe fogta az apa kis gyermekét. Arca
csupa derű lett, s mosolyogva nézte a sírásrá
készülő, csöpp rózsaszínű szájat. A gólyanéni
beszédéből azt következtette, liogv fiú a kicsike.
Ámde mindjárt megjelent nála a kétkedés, kérdőleg nézett a gólyanénire.
— Nem is tudom m : g, mi ?
— Leány, tekintetes úr, leány! Még pedig
olyan derék kis leány, liogy fiúban is ritkán
látni ilyent.
A férj arcáról abban a pillanatban eltűnt a
mosolygás, sőt borús l e t t . . .
A kismama fejét fölemelve leste. Óh, jól
látott mindent. Gondolta, tudta ezt. Mert fiút
várt, folyton csak arról beszélt a férje. Szegény
kismama! Még erőtlenebbül hanyatlott vissza
párnáira. Mikor pedig elment a férje hazulról,
arc i t vánkosaiba temetve sírt, hosszasan.
II.
Gyönyörű tavaszi reggel volt. Piros, aranyszárnyú lepkek röpködtek a verőfénybea. Áz
eresz alatt boldogan csicseregtek a fecskék.
A fák kizöldültek, s a meleg napsugár bimbóikat fakasztotta már.
E g y kicsike, furtöshajú leány szökdécselt le
a folyosó lépcsőjén, utána lépkedett a p a p a s
reá is szólt a pajzánkedvű leányára:
— Vigyázz, Loli, mert elesel!
— Vigyázok, p a p a ! — szólt mosolyogva a
kisleány, s kezét a papáéba téve, tánco va lejtett az utcán. Kis táskáját folyton lóbálta a
levegőben. Alig bírt a kedvével:
— A p u s k á m ! Mikor is jön meg a gólya ?
— Tan, mire hazajössz a dedóból.
— Igaz, hogy Jancsikát hoz?
— Talán azt. Kitől hallottad?
— A nagynéni mondta. S azt is mondta,
hogy én is ringathatom majd a bölcsőben. J a j ,
de aranyos is lesz az, apuskám!
— Bizony! — mondá boldog mosollyal a
papa.
— Pá, apuskám, p á ! — biícsúzott el Loli a
dedónál édesapjától. Az pedig sietett a hivatalába.
Loli a dedóban sorra újságolta barátnőinek
az örömhírt. Sőt még az óvónéninek is hangosan kiáltotta, amint az belépett közibük.
— N é n i ! Gólya jön mihozzánk. Kisfiút hoz,
kinek Jancsika lesz a neve.
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— Igazán , r ? No, akkor nagy öröm lesz nálatok. Hanem most csendesen légy, mert a
gólya máshova viszi a kis öcsikét — intette
csendre az óvónéni.
Tizenegy órakor a cseléd már várta a folyosón. Elébe ugrott a kis L o l i :
— Ott volt már a gólya, Mari?
— Ott ám, kisfiút bozott — mondtá a cseléd.
Rohant haza a kisleány. Mari alig ért vele.
A már bepólyázott csöpp Jancsikát folyton csókolni akarta. Fickándozott örömében.
— Apuskám, apuskám! — futott lélekszakadva a hazaérkező p a p a elé. — soha sem
látott maga még ilyen aranyos babát.
Igazat mondott Loli, mert csakugyan nem
látott olyan kedveset, aranyosat a papa. Amit
be is bizonyított azzal, hogy amint ölébe vette
a csöppséget, elkezdett táncolni vele.
— Fiam van, aranyos kisfiam van! — dalolta egyre. Se látott, se hallott örömében. A
kis Loli belecsimpajkozott a kabátja szárnyába:
— A p u s k á m ! Apuskám ! Hadd fogjam meg
egy kicsit én is a Jancsikát.
— M a j d ! Hogy elejtsd! Eresz.1 el a kabátom zsebét, mert leszakítod! — szólt szinte
gorombán az apa a kedven; leányára.
A kisleány pár pillanatig merően nézett az
apjára. Mi ez ? Hisz' így ínég soha sem szóit
rá az apuskája. Majd megeredt szeméből a
könny. Mamácska ágyához szaladt, fejét azé
mellé téve, zokogta:
— Az apuska most csak a kis Jancsikát
szereti!
Magához szorítá mélységes szeretettel a kis,
fürtös fejecskét az édesanya, mintha egy hiányzó,
avagy elvesztett szeretetet akart volna pótolni.
— Ne, ne sírj kis magzatom, hisz' téged is
szeret a papa, épúgy, mint a kisbabát! — szólt
gyönge, elfúló hangon, s az ő szeméből is szivárgott a könny . . .

— A csákvári kir.

f'öldmíves-iskolával

kapcsolatos tejnninkásképzö-iskolába egész
évre 20 tanuló vehető fel, akik közül félévenként
10—10, tehát a f. évi októberben kezdődő felévre szintén 10 tanuló vétetik fel, kik mindnyájan ingyenesek. A fölvétel iránt szeptember
hó 25-ig benyújtandó kérvények a nagyméltóságú
m. kir. földmívelésügyi miniszter úrhoz címezve,
az iskola igazgatóságához küldendők be. A fülvételi föltételek: 1. 17 évet betöltött eletkor,
ami születési, 2. erős, egészséges testalkat, ami
orvosi bizonyítvánnyal igazolandó; 3. a szülő vagy
gyám beleegyező nyilatkozata; 4. kifogástalan
előélet, amit hivatalos erkölcsi, 5. himlő ellen
való beoltás, amit orvosi és végül 6. írni, olvasni,
számolni tudás, amit iskolai bizonyítvánnyal kell
igazolni.
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R ö Ii y v e s h á z.
* Évkönyv. (A Protestáns
Országos
Árvaegylet választmányának
ötvenedik évi jelentése
az 1908. évi működésről.) Május 29-én ünnepelte
meg a Protestáns Országos Árvaház fennállásának
ötvenedik évfordulóját. Ennek az emberbaráti intézménynek ötvenéves múltjával foglalkozik ez
az évkönyv. A benne lévő egyházi és alkalmi
beszédek, mik e magasztos ünnepen elhangzottak,
hű visszaemlékezések az árvaegylet küzdelmeire
és alapítóinak fáradhatatlan buzgóságára. Ha végiglapozzuk és elolvassuk minden sorát e beszédeknek, megjelenik előttünk az a mintegy 800 gyámolítás nélkül maradt árva, akik ez árvaházból
mint társadalmunk derék, munkás tagjai kerültek
ki az életbe. Az intézet igazgatója, Broeskó Lajos
gyönyörűen írja le azt a lélekemelő változást,
ami az árvaház múltja és jelene között van. Ezt
írja többek közt: „A múltban a rideg közöny
felhőin révedezve tört át a részvét egy-egy sugara, ma ezrek rokonszenve ragyogja be fényes
napként. Akkor kevesen ügyeltek a szerény egyesület csendes működésére, ma a felmutatható
jelentős eredmények hirdetik, hogy a haza, az
egyház es a társadalom benne oly intézménnyel
bír, amely az erkölcsi és anyagi közjólétnek egyik
hathatósan előmozdító tényezője és neve áldásként hangzik országszerte. Akkor szerény kis
bolti lakásra szorítkozott az ápolásra bízott 10
árvának menedékhelye, ma saját, nagyterjedelmű,
korszerűen épített és berendezett épülete hirdeti
a magyar protestáns közönség áldozatkészségét.
Kezdetben 10, ma 180 árva élvezi jótékonyságát."
Összehasonlítást tesz — pontos statisztikai adatok alapján — a. külföldi hasonló intézetek és
ez árvaház között. A külföldi intézeteknél erkölcsi
szempontból nem sikerült fiúk az életbe kibocsátott növendékek számának 4'5Vo-át teszik, míg
ez az árvaház a fiúkat illetőleg 2'5%-kai, a lányokat illetőleg pedig 2'2%-kal tud jobb eredményt felmutatni a külföldinél.
Igen érdekelhetnek mindenkit az árvaház jövedelmi emelkedésével életbelépett ú j intézmények,
mint amilyen a fürdőberendezés, a higiénikus
fölszerelések, a szlöjd-tanítás, bejáró tanár vezetése alatt, leányok részére szabászati és varróiskola, szintén külön tanítónők vezetése mellett,
és végül a szünidei nyaralás állandósítása Zebegényben, amely helyről Zébegényi emlékek című
elbeszélő-költeményben ad kedves képet Socs Károly, ki papnövendék korában nevelője volt az
árváknak.
Többen írtak még e könyvecskébe, mindannyian
az intézet félszázados múltjáról, de a címek egyformasága alól mégis kedvesebbnél kedvesebb
dolgok tárulnak elénk. A könyvecskében található
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sok lélekemelő adaton kívül egyszersmind a fölvételre vonatkozólag is sok szükséges dologról
nyerhetni belőle tájékozódást és útmutatást. Kapható a szerzőnél: Broeskó Lajos, Budapest, VII.,
Szegényház-tér 1.
(j.)
* A l k a l m i beszédek. (írta: Fiers Elek tanító-. Kapható Székesfehérváron, Debreczen vi látván könyvnyomdájában.) E csinosan kiállított
könyvecskében tíz alkalmi beszédet találunk, különböző alkalmakra. Udvözlőbeszéd nyitja meg a
beszédek sorát, melyet volt igazgatójának 30 éves
tanári jubileuma alkalmával mondott el a szerző.
Ezt több, hazafias ünnepélyekre való beszéd követi, mint „Március 15", „Kossuth Lajos emlékezete", „1849 október 6" stb., de találunk
ezeken kívül iskolai évet megnyitó és záróünnepre
való, valamint egy gyermeknapra való beszédét
is. Egy egyházi beszédet szerző ama református
pályatársai kedvéért vett fel gyűjteményébe, kiknek a szószéki szolgálat is kötelessége. E beszédeken meglátszik, hogy a szerző tanulóéveinek
terméke. Ha most írta volna meg e beszédeit,
sok fölösleges képet és hasonlatot hagyott volna
ki beszédeiből s ehelyett nagyobb súlyt vetett
volna az egyes alkalmak jelentőségének kiemelésére, amit pályanyertes felolvasásánál meg is
találunk. Ebben kevesebb és jobb hasonlatot
használ, nagy súlyt vet a történeti hűségre s az
eseményeket idősorrendben ügyesen csoportosította.
A jelzett hibáktól eltekintve, Fiers munkája
megérdemli a vele való foglalkozást.
fj)
* I j" haladási napló. Az elemi népiskolák
részére miniszteri rendelettel kötelezőleg előírr,
praktikus, ú j beosztású Tanmeneti haladási napló,
a következő rovatokkal: 1. óra; 2. napszak;
3. osztály; 4. tanított tantárgy és tananyag;
5. csendes foglalkozás (osztályonként); 6. módszeres megjegyzések; 7. észrevételek (a napló
láttamozása) — megjelent. E naplót szerkesztette
Belitzky
Gusztáv losonczi állami tanítóképzőintézeti tanár, Losonczon. Az egész évre egy
osztálynak, avagy osztatlan iskolának 00 ív
szükséges. Ára ívenként 6 fillér. Több tanférfi
és iskolának bírálata e naplóra vonatkozólag kedvező és ajánló.
* H u m o r o s férfikar. Magyar férfikar-irodalmunk nem igen bővelkedik tréfás karokban. Egy
ilyen sikerült mű hagyta el a napokban a sajtót,
Bévfy Géza ismert zeneszerző Kokasnóta című
műve. Gárdonyi Géza híres Göre-nótáinak egyike
e vers s dallama, tréfás, technikai nehézségektől
mentes zenéje méltó a szöveghez, előadása sok
derült hatást biztosít. Vezérkönyv 2 kor. 40 fill.ért, szólamok darabja 20 fill.-ért kapható a szerzőnél.

37.

SZÁM.

• NÉPTANÍTÓK

Egyesületi élet.
X A Rozsnyó-egyházmegyei róm. kath.
tanítóegyesület XXVII. közgyűlését folyó hó
23—24-én Pimaszécsen tartotta meg, amely gyűlésen a püspöki egyházmegyét kiválóan sok tanító
és számo3 lelkész képviselte, valamint azon a
rimaszécsi úri társadalomnak nagy része is megjelent. A gyűlést megelőző napon tartatott meg
a szokott előértekezlet is, aminek a főtárgyai a
megelőző bizottsági ülés jegyzőkönyvének a felolvasása, szakbizottságok működése, ú. m. pénztárvizsgálat, a közgyűlés fontosabb ügyeinek és
a körök indítványainak előzetes megvizsgálása;
továbbá az új tisztviselői kar megválasztására
vonatkozó jelölő-bizottság megalakítása, amely bizottság elnökéül Szűts István jólészi tanító választatott meg. Ennek elnöklése alatt az egj^esület
elnöki állására, és pedig első helyre Szűts István,
második helyre Párak Lázár és harmadik helyre
Litkey Menyhért jelöltetett; ugyancsak minden
tiszti állásra három-három jelölt lett megnevezve.
A jelölések után a szakbizottságok kezdték meg
az üléseiket. Második nap reggel 8 órakor „Veni
•>anete" szentmise, ami a Himnusz eléneklésével
végződött. A gyűlést az alelnök, Ganszky Adolf,
az egyház részéről pedig Marsó G. kanonok,
egyházmegyei főtanfelügyelő nyitotta meg. A megnyitás után a mult gyűlés jegyzőkönyve olvastatott fel, majd pedig a pályamunkákat bíráló
bizottság tette meg a jelentését. Pályadíjat nyert
Szabó Sándor harkácssánkfalvai tanító, a következő című munkájával: „Milyen legyen a tananyag helyes feldolgozásának a módja, hogy az a
tanulási kedvet minél inkább felébressze és a
gyakorlati életnek neveljen ? u A szerzőt sikeres
munkájáért sokan üdvözölték. Több kisebb és
nagyobb előterjesztés, valamint jelentés elintézése
után következett a tisztújítás. Szűts István jólészi
tanító, a választás vezetésével megbízott elnök,
mint a jelölő-bizottság elnöke előterjeszti, hogy
elsősorban a régi tisztviselőket ajánlja a választásra. De azok közül az eddigi elnök, Tóth Géza
az elnökség elvállalásáról teljesen lemondott ós
így őt, Szűts ajánlatára, az egyesület örökös
díszelnökének választotta meg. Miután a régi
tisztviselők állást nem fogadtak el, a jelölőbizottság elnöke előterjeszti, hogy az elnöki tisztségre első helyen ő, második helyre Párák Lázár, harmadik helyre Litkey Menyhért jelöltetett.
Szűts István jelölése a tanítóság között általános
örömet keltett, mert őbenne az egyházmegyei
tanítóság rövid itteni működése alatt mint magas
képzettségű tanítót, jeles tanügyi írót, a tanítóság
meleg barátját ismerte fel. így akarván neki az
egyesület e sok és elismerésre méltó érdemeit
honorálni. Nevezett azonban a jelöléstől, azon
megokolással, hogy szívesebben harcol társai kö-
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zött mint közember, mint a vezető-testületben
vezér, visszalépett. Ezek után az ő ajánlatára
egyhangúlag elnökké Litkey Menyhért, .alelnökké
Párák Lázár, főjegyzővé Gulyás Pál, aljegyzővé
Szabó Sándor, főpénztárossá Frick György, könyvtárossá Huszár János tanítók választattak meg.
Következett Szűts István előterjesztése: A magyarországi tanítók (kántortanítók, tanítónők, óvónők és nyugdíjas tanítók, tanítónők) részére
felállítandó országos betegsegélyző- és temetkezési egyesületének az általa előkészített tervezeti
alapszabálya. A gyűlés e nagyjelentőségű eszmét
mint a magyar tanítóságra és annak családjára
áldást hozó közintézménynek tekinti, az előadót
fáradságos és kiváló gonddal egybeállított munkájáért meleg ovációkban részesíti. Es határozza
a következőket: hogy a rozsnyói tanítói kör
összes tagjaiból, valamint az ország tanítóságából
szabadon választott szervező-bizottságot alakítson
az előadó. Es e bizottság az ő elnöksége alatt
önállóan működjön. A bizottság lesz hivatva a
már kész alapszabályt átnézni és a leendő egyesület részére ugyancsak Szűts István által elkészített kezelési utasítást is átvizsgálni, azt
illetékes helyére jóváhagyás végett fölterjeszteni
és e célból az összes magyarországi tanítóegyesületeket, testületeket a mozgalom szervezéséi e
felhívni. Kijelenti a közgyűlés azt, hogy habár
az e célra megalakult országos szervezet eszmeje
az ő egyesületének egyik tagjától származik bár,
mégis az előadó által megalakított szervező-bizottság önállóan és minden befolyás nélkül működik.
Munkásságának eredményes lefolyást kíván és
kéri arról az egyesületet minden évi közgyűlésén
jelentés alakjában értesíteni. Több indítvány letárgyalása után a gyűlés a Szózat eléneklése után
befejeztetett.
Szűts István tanító ez úton is kéri (iskolai
jelleg különbözete nélkül) a hazai tanítóságot
arra, hogy legyenek szívesek 30 napon belül egy
levelezőlapon azon óhajtásukat kifejezni, hogy
szükségesnek vélik-e a betegsegélyző- és temetkezési egyesület felállítását, támogatják-e őt és
az e célra szervezendő országos bizottságot nehez
munkájukban és kik óhajtanának az ország bármely vidékéről a szervező-bizottságba belépni,
illetve tagjaivá lenni? Akikkel azután a szervezés vezetője érintkezésbe lép, gyűlésre meghívja,
avagy annak lefolyásáról a meg nem jelenhetőket nyomtatott értesítővel tudósítja. Az alapszabályt és a kezelésre vonatkozó utasítást, akik
bírni kívánják, avagy már most is tanulmányozni
óhajtják, 30 filléres postabélyeg ellenében megrendelhetik. Minden ez ügyre vonatkozó kérdéseket, ajánlatokat, valamint észrevételeket a következő címre kéri küldeni: Szűts István tanító,
a magyarországi tanítók, tanítónők, kántortanítók
stb. felállítandó országos betegsegélyző- és temet

F 14

kezesi egyesület szervező-bizottságának
Jólesz (u. p. Rozsnyó, Gömör vm.).

NÉPTANÍTÓK

elnöke,

-j- A Trencsénrármegyei Általános Tanítótestület f. évi augusztus hó 24-én, Csac-zán
tartotta a tizennegyedik rendes közgyűlését, amelyen 150-nél több egyesületi tag jelent meg. A
községben az összes középületek és számos magánház fel volt lobogózva, a közönség ünnepi ruhában és hangulatban. A város végén, a gyár felé
vezető úton felállított diadalkapu előtt Diener
Sándor k.-jegyző a város közönsége nevében üdvözölte a tanítókat, mire Koszttá Mihály kir. tanácsos, tanfelügyelő a tanítótestületek nemzeti és
kulturális feladatát kiemelő beszédben válaszolt. A
Gyurcsánszky Demeter prépost, dombelvi plébános által celebrált mise meghallgatása után, délelőtt 11 órakor kezdődött a közgyűlés. Kosstka
Mihály kir. tan., tanfelügyelő és Bocsek György,
tantestületi elnök megnyitóbeszédei után táviratilag üdvözölték gróf Apponyi minisztert, Tóth
és Molnár államtitkárokat, Haláss és Kacskovics
min. tanácsosokat és Bartosik dr. kanonok, egyházmegyei főtanfelügyelőt, felolvasták a főtanfelügyelőnek köszönőlevelét, amelyben a kineveztetése alkalmából küldött üdvözlőlevelére válaszolt,
s a súlyos betegség miatt távolmaradt Háray
Gyula titkárnak táviratilag a közgyűlés őszinte
részvétét nyilvánították. Benyovszkyné
Pfeiffer
Ida értekezését a szerző távolléte miatt Wienemé
Schiff Janka, Priborszky Fereneét a csernei községi tanítónő olvasta fel, s végül Mátrai Jakab
értekezett „a nyugdíjtörvény revíziójáról". A
közgyűlés Vándor Soma hozzászólása után elfogadta a revízió tárgyában benyújtott határozati
javaslatot s az értekezőknek jegyzőkönyvileg köszönetét és elismerését fejezte ki. Veszprém, Vas,
Bácsbodrog és Heves vármegyék általános tanító
testületeinek átiratai a választmány indítványai
értelmében intéztettek el. Az Eötvös-alap kérelmét, hogy a testület a céljait támogató vállalatok
kiadványait és gyártmányait tagjainak terjesztésre ajánlja, oly értelemben vették pártolólag
tudomásul, hogy a nagybiccsei gyufagyárakat meg
fogják keresni a gyártmányaik élénk propagálásáért a trencséni tanuló-internátusnak a tiszta
jövedelem egy csekély hányadát segélyként átengedni. Bocsek György elnök kimerítő jelentése
egyhangúlag, az egyesület köszönete és elismerése
mellett, tudomásul vétetett, az 1908. évi internátusi számadások rendben találtattak s ezekre
vonatkozólag a felmentvény megadatott, az 1909.
évi költségvetési előirányzat pedig elfogadtatott.
A közgyűlés után közebéd volt, mely alatt Kosztka
Mihály tanfelügyelő, Bocsek György elnök, Gyurcsánszky Demeter prépost-plébános, Mátrai Jakab és Groszmann Adolf mondtak sikerült felköszöntőket.
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Különfélék.
— Apponyi

.a románok

mozgalmáról.

Apponyi Albert gróf kultuszminiszter a bolognai
Resto del Carlino című olasz újság budapesti
levelezője előtt érdekes nyilatkozatot tett a románok mozgalmáról. Elsőbben Vlád Aurélne esetéről
szólott és megállapította, hogy a magyarországi
nemzetiségek teli torokkal hirdetett sérelmei egytől-egyig koholtak, aztán így folytatta:
— Nem tudhatjuk, vájjon a nemzetiségi mozgolódásoknak irredentista karakterük van-e. A
szívekbe végre is nem láthatok bele. De kétségtelen, hogy a mozgalom egy ezeréves állam politikai megsemmisítésére törekszik. Túlságosan komolyan azt ennek ellenére sem szabad vennünk.
Az agitátorok azt hiszik, hogy céljaik kiküzdésére
most van a legkedvezőbb pillanat, amikor az
országban kormányválság van. Csalódnak, ós remélem, hamarosan kiderül, hogy csak múló láz az,
ami veszedelemnek látszik. Valószínű ez annál
inkább, mert a nép nem vesz részt a mozgalomban abban a mértékben, amelyben ezt az agitátorok kívánatosnak és szükségesnek tartanák. A
papok és a román autonóm iskolák tanítói is
nagyrészt ellenzik a mozgalmat, sőt a román
nemzetiségi képviselők sem valamennyien túlzók.
A kormány minden módon, minden rendelkezésére álló eszközzel gátat fog vetni azoknak a
törekvéseknek, amelyek a magyar állam politikai
függetlenségét veszélyeztetik. Ez a függetlenség
nem korlátozza az ország idegennyelvű polgárait
abban, hogy nyelvüket iskoláikban, templomaikban, egyesületeikben és bizonyos mértékig a községi életben használják. Az állam függetlensége
és egysége azon az alapelven nyugszik, hogy
Magyarország nem különböző nemzetek föderációja. Ebben az államban a különböző nyelvek
jogai individuális és nem kollektiv jogok. Magyarországnak mindig egységesnek kell maradnia.
Az eg}"ség megzavarása egyértelmű volna az öngyilkossággal.

— Az állami

tisztviselők

lakáspénze.

Az állami tisztviselők szegedi kongresszusának
kezdésére a törvényhozás 1908. évben fölemelte
az állami tisztviselők lakáspénzét. Ez a lakáspénzemelés nem elégítette ki az állami tisztviselők
jogos kívánságait, mert a kormány a lakáspenzek
fölemelésénél a számítás alapjául országszerte a
Jiázbér-bevallások'it vette. Ezek az adatok nem
voltak teljesen megbízhatók. A lakáspénzek elégtelensége újabb meg újabb mozgalmak forrása
lett. Ez indította az egyesületet arra, hogy a
lakáspénz kérdését a kolozsvári országos kongreszszus elé vigye. A kongresszus lakáspénz-rendező
bizottsága Körösi Henrik kir. tanácsos, középponti tanfelügyelő elnöklésével tartott ülésében
Lüske Lijos előadó előterjesztése alapján kimon-
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dotta, hogy a lakáspénzkérdés gyökeres rendezésének egyetlen radikális módja az. hogy az állami tisztviselők lakásbére ugyanoly módon, mértékben és
ugyanazon időközökben állapíttassek meg, mint
a katonatiszteké, kiknek e részbén különleges
elbánás alá vétele ma, az általános védőkötelezettség időpontjában, semmiképen sem megokolt.
Sürgeti a bizottság, hogy az állami tanítók ugyanazt a lakáspénzt kapják, mint a tisztviselők. A
kongresszus elé terjesztendő határozati javaslat
a következő : 1. Törvényben mondassák ki, hogy :
a) a katonai elszállásolási illeték (lakásjárandóság) — mely az 1879. évi XXXVI. törvényben
gyökerezik — az állami tisztviselőkre is kiterjesztetik; b) az állami tisztviselőknek (ideértve
az állami tanárokat és tanítókat is) lakáspénzei
épúgy, mint a katonatiszti lakáspénzek, tízévenként mindenkor a katonai lakáspénzekkel egyenlő
elvek alapján egyidőben (1. 1895. évi XXIX. t.-c.
7. szakasz) és pedig katonai állomásokon ugyanama vegyes bizottság, nem katonai állomásokon
külön bizottság által állapíttassanak meg. 2. Addig
is, míg a fenti irányokban a törvényhozás megfelelően intézkedhetik, az állomáshelyeknek az
eddigi alapon helyesebb és méltányosabb beosztására nézve, nemkülönben az állami tanítók
lakáspénzének e tisztviselőkével egyenlő mértékben föltétlenül már az 1910. évi költségvetésben
történjék sürgős intézkedés.

=

Huszonöt év óta faiskola-felügyelő.

Egy soproni lapban olvassuk: Augusztus 22-én
mult 25 éve annak, hogy JBorenits Márton
sopronkertesi főtanítót kinevezték járási faiskolafelügyelővé. Mint ilyen, 11 éven át működött
a nagymartom járásban, 1898-ban pedig a
soproni járás faiskoláinak az élére került. Borenits
Márton, aki mint tanító is a legjobbak közé tartozik, a gyümölcsfa-tenyésztés terén mint kiváló
szakember ismeretes, de legjobban hirdetik az ő
nevét járásának faiskolái, melyek mintaszerűek.
A nagymartom és soproni járásokban a gyümölcsfatenyésztés fölvirágzása az ő nevéhez fűződik ;
sikerei lankadatlan szorgalmának, fáradhatatlan
buzgalmának s nagy szaktudással párosult, odaadó
ügyszeretetének tulajdoníthatók. Huszonöt évi
működésére nyugodt lélekkel s megelégedéssel
pillanthat vissza a kiváló pomológus, mert a reábízott feladatnak derekasan megfelelt, de ott is
volt mindenütt, ahol irányításra, a jó ügy érdekében buzdításra és példaadásra volt szükség.
0 maga soha sem érintette működését, de bármennyire is szerénykedett, nem kerülhette el
Sopronkertes község, barátai és ismerősei részéről
az ovációkat. Az évfordulón a községi elöljáróság,
az iskolaszék tagjai megjelentek a közszeretetben
álló fötanítónál és keresetlen szavakkal üdvözölték 25 éves jubileuma alkalmából. Ugyancsak
fölkeresték volt tanítványának, Pinezicíi István
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dr. soproni ügyvédnek vezetése alatt számosan
tanítótársai, barátai és ismerősei közül. Pinezich
István dr. üdvözlőszavaira, melyekben méltatta
az ünnepelt érdemeit, utóbbi meghatottan válaszolt s megköszönte az üdvözlést. A társaság
még soká együtt maradt s nem volt hiány felköszöntőkben sem, melyekben az ünnepelt férfiú
iránt szeretet, ragaszkodás és nagyrabecsülés
méltó módon jutott kifejezésre.
— Hírek Szabolcs vármegyéből. Szabolcs
vármegye tanügyének fejlődése az utóbbi időben
élénk lendületet vett. így a megye szívében,
Nyíregyházán,
mintha versenyre keltek volna az
összes (róm. kath., gör. kath., ág. ev., ref. és izr.)
felekezetek, az utóbbi időben mind új iskolákat
építettek. A gör. kath. hitközség az idén fejezte
be iskolájának modern, mintaszerű átalakítását,
a róm. kath. és az izr. hitközség ú j iskoláját egy
hónap múlva már átadhatják rendeltetésének;
építkezett a ref. egyház is, de ami a legmeglepőbb
ós legörvendetesebb az egész versengésben, az
ág. ev. egyház ezen a nyáron egyszerre hét új
tanyai iskolát épített és ugyanannyi ú j tanítót
választott, úgy, hogy most Nyíregyházán csak az
ág. ev. felekezetnek 42 tanítója van, ugyanannyi
tanteremme 1 . E hét új tanyai iskolát 110.000
korona költséggel emelték. Ezenkívül ugyancsak
a legutóbbi hónapokban női kereskedelmi tanfolyamot szerveztek Nyíregyházán, ellátva a legkiválóbb helybeli tanerőkkel. Négyosztályúvá fejlesztették a községi polgári fiúiskolát, ahová
nyomban két ú j tanerőt választottak meg. Két
új tanerővel szaporították a közs. polgári leányiskola tantestületét is, és mindent elkövetnek,
hogy ez a rohamosan fejlődő leányiskola új,
nagyobb helyiséget kapjon. — Kisvárda áll. el.
iskolájának tantestülete csaknem egészen kicserélődött, úgy, hogy Szabolcs megye e legnagyobb
állami iskolája nem lesz többé kitéve a mult
évben előfordult sajnálatos zavaroknak. Biztosabb
jövőnek néz elébe az ottani magán polgári leányiskola, amennyiben községi iskolává fejlesztése
folyamatban van. Elkészül immár Kisvárcián a
tornacsarnok is, sőt a polgári fiúiskola az állam
jóvoltából még latin tanárt is kap. — Nyírbátorban
épen most engedélyezte Apponyi egy líj magán
polgári leányiskola létesítését.

— Latin katedra egy polgári iskolában.
Csáktornyáról jelentik: Muraköz magyarságának
mindezideig nincsen az egyetemi tanulmányokra
előkészítő gimnáziuma. Horvátországba pedig tekintélyes alapítványok csábítják a muraközi ifjakat, különösen a papi pályára. A hatóság újabban
fölterjesztést intézett a közoktatásügyi kormányhoz, hogy a polgári iskolánál latin katedra állíttassák föl, olyképen, hogy a tanulók évenként a
nagykanizsai főgimnáziumnál vizsgázhassanak. A
fölterjesztés hangoztatja, hogy Schwarz Lajos dr.
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ügyvéd az L osztály latin katedrájának ellátását
hazafiasságból magára vállalta.

— Iskolaavatás

és jubileum

Zsolnán.

A zsolnai izr. hitközség mult hó 29-én avatta
fel új iskoláját, s az ünnepély keretében tartotta
meg az intézet nagyérdemű igazgatójának, Mátrai
Jakabnak szolgálati jubileumát. Az ünnepélyen
megjelentek: a vármegyei főispán, a királyi
tanfelügyelő, a járási és községi hatóságok képviselői, a kerület országgyűlési képviselője, a
hitközségek és tanítótestületek küldöttségei és
nagyszámú ünneplő közönség. Az
ünnepély
istenitisztelettel kezdődött; legfontosabb része
a földíszített iskola dísztermében folyt le.
Pollálc József dr. hitközségi elnök bevezető beszédében üdvözölvén a vendégeket s a megjelent közönséget, ecseteli az iskolaépítés történetét, fölemlíti az akadályokat, melyek ennek útjában állottak, s lendületes szavakban méltatja a
hitközség egyetemének s mindazoknak áldozatkészségét, akik az iskola fölépítését anyagilag ós
erkölcsileg támogatták. Majd azt az indítványt
teszi, hogy mindazokkal szemben, akik a hitközséget az ú j iskola létesítése körül anyagilag és
erkölcsileg támogatásban részesítették, fejezze
ki a zsolnai izr. hitközség jegyzőkönyvi köszönetét ós háláját. Spierer Ignác dr. iskolaszéki
elnök az ünnepelt igazgatónak különösen az
iskola megmagyarosítása körül szerzett elévülhetetlen érdemeiről emlékezett meg s javaslatba hozta,
hogy az iskola körül 25 évet meghaladó működéseért elismerés fejeztessék ki. Grün Gyula a
P. M. K. E. díszoklevelét adja át Mátrai Jakab
igazgatónak. Majd Smialovszky Valér dr. vármegyei
főispán és Kosstka Mihály kir. tan., tanfelügyelő
üdvözlőbeszédei következtek, melyekkel a hitközség
példás áldozatkészségét ós a jubiláns igazgató
érdemeit a közönség tüntető lelkesedése mellett,
lendületes szavakban ismerték el. Mátrai Jakab
igazgató mélyen meghatva mond köszönetet a
szívélyes üdvözlések- és elismerésekért, melyekben
őt jubileuma alkalmával oly megtisztelő módon
részesítették. Köszönetet mond a hitközségnek a
maga és a tanítótestület nevében a mindenkor
tapasztalt támogatásáért ós kéri, hogy ezt a jóakaratát a jövőben is tartsa meg az iskola és
tanítótestület részére; fogadja, hogy úgy ő, mint
tanítótársai az új intézetben hatványozottabb buzgalommal fogják teljesíteni kötelességüket, s
híven fogják szolgálni felekezetük s hazájuk érdekeit.
— Iparostanoncok fölvétele. A vallás- és
közoktatásügyi m. kir. miniszter f. évi augusztus
hó 31-én 62.247/1909. sz. a. kelt rendelete szerint a bíróilag büntetve volt és büntetésük kiállása után is alkalmazásban levő tanoncoknak
az iparos- vagy kereskedőtanonc-iskolába való
fölvételét megtagadni nem lehet, amennyiben az
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iparostanonc-oktatás törvény szerint kötelező,
továbbá az iskola nevelő hatását nem szabad megvonni épen olyan tanulóktól, akik erre legjobban
rászorultak. Mindazonáltal, ha ilyen tanuló fölvétetik, az iskolában különös figyelemmel kísérendő, s há magaviselete ellen komoly kifogás
merülne fel, mely indokolná az iskolai tanulótársaknak megóvását s az iskola nevelő fegyelmének fenntartását, a fölmerülő indokolt kifogás
esetén a tanonciskolából kizárandó s az ily
esetről az iparoktatási főigazgatónak jelentés
teendő.

Szerkesztői üzenetek.
K. Egyik sem üti meg a mi mértékünket, de az
egyikben (Eljössz-e hozzám ?) találtunk némi biztatót. —
G. (A máramarosi rutének között.) Sorra kerül. —
Gy. (Egyenlő mértéket kérünk.) Efájta ügyekről csak
mélyebbre ható, tanulmányszerű cikket közlünk. Apró
felszólalások nem a mi lapunkba valók. — Martonháza. Ha majd megjelent a könyv, szíveskedjék beküldeni s mi erre illetékes szakemberrel megbíráltatjuk.
Előzetes, több lapnak megküldött ismertetést elvből
nem közlünk. — K. (Garampartján.) Ez bizony nem
vall önre. Kossz órában írta. — E. (A szociálisták ügye.)
Jön. — Feleségemhez. Nagyon szép gondolat. Kár,
hogy verselőkészsége igen fogyatékos. — E. (Gyarlóságok.) Már üzentük, ,hogy tólsötét volta miatt nem
közölhetjük. — K. (Ábránd stb) Némi egyszerűség
s némi ritmus bizony többet érne, mint ez a döcögős
dagályosság. Volna mondanivalója, de az a baja, hogy
igen nagyon szépen akarja elmondani. — Pedagógiai
esetek. Elég jóízű apróságok. Talán egyenként leközöljük, ha hely jut rá. — Guszhir. Az elsőt alkalmilag közöljük. A második ízléstelen. A harmadik
gondolata nem új. — J. P. G. Gyönge szárnypróbálgatás. Az álom szót még ezidőszerint egy Z lel írják. —
T. I). Három versecskéje közül buzdításul közöljük
a „Zabéréskor" címűt, megjegyezvén, hogy a helyesírási hibák kijavítását — amire kér — átutaljuk a
tanítványaira.
Itt a szép nyár a zabok is megértek
S a nappalok csak mostohán eltelnek,
Az mondta az én babám tavaly, de sokszor
Hogy ő az én párom lesz zab éréskor.
Csalfa vagy te kedves régen tuddom én,
Nem lesz neked bited akárhová mégy,
Megbánod te azt a mit cselekszel,
Hanem bizony avval szépen elkésel.
Nem átkozlak azért kedves jó rózsám,
Te leszel a megcsalt tuddom igazán,
Nem segít az Isten a csalfósoknak,
Ők vesszik a hasznát hiuságuknak.
Kéziratát kivételesen, mint kultúrtörténeti adalékot,
megőrizzük. — Kun Zoltán neve után (35. szám, Az
én hársfám című vers) tévesen került a z betű.
Tartalom: A középiskola. (L.) — A vallásos
erkölcsi nevelés alapkövetelményei. Tamás Károly. —
A magyar beszéd tanítása. Török Ernő. — A gyorsírásról. Szitás Jenő dr. — Hivatalos rész. — Szépirodalom : Az Anakreoni Dalokból. Endrődi Sándor.—
Mikor az édesanya sír. Csite Károly. — Könyvesház. —
Egyesületi élet. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS.
Rovatvezető: J A N C S Ó

Az „Universitá popolare" mozgalom Olaszországban.
Olaszország általánosan ismert alacsony fo
kon álló népnevelés-ügyén
nagyon
sokat
lendített a jelen század első éveiben gyorsan
felvirágzott népies egyetemi — Universitá
popolare — mozgalom. Az első kezdőlépés
erre vonatkozóan Felső-Olaszországból indult
ki, amely csakhamar kiterjedt az olasz félsziget
középső és déli részeire, sőt Szicíliában is meglehetős visszhangra talált. Ma már ez a mozgalom a nagy városokból, mint középpontokból, a legkisebb helységekbe is elhatott, Valóban érdekes, sőt érdemes a külföldire nézve
is e mozgalom keletkezésének és elterjedésének
tanulmányozása, amely mozgalom a tizenkilencedik század alkonyát és a huszadiknak
pirkadását annyira jellemzi ebben az országban.
Észak- és Közép-Olaszországnak több nagy
városában különböző időben, különböző esz
közökkel és eredményekkel, de azért jóformán
majdnem egységes célzattal tettek kísérletet
abban az irányban, hogy a magasabb tudományos műveltséget a társadalom olyan tagjainak is hozzáférhetővé tegyék, akik eddigelé
a népiskolai ismereteken kívül magasabb rendűt
nem igen szerezhettek. Milanóban, Pádovában,
Velencében, Chioggiában és Fabrianoban szép
siker is követte azonnal az ilyesfajtájú kísérletezéseket, amelyek egyformán tanúságot tettek úgy a kezdeményezők becsületes törekvéséről, mint a nép ismeret vágyáról.
Milanóban, hol a különböző szabad technikai
intézetek és tanfolyamok már előbb lehetővé
tették a munkásoknak és a felsőbb iskolákat
nem végzett polgárságnak a tudományos irányban való továbbképzést, alakult meg 1898-ban
az „Associazione promotrice délla coltnra popolare". (Egyesület a nép müvelés előmozdítására.)
Ez volt olasz földön az első egyesület, amely
mintául vette az angol „University Extension"
intézményét. Politikai, vallásos és társadalmi
kérdések fejtegetését azonban kirekesztette
előadásai és tanfolyamai sorából. Kezdetben
sokféle nehézség akadályozta a vállalkozás
óhajtott sikerét, eltekintve attól a nehézségtől,
amelyet a kezdeményezők 'tapasztalatlansága
és emiatt kikerülhetetlen tévedései okoztak.
Az első és egyik legnagyobb nehézséget az
okozta, hogy Milánó nem egyetemi város.

BEKEDEK.

Ehhez járult még a politikai bizalmatlanság,
amellyel a nagyközönség ez intézményt fogadta,
továbbá az anyagi eszközök elégtelensége.
Mindez azonban az egyesület vezetőségét k i tűzött céljától nem tántorította el. Három évi
kitartó és folytonosan tökéletesülő munkássággal sikerült mégis elérni, hogy a hallgatók
száma több százra növekedett. Önálló egészet
alkotó és egymástól független tanfolyamokat
tartottak a természettanból, mechanikából,
vegytanból, földrajzból és egészségtanból m é g
pedig olyan sikerrel, hogy többet e tanfolyamok
közül ismételni is kellett. Hogy az előadásokat
vonzóbbá és érdekesebbé tegyék, kísérletekkel,
rajzokkal és vetített képekkel élénkítették.
A költségeket az egyesületi tagsági díjakból és egyesek, vagy testületek adományaiból
fedezték.
A milanói példát csakhamar egy egyetemi
város is követte. 1900-ban alakult meg Torinóban a Societá di cóltura, amely támogatva több
munkásegyesülettől, elhatározta, hogy az University Extension mintájára előadásokat és t a n folyamokat fog rendezni. Felszólítást intéztek
erre vonatkozóan az egyetemhez. Az egyetemi
tanárok, élükön a rektorral, készségesen vállalkoztak a felhívásnak eleget tenni. 1900 novemberében kezdődtek meg az előadások és azóta
szakadatlanul és tervszerűen folynak. Nagyszámú hallgatóság látogatja s az egyesület ez
előadásokról és tanfolyamokról minden évben
nyilvánosan beszámol.
Alig mult el egy éve, hogy Torinóban megnyílt az első igazi Universitá popolare, közel
harminc hasonló intézmény működött, vagy
kezdett szervezkedni az olasz királyság területén. A kisebb városokban, hol egyetemek,
vagy ahoz hasonló főiskolák nem voltak, mint
Cunevban, Sacileben, Udineben, stb., a munkásegyesületek szerveztek ilyen intézményt a szerényebb Scuole di coltura címmel.
Azonban a Milanóban, 1900-ban szervezett
Universitá popolare úgy a látogatók számára,
mint az előadások és tanfolyamok mennyiségére és tudományos színvonalára nézve, felülmúl minden más hasonló olaszországi szabadoktatói intézményt. Keletkezését ez is a munkásszakszervezetek kamarájának, a Camera del
lavoro-nak (bourse du travail) köszönheti s így
a radikális szociáldemokrata-párt szabadoktatói
intézményének tekinthető, noha előadásait és
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tanfolyamait mindenki látogathatja és ki is
van zárva azokból minden pártcélzat. A
milanói Universita popolare tehát nem a vagyonosabb osztályok adakozásából fenntartott
közművelődési intézmény, hanem olyan oktatói
szervezet, amelyet maga az a nép tart fenn,
amelyik szükségét érzi a magasabb tudományos
műveltségnek s amelynek fenntartásáért a
munkásosztály minden tagja szívesen hoz tőle
telhető áldozatot. Evenként 12 lírát kell fizetni
s azért a tag jogosítva van nemcsak a különböző előadások és tanfolyamok látogatására,
hanem használhatja a könyvta'rt, az olvasócsarnok folyóiratait és hírlapjait; meglátogathatja a gyűjteményeket, dolgozhatik a laboratóriumokban, résztvehet az egyesület mulatságaiban és mérsékelt díjfizetés mellett látogathatja a színielőadásokat is. Tanítók és kishivatalnokok évenként csak 6 lírát fizetnek,
kézművesek, munkások és boltossegédek 3-at.
Ez összeg azonban havi részletekben is fizethető. Az egyesületnek 1904-ben 3302 tagja
volt, amely összeg a tagsági díjak szerint felállítható kategóriák szerint a következőképen
tagolódik. 3 lírát fizető tag volt 2701; 6 lírát
fizető tag volt 398 és 12 lírát fizető 203.
1902-ben pedig 3 lírát fizető tag 4326, 6 lírát
fizető 541 és 12 lírát fizető 323, összesen 5190.
Ez összeállításból kitűnik, hogy az Universita
popolare tagjainak száma, különösen a 3 lírát
fizetőké, tetemesen csökkenőben van. Feltűnő,
hogy épen a munkások száma csökken, pedig
az intézményt a munkáskamara egyenesen az
ő számukra alapította. Viszont a tanítók,
tanítónők és a felsőbb iskolai tanulók száma
a hallgatóság soraiban állandóan növekedőben
van. Feltűnően nagy a nőhallgatók száma.
Arait azonban az intézmény számban veszített, visszanyerte az eredményben. A hallgatók
szorgalma és közreműködése folyton emelkedő.
Az egyes előadások kevésbé látogatottak,
mint a rendszeres és egész ismereteket nyújtó
tanfolyamok, amelyeket a hallgatóság különös
előszeretettel karolt fel. E szép eredmény
ellenére is nagyon sajnálatosnak tartják az
intézmény vezetői a munkásokból álló hallgatóság számának csökkenését s azon úgy akarnak segíteni, hogy a munkások számára külön
tanfolyamokat szerveznek.
Egy iskolai évben két tanfolyamot tartanak. Egyik tart november 11-től február
8-ig; a másik február 17-től május 17-ig. Mindenik tanfolyam négy- négy tudományágat — természettudományok, államtudományok, irodalom-művészet és kereskedelmi tudományok —
ölel fel és egy-egy tudományágból hetenként
egyszer, összesen tíz-tízenkét előadást tartanak. E sorozatos előadásokon kívül vasár- és
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ünnepnapokon különböző tárgyakról egyes
előadásokat is tartanak. A különböző előadássoro7atokat legalább bő kivonatban közzé is
teszik; az egy^ület hetenként megjelenő közlönyében : a Le universita popolari
italiane
című folyóiratban.
Olaswr-zágban összesen 17 egyetem Vin
állami jellegű és 4 felekezeti jellegű, úgynevezett szabad egyetem. E 21 egyetemi város
közül 15-nek van népszerű főiskolai tanfolyama és pedig a következőknek: Bologna,
Catania, Ftrrara, Genua, Macerata, Messina,
Modena, Nápoly, Pádova, Palermo, Parma,
Pavia, Pisa, Róma, Torino. Bár ezeken az
Universita popolare-kon az előadók majdnem
kivétel nélkül egyetemi tanárok, mégis közöttük
csak kettő van, amelyiket az egyetem, mint
testület maga alapított: Ferrarában és Torinóban. A római Universita popolare-t az úgynevezett szabad magántanárok egyesülete alapította ós pedig nem annyira a munkások,
mint inkább a polgárság számára. A rendkívül virágzó bolognai Universita
popólare-mk
van egy alpesi szakosztáh a is, amelyik a geológiai tanfolyam hallgatóságát az Apenninekbe
szokta vinni geológiai kirándulásokra. Mikor
Velencébf-n az Universita popolare megalakult, ott már akkor igen szép sikerrel működött egy Scuole di coltura, s így ez újabb
vállalkozás csak az erők megosztására szolgált, amely nehézséget máig sem sikerült elhárítani.
Az egyetemi városokon kívül ilyen Universita popolare-k nemcsak a nagyobb tartományi székhelyeken keletkeztek, mint Milánó,
Velence, Firenze, stb, hanem más kisebb, de
iparos középpontot alkotó városokban is, mint
Monza, Schio, stb., sőt egészen kiesi és jelentéktelen városkákban is, mint Sacile és
Varese. De az afrikai olasz kolóniák sem
maradtak hátra. Ilyenek működnek Alexandriában és Tuniszban is. Nem csekély az olyan
kisebb-nagyobb helységek száma sem, hol
ez intézményt egyenesen maga a nép alapította és tartja fenn a saját filléreiből, a
vagyonosabb és műveltebb társadalmi osztályok minden hozzájárulása nélkül. Ezek a
különböző szabad-oktatói intézmények azonban mind önállóak és helyhez kötöttek. Nem
kapcsolja őket össze semmi közös szervezet s
azért a szó szoros értelmeben r e m is tekinthetők olyasféle intézménynek, mint az angol
University Extension.
Ez a mozgalom főleg abból a dicséretes és
mindenképen jogosult törekvésből indult ki,
hogy a népet a műveletlenség állapotából kivegye, de azért tagadhatatlan, hogy még két
más tényező is közreműködött és pedig egy-
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részt az utánzás vágya, másrészt a pártérdek.
Némelyik kis város csak azért alakított Universitä popolare-1 vagy Scuolc di colt ura-1,
mert a szomszéd városnak is volt, vagy ha
nem volt, hogy megelőzze. így aztán nem
csodálkozhatni, ha a hevenyészve létrehozott
intézmény az elégtelen szellemi és ' anyagi
eszközök miatt hivatásának egyáltalán nem
felelhetett meg. Különösen nagy nehézséget
okozott az alkalmas előadók hiánya és ennek
következtében több, különösen kisebb helyen
az intézmény egy-két évi tengődés ulán megszűnt. De e bajoktól eltekintve, ez a mozgalom még az említett helyeken is, általában jótékony hatással volt. A népben az ismeretszerzés és a műveltség után való törekvés
vágyát nemcsak felkeltette, hanem ébren is
tartotta. Aztán érvényesült a természetes kiválogatás elve is. A gyenge, a nem életre
való megszűnt, az erősebb nemcsak diadalmaskodott a kezdet nehézségein, hanem folyton erősödött s lassanként gócpontja lett egy
folyton növekvő közművelődési mozgalomnak.
De az előadások és a tanfolyamok szellemi
és tudományos értékét illetően is érvényesült
az épen most említett tisztulási folyamat.
A frázisszei-ű és a pusztán politikai izgatást
és pártérdeket célzó elem lassanként kezdett
kimaradni. A tárgyilagos tudományos szellem
és a művelődési érdek egyre jobban tért foglal
bennük. Az egyes, inkább külső hatást vagy
szórakoztatást célzó előadásokat mindjobban
kiszorítják a rendszeres és komoly ismereteket
nyújtó előadássorozatokból álló tanfolyamok.
A mozgalommal párhuzamosan egy megfelelő szabadoktatói irodalom is keletkezett.
Már említettük, hogy Milanóban
Universitä
popolari italiane címmel egy heti folyóirat
jelenik meg, amelyet bátran a mozgalom félhivatalos jellegű közlönyének lehet tekinteni.
Az egyes számokban bő és részletes kimutatások és beszámolók vannak a k lönböző népegyetemek előadásairól és tanfolyamairól, azonkívül állandó rovat, amelyben a hallgatók adják
elő megjegyzéseiket és óhajtásaikat. Mantuában is jelenik meg havonként kétszer L'Uni•versitá popolare cím alatt egy hasonló folyóirat, amelynek tartalmát azonban majdnem
kizárólag az odavaló népegyetem előadásainak
közlése alkotja. A nápolyi népegyetem is ad
ki egy folyóiratot. A római népegyetem folyóiratának jellemző címe a következő: Bolletino
dell' Associations
dei liberi docenti. Turinban
az előadásokat litografálva adják ki. Végül
Milanóban Biblioteca delle Universitá po/iolari
italiane címmel egy olyan gyűjteményes vállalat jelenik meg, amelyikben egy-egy füzetre
való tanulmány foglaltatik azokból az egyes
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tanulmányágakból, amelyeket a nepegyetem?ken előadnak. 1903-ban Milanóban egy társaság alakult, Consorsio per le Biblioteclie popolari, amelynek az a feladata, hogy a nép között
hasznos ismeretekről szóló füzeteket terjesszen.
Ezzel kapcsolatos:,Ii kezdetét vette a népkönyvtárak szervezése is. 1904 óta Milánó
négy városrészében szerveztek ilyen népkönyvtárakat és pedig a La Societá
Umanitara
nevű társaság és a munkáskamara — Camera
del lavoro — támogatásával. E népkönyvtárakat a városi munkáselem igen szorgalmasan
használja. Az olvasótermek majdnem állandóan
telve vannak s a könyvkölcsönzés is nagyon
élénk.
1903-ban Milanóban tartották az olasz népegyetemek első kongresszusukat, amelyre 12
népegyetem küldötte el a maga képviselőit és
10 másik pedig kijelentette, hogy a kongreszszus határozatait a magáévá teszi s azokhoz
a lehetséghez képest alkalmazkodni is fog.
A második kongresszus székhelye Firenze volt.

Egy évi mérleg.
(Az nxadszentmártoni ifjúsági egyesület működése.)
Irta: Kari József, r. kath. plébános.
A falusi ifjúság iránt való meleg szeretet
indította Aradszentmárton néhány népbarátját
arra, hogy megalakítsák ebben a községben
is az ifjúsági egyesületet. Az eg} esület egy
jótevőjének áldozatkészségéből, mindjárt kezdetben, két bebútorozott és felszerelt teremből
álló helyiséggel és udvarral rendelkezett. Az
egyesület célja: az ifjúságban a vallás-erkölcsös
és hazafias érzelmet ápolni. Az alapszabályok
értelmében minden politikai és efa|ta kérdésnek fejtegetése ki van zárva.
Tagja lehet minden feddhetlen életű ifjú,
aki 15 dik életévét betöltötte. Tagsági díj havi
20 fillér. Az egyesület vezetősége a kizárólag
pártoló férfitagokból álló tisztikar és választmány.
Az egyesület céljának elérésére szolgálnak
a téli estéken, advent első vasárnapjától húsvétig, tartandó felolvasások, műkedvelői előadások, egyházi, és hazafias ünnepélyek, műkedvelői színielőadások, társasjátékok és mulatságok. Az egyesület tulajdonképeni munkaprogrammja csak a téli hónapokra szorítkozik,
mert tekintetbe kell vennünk, hogy földmívelőifjakkal van dolgunk, míg ellenben a nyári
hónapokban arra szorítkozik az egyesületi
élet, hogy az ifjak minden vasár- és ünnepnapon eljárnak a helyiségbe, ahol a tisztikar
és választmány felügyelete alatt társasjátékokkal, olvasással és kuglizással, sőt néha
37*

F 20

NÉPTANÍTÓK

tánccal is szórakoznak d. u. 1—7-ig. Munkaprograminunk általános elve: az ifjakat jóra
és hasznosra oktatni és a rossztól megóvni;
tehát pozitív és negatív.
Jóraszóktatás. 1. A vallás-erkölcsös érzelem
fejlesztésére szolgálnak a szombat esti vallásos
tárgyú előadások, az egyesület védőszentjének
ünnepélye; karácsonyi és húsvéti színielőadások ; vallásos tárgyú vetített képeknek bemutatása; a hadkötelesek bevonulása előtt
közös istentisztelet és a szentségekhez való
járulás; minden hétfő estéjén egyházi ének
gyakorlása; végre pedig vallásos irányú könyvek és folyóiratok olvasása.
2. A hazafias érzelmet ápoljuk és fejlesztjük minden kedd estéjén tartandó magyar
történelmi és alkotmánytani
előadásokkal;
okt. 6-án és márc. 15-én rendezendő hazafias
ünnepélyek; a magyar történelemből vett csoportképek vetítése; minden szerdán magyar
nép- és hazafias dalok begyakorlása; végre a
minisztériumtól engedélyezett népkönyvtárunk
használata által. A népkönyvtár használatát
illetőleg meg kell jegyeznem, hogy az ifjaknak még csak jelentéktelen része beszél magyarul, de szükségesnek találtuk, hogy a kevés német könyvhöz még egy magyar könyvtár beszerzését is, mert biztos kilátásunk van
arra, hogy öt év múlva minden már nem
iskolaköteles ifjú magyarul fog beszélni. A
történelmi és alkotmánytani előadásoknál pedig úgy osztjuk be az anyagot, hogy négy év
alatt az egész anyagot feldolgozhassuk. Ugyanis
minden ifjú legalább négy évig, t. i. 16—20
életévig, tagja az egyesületnek.
3. Közismereti tárgyakra minden csütörtökön
oktatjuk az ifjakat. Á számtan és olvasás-írás
állandó tárgya a csütörtöki előadásoknak.
Pénteken más közhasznú ismereteket közlünk
velük, mint pl. az elmúlt télen: a test tisztántartása, adónemek, szociális kérdés, alkoholizmus, a sajtó jelentősége, szederfatenyésztés, a
háziállatok betegségei stb.
A szemléltetésnél megbecsülhetetlen szolgálatot teljesített a fentemlített vetítőgép,
amely egy jótevőnknek ajándéka, tehát sajátunk.
A vetítésnél egyéb kiadásaink nincsenek, mint
a lemezeknek kölcsöndíja és a világítás. Ezeket
a kiadásokat pedig bőven fedezzük a nemtagoknak önkéntes belépődíjaiból; míg, természetesen, a tagok díjtalanul nézik meg.
Ifjúsági egyesületet vetítőgép nélkül el sem
tudnék képzelni.
4. Háziiparból kísérleteztünk kefekötéssel
és szalmafonással; de, sajnos, kevés eredménynyel, mert földmíves-ifjaink ezt még nagyon
is komikusnak találják. Ez a kezdet nehézsége,
de bízunk a jövőben.
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Az alapszabályok értelmében az egyesületnek
további célja az ifjúságot megóvni a rossz társaságtól és helyektől.
Említettem, hogy télen, a vasárnap kivételével,
minden este van oktatás. Mintha látnám, hogy
egyik másik kolléga csak fejcsóválva veszi ezt
tudomásul: ez már sok a jóból. No, nem tapasztaltuk, mert okkal-móddal összekötjük a
hasznosat a kellemessel. Tekintettel az ifjak
házi elfoglaltságára, minden este V2 8—8-ig
t a r t az oktatás. Az előadás modora fesztelen,
alakja majdnem kivétel nélkül párbeszédes,
mert őket is belevonjuk az előadásba; ez pedig
élénkíti és érdekessé teszi azt. Ezt fokozza
még, ha vetített képekkel történik a szemléltetés. Sőt elárulom még azt is, hogy az olvasás,
írás, számolás és énekórák kivételével még a
dohányzást is megengedjük előadás közben.
Elvünk: Fesztelenség, semmi pedanteria vagy
vaskalaposság. Tessék elhinni, hogy a fiúk
cseppet sem sajnálnak egy ilyen félórácskát,
sőt nem ritkán „repetét" kértek belőle.
E félórai oktatás után V2 10-ig ki-ki szabadon szórakozik pipaszó mellett. Ott a sarokasztalnál 6—7 fiú sváb komolysággal megtárgyalja az idei télnek esetleges befolyását a
gabonára. A szomszéd asztalnál hangos kacaj
honorálja egy társuknak „ötletes és sikerült"
vicceit; a táblánál pedig egy másik társuk,
aki már Amerikát is megjárta, akárcsak egy
amerikai Hári János krétarajzzal szemlélteti
hálás hallgatóinak a látottakat, sőt bizonyos,
hogy a nemlátottakat is; vagy pedig tréfás
számrejtvényeinek megfejtésére ingerli a bámészkodó publikumot. Egyszerre csak minden
bozontos fej a kályhafelé néz, ahol vagy egy
szentimentális német nótára, vagy egy ropogós
magyar dalra gyújtanak az ott sütkérezők.
Éneküket azonban egy homéri kacaj torkukba
forrasztja, mert egy a kályha jótékony melegének hatása alatt elszundikált társuknak bömbölő hortyogása reszketteti meg a levegőt. A
közvetlen szomszédságban ülő sakkozók az
egyedüliek, akiket még ez az incidens sem
zavarhat meg abban, hogy sekket ne adjanak
a királynénak; legfeljebb törzskibicek jelzik
méltatlankodásukat azzal, hogy mérges pillantásokat vetve a zajongókra, pipájukat szájuk
egyik szegletéből, illő taglejtéssel a másikba
tolják. És ezzel napirendre térnek a szenzáció
fölött. Az bizonyos, hogy a sakkozók és azoknak állandó kibiceik a legérdekesebb típusai
ezeknek a fiúknak. Bámulatos, hogy ezek a
lomha gondolkozásának látszó sváb fiúk mily
szenvedéllyel sakkoznak. Ok az elsők, akik ott
vannak a helyiségben és utolsóknak távoznak.
A sakkon kívül semmi egyéb szórakozás nem
érdekli őket, pedig van még 5 — 6-féle társas-
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játék. A szó szoros értelmében ingre vetkőzve
beleizzadnak a játékba. Míg a „zöldek" (még
nem voltak sorozáson) a leghangosabban és
leglármásabban dominóznak, addig az „öregek"
(kiszolgált katonák már) egyik-mási'< felügyelő
választmányi férfitaggal, esetleg jelenlevő tanítóval vagy pappal bizalmas társalgást folytatnak. Ennek a bizalmas érintkezésnek nevelőhatását, ugy-e bár, fölösleges bizonyítanom?
Míg ilyképen a nagyteremben elég hangosan
és kedélyesen vannak, addig mások a szomszéd
kisteremben olvasnak, Írogatnak, vagy szerepeiket tanulják egy közeledő ünnepélyre.
Nem gondolják, kérem, hogy ilyen környezetből nem kívánkoznak az iíjak az utcára,
ahol csak lármázva csatangolnak, vagy bicskáznak ? Míg ellenben az egyesületből, ahol
néhány órát hasznosan és kedélyesen eltöltöttek, haza távoznak, de a bicskának és botnak
szerepe nincsen, mert nem előzi meg az erre
adott ok. Az egyesületben ugyanis szigorúan
tilos minden gorombáskodás, civakodás, káromkodás és piszkos beszéd vagy ének. Akik ez
ellen vétenek, vagy határidőre, vagy miként
a botrányos és erkölcstelen életűek, végleg kizáratnak az egyesületből.
Föntebb említettem a táncot. Kérem, ne
méltóztassanak ezen megbotránkozni! A táncot eltiltani sem nem tanácsos, sem nem lehet. Ha pedig az egyesületből száműzzük a
táncot, megteszik azt felügyelet nélkül és beszeszelve a korcsmában, ahol az rendszerint
fej be veréssel szokott végződni. Ha tehát táncolnak, táncoljanak akkor ott, ahol az ízléstelen modor, a részegeskedés és bicskázás ki
van zárva; sőt gondot fordítunk arra is, hogy
a leányokkal való érintkezésben bizonyos jómodort elsajátítsanak.
Midőn előrebocsátom, hogy a kártyajáték, még ingyenbe is, a pálinka élvezetével
együtt alapszabályilag szigorúan tilos, beval
lom, hoijy de bizony vasár- és ünrepnapokon
még a bor- és sör mértékletes élvezete is megengedett. Akik pedig azt gondolnák, hogy
mégis csak túlsa'gosan liberális nevelők vagyunk, azokat becsületszó mellett megnyugtathatom, hogy még egyetlen esetben sem kellett
senkit a tagok közül figyelmeztetni: No fiam, te
már eleget ittál. Eltekintve attól, hogy a
„napibiztos" szeme vigyázva őrködik fölöttük,
a tartani szokott illemtani órák hatása itt is
meglátszik: van bizonyos önállóságuk és érzékük a jóízlés iránt.
Ha nincsen tánc, mint pl. advent és nagyböjtben, grammofon-estélyeket szoktunk rendezni. Még ezt is? Még ezt is kérem, mert
van vagy 80 darab lemezünk.
Befejezésül meg kell említenem, hogy az
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egyesületi működés nem kevés nehézséggel és
áldozattal jár. Kell hozzá emberismeret és
meleg felebaráti szeretet. A pap és tanító,
mint hivatott nevelője a népnek, nem csekély
áldozatra is kénytelen. Odaadásuk megköveteli, hogy egyébként otthoni kellemes téli estéiket műveltségben, modorban jóval alattuk álló
egyének társaságában és nem a legillatosabb
levegőben kénytelenek eltölteni. Ezzel szemben azonban bőven kárpótolnak bennünket
azok a lelkiörömök, melyek áldozatunk nyomain fakadnak. És ebben bőven van része
annak, aki a nevelői hivatást ideálisan felfogja
és áldozatos lelke van.

Falusi népkönyvtárak Németországban.
A népkönyvtári mozgalom Németországban
különösen 1895 óta vett nagyobb lendületet,
bár az eredmény nem áll arányban még ma
sem a ráfordított fáradtsággal és pedig azért,
mert a közvélemény meg van ugyan győződve
a népkönyvtárak hasznosságáról, de nincs
azoknak feltétlenül szükséges voltáról is. Bár
újabb időben a nagy- és középvárosokban sok
új népkönyvtárt és olvasócsarnokot alapítottak,
de azért ezek az intézmények még igen sok
városban teljesen hiányoznak, vagy ott is, ahol
megvannak, az eszközök elégtelensége miatt
hiányosan felszerelve, csak tengődnek. Ha
összehasonlítjuk az 1895-iki állapotokat a
maiakkal, azt mondhatjuk, hogy a népkönyvtári mozgalom Németországban nagyobb eredményeket inkább a falukon ért el, mint a
városokbán.
A népkönytárak falukon való elszaporodása
azonban számszerint alig mutatható ki. De
általánosságban annyit bátran mondhatunk,
hogy míg 1895 előtt Németországban a falusi
népkönyvtárak 'száma 1000-re sem rúgott,
addig ma körülbelül 6000-re becsülhető a
számuk. Statisztikai kimutatások erre vonatkozóan nem lévén, e népkönyvtárak számát
csak hozzávetőleges becslések alapján állapíthatjuk meg. Egyedül Hannoveriá-ra vonatkozóan rendelkezhetünk pontos statisztikai
adatokkal, amelyeket a pár év előtt alakult
népjóléti egyesület gyűjtetett össze és még az
oppélni kormányzósági kerületből, ahol ez
adatokat a dr. Küster kormánytanácsos kezdeményezésére megalakult felsősziléziai népnépkönyvtár-egyesület gyűjtötte össze.
E hozzávetőleges becslésekből az tűnik ki,
hogy Németország egyes részei népkönyvtárakkal nagyon egyenlőtlenül vannak ellátva.
Legmostohábbak e tekintetben a viszonyok
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Bajorországban, Elszász -Lotharingiában
és
Mecklenburgban, míg legörvendetesebbek Szászországban, Württembergben, Brandenburgban
és Schleswig-Holsteinban, bol mindenütt igen
szép számban vannak falusi népkönyvtárak.
Általában elmondhatni, bogy a katholikus
tartományokban a népkönyvtárak sokkal kevesebb számmal vannak képviselve, mirít a protestáns tartományokban. Az Elbétől keletre
kevesebb a számuk, mint nyugatra és a Majnától délre, mint északra. De ez általános
szabály alól igen számos szép kivétel is van.
A népkönyvtárak az a teljes hiánya, amely
még tíz év előtt is annyira jellemezte Poroszország keleti vidékeit, azóta a porosz közoktatási kormány célszerű és erélyes intézkedései
következtében eltűnt. Azok között a lépések
között, amelyeket a porosz kormány ezeken a
keleti vidékeken a németség érdekeinek védelmezésére tett, egyetlen egy sem érdemel
nagyobb dicséretei, mint a német műveltség
erősítése és terjesztése a falusi népkönyvtárak
alapítása útján. Jellemző, hogy a porosz kormány, mióta a népkönyvtárak fontosságát a
nép életére felismerte, ilyesmiket majdnem
kizáróan, csak a keleti tartományokban alapított és pedig teljes eréllyel. A vándor falusi
könyvtárak kapcsolatba hozatala a pózeni
Vilmos császár könyvtárral s ennek az u j
intézménynek mintaszerű vezetése a népművelés emelésére elegendő bizonyítékul szolgálhat erre. A pózeni, sziléziai, kelet- és nyugat
poroszországi falusi népkönyvtárakra 1895.
óta rá sem lehet ismerni. Annak a 70.000
márka évi támogatásnak, amelyet a porosz
közoktatásügyi kormány a falusi népkönyvtárakra fordít, 1900 óta nagy része e tartományok könyvtáraira esik.
I)e a többi tartományok is kiveszik részüket ez összegből. Es nem is lehet másként,
inert a legtöbb német falu képtelen a maga
anyagi erejéből népkönyvtárakról gondoskodni.
Es ez a nehézség a dolog természetében rejlik, mert tegyük fel, hogy egy 10.000 főnyi
lakosságú város évenként 1000 márkát fordíthat népkönyvtárra, ezt legalább is húszszor
olyan gazdagon összeállíthatja, mint egy 500
i'őnyi lakosságú falu, amelyik e célra évenként
csak 50 márkát áldozhat.
De minden könyvtár, legyen az kicsiny,
vagy nagy, kénytelen időnként könyvállományát felújítani még akkor is, ha a már meglevő könyvek mind használható állapotban
vannak. Mert a könyvek vonzóereje e felújítás
nélkül a népkönyvtáraknál beszerzésük napjától kezdve folytonosan csökken. Mert idők
folytán az olvasók megismerik e könyvek egy
részének tartalmát, a másik rész iránt pedig
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nem érdeklődnek. Ez az oka, hogy a népkönyvtárak igénybevétele felállításuk első
éveiben a legnagyobb. Ez ok miatt kell e
könyvtárakat időnként újabb beszerzésekkel
gazdagítani. Az amerikai Egyesült-Államok
ban e nehézségen úgynevezett
vándorkönyvtárak felállításává! igyekeztek segíteni. Mellékesen megjegyezve, ilyen vándorkönyvtárak
Németországban szórványosan már a XIX.
század első felében is előfordultak.
Az amerikai péida hatására újabban Németországban
egy-egy kerület
népkönyvtárai
egymással szövetkeznek és könyvállományukat
a mutatkozó szükséglethez képest egymásközt
kicserélik. Vagy pedig a kerületi bizottságok
kimondják, hogy a rendelkezésükre álló öszszeggel
egy vándorkönyvtárt
vásárolnak.
Ennek könyveit aztán annyi csoportra osztják,
ahány népkönyvtár van a kerületben. így ha
a kerületben nyolc népkönyvtár van s a
beszerzett könyvtár 400 kötetből áll, akkor
50—50 kötetből álló 8 csoportra osztják.
Mindenik csoport kap egy számot s azokat
osztán kiosztják a 8 falu között. Időnként,
mondjuk félévenként, a csoportokat kicserélik
az egyes községek között mindaddig, míg
minden egyes csoport megjárta egymásután
mind a nyolc községet. Ily módon sikerült
egynehány kerületi bizottságnak igazán használható vándor könyvtárt szereznie. E módszerrel előnyösen fel lehet használni azt az
összeget, melyet a porosz állam évenként a
népkönyvtárak segélyezésére fordít. A ,Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung"
című egyesület is ily inódon szép számú
vándorkönyvtárt létesített a német birodalom különböző részeiben.
Téves volna azonban e sikerekből azt következtetni, hogy ezek a vándorkönyvtárak helyettesíthetik, sőt feleslegessé tehetik az állandó
falusi népkönyvtárakat. Mert vannak olyan
könyvek, amelyeknek minden népkönyvtárban
meg kell lenniök, mert kívánatos, hogy minden ember olvassa őket. Ilyenek a nemzet
klasszikus írói, továbbá a legjobb közhasznú,
természettudományi és egészségtani, történelmi,
alkotmánytani, földrajzi stb. ismereteket tartalmazó könyvek. Továbbá nem szabad figyelmen kívül hagyni azt az erkölcsi hasznot
sem, amelyik abból származik, hogy a falunak
megvan a maga saját külön népkönyvtára,
amely épen úgy a falu lakosságának közös
tulajdona, m nt a falu más közös fekvőségei,
vagy ingatlanai közös haszonvétel és közös
gondoskodás tárgyául.
Ez okok miatt a falusi népkönyvtár beszerzésének célravezető helyes formájául nem tartható az az eljárás, ha a lelkész és a tanítok
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a maguk erején, vagy magánosok támogatásával, mint magánintézményt alapítják meg a
falusi népkönyvtárt, noha ez a leggyakoribb
eset és pedig a következő okok m i a t t : sokkal
könnyebb minden községben ügybuzgó és
ideálisan gondolkozó áldozatkész embereket
találni, mint a nehézkes községi képviselőtestületet rábírni, hogy a község terhére népkönyvtárt szervezzen. Az előbbi módszer azzal
a veszedelemmel jár, hogyha az alapítók meghalnak, vagy más községbe költöznek, a könyvtár is a legtöbbször megszűnik, míg ha az
alapító maga a község, e szomorú lehetőség
kizártnak tekinthető. Ezért a leghelyesebb eljárás az, hogyha a könyvtár magánkezdeményezésből keletkezett is, odahatni, mentől
gyorsabban, hogy a község átvegye, mert ha
ez bekövetkezett, akkor a megszűnéstől nem
kell félni.
Hogy általában e falusi népkönyvtárak minden haladás mellett is milyen szegények jó
és igazán használható könyvekben, kitűnik
azokhól a jelentésekből, amelyeket erre vonatkozóan a Deutsche Dichter-Gedächtniss-Stiftung
értesítőjében tettek közzé. Így, egy tanító azt
panaszolja, hogy a meglevő népkönyvtár fenntartására egy árva fillérrel sem rendelkezik.
Hogy a szükséges néhány márkát valahogyan
megszerezze, az iskolásgyermekeket arra buzdította, hogy szabadidejükben szedjenek epret
és áfonyát s a pénzt, amit érte kapnak, adják át a népkönyvtár számára. Az Elbe keleti
vidékeiről egy lelkész azt írja, hogy az utódjától átvett népkönyvtárban nem vo:t semmi
egyéb, mintegy 60 évvel ezelőtt megjelent
Konversationslexikon, Kantnak „Kritik der
reinen Vernunft" című műve s a Gartenlaubenak egy pár elrongyolódott kötetlen évfolyama.
Mindez adatokból nyilvánvalóan kitűnik,
hogy Németországban is mennyire szükséges
az állami támogatás arra, hogy a falusi népkönyvtárak a német nép művelésének igazán
komoly és hatásos eszközei lehessenek. A porosz állam, amint már említettük is, évenként
70.000 márkát fordít a falusi népkönyvtárak
segélyezésére, de ezenkívül a kerületi községi
hatóságok is tekintélyes összeggel támogatják
az illető kerületi bizottságok ú t j á n ez intézményt. A szász királyság e célra évenként
20.000 márkát áldoz. A kisebb államok megfelelően kisebb összegeket, de azért még mindig vannak német államok és tartományok,
amelyeknek évi költségvetésébe e célra egyetlen
fillér sincs felvéve. Ilyenek Bajorország és
Elszász-Loiharingia.
Az államon kívül egyes közművelődési egyesületek is támogatják erkölcsileg és anyagilag
a falusi népkönyvtárak intézményét. Ezek
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között első helyen áll a Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung
nevű egyesület,
amelyik legutóbbi évi jelentése szerint 89.620
kötet könyvet ajándékozott 4191 népkönyvtárnak. Van e célra egy evangélikus egyházi
jellegű egyesület is (Centraiverein für Gründung von Volksbibliotheken), amelyik 1905-ben
100.712 kötet könyvet osztott ki a népkönyvtárak közötti. Katholikus részről nagy tevékenységet fejt ki ezirányban a Borromiius-Verein,
amely 2877 katholikus jellegű népkönyvtár között 150.000 kötet könyvet osztott ki. 1901-ben
alakult meg a Deutsche
Dichter-GedöchtnissStiflung, azzal a célzattal, hogy a „németség
kiváló költőinek műveik terjesztésével örökkön
tartó emléket emeljen a német nép szívében."
Ez ok miatt a falusi népkönyvtárakat j ó és
irodalmilag éi'tékes könyvekkel igyekszik anyagi
erejéhez mérten támogatni. 1906-ban 612
népkönyvtárnak 13.934 kötetben 24.021 müvet ajándékozott. A Comenius
Gesellschaft
ugyan direkte nem támogatja a falusi n é p könyvtárakat, de azért e tekintetben sem
késik becses elméleti útmutatásokat adni e
könyvtárak szervezőinek. Ugyanez mondható
a Deutsche Gesellschaft für Ethische
Kultur
című egyesületről is.
Meg kell még röviden emlékezni azokról a
folyóiratokról is, amelyek a népkönyvtárak
ügyével foglalkoznak. Ilyen elsősorban a Gesellschaft für
Verbreitung von
Volksbildung
folyóirata a Die Volksbildung, továbbá, legalább részben, a Comenius Társaság hivatalos
közlönye, a Monatshefte der
Comenius-Gesellschaft, Katholikus részről a
Borrornüus-Blütter.
J ó szolgálatot tesz ezirányban a kicsiny, de
kitűnően szerkesztett Centralblatt für Volksbildungsivesen is, valamint a Das Land című
folyóirat, amely hivatalos közlönye az Ausschluss für Wohlfahrtspflege
auf dem Lande
című egyesületnek. Kizárólagosan a népkönyvtárak dolgaival is foglalkozik egy folyóirat,
a wiesbadeni országos könyvtár igazgatójának,
dr. Liesegang tanárnak szerkesztésében megjelenő Blätter für Volksbibliotheken und Le.sehaUen.

Munkások dalegyesülete Svájcban.
Irta: Szalay

Fái.

Több kevesebb időt töltöttem Zürichben,
Bázelben, Bernben, Genfben s így Svájc társadalmi életét, berendezkedését, szociális mozgalmait és intézményeit volt alkalmam tanulmányozni. Svájc — mondhatjuk — dalos ország. Ha végigjárja az ember városait, vagy
hegyeinek, tavainak regényes tájait, mindenütt
dal csendül a fülébe. A zürichi tó partján
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levő városi sétányról férfi-négyes akkordjait
röpíti az esti szellő a víz felett. A Vierwaldstadti-tó mellé pazar elegánciával épült „Kursalon" hangversenyeit férfi-négyesek dominálják. Interlakenban, a J u n g f r a u havas csúcsára
néző ligetben minden héten van ének-hangverseny. A turista, ki az erdőket járja, vagy
a gleeserek régiójába igyekszik, lépten-nyomon
hallhatja az áfonya-szedő leányok ajkáról fülébe csendülő „jódlirozást".
Tagadhatatlan, hogy a svájci muzsikális hajlandóságú, mint minden hegyi nép. A zenei
érzék vele születik. Nagy szerepet játszik
azonban a nevelés is. A daloskedvet az iskolák nagy buzgósággal ápolják s bő anyagot
nyújtanak ennek a megnyilatkozhatásra. Mikor
aztán a gyermek kilép az iskolából, felserdül
s a társadalmi alkotások részesévé válik, máiolyan kedéllyel és szívvel bír, melyben dalt
fakaszt a munka, a természet, a társaság s
amely csak a szép és nemes szórakozások
után vágyakozik.
Iljen alapokon és körülmények között ébren
tartani a dal iránti szeretetet, az éneket kultiválni, még a munkásszervezetekben is könnyü
dolog. Hogy a svájci nép szelid, békés természetű, abban nagy része van a dal iránti szeretetnek is, mely derűssé teszi a lelket.
A svájci nép életében ilyenformán nagy
szerepet játszik a zene. Minden valamire való
városnak van filharmóniai társulata, s minden
községnek dalegyesülete. Mit is csinálnának a
jó svájciak egész télen, az elzárt völgyszorosokban, mely köré a hó, jég, lavina áthághatatlan
torlaszokat emelt? Összejárnak énekelni, valamelyik e célra megfelelő középületbe. Mikor
aztán a tavaszi napsugár a közlekedés akadályait elhárítja, benépesül a hegyek oldala s
vidám dal akkordjai csendülnek meg a friss
lombozat között.
Azonban, szociális tekintetben legnagyobb
fontosságúnak tartom a munkások által fenntartott dalszervezeteket. Ipartelepeken, városokban, hol ily egyesület alakításához elegendő
munkás van, a fizikai munkával foglalkozóknak
ily alapon való tömörülése oly kedvező eredményekkel jár, mely meglátszik egész Svájc
társadalmi életén.
Leghosszabb időt — négy hetet — töltöttem
Genfben, s így az itteni dalegyesületeket
mutathatom föl leginkább, mint típusát a svájci
munkások dalegyesületének. A Rhőne folyóra
épített elektromos- és vízművek munkásai, az
óragyári, gépgyári és egyéb munkások alkotnak ily dalegyesületeket, melyeknek vezetője
rendesen valamelyik templom karnagya. Egy
ilyen dalegyesületnek pédául a St. Tierre székesegyház karnagya volt a karmestere, kivüle
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még a Madeleine, Notre-Dame és a reformátusok templomának a karnagyai voltak
vezetők az ilyen dalegyesületekben.
Amint a munkás lerakta szerszámait és kimosakodott, megy a dalegyesületbe. Hangjegyismeretét —- melyet az iskolában szerzett — bővíti, zenei érzékét fejleszti itt.
A fizikai munkát pedig, mely szervezetét egész
nap meglehetősen igénybe vette, felváltja ezzel
egy kis szellemi, amely egyúttal nemes szórakozást nyújt neki s egészségére nem ártalmas,
mint a füstös helyiségben való tivornyázás.
A cél pedig, mely összehozta őket, kizárja,
hogy olyan eszmék foglalják le gondolatvilágukat, melyek megrontják a munkások
közszellemét s így a társadalmi élet békéjét
feldúlják.
Az ú j darabok legnagyobb részét a téli
estéken tanulják be, nyáron nyilvános dalestélyeket adnak, melyek a munkáspénztáraknak jövedelmet hoznak. Genf mindegyik mulató helyén: az Egyetem-kertben, a Genfi-tó
partján levő angol-kertben, a Mon-Repos
parkban, a Bois de la Batie-ben, vagyis a
nép-kertben, a dalestélyek céljaira szolgáló,
deszkából épített csarnok van. A vendéglőssel
megalkudott díjért az egyesület itt prograrnmszerű dalestélyeket ad. Belépő-díj nincs. Ellenben a vendéglős a daloskörnek fizetett összegért
úgy bárpótolja magát, hogy a sör árát ilyenkor 20 szántimról 30 szántimra emeli.
Aki t e h á t megelégszik egy pohár sörrel —
mint én — az 30 szántimért egész este kellemesen szórakozik, — sőt mi több — műélvezetben van része. Mert hogy csakugyan
műélvezetet nyújt ez a dalestély, arra nézve
garancia a vezető kiváló zenei tudása, a tagoknak jól fejlesztett zenei érzéke, iskolázott és
fegyelmezett hangjuk, mely karban és szólóban egyaránt nagy hatást kelt. A hangversenyeken a népnek minden rétege képviselve van,
még pedig az intelligencia nagyobb számmal.
A munkások önérzetére kiválóan emelő hatást
gyakorol az a tudat, hogy az ő előadásuk
által kellemes szórakozásban, műélvezetben
részesül még az is, ki szellemi műveltség tekintetében fölöttük áll. Az intelligenciának, a
szellemi- és pénzarisztokratáknak megjelenése
e hangversenyeken a társadalom demokratikus
gondolkodását bizonyítja, mely az egyes rétegeket közelebb hozza, egybeforrasztja, minek
eredménye egységes társadalom, erős nemzet.
Tartalom. Az „Universitá popolare" mozgalom
Olaszországban. — Egy évi mérleg. Kari József. —
Falusi népkönyvtárak Németországban. — Munkások
dalegyesülete Svájcban. Szalay Pál.

Felelős szerkesztő: Benedek
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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PÁLYÁZATOK.
Krassószörény vármegye temesi járásához tartozó
Lugashely községben újonnan rendszeresített községi tanítói állásra ezennel pályázatot hirdetek. A
tanító javadalmazása: 1000 korona készpénzfizetés,
szabad lakás, mely áll 2 szoba, 1 előszoba, konyha,,
kamra és a szükséges mellékhelyiségekből, valamint
kert haszonélvezetéből. Felhívom a pályázni óhajtókat,
hogy képesítésüket és eddigi alkalmaztatásukat igazoló
okmányokat alulírt iskolaszéknél f. évi szeptember
hó 14-ig, déli 12 óráig annál is inkább nyújtsák be,
mivel a később beérkező kérvények tekintetbe vétetni
nem fognak. A választás Lugashely községházánál,
1909. évi szeptember 15-én délelőtt 9 órakor fog
megtartatni. Lugashely, 1909 augusztus 16-án. Muresan
Sándor s. k., iskolaszéki elnök.
(1463—II—2)
Torontáltorda község községi iskolaszéke nyugdíjazás folytán megürült tanítónői állásra pályázatot
hirdet. Az állás jövedelme: évi 1000 korona készpénzfizetés és az esetleges törvényes korpótlékok,
valamint szabad szalmafütés. A lakás áll 3 szoba,
konyha, kamra, udvar és kis házikertből. Kötelessége
a megválasztandó tanítónőnek egy, esetleg két vegyes
osztály tanítása és úgy a mindennapi, valamint az
ismétlő-iskolás leányok számára a női kézimunkaoktatás s tanítványainak annak idejében szokott templomba vezetése és ott a rájuk való felügyelet. Pályázni
óhajtó róm. kath. vallású, okleveles tanítónők szabályszerűen bélyegeit és okmányolt kérvényeiket szeptember 26-ig a községi iskolaszék címén nyújthatják
be. Torontáltorda, 1909 augusztus hó 30. Bezdán József róm. kath. plébános, iskolaszéki elnök. Biczók
Ferenc igazgató-tanító, is kola széki jegyző. (1497-11-2)
A soproni ág. hitv. ev. egyházközség elemi iskojánál egy tanítói állás üresedésbe jővén, erre ezennel
pályázatot hirdetek. Ezon állással járó jövedelem: 1.
évi 1930 korona fizetés és törvényes ötödéves pótlék ;
2. 18 köbméter kemény hasábfa; 3. természetbeni
lakás vagy 400 korona lakáspénz Pályázhatnak ág
hitv. ev. vallású, okleveles tanítók, kik a magyar es
német nyelvet tökéletesen bírják és az ének-, tornaés kézügyesség - tanításban is jártasok. A választás
egy próbaévre történik ; ha azonban olyan tanítóra
esik a választás, ki már véglegesen hivatalban volt,
síz egyházközség a próbaévtől eltekint. Az állás 1909.
évi november 15-ével foglalandó el. A keresztlevéllel
s egyéb okmányokkal kellően fölszerelt folyamodványok 1909. évi szeptember 30-ig az egyházközség
elnökségéhez, nt. Brunner János, esperes-lelkész úrhoz
címezve küldendők. Sopron, 1909 augusztus 28-án.
Dr. Zergényi Jenő, egyházközségi felügyelő.
(1499—II—2)
A mencshelyi (Veszprém megye) ref. előkönyörgőkántortanítói állásra oklevéllel fölszerelt pályázatok
szeptember lS'-ig adandók be esperesi hivatalhoz
Balatonfüredre. Fizetés : természetbeni lakás melléképületekkel, készpénz munkaváltsággal együtt 211*30
korona, rozs 1625 liter, bor 540 liter, ha 80az egyháznak nem terem, helyette
100 korona, 7 ', íooo hold
szántóföld, 18 m3 kemény tűzifa beszállítva, nagy
gyümölcsös- és káposztáskert, államsegély 394 korona.
Kötelesség : a mindennapi és ismétlő-tankötelesek
oktatása, vasárnap- és ünnepnapokon prédikáció fölolvasása, hétköznapokon könyörgés, gondnoki számadás elkészítésénél segédkezni, jegyzőkönyvet vezetni.
Állás azonnal elfoglalandó. Szentantalfa, ref. lelkészi
hivatal.
(1503-11—2)
A soltvadkerti ág. hitv. ov. egyház kántortanítói
állására pályázat. Fizetés : lakás, kert, 880 kor. pénz.
Ezer koronáig kiegészítés az államtól. Szokásos stólák.
Pályázatok f. hó 20-ig alulírotthoz küldendők. Soltvadkert (Pest m.), 1909 szept. 8. Kruttschnitt Antal,
lelkész.
(1317-1-1)
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A mezőtúri ref. egyház az egyik újvárosi ref.
tanítónői állomásra pályázatot hirdet. Ez állomás javadalma : az egyház pénztárából 250 korona lakbér és
1000 korona alapfizetés, mely annak idején az állam
pénztárából 1100 koronára fog kiegészíttetni, továbbá
a rendes korpótlék az állam pénztárából. Az egyház
által adott alapfizetés a megállapítva levő fizetési
fokok és módozatok szerint, a szolgálati évek arányában, az állami korpótlékokon kívül 1600 koronára
emelkedhetik. A megválasztott tanítónő köteles: az
Újvároson lakni, a reábízott bármely osztályt vagy
osztályokat az egyházkerületi tanterv szerint vezetni
és férjhezmenetele esetén állásáról lemondani. Pályázati határidő: 1909 szept. 18-ig bezárólag, amikorra
a kellően fölszerelt és orvosi bizonyítvánnyal ellátott kérvények alulírott lelkész-elnökhöz benyújtandók.
Mezőtúr, 1909 szept. 3. Gergely Antal, ref. lelkész.
(1556-11—2)
Alulírott községi iskolaszék a folyó évi július hó
9-én kelt, aláírás nélkül kibocsátott, az óbecsei községi polgári fiúiskolánál üresedésbe jöitnek jelzett
tanszék betöltésére közzétett pályázati hirdetmény
egyidejűleges hatályon kívül helyezése mellett közhírré teszi, hogy ugyanezen iskolánál a szervezési
szabályzat 6. §-a értelmében, esetleg az igazgatói
állással egybekötött teendők ellátásával is megbízandó
mennyiség- és természettudományi tanári állásra
ezennel új pályázatot hirdet. Feltételek : 1. A szervezési szabályrendelet hivatkozott számú szakaszának
rendelkezéséhez képest, miután az igazgatói teendők
ellátása is esetleg a megválasztandóra lenne bízandó,
megkívántatik, hogy a pályázó középiskolai tanári
kvalifikációval bírjon. 2. Fizetését képezi működésének
megkezdésétől számított első évben évi 1600 korona, a
második évtől kezdődőleg évi 1800 korona alapfizetés,
előleges havi részletekben. 3. Lakbére évi 500 korona,
évnegyedes előleges részletekben. 4. Amennyiben az
igazgatói teendők ellátásával meg lesz bízva, úgy
ezért évi 400 korona fizetéstöbbletben részesül, havi
előleges részletekben, de azért köteles hetenként 22
órát tanítani, amiért külön évi 50 korona díjazásban
részesül. 5. A megválasztandó tanár a szabályszerű
fizetést kiegészítő államsegélyben is részesül, ha erre
nézve a megkívánt föltételeknek eleget tesz. 6. Amennyiben a megválasztandó tanár az igazgatói teendőkkel
nem lenne megbízható, úgy tartozik a heti rendes
22 órán felül még heti 5 órát tanítani az iskolaszék
beosztása szerint, amiért évi 50 korona külön díjazásban fog részesülni. 7. Azon pályázó, ki az ének- és
zenetanításra is képesítve van és a német nyelvet
tökéletesen bírja, előnyben részesül. 8. A megválasztott tanár a fentiek szerint megállapított óraszámainak
keretén belül, minden díjazás nélkül, a községi polgári
leányiskolánál is köteles tanítani. Felhívatnak a
pályázók, hogy kellőleg fölszerelt kérvényeiket folyó
évi szeptember 20-ig bezárólag dr. Tripolszky János,
iskolaszéki elnök címére küldjék be. Öbecse, 1909. évi
augusztus hó 10-én. A községi iskolaszék.
(1292-1—1)
Az alsólyubkovai községi elemi népiskolánál a
tanítónői állás betöltendő. Az állomás járandóságai:
1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás,
konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar
honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű
bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz címzett folyamodványok folyó évi szeptember hó 25-ig Krassószörény
vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be.
A szerb nyelv ismerete okmányilag igazolandó. Lúgos,
1909. évi szeptember hó 2-án. Berecz Gyula s. k.,
F. J. r. 1., kir. tanfelügyelő.
(87/h—I—1)
Oki., ref. tanítónő sürgősen helyettesi vagy segédtanítónői állást keres. Szíves megkereséseket kér:
„Tanítónő", Nagykörös, poste restante. (1567-1-1)

F 26

NÉPTANÍTÓK

Pályázat az ombodi református orgonistakántorfitanítói állásra, melynek javadalma: 1. kényelmes
lakás, házikerttel; 2. 1200 (egyezerkétszáz) korona
kés: pénz, havi előleges részletekben fizetve ; 3. a régi
temető egyharmadának évi használata és temetési
stóla; 4. a kertészet és gyümölcsészet tanításáért a
nagyrészt már termő fákkal beültetett tágas faiskolakert használata; 5. alapítványból évenként 50, azaz
ötven korona; 6. két öl tűzifa. Kötelessége: 1. istenitiszteleteknél és temetéseknél orgonázás és éneklés
vezetése ; 2. egyházi énekkar vezetése; 3. 1—VI osztályú elemi fiúiskola tanítása, egyházkerületi utasítás
szerint; 4. ismétlő-iskolások tanítása; 5. kánonikus
órákon, valamint lelkész akadályoztatása esetén templomi ÍBtenitisztelet végzése. Állás azonnal elfoglalandó.
Pályázati okmányok 11)09 szeptember 19-ig alulírotthoz küldendők. Kelt Ombodon (Szatmár m.), 1909
(1369—1 — 1)
aug. 10. Batta Miklós, ref. lelkész.
Á krigi (Szepes vm.) róm. kath. kántortanítói állomásra, svept. 19-n' pályázat hirdettetik. Az állomás
jövedelme : igénybe veendő államsegéllyel 1000 kor.
Az állást elnyerni óhajtók szabályszerűen fölszerelt
kérvényeiket főt. Sefcsik János plébános címére, Durandra küldjék be, a fenti határnapig. Iskolaszéki
elnök.
(1505 - I — 1)
Pályázat. F ü l ö p s z á l l á s község kisdedóvodájánál
ar, óvónői állás megüresedvén, arra pályázat hirdettetik. Az óvónő illetménye: 600 korona, havi előleges
részletekben, a községi pénztárból fizetendő évi fizetés
és természetbeni lakás. Ezenkívül 240 korona dadatartás, melyet azonban egészben a dadának taitozik
kiszolgáltatni. A kellőleg okmányolt pályázatok Mády
Gyula dr. községi kisdedóvodufelügyelő-bizottsági elnök úrhoz 1909. évi szeptember hó 25-ig bezárólag
adhatók be. Felügyelő-bizottság.
(1508—1—1)
Malduii államilag segélyezett községi iskolánál
megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. A
tanító javadalmazása: 1000 korona és természetbeni
lakás. Kötelessége: az iskola három felső osztályát
vezetni s egyúttal a gazdaságtant is tanítani. A pályáz .ti kérvények Posch Gusztáv ev. lelkész, iskolaszéki elnök címére, Toporczra (Szejies m.) küldendők,
szept. hó 24-ig.
(1529—1—1)
Á homonnai nyilvános magán polgári leányiskolához zeneszakra képesített, oki. polg iskolai tanítónő
kerestetik, ki a német nyelvben tökéletesen jártas.
Pályázatok Kovács Mária igazgatónőhöz, Homonna
(Zemplén vm.) inté/endők
(1536—11—1)
A tolcsvai (Tokajvidék) róm. kath. iskolai elnökség a beteg kántortanító helyettesítésére okleveles
kántortanítót keres a jövő tanévre. Kap teljes ellátást, fizetést megegyezés szerint. Pályázhatni szeptember 25-ig. Elfoglalandó szept 20-án. Elnökség.
(1559—1—1)
Az ormingyai államilag segélyezett községi elemi
iskolánál rendszeresített tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: államsegély 900 korona, községtől
100 korona, természetbeni lakás. Román nyelv ismerete szükséges. Pályázati határidő: 1909 október 20.
Ormingya, 1909 szeptember 3. Borza, bíró.
(1563-1—1)
A fazekas-zsaluzsányi kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. .Javadalma: készpénzben, szolgálmányok, földbirtok, stólából 1630 korona. Megfelelő
lakás mellékhelyiségekkel, kerttel. A tót nyelv ismerete szükséges. Választási nap : szeptember 18. Pályázatok Liptay Ede iskolaszéki elnökhöz intézendők,
Nagyszuha (Gömör m.). Személyes megjelenés kívántatik. Az állás szeptember 25-én elfoglalandó.
(1564-1-1)
Középkorú, róm. kath. tanító, kántorságban járatos,
képesítőre készülvén, segédtanítóságot elfogadna szerény föltételek mellett. Címe: 15. F., Cririncs.
(1566—1—1)
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A törökkoppányi r. k. iskolaszék osztálytanítót
keres, ki a kántorságban jártas. Fizetése: államsegéllyel 1000 korona. 6 méter fa és 1 szoba. Határidő : szeptember 25.
(1565—I—1)
Lajosmizse község községi iskoláinál tíz tanítói,
illetve tanítónői állás van üresedésben. Javadalmazása:
az eddig élvezett és az 1907. évi XXV11. t.-c. 2. §-ában
megállapított törzsfizetés, állami kiegészítéssel. Tartoznak megválasztott tanítók a hitoktatást minden
külön díjazás nélkül tanítani. Miután a községi iskolák
eddig római katholikus jelleggel bírtak, az ott alkalmazva volt tanítók a választásnál előnyben részesülnek. Pályázni szándékozók tartoznak kérvényüket f.
évi szeptember hó 22-ig a községi iskolaszéknél benyújtani. Székely Lajos, iskolaszéki elnök.
(1572-1-1)
Törökszentmiklós község polgári fiúiskolájánál
egy segédtanári állásra pályázatot hirdetünk. Pályázók szabályszerűen fölszerelt kérvényeiket a községi
iskolaszékhez intézve, f. hó 25-ik napjáig nyújtsák be.
Pályázhatnak a nyelv- és történelmi tanszékre képesítettek, szabadkézi rajznak felelősség melletti tanítására képesek előnyben részesülnek. Beosztott tárgyak
tanítása vállalandó. Javadalom : a község pénztárából
300, államsegélyből 1100, összesen 1400 korona törzsfizeté.-, 300 korona lakbér. Az állás megválasztás után
azonnal elfoglalandó. Kiss István főjegyző, iskolaszéki
elnök.
_ _
(1573-1-1)
A fábiánházai ref. egyház pályázatot hirdet a
második tanítói állomásra. Javadalma : 100 korona az
egyház pénztárából és 900 korona állami fizetéskiegészítés, havonkénti előleges részletekben. Két kisebb
szoba-, konyha- és kamarából álló lakás, 400 [ -öl
faiskolai föld haszonélvezete. Kötelessége : az első és
második vegyes osztályok tanítása, az egyházkerületi
B) tanterv szerint. Pályázhatnak ref. vallású, okleveles
férfitanítók. Pályázati kérvények szeptember 25-ig
alulírotthoz küldendők s az állás választás után azonnal elfoglalandó. Fábiánháza (Szatmár m.). Asztalos
Kálmán, ref. lelkész.
(1574-1-1)
A losonczi róm. kath. elemi iskolánál megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Ezen állás
javadalma: az iskola pénztárából 1230 korona és
420 korona lakáspénz. A megválasztott köteles állását
azonnal elfoglalni, a neki kijelölt osztályban tanítani,
a kántort szükség esetében helyettesíteni, az egyházi
karban közreműködni. A pályázat határideje: 1909
szeptember 21, déli 12 óra. Az ezentúli kérvények
figyelembe nem vétetnek. A kérvények a plébániára
címzendők.
(1575—1—1)
Nyitrakomjáthi róm. kath. népiskolánál egy
férfi tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása:
100 korona iskolai pénztárból, 878 korona államsegély,
20 korona kertilletmény, egy öl tűzifa beszállítva és
bútorozott szoba. Kötelességei: a kijelölt osztályokban
tanítani, gyermekeket a templomba és körmenetekre
vezetni, a helyi isk. rendszabályokat pontosan betartani, főtanítónak az irodai munkálatoknál és kántoriakban segédkezni. Az állás azonnal elfoglalandó.
Választás szeptember hó 19-én lesz. Az iskolaszék.
(1576—1—I)
A pálosnagymezöi községi jellegű elemi iskolánál újonnan rendszeresített tanítói állásra pályázat8
hirdettetik. Jövedelem : 1000 korona készpénz, 20 m
tűzifa, megfelelő természetbeni lakás. Pályázati kérvények szeptember hó 17-ig nyújtandók be Pálosnagymező község községi iskolaszékéhez. Választási
határidő: 190.» szeptember 25, délelőtt 10 óra. Az
állás október 1-én foglalandó el. Pálosnagymező, 1909
szeptember 3-án. Iskolaszéki elnök.
(1578—I 1)
Róm. kath. kántorsegédet keresek, ki képes az
összes kántoriakat önállóan végezni. Megállapodás
levélben. Veszelovszky Márton kántortanító, Abasár
(Heves m.).
(1586-1 -1)
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Székesfehérvár szab. kir. város községi elemi
iskoláinál egy vezetőtanítói állásra pályázat hirdettetik. Minthogy ezen állás előreláthatólag helybeli
tanítóval lesz betöltve, egyúttal egy férfi osztálytanítói
állás is megüresedik. Az osztálytanítók alapfizetése:
1—5 évig 1000 korona, 6—10 évig 1200 korona, 11-20
évig 140u korona, 21-től tovább 1600 korona. A nős
tanítók lakbére 420, a nőtlen tanítóké és tanítónőké
300 korona. Ehhez járul az 1907. évi XXV11. törvénycikkben biztosított korpótlék. Erre és a kezdőfizetésnek
1200 koronára történő kiegészítésére az iskolaszók
államsegélyt kér. A törzsfizetés emelisedésénél csak a
Székesfehérvárott eltöltött, a korpótléknál ellenben
az összes működési idő figyelembe vétetis. A vezetőtanító fizetése minden fokon egyezik az osztálytanítóéval, csakhogy törzsfizetése 200 koronával nagyobb és
szabad lakást vagy 420 korona lakbért kap. A községi iskolaszékhez címzett és születési, magyar honossági, tanulmányi, összes működési és legújabb keletű
hatósági orvosi bizonyítvánnyal fölszerelt, kellően
bélyegeit kérvények szeptember 26-ig alulírotthoz küldendők. A megválasztott tanító állását azonnal tartozik
elfoglalni s azt csak hatheti felmondás után hagyhatja el. Az okmányok eredetiben, vagy közjegyzőileg
hitelesített másolatban csatolandók. A hiányosan fölszerelt, vagy elkésett kérvények nem vétetnek figyelembe. Székesfehérvár, 190!) szeptember 3-án. Szirbek
(1577—1 — 1)
József, igazgató.
Okleveles, reform, vallású tanítót keresek helyettesnek az 1909/10. iskolai évre. Fizetése : havi 60 koronaKötelessége : II. fiúosztály vezetése. Állását év közben
el nem hagyhatja. Ajánlatok oklevélmásolattal Kovács
Gergely ref. tanítóhoz, Mezőtúrra küldendők.
(1583-1—1)
A mezőkövesdi közs. segélyezett, min. eng. nyilvános polgári fiú- és leányiskolához okleveles segédtanár kerestetik. Pályázhatnak oki. polgári iskolai
tanárok, kik a mennyiség-természettudományi, esetleg
a nyelvi B z a k r a vannak képesítve. Fizetés : 1400 korona
és 200 korona lakbér. A tanítás délelőtti, félnapos.
Okmányokkal fölszerelt kérvények legkésőbb szept.
18-ig beadandók. Igazgatóság.
(1584—X — 1)
A keresztespüspöki róm. kath. iskolaszék egy
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: az új
tanítói lakás felépüléséig csak egyszobás lakás ós ezer
korona. Kötelessége : az iskolaszék által reábízott osztályok önálló vezetése; az ismétlő-iskolások tanítása.
Istenitiszteletekre az iskolásokat vezetni s ott reájuk felügyelni köteles. Ha kántori tennivalókat végezni tud,
elsőbbségben részesül ós némi mellékjövedelemre is
számíthat. A kérvények beadásának határideje szeptember 20. bezáróan. A kérvényeket Koncz Lajos
iskolaszéki elnök címére kell küldeni, Keresztespüspöki,
u. p. Mezőkeresztes (Borsod megye). (1591—I—1)
A suúri ág. hitv. ev. gyülekezet a második tanítói
állásra pályázatot hirdet. Javadalmazása : 860 korona
az államtól, 140 korona a gyülekezettől, megfelelő
szép új lakás. Kötelessége: a kijelölt 3 osztályban
tanítani, szükség esetén a kántortanítót helyettesíteni.
Folyamodványok f. évi szeptember 22-ig nagyt. Hofbauer Pál esperes úrhoz, Bakonyszombathelyre (Veszprém m.) küldendők. Tamaskovich Dániel, gondnok.
(1592-1—1)
Kitűnő okmányokkal rendelkező tanító előkelő családhoz nevelőnek ajánlkozik elemi alsóbb középiskolásgyermekek mellé. Zongora-, cimbalom- s hegedűtanításra képes, német nyelvet bírja. Megkeresések
„Tanító" jeligére Felsögallára küldendők.
( 1 6 0 2 - 1 — 1)

Nyitrára kath. segédkántort keresek. Fizetése:
50 korona havonta, egyszobás lakás, teljes ellátás és
mellékjövedelem. Bővebb felvilágosítás levélben. Csak
válaszbélyeges levelekre válaszolok. Agóts Arzén, főkántor.
(1661-1-1)
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Ólubló rk. város rk. iskolaszéke egy kántortanítói
és egy tanítónői állásra pályázatot hirdet. Az állások
jövedelme: 1000—ÍOUO korona
törzsfizetés a várostól,
törvényes korpótlék ; 32 m;l tüzelőfa házhoz hordva
és fölaprítva, kert és szántóföld haszonélvezete 40
korona ; beíratási díj körülbelül 60 korona; írószerátalány 6 korona; lakbér 300 korona; stóla körülbelül 300 korona. A megválasztottak kötelesek a
kijelölt osztályt ós ismétlősöket tanítani, a férfitanító
az összes kántori teendőket végezni és a 6 osztályban az éneket tanítani, a nőtanító pedig a kézimunkát tanítani. Pályázó kántortanítók kötelesek
szeptember 28-án délelőtt próbaorgonálás végett személyesen megjelenni. Folyamodók kereszt- és oklevéllel,
erkölcsi és működési bizonylatokkal és községi illetőségi bizonyítvánnyal fölszerelt kérvényeiket szeptember 27-ig Osumitta János esperes-plébánoshoz küldjék, Ólublóra (Szepes megye).
(1593—1—1)
Pályázat a vanyolai ev. egyházközség kántortanítói állására. Javadalom : készpénz 28 korona,
munkaváltság 46'64 korona, tandíj fejenként 1 korona, átlag 100 korona, ismétlői 40 korona a község
pénztárából, rozs 1080 kg., búza 672 kg, kukorica
cirka 300 kg., tűzifa 4 öl, iskolafűtésre 2 öl, 9 magyar hold föld, stóla átlag 30 korona, államsegély
354 korona. Kellően fölszerelt kérvények alulírthoz
küldendők. Határidő: 10 nap. Kérvények ajánlottan
visszaküldésére bélyeg mellékelendő. Személyes megjelenés csak kívánatra. Vanyola, Veszprém megye.
Balogh István, lelkész.
(1595-1-1)
Betöltendő a nagytapolcsányi róm. kath. elemi
magyar tannyelvű iskolánál egy férfitanítói állás, melynek javadalma: 1100 korona törzsfizetés, 360 korona
lakbér, esetleg természetbeni lakás. Kötelességei: az
iskolaszék által kijelölt osztály vagy osztályok tanítása, az ismétlősök oktatása és a kántorságban való
segédkezés, miért is a megválasztandó tanító kántorságban való gyakorlottságát igazolni tartozik. A választás napja: 1909 szeptember 23. Kérvények szabályszerűen fölszerelve a nagytapolcsányi róm. kath. iskolaszék címére, főtisztelendő Hollady Jenő plébános, iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. Pazsitka Vilmos, igazgatótanító.
(1596-1—1)
A vámoslucskai ref. orgonista-tanítói állomásra
pályázatot hirdetek. Fizetés: 1120 korona készpénz,
14 — 16 köböl búza és rozs, fél kaszás rét és 20—40
korona stóla. A lakás 2 szobából, konyha és kamrából áll. A kérvények beadási határideje : szeptember
19. Szakái István, iskolaszéki elnök. Posta: Nagymihály, Veszprém megye.
(1597 — 1—1)
Salgói ág. ev. egyház ev. tanítót keres. Fizetése
a javadalmi jegyzőkönyv szerint: 319 korona, államsegély a törvény értelmében, jó lakás (2 szoba, 2
kamara, konyha). Tannyelv: magyar. Tótul tudók
előnyben részesülnek. Okleveles tanítók (nők is) pályázhatnak október l-ig. Evang. iskolaszék Saigon,
pósta: Ürmény, Nyitra megye.
(1599—1—1)
A szviniczai községi elemi népiskolánál egy
tanítói és egy újonnan szervezett tanítónői állás betöltendő. Úgy a tanítói, mint a tanítónői állomás
járandóságai: 1. 1000 korona kézpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabálys erű bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz címzett folyamodványok folyó évi szeptember hó 25-ig Krassószörény vármegye közigazgatási
bizottságához küldendők be. A szerb nyelv ismerete
okmányilag igazolandó. Lúgos, 1909. évi szeptember
hó 3-án. Berecz Gyula s. k., F. J. r. 1., kir. tanfelügyelő.
(88/h—I—1)
Kézimunkatanítónői állásra pályázatot hirdet a siketnémák ungvári intézete. Bővebbet az igazgatóságnál.
(1657-11—1)
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A tornakörtvélyesi református kántortanítóságra pályázat hirdettetik. Jövedelem: 382 korona
államsegéllyel együtt 1000 korona és szép lakás,
gyümölcsössel. Kervények szeptember 20-ig a körtvélyesi ref. lelkészi hivatalhoz adandók be. U. p.
Szádalmás, Abaújtorna m.
(1603-1—1)
A tószegi (Pest megye, Szolnok mellett) róm.
kath. tanítói állásra az iskolaszék pályázatot hirdet.
Javadalma : természetbeni lakás (mely áll: 2 szoba,
konyha, kamra, istálló és ólból), kert helyett tíz
korona. Az államtól 900 korona és az esedékes korpótlék, a hitközségtől 100 korona. Kötelessége:
III—VI. fiúosztály és a gazdasági ismétlő vezetése, a
tanzászlóalj továbbfejlesztése, melyekért, ha eredményt tud fölmutatni, a község pénztárából 180
koronát kap. Még pedig a gazdasági ismétlő tanításáért 80, a tanzászlóalj vezetéseért 100 koronát. Előnyben részesülnek azok, kik a kántorságban is jártassággal bírnak, amennyiben a megválasztandó köteles
lesz vasár- és ünnepnapokon a tanítók részére tartani
szokott szentmiséken orgonálni és énekelni és szükség esetén a kántort helyettesíteni. Pályázatok, kellően
fölszerelve, szeptember 25-ig az iskolaszék nagyságos
elnökéhez küldendők. Az állomás választás után azonnal elfoglalandó.
(1605-1-1)
A szepesszentgyörgyi evang., szláv anyanyelvű
leányegyház kántortanítói állásra pályázatot hirdet.
Javadalmazása: lakás, kert, ezer korona fizetés az
államsegéllyel együtt. Pályázati határidő: október 10.
Hollólomnicz, 190 J szeptember 5. Ritter István, iskolaszéki elnök.
(1606-1—1)
A bodrogkeresztúri (Zemplén m.) róm. kath.
iskolához egy Il-od tanítónői állásra pályázatot hirdetek. Javadalmazása: 1000 korona és lakás. Kötelessége : a rendes tanításon kívül a leányismétlősöket
tanítani. Folyamodványokat szeptember 20-ig kérem.
Breth Gyula, esperes-plébános.
(1608—I—1)
A fegyverneki (Jásznagykúnszolnok megye) községi iskolánál lemondás folytán megüresedett tanítói'
állásra pályázatot hirdetünk. Javadalma: államsegélylyel 1000 korona, lakás, 300 Q-öl kert. Kötelessége :
a reábízott osztályok vezetése. Kérvények f. évi szeptember 23-ig az iskolaszék címére küldendők. Fegyvernek, 1909 szept. 6. Müller József, elnök. Gajda
Gyula, jegyző.
(1609 - 1 -1)
Héreg községb-'n (Komárom megye) a róm. kath.
önálló tanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalmazás : államsegély 043 korona, hitközségtől 377 korona,
egy bútorozatlan szoba, ideiglenesen bérelt helyiségben. Személyes megjelenés kívántatik, az útiköltség
megtérítése nélkül. A kántoriakban való jártasság
előnyt nyújt. Kötelessége: a kijelölt osztályokban
tanítani, a gyermekeket hétközi és vasárnapokon és
ünnepeken a templomba, valamint a szokásos körmenetekre vezetni és viseletükre szigorúan felügyelni.
Nőtlen, okleveles pályázók kellőleg fölszerelt kérvényüket az iskolaszékre címezve, Hermán József tanfelügyelő, esperes úrhoz küldjék folyó évi szeptember
28-ig Bajnára (Esztergom megye). Választás szeptem30. Állás október 1-én elfoglalandó. Kemenczy Mihály
iskolaszéki elnök, plébános.
(1610 — I—1)
Pályázat a kígyósi ref. egyház orgonistatanítói
állására. Javadalma: 1000 korona, melyből államsegély
854 korona, lakás kerttel, 2 vékás szántóföld, 4 öl
fa helyett 40 korona. Ötödéves korpótlék az államtól. Kötelessége : az iskolásnövendékeknek a tiszántúli
egyházkerület tanterve szerinti oktatása, ismétlő-iskolások tanítása, a kánonikus órák betartása, esetleg a
lelkész helyetti teendők elvégzése. A kellőleg fölszerelt kérvények a lelkészi hivatalhoz, szeptember
24-ig küldendők. Az állomás azonnal elfoglalandó.
Személyesen megjelenők előnyben részesíttetnek. Kígyós (u. p. Beregszász), 1909 szeptember 5. Dávid
Lajos, ref. lelkész.
(1611—1—1)
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A táti (Esztergom megye) róm. kath. iskolaszék
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra
pályázatot hirdet. Javadalmazása: 11 '388 kataszt. hold
szántóföld, 2*916 hold rét, 394 [ -öl erdő, melyet
javadalmazási jegyzőkönyv szerint a hitközség mivel,
természetben 18'6 hl. rozs, 20 m" tűzifa váltsága
120 korona, tandíj a mindennapi tankötelesek után
160 korona, ismétlősökért 40 korona, községtől 63 korona, stólából 1200 lélek után mintegy 100 korona,
alapítványokból 5'72 korona, ostyasütésért 2'52 korona. Lakás: 2 szoba, zárt konyha, kamra, pince,
istálló, kocsiszín, 840 \ -öl házikert. Kötelessége: az
esztergomegyházmegyei róm. kath. népiskolák tanítóinak szolgálati szabályzatához alkalmazkodva, a tani
tói és kántori teendőit felváltott egyszer magyar,
kétszer német énekléssel pontosan teljesíteni. A kellően fölszerelt kérvények főtiszt. Pehatsek Artúr úi
iskolaszéki elnökhöz Dorogra, szept. 23-ig nyújtandók
be. Választás napján, szept. 25-én reggeli 10 órakor,
a személyes megjelenést saját költségükön az iskolaszék megkívánja. Az állomás okt. 1-én elfoglalandó.
Seres Ferenc, iskolaszéki jegyző.
(1612—II —1)
A sárándi ref. egyház tanítói állásra pályázatot
hirdet. Javadalom : készpénz, termények, földhaszonélvezet és államsegélyben 1000 korona; tisztességes
lakás kerttel s a szükséges melléképületekkel. Kötelesség : az I—VI. oszt. leányiskola vezetése, ismétlők
oktatása, ez utóbbiért külön díjazást nyer a községtől. Kánonikus órákon s lelkész akadályoztatásakor
istenitisztelet tartása. Ujabb iskola állításával, mi a
jövő évre terveztetik, a tanítandó osztályokat presbitériumunk határozza meg. Pályázati határidő: szeptember 22. Okleveles tanítók vagy tanítójelöltek fölszerelt kérvényeiket a ívf. lelkészi hivatalhoz küldjék.
Állás okt. 1-én foglalandó el. Elek István, ref. lelkész.
(1613—1—1)
A tótpelsöczi (Zólyom m.) ev. egyháznál megüresedett kántori állásra pályázat nyittatik, melynek
javadalma, . havi előleges részletekben, 600 korona,
novemberben 4 hl. búza, 14 hl. rozs és 200 korona
készpénz; stólából és offertóriumból 140 korona és
szabad lakás, kerttel. Pályázhatnak kántori teendők
végzésére képesített egyének, kik pályázó-irataikat
szeptember 23-ig Vitális Gyula, ev. lelkész címére
küldhetik.
(1614-1-1)
Pályázat. A dancsházai ref. egyház lemondás folytán megüresedett kántortanítói állomására pályázatot
hirdet. Javadalom: 1. lakás (két szoba, konyha melléképületekkel, kert). 2. Készpénz az egyház pénztárából 638 kor. 61 fill. 3 11 kis hold föld. 4. Államsegély 144 kor. Korpótlék államsegélyből. Temetési
stóla. Kötelesség: az I—VI. vegyes iskola tanterv
szerinti vezetése, kántori teendők végzése, faiskolakezelés, presbiteri gyűlési jegyzőkönyv vezetése, kánonikus órák végzése. Fölszerelt kérvények szeptember
21-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. Az állomás
választás után azonnal elfoglalandó. Dancsháza (u. p.
Bihartorda), 1909 szeptember 6. Ballay Aladár, ref.
lelkész.
(1615-1—1)
A padragi ref. kántortanítói állásra pályázatot
hirdetünk. Fizetés: lakáson kívül, hatósági becslés
szerint, különféle címeken 676 korona. Államsegély
164 korona. Fölszerelt kérvény szeptember 22-ig ref.
espereshez küldendő, Pápára. Személyesen jelentkezők
előnyben. Iskolaszék.
(1618—I—1)
A hangácsi (Borsod m.) ref. iskolaszék 1909 okt.
1-től 1910 jún. végéig terjedő időre helyettes tanítót
alkalmaz. Fizetése : havonként 70 korona, a téli hónapokra összesen egy öl fa, felvágva, egyszobás lakás.
Kötelessége: a rendes és ismétlő-iskolások tanításán
kívül kántori teendők végzése, minden vasárnap egy
imádság felolvasása a templomban. Jelentkezések a
hangácsi ref. lelkészi hivatalhoz intézendők, szeptember 24-ig.
(1625—1-1)
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A jászfény szarui róm. kath. népiskola első fiúosztályának tanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalma:
a hitközségtől havi előleges részletekben 200 korona.
Lakbér 200 korona, kertületmény 20 korona. Államsegély 800 korona és a törvényes korpótlék. Kérvények szeptember 22-ig bezárólag főt. Itebrony Kálmán,
iskolaszéki elnök úrhoz küldendők.
(1G21--I — 1)
Jankahíd községben (Torontál megye) a magyarromán tannyelvű s a gör. kath. román kántori teendőkkel egybekötött községi tanítói állás az 1909/10.
iskolai évre ideiglenesen betöltendő. Fizetés : 800 kor.
és 1 szobából álló lakás. Pályázati határidő : 1909. évi
szeptember 20. A községi iskolaszék. (1622—I—1)
Gyakorlott, erős hangú, róm. kath. segédkántort
keresek, ki minden kántori teendőt önállóan, megelégedésre végez. Fizetése: havi 20 korona, mosás és
ágyneműn kívül teljes ellátás. Hevescsány. Petróczy
József.
(1626-1—1)
Arvamalatinai róm. kath. kántortanítói állomásra,
szeptember hó 26-ra pályázat hirdettetik. Jövedelme :
tanköteles gyermek után tandíj címén 300 korona,
államsegély 60 korona, községi pénztárból 126 korona,
Kapinay-alapítványból 42 korona, minden gazdától
'/i- pozsonyi mérő árpa, értéke 58 korona 72 fillér,
7 bécsi mázsa szalma, 7 bécsi mázsa széna, 5 bécsi
mázsa káposzti, összes értéke 29'50 korona, 12 öl
puha tűzifa, értéke 56 korona, stóla körülbelül 60 korona, offertórium körülbelül 4 korona, minden gazdától '/e pozsonyi mérő zab és '/« pozsonyi mérő burgonya, értéke 101 korona 88 fillér, legeltetési jog
4 db szarvasmarha számára, értéke 11 "20 korona,,
szabad lakás és kert haszonélvezete. 1000 koronáig
törvényesen ki fog egészíttetni. Ezenkívül van még
újévi kolleda, átlagos értéke 120 korona. Tannyelv :
magyar-tót. Mikula László, lelkész. Utolsó pósta Alsókubin.
(1635-1—1)
A trencsénhosszúmezöi (Dlhepole) r. kath. elemi
népiskoláknál egy újonnan szervezett tanítónői állásra
pályázat hirdettetik. Felhívatnak mindazok, kik ezen
állást elnyerni óhajtják, hogy előírt képzettségüket
igazoló okmányokkal fölszerelt folyamodványaikat f.
évi szeptember hó 25-ig az iskolaszék elnökségéhez
címezve annál is inkább adják be, mert a későbben
beérkezett folyamodványok figyelembe vétetni nem
fognak. Javadalmazás: államilag kiegészítendő 1000
korona készpénzfizetés, 2 öl tűzifa és az újonnan felépített iskolaépület használata, mely a község központjában van és áll egy kényelmes tanterem, folyosó,
2 elegáns lakószoba, konyha, kamara ós ehhez tartozó
melléképületekből. A megválasztott tanítónő beválás
esetén mellékjövedelemre is számíthat. A tót nyelv
tudása megkívántatik. A választás idejéről a pályázók
későbben fognak értesíttetni. Micsura Rezső körjegyző és az iskolaszék jegyzője.
(1638—II—1)
Az árvátfalvi (Udvarhely megye) államilag segélyzett ref. lévita-énekvezérséggel összekötött községi
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Tanítói javadalom : 1000 korona, melyből 900 korona államsegély,
100 korona a község pénztárából Lévita-énekvezérségért külön szerződésileg biztosított javadalmat kap.
Kötelességei: hat osztályt és ismétlőket tanítani,
faiskolát kezelni, az egyházi törvényekben és egyházközség által szerződésileg megállapított lévitaénekvezéri teendőket — a szerződést előre elfogadva —
pontosan végezni. Pályázatok, kellőleg fölszerelve,
1909 szeptember 19-ig alantírt iskolaszéki elnökhöz
küldendők. Árvátfalva (u. p. Székelyudvarhely), 1909
szeptember 4. Balázs Dénes, iskolaszéki elnök.
(1645-1-1)
A sziládi evang. tanítói, állásra kiírt pályázatot
(Néptanítók Lapja, 33. szám) szeptember 26-ig meghosszabbítom. Pelsőzélle. Adamis Gyula, iskolaszéki
elnök.
(1650—1 - 1)
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A pinkafői (Vas m.) ág. hitv. ev. anyaegyházközség kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom (részben készpénz, részben termények): 674 kor.
40 fill, tanítói és 455 korona 32 fill, kántori, összesen
1129 korona 29 fill. Pályázatokat szeptember 30-ig
elfogad Ziennann Lajos ev. lelkész, Pinkafőn.
(1646-1—1)
A szekszárdi ref. el. iskolánál a 2-ik sorszámú
fitanítói állomásra pályázhatnak olyan nőtlen vagy
családos tanítók, kik 5—10 évi tanítási gyakorlattal
rendelkeznek. A fizetés 1100 korona, melyből 183
korona állami segély, ezenkívül törvényes korpótlék.
Háromszobás lakás, konyha, kamra, pince s két db
kert. Kötelessége : az I—II. vegyes osztályok s az ált.
ismétlő-iskolások vezetése. Templomi kanonika-órák
betöltése. Népénekkar vezetése. Az 1-ső sorszámú
tanító betegsége vagy távolléte idején, nemkülönben
a nyári szünidő egyik havában a kántori szolgálat a
2-ik sorszámú tanító kötelessége. Orgonálásban jártas
egyének előnyben részesülnek. Családos, tanítóknak
előnyére van az, hogy a városban főgimnázium, polg.
fiú- és leányiskola van. Az állomás f. évi október 1-én
elfoglalandó. A folyamodványok Borzsák Endre ref.
lelkészhez küldendők, szeptember 26-ig. (1649-11-1)
Az alacskai ref. iskola kántortanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetés : készpénz 827 korona, 12 méter tűzifa beszállítva, nyolc hold szántóföld, rét és
négy legelőilletőség. Esetleges korpótlék az államtól, lakás, kert. Az állás október 1-én elfoglalandó.
A pályázati kérvények szeptember 24-ig hozzám küldendők. Választás szeptember 26-án. Alacska (Borsod
megye), u. p. Sajószentpéter, 1909 szeptember f.
Körösi István, ref. lelkész.
(1663—1—1)
Pályázati hirdetés a nyugdíjazás folytán megüresedett
kustánszegi (Zala megye) református kántortanítói
állomásra. Fizetés: 1. lakás, melléképületekkel; 2. földek, termények készpénzértéke körülbelül 800 korona ;
3. 1000 koronáig államsegély : 338 kor. Kötelessége :
a mindennapi és ismétlő-iskolások tanítása, a vasárnapi
istenitiszteletnél a kántori teendők és a hétköznapi
istenitisztelet végzése. Teljesen fölszerelt pályázati kérvények 1909 szept. 25-ig a ref. esperesi hivatalhoz
küldendők Egyházasrádóczra (Vas megye). Állás a választás megerősítése után mindjárt elfoglalandó. Barabásszeg, 1909 szeptember 7-én. Gáspár József, ref.
h. lelkész.
(1651-1-1)
Pályázat a nyugdíjazás folytán megüresedett gyulavárii református orgonista-kántortanítóságra. Javadalom : tisztességes lakás, melléképületekkel, kerttel.
Készpénz, termény s egyéb járandóság címén 637 kor.
64 fill. Tandíjváltság 280 kor. Nyolcvan növendéken
felül minden növendék után 3 kor. 50 fill. Négy öl
tűzifa beszállítva, ' 4 telek szántóföld és legelőilletmény
(20 hold 1100 ölével», két vékás kenderföld, 169 Q ö l
szőlőskert, adóját, terheit az egyház viseli. Kötelessége:
istenitiszteletek; és temetések alkalmával orgonázás és
éneklés vezetése, I—VI. osztály leányiskola tanítása
egyházkerületi tanterv szerint, valamint az ismétlőiskolás leányok tanítása. A helybeli állami iskolába
járó református fiú- és leánygyermekek énektanítása.
Kánonikus órákon, valamint lelkész akadályoztatása
esetén istenitisztelet végzése. Légátus ellátása az egyház által adandó díjért fitanítóval felváltva. Pályázati
kérvények szept. 25-ig a református lelkészi hivatalhoz
küldendők. Próbaéneklésre megjelenők előnyben részesülnek Állás okt. 1-én elfoglalandó. Gyulavári (Békés
megye, póstahely). Egyháztanács.
(1659—1—1)
A. dombelvei (Trencsén m.) róm. kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik szept. 22-re.
Jövedelme: megfelelő lakás szántófölddel, az 1893.
évi javadalmazási jegyzőkönyv szerint 1043 kor. 70
fillér. Kötelessége: osztatlan mindennapi és ismétlőiskolát vezetni. Személyes megjelenés szükséges.
Iskolaszéki elnökség.
(1666—1 1)

NÉPTANÍTÓK

30

Ulmai (volt határőrvidéki) közs. iskolánál nyugdíjazás folytán megüresedett tanítónői állásra folyó évi
november 1-én kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek.
Az állás javadalmazása: törzsfizetés évi 1200 korona,
lakbér 200 korona, négy öl kemény hasábos fa (ötévi átlagos értéke 160 korona), egynegyed holdnyi
kert, irodaátalány 16 korona. Az állásra gör. kel.
szerb vallású és a szerb nyelvet beszélő tanítónő fog
kineveztetni. Folyamodók szabályszerűen fölszerelt és
bélyegeit kérvényeiket — melyhez a magyar honosságot igazoló helyhatósági bizonyítvány is csatolandó —
vallás- ós közoktatásügyi miniszter úrhoz intézve, a
verseczi kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez folyó évi
szeptember hó 29-ig küldjék be. Versecz, i 909. évi
szeptember hó 6-án. Molnár József s. k., s.-tanfelügyelő.
(1658—1—1)
Pályázat a dombrádi református egyház orgonistakántortanítói állására, melynek javadalma: 1. lakás,
házikerttel; 2. 1910, azaz ezerkilencszáztíz korona
készpénz az egyház pénztárából, évnegyedes részletekben előre fizetve. Ez összegből 610 kor. tanítói, 1280
korona kántori fizetés; 3. stóla körülbelül 240 kor.
Kötelessége: 1. az összes orgonista-kántori teendők
végzése; 2. a kijelölt osztályok, jelenleg a IV., V.,
VI. fiúosztály tanítása, egyházkerületi utasítás szerint ; :i. egyházi énnekkar alakítása, sikeres vezetése;
4. kanonikus órákon s lelkész akadályoztatása esetén
istenitisztelet végzése. Pályázati kérvények 1909 szeptember 24-ig lelkészi hivatalhoz küldendők. Meghívásra próbaéneklés tartandó. Megválasztott tanító
állását azonnal elfoglalni köteles. Egyháztanács.
(1660-1 1)
P e r b á l r a (Pest mellett) magyarul, németül tudó
tanító kerestetik, ki kántori teendőkben jártas és
szükség esetén a kántort helyettesíti. Személyes megjelenés előny. Választás: szeptember 19. Állás október
1-én elfoglalandó. Fizetése : egy polgári évre a községtől 800 korona, az államtól 200 korona és bútorozott
szoba. Az eddigi pályázóktól kérünk értesítést levelezőlapon, reflektálnak-e még ez állásra. (16tí2 - I—1)

HIRDETÉSEK.

Játék a tanítók dolga,
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket haszniílják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák
az I. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához,
az új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva,
osztályonként 6 koronáért, a 111. és I.V. osztályokéihoz
pedig egyenként 5 koronáért /ima Jánosnál Budapest, VII., Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg.
(1496—XII—2)

A gyermek első tanítójának,
Juhay Antal gyakorlati vezérkönyvének példátlan
sikerét bizonyítja, hogy legújabban már az ötödik,
az új tantervhez és utasításhoz alkalmazott kiadása
hagyta el a sajtót. Kapható Ziinu Jánosnál Budapest, VII., Thököly-út 45. Ára 6 .korona.
(15r,9—VI—1)
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fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész terjedésének meggátlására
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

Dustless"-szel

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-utca 2(>/n. szánt
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-48-33)

MOGYORÓSSY
=
= = = = = CIMBALOM
kitüntetve: Budapest
1896, Pées 1907, London
1908, Bécs 1907, aranyérmekkel és díszoklevéllel stb. Acél belső szerkezet feltalálója, szabadalmak a világ összes
kultúrállamaiban cimbalomra és gramofonra,
Hegedűosztály-vezető :
Bárány Dezső, híres mester. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak.
Kérjen árjegyzéket! Legnagyobb magyar cimbalomgyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, Rákóczi-üt 71.
(934—26—10)
P Á K T O L , J U K A 1IONI I P A B T !
(L p -1 p r n r*/~i szállítja a miniszterileg ajánlott s
cáiííKj\J
többszörösen kitüntetett, mély fekete,
hamar száradó, tartós és használatkész

Iskolatábla-mázat.
Egy

,
„
,
-

' / i bádogszelence */« k l g . 18 m 1 t e r .

kor.

7.—

'/«
„
•/« ,
9 m« ter. „
drb isk.-táblamáz-ecset
„
pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „
Rak asz, szállítólevél
„
Új m á z o l á s i és vonalozásl utasítással.

3.60
2.—
—.80
—.40

Greschik Gyula,
(1526—V—2)

L Ő C S É N .

HARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít:

PAJKR REZSŐ ós TÁRSA

EHRENTREU ÉS FUCHS

BUDAPEST,
X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.)

testvéreknél

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.

8/k.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Telefon 88—59.
(208—40—28)

kötelező

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Í)ustless"-gyár:

készpénzért vagy részletfizetésre
legjutányosabb áron

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút

SZAAL.

Részletfizetésre 8 koronától feljebb.
Tanerőknek külön százalékengednióny.

(53—52—86)
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Számolókönyv

A magyar nyelv tanítása érdekében.

a falusi népiskolák (gazdasági iskola és gazd.
ism.-iskolák és idegenajkú tanulók számára).

A magyar nyelvnek nem-magyarajkúak által látogatott
iskolákban természetes módon való tanítására legalkalmasabbnak bizonyultés szaktekintélyek által iselismert

írta Ricinger Ignác, áll tanító. Kiadja Röttig Gr.
és Fia Sopronban. A II. o. könyve 50 f, III. o. 50 f,
IV. o. 50 f, V - V I . o. (gazd. isk., gazd. ism.-isk.) 80 f
Mutatványt fél áron küldünk. Tanítóknak 15%, könyvkereskedőknek 25°/o rabatt. Legcélszerűbb a rendelés
póstautalványon. Megrendelést a következő címre
kell küldeni: Ricinger Ignác, áll. tanító, Sopronbánfalva. «7.280/190!>. sz. a. engedélyezve tankönyvül az cleini népiskolák számára.
A sok kedvező bírálat közül íme egy (Krug Lajos
soproni tanító úrtól): „Ugyancsak Ricingertől jelent
meg négy számolókönyv is. Vörös fonálként húzódik
itt is végig a Beszélgetések alapeszméje. Tehát eleven ismereteket nyújt itt is. A nyelvkészség fokozása
itt is a cél, a gyakorlati irány itt is a biztos siker
felé mutató mágnestű. Míg a II., III., IV. füzet inkább
mégis az anyagnak észszerű és ügyes csoportosításával vívja ki elismerésünket, addig az V—VI. osztály
és ismétlő-iskola számára írt füzet kizárólagosan a
gyakorlati életet veszi figyelembe. És ez a füzet valóban gazdag tárháza az ügyesen összeválogatott jó példáknak és nincs benne egy sem, melyet nem a gyakorlati érzék diktált volna. Falusi iskoláknak szánta
szerző számolóköuyveit és mi nem is tudunk hamarosan tankönyvet, mely a falusi viszonyokat ily teljesen kimerítő alakban vette volna tekintetbe, mint
e szerencsés kezű pedagógus; lesz tehát jövőjük stb."
Ugyanazon szerző „Beszélgetések" c. a magyar beszéd tanítását megkönnyítő munkájáról szóló hirdetést és bírálatot a Néptanítók Lapja f. évi 33., 34. s
35 számainak hirdetései között talál az olvasó. I. füzet 30 f, II. füzet 40 f, III. füzet 40 f. A IV. és
V—VI. o. füzete is megjelenik rövid időn belül. Mutató példányokat fél áron küldünk. Megrendelési cím :
Ricinger Ignác áll. tanító, Sopronbánfalva.
(1532-111-1)

GRAMMA DÖME féle vezérkönyv
„Magyar nyelv tanítása nem-magyar- és vegyesajkú
Iskolákban", melyet a nngymélt. vallás- és közokt.
minisztérium engedélyezett és több állami iskolának
adományozott.
(1339—V—4)
Ezen nagykelendőségű gyakorlati vezérfonal nálam
kapható. I. kötet (I—II. oszt. tananyaga) 4 K. II. kötet (III—IV. oszt. tananyaga) 4 K. III. kötet (IV—VI.
oszt. tananyaga) 4 K. Az összegnek előzetes beküldése
esetén a kívánt köteteket bérmentve küldik.
Ugyancsak nálam rendelhető meg szerzőnek „Házi
és Társadalmi nevelés" című műve is. Ára 2 K.
Továbbá az iskolai költségvetések és számadások
elkészítéséhez és az ezekkel való elbánásra igen
kimerítő útmutatást nyújt a Gramma Dönie-Tévely
László által szerkesztett Űtnmtató. Ára 4 kor.

TOLDI LAJOS könyvkereskedése,
Budapest, II., Fö-ntca 2.

Ne vegyen zongorát!!!
míg

(1200-30—6)

legújabb, zongorákról szóió
árjegyzékét meg nem hozatta, melyet

REMÉNYI
zongora-osztálya,
Bpest,

Király-Ii.

ezen lapra hivatkozva ingyen és bérmentve küld
Uj és használt zongorák, é C O O ^ S Í T G E á e t
pianinók a legolcsóbbtól a legfinomabbig. Űj zongorák 280 írttól följebb, 30 havi részletfizetésre is.
Régi pianinók és zongorák újakra becseréltetnek.

KÉZIMUNKA
Gobelinek,
hímzőanyagok és szövetek rendkívüli
nagy választékban, szabott gyári árakban. K é r j e n képes árjegyzéket.

PIZINGER-

féle szab. állítható
iskolapad

BUDAPEST, VIII., Nagytemplom-utca 17.
(753—XI-7)
1R f n r i n t p r t r e m e ' 5 szabásban, elegáns kivitel1 J Í U I I I I I C I I ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felültöt vagy télikabátot

líraiiKK F .

és

Társa

óriszabó-llzlete, Till, ker., Itákóczi-út 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
( 2 0 - 5 2 - 37)

Telefon 109—06.

Tanítónőknek engedmény !

B É R C Z I 1). S Á N D O R
női kézimunka-nagyiparos.

Budapest, VI., Dessewffy-ntca 5. sz.
: Saját árúházában.

:

Intézeti kelengyék részére
hímzett és szövött monogrammok, betűk
és s z á m o k rendkívüli nagy választékban
raktáron.
(16-26—19)
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szép orgonakíséretii énekköny ve 5 korona a szerző
özvegyénél, Kiskúnfélegyházán.
(1630 — 11—1)
I n f i gyönyörű magyar dalt 2 szólamra, iskolai szép
szöveggel, tartalmaz a Kis Muzsikus. I - II. füzet
1 K 60 f. Különálló „Szövegkönyv", falusi iskolák
részére, 40 f. Jósvay Gábor kántortanító, Poroszló
(Heves m.).
(1629 II— 1)
Oft magyar népdal, harmónium-átiratban, 3 koronáért kapható Lengyel Gézánál, Vízvárott (Somogy m.).
(1653 - 1 - 1 )
D a d o ( v n r f i n m i '• évfolyamra mat.-természettudor e u d g u g i u i l l l mányi jegyzeteket elad Szabó Z ,
Nemesnádudvar.
(1580—I 1)
P o p r ó l áll. tanítónő, 4 tanerős iskolától, járási
llOCl Cl székhelyről bárhová. Cím : áll. tanítónő
Nagyhalra ágy (Arad in.).
(1607- 1—1)
áll. igazgató-tanító járási székhelyről,
C p - | i p ]
^ O ö i
2 tanerős iskolától magyar helyre,
róm. kath. áll. k.-tanítóval bárhova. Mocsári, Nagysink,
Nagyküküllő m.
(1623—1—1)
T n n í t n n n t b p r o c p l / 3 leánykám mellé, kiket
I d l l l l U u U l a o I C a o K . a polg. isk. I - I I I osztályáról kellene majd levizsgáztatni. Fizetés: megegyezés szerint. Ajánlatok sürgősen Neuschvender
József nagyvendéglős, Körösladány (Békés megye)
címére küldendők.
(1582—l—1)
¥ o i * f 4 i * C ! a l r ? A legjobb, legolcsóbb villamosí t <M t « I I »<111. ö v a Galvani. Műhelyemben
valamennyi természettani készülékek készítését a legolcsóbb árban és a legfinomabb kivitelben elvállalom.
Nagyszeben, Terezianum II. Kiuoskó István tanító,
villanyszerelő.
(1517 — 11—1)

FEI W E L L I P Ó T utóda
BUDAPEST, IX., Ipar-utca.

Iskolapadok,
Iskolaberendezcsek,
torna
készülekek és
óvodaberende
zések gyára.
Kívánatra
megküldi
újonnan
kladott árjegj\ «ékét, Ingjeu

lé* bérmentve.
» (»-6a—81)

ÖZÁM.

Két fiam mellé, kik jelenleg a III. elemi osztályt
fogiák n p v p l n t k p r p s p k É v i fizetés: - 4 U 0
végezni, IlGVUlUb
korona es mosáson
kívül teljes ellátás. Oly róm. kath., okleveles pályázók, kik a német nyelvet is szóban és írásban tökéletesen bírják s a zongoratanításban is jártasak, küldjék kérvényüket Nagy Gyula uradalmi tiszttartó
címére, Pátroha (Szabolcs m.).
(1571 — I—1)
j e T e^átó"° díjatóssai o k i . t a n í t ó n ő t k e r e s e k
úii házhoz, három el. iskolás leánygyermek magántanítására. Szeptember hó 25-ig a pályázatok hozzám
küldendők : Péterffi Gyula áll. tanító, Toroczkó (Tordaaranyos m.).
(1585—1—1)
Jó családból való,
szerény igényű
6 évesfiúés 4 éves leánykám mellé, ki fiamat az elemi
1. osztályú vizsgára előkészítené s emel.ett a háztartásban is segédkeznék. Teljes ellátáson kívül fizetése
megegyezés szerint. Lengyel Sándor jegyző, Monostor,
Temes megye.
(1544—1 — 1)

nevelőnőt keresek

Gyümölcsmagvakat
friss termés és kitűnő minőségben szállítok. Árjegyzék kívánatra. Faragó Béla cs. és kir. udvari szállító,
Zalaegerszeg.
(1516- I - 1)

Okleveles tanítónő kerestetik
— aki zongorázni és németül is tud — f. évi október 1-től egy III. és egy V. elemi osztályú leánytanuló mellé Rumára, egy jómódú polgári családhoz.
Fizetése teljes ellátáson kívül: havi 60 korona és a
kis leánykákkal együtt közös szoba. Az útiköltség
meg lesz térítve. Megkeresések okmánymásolattal,
fényképpel f. évi szeptember 25-ig Manz Győző máv.
iskola-igazgatóhoz, Ruma (Szerém vm.) küldendők.
(15f8 - l - l)
rD

K i | gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel
(II. rész) 3 K ; 48 csinos és dallamos előjáték
(II. rész) 2 40 K. Zámbó Károly, Szegcd-Rókus.
(1376—VI-3)
O l T r a Q í S l r r t T - í -\tit a gazdasági és általános
V c l ö U J V U i l ^ V ismétlő-iskolák számára,
A nm. földm. miniszter úr által rendkívüli jutalomban részesített pályamunka A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által 1611/1899. sz. a. általános
használatra engedélyezve. Szerkesztették: Kun László,
Fülöp Sándor és Csath András, kúnágotai tanítók.
V-ik, az új miniszteri tantervhez alkalmazott kiadás.
Az ország legtöbb és legnagyobb iskolájában bevezetve.
75.000 példány forgalomban. Bolti ára 1 kor. 20 fill.
Tanítóknak nettó félvászonkötésben 1 kor. Kiadja
Ingusz I. és Fia könyvkereskedő, Aradon.
(1353 —IV- 4)
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elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónőképezdék, valamint az ország összes tanintézetei számára a legújabb kiadásban nálam
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanárjelöltek részére kaphatók az összes forgalomban levő jegyzetek.
Állandóan raktáron vannak a világirodalom újabb és nevezetesebb termékei.
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek,
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára.
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Mindennemű föWIlágogitáKsul készséggel s z o l g á l o k .
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Részletes könyvárjegyzék ingyen!

i TOLDI LAJOS i»
t

könyvkereskedő.

Ü

Budapest, II. kcr., Fő-utca 2. szám.
(1338—X—4)
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Budapest, 1909 szeptember 23.

NÉPTANÍTOK LAPJA.
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R .

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarorszagi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A h i r d e t é i k árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjuk is
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG:
KIADÓHIVATAL :
BUDAPEST, V i l i . KER., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.
MAGT. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3.
Kéziratokat n e m adunk vissza.

A hitoktatás nyelve.
Az okos konzervatívizmus létjogát
senki sem vonja kétségbe. Enélkül sem
nemzeti kultúrát, sem nemzeti államot
nem lehet elképzelni. De vájjon jogosult-e az a konzervatív álláspont, mely
nem szolgálja a kultúra érdekeit; mely
az állam fejlődésében csak a kerékkötő
szerepét viszi s vak szemekkel olyan
úton kerget csalóka politikai ábrándokat, melynek végén keserves kijózanodásnak szakadékja tátong? . . .
Ezek a gondolatok tolulnak elibénk,
midőn a magyarországi oláhok, azaz —
de capite sit denominatio -— az oláh
egyházak törvényellenes, űzelmeinek, kultúrátlan m agatartásán.ak^ újabb híreit
olvassuk.
.
$
Most legutóbb,' amint minden újságolvasó ember tudhatja, azon akadt
meg a két konzisztórium, hogy a vallásés közoktatásügyi miniszter az állami,
tehát feltétlen rendelkezési joga alatt
álló iskolákban a gör. katK és gör. kel.
vallástannak magyar n^ ven leendő
oktatását rendelte el. „Nosza, sírni kezd
s zokogni" a két egyház: a magyar
zsarnokságról és barbárságról szóló
jeremiádok és rapszódiák teszik hangossá a „ Revue "-ket és a „ Zeitung" okat s a külföld aztán — sok esetben
hazai közönségünk is — hallván ezt a
jajgatást, nem is vizsgálja behatóbban

annak kútfejét, hanem fölül a könnyenhivés pegazusára.
Hazai lapjaink is vagy minden magyarázat nélkül közölték le a félhivatalosok
híradásait, vagy ha fölvilágosító sorokat
adtak, azokból sem az idevonatkozó
tételes törvényeink ismerete nem világlott ki, sem a jó szándék nem t ű n t ki,
igazolni a törvényben gyökerező kormányhatósági intézkedéseket.
A kérdés nem olyan lényegtelen,
mint amilyennek sokan hirdetik. N e m
kisebb dologról van szó, mint arról,
vájjon a magyar államhatalom a törvény útján be tud-e hatolni az iskola
termeibe, a gör. kath. és gör. kel. vallástan óráira! Végre tudjuk-e hajtani élő
törvényeinket, vagy engedjük, hogy az
„állam", a „törvény", a „nemzet"
fogalmait az utolsó oláh pópa is csak
falrafestett ördögöknek tartsa.
A mi álláspontunk az, hogy a minisztérium intézkedése teljesen a meglévő
törvényes alapokon nyugszik.
Első bizonyítékunkat az 1868. évi
XLIV. t.-c. 17. §-ának bekezdő sorai
s z o l g á l t a t j á k : „Az állam s illetőleg a kormány által m á r állított vagy a s z ü k s é g h e z
k é p e s t állítandó tanintézetekben
a tanítási

nyelvnek meghatározása, amennyiben erről
törvény nem rendelkezik, a közoktatási
miniszter

teendőihez

tartozik!'

Azt

hiszem,

hogy a törvénynek e szóról szóra idézett
j
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szavaiból a vak előtt is világosnak tetszik a közoktatási kormány nyelvrendeletének jogszerűsége. Ám olvassuk el a
hivatkozott törvény más szakaszait,
sehol egyetlen szóval vagy írásjellel
nincs az mondva vagy kifejezve, hogy
az egyházaknak állami jellegű intézetekben joguk van saját felekezetük
nyelvét használni. Igenis, annyi van a"
nemzetiségi törvényben, hogy az egyházak egyházi ügyekben használhatják
saját felekezetük nyelvét, de hogy ez a
kitétel csupán a pro foro interno területre értendő, igazolja a fennebb idézett
szakasz helyes nyomra vezető, ekszkluzív
kijelentése. De az oláh egyházak érveik
anyagát leginkább az 1868. évi XXXVIII.
t.-c. 45. §-ából szedik, amelynek idevonatkozó része azt mondja, hogy a
hit- és erkölcstan tanításáról való gondoskodás és az arra való felügyelet a
hitfelekezetek feladata. Ok ezt úgy értelmezik, hogy a hit- és erkölcstan tanításába beleszólni senki másnak nem
szabad. Hát ha van a világon szófejtéstan, mondat-, lélek- és gondolkodástan,
melyek segítségével az említett mondat
helyes értelmét megkaphatjuk, akkor
azok nem bizonyíthatnak egyebet, mint
azt, hogy itt a vallásoktatásnak csupán
a ki által való teljesítéséről v a n szó. V a g y i s

nem

más,

mint megállapítása

annak,

h o g y a hittant tanítani az egyház embereinek ragu megbízottamatí? a kötelessége. A

nyelvkérdést beleolvasni csak a „si nolo,
non facio" álláspontján lehetséges.
Második bizonyítékunkat a vallás- és
közoktatásügyi kormánynak évről évre
az országgyűléshez terjesztett jelentései
nyújtják. Ezekben az évi jelentésekben
valamennyi állami jellegű tanintézet
magyar tanítási nyelvűnek van jelezve.
Már pedig, ha indokolt volna az oláh
egyházak álláspontja, t. i. ho'gy az
állami iskolában oláh nyelven joguk
van tanítani, akkor hogyan vehette
tudomásul ezt a jelentést az országgyűlés k é t háza, mert hiszen így az

LAPJA.

33.

SZÁM.

állami intézetek tanítási nyelve nem
csupán magyar, hanem esetleg oláhmagyar volna! Ehhez képest ha igaz az
a mondás: qui tacefc, consentire videtur:
akkor igaz az is, hogy a minisztériumnak ilyen állításokat és adatokat tartalmazó jelentése a magyar törvényhozás helyeslésével találkozott. Igaz,
hogy a gyakorlatban az állami iskolákban majdnem az utóbbi esztendőig csak
oláh nyelven folyt a gör. kath. és gör.
kel. vallásoktatás, de a magasabb iskolákban, mint a tanítóképző-intézetekben,
a miniszter már előbb is követelte a
hitoktatás magyar nyelvét. Hogy a törvényt csak ez a minisztérium kezdi végrehajtani, az nem lehet érv annak jogszerűsége ellen, sőt nekünk olybá tűnik
föl a rendelet ellen való támadás, mintha
az említett tényezők a törvény kötelező
voltát teljességgel perhorreskálnák. De
hiszen ez nem lephet meg bennünket.
Az akadékoskodás szemlélésében napról
napra van részünk.
Harmadik bizonyítékunk az 1907.
évi XXVII. t.-c. 18. §-ának a következő
rendelkezésében van: „Minden oly népoktatási tanintézetekben, melyekben az
á l l a m n y e l v e v a n egyedüli

tanítási

nyelvül

bevezetve, ez az állapot többé meg nem
változtatható." Ilyen népoktatási tanintézetek az állami jellegű népiskolák
is, melyeket a fentérintett miniszteri
évi jelentések mindig egyedüli magyar
tanítási nyelviteknek jeleztek s m e l y e k e t a

most idézett törvény értelmében így
tartanak nyilván az egyes vármegyei
közigazgatási bizottságok is. Azt pedig,
hogy a „magyar tanítási nyelvű" kifejezés a hitoktatásra nem értendő, tehát
azt, hogy nyelvük használatát védő autonóm jogaik a magyarnyelvű iskolákban is érvényesülhet, egyetlen jogforrásunkból sem lehet kimutatni, ez a fölfogás csak az oláh túlzók szertelen
paroxizmusának az égésterméke.
Nem tekintve azonban azt a körülményt, hogy ezekből a törvényes rendel-

38.

SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

kezésekből a magyarnyelvű hitoktatás
bármily csekély mértékben való korlátozása aligha következhetik: íme. a
kifogásolt miniszteri rendelet a magyar
kormány békés és konciliáns fölfogásához képest még az ilyen világos törvényes fölhatalmazások után is csak a
„cum grano salis" mértékével követel.
Ennyit az igazság érdekében.
Örülünk, látván, hogy a magyar
Demosthenesnél szebben beszél — az ő
régen várt cselekedete . . .
Kerze Nagy János

dr.

A vallásos erkölcsi nevelés
alapkövetelményei.
(Harmadik és befejező közlemény.)
Irta:

Tamás

Károly.

Az élet mutatja, hogy egy közönséges parasztember látóköre lehet igen kicsiny, de hite
szilárdabb, jelleme k'ilönb, mint aki a könyvek
százait szedte be, mert kevés ismeretét a természet közvetetlen ismeretéből, a tapasztalat
útján szerezte: a növény- és állatfejlődés élettörvényeiből, a szántóföld és klima ismeretéből,
a dolgokkal való foglalkozás és utángondolás
által. Mihelyt az ember eltávozik a természettől
— és minél messzebbre távozik el tőle — annál
ingatagabb dolgon épül fel jelleme, vagy pláne
teljesen eltűnik. A kereskedő karaktere nem
oly szilárd, mint a földmívelőé, a munkás
becsületesebb, mint a gyáros, az élet forgatagában álló tudós érzőbb szívű, mint a szabadtudós ; a költő tehetségéből csak úgy lesz költő,
ha a nép között és a természet ölén él; a papból úgy igtzi pap, ha tudománya nemcsak a
száraz teológiai és filológiai ismereteken épült
fel, hanem a nép és környezet ismeréséből, a
velük való együttérzésből, mint amelyek az
igazi szeretet közvetetlen forrásai. A nagyvárosok
lakói erkölcstelenek, mert a természet szabályozó ereje nem hathat rájuk, mert életük
mesterséges rendszeren épült fel. Istent tehát
legjobban műveiről ismerhetjük meg. A természet Isten müve. Rousseau felismerte a természet szabályozó erejét, mindenhatóságát, de
törvényét rosszul állította fel, midőn az emberiséget oly hosszú pálya után vissza akarta vinni
a természet ölébe. Mi nem azt mondjuk: Vissza!
hanem azt: Előre, a természethez! A paradicsom
nem utánunk, hanem előttünk van! Az emberi
észt és elmét semmi esetre sem lehet mellőzni.
Megismerés nélkül óriási tévedés, vagy a leg-
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sötétebb rosszakarat vallásról beszélni. Nekünk
ismernünk, tanulnunk kell. Ez természeti törvény
bennünk. Ismeretet pedig nem a spekulációk
világában szerezhetünk, hanem ott, ahol a
teremtés többi milliárdjai végzik munkájukat: a
természetben. Ott ismerhetjük meg a szépnek,
az igaznak, a fejlődésnek, az egészségnek princípiumát, hol az emberi művészet előtt már
évmilliókkal építőművész volt a rovar, a polipok
és korallok a tenger mélyein, a durva sziklák
műalakulatai, a fellegek, mint modelljei a szobrászatnak és építőművészetnek. Nincs világosabb,
szemléletesebb, behatóbb és könnyebben felfogható isteni kinyilatkoztatás a természetnél.
Ha az ősvilág vad népeit a természet egyszerű
megpillantása képes volt behatóbb szemléletre
kényszeríteni s szívükben egy felsőbb, isteni
hatalom érzését felébreszteni, mennyivel bizonyosabb ugyanez a hatás a mi gyermekeinknél.
Ide vigyük a gyermekeket Istent megismerni
és áhítatra hangolni. A felkelő nap tűzkévéje,
vagy a lenyugvó nap bíborfénye, az ég csillagsátora, a magas ormok hókoronája, a mezők
virágai, a szelíden csobogó patak, vagy az eget
csapkodó tenger h a r a g j a : megtanítják őket
imádkozni. Meg különösen akkor, ha segítségükre sietünk az ismeretek és érzelmek felköltésében. Ha rámutatunk az örökös levés és
változás nagy műhelyére, hol minden egyes
nap, a teremtés napja, az Alkotó szempillantása.
Csak ne bálványimádók vigyék a tanulókat
e legszentebb templomba. Ne azok, akik csupán
az észre esküsznek, akik átkutatták a természetet, felboncolták az emberi szívet s csak
anyagot s erőt találtak mindenütt, de Istent
sehol! Az ilyen tévelygők útvesztőbe viszik a
kicsinyeket, vagy az ifjúságot. Egész ember kell
ide. Romlatlan ösztön, romlatlan szív, egészséges gondolkozás. Egy kirándulás napfelkelte
előtt nyári időben; bemutatni az álmodó természetet csodás bűvös ébredésével, a hegyek
mögül királyi fenséggel kibontakozó napot,
meghallgatni az első madárfüttyöt, mely üdvözletére elhangzik, megszemlélni a némán hódoló
virágsereget, amint fejecskéiket az ég királya
felé fordítják: a lélek eltelik oly érzelmekkel,
amilyent semmi más hatalom előidézni nem
tud. S ha a lelkek ez ünnepélyes harmóniáját,
az összedobbanó szívek érzelmét a szeretet
húrjain át a teremtés nagy szimfóniájába belejátszassuk : ha e pillanatban felhangzik az ifjú
ajkakról az ének:
„Mindenható, leborulva
Tisztelettel előtted,
Lelkesedve, felbuzdulva
Dicsőítjük szent neved,
38»
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Egy porszemben bölcseséged,
Egy csepp vízben dicsőséged,
Egyaránt kitetsző nagy:
Mindenikben jelen vagy.
A természet, a nagy minden
A te remek templomod,
A legkisebb fűszál ebben
Néked örök oltárod.
Azért buzgó tisztelettel
Imádjuk mi hév kebellel
Szent Űr Isten! nagy neved,
Hirdetjük dicsőséged" :
meg fogják pillantani azt a világot, amit az ész
önmagára hagyatva hasztalan keres, mind az
időknek végéig.
Vagy mutassuk be a természetet gyászában,
hervadása idején. Vigyük ki tanítványainkat
késő ősszel egy erdőbe. Figyelmeztessük az
élet nagy regulátorára, a mulandóságra, hogy
szívükből a hiúságot, nagyravágyást, gőgöt
eleve kiirtsuk. Elevenítsük meg, tegyük szemléletessé a gyászt előttük, mert semmi sem képes
a szívet, az érzést annyira mélyíteni, mint az
elmúlás gondolata. Nézzétek, mily komor, átláthatatlan a szürke é g ; nedves, hideg, szomorú
az erdő; minden ágán mintha panasz ülne, vízcseppek gördülnek alá, mint halk fájdalomkönnyek : sehol egyetlen élő lény, a merre a
szem csak elláthat. Elhal a napsugár a sárgult
lom.bfedelen, elnémult a rigófütty, s a fonnyadt
és rothadó levelek felett egyetlen virág színes
fejecskéje sem látható. Minden oly bús. Az
őszi szél síri dala zúg a hervadó levelek halmai
felett . . . A természet halott!
„Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül
S minden míve tűnő szárnya körül lebeg !
Minden csak jelenés, minden az ég alatt,
Mint a kis nefelejts, enyész."
íme a kép, a módszer rövid vázlata. De
nemcsak a nagyszerű, összhangzó jelenségek
képesek emóciót, ihletet előidézni. Elégséges az
útszélen levő egyszerű keresztfa is. Egy pár
szó a nagy eszmékről, az eszmék harcosairól,
a vértanukról, halálról és feltámadásról, a
kegyelettől önként megindul az „erkölcsi lélegzés", az imádkozás. „Aki pedig egyszer szíve
egész melegével imádkozott a feszület előtt, az
többé a szeretet és önfeláldozás képzeletétől
nem szabadul meg. Aki egyszer az isteni anya
édes kultuszáért rajongott, aki érezte a szent
borzadályt a halottak feltámadása és az ég
örök glóriája előtt, az — azt hiszem — egész
életére biztosítva van a tagadás démona ellen
és megingathatatlan hittel fog bízni a jó és
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szép végleges győzelmében." Egy magányos
sír, vagy a temető egyensúlyba hozza a lélek
tehetségeit. Miért nem viszik néha az élőket a
holtakhoz tanulni? A temetőbe, hol „a szemek
vázái s a világ álorcái lehullanak", hol „a
szobrok a domború hant elején, mindannyi
betűi egy isteni lapnak", melynek gondolatai
a költőt is a sírba s a sírból az égbe ragadták.
Csak sablont ne csináljunk itt is, esak azt ne,
az Istenért! N e legyen kitűzve az év ez vagy
az a napja a kirándulásra, vagy pláne a temető
meglátogatására. Ez profanizálná a legszentebb
ügyet. De ha a kedvező időben megejtett kirándulás ú t j a a temető felé visz, nem volna
szabad érzéketlenül elhaladni mellette. Egy ima
a holtakért, a szív legbelsőbb húrjait szólaltatja meg, egy találó költemény egyetlen strófája az öneszmélés soha el nem múló rúgójává lehet.
„Minden szál fű, virág, melyre tekintek itt,
Érző szív vala, mely ömlede, mint enyém,
Minden porszem úgy élt, úgy szeretett, örült,
Mint e gerjedező kebel!"
Csakhogy, sajnos, az eífélék meglátására
nincsen már szemünk s még kevésbé szívünk.
Majálisokat, gyermekbálokat rendezünk inkább,
hogy az érzékieskedést minél hamarabb szentesítsük. Ide juttatott a modern tudomány „észbontó" haladása! Ha hajdan a római prókátor
az evolúció egyetlen dinamikai faktorát, a
benső erkölcsi erők disszolucióját látva, joggal
kiáltott f e l : Quousque . . . ? százszorta több
okunk van nekünk, XX. század gyermekeinek a
világnak
odakiáltani a
figyelmeztető
szót.
Mert az ó-világ lakói a természethez mégis
közelebb állottak. Mi otthagyjuk a legszentebb
édesanyát, óriási kőhalmok odúiba zárkózunk,
miket nagy városoknak nevezünk, gyermekeinket négy fal közé temetve, döglött bogarak
hulláiról, kitömött madarak testéről, az élő
természet egészéből letört ásványdarabokról
akarjuk megtanítani a természet nagyszerűségére, az Alkotó mindenhatóságára, jobb
természetünk
felköltésére és ébrentartására.
El vagyunk telve gépek konstruálásával, melytől megittasul az ész, megteszi önmagát istennek, de nem vesszük észre, hogy „minden
állam alapja és talpköve: a tiszta erkölcs",
gyökerestől kezd kiveszni szívünkből; hogy
testünk kétségbeejtően degenerálódik, a fényesebbnél fényesebb elméletek dacára. Ám ha
eszünk vert a porba, ő is kell, hogy felemeljen.
Be kell látnia, hogy ő nem úr, hanem szolga,
nem parancsolni, hanem engedelmeskedni tartozik. Engedelmeskedni öntudatosan
Istennek.
Neki kell kiadni a mentő szót: Előre a termé-
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szethez, ösztönünk és szívünk nemesebb érzelmeihez ! Előre az emberré levés mindennél
nagyobb, bámulatosabb és fenségesebb céljához.
Látható, hogy aki ez általános, kétségbevonhatatlan, mindenkire egyaránt kötelező törvények tiszteletbentartását, öntudatrajuttatását,
ápolását és művelését csupán a papok kötelességévé akarja tenni, mennyire nincs tisztában
az emberiség céljával és missziójával. A vallásos
élet helyreállításában családnak, iskolának, társadalomnak, államnak egyaránt részt kell venni.
Mi csak az iskolával foglalkozunk és e keretben a negyedik feltétellel: a vallás oktatás
menetével. Bár az előbbi pontban kellett volna
megemlítenünk, hogy a speciális hittanításon
kívül az igazi vallásos nevelésnek az iskola összes
tárgyaira kell támaszkodnia. Minden tanítónak
egyúttal vallástanítónak is Icell lennie. Vallástanítónak annyiban, hogy Isten neve nélkül
még a kétszer-kettőt se tanítsuk. Mert a kétszerkettő sem a mi találmányunk, hanem ama
titkos hatalom adománya, akitől származik
minden jó és tökéletes ajándék. Midőn e tételt
a pedagógia legújabb irányának, a természetes
nevelésnek apostolai kimondották a tanítás
elvéül: egy tanár azt kérdezte gúnyosan : vájjon
miképen tanítsa a gimnáziumban a matézist a
vallással egybekapcsolva? Ugy — volt a felelet — hogy ha valamelyik tanítványa a magyarázat után a feladatot mindjárt nem tudja, ne
hurrogja, ne szamarazza le, ne szégyenítse meg
a többi előtt, ne fenyegesse megbukással, hanem
közeledjék feléje szeretettel s kutassa ki, vájjon
miért nem tudja, mit nem értett meg a magyarázatból ? A gyermek megérzi a szeretetet s a
cél el van érve, mert a vallás érzelem és
szeretet.
Más tárgyról nincs miért bővebben szólnunk
a vallás szempontjából. Földrajz, történelem,
természetrajz, irodalom mindegyike imádság, ha
nemcsak a rideg ész, hanem a szív is benne
van a magyarázatban. Valóban, ha a tanítóság
nem siet a papság segítségére, ha az egyes
tárgyak a kauzálitás fonalán haladva büszkén
hirdetik az ész mindenhatóságát, ha a legfelsőbb
okot kicsinylőleg ignoráljuk : a lelkészek minden
odaadó fáradsága kárba vész. A vallásos nevelésnek tebát elsősorban a különféle tárgyakra
kell támaszkodnia; gyökerei a reális tárgyakból
kell hogy a tápszert szívják, különben maga
a vallásoktatás az alapot nélkülözni fogja;
csak szótudomány le;Z a gyermek előtt, s mint
ilyen, unalmassá válik. Szabály: a vallás ne
legyen szaktárgy, de egyetlen szaktárgy se
legyen vallás nélkül.
Még csak egy pár szót magáról a krisztusi
történet és tan oktatásáról. Mindenekelőtt
meg kell jegyeznünk, hogy Isten és Krisztus
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nevét nem szabad igen korán és lépten-nyomon
használni a gyermek előtt, s neki sem megengedni, hogy ezzel éljen. De távol kell tartani
minden olyan beszédet, mely a vallás területén
tiszteletlenség. A második főszempont, hogy a
vallásóra istentisztelet legyen, ugyanolyan áhítattal, mint a templomban szokott lenni. Hogy
mivel kezdjük az oktatást, már említettük.
A gyermeket először meg kell szelídítenünk,
jámborrá és vallásossá nevelnünk, csak akkor
jöhetnek a parancsok, mondások, énekek. Ekkor
könnyen és szívesen tanulják ezeket, mert van
érzés, minek kifejezést adjanak, és pedig szép
formában. Az érzés megteremtése az első lépés.
Az érzelemből fejlődik az ismeret, érzelem és
ismeretből a szeretet, a szeretetből Isten fogalma.
A fejlődés e lélektani sorrendjét be kell tartani. Ne azért tanuljanak imákat, zsoltárokat,
kátét stb., hogy Istent megszeressék, hanem
azért imádkozzanak, azért énekeljenek, mivel
már szeretik az Istent.
A pszichológia törvénye ellen vétünk a szorosabban vett krisztusi tan és történet oktatásában is. Nem tartjuk be a fejlődés fokait.
Minden magasabb tan alapja az: eszme. A
kereszténység a legmagasabb eszmén van felépülve. Csak akkor kellene tanítani, mikor a
tanulónak legalább sejtelme van az ideáról, fel
tudja fogni, mit tesz egy eszméért meghalni.
Ám a krisztusi tanra valójában csak a teljesen
érett elme képes felemelkedni. Nem kisebb
elmeerő kell hozzá, mint a legmagasabb művészethez, vagy filozófiához. Melyik 12 —13 éves
gyermek esze képes ide jutni: „ Szeressétek
ellenségeiteket" ? Ki meri mondani, hogy a
biblia bemutatott mélységeit egykoron az iskolában felfogta ? Hogy a Krisztus születését,
életét és halálát egy hétéves gyermekkel is
meg lehet értetni, abban kételkedni nem lehet.
Ámde habár a szívet némileg meg is lehet
indítani, az emóciókat állandóvá nem tehetjük,
mert az eszme a lélekben még embriójában
sincs meg, amiből az a veszedelem fenyeget,
hogy ugyanazon történetnek éveken át való
hallása a végén megszokottá és unalmassá lesz,
a kínokkal és halállal szemben érzéketlenné válik.
Zárótételképen kimondhatjuk, hogy a keresztény tant nem az iskola kezdetén, hanem a
végén kellene tanítani, mint olyant, mely a
valódi isteneszmét megkoronázza. Paul de Lagarde a történetet és vallástörténelmet is a
főiskolákra utalta, mint olyan tárgyat, melyek
a gyermeki értelemnek felfoghatatlanok. Igenis,
a gyermekekben fel kell ébreszteni, előmozdítani, ápolni a vallásos érzést, de túl lövünk a
célon, ha azt hisszük róluk, hogy tudatos
vallásos életre képesek. Megzavarjuk a természetes szellemi életüket, ha a legmélyebb vallásos
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reflexiók extraktumait kész árúképen kínáljuk.
Ezáltal nemcsak hogy vallást nem adunk
nekik, hanem ellenkezőleg, amennyiben a szellem
és kedélyvilág természetes fejlődését zavarólag
befolyásoljuk, szétrontjuk azt a talajt, melyből
egykor a tudatos és természetes vallásosság
egészséges vira'ga fakadna.

A kolozsvári továbbképző
tanfolyamról.
írta: Horváth
Lajos.
Minden, mi új és idegen, bizalmatlansággal
találkozik a tanügyi életben is, de annál nagyobb aztán a buzgóság, ha megkíséreljük a
tanterv kívánságának pontos teljesítését s látjuk a sikert. Sok hiábavaló kísérletezéstől
mentik meg a tanítót a továbbképző-tanfolyamok, melyek évről évre egy sereg tanítót barátkoztiitnak meg az ú j eszmékkel s látnak el
hasznos tájékoztatással.
A kolozsvári továbbképző-tanfolyam anyagban gazdag, időben, sajnos, rövid volt. A háromhetes tanfolyamon 8 előadótanár, 13 tárgykörből 87 óra alatt sok értékes dolgot ígért a
munkabeosztásban. A 87 órából 40 órán felül
gyakorlati s csak a fele elméleti foglalkozás.
Örömmel tanulmányoztam a három hét órarendjét is. mely szerint az elméleti ismeretek
a délelőttökre, a gyakorlatiak pedig a délutáni
órákra voltak beosztva. Jobban örültem azonban annak, hogy minden második nap délutánján a város egy- egy nevezetessége vagy iparvállalatának megtekintése volt tervbe véve.
Július 5-én, reggel 8 órakor nyílt meg a
tanfolyam. A tanári kar jelenlétében Orbók
Mór igazgató nyitotta meg s Gerencsér István
tanár tartotta az első előadást, a szociálpedagógiából. Az első előadás fényes sikerű volt, a
többi talán még fényesebb. Valóban, hálával
tartozunk a miniszter úrnak, hogy fölvette e
tárgyat a tanfolyamok programmjába s ezzel
alkalmat adott, hogy a tanítóság egy csoportja
megismerkedjék a mai társadalom égető kérdéseivel. Az előadó tanár eloszlatta a homályt s
az ellenszenvet a szociálizmus iránt, mert megtanultuk annak történelmi fejlődéséből, hogy e
kérdések megoldása közös munka s hogy abból
a tanítóságra nagy és nemes rész vár. Megtanultuk, hogy a széles kalapú, vörös nyakkendős, földosztó „szociálista" és a nemes
emberi célokért küzdő szociálizmus között csak
kevés közösség van. Gerencsér úr előadásai az
életből az életnek voltak szánva, s szomorúan
vettük észre, hogy a 10 óra elfogyott.
Kiválóan üdvös gondolat volt — sajnos, csak
gyorsforraló-rendszerrel — a gazdasági szövet-
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kezetek és a gazdasági számtartás alapelveinek
a tanfolyam tárgyai közé való fölvétele. Előadó
Molnár István dr., ny. főgimnáziumi igazgató,
a Magyar Gazdaszövetség országosan ismert felügyelője, ki nagyon kedvesen, humorosan hintette szét az egyesülésben rejlő erkölcsi és
anyagi erő eszméit. Meg kell immár szüntetni,
— mondá — azt a „kölcsönös becsapási csereviszonyt", mely a falu bankár-boltosa és a nép
között még mai nap is fennáll igen-igen sok
helyen. Ezt a tárgyat a tanítóképzőben arra
hivatott gyakorlati emberekkel alaposan kellene
tanítani, mert .ez nem fölösleges léghajó-teher
a fiatalság számára, melytől mielőbb szabadulni
kíván, hanem ez maga az eleven élet, annak is
egyik nemes és hasznos ága.
Reméljük, hogy úgy a szövetkezeti vezetőkörök, mint a kormány is mielőbb gondoskodni
fognak a jövő tanítói nemzedék eziránvú kiképzéséről, mert az ország ereje a falvak erejétől függ, a falvak erejének fejlesztésében pedig
a tanítóságé az oroszlánrész. A szövetkezeti
központoknál tudják nagyon jól, értékelik is a
tanítóságnak ezirányú munkásságát, de maga a
tanítóság tömege nem fedezte még föl s nem
ismeri kellőleg e téren a hivatását. De már
nem sokáig tart ez így. Megnyílik a jövő, a
tanítóság fölismeri a saját magában és a népjólét fokozásában rejlő hatalmas erőforrásokat
s e téren való munka lesz az „új honfoglalás"
s a nép ragaszkodása fogja tanítóit fölemelni
és becsültté tenni minden más ember előtt.
A magyar nyelvtanítás módszeréről tar ott
10 órán át sorozatos előadásokat Molnár Uszkár
kolozsvári tan.-képzői tanár. Különös tekintettel volt az idegennyelvű iskolákra. Lélektani
törvényekből vezette le a legfőbb igazságokat
s meggyőzte hallgatóit arról, hogy csak a
„direkt" módszer való az elemi iskolába s hogy
sok fáradsággal, de jóakaró szeretettel foglalkozva e tárggyal, megvalósítható minden anyanyelvű gyermekek között az új tantervnek a>na
kívánsága, hogv a gyermekek az elemi iskolában gondolataikat szabatosan tudják szóban és i
írásban magyarul kifejezni. Nagyon természetes, hogy e „szabatosság" mérlegelésénél nem
szabad összetéveszteni az elemi isk. tanulót az
egyetemi tanárral.
Összeszorított dolog volt az énektanításra
szánt 4 óra s a természettudományi és mennyiségtani tárgyak tanításában a szociális vonatkozások gyakorlati érvényesítése 5 órán át.
Lehetetlenség még dióhéjban is egyebet elérni, a mozgófény képszerű előadások káprázatos
gyorsaságú lepergetésénél. Pedig előbbinél Zsigmond Ferenc, utóbbinál Barabás Endre mindent
megtettek, hogy feladatuknak megfeleljenek.
Az utóbbi, t. i. a szociális vonatkozásoknak a
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tantárgyak keretéből való kiemelése, rendkívül
fontos. Tanításunkat minden ízében át kell
járni a szociális vonatkozásoknak s hogy menynyire és mily terjedelemben lehetséges az, azt
akkor látjuk csak, ha a gyakorlati vonatkozások külön kiemeltetnek. Akkor látjuk, hogy
mennyire át kellene dolgozni egész rendszerünket s hogy mindenben és mindenhol az élet
szükségleteit szolgáló vonatkozások kidomborí
tása, a tanítás elsőrendű kötelessége. A mindinkább nehezebbé váló életre jobban meg kell
erősítenünk a jövő nemzedéket, mint eddig
tettük. Erőt és élettudományt kell szerezni már
az iskolában s ez oly nagy munka, hogy igazán
csodálatos, hogy miért vesződnek a tanítók oly
sokat a nem gyakorlati értékű dolgokkal, melyek
az élettel csak távoli vonatkozásban vannak. Nagyon igaz az, hogy a mi gyermekeinknek nem
sukat használ az, ha tudják a Mont-Blanc magasságát, de hogy a vasúti menetrendben eligazodjanak, arra senki sem gondol. Pedig a mi
népünkre sokkal fontosabb a vonatok érkezésének és elindulásának, az árú- és anyagszállítás
módozatainak tudása, előbbrevaló, mint más
egyéb, az értelmet és emlékezetet terhelő limlom. Ismétlem, hogy e dolgok tárgyalására
több, sokkal több idő kell. De hálás ik lehetünk
már azért is, hogy a kezdet megvan. Az élet
majd továbbfejleszti az eszmét, úgy amint azt
a szükség kívánja.
A rajz és kézügyesség tanításával 17—17
órán át foglalkozott Versényi Gábor és Tarján
Gyula. Gyermekekké lettünk s őszülő fővel és
reszkető kézzel rHjzoltunk és gyúltuk: az agyaggolyócskákat, cukorsüveget, tyúkot, sőt még
„pólyás-babát" is.
Agyag és papírmunka (hajtogatás, vágás,
karton, lemezpapír) voltak a kézimunka tárgyai.
Az idő repült, repült s mi gyermekes örömmel
raktuk el az órák végén a készített tárgyakat,
vagy pedig a városiak nagy örömére cipeltük
a papírcsákókat, csattogtatókat s más ilyen
„öreg gyermekek" kezébe illő dolgokat.
A tanfolyam előadóit sorra megnevezvén, utoljára hagytam a gyakorlóiskola érdemes vezetőjét,
Belle Lászlót, ki fiatalos szívvel és erővel telje
sítette kötelességét, melyet még a családjában
előfordult haláleset után is elsőnek tartott minden dolgok között. Példát mutatott ezzel mindeneknek, hogy aki férfi, az állja meg helyét
és teljesítse kötelességét, érje bármi balsors.
Itt is kevés volt az idő az alapos munkálkodásra. Általában az ilyen zsúfolt tárgyú s
rövid idejű tanfolyamok csak hiányos ismereteket nyújthatnak. Inkább csak arravalók,
hogy felköltik az érdeklődést az előadott tárgyak iránt. Benyomásokat nyernek a hallgatók
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s a tulajdonképeni továbbképzést az illetők
később maguk folytatják és fejezik be otthonukban.
Megbecsülhetetlenek azonban a szerzett benyomások is, mert némelyik élénkségével és
hatásával az egész életre szól.
Van azonban a tanuláson kívül ezeknek a
tanfolyamoknak más irányban is haszna.
Az idei kolozsvári tanfolyamon hazánk minden része, tanítóságának minden anyanyelvű és
felekezetű ága képviselve volt.
A tanítóságnak tehát egy meglehetős hű kicsinyített képe az ilyen tanfolyam. A figyelő
elme és szem a tanítóra nézve oly igen fontos
emberismereten kívül az összegyűltektől sokat
tanulhat az illetők vidékéről, gazdasági, népéleti stb. vonatkozásairól. A tanítói közszellem
fejlődik. Az egyesülés alkalmával a nem-magyar
anyanyelvű kollégák, talán először életükben,
tapasztalhatják, hogy magyar pályatársaik szeretetreméltóak, finoin e'rzésűek és gondolkozásúak s ennek fölismerése részükről szeretetet
és ragaszkodást ébreszt bennünk. Az egymással
való érintkezés, szórakozás és dal, mulatság stb.
nyelve a magyar s így az idő másoyelvü tanítótársainknak kitűnő gyakorlatul szolgál a magyar nyelvben.
Nagyon kár, hogy az internátusokban a szórakozás céljait, szolgáló ízléses játéktermek,
vagy olvasó- és könyvtártermek nem igen vannak, mert ezek a kényelmes és szép benyomásokat nyújtó helyiségek és szórakozások maradandó emlékül vésődnének a bizony sokszor
nagyon szegény sorsban élő tanító lelkébe.
Kedves nyári tartózkodási hellyé kellene varázsolni e tanfolyamokat, hol otthont és rokonlelkeket, rokonérzéseket találnának a tanítók.
Megédesítené ez sok pusztai, hegyi vagy más
falusi lakos tanító egyhangú életét. Szóval, a
hasznos mellett a nemesen kellemes is műveltetnék. Mindenesetre szerencsés gondolat, hogy
rendesen nagyobb városokban vannak az ilyen
tanfolyamok, hol látni és iapasztalni való bőven
akad.
Mi, alföldiek, nagy szerencsének tartottuk,
hogy megismerhettük, bár csak futólag, a szép
Erdély szép fővárosát. Hogy ez a megismerés
minél tökéletesebb legyen, az első délután megtekintettük a várost s tekintettük, ameddig ott
voltunk. Nem felejtjük el szép tiszta utcáit, a
sebesfolyású Szamost. Barátságos, vörösre festett bádogfedelű házait, régies épületeit s modern gyönyörű palotáit.
A tanfolyamon szerzett szép és hasznos ismeretek mellé kedves emlékül illeszkedik Kolozsvár képe s mindenkor örömmel gondolunk a
benne töltött kedves napokra.
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séta közben csak egy-két szóval kelljen rámutatnunk a megfigyelendő tárgyra, középületekre,
az iskolai séták és kirándulásokra.*
szobrokra stb., amelyeket azonban a tanulók alaposan szemléljenek meg.
Utasítás.
7. Mielőtt indulnánk, lássuk el magunkat a
Az iskolai séták és kirándulások célja egykitűzött célhoz szükséges fölszereléssel. így pl.
részt gyaloglás és szabadban játszással a testet
földrajzi kirándulások alkalmával vigyünk irányedzeni és ügyesíteni, a természet szépségei iránt
tűt, térképet. A természetrajzi kirándulásokhoz
való érzéket felébresztve, a szabad természetet
(állat-, növény- és ásványgyűjtéshez) borszeszt, kis
megkedveltetni, másrészt földrajzi, természetásót, kalapácsot, gyűjtőmappát. A szabadban való
rajzi és néprajzi ismereteket közvetetlen szemjátékokhoz eszközöket (pl. labdát). Előre nem
lélet alapján szereztetni. Végül a természet
látható sérülések esetére vigyünk kötőszert.
életében lépten-nyomon megnyilatkozó erkölcsi
8. A séta vagy kirándulás alkalmával a tanulók
igazságok helyes alkalmazásával a tanulót
erkölcsileg is nevelni, nemesíteni. Ezért minden könyveiket és iskolaszereiket otthon vagy az oszegyes alkalommal a nevelő és oktató cél mellett tályban hagyják.
9. A növendékek az iskolából induljanak és
— amennyire a körülmények engedik — a test
edzésére és ügyesítésére, a hasznos szórakoz- oda is térjenek vissza.
10. A tanulók, ahol lehet hármasával, négyetatásra és a szív nemesítésére (játékkal, éneksével,
esetleg párosával fedezve és folyton csatlaléssel stb.-vel) is gond fordítandó.
kozva
haladjanak, a sorból való kilépés, valamint
A kivitelnél a következők leketnek irányt
a lármás beszéd megtiltandó. Az utcák kereszadók:
tezésénél az akadályok elhárításával kell gondos1. A séták és kirándulások tervezetét mind- kodni arról, hogy az egész osztály tanulói veegyik osztálytanító már év elején, a tanítás szély nélkül, egyszerre mehessenek át.
anyagának felosztása alkalmából állítsa össze.
11. Egy-két órás sétát havonként egyszer még
2. A tervezetbe felvett időpontok, pl. hóa téli hónapokban (enyhébb napokon) is végeznapok, hetek nem lehetnek kötelezők, mert hi- j
hetnek a felsőbb osztályok tanulói. Ha kora
szen elsősorban az időjárástól függ a séta vagy
tavasszal vagy késő ősszel történik kirándulás,
kirándulás megtarthatása. Rossz idő esetén tehát
a tanulók a puszta, hideg földre le ne üljenek.
el is kell halasztani azokat és újabb időpontot
Nagy melegben pedig a vízivás csak kellő pihekitűzni.
nés és lehűlés után engedhető meg. Szeszes ita3. A III. osztálytól fölfelé minden osztály- lok élvezete feltétlenül mellőzendő. A séta, ha
tanító évenként legalább két kirándulást (egyet útközben pihenni nem lehet, ne tartson tovább
ősszel és egyet tavasszal) és legkevesebb 8 (4—4) egy óránál. Pihenéssel egybekötve másfél, legsétát tartozik rendezni. A maximum azonban feljebb két órára terjedhet.
évenként 4 (négy) kirándulás és hónaponként
12. A kirándulás tervezete mindig akként
két-két séta lehet.
állapítandó meg, hogy a szegényebb sorsú jó tanulók
4. Ha az iskola összes növendékei egyszerre ingyen vehessenek részt benne. Ha az osztályok
tesznek kirándulást, azt úgy az iskolaszéki elnök- nem nagyon népesek, legcélszerűbb, ha az osztálynek, mint a kir. tanfelügyelőségnek, továbbá a kerü- tanítók (pl. párhuzamos osztályoknál) előre megleti szakfelügyelőnek és a tornafelügyelőnek két beszélt célból, egyszerre vezetik osztályaikat
nappal azelőtt előre kell bejelenteni, az egyes kirándulásra. Szükség esetén lehetőleg az iskolaosztályok sétáit pedig csak az iskola igazgató- szolga is meiijen el.
jának.
13. A szemlélt dolgokról nyert képzeteket
5. Első feladat a sétákra és kirándulásra való
minden kínálkozó alkalommal egy-két szóval,
előkészülés. Az útirányt először csak magunk
esetleg összehasonlítással ós következtetéssel újítjárjuk be s állapítsuk meg:
suk fel. Kívánatos, hogy a séták és kiránduláa) a kivitel legapróbb részleteit, módozatait; sok minden útját a térképrajzolás szokott jeleih) ingyenkocsi, kedvezményes jegyek (a híd- vel rajzolják le a tanulók.
pénz előzetes beszedése), esetleg engedély ké14. A séták- és kirándulásokról napló vezerése ; pl. a múzeumokba vezető tanítók helyetendő, a következő rovatokkal: az osztály megsen cselekszenek, ha szükség esetén szakértő
nevezése, a növendékek száma, az indulás ideje,
magyarázókról is gondoskodnak. (Pl. a Fővárosi
a séta vagy kirándulás időtartama, az elvégzett
Múzeumban, Aquincumban stb.)
séták és kirándulások célja és az elért eredmény
6. Készítsük elő a növendékeket is a szemlél- néhány szóval vázolva legyen. Végül egy jegyzettetendőkre. A niegbeszélés alapos legyen, hogy rovat. Ezt a naplót a kir. tanfelügyelő és a fő* Mutatvány Bardócz Pál: Séták és kirándulások 1 városi szakfelügyelő bármikor megtekintheti, de
című könyvéből.
hónapról hónapra a tantestületi értekezleti jegyző-
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könyvbe is be kell írni az elvégzett séták sorozatát.

Gyakorlati tanácsok.
Mielőtt e fejezetet lezárnók, nem mulaszthatjuk el, hogy az Utasítás kiegészítéseképen néhány röviden összefoglalt gyakorlati tanácsot a
részletekre is kiterjedően el ne mondjunk.
1. Figyelmestető.
a) A kirándulások főcélja
a testedzés legyen, mert a fővárosi gyermeknél
ez minden más szempontnál fontosabb.
b) A tanulók minél többet gyalogoljanak,
a közlekedési eszközöket keveset használják.
A szórakozás lelki örömei ellensúlyozni fogják a
testi fáradságot.
c) Nagyobb kirándulásokat tegyünk mindig
szünet előtti napra.
d) Nyáron ne menjünk múzeumokba, hanem
mindig a szabadba.
e) Arra is gondoljunk, hogy útközben hirtelen keletkezett zivatar vagy zápor esetén hol
húzódhatunk meg.
2. Huházat. Alsóing mellőzendő. A cipő inkább
régi, kényelmes legyen, mint új és szűk. A jól
gombolható kabátnak (nagy melegben, menet
közben levethető, megálláskor felveendő) sok
zsebe legyen, hogy kézbe ne kelljen csomagot
vinni. Könnyű sapka, 2 — 3 darab zsebkendő papírivópohár.
Téli időben pedig lelkiismeretesen vizsgáljuk
meg, hogy vájjon mindenik tanuló jó cipőben,
elég melegen felöltözve indulhat-e sétára? A hiányos öltözetűek a napközi otthonban maradhatnak. Általában, téli időben nehogy túlságba vigyük a séták rendezését és nehogy hosszabb
ideig a hideg mostohaságának tegyük ki a növendékeket.
3. Étkezés.
A kirándulás idejének tartama
szerint részletesen meg kell beszélni, hogy mennyi
é3 milyen ennivalót vigyenek a tanulók, nehogy
vendéglői régi kenyeret, szalámit stb. kelljen
vásárolniok. Vagy pedig előre megrendeljük,
hogy a tanulók csak meghatározott helyen vásárolhassanak ennivalót. Némelykor vízről is gongoskodjunk, mert pl. a budai hegyekben nem
mindenütt találnak vizet.
4. Költségvetés — különösen ha a környékre
történik a kirándulás — pontos és mindenre
kiterjedő legyen. A tanulók figyelme arra is felhívható, hogy otthon tartott perselyeikbe egész
éven át gyűjtsék össze filléreiket a kirándulás
céljára. (Szegény tanulókról való gondoskodás!)
5. Egészségügyi
szempontok.
A tanulók a
nagyobb kirándulásokat megelőző napon kihallgatandók akutjellegű kisebb bajokat (has-, fej-, fogfájás, tyúkszem stb.) illetőleg, nehogy a beteges,
gyönge gyermek kimerülése megzavarja a kirándulás örömeit. Ebből a szempontból a mentő-
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szekrény felszereléséből is vigyük magunkkal a
megfelelő szereket: vazelint, gyapotot, ammoniákot, hintőport, gyomorcseppeket, kockacukrot
stb. Arra is figyelmeztessük a tanulókat, hogy
kirándulást megelőző (és követő) napon fürödjenek, vagy legalább is jól mosdjanak meg;
korán feküdjenek le és reggel lehetőleg meleg
kávét vagy fölforralt tejet igyanak.
6. Fegyelemtartás.
Titka: szeretet a tanító
részéről, bizalom és engedelmesség a tanító személye iránt Mindenre kiterjedő figyelem, főleg az evésnél, ivásnál stb. A rendetlenségre
hajló tanulók mindig a tanító körül maradjanak,
engedjük meg, hogy minden gyermek azzal a
társával mehessen, akihez vonzódik; csak arra
ügyeljünk, hogy csintalan gyermekek ne kerüljenek össze. Az V. és VI. osztály mindig együtt
vihető tanulmányi sétára, e két osztály tanítóinak felügyeletével. Közlekedési eszközök használatánál : beszállásnál a tanító az utolsó, kiszállásnál az első.
7. Szemléltetés. Minden látnivalót apróra felsorolni lehetetlen. De még az időbeli helyi változások okából sem volna helyes a túlságos részletezés. Hogy az ismeretgyarapítás céljából mit
nézessünk meg, azt a kitűzött cél állapítja meg.
A vezető munkája inkább rámutatás és megfigyelésre vezetés, mint aprólékos részletezés.
8. Természetmegismerés.
Ahol alkalom kínálkozik, ne mulasszuk el a fizikai jelenségekre is
felhívni a tanulók figyelmét. Ilyenek pl. a visszhang, forgószél, a felhők különböző formái, a
felhők közül kitörő napsugár stb. Épülő házaknál a lejtők, csigák, emelőgépek szerepe stb.
Hegyi, lejtős út, serpentin-út (megnyújtott lejtő),
hegytetőről nagyobb látóhatár stb. re. A Városligetben pl. a körhintán tapasztalható centrifugális erő, hullámvasút, lengőhinta stb. A Dunán
az úszó hajók, a vízbehajított kő nyomán keletkező gyűrűhullámok stb. mind alkalmasak arra,
hogy azokat az emlékezetben
természettani
magyarázatainkkal rögzítsük. Ha hegyre megyünk,
fizikai tapasztalat szempontjából igen jó hasznát
vesszük a rúgós barométernek (aneroid); megmutatjuk annak állását a hegy tövében (a külső
mutatót a belső fölé fordítjuk), továbbá a hegytetőn (a barométer alacsonyabb nyomást mutat), végül a hegy lábánál ismét. Megemlítjük,
hogy a magasságméréseket pontos barométerekkel végzik.
9. Természetrajzi
megfigyelések. Lepke- és
rovargyűjtés * céljából legszükségesebb felszerelés : nagyobb vászondarab,
hogy megveregetett
vagy megrázott gályákról a rovarok reáhulljanak;
* A lepke- és rovargyűjtést mi végezzük, de a
tanulókat tiltsuk el, reámutatva az állatkínzás embertelen cselekedetére, valamint a növények céltalan
pusztítására.
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lepkeháló, különböző rovartű,
gyűjtőskatulya,
szélesszájú, parafadugós üveg, éteres borszesz.
Növény gyűjtésre való legszükségesebb felszerelés : zst bkés, acél csíptető, kis ásó, növénygyűjtő-wa/jpa, egy csomó szalma- vagy újságpapír, néhány ív tiszta szűrőpapír,
esetleges
gombagyűjtéshez:
doboz.
Néhány növénynek ideiktatjuk
a virágzási
idejét: Kikeleti hóvirág (febr.—máre.). Ibolya,
kankalin, mandulafa, kajszínbarack (márc.—ápr.),
Orgona, tulipán, szilva, cseresznye, meggy (ápr.—
máj.). Körte-, alma-, dió-, tölgy-, bükk-, gyertyánfa
(máj.). Gyöngyvirág, borsó, fehér akác, csertölgy (máj.—jún.). Árpa, búza, rozs (jún.) stb.
Kövek, kőzetek, kövületek gyűjtése céljából a
budai hegyek közé tett kirándulások alkalmával
vigyünk magunkkal kalapácsot. A gyűjtött példányok mindegyikét cédulával lássuk el és írjuk
rá, hogy hol találtuk azokat. (Lásd részletesebben a Természettudományi
Társulat kiadásában
megjelent Kirándulások zsebkönyvében, továbbá
a Cserey: Bogár- és lepkehatározó,
Növényhatározó, Gombaisme és Kis Növény gyűjtő és
Asványliatározóját)
10. Térkép. Iránytű. A város területére nem
kell magunkkal térképet vinni, a szabadba való
kirándulás alkalmával azonban térkép és iránytű
legyen mindig velünk. Ezek a kirándulások legalkalmasabbak arra, hogy a tanulók a térkép
utáni eligazodást gyakorolják. Ilyen alkalommal
egyszer-másszor könnyebb vázlatos helyszínrajzot
is készíttethetünk.
Az égtájak meghatározására
zsebóránk is
alkalmas. Erre nézve Moessard francia őrnagy
a következő eljárást ajánlja: „Tartsuk óránkat
vízszintesen, úgy, hogy a kismutató testünk
árnyékának mutasson. Ha most azt a szöget,
melyet e mutató a XII-es számmal alkot, megfelezzük: akkor ez a felező vonal észak irányát
mutatja."
Ha az iskolának fényképezőkészüléke van, néhány tanulságos és érdekes felvételt minden
kirándulás alkalmával eszközölhetünk. Ezek évek
multán szép és hasznos gyűjteménnyé szaporodhatnak.
11. Emlékeztető. A felsőbb osztályok tanulói
összehajtott írópapírt vagy kétfilléres irkát vigyenek magukkal, hogy tapasztalataikat röviden,
egyes szavakkal, mondatokkal följegyezhessék,
esetleg egy-két vonással egyszerű vázlatot készítsenek. Néhány szó, tökéletlen vonás is élénken
emlékeztet a látottakra.
A III. osztálytól fölfelé az összes tanulók
Ki/rándulási
Naplót vezethetnek, amelybe a
kirándulásokon szerzett megfigyeléseiket (pl. időjárás, hőfok, virágzás stb.) röviden feljegyzik.
Az V—VI. osztály tanulói pedig már tárgyak
szerint: pl. földrajzi, történeti, természetrajzi,
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természettani stb. ismeretek címén csoportosíthatják szerzett tapasztalataikat.
Mindezek után egyet ismételten hangsúlyozunk. Ez pedig az, hogy a séták és kirándulásokra az iskolai sokféle tevékenység közepette
aránylag kevés idő jut. Hogy pedig ezt a kevés
időt is minél jobban, intenzívebben felhasználhassuk, ismételten rámutatunk, hogy mindig
előre határozzuk
meg a konkrét célt, helyet
stb., a kivitelhez pedig előre történt
alapos
hegbeszélés, előkészítés után fogjunk. A siker
titka a tanító lelkesedése és ügybuzgalma.

Hivatalos

rész.

A rn. kir. vallás-és közoktatásügyi m i n i s z t e r ;
Köszönetét nyilvánította: Marsó Géza apátkanonoknak, aki a losonczi róm. kath. felek. el.
isk. kibővítési költségeinek fedezésére 1100 K-t,
továbbá dr. Wohl Aladár földbirtokosnak, aki
ugyanazon célra 1000 K-t, dr. István Vilmos
püspöknek, aki hasonló célra 300 K-t, dr. Huszár
Lajos kórházi főorvosnak, aki hasonlóan a jelzett
célra 200 K-t és Laczek Gyula áll. főgimn. hittanárnak, aki szintén a nevezett célra 2000 K-t
és a tanítónő fizetésére alapítvány címen 2000
K-t adományozott; Kálnay Nándor ny. el. isk.
igazgató, csesztvei földbirtokosnak, aki a csesztvei róm. kath. isk. építési költségeinek részbeni
fedezésére 2000 K-t adományozott.
K i t i l t o t t a : „A legújabb és legjobb források
szerint készített földgömb, magyarította Gönczy
Pál, kiadja Schotte Ernő és társa Berlinben"
című taneszközt az 1909. évi 58.701. sz. rendeletével fogyatékos és elavult tartalma, silány
kivitele, valamint a magyar közjogba ütköző
hibái miatt a hazai összes elemi, polgári iskolákból, gimnáziumokból, reáliskolákból, tanító- és
tanítónőképző-intézetekből és egyéb közép- és
felsőfokú intézetekből.
Szolgálattételre b e r e n d e l t e : Láng Ferenc
védenyi áll. el. isk. tanítót a mosonvármegyei
kir. tanfelügyelőséghez jelen minőségben; Bauer
Emil csicsmányi áll. el. isk. tanítót a trencsénvármegyei kir. tanfelügyelőséghez jelen minőségben.
Kinevezte: Nyiratliy György oki. tanítót az
alsóvásárdi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Török
Géza oki. tanítót a ternovai áll. el. isk.-hoz r.
tanítóvá; Török Sándor oki. tanítót a magyarberkeszi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Dáczer
Károly oki. tanítót a kúnágotai-urbán-pusztai
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Walics István
tószegpaládicsi közs. el. isk. tanítót a büttösi
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Bokor Miklós oki.
tanítót a leszkoviczai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Ungermann
József oki. tanítót a berzászkai
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közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Kovács Jenőné,
szül. Szabó Anna kózdisárfalvai róm. katli. el.
isk. tanítónőt a mádéfalvai áll. el. isk.-hoz r.
tanítónővé; Katona Ilona oki. tanítónőt a nagyváradi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Kovács
Ida oki. tanítónőt a gornyalyubkovai közs. el.
isk.-hoz r. tanítónővé.
Jelen minőségében á t h e l y e z t e :
Bálint
Lajos széki és Mihalovics Eugén betleni áll. el.
isk. tanítókat kölcsönösen; Boronkay
Sándor
kúnágotai-urbán-pusztai_ áll. el. isk. tanítót a
csongrádi-belterületi áll. el. isk.-hoz ; Barna
Dezső büttösi áll. el. isk. tanítót a tokodüveggyári áll. el. isk.-hoz; Unghváry Béla oláhdellői
áll. el. isk. tanítót a magyarremetei, Both Miklós
egeresi áll. el. isk. tanítót az oláhdellői, Varga
János nagypetrii áll. el. isk. tanítót az egeresi,
Zsigmond Albert perecseni áll. el. isk. tanítót a
nagypetrii, Kóródy Ferencné, szül. Seregdy Gizella
sátoraljaújhelyi áll. el. isk. tanítónőt a nagyszebeni, Schweitzer Leopoldin temeskovácsi áll.
el. isk. tanítónőt a sátoraljaújhelyi,' Brambora
Karolin magyarremetei áll. el. isk. tanítónőt a
temeskovácsi áll. el. isk.-hoz; Földvári Ferenc
dunabogdányi áll. el. isk. tanítót a mátyásföldi,
Földvári Ferencné, szül. Diósy E. I. dunabogdányi áll. el. isk. tanítónőt a czinkota-ehmanntelepi áll. el. isk.-hoz; Mezey Ilona középcsöpönyi és Saskóné Mikula Margit daruvári áll.
el. isk. tanítónőket kölcsönösen; Gligor Ferencné,
szül. Szilágyi Aranka bereczki és Finta Viktória
sajkásgyörgyei áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen;
Kovács Gábor magyarberkeszi áll. el. isk. tanítót az avasfelsőfalust áll. el. isk.-hoz, Pappné
Madzsar Irén vetési áll. el. isk. tanítónőt a szatmárkülterületi, Eisdorférné Szőnyi Ilona avasfelsőfalusi áll. el. isk. tanítónőt a vetési áll. el. isk.-hoz.
Jelen állásában végleg m e g e r ő s í t e t t e :
Butás Szilárd kusiczi (volt határőrvidéki) közs.
el. isk. tanítót.
Nyugdíjat utalványozott: Konrádi Flóris
hidasi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1440
K-t; Kéméndi
Vince kecskeméti orsz. tanítói
árvaházi másodárvaatyának évi 1200 K-t; Kovács
Ignác nagypakai róm. kath. el. isk. tanítónak
évi 1460 K-t; Szandtner János szomajomi róm.
kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; Izsák
János modori ág. ev. el. isk. tanítónak évi 1800
K-t; Kutwasser
Imre nyitraivánkai munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 1340 K-t;
Saugiorzán János sajókeresztúri gör. kath. el. isk.
tanítónak évi 300 K-t; Luppa Lajos dolányi közs.
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1340 K-t;
Kerezsán Aurél nagysikárlói gör. kath. el. isk.
tanítónak évi 1100 K-t; Tóth Sámuel kistokai
munkaképtelen ref. tanítónak évi 1340 K-t;
Kruppa
Mihály nagykárolyi róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 1760 K-t; Csajoghy József kün-
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gősi ref. el. isk. tanítónak ideiglenesen évi 800
K-t; Ferenczy Gyula oroszfai áll. el. isk. tanítónak évi 1760 K-t; Brósz Adolf szepesremetei
közs. el. isk. tanítónak évi 1340 K-t; Sáringer
Károly magyarszerdahelyi közs. el. isk. tanítónak
évi 1780 K-t; Szendrey Nándor vágújfalui róm.
kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; Kopp
Márton szabadkai közs. el. isk. tanítónak évi
2440 K-t; Erdős Soma spáczai izr. el. isk.
tanítónak ideiglenesen évi 420 K-t;
Bellán
András tóthegymegi ág. ev. el. isk. tanítónak
évi 700 K-t; Török Miklós szótelke-szentkatolnadornai gör. kath. el. isk. tanítónak évi 560 K - t ;
Osz Salamon uzoni ref. el. isk. tanítónak évi
1460 K-t; Megyesy Elek kányavári munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1440 K-t;
Bozzay Mihály vassurányi róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 1520 K-t; Szabó Imre tornyospálczai ref. el. isk. tanítónak évi 1340 K - t ;
Perczel Imre iszkaszentgyörgyi róm. kath. el.
isk. tanítónak évi 1460 K-t; Kulya László kajdanói munkaképtelen gör. kath. el. isk. tanítónak évi 1100 K-t; Siegescu József kernyécsai
gör. kath. el. isk. tanítónak évi 1380 K-t;
Keresik Nándor bodonospataki róm. kath. munkaképtelen el. isk. tanítónak évi 1320 K-t; Erőss
Samu jolsvai áll. el. isk. tanítónak évi 1960
K-t; Würth Bencze Gábor zirczi róm. kath. el.
isk. tanítónak évi 2756 K-t; Vrba Nándor
dóvényújfalusi róm. kath. el. isk. tanítónak évi
1280 K-t; Szabó Gergely hidasi áll. el. isk.
tanítónak évi 1440 K-t; Ptyánk György nagykárolyi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 1340
K-t; Ziskay István chropói róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 1280 K-t; Pap Sámuel vérvölgyi
ref. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; Gallasz
István püspökhatvani róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t ; György Ferenc zsipi munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak évi 1280 K - t ;
Gondi Mátyás kisszőllősi róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 1460 K-t; Kovács János madarasaljai kincstári kath. el. isk. munkaképtelen
tanítónak évi 1160 K-t; Jókövi János fazekaszsaluzsányi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1740
K-t; Novak Gyula pinczédi ág. ev. el. isk. tanítónak évi 1140 K-t; Szőllőssy Mihály sátoraljaújhelyi munkaképtelen gör. kath. el. isk. tanítónak évi 1260 K-t; Selmeczi Imre gelsei munkaképtelen közs. el. isk. tanítónak évi 1100 K-t;
Nyitray József lasztoméri ref. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1460 K-t.
Gyám-, ill. segélypénzt e n g e d é l y e z e t t :
néh. Dragea Emil tatárlakai nyug. gör. kath.
tanító özv. 3 kiskorú árvájának összesen 150
K-t; néh. Esztergályos József mócsai róm. kath.
el. isk. tanító özv., szül. Szántó Franciskának az
1909. évi 68.340. sz. rendelettel folyósított 500
K helyett évi 640 K-t.
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SZÉPIRODALOM.
Az én iskolám.
Csupa verőfény itt az élet,
Tele van üde ragyogással;
Fehérfalú, kis iskolámat
Föl nem cserélném semmi mással!
Fehérfalú, kis iskolámban
Ülnek picinyke csemetéim,
Nincs az a kincs, melyért feledném
Az én édes, apró cselédim.
. . . I t t ül Veronka, ott a Ferkó, —
Mariska — és a többi gyermek,
Mind, mind egy-egy napfény-darabja
Az én rajongó nap-szívemnek.
Ajkuk, szemük csupa mosolygás
Es arcukon nevet az élet,
Öly jól esik szívem tüzével
Növelni e kis csemetéket!
S ha olykor-olykor némelyiknek
Könyű szökik angyal-szemébe :
Oly jól esik, ha azt a könyűt
Letörli ajkaim beszéde !
S csilingelő kis csengetyűként
Ha kérdésemre megfelelnek:
Az élet minden gyönyörénél
Nagyobb gyönyör ez a szívemnek . . .
— Csupa verőfény itt az élet,
Tele van üde ragyogással;
Fehérfalú, kis iskolámat
Föl nem cserélem semmi mással!
Major
István.

Melyik a szebb?
Mondjátok meg, melyik a szebb ?
A pompázóbb, a kedvesebb?
A színesebb, a gazdagabb ?
Az éltetőbb, tartalmasabb ?
A tavasz-e, a friss, a zöld,
Amely után sóvárg a föld,
Lombfakasztó, ifjú, szende,
Virágnyitó, játszi, lenge,
Reménythozó búfelejtés,
Bűvös-bájos titkos sejtés . . .
Ez-e a szebb?

Avagy az ősz a hűs, a bús,
Mikor a föld színekbe' dús?
Lombhullató, gazdag, érett,
Virágtalan, bús enyészet,
Szenvedélyek múló láza,
Emlékeknek teli háza,
Ez-e a szebb ? . . .
Oh mondjátok, melyik a szebb ?
A gazdagabb ? . . . a kedvesebb ? . . .
B. Patak
Ilona.

Hús az erdő . . .
Bús az erdő, sápadt, beteg,
Hulldogálnak a levelek.
A felhős ég ráhajolva,
Mintha édesanyja volna,
Úgy siratja.
Én is, én is beteg vagyok.
Ki bánja, ha meg .is halok ? !
Szegény anyám, ha itt volna,
Hej, tudom, ő rám hajolna —
Megsiratna!
Borso<li
László.

Alkony.
Ottfönn a szürke, nyirkos őszi légbe'
Megreszketett, megállt a pillanat;
És mint egy emlék, se híva, se kérve,
Váratlanul meglep az alkonyat.
Az égalj a tüzes naptól kigyullad.
Lenn tengerzölden izzik, fönn ragyog —
Emlékek, álmok hívnak, odavonnak,
A puszta csöndben el is indulok . . .
A mult taván lecsapkod a sirály,
Szél támad és hullámot ver az ár —
Mért jött meg újra ? — Száll az est, sötét.
Könnyesen, kéken ellepi a tájat.
S e bús, nehéz ós leszakadó árnyat
Most nem bírom el, érzem, semmikép !
László
István.
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Közkatonák.
írta: Dánielné

Lengyel

Laura.

Edit elgondolkozva nézett a vele szemben
ülő asszonyra. Hagyta, hogy sírjon, zokogjon,
nem vigasztalta, nem csittította. Szomorúan,
szelíden, részvéttel nézett reá, aztán gyöngéden
vállára tette a kezét:
— Ilonka, hallgass reám egy percig . . .
A nyugodt, csöndes, résztvevő hangra a síró
asszony hirtelen letörülte könnyeit és ideges
haraggal pattant fel helyéről.
— Ha eljöttem hozzád, hogy megmondjam,
mit akarok, nem azért jöttem, hogy jóakaratú,
fensőbbséges tanácsokkal ellássál. Amit te mondani akarsz nekem, azt már én mind elmondtam magamnak. Azok az illendőségi, konvencionális, sőt morális okok. melyek előtted még
oly nagy fontossággal bírnak, előttem máimind számba sem vehető semmiséggé törpültek. Ez a félesztendei vívódás, vergődés megsemmisítette lelkemben a banalitások, közhelyek
értékét. Elég volt a szenvedésből, a vergődésből, megyek a magam útján.
— Akkor hát miért vagy itt nálam?
Egy kissé riadt, ijedt tekintet volt a válasz.
Ilonka még nem bírt szólni, a másik asszony
már folytatta:
— Tanácsért, útbaigazításért jöttél volna ?
Nem, ennél te sokkal különb teremtés vagy.
Meg aztán tudhatod, hogy mi a véleményem
az ilyesmiről. Az, hogy a tanácsot kérő ember
rendesen gyönge és korlátolt, a tanácsot adó
azonban mindig gonosz és lelkiismeretlen. Mert
egy jó és lelkiismeretes embernek hogyan is
volna bátorsága ahhoz, hogy a más életébe
merész kézzel belényuljon. Végre is a magam
életével azt tehetem, amit akarok, átálmodhatom, átsírhatom, vagy átmulathatom, de a másé,
azé. az idegené; ki a bizalomnak legnyíltabb
óráiban is elhallgat, eltitkol valamit és rendesen olyan valamit, minek legdöntőbbnek, leg
fontosabbnak kellene lenni elhatározására né ave.
Ej, kedvesem, te nem azért jöttél ide hozzám,
hogy olyasmit keresnél nálam, amiről eleve és
biztosan tudtad, hogy nem fogod megtalálni.
— Azért jöttem, hogy megmondjam: elhatározásom változhatatlan, megyek a magam
útján, nem engedem magam feltartóztatni sem
ócska, sem új frázisok által és sem a szeretet,
sem a harag nem fog meggátolni abban, hogy
boldogságomat keressem azon az úton . . .
— Keressed ? Hát nem vagy biztos benne,
hogy megtalálod ? Látod, most már be is fejezhetnénk ezt a beszélgetést. Nekem alig van
mondanivalóm ahhoz, amit te mondottál. Elindulok egy úton, keresem a boldogságot . . .
Istenem! azok, kiket igazán egy emésztő, nagy
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szenvedély vezet, azok vakon rohannak előre
és nem keresgélik a boldogságot, hanem lelkükben viszik mint diadalmas, lobogó tüzet.
Hogy meddig tart, hogy mikor fog kialudni,
az más kérdés, de mikor elindultak, akkor ott
volt, velük volt, ragadta, vezette őket. De holmi
veszélyért, hitvány, vérszegény kis érzésekért
akarod te elhagyni a családodat, férjedet, gyermekeidet ?
— Már ezt is jobban tudod nálam, hogy
mennyire szeretek, mennyire szenvedek ? . . .
— Jobban tudom, mert beszédedből megállapíthatom a betegség diagnózisát, a láz hőfokát, amire te most semmiképen sem vagy
alkalmas és képes. Hogy házaséleted nem a legboldogabb, azt mindnyájan tudjuk, mentséged
hát épen megvolna arra, hogy ú j életet akarsz
kezdeni és mégis . . .
— És mégis?
— Te nem fogod azt megtenni, te nem teheted meg, mert abba az ú j életbe nem visz
semmiféle komoly, igaz, nagy érzés. Annál meg
sokkal különb és igazabb teremtés vagy, semhogy szeszélyből, érzelgésből, bosszúvágyból,
vagy más ilyen alacsony érzés miatt szakadj el
mindentől, amiben eddig éltél. Hogy ilyen hit
ványságok miatt zavard meg gyermekeid lelki
világát. Ha egyszer eljönne az igazi ember, ha
egyszer megnyilatkoznék az igazi érzés! De,
szerencsédre, soha sem fog eljönni, soha sem fog
megnyilatkozni.
— Olyan biztos vagy benne ? Hátha holnap
azt hallod, hogy örökre elhagytam ezt a várost
valakivel, ki mindennél drágább nekem? . . .
— Nem fogom azt hallani, mert már akkor
tegnap elmentél volna, minden esetre előbb,
mintsem én hozzám jöttél. Mit akarsz nálam?
Minek jöttél ide ? Tanácsért ? Már megmondtam, hogy ezt nem hiszem. Ismersz és előre
tudhattad, hogy tanácsot nem fogsz kapni tőlem.
Lelkedben öntudatlanul is élt a remény, hogy
jó helyre jösz, remélted, hogy megfogom a kezedet és . . .
— És visszatartasz az örvénytől ? Ha tudnád, milyen nevetségesek előttem ezek az ócska
frázisok.
— Nem örvényről akartam én beszélni, hanem arról, hogy biztosan remélted, hogy megfogom a kezedet és józan ésszel megmagyarázom neked, amit te nem mersz magadnak be
vallani, hogy a te terved, beszéded új életre
való készülődésed, mind hazugság, ámítás és
csalás. Csaltad önmagadat, de lelked mélyén
mindig érezted, hogy ami rabul ejtett, az nem
szenvedély, hanem szeszély, mámor, lázadási
kísérlet s más ilyen alacsonyrendű dolog. Ne
rázd a fejedet, most még talán szégyenled
hinni, amit mondtam, egy hét múlva hinni fo-
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god. Ha azt az igazi nagy szenvedélyt látnám a hangok magasságára vonatkozik, a hangközök
lelkedben égni, talán én is másként beszélnék, melódiai (dallami) elemeket is tartalmaznak.
A hangközök a gyakorlatban (így a népiskolai
de ez nem fog téged megkísérteni soha.
énektanítás gyakorlati vonatkozásaiban is) kétféle
— Bizonyos vagy benne ?
— Egészen bizonyos. Csodálatos, hogy még formát öltenek, aszerint, amint a hangközt alkotó
nem jöttetek rá arra a nagyon egyszerű do- hangok egymást követik, s ez esetben egymáslogra, hogy úgy a harctérnek, mint az érzel- után hangzó, melodikus, vagy dallami hangközömeknek varnak hősei és közkatonái. S amint kül tekinthetők; de alkothatják a hangközt egynem minden katona Napoleon vagy Cézár, úgy idejűleg hangzó hangok is, s ez esetben harmorem minden szerelmes Rómeó vagy Otelló. nikus, vagyis összhangzati hangközökről van szó.
A te lelkedben is voltak és lesznek lázadási
Pl.:
kísérletek, apróbb, nagyobb szenvedések, mea)
b)
lyeket eleinte elviselhetetlennek tartasz, de
. . . .
-fi
melybe előbb-utóbb bele fogsz nyugodni, mint
-1
fhs
1
ahogy belenyugodtam én is sok mindenbe.
«
—
d.
„
— Te, akinek élete oly boldog és zavartalan volt?
a) c—e. e—g— dallami hangközök;
— Nincs boldog és zavartalan élet a viláb) c — e, e — g = összhangzati hangközök.
gon. Szenved az olyan ember is, ki nem szaval
A hangközök pontos meghatározása igen régi
mindig ötödfeles jambusokban. Az én életemben eredménye az akusztikai, elmeleti kutatásoknak.
is volt forrongás, lázadás, szenvedés, de én Már a bölcselkedésre annyira, hajló, szemlélődő
mindig tudtam, hogy közkatona vagyok és nem és kutató, mindent tudós rendszerbe foglalni
hadvezér. Te is rá fogsz jönni, hogy az vagy, s szerető görögök is matematikai pontossággal megmire világosan látod, belé is nyugszol. Mert j állapítgatták a hangok egymástól való távolságait, •
szép az elementáris tüzek hevében égni, el- ' holott az ő zenéjüknek sem rendszere, sem gyapusztulni, de azok igszi tüzek, igazi lángok korlata a mai értelemben vett harmóniát (többlegyenek. J a j annak, ki kalandos álmoktól ve- szólamú összhangzatosságot) nem ismerte. Azon,
zetve, lidércfény után f u t s piszkos mocsárban amit ők harmóniának neveztek, a szép szabáfúl meg, gyalázatosan. Látom, te is borzongsz lyossággal folyó dallamot kell értenünk, mely
erre a gondolatra. Menj haza, édesem! É s ha értelmezés egyáltalán nem foglalja magában az
még egyszer csúf, gonosz gondolatok kínozná- együtthangzó hangok hatásait és viszonylatait.
nak, jusson eszedbe az ingoványba csalogató
A mai zenének egyik éltető eleme a harmólidérctűz s a piszkos, gyalázatos mocsár, a sár,
nia; ez adja meg a dallamnak azt a csodálatos
melyben oly förtelmes dolog elveszni.
gazdagságú színezetet, amelynel fogva elragadó,
mondhatnók, elementáris erővel tud hatni a hallgatóra.
lrodalofii és művészet.
Ara a harmóniák lényegéhez csak a hangIskolai Dalgyűjtemény.
közök biztos felismerése s pontos megállapítása
A mai mellékleten közölt dallamok mindenike révén juthatunk el s ép ezért alkalomszerűnek
két szólamra van átírva.
véljük, hogy mai mellékletünk e kísérőcikkében a
A kétszólamú kidolgozásnak legszokottabb for- hangközök meghatározásáról szóljunk néhány szót.
mája az, hogy maga a fődallam (az ú. n. meló*
dia) a magasabban elhelyezkedő jeliő szólamba,
a kísérő dallam pedig a mélyebben elhelyezkedő
Kiindult pont gyanánt legcélszerűbb felvennünk
alsó szólamba van téve (szoprán = felső, alt az ú. n. természetes hangsort, mely a c hang
- mély).
magasságára helyezett kemény és (termeszetes)
Minthogy az egyidőben hangzó két szólam lágy hangnem dallamát, illetőleg e hangnemek
együtthangzásokat hoz létre: a kétszólamú ki- lépcsőinek nevét sorrendben tartalmazza.
dolgozásnak harmóniai alapja, harmóniai háttere
Ez a hangsor a következő :
van. Ez együtthangzások még nem harmóniák,
de a legtöbbször már félreismerhetetlenül rá. . . P G A H c d e f g a h c' d' e' f g' a' h' . . .
mutatnak bizonyos harmóniákra.
E harmóniai elemeket tartalmazó s együttE hangsornak bármely lépcsőjéhez viszonyítani
hangzó hangok hangközöket alkotnak, melyeken
tehát a hangoknak egymástól való
távolságait lehet bármely lépcsőt s számszerűleg meg lehet
állapítani, hogy valamely hanglépcsó hányadik
kell értenünk.
Hangköz = hangtávolság, vagyis a hangok ma- az alapul felvett hanglépcsőhöz képest.
Ez alapon megállapíthatjuk, hogy pl.
gasságbeli különbözete. Mivel tehát e különbözet
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a c hanglépcsőhöz a d második hang,
„ „
„
az e harmadik
„
az
n
v
f negyedik
„
w T)
ff
a g ötödik
„
„ „
„
az a hatodik
„
„ „
„
a h hetedik
„
„ „
„
a c nyolcadik
Ekként az alapul felvett (vagyis első ízben megnevezett) hangot első-nek számítva s hozzászámolás útján lépcsőnként haladva a második helyen
megnevezett hangig, bármely hangközt meghatározhatunk. Az így elért meghatározás szolgál az
illető hangköz megnevezése gyanánt is, oly módon,
hogy a rendszámot jelölő ( i k ) képzőt elhagyva,
e rövidített számnevet használjuk fel hangköznév gyanánt. A fenti példánál maradva: r—d
— másod-, c—e = harmad-, c—f — negyed-,
v.—g — ötöd-, e — a — hatod-, c—h = heted-,
C—c = nyolcad-hangközt alkot.
Példák:
a) dallami hangközök :
0
—
-W
fr^
I1
Lv_L
——
w
harmad,
negyed.
ötöd.

másod,

heted,

nyolcad,

hatod;

b) összhangzati hangközök:

EpI^E! .
-R
r/Ts
V- L
•y

harmad,
_

ötöd,

másod,

negyed,

L—.

hatod,
heted,
nyolcad.
Mivel a hangközök ezen meghatározása a lépcsőfokok hozzászámlálásán alapszik, ezt a meghatározást a hangközök mennyiségi meghatározásának
nevezhetjük.
Ez a meghatározás azonban nem elégséges s
nem elég pontos; ha ugyanis figyelembe vesszük
a természetes hangsornak azon tulajdonságát, hogy
a hangsor szomszédos hangjai nem egyforma
távolságra vannak egymástól, amennyiben az e—f
és h—c névvel jelölt hangok csak fólhangnyi,
a c — d, d—e, f—g, g—a, a — h névvel jelölt
hangok pedig egész hangnyi távolságúak: azonnal
megállapíthatjuk, hogy a természetes hangsorból
alkotható (egyazon mennyiségi névvel ellátott)
hangtávolságok is különbözők lehetnek.
A természetes hangsor szerkezete ugyanis a
következő:
1 1 4 1 1 1
11 1 1 1 1 1
1 1
. . . C D E F G A H c d e ' f g a h~c d' e ' . . .
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A szomszédos hangoknak, vagyis a másodoknak nagyobb (egész hangnyi) vagy ki-ebb (fél
hangnyi) voltából következik, hogy a harmadok
szintén kétféle távolságúak lehetnek ; a nagyobbik
fajta (c—e, f—a, g — h) két egészhangnyi terjedelmű (vagyis 1 + 1 összetételű), míg a kisebbik fajta (d—f, e—g, a—c, h—d) 1 + 1 hangból
áll; kétfélék a negyedek is, vannak olyanok,
melyek 1 —
—
| 1—
—
[ 1 hangból állanak (c—f,
d—g,
e—a, g—C, a — d, h—e). s van egv olyan is
( f — h j , melynek terjedelme 1 ——
j 1 —1— 1 hang;
az ötöd szintén kétféle; 3 egész és 1 fél hang
(1 —
—
j 1 ——
I 1 + -J-) összetételűek, a nagyobbak
(c—g, d — a, e—h, f—c, g—d, a—e), s van
egy, melyben 2 egesz és 2 fél hang (1 + 1
+ 1 + 1) foglal helyet (h—f);
a hatodoknál
szintén kétféle terjedelmet okoz az, hogy vagy
csak 1 félhang társul az egészekhez (1 + 1
+ 1 + 1 + 1), s az ilyenek a nagyobb távolságúak fc—a, f—d, d—h, g—e), vagy pedig
mindkét félhang helyet foglal a hatod keretebea;
ezek a kisebbek (e—c, a — f , h—g); épígy a
hetedek is aszerint lehetnek nagyobbak vagy
kisebbek, hogy a félhangoknak csak egyikét vagy
mindkettejét tartalmazzák; az előbbiek a nagyobbak (c—h, f—e) utóbbiak a kisebbek (d — c,
e—d, g — f , a—g. h—a;) az összes hangközök
között csak a nyolcadok egyforma terjedelműek,
mert valamennyiük egyformán tartalmazza mind
az 5 egész s mind a 2 félhangot.
Látjuk tehát, hogy a nyolcadot kivéve, a termeszetes hangsornak minden hangköze kétféle
alakot ölthet, aszerint, amint terjedelme kisebb
vagy nagyobb. Ez a hangközöknek minőségbeli
különbözete.
E különbözet szabatos megjelölése céljából a
hangközöket alkotó hangok együtthangzása által
okozott hangérzetek megfigyelésére van szükségünk.
Tapasztalati (érzékleti) úton megállapíthatjuk,
hogy a nyolcadot alkotó hangok együtthangzása
teljesen egybeolvadó, annyira, hogy bizonyos
hangrégiókban (pl. az orgona legalsó vagy legfelső hangterületén) nem is tudjuk hallásunkban
elkülöníteni a nyolcadtávolságban elhelyezkedő
hangokat. Ezen han^hatasnál fogva a nyolcadot
tiszta hangköznek szokás nlvezni, C—c. D—d,
E — e stb., tehát tiszta nyolcadok.
Szintén az összeolvadó hangok hatását erezteti
az az ötöd, melynek összetétele 1 + 1 + 1 + 1
hang, s az a negyed, mely 1 + 1 — 1 hangból
áll; ez alapon ezen hingtávolságokat is t 'szta
hangközöknek szokás nevezni; pl. c—g, d—a,
tehát tiszta ötödök, c — f , d—g tiszta negyedek.
Az az ötöd, melynek összetétele 1 + 1 + 1 + 1
hang, egyáltalán nem érezteti a hangoknak azon
zavartalan egybeolvadását, melyet a tiszta ötöd
hangoztatásánál érzékelhetünk; az ily terjedelmű
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ötöd a szóthangzás, a hangzavar érzetét kelti
bennünk; ez a félhangnyi különbözet tehát alapjellegében változtatja
meg a tiszta ötöd hanghatását s ettől élesen különbözővé teszi; minthogy
pedig az ily terjedelmű ötöd a tiszta ötödnél
szűkebb terjedelmű, azért szűkítettnek neveztetik ;
h — f — szűkített ötöd.
Ép így az a negyed is, melv 3 egész ( l - ) - l - ) - l )
hangból tevődik össze, korántsem oly kellemesen
összehangzó, mint azok, melyeket fentebb tiszta
negyedeknek neveztünk; a félhangnyi különbözet
itt is teljesen megfosztja a tiszta negyedet az ő
nyugalmas, kellemesen egybecsengő hatásától; s
mert ez a terjedelme a negyednek egy félhanggal
bővültebb a másiknál: a negyednek ezen fajtáját
bővített negyednek szokás nevezni; /'—h — bővített negyed.
A harmadolnál
és hatodoknál egészen más
jelenséggel találkozunk. Mint fentebb láttuk, a
kétfelé terjedelem itt is megállapítható; de együtt
hangoztatvan akár a kétféle harmad, akár a kétfele hatod hangjait, azt vesszük észre, hogy az
a különbözet, mely a kisebb és nagyobb fajta
harmad vagy hatod között van, egyáltalán nem
érinti, nem módosítja, alapjelleg szerint nem
változtatja meg az összehangzásnak azt a nyugodt,
kellemesen ható érzetét, mely zavartalanságával
egyformán kielégít bennünket; vagyis pl. c—e
és d—f harmadok, vagy c—a és e—e hatodok
egyformán összecsengő hangokból állanak, dacára
annak, hogy terjedelmük, minőségük különböző;
ep azért ezen hangközök megnevezésére nem is
hasznaihatjuk a „tiszta" megjelölést, hanem terjedelmük különbözősége mellett is egyhatású
alapjellegüket véve tekintetbe: egyenlő értékű,
koordinált (egyfokúságot kifejező) elnevezésre van
szükségünk; ebből az okból nevezik a természetes
hangsor nagyobb terjedelmű harmadait és hatodait nngy hangközöknek, kisebb terjedelmű
harmadait es hatodait kis hangközöknek; t e h á t :
C—e — nagyharmad; d — f — kisharmad : C—a
— nagyhatod ; e — C — kishatod.
Ilyenforma az eset a másod- és heted- hangközöknél is, ahol t. i. a félhangnyi hangkülönbözet
epúgy nem változtatja meg az illető hangköz
alapjellegét, mint ahogy a harmadoknál és hatodoknál láttuk. Amíg azonban a harmadoknal és
hatodoknál ez az alapjelleg a hangközt alkotó
hangok kellemes összecsengéseben határozódott,
addig a másodok és hetedek (úgy kisebb, mint
nagyobb terjedelmű formájukban) egyaránt a
bizonytalanság, az önállótlan-ág, a kibontakozást
kívánó hangzavar erzetét keltik bennünk: és
mivel a kisebb és nagyobb terjedelmet okozó
félhangnyi különbözet e hanghatást nemcsak hogy
lenvegében nem formálja át, de egyáltalában
nem is érinti, ép azért itt is a kétféle minőség
egymásmellé rendeltségeliez illően koordinált
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(egyazon fokúságot jelentő) hangnévre van szükségünk, vagyis a nagyobb terjedelmű másodot
és hetedet nagy hangköznek, a kisebb terjedelmű
másodot és hetedet kis hangköznek nevezzük,
így : C — d = nagymásod ; e — h — nagyheted ;
e — k i s m á s o d ; g — / ' = kisheted.
A hangközök e minőleges megnevezését is
számbavéve, a természetes hangsorban levő hangközök imígy sorakoznak:
nagymásodok:

harmadok :

kishaimadok :

tiszta negyedek:

szűkít, ötöd i
-1Hnagyhatodok
f/Xv
rvj

1
j

a-

kishatodok:

hetedek :

í

—r
1 S3--

J 1

j

_

nagy-

kishetedek:

tiszta
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Ez a példasorozat azt is mutatja, hogy a kemény hangnemű C hanglétrában a hangközök a
következőkép helyezkednek el:
Hangközök:
az
I. lépcsőn
a
II.
„
a IIL
„
a IV.
„
az V.
„
a VI.
„
a VII.
„

2.
n.
n.
k.
n.
n.
n.
k.

3. 4. 5. 6.
n. t. t. n.
k. t. t. n.
k. t. t. k.
n. b. t.- -n.
n. t. t. n.
k. t. t. k.
k. t. sz. k.

7.
n.
k.
k.
n.
k.
k.
k.

8.
t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.;

vagyis nagymásod van az I., II., IV., V., VI.
lépcsőn; kismásod a III. és VII. lépcsőn; nagykisharmad
harmad van az I., IV., V. lépcsőn;
a IL, III., VI. és VII. lépcsőn; tiszta
negyed
van az I., IL, III., V., VI., VII. lépcsőn; bővített
negyed a IV. lépcsőn; tiszta ötöd van az I., II.,
III., IV. V., VI. lépcsőn; szűkített ötöd a VII.
lépcsőn; nagyhatod van az I., II., IV., V. lépcsőn ; kishatod a III., VI., VII. lépcsőn; nagyheted van az I. és IV. lépcsőn, kisheted van a
II., III., V., VI., VII. lépcsőn; valamennyi lépcsőn tiszta nyolcad foglal helyet.
*
Ugyanezek a hangközök találhatók fel a (természetes, vagyis módosítatlan lépcsőjű) lágy
a hanglétranemben is, csak lépcsőbeli vonatkozásuk más, amennyiben a lágy a hanglétra lépcső
számait összehasonlítva a vele párvonalas kemény
C hanglétra lépcsőszámaival, azt találjuk, hogy:
a lágy
a kemény
a hanglétra
C hanglétra
VI. lépcsőjével,
I. lépcsője
VII.
II.
„
Uh
„
I.
IV.
„
II.
V.
„
III.
TVvr.
„
V.
VII.
Minthogy a hanglétranemek (skálák) szerkezete
teljesen egy és ugyanaz, világosan következik,
hogy bármely létranemet vegyünk is fel alapul
a hangközök megszerkesztésére, ugyanazt az eredményt fogjuk kapni, amit fentebb a kemény C,
illetőleg (a természetes) lágy a létranemre vonatkozóan kaptunk. Csak a hangnevek lesznek mások,
de a hangközök minősége s azoknak a hanglétra lépcsőin való elhelyezkedési viszonya nem
változhatik. A természetes hangsor alapján meghatározott hangközök tehát minden kemény és
minden (ú. n. természetes) lágy hanglétra hangjaiból megszerkeszthetők.
Vegyük pl. a D hang magasságára szerkesztett
kemény hanglétrát:
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D E Fis G A H eis d ;
I. II. III. IV. V. VI. VII. VI[I.
ennek kismásodai: fis—-g, eis — d; nagymásodai:
d—e, e—fis, g—a, a—h, h — cis; kisharmadai:
e—g, fis—a,
h—d,
eis—e;
nagyharmadai:
d—fis, g—h, a—eis;
tiszta negyedei: d — g,
e—a, fis—h, a—d, h—e, eis—fis; bővített negyede : g—eis; tiszta ötödei: d—a, e—h, fis—eis,
g—d, a—e, h—fis;
szűkített ötöde:
eis—g;
nagyhatodai: d—h. e—eis, g—e, a—fis; kishatodai: fis—d,
h—g, eis—a;
nagyhetedei:
d—eis, g—fis; kishetedei: e—d, fis—e, a—g,
h — a, eis—h.
A hanglépcsők esetleges módosításai által keletkező hangközökről, helyzetük változtatásáról
— valamint arról, hogy miként szolgálnak e hangközök a harmóniák alkotórészei gyanánt — egy
más alkalommal szólunk. A mondottakhoz csak
egy megjegyzést fűzünk — ami a kétszólamú
dalokban előforduló hangközök elemzéséből bebizonyítást fog nyerni — azt t. i., hogy a népisk.
énektanítás fokán az összes hangközök közül
különösen az összehangzó hangokból eléállók
nyernek különösen alkalmazást, míg a széthangzást okozók csak kivételesen, vagy egyáltalán
nem fordulnak elő a népisk. használatra szánt
kétszólamú dalokban.
A gyermek fejletlen hallóérzéke csak az összhangzó ( = consonans) hangközöket kedveli, a
széthangzó hangközök (:= dissonansok) inkább
zavarják, mint gyönyörködtetik a gyermeket.
Sz. B

Tanítók tanácsadója.
H. I. Ntpcsány. A magánszerződés alapján alkalmazott tanítók jogviszonyai szerződésük szerint bírálandók el. Az alkalmaztatás időtartamára nézve a
kölcsönös megegyezés irányadó. Ha a magán-iskolafenntartó a szerződés pontozatait önnel szemben be
nem tartotta és kellő kielégítés nélkül bocsátotta el,
és föltéve, hogy az azonnal való elbocsátásra okot
nem szolgáltatott, jogos igényeinek kielégítése céljából a járásbírósághoz kell fordulnia, amely rendszerint
három havi fizetést szokott megítélni. A magániskoláknál működő tanítók járandóságainak kiszolgáltatása
körül fölmerült vitás kérdésekben ugyanis nem a
közigazgatási bizottság, hanem a bíróság dönt. —
A. Gy. Eboes. Az állam énektanítás céljából külön
tanítókat nem alkalmaz elemi iskoláknál; ennélfogva
az ezen alkalmaztatáshoz fűzött egyéb kérdései tárgytalanok. — Sz. Gy. Avsra. A tanítók hivatalaik után
járó jövedelmeikre nézve az 1875. évi XXIX. t.-c. 27.
§-a és az 1886. évi XXII. t.-c. 138. §-a alapján a
községi adótól mentesek. Hogy ennek dacára önt
tanítói illetménye után mégis megrótták községi pótadóval, annak oka csakis a kivetést eszközlő közeg
járatlanságában kereshető. Tessék az idézett szakaszokra való hivatkozással kérni a törlést. — F. P.
Beregszász. Az államvasutak által Horvátország- és
Szlavóniában fenntartott elemi iskolák tanítóit a kereskedelemügyi miniszter nevezi ki. — P. V. Ktor. A
felhozott okok nem oly jelentékenyek, amelyek az
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iskolaszéki választás megsemmisítését vonhatnák maguk után. — E. óvónő. Lehet folyamodni általánosságban is, a hely megjelölése nélkül; de hogy célt
ér-e ily módon, azt mi nem tudhatjuk. Ha a tanfelügyelőség ismeri működését, akkor ajánlatosabb lesz
ezúton fölterjeszteni kérvényét. Ha többfelé pályázik,
a kívánt mellékleteket mindegyik kérvényéhez csatolja. Az esetről esetre megüresedett állásokról csak
a minisztérium adhatna útbaigazítást. — S. V. 11 Mi tu.
Hogy nyugdíjügyében a minisztérium minő álláspontra
helyezkedik, arra nézve még megközelítő tájékoztatást
sem nyujthatunk. Azt azonban saját érdekében ajánljuk, hogy kellően megokolt folyamodványban mielőbb
kélje a terhére egyszer már előírt járulékok újból való
kirovását s közbeeső szolgálatainak beszámítását. Lehet,
hogy teljesítik kérelmét. — R. 1. Az egyszerre történő levonás miniszteri rendeleten alapul; ha tehát
ettől eltérően, részletekben kívánja a fizetést teljesíteni, ;iz csak miuiszt. engedély alapján eszközölhető.—
Sz. G. Mpnit. 1. A tanító bolti áron csak ott árusíthat tankönyveket, ahol nincs könyvkereskedés. Ott
azonban, ahol könyvkereskedő van. az árusítás tiltott
dolog s az ez ellen vétő tanító az 1884. évi XVII. t.-c.
értelmében 100 K-ig terjedhető s elzárásra változtatható pénzbüntetéssel sujtatik. A kereskedelemügyi
miniszter ugyanebben a kérdésben 5909/1891. sz. a.
oly értelmű rendeletet adott ki, hogy oly községekben,
ahol könyvkereskedés nincs, tehát a növendékeknek
nem áll módjukban a szükséges tankönyveket megszerezni, a könyvek beszerzéséről a községnek kell
gondoskodni. 2. A tanítói lakás az igazgató-tanítót
illeti meg elsősorban. Ha ennek viszonyai olyanok,
hogy a lakást el nem foglalhatja, a gondnokság javaslata
alapján a tanfelügyelőségnek feladata elbírálni, hogy
az alkalmazott tanítók közül kinek adassék a lakás. —
F. I. Mtócz. Tessék az eddigi gyakorlathoz alkalmazkodni. — S. 1'. lbély. Ha tandíjak címén nem
folyik be az az összeg, amely önnek díjlevélileg biztosíttatott, aickor az iskolafenntartónak a hiányt föltétlenül pótolnia kell. Azért azonban már nem szavatolhat, hogy még a teljesen szegény tanulók is fizessenek tandíjat, vagy ha ezek ezt nem teszik, az
iskolafenntartó térítse meg ebbeli járandóságát akkor
is, ha a megállapított összeget már behajtotta. —
K. M. A népoktatási törvények a tanítói lakás helyiségeinek kiterjedését nem állapítják meg. Irányadónak
lehet venni e tekintetben azokat a méreteket, melyek
a vallás- és közokt. miniszter által kiadott „Építkezési
mintatervek "-ben megállapíttattak. Ezen méretek betartása azonban a hitfelekezetekre nézve nem kötelező.
Bár lakása az állam által épített tanítói lakás kiterjedésén alul van, azért a tisztes lakás fogalmának
mégis megfelel. Arra nincs mód, hogy „hatóságilag"
köteleztesse az iskolafenntartót más lakás építésére. —
A. A. Mrdna. A minisztérium nem azért engedélyezte
a fali olvasótáblákat és szemléltető-képeket, hogy
azokat szekrényben, zár alatt tartsa, hanem hogy
azokat, mint az oktatás segítőeszközeit, alkalmazza.
Az csak nem lehet komoly érv a zár alá helyezés
mellett, hogy a por mögéjük húzódik. De hogy is
fordulhat hozzánk tanító ily kérdéssel V — Sell. I.
Vpáez. 1. A népokt. törvény 80. §-a alapján a közoktatásügyi miniszternek jogában áll ott felállítani
népoktatási tanintézeteket, ahol azt szükségesnek látja.
Valamely hitfelekezeti iskolát azonban a miniszter
csak akkor vesz állami kezelésbe, ha ahhoz az érdekelt
egyházi hatóság előzetesen hozzájárul. 2. Nincs módunkban önt útbaigazítani a tekintetben, hogy hol
vannak tervbe véve új állami iskolák. 3. Ezt a kérdését nem értjük. — K. 15. Ha állami vagy másjellegű
iskolánál tanítónői alkalmaztatást nyer, a férje után
élvezett özvegyi nyugdíjat változatlanul megtartja. —
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Z. I. Mdós. Az utód eljárása teljesen jogos. A fizetés
kiegészítő részét képező taadíj ugyanis, mint minden
más egyéb illetméoy, nem a tanítási idő tartamára,
hanem egy évre van megállapítva. Az elhalt tanító
özvegyét a férje által élvezett illetményeknek félévi
része, tehát az évi tandíjnak is csak a felerésze illeti
meg ; az azon időre eső részre, amidőn az utód állása,t
elfoglalta, az özvegynek semmiféle igénye nincs. —

Különfélék.
Iskolai adókedvezmény.
a) Az 1868: XXXVIII.
t.-c. 36. §-ában a hitfelekezeti iskolát fenntartóknak
biztosított községi iskolai adókedvezmény fennáll 5 % erejéig
a községi pótadóval szemben is, ha a község
iskolai adót nem ret ki, hanem a községi iskola
fenntartási szükségletét községi pótadóval fedezi.
b) A 36. § kedvezményének érvényesítésénél nem
az összes felekeseti lakosok összesített felekezeti
adóját kell számítani, hanem csupán a felekezet
egyes tagjainak a felekezeti iskola fenntartásához
való egyéni hozzájárulását, viszonyítva
egyéni
állami adójuk összegéhez.
így ítélt a kir. közigazgatási bíróság 1907. évi
5320. K. sz. következő határozatában: O Felsége
a király nevében a magy. kir. közigazgatási bíróság S. vármegye törvényhatósági bizottságának
N. község 1900. évi költségvetése ügyeben 1906.
évi október 9-én, 333. szám alatt hozott határozatának azon része ellen, mely a n.-i izraelitáknak a községi iskola fenntartásához való hozzájárulására vonatkozik, N. község elöljárósága által
beadott panaszt 1909. évi május hó 25. napján
tartott nyilvános ülésében az 1896: XXVI. t.-c.
50. S-a alapján tárgyalás alá vévén, következőleg
ítélt: A magy. kir. közigazgatási bíróság a pana-z
következtében megállapítja, hogy a n.-i izraelita
hitközség tagjai a n.-i községi iskola 1906. évi
fenntartási költségekre kivetendő községi adónak
5%-ot meg nem haladó részéhez csak annyiban
tartoznak hozzájárulni, amennyiben az izraelita
hitközség tagjainak az izraelita iskola fenntartási
költségeihez való egyéni hozzájárulása azok pgyenileg számbaveendő adójának 5%-át nem meríti
ki. A községi iskola fenntartására fordítandó községi adónak 58/o-ot meghaladó része azonban az
izraelitákat a többi községi lakosokkal és birtokosokkal egyenlően terheli. Indokok: Az 1868. évi
XXXVIII. t.-c. 36. S a értelmében azok a községi
tagok és birtokosok, akik a törvényben kijelölt
kellékeknek megfelelő hitfelekezeti iskolát tartanak fenn, csak annyiban köteleztetnek a községi
iskola fenntartásához járulni, amennyiben az az
összeg, amellyel saját hitfelekezeti iskolájuk fenntartásához pénzben vagy terményekben járulnak,
egyenes adóik öVo-át nem meríti ki. Minthogy
az iratok azt tanúsítják, hogy a n.-i izraeliták
népiskolája már 1840. évtől fennáll, a népiskolai
törvényben megjelölt kellékeknek megfelel, es
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hogv annak fenntartásához az izraelita hitközség iskolai adót pótolja. Habár tehát a községi öntagjai egyénileg is hozzájárulnak, rájuk nézve a kormányzati jognál fogva a községi adóból 5°/o36. S-ban körülírt kedvezmény föltételei fenn- nál többet fordít is az iskola fenntartására, az
forognak. A népiskolai törvény 35. S-a értelmé- 5"/o-ot meghaladó többlethez való hozzájárulástól
ben a községi iskola terheinek fedezésére az a népiskolai törvény 36. S-a senkit nem menállami adók 5%-a erejéig kivethető iskolai adó tesíthet, mert e részben a községi adóhoz való
szolgál. Minthogy azonban N. község az iskolai hozzájárulás feltételeit már az 1886: XXII. t.-c.
adó kivetését mellőzte s a községi iskola fenn- rendelkezései szabályozzák. A 36. § kedvezményétartási szükségletét a rendes községi költség- nek érvényesítésénél azonban az izraelitáknak nem
vetésbe állította be és azt az 1886. évi XXII. t.-c. összesített felekezeti adója veendő számításba,
129. S-a alapján a községi lakosokra és birtoko- hanem a hitközség egyes tagjainak az izraelita
sokra kivetendő községi adóval kívánja fedezni, felekezeti iskola fenntartásához való egyéni hozzáa jelen esetben a községi adónak a népiskolai járulása, viszonyítva egyénileg fizetett állami adótprvény alapján kivethető iskolai adónak meg- juk összegéhez. Mert a községi iskola fenntartáfelelő százaléka a 36. § rendelkezése szempont- sához való hozzájárulás — történjék az akár
jából az iskolai adót helyettesíti s annak jellegé- iskolai, akár községi adó kivetése útján — a
vel bír, ezért tehát a 36. S-ban megállapított községi lakosokat és birtokosokat egyénileg terkedvezmény az iskola fenntartására fordított köz- helő kötelezettség. Ezzel az egyéni kötelezettségségi adónak 5°/o-áig szintén érvényesül. Az elemi gel szemben pedig a 36. S egyéni kedvezményt
népiskolai oktatás ingyenességéről szóló 1908. biztosít azon községi tagok és birtokosok részére,
évi XLVI. t.-c. 4. §-ában is kifejezésre jut az az akik a törvényes kellékeknek megfelelő felekezeti
elv, hogy abban az esetben, ha az iskolai adó ki népiskolát tartanak fenn. A 36. S tehát a kednem vettetik, a községi adónak az az összege, vezményben nem a felekezet egyetemét, hanem
mely a községi iskola fenntartására fordíttatik, a annak egyes tagjait részesíti, a felekezeti iskola
népiskolai törvény 35. S-ában meghatározott 5°/o fenntartására fordított szolgáltatásuk és állami
erejéig kivethető iskolai adót pótolja. Ugyanis az adójuk arányában. Ezen indokoknál fogva a jelen
idézett törvény 4. S-a az e törvény alapján kér- ítélet rendelkező része értelmében kellett hatáhető államsegély tekintetében fenntartja a nem- rozni.
állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a köz— Az első cigányiskola. A Budapesti Hírségi és hitfelekezeti tanítók járandóságairól szóló
lapból vesszük át a következő sorokat: Hossza1907 : XXVII t.-c. 12. §-ának azt a rendelkezését,
dalmas előkészületek után szept. 11-én megnyílt
hogy a községnek államsegély engedélyezéseért
az első magyar cigányiskola, az aradmegyei Panbenyújtott folyamodványa nem vehető tárgj^alás
kotán. Az iskola a község határában, Biris Mitru
alá," ha a község az 1868. évi XXXVIII. t.-c.
földesgazda házában van. A háztulajdonos szép
35. S-a által engedélyezett iskolai adót ki nem
tisztára kimeszeltette a tanteremül szolgáló hevetette, vagy ki nem merítette. Kimondja azonlyiséget, amely természetesen még fogyatékos fölban az 1908. évi XLVI. t.-c. 4. S a, hogy ennek
szereléssel fogadta magába a negyvenhat kis cia föltételnek eleget tesz az a község, mely az
gányfiút. A beírás e hó 11-én történt meg. A
iskolai adót nem veti ki külön, hanem a községi
szülőket és a gyerekeket jó előre értesítették a
adóba beszámítva, ha igazolni tudja, hogy a köznevezetes aktusról. Meglepő az a nagy érdeklőségi adóból legalább annyit fordít iskolájának
dés, amely a cigányok között megnyilvánult. A
fenntartására, amennyi a községi tagok egyenes
füstösképűek csoportja már reggel hat órakor
állami adója 5%-ának megfelel. De ennek az
körülfogta az iskolát. CsóJcy Gusztáv, a cigányelvnek az alkalmazása a 36. § végrehajtásának
iskola tanítója, írta be a jelentkezőket. Hat óra
is egyik elengedhetetlen föltétele; mert ha az
után Nóvák Tula tíz esztendős sátoros cigány
abban meghatározott kedvezmény csak az iskolai
büszkén kiáltozta:
adóval szemben érvényesülhetne, a községi adó— Be vagyok írva. Én voltam az első !
val szemben pedig nem, a 36. § rendelkezésének
Azzal beült egy hátsó padba és délig sem levégrehajtása bármikor meghiúsítható lenne azzal i
az eljárással, hogy a község az iskolai adót külön hetett onnét kicsalogatni. Ezután jöttek : a Nóvák,
nem veti ki, hanem a községi iskola fenntartási a Kovács és a Lakatos gyerekek sorai. Ezek szinszükségletét községi adóból fedezi. Másrészről azon- tén beültek a padokba és várták, hogy milyen
ban a 36. § kedvezménye a községi iskola fenn- is lesz a tanítás. A tanítás azonban csak másnap
tartására fordított községi adónak csak 5%-áig kezdődött meg. Erre az alkalomra a cigánysorból
terjedhet; mert a kedvezmény csakis a 35. § ban öreg és ifjú egyaránt megjelent, egészen megszabályozott külön iskolai adóra, illetőleg a fent töltötték a termet és az udvart is. Aki nem fért
előadottak értelmében a községi adónak arra a be az iskolába, az ablakon szólt be :
— Az én fiamat tanítsák legelőször, mert úri
részére vonatkozik, mely az 5 % erejéig kivethető
mesterségre akarom adni!
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Egyszerre pedagógus lett valamennyi s mindegyiknek volt valami megjegyezni valója. Az apa
szigorú bánásmódot kért a fia számára, az anya
pedig síró hangon jelentette ki, hogy az ő fia
nincs ám a veréshez szokva, azért ne is bántsa
a tanító úr. Némelyik különös tehetséget vélt
fölfedezni a fiában és azt ajánlotta a tanító figyelmébe. A tanító kilenc óra után, amíg a gyermekek szépen elhelyezkedtek a padokban, kijelentette a szülőknek, hogy most már a komoly
munka ideje következik, s el kell hagyniok a
helyiséget. De a cigányszülők nem mozdultak.
Végre Móc Lakatos Ferenc, aki a pankotai cigányok közül legtökéletesebben beszél magyarul,
távozásra hívta társait, előbb azonban arra kérte
Csókyt, hogy tanítsa szeretettel a gyerekeiket és
ők hálásak lesznek.
— Csak egyet kötünk ki, — mondta — hogy
ebbe az iskolába, mást, mint cigánygyereket, ne
vegyenek föl, mert ezt nekünk állította föl a kormány, ehhez hát csak nekünk van jogunk.
A tanító megnyugtatta őket, s erre elhagyták
a termet, de nem mentek tovább az udvarnál.
Óvatosan letelepedtek az ablak alatt és vigyáztak
a gyerekeikre. Odakint aztán sugárzó arccal hallgatták, amint a tanító imádságra tanította fiaikat.
Megható volt, amint a rongyokba burkolt cigányfiúk csillogó szemmel, összekulcsolt kézzel imádkoztak: „Szeress engem, jó Istenem, szüleimet
tartsd meg nekem! Oltalmazzad kis tanyánkat,
áldd meg, áldd meg szép magyar hazánkat!"

— Református

elemi

iskolák

Kálvin

ünnepélyének programmja. E cím alatt a
f. évi október hó 31-én, a református elemi népiskolákban megtartandó Kálvin-ünnepélyre Fülöp
József körmendi ref. lelkész egy kis füzetet szándékozik kiadni, mely tartalmazni fogja az ünnepélyen használható megnyitó- és záróbeszédeket,
a reformáció ismertetését; közli továbbá Kálvin
életét s 3 alkalmi költeményt, de ki lesz jelölve
3 alkalmas ének is. Szóval, egy kész programmot ad 15 rövid pontban, melyek mindegyike
egy-egy növendék által könnyen előadható. A
füzet ára 50 fillér lesz. A megrendelés csakis az
ár előzetes beküldése esetén fog elintéztetni.
Kívánatos lenne a mielőbbi jelentkezés, hogy a
nyomatandó példányok száma felől a szerző tájékozva lehessen.
— Iskolaszentelés Fertőhomokon. Fertőhomok községe mintegy húszezer korona költségen
új népiskolát épített, mely a tanítólakást is magában foglalja. Az ú j iskola néhány lépésre van
a templomtól, igen impozáns, szép épület, hosszú
homlokzattal az utcára. A derék község áldozatkészsége annyival figyelemreméltóbb, mert csak
nyolc évvel előbb építette újjá templomát,
amely mintegy nyolcvanezer koronát emésztett
fel. Az ú j templom mellé most már megépítették
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az új iskolát is és azt nagy ünnepiesség mellett
avatták fel. Az iskola fölszentelését Balics Lajos
apátkanonok, egyházmegyei főtanfelügyelő végezte,
Nemess Sándor peresztegi esperes ós Bóka József
hidegségi plébános segítsége mellett. A fölszentelést megelőzően szentmise volt a templomban,
majd ennek befejeztével Balics Lajos a szószékről mondott nemes lendületű beszédet az
iskola és a keresztény szellemű nevelés nagy
feladatairól. Majd az új tanító tette le a hitvallásos esküt. Ezután a beszentelés következett,
majd Pacséri Károly dr. tanfelügyelő mondott
igen szép és hazafias beszédet, mire az ünnep
véget ért.

— Az Eötvös-alap új számtartója. Az
Eötvös-alap augusztusi közgyűlése tudvalevően
elfogadta Sebő Béla eddigi számtartónak lemondását és utasította az elnökséget, hogy a választmánnyal egyetértőleg gondoskodjék e tisztség
ideiglenes betöltéséről. A választmány legutóbb
tartott ülésén Jtácz József fővárosi tanítót, eddigi
ellenőrt bízta meg a számtartói teendők ellátásával, az ellenőri tisztséget pedig Gergely István,
fővárosi igazgató-tanítóval töltötte be. Itt hívjuk
fel az Eötvös-alap tagjainak figyelmét arra, hogy
a számtartó nem kezel pénzt s így az Eötvösalapnak szánt pénzküldemények nem az ő nevére,
hanem Tanítok Eötvös-alapja,
Budapest címen
küldendők be. A számtartóhoz egyéb ügyekben
intézett megkeresések a Tanítók Házába (Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 17) intézendők. Belépni szándékozók ugyanide küldik nyilatkozatukat.
— Miniszteri elismerés. A közoktatásügyi
miniszter Benedek Vincének, a győri evang.
egyházközség egyik tanítójának, a tanügy és a
közügyek terén szerzett érdemei elismeréseül
évi 200 korona fizetés természetével bíró személyi
pótlékot engedélyezett.
— Műkedvelői előadás. A badalói ifjúsági
leányegylet folyó évi augusztus 15-én műkedvelői
előadással egybekötött táncmulatságot rendezett,
mely alkalommal színre került Lampérth Gézának
„Megjöttek a huszárok" című idillikus vígjátéka.
Az összes szereplők ügyes játékukkal a nagy
számban jelen volt vidéki és helybeli vendégek
teljes tetszését vívták ki. A befolyt jövedelem
részben a beregmegyei szegény iskolásgyermekek
felruházására, részben az egyesület alapjához
adatott.
Tartalom: A hitoktatás nyelve. Berze Nagy
János dr. — A vallásos erkölcsi nevelés alapkövetelményei. Tamás Károly. — A kolozsvári továbbképző
tanfolyamról. Horváth Lajos. — Utasítás és gyakorlati
tanácsok az iskolai séták- és kirándulásokra. — Hivatalos rész. — Szépirodalom : Az én iskolám. Major
István. — Melyik a szebb ? B. Patak Ilona. — Bús
az erdő. Borsodi László. — Alkony. László István. —
Közkatonák. Bániélné Lengyel Laura. — Irodalom és
művészet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék.
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Iskolai Dalgyűjtemény.
Szerkesztik: HACKL N. LAJOS és SZTANKÓ BÉLA.
Tiossan.

Fohász.

Zoltai

M.

22

NÉPTANÍTÓK

38. SZAAL.

LAPJA.

GYERMEKDALOK.
1. Ima a szőlőkért.
•tili

2. Oh

rem - tőm!
ő - ket,

1. Áldd meg min - den
2. Hogy majd jó - sá

jó - val
god - ra

1.

nem, Te i s - te
se - gítsd meg

Fövenvessv

János.

Hall - gasd meg
i
Hogy fel - ne - vei

má - mat:
je - nek,

A - p á - mat,
a
E n is
mél - tó

nyá - inat!
le - gyek.
Pósa

2. Dal a madárhoz.
mf

Mérsékelve, p

iveitsa iei, a-mi

]0 van

oen - nem,

*

r

u n t a - m i s meg

Fövenyessy

János.

joo-oa ien - n e m .

Hetyey
Fövenyessy

3. Téli dal.
Tjossarsluín.

r

Lajos.

Gábor.
János.

—=

b U l> \)
I
i
é - ne-kes ma - dár - nak,

' b b b
Más enyhébb ég

I
a - latt,

U V

U

.1

I

szeb ) vidéken jár - nak.
Lévay
József.
Felelős szerkesztő: Benedek Elek.

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Új népiskolai Értesítő-Könyv.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium az állami népiskolák
részére vtj beosztású Értesítő-Könyvet adott ki.
Ezen új Értesítő-Könyv a m. kir. tud.-egyetemi nyomdánál kapható.
Bolti ára 18, nettó ára 14 fillér. Minden megrendelőnek nettó-áron
szolgáltatjuk ki s a pénz előleges beküldése mellett, portómentes iskolai hatóságok és intézeteknek, portómentesen küldjük meg.
Mutatványpéldányokat nem szolgáltatunk belőle ki.
A m. kir. tud.-egyetemi

A tanítóképző-intézetek

nyomda

igazgatósága.

figyelmébe.

A tanítóképző-intézetek számára szolgáló Csiky-féle Alkotmánytan máikapható.
A m. kir. tud.-egyetemi
nyomda
igazgatósága.

P Á L Y Á Z A T O K .
A táti (Esztergom megye) róm kath. iskolaszék
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra
pályázatot hirdet. Javadalmazása: 1L388 kataszt. hold
szántóföld, 2-916 hold rét, 394 Q-öl erdő, melyet
javadalmazási jegyzőkönyv szerint a3 hitközség mivel,
természetben 18'6 hl. rozs, 20 m tűzifa váltsága
120 korona, tandíj a mindennapi tankötelesek után
160 korona, ismétlősökért 40-korona, községtől 63 korona, stólából 1200 lélek után mintegy 100 korona,
alapítványokból 5'72 korona, ostyasütésért 2'52 korona. Lakás: 2 szoba, zárt konyha, kamra, pince,
istálló, kocsiszín, 840 f -öl házikert. Kötelessége : az
esztergomegyházmegyei róm. kath. népiskolák tanítóinak szolgálati szabályzatához alkalmazkodva, a tanítói és kántori teendőit felváltott egyszer magyar,
kétszer német énekléssel pontosan teljesíteni. A kellően fölszerelt kérvények főtiszt. Pehatsek Artúr úi
iskolaszéki elnökhöz Dorogra, szept. 23-ig nyújtandók
be. Választás napján, szept. 25-én reggeli 10 órakor,
a személyes megjelenést saját költségükön az iskolaszék megkívánja. Az állomás okt. 1-én elfoglalandó.
Seres Ferenc, iskolaszéki jegyző.
(1612—II—2)
A szekszárdi ref. el. iskolánál a 2-ik sorszámú
íitanítói állomásra pályázhatnak olyan nőtlen vagy
családos tanítók, kik 5—10 évi tanítási gyakorlattal
rendelkeznek. A fizetés 1100 korona, melyből 183
korona állami segély, ezenkívül törvényes korpótlék.
Háromszobás lakás, konyha, kamra, pince s két db
kert. Kötelessége: az I—II. vegyes osztályok s az ált.
ismétlő-iskolások vezetése. Templomi kanonika-órák
betöltése. Népénekkar vezetése. Az 1-ső sorszámú
tanító betegsége vagy távolléte idején, nemkülönben
a nyári szünidő egyik havában a kántori szolgálat a
2-ik sorszámú tanító kötelessége. Orgonálásban jártas
egyének előnyben részesülnek. Családos tanítóknak
előnyére van az, hogy a városban főgimnázium, polg.
fiú- és leányiskola van. Az állomás f. évi október 1-én
elfoglalandó. A folyamodványok Borzsák Endre ref.
lelkészhez küldendők, szeptember 26-ig. (1649-II-2)
Kézimunkatanítónői állásra pályázatot hirdet a siketnémák ungvári intézete. Bővebbet az igazgatóságnál.
(1657—II—2)

A homonnai nyilvános magán polgári leányiskolához zeneszakra képesített, oki. polg. iskolai tanítónő
kerestetik, ki a német nyelvben tökéletesen jártas.
Pályázatok Kovács Mária igazgatónőhöz, Homonna
(Zemplén vm.) intézendők.
(1536—II—2)
A trencsénhosszúmezöi (Dlhepole) r. kath. elemi
népiskoláknál egy újonnan szervezett tanítónői állásra
pályázat hirdettetik. Felhívatnak mindazok, kik ezen
állást elnyerni óhajtják, hogy előírt képzettségüket
igazoló okmányokkal fölszerelt folyamodványaikat f.
évi szeptember hó 25-ig az iskolaszék elnökségéhez
címezve annál is inkább adják be, inert a későbben
beérkezett folyamodványok figyelembe vétetni nem
fognak. Javadalmazás: államilag kiegészítendő 1000
korona készpénzfizetés, 2 öl tűzifa és az újonnan felépített iskolaépület használata, mely a község központjában van és áll egy kényelmes tanterem, folyosó,
2 elegáns lakószoba, konyha, kamara és ehhez tartozó
melléképületekből. A megválasztott tanítónő beválás
esetén mellékjövedelemre is számíthat. A tót nyelv
tudása megkívántatik. A választás idejéfől a pályázók
későbben fognak értesíttetni. Micsura Rezső körjegyző és az iskolaszék jegyzője.
(1638—II—2)
A kisfeketepataki ág. h. ev. anyaegyház kántortanítót keres. Javadalom államsegélyes. Kellően fölszerelt kérvények a megjelenéstől számított 7 nap
alatt alulírotthoz küldendők. Szklenka Gusztáv ev.
lelkész, Alsósajó (Gömör megye).
(1534—I—1)
A n a g y m e g y e r i izr. népiskola tanítói állást hirdet.
Fizetés: 1100 korona, lakbér 200 korona. A folyamodványok szeptember hó 27-ig Bródi Béla tanító
úrhoz küldendők.
(1535—1—1)
S z e m c s é d községben a „Csehi1' községi iskolánál
megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik.
Javadalmazás: fizetés 495 korona államsegély, 505
korona községi pénztárból fizetve, 80 korona iskolafűtési, 40 korona takarítási átalány; törvényszabta
szabad lakás és kert. Kötelessége: osztatlan iskola
mindennapi és ismétlő-iskolások tanítása. Pályázatok
Kemény Andor iskolaszéki elnökhöz (Felsőireg) nyújtandók be, szeptember hó 28 ig.
(1562—1—1)
Mult, 36. számban hirdetett csarnahói kántortanítói választás október 3-ig meghosszabbíttatik.
(1687—1—1)
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Újmalomsok (pósta: Marczaltő) megüresedett II-ik
tanítói állására pályázatot hirdet. Javadalom: 1000
korona, melyből 628 koronát az egyház, 372 koronát
pedig az állampénztár fizet; egy bútorozott szoba
tisztogatással, fűtéssel, valamint kertilletmény. Kötelessége : az alsó 3 osztályt tanítani, minden kántori
teendőt hetenként felváltva végezni. Oki., ág. h. ev.,
nőtlen férfitanítók fölszerelt kérvényeiket szeptember
28-ig alulírotthoz adják be. Kovács István ev. lelkész,
elnök.
(1594-1—1)
Pályázatot hirdetek a kerczai református anyaegyháznál egy orgonistatanítói állásra, melynek javadalma 2 szobás lakás, melléképületen s szép gyümölcsöskerten kívül 1400 korona, mely föld, termény s
vegyesek megváltása fejében adatik. Iskolafütésre 2
öl fa. Orgonálásban jártasság elengedhetetlen. Ez állás
a törvényben előírt kántori ós tanítói kötelezettséggel
jár s legkésőbb október 1-én elfoglalandó. Pályázatok
szeptember 25-ig az esperesi hivatal címén Egyházasrádócz, Vas megye, küldendők. Kercza, 1909 szept. 5.
Hodossy Lajos, ref. lelkész.
(1619—1—1)
A somogyvári róm. kath. népiskolához egy tanítói
és egy tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Fizetés
mindkét álláson: államsegéllyel 1000 korona, egyszobás lakás, vagy 100 korona. A természetbeni lakást
élvezőnek kertilletmóny fejében fűtés és tisztogatás;
a lakáspénzt élvezőnek 40 korona kertilletmény. A
férfitanító kántorságban díj nélkül köteles segédkezni,
ismétlősöket tanítani, a nőtanító pedig az összes leánygyermekeket hetenként, két órában kézimunkára oktatni. Határidő: szept. 30. Iskolaszék.
(1624 — 1—1)
A györgyarmati róm. kath. iskolánál egy osztálytanítói állásra f. hó 25-ig pályázat hirdettetik.
Fizetése: 1000 korona, havi előleges részletekben;
lakáö, fűtés és takarítás. Kötelessége : az iskolaszék
által kijelölt osztályok tanítása, ismétlők oktatása és
kántoriakban való segédkezés. Kérvények a róm. kath.
iskolaszék elnökségéhez küldendők. (Gyarmat, Győr m.)
(1633—II—1)
Az őriszentmártoni plébánia-hivatal az oláhcziklényi fiőkközségben megürült kántortanítói állásra
pályázatot hirdet. Évi 1200 korona termény- és készpénzfizetéssel. A kérvények szeptember hó 25-ig az
őriszentmártoni plébánia-hivatalhoz benyújtandók.
(1636-1-1)
Bánkút puszta lliászló-majorjában épített községi
elemi népiskolánál rendszeresített tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása : az 1907. évi XXVI.
törvénycikk alapján az állami tanítókéval egyenlően
1000 korona készpénz törzsfizetés, Nagykamarás község pénztárából; az új iskolaépületben 2 szobából,
konyhából és éléskamrából álló lakás és melléképületek, megfelelő iskolai kert használatával. Kötelessége : a hatosztályú elemi iskolai és ismétlő-iskolai,
valamint a női kézimunka-tanítás. A kellően fölszerelt
s Nagykamarás község iskolaszékéhez címzett kórvények 1909 szeptember 26. napjáig küldendők be.
A választás szeptember hó 28-án fog megtartatni.
Az állás 1909 október 1-én foglalandó el. Megjegyeztetik, hogy ezen most hirdetett állásban Váczy Ilonka
okleveles tanítónő egy iskolaévben már működött.
Baross László, iskolaszéki elnök. Háger András, ideiglenes iskolaszéki jegyző.
(1639—1—1)
Kerestetik azonnali helyettesítésre, három hónapra,
polgári iskolai tanítónő, megfelelő javadalmazással.
Jelentkezhetni levélben, esetleg bővebb felvilágosításért is, a polgári leányiskola igazgatóságánál,
Hajdúnánáson.
(1642—II—1)
A csáfordi róm. kath. iskolaszék az oszt.-tanítói
állásra pályázatot hirdet. Jövedelme: 1000 korona,
egy bútorozott szoba, egy öl tűzifa. Pályázhatnak
férfi- és nőtanítők. Kérvények szeptember 26-ig főtiszt.
Schneller Jenő isk.-széki elnök úrhoz küldendők Zalaszentgrótra.
(1670—1—1)
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A felsődiósi (Pozsony m.) róm. kath. népiskolánál
egy újonnan szervezett osztálytanítói állásra pályázat
hirdettetik. Javadalmazása: a községi pénztárból 100
korona, államsegély 900 korona, kertilletmény 20 korona, lakás áll egy szobából. Kötelessége : a kijelölt
osztályt vezetni és az ismétlősöket váltva oktatni.
A kérvények szeptember hó 24-ig az iskolaszéki elnökhöz beterjesztendők.
(1644—1—1)
A siklósi izr. hitközség elöljárósága a hitközség
elemi népiskolájánál megüresedett tanítói állásra
ezennel pályázatot hirdet. A hitközség ezen állást
1040 korona törzsfizetéssel és a törvényszerű lak- és
kertbérilletménnyel javadalmazza, amelyhez még a
törvényszerű állami fizetéskiegészítés és a netán igényelhető korpótlék járul. A megválasztott köteles az
ifjúsági istenitisztelet vezetésénél, valamint a templomi
énekkarban is közreműködni. Az eddigi működést,
életkort és családi állapotot feltüntető, kellőképen
fölszerelt folyamodványok alulírt hitközségi elnökhöz
címezve, f. évi szeptember hó 30-ig küldendők be.
Siklós, 1909 szeptember 5. Spitzer Ede s. k., hitk.
elnök. Singer Géza s. k., hitk. titkár.
(1648—1—1)
Az erdőhegyi (Arad m.) ref. tanítónői állásra
pályázat hirdettetik. Javadalom : 1000 korona, miből
900 korona államsegély; lakbér 220 korona. Kötelesség: III—VI. leányosztályok vezetése, az egyházkerület tanterve szerint; női kézimunka-tanítás az
összes leányosztályokban. Állás azonnal elfoglalandó.
Pályázati kérvények, szabályosan fölszerelve, szept.
28-ig adandók be a lelkészi hivatalhoz. (1654—I —1)
A turóczszentmáriai róm. kath. kántortanítói
állomásra f. hó 26-ig pályázat hirdettetik. Javadalma:
államsegéllyel 1000 korona, új, szép lakás kerttel és
gazdasági épületekkel. Kérvények Pillarik István
iskolaszéki elnök címére küldendők. (1668—I—1)
A nagymihályi (Zemplén vm.) polgári leányiskolához okleveles matematikus tanárnőt keresek.
Fizetés: 1200 korona. A német nyelv tudása szükséges. Deák István, igazgató.
(1669—II—1)
A korompai (Szepes vm.) egyesületi polgári fiúiskola iskolaszéke egy segédtanári (-tanítónői) állásra
(mathematika) pályázatot hirdet. Törzsfizetés : 1000
(egyezer) korona, lakásbér 420 korona. Határidő:
szeptember 30. Kérvények Szuhay József dr., elnök
úrhoz küldendők.
(1672-1—1)
Szentgyörgy v ö l g y i (Zala megye) lóm kath.
kántoitanítói állásra pályázat hirdettetik. Járandóságok: megfelelő lakás, szép gyümölcsössel, 13 hold jóminőségű szántó és 2 hold rét. Hivatalos becslés szerint
620 70 korona készpénz és a termények egyenértéke
fejében. Ezenkívül minden tanköteles (40) után egy
szekér fa, melyből a tanterem is ffitendő. Kötelessége :
az összes tanítói, kántori és hétköznapokon a sekrestyési teendők végzése, végül a harangoztatás. Választás okt. 14-én. Személyes jelentkezés kötelező. Iskolaszéki elnök: Berger Ignác dr., plébános. (1673-1-1)
Pályázat Szatmár megye Csanálos községében
lemondás folytán megüresedett kisdedóvónői állásra.
Fizetés: évi hatszáz (600) korona, havi előleges részletekben ; természetben való lakás, kettő (2) méteröl
tűzifa. Kellően fölszerelt kérvények f. évi szeptember
hó 25-ig bezárólag főtiszt. Rónay István plébános,
óv.-felügy.-biz. elnök úrhoz küldendők. (1680 — 1 — 1)
A falubattyáni (Fejér m.) ref. ll-odtanítóságra.
1. Készpénz 1000 korona, melyből államsegély 900
korona. 2. Kertilletmény 20 korona. 3. Két padlós
szoba, konyha, éléskamra. 4. A hitközség ad : 1 ágyat,
1 almáriumot, 4 széket, 1 mosdótálat, 1 asztalt. A
fizetés hónaponként, előre történik. Kötelessége: az
I., IL, III. osztály tanítása, a dunántúli ref. egyházkerület tanterve szerint. A szükséges okmányokkal
fölszerelt kérvények a nt. ref. esperesi hivatalhoz,
Balatonfőkajárra (Veszprém m.) küldendők szeptember
30-ig.
(1682—1—1)
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A váncsodi reform, vegyes (I—II.) oszt. tanítói
állásra folyó október hó 2-ig pályázat hirdettetik. Fizetése : két padolt szobás lakás, konyha, kamara, pince, istálló és kert helyett 300 Q-öl földterületen kívül egyháztól 140 korona évnegyedes,
államtól 860 korona havi előleges részletekben ; egyházi jegyzőségért 50 korona. Korpótlék az államtól
kéretik. Kötelesség: tanításon kívül betegség, hivatali akadályoztatás esetén kántort, esetleg lelkészt
helyettesíteni. Okleveles tanítók pályázhatnak. Személyes bemutatkozás előny. Állomás választás után azonnal elfoglalandó és évközben el nem hagyható. Váncsod (Bihar in., pósta helyben), 1909 szeptember 12.
Bethlendy Sándor, reform lelkész.
(1681 — 1 - 1 1
A szajoli (Szolnok megye) róm. kath. iskolánál
egy fitanítói és egy nőtanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalmazásuk: 900 — 900 korona államsegélyből, 100—100 korona egyházmegyei alapokból
és 20—20 korona kertpótlék. Lakásuk természetben:
2 szoba, konyha, éléskamra, fásfélszer, a nőtanítónak
pince. Kötelességük az iskolaszék által kijelölt osztályokban a mindennapi és ismétlő-tanköteleseket tanítani, templomi és körmenetek alatti istenitiszteletekre
a tanulókat vezetni, azok ilatt reájuk felügyelni.
A fitanító köteles a kántori teendők végzésében díjtalanul segédkezni A kellően fölszerelt kérvények f.
évi október hó 2-ig a róm. kath. iskolaszék elnökségéhez küldendők. Megválasztottak állomásukat 1910
január 1-én tartoznak elfoglalni, mely naptól élvezik
javadalmazásukat.
(1683—1—1)
A nagykikindai róm. kath. népiskolánál egy, az
1907. évi XXVII. t.-c. 2. és 3. §-aiban körülírt javadalmazással egybekötött tanítói állás betöltendő. Pályázati határidő: szept. 25. Róm. kath. iskolaszék.
(1684-1-1)
Pályázat máramarostécsői ref. orgonista-kántortanítói állásra. Fizetés: egyháztól havi részletekben
1436 korona, főpénz 33 korona ; legeltetési és kulcsjog 30 korona; temetési stóla 50 korona; beszállítva
10 öl fa saját használatára, 4 öl iskolafűtésre ; évötödös
korpótlék államsegélyből; lakás: 2 szoba, konyha,
kamra, istálló. Kötelessége : fiúiskola IV—VI. osztályát
tanítani, templomi éneklést orgonával vezetni, temetéseknél kántori, kánonikus órákon, vagy lelkész akadályoztatásakor katedrái szolgálatot végezni. Fölszerelt
kérvények október 3-ig lelkészhez küldendők; az
ekkor tartandó orgonapróbán megjelentek előnyben
részesülnek
(1685—II—1)
Okleveles tanítónő, ki a német nyelvet bírja, tanítóvagy nevelőnői alkalmazást keres. Szíves ajánlatokat
kér: Papp Mária, Gyergyólibántelep.
(1686—1—1)
A verbóczi ág. hitv. ev. egyház kántortanítójának
betegség következtében történt 1 évi tartamú ideiglenes nyugdíjaztatása folytán ezen állásra pályázatot
hirdet. A kántori teendőkben való jártasság és a tót
nyelv ismerete megkívántatik. Állandósításra nagy
kilátás van. Javadalom: tisztes lakáson kívül 2233
koronában van megállapítva. Pályázati határidő:
szeptember 30-ig bezárólag. Az állás október 1-én
elfoglalható. Verbócz (Nyitra m.), 1909 szeptember 12.
Slávik Ádám ev. lelkész, iskolaszéki elnök.
(1688-1—1)
A pestvármegyei visegrádi róm. kath. iskolaszék
osztálytanítónői állásra pályázatot hirdet Fizetése:
200 korona állandó lakbér, 200 korona fizetés a hitközségtől, 800 korona államsegély. Kötelessége: a
reábízott osztályt vezetni, a gazdasági ismétlő-iskolát
ellátni. Zenében, énekben jártasak előnyben részesülnek. Német nyelv ismerete s személyes megjelenés
kívánatos. Kellőleg fölszerelt folyamodványok f. évi
szeptember hó 26-ig a róm. kath. iskolaszékhez címezve,
a plébániai hivatalhoz küldendők. A választás ugyanakkor lesz.
(1689—1—1)
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A liszkófalvi evangélikus leányegyház okleveles
tanítót vagy tanítónőt keres. Az iskola osztatlan,
a tannyelv tót. Fizetése: kérvényezendő államsegélylyel 1000 korona, készpénz- és terményekben; a korpótlék is az államtól; szép új lakás és kert. Folyamodványok szeptember 30-ig Rózsahegyre, az evang.
lelkészi hivatalhoz küldendők.
(1692—II —1)
Jákóhalmai róm. kath. egyház pályázatot hirdet
a megüresedett kántori állásra. Javadalma : természetbeni lakás melléképületekkel, 13 kat. hold 194 Q-öl
szántóföld, 494 [ -öl kert, 64 véka tiszta búza, 64
véka rozs, 245 korona 60 fillér készpénzfizetés, 18
korona deputátum, 3 öl tűzifa. Stóladíj minden aktus
után 1 korona, a misef'undációknak megfelelő osztaléka és a temetési búcsúztatok után mérsékelt díj
szedhetése. Kötelességei: minden néven nevezendő
kántori teendők végzése, az iskolás gyermekeket a
szorgalmi időben hetenként egyszer, a serdülő ifjúságot pedig a kijelölt időben egyházi énekre tanítani,
a tanítók bármelyikét betegség esetén rövid időre
helyettesíteni. Kérvényekhez oklevél, keresztlevél,
házassági, nőtlenségi bizonyítvány csatolandó s azok
október 10-ig Bárdos Pál plébános címére küldendők.
A később érkezők figyelembe nem vétetnek. A választás október 14-én délelőtt 9 órakor fog megtartatni, melyen a pályázók személyesen tartoznak megjelenni s a próbaéneklésben s orgonálásban résztvenni.
Jákóhalma róm. kath. iskolaszéke szeptember
2U-tól december 20-ig helyettes tanítói állásra pályázatot hirdet havi 66 korona 66 fillér fizetéssel. Kérvények Bárdos Pál, plébános címére küldendők s az
állás a vett értesítés után rögtön elfoglalandó.
(1693—1—1)
Szerény, házias, 23 éves ref. tanítónő alkalmazást
keres, jeles oklevéllel, kitűnő működési bizonyítványnyal. Sz. Anna Bruck-liirályhida, vasúti bérház.
(1694—1—1)
P á l o s n a g y m e z ö i (Bars m.) róm. kath. kántortanítói állásra szeptember 26-ig pályázat hirdettetik.
Fizetése 1907. törv. alapján összeírt javadalmi jegyzőkönyv szerint: mint tanító 703 28 korona, mint kántor 378 korona, ismétlő-iskola díja 100 korona, korpótlék biztosítva. Német nyelv tudása szükséges.
Lakás: 2 szoba, konyha, kamra, faszín, istálló és
ólak. Schifferdecker Ferenc, plébános. (1696—1—1)
Az érmihályfalvai ref. egyház egy fitanítói állomásra pályázatot hirdet. Fizetése: egyháztól 540
korona és 27 katasztrális hold homokföld, 244 koiona
állami fizetéskiegészítés, esetleges korpótlék államsegélyből, lakás az iskolaépületben. Kötelessége: az
első és második osztály tanítása, akadályoztatás esetén
kántor helyettesítése, ipariskolában külön díjazás
mellett alkalmazásra számíthat. Kérvények 1 09 október l-ig ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. Okleveles
tanítók pályázhatnak. Orgonázni tudók előnyben
részesülnek.
(1697—II—1)
Zólyommiklósi róm. kath. kántortanítói állásra
szeptember 29-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazása :
megfelelő lakás melléképületekkel, kert; készpénzfizetés : községtől 32'i'4U korona, beíratási díj 50
korona, tandíj 430 korona, stóla 560 10 korona, töldhaszonbérérték 60'26 korona, terményjárandóságérték
708'40 korona, szabatália 16 korona, összesen 2147'16
korona. Kötelessége: összes kántori teendők végzése,
osztatlan és ismétlő-iskola vezetése. A pályázatok az
iskolaszékre címezve küldendők. Elnökség.
(1698-1—1)
A kézdiszászfalvi róm. kath. elemi iskolához a
tanítónői állásra f. évi szeptember 30-ig terjedő időre
pályázat nyittatik. Fizetése : 1000 korona és szolgálati év szerinti korpótlék, természetbeni jó lakással.
Pályázatok iskolaszéki elnökhöz záros időben adandók
be. Kézdisárfalván, u. p. Kézdivásárhely. Jankó Antal,
iskolaszéki elnök.
(1704—1—1)
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Az olaszi községi iskolaszék a lemondás folytán
megüresedett osztálytanítói állásra pályázatot hirdet.
Javadalom: 900 korona államsegély, 100 korona az
iskola pénztárából, 20 korona kertilletmény és egy
bútorozott szobából álló lakás. Államségély 1910
január hó elsejével folyósíttatik, megválasztott tehát
az addig járó törvényszerű fizetést az iskola pénztárától élvezi. Pályázhatnak róm. kath. férfi- és nőtanítók.
Pályázati határidő: szeptember 26. Olasz (u. p.
Szederkény, Baranya megye), 1909 szeptember 12
Iskolaszék.
(1099—1- 1)
Bánkeszl róm. kath. iskolaszék pályázatot hirdet
tanítói állásra. Javadalma: községtől 100 korona,
államsegély 900 korona, 20 korona kertilletmény és
egy bútorozott szoba. Gazdasági tanfolyamot végzett
előnyben és a gazdasági iskola vezetéseért külön 100
korona fizetésben részesül. Férfitanítók hiányában nők
is pályázhatnak. Pályázati határidő szeptember 28.
Biringer János, elnök. Bánkeszi, Nyitra megye.
(1700—1- 1)
A csantavérl róm. kath. iskolaszék 2 új férfitanítói és egy új nőtanítói állásra pályázatot hirdet.
Az állások jövedelme egyenként: a községi pénztártól 200 korona, az államtól 800 korona, továbbá a
községtől lakbér és kertilletmény címén 320 korona,
azonkívül szabályszerű ötödéves korpótlék az államtól. A férfitanítók közül előnyben részesülnek, akik
az orgonálásban jártasok. Az első fértitanítói állásra
megválasztottnak kötelessége lesz szükség esetén a
kántort helyettesíteni. Megválasztottak kötelesek az
ismétlő-iskolát díjtalanul tanítani. Pályázati határidő: f. évi október 10. Az állásokat 1910 január l-ig
kell elfoglalni. A folyamodványok kellőleg fölszerelve,
a csantavéri róm. kath. iskolaszékhez címzendők és
főt. Hegedűs Lénárd ker. esperes úrhoz Bajmokra
(Bács m.) küldendők.
(1701 — 1—1)
Róm. kath., több helyen sikerrel működött és jó
bizonyítvánnyal bíró nevelő szerény fizetési feltételek
mellett, elemi iskolai tanulók mellé nevelőül ajánlkozik. Szentivány tanya, u. p. Nagybecskerek.
Mészáros Ferenc Sándor.
(17u2 - I 1)
Nagyszalatnaírtványi evang. iskolánál tanítói
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: államsegéllyel
1000 korona, lakás. Pályázhatnak nők is. Jelentkezni
lehet október hó 3-ig Blatniczky Pál, körlelkész
úrnál, Zólyom.
(1703—1—1)
Az óturai ev. egyház Dubrava nevű írtványi tót
nyelvű iskolájába okleveles tanítót vagy tanítónőt
keres a kisebb gyermekek oktatására. Fizetése : készpénzben 800 korona, lakás, kert, három öl tűzifa
hozatallal és aprítással. A készpénzfizetés a jövő év
folyamán lt 00 koronára lesz kiegészítve. A pályázatok szeptember 30-ig az ev. lelkészi hivatalnak
Óturán (Nyitra m.) nyújtandók be.
(1707—1—1)
Orgovány község iskolaszéke a kinevezés folytán
megüresedett pusztai alsóiskolai tanítói állásra pályázatot hirdet Javadalom: 1. 1000 korona készpénz,
melyből 570 korona államsegély. 2. 800 [j-öl szőlővel beültetett föld, melynek adóját a községi pénztár
fizeti. 3 Törvénynek megfelelő tisztességes lakás.
4. Törvényes korpótlék. 5. Iskola fűttetéséért és takaríttatásáért évi 30 korona. Kötelesség: a mindennapi vegyes ([—VI. oszt.) népiskola és az ismétlőiskola vezetése. Pályázati határidő: szept. 26. Az
állás azonnal elfoglalandó. Orgovány (Pest m.). Molnár
Gergely, ref. lelkész, közs. iskolaszéki elnök.
(1708-1-1)
A liptókonszkai ev. leányegyház tanítói állomására okleveles tanító kerestetik. Javadalmazása : lakás,
kert, az egyházi tagoktól különféle cím alatt 440 korona. Az állás elfoglalása után állami segély kérelmeztetik. Tannyelv : tót-magyar. Pályázati határidő:
1909 okt. 9. Liptószentiván, 1909 szept. 13. Király
Kálmán, iskolaszéki elnök.
(1709—III—1)

LAPJA.

38.

SZÁM.

Á leszkoviczai községi elemi népiskolánál az újonnan szervezett tanítónői állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000 korona készpénzfizetés.
2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven
szerkesztett, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közokt. miniszter úrhoz címzett
folyamodványok folyó évi szept. hó 2S-ig Krassószörény vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909. évi szept. hó 11-én. Berecz
Gyula, s. k., F. J. r. 1., kir. tanfelügyelő.
(89/h—I—1)
Irsa (Pest m ) község iskolaszéke pályázatot hirdet
újonnan szervezett 2 férfitanítói ós 1 tanítónői állásra.
Javadalmazás: 1. Készpénzben 1000—1000 korona,
melyből 800—800 korona államsegély. 2. Természetbeni lakás (2 szoba, konyha, kamra) és '/4 hold kert
használata. 3. Férfitanítóknak gazdasági ismétlő-iskola
oktatásáért 150 — 150 korona, a község pénztárából.
4. Igazgató-tanítónak tiszteletdíj 200 korona, a község
pénztárából. Kötelessége : mindhárom tanerőnek 2—2
vegyes osztály tanítása, íérfitanítóknak a gazdasági
ismétlő-iskola vezetése, a tanítónőnek a kézimunka
oktatása. Pályázók okleveleiket, működési bizonyítványaikat 1909 október 15-ig adják be, később érkezők
figyelembe nem vétetnek. A választás október második
felébeu lesz, mely választást a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr fogja megerősíteni. Az állások 1910
január 1-én elfoglalandók. Kelt Irsán (u. p. Albertiivsa),
1909 szeptember 16-án. Margóczy Gusztáv, elnök.
Raksányi Kálmán, jegyző.
(1718 — 11—1)
A liptószm recsánhoz tartozó Szélporuba ev. leányegyház kántortanítót keres. Fizetése : lakáson és kerten kívül 850 korona készpénzben és terményekben.
Pályázati határidő: f. évi szept. hó 30-ika. Öobrda
Vladimir, ev. lelkész, Liptószmrecsán. (1719—I—1)
Az eszenyi államilag segélyezett községi tanítói
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 800 korona
fizetés s 200 korona lakbér. (A fizetésnek 1000 koronára leendő fölemelése iránt az eljárás folyamatban
van.) Pályázhatnak ref. vallású, okleveles tanítók vagy
tanítónők. Kérvények Hakay Miklós iskolaszéki elnökhöz f. hó 30-ig adandók be. Eszeny (Szabolcs m.),
1909 szept. 14. Iskolaszéki elnök.
(1720—1—1)
Gyugy róm. kath. iskolaszéke szeptember hó 26-ra
osztálytanítói állásra hirdet pályázatot. Fizetése : 1000
korona, kert, új lakás: 2 szoba, konyha, kamra, pince,
kút. Kérvények Kommandinger Vilmos esperes tanfelügyelőhöz, Lengyeltóti (Somogy m.), küldendők.
Személyesen megjelenők, kántori teendőkben jártasak
előnyben részesülnek.
(1722—11—1)
Pestmegyei Pereg községhez tartozó pusztabankházi községi iskolához pályázat. Tanítói javadalmazás: államsegéllyel 1000 korona; 2 szoba,
konyha, pince, padlás, kamrából álló lakás és fél kat.
hold kert. Szabályszerűen fölszerelt kérvények Pereg
község iskolaszékéhez október 3-ig benyújtandók.
Tanítani épen úgy tartozik, mint Pereg község belterületén működő tanítók tanítanak. Személyesen
megjelentek előnyben részesülnek. Választás : október
5-én délelőtt Pereg községházánál. Az állomás október
15-én elfoglalandó.
(1725—I—1)
Pályázat a tornyospálczai reform, kántortanítói
állásra. Javadalom : 1000 korona, melyből 148 korona
államsegély ; a többi terményből, tűzifából, földhaszonélvezetből áll elő; törvényszerű korpótlék; lakás
melléképületekkel, kerttel. Kötelessége: I—VI. osztályú mindennapi és általános ismétlő-iskola tanítása,
tiszántúli egyházkerületi tanterv szerint j kántori
teendők kánonikus órákon, valamint lelkész akadályoztatása esetén templomi istenitisztelet végzése. Pályázati kérvények október 10-ig alulírotthoz küldendők.
Megválasztott tanító állását azonnal elfoglalni köteles.
Tornyospáleza (Szabolcs), 1909 szeptember 16. Hideg
József, ref. lelkész.
(1727—II—1)
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Az abai (Fejér m.) református másodtanítóságra
férfitanító kerestetik. Javadalma : államsegéllyel ] U00
korona készpénz, egy bútorozott szoba, lakás- és kerthiány kárpótlásául 20—20 korona. Kötelessége : az
osztályoknak az iskolaszék beosztása szerinti tanítása,
orgonista-kántor akadályoztatása esetén helyettesítés,
minden egyházi munkában tevékeny részvétel. Kérvények szeptember 30-ig Kulifay László lelkészhez
küldendők. Állás 'azonnal elfoglalandó. (1726—1—1)
Nyitrakrajnai államilag segélyzett, tót tannyelvű
iskolához I. és II. osztály vezetésére tanító, esetleg
tanítónő kerestetik. Gazdasági iskolát vezetni képes
tanító rendes tanítói fizetésen kívül 240 korona mellékjövedelmet szerezhet. Kellően fölszerelt pályázatok
nyitrakrajnai lelkészi hivatalhoz szeptember végéig
küldendők.
(1729—1—1)

HIRDETESEK.
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I s k o l á k

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész terjedésének meggátlására
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

kötelező

Dustless"-szel

történik. E szert egyedül és kizárólag a „íY>nagyféle J)ustles8"-gyár:

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-48-34)

Játék a tanítók dolga, SOGYOROSST

ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket használják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák
az I. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához,
az új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva,
osztályonként 6 koronáért, a III. és IV. osztályokéihoz
pedig egyenként 5 koronáért Zima Jánosnál Budapest, V1L, Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg.
(1496—XII—3)

A gyermek első tanítójának,
Juhay Antal gyakorlati vezérkönyvének példátlan
sikerét bízonyítja, hogy legújabban már az ötödik,
az líj tantervhez ós utasításhoz alkalmazott kiadása
hagyta el a sajtót. Kapható Zima Jánosnál Budapest, VII., Thököly-út 45. Ára 6 korona
(1579—VI—2)
" ^ « l v f n V W l L " ? A le &Í obb ' legolcsóbb villamos_IVtll K U » a l l • öy a Galvani. Műhelyemben
valamennyi természettani készülékek készítését a legolcsóbb árban és a legfinomabb kivitelben elvállalom.
Nagyszeben, Terezianum II. Kraotkó István tanító,
villanyszerelő. .
(1547-11-2)
készpénzért vagy részletfizetésre
legjutányosabb áron

EHRENTREU ÉS FUCHS
testvéreknél

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút

8/k.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Telefon 88—59.
(208—40—29)
l'ÁItTOLJUK A HONI I P A R T !
Ulyin
p r t szállítja a miniszterileg ajánlott s
E 1
M i l i e u többszörösen kitüntetett, mély fekete,
hamar száradó, tartós és használatkész

Iskolatábla-mázat.

Egy '/1 bádogszelence •/« klg. 18 m ! ter.
kor. 7.
9 ma ter.
3.60
7«
drb isk.-táblamáz-ecset
2.„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80
— Rakasz, szállítólevél
„ —.40
Új m á z o l á s i és vonalozásl utasítással.

Greschik Gyula,
(1526—V—3)

L Ő C S É N .

CIMBALOM
kitüntetve : Budapest
1896, Pécs 1907, London
1908, Bécs 1907, aranyérmekkel és díszoklevéllel stb. Acél belső szerkezet feltalálója, szabadalmak a világ összes
kultúrállamaiban cimbalomra és gramofonra.
Hegedűosztály-vezető :
Bárány Dezső, híres mester. Mindennemű h a n g g z e r e k kitüntetve, legjobbak.
Kerjen árjegyzéket! Legnagyobb magyar cimbalomgyár. Mogyorossy Gynla, m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, Bákóczi-út 71.
(934-26-11)

Minden tanító készen kapja
az általa vezetett osztály tananyagbeosztását, óratervét, órarendjét és haladási naplóját, minden
osztály részére. Kapható kizárólag Dosztál Kálmánnál, Dicsöszentmárton. Árjegyzék ingyen.
(1523—III—3)
1 í f n r i n t p r t r e m e ^ szabásban, elegáns kivitel1 J l U U U L v l l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
izerint készít férllöltönyt, felöltőt vagy télikabátot
lírsuisK F .
T á r s a
úriszabó-Uzlete, 7111. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20-52-38)

HAKMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer ezerint
a legolcsóbban szállít:
P A J K R R E Z S Ő és T Á R S A
BUDAPEST,
X., Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Részletfizetésre 8 koronától feljebb.
Tanerőknek külön százalékengedmény.

(5S—52—37)
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Számolókönyv

O r g o n a - R a r i i i ó n i u i i i o k ,

a falusi népiskolák (gazdasági iskola és gazd.
ism.-iskolák és idegenajkú tanulók számára).
írta Ricinger Ignác, áll. tanító. Kiadja Küttig Gr.
és Fia Sopronban. A II. o. könyve 50 f, III. o. 50 f,
IV. o. 50 f, V—VI. o. (gazd. isk., gazd. ism.-isk.) 80 f
Mutatványt fél áron küldünk. Tanítóknak 15°/o> könyvkereskedőknek 25°/o rabatt. Legcélszerűbb a rendelés
póstautalványon. Megrendelést a következő címre
kell kiildeiii: Ricinger Ignác, áll. tanító, Sopronbánfalva. 97.280 190?». sz. a. engedélyezve tankönyvül az elemi népiskolák számára.
A sok kedrező bírálat közül íme egy (Krug Lajos
soproni tanító úrtól): „Ugyancsak Ricingertől jelent
meg négy számolókönyv is. Vörös fonálként húzódik
itt is végig a Beszélgetések alapeszméje. Tehát eleven ismereteket nyújt itt is. A nyelvkészség fokozása
itt is a cél, a gyakorlati irány itt is a biztos siker
felé mutató mágnestű. Míg a LI., III., IV. füzet inkább
mégis az anyagnak észszerű és ügyes csoportosításával vívja ki elismerésünket, addig az V—VI. osztály
és ismétlő-iskola számára írt füzet kizárólagosan a
gyakorlati életet veszi figyelembe. És ez a füzet valóban gazdag tárháza az ügyesen összeválogatott jó példáknak és nincs benne egy sem, melyet nem a gyakorlati érzék diktált volna. Falusi iskoláknak szánta
szerző számolókönyveit és mi nem is tudunk hamarosan tankönyvet, mely a falusi viszonyokat ily teljesen kimerítő alakban vette volna tekintetbe, mint
e szerencsés kezű pedagógus ; lesz tehát jövőjük stb."
Ugyanazon szerző „Beszélgetések" c. a magyar beszéd tanítását megkönnyítő munkájáról szóló hirdetést és bírálatot a Néptanítók Lapja f. évi 33., 34. s
35 számainak hirdetései között talál az olvasó. I. füzet 30 f, II. füzet 40 f, III. füzet 40 f. A IV. és
V—VI. o. füzete is megjelenik rövid időn belül. Mutató példányokat fél áron küldünk. Megrendelési cíxn :
Ricinger Ignác áll. tanító, Sopronbánfalva.
(1532 —III —2)
TS^s^ai*

l-t

Z

Tankönyvek
n elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő- $
1 képezdék, valamint az ország összes taninté•

K

S
i

zetei számára a legújabb kiadásban nálam
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanárjelöltek részére kaphatók az összes forgalomban levő jegyzetek.

f

r

Állandóan raktáron vannak a világirodalom újabb és nevezetesebb termékei.
Hazai és külföldi dísz- és ajándékmüvek,
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára.

s
*
tfuuleiinemü fülrUÁgONÍtáNKJil készséggel szolgálok.

í
i TOLDI LAJOS fti
í
könyvkereskedő.
t
Budapest, II. ker., Fő-utca 2. szám.
Részletes könyvárjegyzék ingyen!

s

(1338—X—5)
X s » • • I-k á i w m . y w « ;
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elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban
szállít:
Első magyar, vili. e r ő r e berendezett hangszergyár,

STOWASSER J.
csász. és kir. udvari szállító, a
kangfoltozó-gerenda, az Ocskaiés a Rákóczi-tárogató feltalálója.

B U 1) A P E s T.
Föiizlet s II., Lánchíd-u.5.
Gyár: II., öntőház-u. 2.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű vonósés fúvóhangszereit

Mngyarors/.. Legnagyobb vonós
cs furólumgszerek gyárit.
Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bérmentve.
(35—52-38)
Tanerőknek külön kedvezmény.

BÁRD FERENC és TESTYÉRE
Budapest, Kossuth Lajos utca 4.

Az ország legnagyobb zeneműkereskedése.
Vidéki megrendelések póstafordulattal lesznek elintézve.
Üj férll-négjesek: 1. sz. Fráter-nóták (a kecskeméti dalárünnepen előadva); 2. sz. Dóczy-nóták, egyegy szám ára, Vezérkönyv, 1 kor. 50 fill., egy teljes
szólam 80 fill.

Sarudi Ottó:

„Száz magyar férfikar"
című gyűjteménye. Ára 2 kor. E gyűjtemény úgy
tartalom, mint a szerkezet, összhangosítás és hangterjedelemre nézve akként van összeállítva, hogy az
egyszerű falusi emberekből összeállított énekkarok
számára egyedüli a maga nemében és különös tekintettel van a nemzeti szellem ápolására és a nép
erkölcsi nevelésére. Ajánljuk továbbá Lányi Ernő
Poliphoniáját, 100 két-, három-és négyszólamú rövid
gyakorlat és előjáték, orgona- vagy harmóniumra. Ára
3 kor. Iskolák : Erney : Zongora-iskola 6 füzetben,
egy-egy füzet 2 kor.; Metz: Hegedű-iskola 2 kötetben, egy-egy kötet 3 kor.; Katona : Cimbalom-iskola
1 kötetben, ára 6 kor. Ezen iskolák az ország túlnyomó intézeteiben be vannak vezetve és az elismert
legjobbak.
(1557—IV-3)

Mielőtt hegedűt vesz,
kélje a magy. kir. zeneakadémia házi
hangszerkészítőjének legújabb képes árjegyzékét, melyet ezen lapra hivatkozva
ingyen és bérmentve küld:
R E M É N Y I
a

M I H Á L Y ,

hangfokozó - gerenda

feltalálója,

Budapest, Király-utca 58.
Javítások szakszerűen, a legolcsóbb/
|
árak mellett.
REMÉNYI hangfokozó-gerendája általi
bármely gyengehangú hegedű vagy
gordonka sokkal szebb, erősebb hangot kap. Kezesség
minden egyes hangszerért.
(1200—30—7)
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A magyar nyelv tanítása érdekében.
A magyar nyelvnek nem-magyarajkúak által látogatott
iskolákban természetes módon való tanítására legalkalmasabbnak bizonyult és szaktekintélyek által is elismert
GRAMMA DÖME féle vezérkönyv
„Magyar nyelv tanítása nem-magyar- és vegyesajkú
iskolákban", melyet a migymélt. vallás- és közokt.
minisztérium engedélyezett és több állami iskolának
adományozott.
(1339—V—5)
Ezen nagykelendőségű gyakorlati vezérfonal nálam
kapható. I. kötet (I—II. oszt. tananyaga) 4 K. II. kötet (III—IV. oszt. tananyaga) 4 K. III. kötet (IV—VI.
oszt. tananyaga) 4 K. Az összegnek előzetes beküldése
esetén a kívánt köteteket bérmentve küldik.
Ugyancsak nálam rendelhető meg szerzőnek „Házi
és Társadalmi nevelés" című műve is. Ára 2 K.
Továbbá az iskolai költségvetések és számadások
elkészítéséhez és az ezekkel való elbánásra igen
kimerítő útmutatást nyújt a Gramina Döine-Tévely
László által szerkesztett Útmutató. Ára 4 kor.

TOLDI LAJOS könyvkereskedése,
Budapest, II., Fő-utca 2.
Horovitz Adolf, Nagyszombatban, melegen ajánlja
következő rajzfüzeteit:

."Népiskolai

r a j z füzet.

6 lap, ára 6 fill. Tanítóknak 100 db nettó 4'50 kor.

Legjobb rajzfiizet.
8 rajzlappal, ára 8 fill. Tanítóknak 100 db nettó 5 kor.

Legjobb minőségű rajzfüzet.
Nagyobb alak, (j rajzlap, ára 12 fill. Tanítóknak
100 db nettó 9 kor.

Vázlatfüzet kitéphető lapokkal.
Ezen olcsó és jó vázlatkönyvre a vidéki népiskolának
nagy a szüksége. Kemény hátlapon, perforált, kiszakítható lapokkal, úgy, hogy az elhasznált lap esetleg
megőrizhető. 16 vázlatlappal 16 fill., nettó 12 fill.
24 vázlatlappal 20 fill., nettó 15 fill. Valamennyi
füzetből mutatvány 40 fill, beküldése mellett (bélyegekben is) bérmentve.
(1731—III —1)

FEIWEL LIPÓT utóda l8kolftpadolt,
iskolaberende
zések, tornakészülékek és
óvodaberende
zések gyára.
Kívánatra
megküldi
újonnan kiadott árjegyÉga /lékét, ingyen
i{§g§jlgi és bérmentve.

BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7.

LAPJA.
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ANGSTER
orgona-

PÉCSETT.
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szerkezetű légnyomatú (pneumatikai)
orgonáinkat jutányos árak mellett,
művészies kivitelben. Raktáron
kitűnő hangú harmóniumok minden nagyságban (170 koronától 1000 koronáig). Mindennemű
javításokat, hangolásokat és átépítéseket olcsón vállalunk. Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
Alapíttatott: 1867. (655 - 26—9)

POLGÁR SÁNDOR
orv. mű- és kötszerésznél
(Bpest, VII., Erzsébet-körút 50.)
legjutányosabban beszerezhetők
a legjobb találmányú sérvkötők, összes betegápolási
eszközök és kötszerek, haskötök, egyenestartók, orthopédiai fűzök és járógépek,
valamint m ű l á b és műkéz
saját műhelyében a legpontosabban készül. Képes árjegyzék
ingyen és bérmentve, csak megadandó, mily tárgy szükségeltetik.
(449—20-13)

M a g y a r szépírás
a neve ama igen célszerű és legolcsóbb írófüzet-sorozatnak, amely Szirmai József nyomán most átdolgozott
kiadásban megjelent. Minden oldal első sora kaligrafikus előírás — célszerűen fokozatos tanmenet szerint.
12 szám. Ára pedig:

csak 2 fillér*.
100 db, vegyesen is, 1'40 K. Mutatványsorozatot 30
fillér beküldése esetén (bélyegekben is) bérmentve
küld Horovitz Adolf, Nagyszombat. (1558—III—2)

SCHUNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(658)
BUDAPEST.
(52-17)
Föttzlet: IV., Magyur-utca 1«. és 18. Gyár: IV.,
Magyar-ntca 2C. és VIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország

Csima István főkántor S 2 S & ; t t

szép orgonakíséretü énekkönyve 5 korona a szerző
özvegyénél, Kiskunfélegyházán.
(1630—II-2)

1 0 f t gyönyörű magyar dalt 2 szólamra, iskolai szép
1UU szöveggel, tartalmaz a Kis Muzsikus. I —II. füzet
1 K 60 f. Különálló „Szövegkönyv", falusi iskolák
részére, 40 f. Jósvay Gábor kántortanító, Poroszló
(Heves m.).
(1629 - II—2)

JÓZSEF ÉS FIA

és harmónium - gyára

legnagyobb és villámot erőre
dezett hangszergyára.

beren-

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uralmak
árkedvezmény.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.
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t j | gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel
(II. rész) 3 K; 48 csinos és dallamos előjáték
(II. rész) 2'40 K. Zámbó Károly, Szegcd-Rókus.
(1376—VI—4)
T c P r Á l ä l l a r a i tanító Alföldről Erdélybe vagy BánUbClCi ságba. Gyönyörű, új iskola és tanítói lak,
közelében vasút. Cím : L. M. állami tanító, Alsódabas (Pest m ).
(1728-1—1)
A H ü d T O f ó l o pályadíjat nyert és engedélyezett
a . n d ö í i d - l C l C ev. Bibliai történet ára 50 iillér.
Szegény gyermekeknek ingyenpéldány. Kapható a
szerzőnél, Újpesten.
(1196-8—7)
T o a r Ä l a l / Pesttől félórára j.-székhelyről városi áll.
U a t t l t i i C f t tanítónővel. Steindl N., Hőgyész (Tolna
megye).
(1604—1—1)
M a r v ód M é r n i tudományos műszerek gyára
i l i d l A ü b l u c l b l Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Telefon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m.
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint.
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok,
kőzetek stb. Állami és nem állami iskolák legcélszerűbb bevásárlási forrása.
(25—26—19)
P c p r p l azonnal áll. tanítónővel, gyönyörű fekvésű,
USCl Cl vadregényes vidékről, szép lakással bíró, 4
tanerős iskolától, járási székhelyről állami tanítónő.
Cím: „Áthelyezés", Perecsény (Ung megye), poste
restante.
(1628-1-1)
IX

l y i képes árjegyzéket tansze| \ l rekről és nyomtatvány okról ingyen és bérmentve
Horovitz Adolftői Nagyszombatban.
(1434 —III -3)
K"

a
J r

Oki. keresztény tanítónőt keresek
pusztára, két leányom mellé, I. polgári és III. elemi
tanítására Zongora és német nyelv bírása, tanítása
megkívántatik. Fizetés : havonta 10 korona és ellátás.
Ajánlatok: Galgóczy Gézáné, Doboz (Békés megye)
kéretnek.
(1589-11-1)

Nevel nnnt k p r e s p k
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l l u V C l U U U l JiCl CaoK. tanítására, zongoratanítással és perfekt némettel. Baczoni Kálmán, Kerek, u.
p. Újszentarna.
(1631—1—1)

Okleveles, izraelita tanítót keresek
négy elemi tanuló mellé. Héber és német nyelv tudása előny. Fizetése : teljes úri ellátás, mosás stb. és
havonta 50 kor. készpénz. Ajánlatok címe : Neubauer
Jakab, Kolarócz (Trencsén megye).
(1627—I—1)

Templomi orgonák.
Javításokat, átalakításokat, hangolásokat legjutányosabb áron, lelkiismeretesen elvállal ötévi jótállás mollett, bármely vidéken Mezey Géza, orgonaépítő. Budapest, VII., Fűrész-utca 19. szám.
(1705—I — 1)
Iskolai tanterv készítésénél ós beterjesztésénél úgyszólván nélkülözhetetlen a félórás leckékre beosztott és
a műbe már belenyomott teljes szövegű Gramma-Cseh

Részletes Tanmenet,
mely a kiadónál, Szalai Ferenc könyvkereskedőnél,
Kaposvár, üres, megrovatolt ívekkel együtt kapható.
Ára 3 50 K, 10 fires ívé pedig 30 fill. (1417-III-3)

ÖZÁM.

Stampay ének- és imakönyve.
(XVI. kiadás. 256 oldal. 24 oldalas kot'a ingyen.)
Amely 30 és 50 filléres kötésekben, tízre egy ingyen
példánnyal kapható Köbölkúton, (Esztergom m.)jövő
tanévben áremelés nélkül bővítve lesz.
(1551—XX—1)
Alföldi megyei székhelyen, tanyai p Q p -w Ő 1
iskolánál működő állami tanító v D O X ü X
ref. vallású, áll. tanítóval, lehetőleg lakbéres helyre,
Dunántúlra, Mátravidéken vagy a Szepességen. Nagy
gyümölcsös és szőlőskert. Vasúti állomás. Lakos József, Szentes (Nagytőke).
(1428—1—1)

Fontos segédkönyv.
Aki az írás-olvasás tanításában teljes sikert akar elérni, az vegye meg a Remenyik-féle Mintaleckéket.
Ára 1 K 60 f. Kapható Eperjesen, Földes Samu könyvkereskedőnél.
(1433—III—3)

Csinos, díszes
vászonkötésben jelent meg a „Tanítók Tárcanaptára",
mely 50 fillér levélbélyeg előleges beküldésével rendelhető meg: „Kiadóhivatal, Szatmár, Templom-köz 2."
címen.
(1482—VI —4)

Tanítók segítsége!
Minden állami, községi és áll.-segélyes iskolánál meg
kell lenni és már most küldendő föl a kir. tanf.-hez
jóváhagyás végett a jövő évre szóló tananyagbeosztás
(részletes tantervezet) és órarend. Az egytanítós iskolák kidolgozott, falra függeszthető, hónapokra és hetekre felosztott Hoffmann-féle részi, tantervezete 1 K,
órarenddel 1 K 20 f. A I I I - V I . 03zt. egy teremben
80 f, órarenddel 1 K. Két oszt. egy teremben 60 f,
órarenddel 70 f. Egy oszt. külön 30 f, órarenddel 40 f.
A külön osztályok egyszerre rendelve 1 K 50 f, órarendekkel 2 K. Póstaportó 10 f. Az összeg előre küldendő be! Huszár Aladár, Szatmár.
(1477-VII-4)

Nevelőnő kerestetik
egy III. elemi osztályú fiú mellé. Fizetése: havi 40
korona és teljes ellátás. Mielőbbi ajánlatok Weisz
Antal, Csobánka, u. p. Nógrádberczel címre küldendők.
(1524-11-2)

Okleveles, izr. nevelönöt keresek
leányomhoz, I-ső polgári osztály tanítására. Német
és zongora tanítása föltétlenül szükséges. Braun Lajos,
Vitézi-puszta, u. p. Gyöngyösmellék. (1588—11—2)

Az előfizetési és hirdetési díjak
nem «a szerkesztőségbe, lianem a
kiadóhivatalba küldendők be, következő cím alatt:

A Néptanítók Lapja
Tekintetes Kiadóhivatalának
Budapest,
I. ker., Vár, Iskola-tér 3. szám.

Bidapest. 1909. Nyomatott a m Vir. tud.-egyetemi könvvnyomdáVan.

XT,II. évfolyam. 427. szám.

Budapest, 1909 szeptember 23.

NÉPTANÍTOK LAPJA.
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R .

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot miuden magyarországi népoktatási
intézet, tohát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.
SZERKESZTOSEG :
BUDAPEST, VIII. KEß., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.
Kéziratokat

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadnnk el. — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.
KIADÓHIVATAL:
MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, í. KER., ISKOLA-TÉR 3.

nem

Egyetemi iiiternátusok.
(N.) A tudományegyetem ismét megnyitotta kapuit a magyar ifjúság előtt.
Falai közé fogadja mindazokat, kik
hivatva vannak arra, hogy majdan a nemzet vezetői legyenek. Sokan indulnak el
nagyratörő reményekkel az érvényesülés
útjára, de sokan meg sem közelíthetik
azokat az ábrándképeket, melyeket fiatalos
képzeletük oly közelinek rajzolt.
v
egyoti m megnyitása idején azoknak megszámlálhatatlan serege jelenik
meg előttünk, kik a megkezdett pályát
kénytelenek félbeszakítani. Ezek a tudomány igazi vértanúi. Látják magnk mellett elhaladni kortársaikat, majd előtörni
a fiatalabb nemzedéket, míg ők hosszabbrövidebb erőlködés után vagy kisebb
hivatalba húzódnak, vagy fokról-fokra
haladnak lefelé a lejtőn. Az előbbiek
több-kevesebb lelki fájdalommal beletörődnek sorsukba s leggyakrabban ha 57nos tagjai lesznek a társadalomnak, az
utóbbiak lesülyedve az alsóbb társadalmi
rétegekbe, ellentétek kiélesítői, fölforgató
törekvések erősítőivé válnak. Bennük az
állam nemcsak a nevelésükre fordított
tőkét veszítette el, hanem kibékíthetetlen ellenséget szerzett, kik a lehetőségek
és eshetőségek figyelembe vétele nélkül
izgatnak minden alkotás ellen, mert
mindenben szerencsétlen sorsnk okozóját
és sorsfordulásnk akadályát látják.

adunk

vissza.

Rendkívül szükséges dolog volna vizsgálat tárgyává tenni, minő okok idézik
elő, hogy az egyetemre kerülő ifjúság
igen tekintélyes része nem végzi el azt
a pályát, melyre hivatottságot érez. Mi
a szegénységen kívül legfontosabb oknak látjuk azt, hogy a középiskolai és
egyetemi rendszer között végtelenül
nagy a különbség. A középiskolába nyolc
évig j író gyermek csaknem katonai
fegyelem alatt él. Az egyetemre kerülő
ifjú egyszerre teljes szabadságot érez.
Rendesen kikerül szülei gyámkodása alól
is s abból a városkából, hol a rokonságnak és az ismerősöknek szinte erkölcsi
felügyelete alatt állott, idegen városba
megy. A soha sem élvezett szabadsággal
nem tud élni, úgy érzi magát, mint a
rabszolga, kit készületlenül ért a felszabadítás. Sok ifjú ennek az áldozata.
De nem ez az egyetlen ok. Hiszen
néhány átmulatott éjszaka vagy könnyelműen töltött hónap után a legtöbb
emberben fölébred a kötelességérzet s
tud élni a szabadságával. De nagy a
számuk a gyengéknek, az ingadozóknak,
a habozóknak. Ezek a középiskolában a
folytonos ellenőrzés, a vizsgálati kényszer folytán még boldogultak, az egyetemen azonban nem érzik tanáraik
ellenőrzését, nem érzik azt a nyomást,
mely eddig munkára serkentette őket.
Nógató erő hiányában ellankadnak. VizsÁLL. POLGÁRI ISK. TANÍTÓKÉPZŐ INT. KÖNYVTÁRA
Érkezeti: 19

ér >^
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gálataikat halogatják, míg végre hosszú
habozás és lelki válságok után elhagyják az egyetemet, hogy növeljék a meghasonlott emberek számát.
Sokat árt az ifjúságnak az is, hogy
csaknem valamennyi politikai párt iparkodik megnyerni őket tanainak. Ez nemcsak a tanulástól vonja el őket, hanem
ellentéteket ébreszt azok között, kiknek
együtt kellene dolgozniok. Nem láthatja
ifjúságunk az igazságot, mert sok dolgot
már azokon az előítéleteken keresztül
vizsgál, melyekkel fogékony lelkét eltöltötték. A politikai szereplés nyomán a
könnyű érvényesülés vágya is fölébred
azokban, kiknek a tudományokkal kellene foglalkozniok, mielőtt a küzdőtérre
lépnek.
Korántsem soroltuk elő azokat az
okokat, melyek ifjúságunk tekintélyes
részét pályájukon megakasztják. Nem is
az volt ennek a rövid cikknek a célja.
Csak rá akartunk mutatni arra a fenyegető veszedelemre, mely gyermekeinkre
leselkedik, arra a veszteségre, melyet
az egész társadalom megérez. Ezért
üdvözlünk örömmel minden alkotást,
mely arra van hivatva, hogy az egyetemre lépő ifjúság előtt lehetővé tegye
a választott pálya elvégzését. Elsősorban a nyomorúságon kell segíteni.
A társadalomnak époly érdeke, mint a
szülőnek, hogy az egyetemre kerülő ifjak
pályájukat elvégezzék s a pályavégzett
ifjak ne illuziófosztottan és kimerülten
induljanak az életbe. Különösen nagy
fontosságot tulajdonítunk az újabb időben fölállított internátusoknak. Ezeknek
hivatását nemcsak abban látjuk, hogy
ingyen vagy olcsó pénzért kenyeret
adnak a gondjaikra bízott ifjaknak,
hanem bizonyos erkölcsi nyomást gyakorolnak a szilajabb vérmérsékletűekre,
az ingadozókra, a gyengékre. A falaik
között tartózkodó ifjúság pedig hatással lesz az egyetemi közszellemre. Az
államon, a tanítókon kívül a felekezetek
is állítottak föl internátusokat. De ezek
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az alkotások még csak igen csekély számát fogadhatják be hallgatóságunknak.
Olyan hatalmas internátusra volna szükség ebben a vallási és faji tekintetben
széttagolt országban, mely felekezeti, faji
ós osztálykülönbség nélkül nyitná meg
a kapuit több száz egyetemi hallgató
előtt. Ebben a kollégiumban nevelkedő
ifjak megismernék egymást s szeretettel, egymás iránt érzett becsüléssel indulnának hivatásuk teljesítésére. Egy ilyen
nagy internátus nagyon enyhítené az
osztályok, fajok és felekezetek között
lappangó és néha nyiltan is kitörő ellentéteket.
A magyar tisztviselők gyermekeik
számára internátust készülnek fölállítani.
Nagyon jól tennék, ha a fölállítás előtt
bizalommal fordulnának az egész magyar
társadalomhoz, hogy adományaival járuljon hozzá az intézmény megvalósításához. Mi azt hisszük, a magyar társadalom megértené őket s létre lehetne
hozni a tisztviselők internátusa helyett
egy nemzeti internátust.

Az iskolaorvosi intézmény
Magyarországon;
(A XVI. nemzetközi orvoskongresszuson tartott előadás.)
írta: Juba Adolf

dr., az orsz. közokt. tanács tagja.

Hazánk egyike volt az első országoknak,
amely az iskolaorvosi intézményt már 1886-ban
úgy az iskola, mint a tanulók érdekében a
nyilvános iskolákban meghonosította. Néhai
Fodor József egyetemi orvostanár, akinek emlékszobrát a kongresszus alkalmával leplezték le,
tette a megfelelő javaslatokat és az akkori
közokt. miniszter, Trefort Ágost léptette életbe
a köztiszteletben álló orvos javaslatait. A legújabb időkig mi, iskolaorvosok azokon az alapokon dolgoztunk, amelyeket akkoriban leraktak volt.
Iskolaorvosi intézményünk némi tekintetben
eltér a külföldétől, mit röviden megbeszélni
kívánok. Mindenekelőtt nem minden orvos működhetik mint iskolaorvos: erre neki — az 1885.
évi 48.281. sz. miniszteri rendelet értelmében —
külön képesítést kell szereznie. A vizsgára (a 14. §
szerint) csak olyanok jelentkezhetnek, akik a
budapesti vagy kolozsvári egyetemen szervezett
három hónapos elméleti és gyakorlati tanfolyamot
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végighallgatták; kivételesen olyanok is tehetnek
képesítőt, akik magánúton készültek, de ezek
nagy vizsgadíjat tartoznak fizetni. A közel egynegyed évszázad alatt ilyenkép legalább 800
iskolaorvos nyert kiképzést, mert mindegyik
tanfolyamra átlag 20 orvos vehető fel és mert
a tanfolyamok e hosszú idő alatt legföljebb
egyszer szünetelnek (Kolozsvárt). Az iskolaorvosok ilyetén kiképzése sehol sines, habár
Liéberminn
tanár, a budapesti tanfolyam vezetője, az első nemzetközi iskolaegészségügyi kongresszuson, Nürnbergben ismertette* és a külföldnek melegen ajánlotta.
Az ígv képzett iskolaorvosok jogosítva vannak
e címet: „Középiskolákra képesített iskolaorvos
és egészségtan-tanár" használni (24. §) és állami
intézetekben csak ilyenek alkalmazhatók. A felekezeti középiskolákban bármelyik gyakorlóorvos
működhetik ugyan iskolaorvosként, de — nem
lévén pedagógiai előképzettsége — egészségtant
nem taníthat. A tényleg alkalmazásban levő
iskolaorvosok száma — tekintettel a képesítettek
nagy számára — nem valami túlságos. A 200
középiskola közül 1904/5-ben, az értesítők szerint, alig több a felénél (118) volt iskolaorvossal
ellátva; ezek közül néhány nem bírt oklevéllel
és néhány több iskolánál működött. Iskolaorvosokat találunk még a felsőbb leányiskoláknál,
továbbá a tanító- és tanítónőképző-intézeteknél,
ahol inkább mint internátusi kezelőorvosok működnek. Beleszámítva a körülbelül 20 iskolaorvost, kik a fővárosi polgári leányiskolákban
a kötelező egészségtant mint óradíjas tanárok
tanítják, anélkül, hogy iskolaorvosi hatáskörrel
bírnának, végül hozzászámítva a néhány iskolaorvost magániskoláknál, állítható, hogy a kiképzett 800 iskolaorvosnak talán egynegyede,
200 körül, nyert alkalmazást. A többiek a
címmel kénytelenek beérni, amely az orvosi
táblán egészen szépen veszi ki magát, különösen,
ha a fősúlyt „az egészségtan tanárára" helyezik.
Pontos adatokat az alkalmazott iskolaorvosok
számára vonatkozólag talán az iskolaorvosi szakosztály titkára, Waldmann dr. tud szolgáltatni,
aki a hazai iskolaorvosok első összejövetele
alkalmával (Pozsony, 1907) az összes középiskolák, polgári iskolák és tanítóképzők értesítőit
átnézte. A nyomtatásban megjelent előadás**
azonban nem tartalmaz számszerű adatokat és
az a körülmény, hogy az összejövetel székhelyén,
Pozsonyban, az izraelita polgári
fiúiskolánál
működő iskolaorvosról — tudtommal az egyedüli — említést nem tesz, alapos kételyekre
jogosít, vájjon tényleg eredményhez jutott-e?
* Über die Aufgaben und die Ausbildung der
Schulärzte. Bericht über den Kongress, I. Band, Seite
224—247.
** Egészség, 1907. év, 220—226. oldal.
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A népiskoláknál iskolaorvosok nem működnek, kivéve néhány magániskolát és egy-két
szász elemi iskolát. A nagyszámú iskolaorvosok,
akik valahol városban vagy faluban letelepedtek,
nem voltak képesek az eszmének hívőket szerezni. A közokt. miniszter azt tervezte, hogy a
nagyobb állami elemi népiskoláknál iskolaorvosi
állásokat szervez, amikre a gyermek- és szemorvosok, továbbá a középiskolákra képesített
iskolaorvosok előjoggal bírtak (25. §) s akik
minden osztály után 40—40 korona tiszteletdíjban részesültek volna. Evégből az országos
közoktatási tanáccsal 25 pontozatból álló szabályzatot készíttetett, melyet 1906-ban (14.523.
szám alatt) közzétett. De azért iskolaorvosok
mégsem lettek alkalmazva, mert az iskolaorvosok
szakosztálya ellene állást foglalt, felhozva, hogy
jogaik csorbulást szenvednének, ámbátor csak
középiskolákra lévén képesítve, jogaik a fenti
rendelkezés által épenséggel kiterjesztettek,
továbbá, hogy a fizetés csekély, ámbár a középiskolánál alkalmazott orvos, beleértve az egészségtan tanítását, mindössze 4 0 0 koronát kap,
miből levonva 200 koronát a heti 2 egészségtani óráért, a 8 osztály mindegyikére voltaképen
csak 25 korona jut, több osztályos iskolákban
még kevesebb. Biztos értesülések szerint Budapest székesfőváros nemsokára az összes népiskoláit iskolaorvosi felügyelet alá fogja helyezni,
s az erre vonatkozó előkészületek már is megtörténtek. Vájjon azonban ezek az iskolaorvosok
osztályonként 40 koronánál többet fognak-e
kapni, nem mondható nagyon valószínűnek.
Az iskolaorvosok még most is az 1887. évi
(44.250. számú) részletes Utasítás alapján dolgoznak, amelyet Fodor József tanár készített
és amely általában, így Leninscher tanár szerint
is, mintaszerűnek van elismerve. Bízvást állíthatom, mentől többet foglalkozom iskolaegészségtannal, annál inkább meggyőződöm ennek az
utasításnak alaposságáról, különösen a második
részében, mely a tanulók egészségével foglalkozik, míg az első rész (iskolaépület) és a h a r madik rész (az egészségtan tanítása) a kívánalmaknak kevésbé felel meg. É s bár az iskolaorvosokat külön szaktanfolyamokon képezik és
bár az utasítások igen jók, az egész iskolaorvosi
intézmény úgyszólván csak a papiroson van
meg. A kész iskolaépülettel az iskolaorvos m á r
nem tud mit kezdeni; a tanulók egészségére
vonatkozó rendelkezésekből csak a tornamentességért folyamodók vizsgálata és az időszakos
szemvizsgálat szokásos; egynéhány iskolaorvos
a tanulók többé-kevésbé beható vizsgálatát végzi,
esetleg az újraoltást is, ami voltakép a hivatalos
orvosok feladata és alig egynéhány tart heti
rendelőórát. A tantermek levegőjét 1903/4- és
1904/5-ben egyetlen orvos sem vizsgálta, a k ú t
39*

F 4

NÉPTANÍTÓK

vizét egy vizsgálta (P), bár valamennyi főreáliskola (25) részben pompás vegyi laboratóriummal rendelkezik. Csupán az egészségtan tanítását
(rendkívüli tárgyképen) végzik pontosan, habár
nem egy helyen a heti 2 órából 1 óra lett.
Liebermann tanár azon ünnepi beszédében,*
melyet az iskolaorvosok szak egyesületének 10
éves fennállása alkalmával, 1905 október 24-én
tartott, ugyanazon szomorú eredményt volt kénytelen konstatálni, azzal a reménnyel, hogy javulás
csak akkor várható, ha a helyzet „lehetetlenné" vált.
E szomorú helyzet okai mindenekelőtt az
iskolaorvosok gyenge fizetésében keresendő. Már
kezdettől fogva kevés volt a 400 korona. Azóta
a középiskolák nagy arányban fejlődtek. Kevés
már a 8 osztályú középiskolák száma, 1 0 — 1 2
osztály a rendes, sőt a fővárosban kettős gimnáziumokkal, 16 osztállyal találkozunk, és az a
középiskola, melyben nekem van szerencsém működhetni, a legnagyobb Szent István birodalmában, épenséggel 18 osztályú, több mint 1100
tanulóval. A tanulószám megnövekedésével lehetetlen lett a beteg tanulók könnyű áttekintése,
és minthogy az utasítások semminemű rendelkezést nem tartalmaznak, hogy a tanulóknál talált
betegségek, káros elváltozások, nekik adott fölmentések stb. miként jegyeztessenek fel, a tanulók
megvizsgálása legtöbb helyütt egyszerűen elmaradt.
Kísérlet az állapot javítására két ízben történt. Míg Fodor tanár fölvetette egy ízben a
kabinetkérdést: vagy szüntessék be a tanfolyamokat, vagy pedig javítsák meg az iskolaorvosok
fizetését. Az erre kidolgozott javaslatok azonban
nem léptek életbe: az ő halála és a minisztériumban az ügyosztály vezetőjének elhunyta
jött közbe. Másodízben az utasításokat egy
bizottság dolgozta át és annak kívánságára egy
törzslap lett szerkesztve, mely a tanulót — ismeretes, hogy minálunk mennyire vándorolnak —
minden intézetbe és osztályba kísérne; de e
munkálatokból sem lett semmi.
Az iskolaorvosok intézményének továbbfejlesztésével elméletileg különösen Liebermann tanár
foglalkozott föntemlített ünnepi beszédében
(1905). O következő négy pontban foglalta össze
követeléseit:
1. Az egészségtannak rendes, kötelező tantárggyá kell lenni nemcsak a középiskolákban,
hanem minden iskolában.
2. Minden iskolát el kell látni azon eszközökkel, megfelelően fölszerelt dolgozókkal, melyek az egészségtan gyakorlati, szemléltető előadásához szükségesek.
3. Minden iskolaorvosnak és egészségtan* Egészség, 1906. év, 23—29. oldal.

LAPJA.

33.

SZÁM.

tanárnak rendes tanárnak kell lennie, olyan
fizetéssel, mely az anyagi gondoktól ment életet
biztosítja és lehetővé tegye azt, hogy egyedül
magasztos feladatának élhessen.
4. Az iskolaorvost és egészségtantanárt olyan
helyzetbe kell hozni, hogy mindannak, amit az
iskolaegészségügy érdekében szükségesnek tart,
a gyakorlatban érvényt is tudjon szerezni.
Tehát hivatalnok — iskolaorvos, aki orvosi
gyakorlattal egyáltalán nem foglalkozhatnék —
volna kívánatos, teljesen eltekintve az 1. és 2.
pontoktól, melyek vele semmiféle azonos összefüggésben nem állanak és melyeknek az iskolák
jelenlegi szervezete keretében részben meg lehet
felelni, részben meg is feleltek. Tudtommal e
javaslat megvalósítására komoly, döntő lépések
nem tétettek. Abban az előadásomban,* melyet
a II. nemzetközi iskolaegészségügyi kongreszszuson (London, 1907 augusztus) tartottam,
tapasztalataim alapján és elméleti okokból határozottan állást foglaltam a hivatalnok-iskolaorvos ellen. Még kevesebb visszhangra talált a
tanár ú r egy másik eszméje, hogy az iskolaorvos, nagyobb jövedelem elérése végett, a tornaoktatást is vegye át. E kezdeményezés bízvást
elejtettnek tekinthető.
Abból a körülményből, hogy hivatalnok-iskolaorvossal komoly kísérlet nem történt, a közokt.
minisztériumnak szemrehányás egyáltalán nem
tehető. Ellenkezőleg, minden magyar közokt.
miniszter, elsősorban a jelenlegi, Apponyi Albert
gróf és államtitkára, Molnár Viktor, minden
törekvést legmelegebben támogatnak, melytől
az iskolaegészségügy előbbrevitele várható. Legjobb bizonyíték az a tény, hogy nekem, az egyszerű iskolaorvosnak, lehetővé tétetett, hogy
Szent István koronájának legnagyobb középiskolájában, a VII. kerületi István-úti állami
főgimnáziumban, mint iskolaorvos működhessek,
minden intézkedési j o g nélkül, egy ideiglenes
szolgálati szabályzat alapján, melyet most minden irányban gyakorlatilag kipróbálunk. Ha
sikerül nekem bebizonyítani, hogy a legnagyobb
középiskolában orvosi gyakorlatot is folytató
orvos a kívánalmaknak megfelelhet, akkor a
hivatalnok-iskolaorvos szükségessége magától
elesik. A fizetés 3520 koronát tesz ki, kiszámítva az előirányzott heti szolgálati órák alap ján.
Ez az iskolaorvosi szolgálat az első, a lefolyt
1908/9. tanévben három irányban iparkodott
a kitűzött célnak eleget tenni. A célt nemcsak
a tanuló megvédése az iskolábajárás, a tanulás
és a tanulók felhalmozódása folytán keletkező
ártalmakkal szemben, hanem a tanuló egészséges
fejlődésének megfigyelése, a bárhonnan eredő
* Schularzt ein Haupt- oder Nebenamt ? Zeitschrift für Schulhygiene, 1908.
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ártalmas befolyások kiderítése és lehetőleg megszüntetése, a tanulók nevelése higiénikus életmódra. Tehát nem általános iskolaegészségügyet
akarunk űzni, hanem lehetőleg egyénit. Anélkül,
hogy bővebb elméleti fejtegetésekbe bocsátkoznám, azt tartom, az államtól az a jog el nem
vitatható, hogy úgy a saját, de különösen a
tanuló érdekében is az ifjúság célirányos fejlődését ellenőrizheti. A megelőző tanácskozásokon
az intézet igazgatóján, Timár Pálon kívül Szűcs
István dr., miniszteri titkár vett részt. Az iskola
tanári kara törekvésemet a legnagyobb előzékenységgel és odaadással támogatta.
A teendőknek első része az iskolaépületre
vonatkozik, melyet bízvást higiénikus mintaépületnek mondhatunk. Kényelmes lépcsők, igen
széles, világos folyosók, mindenekfölött nagyon
a legtávolabbi zugokban is világos tantermek,
kifelé nyíló ajtókkal, melyeknek megvilágítá
sára a villanylámpákra a délelőtti oktatás
alatt soha sem szorultunk. Vízáthatatlan
doloment-padló, alacsony nyomású gőzfűtés,
kürtők a rossz és az előremelegített friss
levegő el-, illetőleg bevezetésére, buktatható
ablakok, kis ablakokkal téli szellőzésre, kiegészítik a berendezést. Nagy tornaterem, részben
svéd tornaszerekkai, óriási udvar játéktérnek,
amely azonban még nincs rendezve, szolgálják
a testi nevelést, ámbátor a városliget is felhasználható, amelyre tekint az épület homlokzata. (A téli úszást olcsó jegyek átengedése
által egy magánvállalat tette lehetővé.) E nagy
elónyök mellett elesnek a hátrányok, melyek
szintén elkerülhetők lettek volna, ha tapasztalt
iskolaorvos véleményét kérték volna és melyek
részben még megszüntethetők: a túlnagy plus
disztanciás padok, az elégtelen alkalom ivásra
és kézmosásra, az a körülmény, hogy a felsőruháknak csak egy része kapott helyet a folyosón,
míg a maradékot az osztályokba kell behozni
stb., főleg pedig a túlzsúfoltság.
Szükséges azonban e díszes épületet oly állapotban tartani, hogy a romlott levegő, a fűtés,
a por, az árnyékszékek stb. a tanuló egészségét
ne csorbítsák. A tisztaság ellenőrzésére minden
vasárnap tisztasági szemlét tartottam és minden
helyiséget, a legfélreesőbb zugáig, végignéztem,
különösen a fűtőtesteket, köpőedényeket, padokat.
A fűtés ellenőrzésére minden osztályban egy
tanuló hőmérőt kapott, melynek háromszor (8,
10 és 12 órakor) leolvasott adatait egy füzetbe
jegyezte: ilyenkép lehetővé vált a fűtőtestek
nagyobbítása vagy kisebbítése, a szükséghez
képest. Minthogy az épület még nem volt kiszáradva, a hőmérsék 16° C körül ingadozott.
A levegő jónak bizonyult úgy télen, mint nyáron;
a. szelepek megfelelő beigazításáról gondoskodtam. A számítások szerint a szellőztetés két-
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szeres levegőcserét biztosított és a szaglóérzék
alapján a levegőt nemcsak én, hanem Szabó
Sándor dr., helyettes tiszti főorvos is jónak
találta; a szénsav meghatározása fölöslegesnek
bizonyult. A tisztaságot a tanulók barátságos
buzdításra a legnagyobb lelkiismeretességgel
űzték, még 12 órakor is alig lehetett papírdarabokat a folyosókon, padok alatt találni.
Gyümölcs, zsíros ételek behozatala megtiltatott.
Rendet tartott az ifjúság a saját egészsége érdekében. Rövid felvilágosítás a por ártalmáról a
tüdőre, a tisztátalan klozettek befolyásáról a
tífusz és kolera terjesztésére, teljesen elégségesnek bizonyult.
E rövid magyarázatok átvezetnek a teendők
második részére, mely az egészségtan tanítására
vonatkozik. Ez oktatást, a nemi bajokra is kiterjedőleg, a két VII. osztály kapta, heti 2 — 2
tanórában. Erre a nem kötelezett tantárgyra az
ifjúság "A-a, 40—40 tanuló jelentkezett. Minthogy egészségtani szertár még nem áll rendelkezésre, mer azt, amelyet a közokt. minisztérium
anyagi támogatásával a párisi világkiállításra
(ezüstérem) és a londoni magyar kiállításra
készítettem, régebbi szolgálati helyemen maradt,
az oktatás nem lehetett olyan szemléltető, mint
szerettem volna. Az általam nagy kedvvel már
régebben űzött kirándulásokat azonban folytattam, körülbelül 10, egészségtanilag fontos
közintézményt mutatva be, milyenek a csatornázás, vízvezeték, közvágóhíd, tejcsarnok, tüdőbetegek szanatóriuma stb. A többi osztályok is
részesültek időnként egészségtani előadásban,
őket különösen érdeklő tárgyról; így az I. osztálybeliek a viselkedésről otthon és az iskolában,
a későbbiek a cigarettázásról, sportról, koleráról,
mely épen Oroszországban terjed; a felsőbb
osztálybeliek a pályaválasztásról, a gümőkórról,
a VIII. osztálybeliek a nemi bajokról. En távolról sem osztom azok nézetét, kik szerint e felvilágosítással az érettségi utánig kell várni.
Tapasztalataim szerint ekkor a felvilágosítás
legtöbbször már késő. Az ilyen előadásoknak
száma összesen 21-et tett ki.
A teendők legfontosabb része azonban a
tanulók egészséges fejlődésének ellenőrzése volt.
Minden lehető módot felhasználtam a betegségek és elváltozások kiderítésére. A tanév elején
kikérdeztem és tanáccsal elláttam azokat, akiknek szemükre vagy fülükre volt panaszuk, kik
beszédhibában szenvedtek; a szemüveg számát
följegyeztem, úgyszintén azok nevét, akik torna,
rajz vagy szépírás alól mentességet kértek és
kaptak. Jegyzékbe vettem az internistákat,
kosztosokat, vasúton járókat. A kosztosok lakásviszonyait tanulmányoztam, mindannyit meglátogattam (egynek kivételével), és ahol a körülmények megkívánták, az igazgató útján segí-
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tettünk. A megrovás, ha a tanuló könyveit,
ruháit stb. rendben nem tartotta, a dicséret
ellenkező esetben sokkal többet használt, mint
órákat kitevő prédikáció az iskolában.
Minden tanuló orvosi tanácsot kérhetett
naponta az óraközi szünetekben. Rendelést elvből nem adtam, kivéve a baleseteket, sebeket,
orrvérzést stb., de utasítást, hová forduljanak,
sőt szegény tanulóknak ajánlást is klinikai, fogklinikai stb. rendelésekre. Különösen Sturm dr.nak, a fogászati klinika tanársegédének tartozom nagy hálával, hogy tanítványainkat
délutáni kezelésre rendelte be. Ilyenkor a tanár
urak által a küldött tanulók is megvizsgáltattak,
nemkülönben azok is, kiknek igazolványai az
óramulasztásokról magyarázatra is szorultak.
E mulasztási igazolványokat az arra kijelölt
tanulók hetenként beszállították, és ha oly elváltozásokat találtam, melyek gyógyíthatók,
így fejfájás, rendetlen szék, orrvérzés, fogfájás
stb., ezek gyógyítását rendeltem el és ellenőrizlem, ami a fő, szükség esetén azokat a
tanulókat, kik nagyon sokszor mulasztottak,
lakásukon is meglátogattam, amihez a törvény
(1876. évi 14. törvénycikk 34. §-a) a jogot
megadja. Néhány tanulóról kisült, hogy iskolakerülő és a többieknek így elment sttól a
kedvük.
E célnak, a betegségek korai felismerésének
szolgáltak minden osztály torna-és szépírás j'ráinak
rendszeres látogatása, havonta egyszer, aminek
eszméjét még Fodor tanárnak köszönhetem.
Minden tanulót évente négyszer mértem súlyára
és testhosszára, és hét ízben mellbőségére kiés belégzéskor. Végül ebben az első esztendőben a tíz alsó osztály tanulóit megvizsgáltam
bőrbetegségekre, fogakra, nyaki mirigyekre, a
mellkas angolkórjára, a gerincoszlopra és az
adatokat a tápláltságra és vérállapotra vonatkozó adatokkal együtt feljegyeztem. Szükség
esetén azonnal megadtam az utasításokat, sok
esetben magukat a szülőket figyelmeztettem az
elváltozásokra, akik meghívásainknak készségesen megfeleltek. A következmények vázolásával, jóindulatú rábeszéléssel, valamennyi
szülőt sikerült a vérszegénység, az orrsebek
gyógyítására, a fogak tömésére stb. rávenni.
Orvosi kezelésben, mint említettem, a tanulókat
csak kivételes esetben részesítettem, rendesen
azonban az iskolaszolgákat és azok családjait,
ami az iskola érdekében történt.
Minden feljegyzés, minden mulasztás, fertőző
betegség, mentesség stb. a tanuló törzslapjába
— az iskola főkönyvébe — vezettetett be. E
munka az első évben felette terhes volt, mert
kb. 1000 tanuló törzslapját kellett kitölteni.
Csupán azokét nem töltöttem ki, kik ebben az
évben érettségit tettek, különben 1100 törzs-
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lapot kellett volna kitölteni. E munkával a
kongresszus megnyitásakor készültem el. A legközelebbi tanévben csak az új tanulók törzslapjait kell majd kitölteni, és ha e törzslap
minden iskolanemben meghonosodnék, akkor
csak az I. osztály tanulóiról kellene ezt megtenni, míg a többi új tanulókét a tavalyi iskolá jától lehetne egyszerűen bekérni.
Rendkívüli irodalmi munkák a lefolyt tanévben lehetetlenné tették, hogy az adatokat
feldolgozzam, a kimutatásokat sth. összeállítsam;
remélem azonban, hogy e részletes munkát a
tavaszi iskolaegészségügyi kongresszusnak be
fogom mutathatni. A legközelebbi tanévtől kezdve
— minthogy a legtöbb törzslap feje már ki
van töltve — gyerekjáték lesz valamennyi feljegyzést bevezetni, statisztikát és kimutatást a
tanév végéig elkészíteni.
A kérdésre, vájjon e sokoldalú teendőkre
mennyi idő kellett, részletes feljegyzéseim alapján a következő felvilágosítást adhatom. A tanév
alatt az iskolaorvosi működés, szeptembertől
kezdve június hó végéig, 10 hónapban összesen
878 órát tett ki, ehhez hozzájött a nyári szünidőkben átlag napi két óra (=124 óra), összesen
tshát 1000 munkaóránál valamivel több. A kimutatások elkészítésére, a jelentés megszerkesztésére legalább még 50 — 60 munkaóra számítandó.
A most kezdődő iskolaévben naponta 10-től
l-ig, sőt 2-ig, tehát minden délelőtt 3—4 óra
hosszat szándékozom az iskolában időzni, vasárnap délelőtt 2 órát, délután pedig hetenként
4 órát az egészségtan tanítására és naponta
1—2 órát a tanulók meglátogatására fordítani.
A tanulók fejlődésével való beható foglalkozás jó eredményei máris mutatkoznak és
remélhetőleg statisztikailag lesznek a következő
években kimutathatók. Abban az elégtételben
máris részesedem, hogy a tanulók cselekvésem
célszerűségéről meg vannak győződve és minden tekintetben bizalommal viseltetnek irántam.
Azzal a kívánsággal, hogy hasonló irányú
munkálkodás a főváros és ai ország többi
közép- és elemi iskoláiban lehetővé tétessék,
hogy a beható iskolaorvosi szolgálat módozatai
tovább kidolgoztassanak, a jobb jövő reményével
befejezem jelentésemet az iskolaorvosi intézmény jelenlegi szomorú állapotáról. Minden
ilynemű törekvést — arról mindenkit biztosíthatok — a közokt. minisztérium mindenkor
legmelegebben támogatni és előmozdítani fog.
Tapasztalataim és a külföldi állapotok tanulmányozása alapján a következő tételeket állíthatom fel:
1. Minden közép , elemi iskolának stb., egyszóval minden iskolának szüksége van tapasztalt,
jól fizetett, nem hivatalnok orvosra, mint
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iskolaorvosra, aki különösen a tanulók egészséges testi fejlődésével foglalkozzon, középiskolákban az egészségtant is tanítsa.
2. Minden tanulóról törzslap állítandó ki,
mely őt osztályról osztályra, iskoláról iskolára
kövesse, egészen az érettségiig.
3. A tanfolyamok az iskolaorvosok kiképzésére fölöslegesek; ahelyett megfelelő előképzettségű orvosok, nevezetesen gyermek- és
szemorvosok, elismert iskolaorvosok mellett,
gyakorlati szolgálatot tegyenek és azután
vizsga letevésére köteleztessenek.

A jövő iskolája — munkaiskola.
írta: Pataki
Béla.
Világgá indult egy nagy ú j elv: a munkatanítás. Támadták, lenézték, de foglalkoztak
vele s az első tűzpróba kiállása után a megvalósítás módozataira, a részletek kidolgozására
került a sor. A munkatanítás épületén lelkesen
dolgoztak s dolgoznak a rajongó munkások s
közben szinte feledésbe megy az eszme fölvetője.
A munkán fölépítendő iskolának a gondolata
Seidel Róbert zürichi egyetemi magántanártól
származik. A mi fogalmaink szerint furcsa, hogy
egyetemi tanár a népiskola kérdéseivel foglalkozik. Ennek az a magyarázata, hogy Seidel
előbb munkás, majd kereskedő és néptanító volt,
s jól láthatta az emberiség előhaladásának indítékát.
Seidel Róbert a tavasszal itt járt nálunk és
előadást tartott az eszme érdekében.
Kárhoztatja a mai iskolázást, mert egyoldalú.
Nem nevel, csak tanít. Ismereteket nyújt, szinte
készen, a kapott tartalmat, formákat jól begyakorolja, illetve emlékezetünkbe vési, s aki
emlékezetét teletömte — ha gondolkodás nélkül is — e tanításokkal, annak kitűnőségét
igazolja az iskola. A tanításnak e módjából
fakad a sok kiváló tanulónak tehetetlensége,
gyámoltalansága az életben. E fonák helyzeten,
valamint a mai tanítási rendszerből való sok
bajon segíteni ígérkezik a munkatanítás, mely
szociális és pedagógiai szempontból egyaránt
fontos.
Régebben a család összes szükségleteit a
családtagok állították elő, ki ezt. ki amazt. így
volt ez a kézműipar korában. A kézműipart az
olcsóbban, gyorsabban és tökéletesebben termelő
gyárüzemek mindjobban háttérbe szorították,
s ezzel párhuzamban csökkent a család által
otthon készített javak száma. A szükségleteket
fedező családtagok között szerepelt a nagyobbacska gyermek is, ki korán részt vett a közös,
produktív munkában, önkénytelenül is nevelődött
a hasznos, de játékszerű munkával. Fizikuma

LAPJA.

fejlődött, nem volt tétlen ülésre kárhoztatva,
morális érzéke helyes alapokon sarjadzott, értelme edződött s a közös munka az összetartozandóság érzését és a szépérzékét ápolta. Ujabb,
meg újabb tett-megnyilvánulásokra serkentette.
Ma, a gyáripar korában a munkában való e
hasznos részvétel nagy nevelőerejétő), sőt még
a látásától is meg van fosztva a gyermek. A
külföld ipari államaiban a cipőt, ruhát, zsemlyét
a gépek és emberkezek sokasága csinálja; mindenik egy porcikát, de senki az egészet elejétől
végig. A mai szemléltető, de nem dolgozó iskolában a tanulók passzív szereplők; igazi
nevelést pedig csak aktivitással, munkával érhetni el. Ezért be kell vinni az iskolába munkatanítást. Még pedig a kézimunka legyen a tanítás középpontja, s így egyben megoldódik az
iskola nagy feladata: a nevelés-tanítás.
A munka harmonikusan nevel. Neveli az
egyén fizikai, értelmi, morális, szociális és esztétikai lényét.
A gyermeknek fejlődnie kell, ennek útja szerveinek, izmainak, idegeinek folytonos_ gyakorlása. Erre kényszeríti életösztöne. Es a hat
esztendős gyermek, ki egy pillanatig sem tud
nyugton lenni, csak mikor holtra fáradt, üljön
úgy a padban négy órán át, mint a cövek?
Figyeljük meg önmagunkat, tudunk-e mozdulatlanul maradni valamely érdekes felolvasáson ?
Hisz mi már komoly és fejlett felnőttek vagyunk ! Mozgás, szüntelen gyakorlás vezet a
fejlődéshez, s aki ezt megakadályozza, a gyermek ellen vét.
Nézzük, mivel tölti otthon az iskolába kerülő csöppség az idejét. Játszik, dolgozva játszik. Váltsuk valóra a sokszor emlegetett elvet:
„a meglevő erőket kell tovább ápolni", s dolgozva játsszék az iskolában is. Ctelekvésvágyát
nem megbénítani, visszafejleszteni, de nevelni
és növelni kell. Ennek csak egy a m ó d j a : a
munka. Adjunk a kezébe agyagot, papírt, kemény papiroslemezt, később fát és vasat: foglalatoskodjék a kertben. Persze arra legyen
gondunk, hogy magában kárt ne tegyen. Apró
karcolás, vágás — katonadolog, no meg a botlások nagyobb figyelemre kényszerítik, s rövidesen megtanul bánni a szerszámokkal. S milyen
boldog, ha szabadon dolgozhat a fúróval, ha
kalapáccsal munkál, ha fáradságának a gyümölcsét látja. Megnő az ereje, bátorsága, magához való bizalma. Produktív munkán edzi az
izmait, idegeit. Az ilyen gyermek nem lesz halvány, az ülésből származó más bajokat sem
fogja ismerni. Amit lát, minden érdekli, mint
az alkotót, mint a munkást. Minden beszédessé
válik; szól az agyához, megfigyel alaposan,
hogy a látott kedves játékot elkészíthesse; szól
az érzéseihez, az érzések végtelen sokaságú ská-
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Iájához; szól az akaráshoz, tettre sarkalva azt.
Ily szellemű séta, játék, munka: látószemü, gondolkozó, érző, egészséges embert nevel. A munka
ilyen tanításához finom érzésű, a célt soha
szem elől nem tévesztő ember kell. A kényszernek ott nyoma se legyen.
Lássuk, hogyan fejleszti a fizikumot a mai
iskola. Beparancsolja egész délelőttre a padba
a „kis, eleven ördög "-öt, kiadja a jelszót:
„karba!", „hátul kulcsolj!", „csönd!" és „ide
vigyázz!". Oraközökben megeheti az uzsonnáját, zajt ne csapjon, ne mozogjon, hogy port
ne verjen. Ezekben senki sem láthatja a fizikum nevelésit. Hát ott a torna — mondják.
Húsz óra elmélet mellett heti két órában torna!
Az a szerencse, hogy csak fél napot töltenek az
iskolában és némileg pótolhatják a mozdulatlanságot, megadhatják természetüknek, ami
az övé.
A mai iskola tanít, tanít, tanít. Értelmi nevelés tekintetében bizonyára semmi kívánnivalót
sem hágy — gondolhatná az ember. Sajnos, a
dolog máskép van. Akkor tanítja az „i"-t, „á"-t,
mikor a játék a gyermek mindene és úgy, hogy
sokszor kell a figyelmet erősebb szavakkal és
eszközökkel e'ővarázsolni. A tanítás alapja
— Pestalozzi szerint
a szemléltetés. A szemléltetés szükséges, hasznos. De ki tanult meg
zongorázni nézelődéssel. Nemünk egész kultúrájának, az ember milliónyi alkotásának forrása
a munka, mely sokszor rombol is, hogy a megépítés mikéntjére rájöjjön (a gyermek felvágja
lova hasát kíváncsian a belsejére). A munka
az érzékek legjobb iskolája és olyan éles megfigyelővé tesz, mint semmi más. Az ilyen szervekkel munkálkodás által szerzett tudás nem
fáraszt és nem ismeri a túlterhelést, csak az
örömet a játékból lett munkán. Ez a munka
nevel határozottságra, önállóságra, képessé tesz
arra, hogy a társadalom hasznos paránya legyek
és érvényre juttassam mindig és mindenben
egyéniségemet, tudjak és merjek újítani és
előbbre vinni embertársaimat.
Egyre hangzik a panasz: gyönge lábon áll
az erkölcs, nincsenek már jellemek (kiváló, erkölcsileg ideális jellemek). Ezért az iskolát, társadalmat egyformán okolják. Hogyan ápolja a
morális érzéket manap az iskola ? Prédikál, elmond szép meséket. Mint a jó magvető, az
erkölcsi igazságok hintésén fáradozik. Ez is
kell és jó. De sokkal hatásosabb a morális
érzés kultiválása, tettekre indítása. A mai iskolában ez lehetetlen. A mai iskola munkátlan,
betűfaló molyokká tesz, pedig mitsein tevésből
jó sohasem fakadt. Henyese'g és gonoszság
testvérpajtások.
Szociális érzésünk is beteg. A kézimunka
messze-messze következik a szellemi után, meg-
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vetve, lenézve. („Inasnak adunk, ha nem tanulsz" — mondogatják.) Aki már csinált egy
kis agyaglábast, aki készített már zsámolyt,
tisztelettel nézi a fazekast, az asztalost, minden
munkást, nem dobálja el az anyagot, értékeli a
műben a tudást, az alkotóerőt. Embertársának
tekinti az ilyen a cipészt is, közösséget érez,
testvérének tart minden dolgozó embert. Megteremti a munka a föld minden emberét felölelő nagy testvériséget.
A művészetben való eltévelyedéstől óv meg
a kézimunka. Michel Angelo szobrai mind a
maguk nyelvén szólnak. Mert saját kifejezésmódja van a kőnek, agyagnak, fának. Mindig
helyénvaló kifejezést alkalmazni csak az tud,
ki munkával hozzáférkőzött.
A rajzot — mint elvontabbat — mindig
előzze meg az alakító, képző munka.
A család már nem munkaközösség, a gyárak
elzárt kolosszusok, a produktív munkára pedig
szükség van. Részeltetné benne sok szülő a
gyermekét, de műhely, szerszámok, anyag, hozzáértés nélkülözött, csak vágyakban élő drágakincsek. Nagy, gazdag uraknál nem ? Igaz, ott
meg az ambíciót fokozó gyermekpajtások hiányzanak. Pedagógiai okok mellett ezért is kell az
iskolában helyet foglalnia a munkatanításnak.
S ez meg is lesz a jövő haladottabb államában, midőn a munka lesz a becsülés fokmérője.

Az eltévelyedtek megmentése.
(Második országos patronázs-kongresszus.)
írla: Lakatos
Lajos.
Alig zárultak be a nemzetközi orvoskongresszus ajtai, újabb kongresszus: a II. országos
patronázs-kongresszus tartotta üléseit a fővárosban, az Akadémia dísztermében. Az emberszeretet nevében jöttek össze az ország minden
tájékáról a kongresszus tagjai, hogy tanácskozzanak azoknak a szerencsétleneknek sorsáról, akiket a társadalom kitagadott, mert vétkeztek. A humanizmus agitátorai a patronázskongresszus tagjai, kik a megtért bűnösöket
akarják pártfogásukba venni a társadalommal
szemben. Mert a társadalom kegyetlen és
boszuálló azokkal szemben, akik ellene vétkeztek.
A bűnöst, aki megbűnhődött: nem fogadja
vissza többé. Kitagadja, üldözi a börtönviselt
embert a börtön falain kívül is. A patronázs
pedig megvédelmezi az üldözöttet, a kitagadottat. Enyhíteni igyekszik azoknak az ütéseknek az erején, amellyel a társadalom a börtön
falai közül érkezőket fogadja. Küzdeni, harcolni
a társadalmi előítéletek ellen nem könnyű és nem
is hálás feladat. Szembeszállani szinte az egész
világgal, majdnem hiábavaló erőlködésnek lát-
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szik. De azok az emberek, akik ennek a mozgalomnak az élén állanak, kitartanak a küzdelemben s a szép és nagy célnak megnyerték
a legjobbakat és a legelőkelőbbeket.
Az első kongresszus óta, amely két esztendővel ezelőtt volt Pécsett, a patronázs ügye
nagyot haladt Magyarországon : ma már körülbelül ötven egyesület fejt ki nagy munkát a
bűntettesek gyámolítása s a züllésnek és bűnbeesésnek kitettek megmentése érdekében. A
második kongresszus még az elsőnél is nagyobb
lendületet adott a patronázs-ügy további fejlődésének, amennyiben ráirányította a társadalom
ügyeimét erre a nagyjelentőségű mozgalomra
s közreműködésre serkenti mindazokat az érdeklődőket, akik eddig csak azért maradtak távol,
mert nem igen voltak tisztában a patronázs
céljaival.
Valamikor a rabsegélyezésről egészen másképen beszéltek, mint most. Az állami és társadalmi munkának a mostoha része volt a rabok
sorsával való törődés. Aki egyszer belekerült
abba az épületbe, ahová egybeterelték a társadalomból kiközösítettékét, az nem jött többé
vissza, az nem tudott soha partra jutni. A
társadalom, az ügyesebb, a hatalmasabb és a
büntetlenségével fenhéjázó, büszke volt. Megvetette a vétkest, a nem vétkest is, ha az ő
igazságával összeütközésbe jutott. Es aki egyszer, egyetlen-egyszer megcsúszott — pedig
milyen könnyű megcsúszni — azon keresztülgázoltak az utánuk következők. Hiába kapálódzott, hiába akarta magát visszadolgozni a
szigorú erkölesűek közé, — nem lehetett. Az
alkalmi bűntettest szinte belekényszerítették a
visszaesésbe, hajszolták folyton és belebuktatták
újra a bűnbe.
Mindnyájunknak rokonszenve odaszáll azok
felé az érzőlelkü emberek felé, kik a patronázsmozgalmat Magyarországon meghonosították
és elterjesztették. De különös örömmel kell
üdvözölnünk a patronázs magyar apostolait,
akik frissen, fiatalon hozták közénk ezt az új
szépet. Most, amikor nálunk is terjed és tért
hódít a modern kriminológiának ez a produktuma, még Amerikában is iij és el nem korhadt a patronázs intézménye. A tudományos
világ csak nemrég ocsúdott fel abból a forradalomból, amely a ma tételes büntetőjogát
összeomlással fenyegette és csak nemrég mult
el az ideje annak, hogy a forradalmi elemek
közül a patronázs, a bűntettesek társadalmi
megsegítése, megtörte az ócska kódexek ridegségét. A büntetőjog a tágabb értelemben vett
kriminológia, sőt még maga a társadalomtudomány is hullámzik még mindig a nagy lökéstől, melyet a patronázs-mozgalom megindulása
okozott, és íme, azt kell észrevenni, hogy a
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magyar társadalom ebből a szempontból nézve,
része lett a kultúrtársadalmak nagy együttesének. Magyarországon a patronázs-mozgalom
ép olyan magas fokon áll, mint Európa bármelyik államában. Rést ütött a Csemegi-kódex
drákói ridegségén és belekerült jogpolitikai
tényezőnek a törvénybe is. A büntető novella
már érvényre emelte a kriminalitások elleni
küzdelemnek ezt az új fajtáját és ezzel egy
nagyszabású, mély szociális fejlődésnek az útját
nyitotta meg.
A patronázs tulajdonképen társadalmi akció,
a társadalom tevékenysége azoknak a gyöngéknek az érdekében, akik elestek az életúton.
Vagy talán inkább: a börtönútakon kívülálló
társadalomnak a munkája azokért, akik ott
sápadnak a magasablakú cellákon belül. Társadalmi akció ez, egységes, kasztnélküli, liberális
és egyetlen szempontú: embereket lát és emberekért küzd. Szerencsétlenekért,^ bűnbebukottakért, sárban fetrengőkért, nyomorban elkínlódottakért. Semmiféle megkülönböztetést bűntettesek között — a felsegítés szempontjából —
a patronázs nem tesz. Nem néz semmit, csak
az embert. És mondja: Aki elesett, fölemelem.
Aki meginog, támogatom. Aki éhes volt, táplálom. Aki cellában ült, kihozom onnan. És
akinek az arcára bevágta a barázdáit a börtön
élet, azt viszem ki, a szabad levegőre, a szabad
életbe.
A mostani kongresszus főleg három kérdéssel
foglalkozott. Első volt ezek között a rabsegítőegyesületeknek patronázs- egyesületekké való
átalakításának kérdése, továbbá az a kérdés,
hogy mily eszközökkel volna legcélszerűbben
kiterjeszthető a patronázs-egyesületek munkássága az erkölcsi romlás veszedelmének kitett,
vagy züllésnek indult gyermekek és fiatalkorúak
megmentésére. A második tárgy a patronázsmunkásság vezérelveinek megállapítása a züllés
veszedelmének kitett vagy erkölcsi romlásnak
indult fiatalkorú leányok, illetőleg a nőrabok
érdekében. Harmadsorban azzal a kérdéssel
foglalkozott a kongresszus, hogy melyek a legalkalmasabb eszközök arra, hogy a szabaduló
raboknak elhelyezése még büntetésük kitöltése
előtt biztosíttassák s számukra tisztességes
munka szerzése megkönnyíttessék.
A magyar néptanítóság kétségkívül szíve
mélyéből van áthatva a patronázs eszméjének
magasztosságától és nagy jelentőségétől s a
nemes ügy diadalra juttatása dicső munkájából
szíves készséggel, odaadó buzgalommal veszi
ki a maga részét, mert vájjon ki juttathatná
méltóbban érvényre az isteni parancsot: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!", mint a
nép oktatója és nevelője, ki a nép, az istenadta nép lelkével, szívével egybe van forrva.
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fiyengetehetségű

gyermekek

a népiskolában.
írta: Hercsuth

Kálmán.

Minden tanítóember előtt ismeretes tény az,
hogy a népiskolát évről érve néhány olyan
gyermek hagyja el, aki itt egyáltalában nem
tudott célt érni. A szülők és a tanítók minden
fáradsága hiábavalónak bizonyul s a legenyhébb
megítélés mellett is örökké az alsó osztályokban foglalnak helyet. Oka ennek az, hogy
ezek a gyermekek egy könnyebbfokú gyengeelméjűségben szenvednek, ami lehetetlenné
teszi számukra a normális tehetségű gyermekekkel való haladást. Tudományos szempontból
tekintve, ezek az ú. n. határesetek, amennyiben
sem az idiótákhoz (hülyékhez), sem pedig a
normális emberekhez ne .11 sorolhatók. Épen
úgy, mint az idiótáknál, nálunk is bebizonyítható az agykéregben előállott rendellenesség
(abnormitás), ez axonban nálunk nem olyan
súlyos, mint az előbbieknél. Mi gyengetehetségű
(debill) gyermekeknek nevezzük őket, amennyiben a tapasztalat szerint okkal-móddal olyannyira kiképezhetők, hogy az élet későbbi
folyamán önállóan fenn tudják magukat tartani.
Természetesen nem a népiskolában, mert hiszen
ennek a feladata az általános népművelés, nem
ptdig az egyes individiumok szakoktatása.
Hazánkban is, mint egyáltalában a müveit
népeknél mindenütt, örvendetes haladást tapasztalhatunk a gyógypedagógiai oktatás ez ágánál
is; de az eddig elért eredmény mégsem olyan,
hogy a gyengetehetségü gyermekek szakoktatásáról egyáltalában nem kellene szólanunk.
A szakkörök egybehangzó véleménye az, hogy
ezeket a gyermekeket külön iskolákban az
ú. n. kisegítő iskolákban kell oktatnunk, vagy
legalább is külön kisegítő-osztályokban. Ehhez
azonban elsősorban sok pénz és kellő számú,
erre a szakra képesített szakember kell. Ezidőszerint egyikkel sem rendelkezünk s' épen
azért meg kell elégednünk a haladásnak mai,
lassúbb állapotával is. Ha ezeket a gyerme
keket mind meg akarnók menteni, hazánk
minden egyes nagyobb városában fel kellene
állítanunk egy-egy kisegítő-iskolát, minden
egyes nagyobb községben pedig legalább egyegy kisegítő-osztályt. De mit csináljunk addig,
amíg ezeket az ideális állapotokat el nem
érhetjük ? Össze lehet-e azt emberi mivoltunkkal egyeztetni, hogy ezeket a szegény embereket veszni engedjük, hogy a testileg, erkölcsileg
züllöttek számát szaporítsák?! Nemzetgazdasági érdekeink is megkívánják azt, hogy védelmünkbe vegyük őket ott és úgy, ahol és ahogy
az módunkban áll. Ha nincsen kellő számú
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kisegítő-iskolánk és osztályunk: akkor istápolja
őket a lehetőséghez képest a népiskola.
Mielőtt azonban ez istápolás módjáról szólanék, röviden vázolni óhajtom e gyermekek
általános helyzetét. Az abnormitás okairól ezúttal nem szólok. A népiskola, mint máiemlítettem nem e/.eknek a gyermekeknek való.
A kellő számú kisegítő iskola hiánya folytán
azonban mégis csak ide kell szorulniok, ha
más miatt nem is, hát a közoktatásügyi törvény rendelkezései következtében. Ez nem válhatik sem a népiskola, sem pedig az illető
gyermekek előnyére, amennyiben évről évre
visszamaradnak s megesik, hogy még abban a
korban is, amidőn az iskolát már el kellene
hagyniok, még mindig az ABC-s könyvvel
bíbelődnek. Lehet, hogy az iskola elvégzésekor
tudnak bizonytalanul olvasni s talán ujjaik
segítségével számolni is valamicskét; de ebben
azután ki is merül az ő tudásuk. Legtöbbnyire
azonban ez a kicsiny szellemi kincsük is elkallódik az élet ama nyomorának hatása alatt,
amely őket állandóan kíséri. Szellemi életük
sivársága egy-egy ilyen individium alapos megfigyelése után egész tisztán áll előttünk. Az
élet küzdelmeihez való alapos előkészítésükről
a népiskolában szó sem lehet. Ott állanak
azután a népiskolát elhagyva, anélkül, hogy az
élet következményeit igazi mivoltukban fel
tudnák fogni s- azoknak legalább részben is
megfelelni.
Ehhez járul még az is, hogy a népiskola
szervezeténél fogva nem gyakorolhat reájuk
kellő nevelői hatást. Az ő sivár szellemi helyzetüket csakis a szakember képes azonnal felismerni s épen ezért évek hosszú során át ott
ülnek a népiskolában, ahol őket csupán resteknek, hanyagoknak tekintik: a tanításban nem
vesznek, de nem is vehetnek aktív részt s
önhibájukon kívül még arra sem képesek, hogy
az iskolában csendesen viselkedjenek s nyugodtan üljenek. Milyen hatással lehet az ilyen
gyermek lelkületére az az állandó lelki nyomás
és tusa, hogy cselekedeteivel soha sem tudja
tanítója dicséretét és megelégedését kivívni,
illetőleg kiérdemelni! Hozzájárul ehhez az ő
szerencsés, normális tehetségekkel megáldott
iskolatársainak állandó gúnyja és ingerkedése,
sőt az a folytonos rossz bánásmód, amiben öt
a felnőttek is részesítik. Az a tompa szellemi
tehetetlenség és tétlenség, azok a sanyarú viszonyok, amelyek között az ilyen gyermek él, mind
olyan mozzanatok, amelyek megértetik velünk az
ő jelleme kialakulásának lehetetlenségét.
Legtöbbször azonban még eléggé tűrhető
sorsuk van az ilyen gyermekeknek addig, amíg
az iskolát látogatják. Az ő tulajdonképeni
szenvedéseik csak az iskola elhagyása után
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kezdődnek. A tanteremben az iskola szabályai
és fegyelme mentik meg őket tanulótársaik
durvaságaitól és csábításaitól; mihelyest az
iskolát elhagyják s az életbe lépnek, védtelenül
ki vannak a lelketlen embereknek szolgáltatva.
Ezt kikerülniük nem lehet, mert hiszen ők is
kénytelenek — a mindennapi kenyeret megszerzendő — dolgozni. Persze ők ipart nem
űzhetnek, mert hiszen nehezen akad olyan
iparos, aki őket valamelyes mesterségre megtanítaná. A sajnálatra méltó debilleknek ilyen
módon nem marid más hátra, mint a legdurvább, legnehezebb munkával megkeresni
mindennapi keserves betevő falatjukat; de ez
is csak addig áll módjukban, amíg ebben a
munkakörben is nem akad ügyesebb vetélytársuk. S ekkor nem marad, számukra egyéb
hátra, mint a vándorbot. így vánlorolnak
azután egyik helyről a másikra, mnnka, kenyér
után.
Igazán nem szabad sokszor azon csodálkoznunk, hogy az ilyen emberek elzüllenek s
mindig mélyebben és mélyebben sülyednek
úgy testileg, mint erkölcsileg, annyira, hogy
legtöbb esetben a fegyházakban, vagy pedig
az országúton végezik be sokat zaklatott életüket. Azok az erkölcsi hibák, amiket bennük
lépten-nyomon láthatunk és megfigyelhetünk:
a jellemszilárd ággal nem bíró individium hibái,
aki könnyen elbukik erkölcsileg, mert csekély
ítélőképességénél fogva könnyen elcsábítható.
Ha ilyen embereket látunk, sajnálkozva mondjuk, hogy meg kellett volna őket menteni;
mert bár észbeli tehetségük csekélyebb, de
azért mégis fejleszthető. A kisegítő-iskolákban
ki lehet a gyengetehetségü gyermekeket képezni
annyira, hogy kenyerüket meg tudják keresni
s nem válnak a társadalom terheivé.
Mit tehet e szerencsétlenek érdekében a
népiskola s annak tanítója? Rendszeres szakoktatásban nem részesítheti ugyan, de azért
figyelemmel lehet s kell is lennie irányukban,
s amennyire az idő engedi, foglalkoznia is kell
velük. Ami azonban a legfőbb, meg kell hogy
védje őket a többi gyermekek gúnyjától és
üldözéseitől. Magyarázza meg távollétükben a
tanító a többi gyermekeknek azt, hogy e
szerencsétlen iskolatársaikat ne bántsák, ne
űzzenek belőlük gúnyt; magyarázza meg nekik
azt a kétségbeejtő helyzetet, azt a nyomasztó
lelkiállapotot, amelyben ezek a szerencsétlen
iskolatársaik élnek ; ébresszen tanítványai szívében szánalmat irántuk. Ezzel nemcsak a normális gyermekek lelki világát nemesíti, banem
könnyít az iskola eme szerencsétlenem annyiban
is, hogy nemcsak ő, hanem normális tanítványai is támogatni fogják őket. Az így nevelt
növendéksereg az élet későbbi folyamán is
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egészen máskép fog felőlük gondolkozni és
gondoskodni, mint az olyan, amelynél ezt a
tanító meg sem kísérli. Az iskolában tanúsítson
irántuk a tanító türelmet és jóindulatot. A
nekik nyújtandó tananyagot redukálja, amenynyire csak lehet, de azután azt a keveset
végezze el a legnagyobb lelkiismeretességgel.
Az ilyen gyermek szüleit — akik maguk is
gyakran félreértik gyermeküket — oktassa ki
a tanító arra, hogy milyen bánásmódban részesítsék őket. Ennyit megtehet a népiskola tanítója a gyengetehetségű gyermekek érdekében,
anélkül, bogy ezzel akár önmagát terhelné
túl, akár pedig normális tanítványait megrövidítené.
Amennyiben gyermekét illetőleg minden
szülő elsősorban annak tanítójához szokott
fordulni: nagyon kívánatos volna az is, hogy
a tanító tudjon különbséget tenni a gyermekek
abnormitásainak fokozatai között akkor, ha
ezeknek valamelyes intézetbe való elhelyezéséről van szó. Ne fordulhasson elő az olyan eset,
hogy az idióta (hülye) gyermeket a kisegítőiskolába, a gyengetehetségűt pedig a gyengeelméjűek iskolájába utasítsa.
Az állam időközönként nyári tanfolyamokat
rendez népiskolai tanítók részére, ahol ezeknek
módjukban áll a gyermeki lélek abnormitásaival megismerkedni. Eleken a tanfolyamokon
nem válnak ugyan kész szakemberekké a
tanítók, de minden esetre elsajátítanak annyit,
hogy annak alapján tovább fejleszthetik ezirányú tudásukat s az esetben, ha iíyen gyer
meket visz hozzájuk a sors, nem mint teljesen
laikusok, banem mint részben tájékozott pedagógusok kezdhetnek hozzá a mentő munkához.
o o

Hivatalos

rész.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter:
Köszönetét nyilvánította: Teleki László
gróf nagybirtokosnak, aki a sorostélyi újonnan
megnyílt áll. el. isk. részére 512 K értékű iskolai fölszerelést adományozott.

Kinevezte: Kabány

György oki. tanítót a

sebeséri áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Duma
János oki. tanítót a ternáva- brutunai áll.
el. isk.-hoz rendes tanítóvá ; Csákó Gyula,

Geng

Márton,

Thuránszky

Zsigmond,

Kiss

Károly, Hoffmann
Márton, Pálmai
Károly,
Tliiel Bernát, Mihalik Kálmán oki. tanítókat a
jászberényi-külterületi áll. el. isk.-hoz r. tanítókká; ílliniczky
János oki. tanítót a morvaőri
és Szmékálnr Szítta Mária stepanói oki. róm.
kath. tanítónőt az alsóveszteniczi áll. el. isk.-hoz
r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Kohári Ilona oki.
tanítónőt a miavai áll. el. isk. hoz r. tanítónővé;
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Missuray Viktória oki. tanítónőt az ürniényházai,
Svarba Júlia oki. tanítónőt a dunabogdányi áll.
el. isk. hoz r. tanítónővé; László Anna és Pattermunn Ida oki. tanítónőket a hajdúdorogi áll.
el. isk.-hoz r. tanítónőkké; Balázs Janka és
Schnitzer Janka oki. tanítónőket az izaszacsali
áll. el. isk.-hoz r. tanítónőkké; Kulcsár Ilona és
Schönstein Erzsébet oki tanítónőket a muracsányi áll. el. isk.-hoz r. tanítónőkké; Szabó
Margit oki. kisdedóvónőt a kudsiri Il ik sz. áll.
kisdedóvodához kisdedóvónővé.
Jelen minőségében á t h e l y e z t e :
Pálinkás
Béla győrgyárvárosi és Haller János czakóházai
áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; Joó György
sebeséri áll. el. isk. tanítót a hatvani áll. el. isk.hoz; Szmékál János morvaőri áll. el. isk. tanítót
az alsóveszteniczi áll. el. isk.-hoz; Juga László
és Juga Lászlóné izaszacsali áll. el. isk. tanítót,
ill. tanítónőt a felsőszelistyei áll. el. isk.-hoz;
Michna Mihályné miavai áll. el. isk. tanítónőt az
óturai áll. el. isk.-hoz; Jankovics Mária ürményházai áll. el. isk. tanítónőt a dunabogdányi áll. el.
isk.-hoz.
Jelen állásában végleg m e g e r ő s í t e t t e :
Strauszné Daszkál Istvánka weidenthali (v. határőrvidéki) közs. isk. tanítónőt; Eremics Stanisa
mozsori közs. isk. tanítónőt.
Nyugdíjat utalványozott: Barinka
József
trencsénfogasi róm. kath. el. isk. tanítónak évi
1140 K-t; Gazsó József alsómotesiczi róm. kath.
el. isk. tanítónak évi 1460 K-t;
Hirschfeld
Ödön munkaképtelen zentai izr. el. isk. tanítónak évi 1000 K-t; Bontila Bomulusz munkaképtelen jankahidi gör. kel. román el. isk. tanítónak évi 900 K-t; Möhler János vörösmarthi róm.
kath. el. isk. tanítónak évi 1996 K-t; Béres
István megyei róm. kath. el. isk. tanítónak évi
1660 K-t; Kordos Endre méznevelői ág. ev. el.
isk. kántortanítónak évi 1440 K-t; Boreczky
János agyagospataki munkaképtelen gör. kath.
el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; Csiszár Béla
nagypalli róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1140
K-t; Pap József szalóki ref. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1400 K-t; Horváth Gyula
nagysitkei róm kath. el. isk. tanítónak évi 1460
K-t; Dobrovits Miklós győrszentiváni róm. kath.
el. isk. tanítónak évi 1660 K-t; Kovács József
szemerei ref. el. isk. tanítónak évi 740 K-t;
Perényi József dági róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1380 K-t; Csernok Pál
szepesszentgyörgyi ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 1340 K-t; Bus István szigetmonostori
ref. el. isk. tanítónak évi 1040 K-t; Bartalis
József abafájai róm. kath. el. isk. tanítónak évi
1460 K-t; Bózsa Péter polgárdii ref. el. isk.
tanítónak évi 2000 K-t; Gyurin Lyubomir czrepajai (v. határőrvidéki) közs. el. isk. tanítónak
évi 1800 K-t; Szedlárik László móriczföldi áll.
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el. isk. tanítónak évi 1520 K-t; Kardos György
szamosdobi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 1460
K-t; Pogonyi Bertalan demjéni munkaképtelen
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1160 K-t;
Bóka Illés tömörkényi munkaképtelen áll. el.
isk. tanítónak évi 1220 K-t; Pomikala Mihály
andrásii róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1400
K-t; Glatt Ferenc magyarszéki munkaképtelen
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1380 K-t;
Pálfi, Miklós érmihályfalvai ref. el. isk. tanítónak
évi 1440 K-t; Weinberger Hermin tokaji izr.
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 620 K-t;
Zalai Béláné szül. Okenfusz Auguszta mohácsi
magánóvónőnek évi 700 K-t; Tomcsányi Jánosné
szül. Czukrász Róza mátyásföldi áll. el. isk.
tanítónőnek évi 1420 K-t ; Zaitsek
Szeréna
salgótarjáni társulati el. isk. tanítónőnek ideiglenesen évi 740 K-t; Tarnói Lajosné szül.
Stinner Ilona szobotisti áll. el. isk. tanítónőnek
évi 1320 K-t; Török Luciánné szül. Rókay
Gabriella brassó-bolgárszegi áll. óvónőnek évi
580 K-t.
Gyám-, ill. segélypénzt e n g e d é l y e z e t t :
néh. Ruber Alajos szádalmási nyug. róm. kath.
el. isk. tanító özv., szül. Mikulka Máriának évi
660 K-t, 5 kiskorú árvájának összesen 550 K-t;
néh. Ligeti György mándoki nyug. róm. katb.
el. isk. tanító özv., szül. Csoór Kornéliának évi
410 K-t, 5 kiskorú árvájának összesen 341 K
65 f-t; néh. Oláh Péter tiszaborkúti áll. el. isk.
tanító özv., szül. Galgóczi Gizellának évi 640
K-t, 3 kiskorú árvájának egyenként 106 K 66"/3
f-t, együtt 320 K-t, mindössze 960 K-t; néh.
Bertalan
István nyug. bokodi ág. ev. el.
isk. tanító özv., szül. Karsay Zsófiának évi
300 K-t.
Árvaházba való fölvételét e l r e n d e l t e :
néh. Montskó Tivadar hunfalvi róm. kath. tanító
Vilma és Gyula nevű szülőtlen árváinak a kecskemétibe ; néh. Kovács Imre gyulai közs. polg.
isk. íanító József nevű árvájának a kecskemétibe ;
néh. Bachraty
Sándor szokolóczi tanító József
nevű árvájának a kecskemétibe; néh. Radulovics
Joakim borlovai közs. el. isk. tanító Kornélia,
Flóra és Melánia nevű árváinak a kecskemétibe ;
néh. Molnár Pál pándi ref. el. isk. tanító Katalin
nevű árvájának a kecskemétibe; néh. Jonásk
János pokolvalcseli közs. el. isk tanító Péter és
Livius nevű árváinak a kecskemétibe; néh. Rúzsa
Endre nyíregyházai ág. hitv. ev. el. isk. tanító
Jenő és Imre nevű árváinak a kecskemétibe;
néh. Fekete Károly madarasi róm. kath. el. isk.
tanító Gizella nevű árvájának a kecskemétibe;
néh. Puskás Jenő gyergyóalfalvi áll. gazd. isk.
tanító Lajos nevű árvájának a kecskemétibe.
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SZÉPIRODALOM.
Hamupipőke.
Esti csöndbe, halk homályba
Valaki nótád zongorázza.
Szívemre hull minden szója,
Mint sok kinyílt, puha rózsa.
Mintha sok-sok fényes lepke
Szállna felém ringva, lengve
S szivárványos, finom szárnyak
Almodásba ringatnának.
A lelkem minden gazdagsága
Virággá lesz az esthomályba:
Tündérvárban várlak, várlak
Tündórlánynak, királylánynak.
— S látom: jössz már messze, messze . . .
Kéklik szemed nefelejtse,
Körülfátylaz, csipkéz téged
Szelidséged, fehérséged.
Mint egy pihegő, gyönge lepke,
Kis kezed itt van már kezembe.
Félő gonddal, selymes-lágyan
Végigsimítok hóruhádon.
Kék szemedbe belenézek,
Súgok titkos, halk meséket.
S elsuhanunk szállva, szállva . . .
Mesebeli szép világba.
Tavaszba' járunk . . . Érzed, édes ?
A nap sugára körülfényez.
Száz ibolya bókol feléd,
Száz nefelejts nyitja szemét.
Most fonódik szívünk álma,
Verőfényes ifjúsága.
S örök tavasz édessége,
Jön a szívünk szentélyébe.
Aranysugárba fürdik a róna.
Figyelünk csacska pacsirtaszóra.
Virágok közt, egymás mellett
Érzünk örök, mély szerelmet.
Körülvesz édes, boldog álom,
Kezem fejedre koronát fon.
Az első csók ajkunkra száll
S egymásnak ad minket a nyár.
Jönnek mámoros, gazdag órák,
Szívünket fénnyel teleszórják.
S minden percért rovást vésnek
Szívünkbe az elszállt évek.
S amint egyszer szembenézünk,
Nem tüzel már a nézésünk.
S elszomorgunk fejlehajtva
Oszidői hangulatba.

Észre se vesszük: Lassan tél lesz.
Fejünkön csöndben ezüst dór lesz.
Megtörőben szemünk fénye,
Ifjúsága, büszkesége.
Megrokkanva, kályha mellett
Atérzünk egy nagy szerelmet
Szomorúan, bús kettesbe . . .
S ránk borul a téli este . . .
Hamupipőkém, olyan szép ez!
Hamupipőkém olyan szép lesz!
. . . S mintha árnyék szállna innen,
Magam vagyok. Senkim sincsen.
Csak egy nóta nagy varázsa
Ejtett újra álmodásba.
S titkos gyászba, búba esve
Talál ismét rám az este.
Finta
Sándor.

Petőfi és a biblia.*
írta:

Oláh

Gábor.

Arany Jánosnak nyelvére, erkölcsi felfogására, sőt képzeletére is nagy hatással volt a
biblia. Nyelvének méltóságot és sajátságos ódon
patinát, erkölcsi felfogásának nemes igazlátást,
képzeletének analógiák útján építő képgazdagságot adott. Petőfi költészetében csak a képzelet társító játéka mutatja a legnagyobb könyv
hatását. Úgy látszik, az iskolában tanult bibliai
történetek alakjai, jelenetei támadnak fel egész
pályáján keresztül, különösen hazafias költeményeiben. Az iskolai tanítás hatására mutat az,
hogy a használt bibliai képek közül a legtöbb
ószövetségi, még pedig Mózes és a Bírák könyvéből való; az újszövetség természetesen Jézus
felséges alakjával, a Golgota tragikus szomorúságával égett be kitörülhetetlenül ebbe az örök
izgékony képzeletbe. A visszaemlékezésnek itt,
a könyvbeli, irodalmi hatások kikutatásánál
érezzük nagy szerepét a fantázia gyűjtő és megtartó munkájában.
A paradicsom képe, az első emberek idilli
boldogsága, hová vinné ezt a mindig célra
jutó fantáziát, ha nem a szerelemre? Szendrey
Júliáért vívott harcát az első pár ember sorsához hasonlítja: „Elűztek tőled, szép paradicsomkertem, de nem angyal, aki ott őrt állt
előtted." J á n o s vitéz is úgy szeretne élni Ilus* Részlet a szerzőnek „Petőfi képzelete" című nagyérdekü tanulmányából, amely épen most jelent meg
a debreczeni Csokonai-kör kiadásában és amelyet
lapunk más helyén bővebben ismertetünk.
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kajával, mint Ádám és Éva a paradicsomban.
Aki örökre búcsúzik a meg nem nyert leánytól, oly céltalanul vág a világba, mint ősapánk,
mikor a paradicsomból kiűzték. Mikor a színészettől elválik, olyasmit érez, mint amit a paradicsom küszöbén almát evett ősünk érezhetett.
A hóhér kötelé-nek a hőse is, mikor elveszti
kedvese szerelmét, ezt mondja: „Róza felém
fordult, és reám szegzé szemét . . . ilyen tekintettel űzte ki az angyal Ádámot és Évát a
paradicsomból". Gedő Simon a felesége ajtaja
előtt vont karddal áll és rettentően, mint a
paradicsomot őrző angyal.
Az örök embergyilkolás ösztönét Kain és
Abel sorsával példázza. Mikor a földön még
csak egy pár ember volt, már megölte egyik
a másikat; majd ha a világ végén megint csak
két ember lesz a föld határán: ők is bizonyosan egymásra rontanak. — A csillagokat egy
keserű téli éjszakán Ábelszívek fölfeccsent vérének látja Petőfi. A számkivetett Szabadság
úgy bújdokolt sokáig, mint a gyilkos Kain.
A Kazinczy emlékét meg nem becsülő Széphalmot a nemzetszégyen Kain-bélyegének kiáltja.
Azután Noé, Mózes, Józsué, Illés, Sámson
alakja lesz nála egy-egy kép hordozójává. Sokat csalódott édesanyjáról mondja: kiküldözte
reményeit, mint a galambját Noé, de teljesülés
zöld ágával egy sem jött vissza. Gyermekkora
emlékeit el nem felejtheti az ember, legyen bár
Matuzsálem élete. Egy kopasz színész a bibliai
Elizeus prófétát juttatja eszébe. Vesztett csaták
után a magyarságot így buzdítja kitartásra:
„Induljatok százezrével, miljomjával a szolgaság Egyiptomából a szabadsági Kánaánba, mint
Mózes r,épe hajdanába! Nekik volt, van nekünk
is Istenünk, ő fog vezetni tűzoszlop képében, s
az ellenség kiomló vére lészen a vörös tenger,
melyen átmegyünk." Egy villanással ragadja
össze azt az egész képsort, amely Izrael kivonulását festi és fordítja szabatos párhuzammal
át a magyarság sorsára. Ugyanezt a képet még
egyszer használja a XIX. század népeinek jellemzésére : pusztában bújdosunk ma is, mint
hajdan Mózes népével bujdosott; Mózeséknek
egy Istenküldötte lángoszlop volt a vezérük,
újabb időkben a költőket rendelte az Isten
ilyen lángoszlopoknak, hogy vezessék a népet
Kánaán felé. A kiskúnokhoz intézett levelében
bibliai példával hányja szemükre kislelkűségüket: „A zsidók hajdan Mózes idejében az Isten
helyett egy aranyborjút imádtak, de ti még
lejebb sülyedtetek, ti egy ólomszamarat imádtatok." (Valami Szluha nevű kapitányt.) Egy
menyasszony emlékkönyvébe azt írja : ha Józsué
volna, megállítná most a napot, időt fölötte,
hogy örökké ilyen boldog lehessen. A maga
lelkét Illés prófétának mondja, ki az égbe száll
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a dicsőség lángszekerén. Mikor sokat bosszantják, azzal fenyegetőzik, hogy a fűzfapoéta állkapcáját leszakítja és ellenségeit, mint Sámson,
ezzel a szamárcsonttal veri agyon. A királyok
ellen lázadó népekben a düh Sámson-ereje birkózik. Becsületességgel lehet csak leparittyázni
a monarchiát, mint Dávid tette Góliáttal.
Az újszövetségből a kereszthalált halt Messiás
alakja lép be Petőfi költészetébe, mint a legnagyobb fájdalmak és a megistenülés szimbóluma. A nem viszonzott szerelem gyötrelmét
úgy hordja, mint az Istenember a keresztfát,
melyre aztán fölfeszítik. A Messiás nevet Petőfi
teszi meg először a magyar költészetben az
emberiség megváltó szellemeinek szimbólumául;
utána hányan és hányféle vonatkozásban használtuk azóta! Petőfi úgy látja, hogy a világon
mindent kereszttel fizetnek : aranykeresztet tűznek a királyok az alattvalók mellére, a földmívesnek búzakeresztet oszt a természet, a megváltókat fakereszt illeti. Maga nevében is
mondja: az emberiség javáért akarja föláldozni
mindenét, legyen bár tetteiért a díj egy ú j
Golgotán egy új kereszt. II. Endre alatt úgy
szenvedett az istenadta magyar nép, mint Krisztus a keresztfán. A hóhér hotelé-nek a hőse
szintén ezt a képet festi magáról! „Lelkem kiszenvedett, keresztre húzta a fájdalom, és lett
körülötte sötétségnek sötétsége, mint Golgotán,
mikor az Isten fia feszíttetett meg." Jézus életéből kiragad még néhány mozzanatot Petőfi
képzelete. Az 1848-iki februári francia forradalomról írja, hogy az egyszerre Párisban termett, onnan kikergette Lajos Fülöpöt, mint
Krisztus a kufárokat Jeruzsálem templomából.
Csapó Etelka emléke úgy kíséri, mint a három
napkeleti királyt a betlehemi csillag.
Jézus példázataiból is támadnak képalkotásában hasonlósági elemek. Az élet gyönyörűségeit olyan kiapadhatatlanoknak vallja Petőfi
egyszer, mint a bibliai olajos korsót, amelyből
hiába öntöttek ki, mindig újra megtelt. Az
1848-as idők demokratikus levegőjében elkiáltja
a nagy bibliai szót: „Beteljesült az Írás jósolatja: egy nyáj, egy akol. Egy vallás van a földön: szabadság!" A szabadszállásiakhoz írt levelében Krisztus megbocsátó igéjét veszi szájára:
„Ti ellenséges kezet emeltetek rám, én baráti kezet
nyújtok tinektek. Követem a szentírást, mely azt
mondja: „ Aki kővel hajít utánad, hajítsd vissza
kenyérrel." Jézus példázatát a végítéletről
Petőfi egy nagy világszabadságharc képében
látja, mikor a háború Istene döntő viadalra
kihívja a világot; két nemzet áll ekkor szemben egymással: a jók és a gonoszok. „Ez lesz
az ítélet, melyet ígért Isten, próféták ajkai
által. - Ausztria elpusztulását Jeruzsálem elpusztulásához hasonlítja; földönfutók lesznek
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császárai, hiába mossák kezeiket a Poncius
Pilátusok; félmeztelenül verik ki őket a fölemelkedett, alattvalók, mint a tűzbardos angyal
Ádámot, Évát a paradicsomból. Egy Arany
Jánoshoz írt levelében mondja: „Sírj és jajgass,
mint a pusztuló Jeruzsálem." Júdás-örömnek
bélyegezi a konzervatívek hűhóját azután a
győzelem után, amit nem ők, hanem a merészek nyertek.
A bibliából vett képek jórésze hazafias költeményeiben fordul elő. Petőfi ezzel mintegy
tovább viszi a XVI. század magyar énekmondóinak azt a törekvését, hogy nemzetünk sorsát szakadatlan párhuzamban láttassák Izrael
népének soisával. Ezt talán a könnyebben
érthetőség, az erősebb hatás céljából tette ő
is; mert bizonyos, hogy a magyar nép képzeletében legkönnyebben a jól ismert bibliának
képei társulnak azokkal a rokon hazai helyzetekkel, amelyekkel írók, költők meg akarják
rázni fantáziáját és érzéseit.
K ö n y v e s h á z .
* Oláh Gábor: Petőfi képzelete. (A Csokonai-kör tulajdona. Budapest, Franklin-társulat,
1909. 1 — 296. 1. Ára 4 korona.)
Aki bizalommal tekintett Oláh Gábornak költői
és írói fejlődése elé, annak nagy elégtételül szolgálhat a fiatal szerzőnek legújabb munkája, amelyben mint kész tudós, mint széles olvasottságú
irodalointörténetíró és mint boncoló elméjű
esztétikus áll előttünk. Sajátságos mü a Petőfi
képzelete, amelynek párját alig ismerjük a magyar
irodalomban és amelyhez leginkább Riedlnek élesen
elemző Arany Júnos-át hasonlíthatjuk. Tulajdonkép Petőfinek csak egy oldalról való vizsgálata,
de azért benne van az egész Petőfi; látszólag
lélektani fejtegetés, de azonfelül, jobban mondva,
aközben ad élet- és jellemrajzot, stilisztikai és
verstani magyarázatot, esztétikai ítéleteket, költészeti párhuzamokat. S adja mindezt világos,
érthető nyelven, amelynek tőzsgyökeres magyarságát szívesen olvassuk, gyakori költői lendületében gyönyörűségünket találjuk.
Oláh Gábor bizonyára szerelmes Petőfibe, mert
csak szerelmestől telik annyi fáradság, hűség és
lelkiismeretesség, amennyit a szerző erre a munkára fordított.
Hogy Petőfi képzeletével megismerkedjék és
bennünket megismertessen, kiszedte Petőfi minden
művéből, versből és prózából, a pár soros dalból
és a terjedelmes Apostolból, az egyszerű úti
levélből és A lióliér köteléből, valahány hasonlat,
kép, tropus-féle csak található volt bennük. Ezt
az óriás anyagot azután rendszerezte, csoportosította a természet és az emberi élet legfontosabb
jelenségei és mozzanatai szerint. Egyik fejezetben
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ott olvassuk, hogy Petőfi milyennek látta, mihez
hasonlította pl. a napot, egyszer a délibábba szerelmes ifjúhoz, másszor országából száműzött és
véres koronáját leejtő királyhoz. Másik fejezetből
megtudjuk, hogy Petőfi miként gondolkozott pl.
az istenségről, a sorsról, hogy nevezi a sorsot
egyszer urának, parancsolójának, másszor félénk,
csaholó, a bátraktól megszaladó ebnek. Már csupán
a kepeknek ez az összeállítása, a hasonlatoknak
ez a csoportosítása egy nagyszerű kaleidoszkóp,
egy fényes mozaikmű, amelynek minden kövecskeje Petőfi lelkének kincsesbányájából került elő.
Azonban a képek kiszedése és csomókba,
mondjuk, boglyákba rakása száraz ós talán nemcsak a szerzőt, hanem az olvasót is fárasztó
munka volna, ha Oláh Gábor bele nem viszi a
maga lelkét és tudását. Oláh Gábor akkor emelkedik hivatásának tudományos magaslatára, midőn
a költő képeit meg is magyarázza, hol emberi
lélek általános törvényeiből, hol Petőfinek sajátos
belvilágából, sokszor a magyar föld és nép uralkodó sajátságából, gyakran magának a költőnek
élete körülményeiből, egyéni természetéből. Ha
Petőfi a magyarok istenéről beszel, akkor ő is
követi a régi néphagyományt, de mikor „Az
apostol"-ban úgy tünteti föl az Istent, mint aki
hideg méltóságban ül egi trónusán és aki megrepedt sziveknek vérével festi újra meg újra
királyi székének kopott bíborát, akkor ebben a
képben a királygyűlölő, a zsarnokság ellen küzdő
Petőfinek az eredeti egyéniségét kell felismernünk.
Oláh Gábor majdnem minden egyes képet visszavisz
eredetére s idevágó fejtegetései ha nem mindig
találók is, rendkívül érdekesek és elmemozdítók.
A szerző még a magj'arázó munkával nem
elégszik meg. Úgy véli, — s e véleményében
osztozunk — hogy Petőfi képzelete csak akkor
áll előttünk teljesen megvilágítva, h.i összeveti
a legkiválóbb magyar költőkkel, sőt a világirodalom legnagyobb alkotó szellemeivel. Ha Petőfi
zsarnokot lát a télben, aki jármát a kirabolt füld
nyakára teszi, akkor Oláh Gábor megszólaltatja
Aranyt ós Vörösmartyt, hogy hát ők milyennek
is látják a telet; Vörösmarty szerint a tél elborzad zordon művétől és bánatában megőszül;
Aranynál az öreg tél egy sír ormán pihen ősz
hajával. Hasonló párhuzamokat állít össze Olah
Gábor Csokonaiból és Tompából, azonkívül
Byronból, Heinéből és kivált Shakespeaieből, de
a népköltészetről sem feledkezik meg. E párhuzamok egyrészt Petőfinek a nagy világszellemekkel való közösségét bizonyítják, másreszt
rámutatnak Petőfi teremtő fantáziájának eredetiségére, önállóságára is.
Oláh Gábor könyve sok tanulságot és legalább
annyi gyönyörűséget okozhat minden olvasónak.
Aki kevésbé ismeri Petőfit, az e mü segítségével
beletekinthet a költő lelkének legmélyére; de ha
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még oly jártas valaki Petőfiben, az is szívesen
fogadja a költőnek e legszebb oldaláról való bemutatását, az is folytonos gyönyörűséget talál
az elmés magyarázatokban ós meglepő egybevetésekben, amelyek világosabbá, igazán tudatossá
teszik Petőfiről való felfogását.
Az újabban fellendült Petőfi-irodalomnak nagy
nyeresége s talán legfigyelemreméltóbb terméke
e mű, amelynek megírásáért a szerzőt dicséret,
kiadásáért pedig a debr.íczeni Csokonai-kört elismerés illeti. A csinos kiállítású kötet a Franklintársulatnál jelent meg, de kapható minden könyvkereskedőnél és a Csokonai-körnél is.
—

K—t.

* Jegyzőkönyv. (A Budapesten, 1909 szept.
hó 10. ós 11-én tartott II. országos patronázskongresszus iratai.)
A gyöngék, a védtelenek, az elbukottak újabb
időben fokozottan vonták magukra a társadalom
figyelmét. A védelmükre alakult és alakulófélben
levő egyesületek arra mutatnak, hogy a tökéletesedés felé haladunk. Az emberi összetartozás
érzése évről évre erősödik. A nyomor és bűn
ellen indított hadjárat ugyan még nem mutattak
föl na.;y sikereket, de most vetjük meg az
alapját azoknak az intézményeknek, melyek néhány
esztendő múlva éreztetik hatásukat.
Minden olyan egyesület alapítása örömmel
tölti el lelkünkig, mely arra van hivatva, hogy
a gyöngéket és elesetteket támogassa. Kétszeresen
örvendünk annak, ha a részekre tagolt magyar
társadalom összeforrasztó intézményét is láthatjuk
az újonnan alapított egyesületekben.
A nem régen megalakult patronázs-egyesületre
is nagy hivatás vár. Reméljük, hogy benne az
újabban nyilatkozó társadalombontó törekvések
ellensúlyozóját kapja a magyarság. Szeptemberi
kongresszusának közzétett jegyzőkönyvével még
lesz alkalmunk foglalkozni. Most csak annyit
jegyzünk meg, hogy a kongresszuson a legérdekesebb és legégetőbb kérdéseket több oldalról
világították meg. A főbb kérdések a következők
voltak: 1. Mikép kellene a jelenlegi rabsegélyzőegyeaületnek címét és alapszabályait megfelelően
átalakítani abból a célból, hogy ezek az egyesületek a patronázs-munkásság teendőit kigzélesbített hatáskörben is végezhessék? Mily eszközökkel volna legcélszerűbben kiterjeszthető az
újra szervezendő patronázs-epyesületek munkássága az erkölcsi romlás veszélyének kitett, vagy
züllésnek indult gyermekek és fiatalkorúak megmentésére ? 2. Melyek a patronázs-munkásság
vezérelvei a züllés veszélyének kitett, vagy
erkölcsi romlásnak indult fiatalkorú leányok,
illetve a nőrabok érdekében? 3. a) Melyek a
legalkalmasabb eszközök arra, hogy a szabaduló
rabok elhelyezése még büntetésük kitöltése előtt
biztosíttassák és számukra tisztességes munka
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szerzése megkönnyíttessék ? b) Mily eszközökkel
lehetne a patronázs-tevékenységre szoruló fiatalkorúak elhelyezését megkönnyíteni?
* Mértan. (A népiskolák V. és VI. osztályai
számára, valamint az ismétlő-iskolák használatára
írták Bittenbinder
Miklós és Dékány Mihály,
áll. tanítóképző-intézeti tanárok. Ara 40 fillér.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium
69.261/1909. szám alatt kelt rendeletével az
ismétlő és elemi népiskolák számára tankönyvül
engedélyeztetett. Budapest. A M. kir. tudományegyetemi nyomda tulajdona. 1909.)
Végre egy népiskolai mértan, mely teljesen a
tanterv és utasítás szellemében készült. Talán
különösnek tűnik föl e kijelentés, mert hiszen
minden könyvnek abban a szellemben kell készülnie, úgy is készülnek. De azért ahány könyv,
mégis annyiféle. A szerző hol itt, hol ott tesz
sokszor az ügy érdemére nézve talán jogos eltérést. Bittenbinder és Dékány mértanukat a
legpontosabban símították a tantervhez. Könyvük,
mely mintegy száz oldal tartalmú, négy részből
áll. Az első rész az V. osztály anyaga, a második
rész a VI. osztályé, a harmadik rész az ismétlősöké, míg a negyedik a mértani rajzolás anyagát
adja, nyolc oldalon. Mindkét osztály elméleti
részét az igazán könnyed érthetőség, világosság
jellemzi. A szerzők nem bocsátkoznak mértani
definíciókba, hanem gyakorlati szempontból megvilágítva nyújtják a mértani tényeket. A gyermekek környezetéből választják azokat a tárgyakat,
amelyeken észrevétetik a mértani alakot. Minden
tétel feldolgozása után példákat talál a tanuló.
E példák szintén a gyakorlati életből valók,
különösen az iparosok munkaköréből, míg szám!I talan olyan példa van köztük, melyek a gyermeket a cselekvésre késztetik (agyagmunkák).
A függelékül odacsatolt mértani ábrák gyönyörű
fametszetben készültek s nagyban emelik a
könyvecske értékét. Az egés-z könyv ízléses,
igazán csinos megjelenésű, mely méltán sorakozik
az egyetemi nyomda többi kiadványához.
Bittenbinder és Dékány mértana gyakorlatiassága és világosságával erős lépéssel viszi előbbre
a mértantanítás ügyét.
(/. A.
* Bács-Boűrog vármegye. (Az országos
monográfia szerkesztő-bizottságának felügyelete
alatt és a bácsbodrogvármegyei helyi munkatársak közreműködésével szerkesztette Borovszky
Samu dr. Második kötet.)
Kifejtettük már több ízben, hogy a tudománynak az adatok tömegére van szüksége. Míg
tudósainknak azon kellett elvérezniük, hogy adatok
után kutassanak, a magyar tudomány nem haladhatott nagy léptekkel előre. Mióta a munkások
kicsiny csapata megszaporodott, mind több és
több adat kerül napvilágra. Az úttörők százai
hordják össze az anyagot.
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Ezzel a gondolattal lapozgattuk azt a hatalmas
kötetet, mely az ország egyik legnagyobb és
legérdekesebb vármegyéjét ismerteti. A tudomány
bármelyik ágával foglalkozó forrásnak használhatja, a politikus, a közigazgatás embere pedig
alaposan megismerheti belőle az országnak ismét
egy nagy területét.
A kötet könnyen áttekinthető. Beosztása körülbelül olyan, mint a többi vármegyékről írottaké.
Először Bács-Bodrog vármegye történetével ismertet meg bennünket. Ez három részre oszlik.
Az első fejezetben a vármegye őskorát ismerteti
Gubitza Kálmán. A másodikban a vármegye történetét a legújabb korig adja elő Reiszig Ede dr.
A legújabb kort a harmadik fejezetben tárgyalja
Móricz Zsigmond. A következő fejezetekben az
egyházak történetével ismerkedünk meg. Majd
utána közetkezőkben a vármegye közoktatásügyéről,
vízszabályozásáról,
mezőgazdaságáról,
állattenyésztéséről,
erdőgazdaságáról, iparáról,
kereskedelméről van szó. E fejezeteket követi
az irodalmat, tudományt és művészetet ismertető
szakasz. Végül pedig a vármegye nemes családjait
mutatja be Reiszig Ede dr.

Tanítók tanácsadója.
V. V. Klbény. 1. Az állam a legszükségesebb taneszközökkel csak a vagyontalan községek vagy hitfelekezetek iskoláit látja el. A szegénység a járási főszolgabíró által igazolandó. Ezenfelül az iskolaszék folyamodványához csatolandó a meglévő és a hiányzó
taneszközöknek külön-külön kiállított kimutatása. A
folyamodványt legcélszerűbb december hó elején a
tanfelügyelőséghez fölteijeszteni. 2. Amint soraiból
kivehettük, fizetése államsegélyből egészíttetett ki. Az
ekképen nyert összegeknek a magasabb nyugdíjigénybe
való beszámításáért, amint azt már sokszor tudattuk
e helyen, nem kell folyamodni, mert a beszámítás és
a nyugdíjilletékek kivetése hivatalból történik. —
P. I. A blget. Sokszor tudattuk már, hogy az ingyenes
népoktatásról szóló törvény hatálya a községi és hitfelekezeti elemi iskolákat illetően csak 1910 szept. hó
1-én lép hatályba. Az annak idején kiadandó Utasítás
a kárpótlás engedélyezése iránt követendő eljárásról
tájékoztatni fogj t. — U. K. Xrbé. 1. Az özvegy elhalt férje legutolsó fizetését, amelyhez hozzászámítandó
a korpótlék is, kapja félévi járandóság címén s ezen
összegből nem köteles a segédtanító díjához hozzájárulni. 2. Az elhunyt férj által fel nem vett, de esedékes illetmény felől a hagyatéki bíróság rendelkezik.—
Tanító. Névtelen levelekre nem válaszolunk. —
Kerekegyháza. A kir. államkincstár tulajdonát képező
iskolai területen lévő fák, cseijék, szőlőtőkék stb. a
tanító eltávozásakor még akkor sem vihetők el, ha
azokat a tanító ültette. Az ez ellen vétők a 6332 1901. sz.
miniszteri rendelet értelmében fegyelmi vétséget követnek el és az okozott kár megtérítésére kötelezhetők.
Ebből az is következik, hogy utódja nem kényszeríthető arra, hogy a befektetett összeget részben vagy
egészben megtérítse. — Mária. 1. Fizetési könyvével
igazolja a községi elöljáróságnál, hogy a IV. oszt.
kereseti adót a kifizető hivatal havonként levonja.
A betegápolási, megyei és útadó címén kivetett öszszeget meg kell fizetnie. 2. Tessék közvetlenül az illető
egyesülethez fordulni; közelebbi cím nem szükséges. —
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P. S. Llzsna. Az Utasításnak azon rendelkezése, amely
szerint az adóhivatal az államsegélyeket postautalványon portómentesen tartozik az illetékeseknek megküldeni, kifejezetten fizetéskiegészítési és korpótlékállamsegélyekre vonatkozik. Az ezekről kiállított
nyugtatványok beküldése is portómentesen eszközölhető. Az ön által felhozott esetre vonatkozóan rendelkezést nem ismerünk ; megtehetik azonban azt, hogv
az Utasítás fönnebbi rendelkezésére való hivatkozással
a kifizető hivatalt kérik a portómentes kezelésre. —
K. M. Ebg'öcz. 1. Hogy az illető tankötelesek iskolailag hová tartoznak, azt nem mi, hanem a tanfelügyelőség van hivatva megállapítani. 2. Ha az iskolaszék
más tankötelesek fölvételét elhatározza, annak nem
az a következménye, hogy a tanítói fizetés emeltessék,
hanem az, hogy az ily tanulók szülei az iskola fenntartási költségeinek viselésébe bevonassanak. —
A. 1. B. Egy „kis falusi disputa" tisztázása végett a
következő közérdekű (?) kérdéseket intézi hozzánk:
„iskolai ünnepélyek alkalmával az asztalnál ki ül, a
gond. elnök, vagy az igazgató ; szabad-e a gondnoksági üléseken dohányozni; szabad-e a gond. elnöknek
vizsgálat folyamán tízóraizni menni ?" és még több
ehhez hasonló kérdést. Ha van ráérő idejük, hát csak
disputáljanak tovább is ily, állítólag közérdekű kérdések fölött, bár okosabb dolgokkal foglalkozhatnának
önök is üres óráikban ; azt azonban ne kívánja tőlünk,
hogy mi, kiknek üres órájuk alig akad, szintén részt
vegyünk disputájukban s az önéhez hasonló komolysággal foglalkozzunk azzal. — Zptend. Ha a község
felhatalmazása alapján járt el, akkor lehetne igénye
költségei megtérítésére; ha azonban saját jószántából
költekezett, nincs rá mód, hogy igényének a községgel
szemben érvényt szerezzen. — G. F. A polg. iskolai
tanítóképzőbe való fölvétel ügyéről az utóbbi időben
többször írtunk. Szíveskedjék utánanézni. — S. 31.
Btvros. 1. Az 1907. évi XXVII. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott Utasítás 2. §-ának utolsó pontja szerint
a természetben adott lakást és tartozékait a fenntartó
köteles használható állapotban, illetve jókarban tartani. Ezen kötelezettség természetesen magában foglalja
a lakás belső részének megfelelő karban való tartását is.
Az csak nem szorul különösebb magyarázatra, hogy
a lakáson szükséges helyreállítási munkákat nem a
haszonélvező, hanem a telekkönyvi tulajdonos tartozik
teljesíteni. Ha a lakást az iskolafenntartó nem tataroztatja, akkor tessék a közig, bizottsághoz fordulni
panaszával. 2. Az iskolaszék előzetes hozzájárulásával
fölvehet másvallású növendékeket is. — V. B. Xyailony.
Az Utasítás 12. §-a világosan megjelöli, hogy a tanítói
fizetés bizonyos részét képező ingatlan jövedelméből,
illetőleg haszonbérösszegéből az összes adók levonandók.
Ezekhez tartozik a vízszabályozási adó is, már ha ezen
adó fizetésére nézve az iskolafenntartóval szemben
kötelezettséget vállalt. Mert ha e tekintetben kötelezettség nem terheli, akkor ezen adót sem kell önnek,
hanem a telekkönyvi tulajdonosnak fizetni és ebben
az esetben a javadalmi jegyzőkönyv új megállapításánál
ez a tétel, mint levonandó összeg, nem szerepelhet. —
C. E. Apta. Ön megütközik afölött, hogy a magániskola fenntartójának iskolai ügyekre kirendelt helyettese a beírt tanulók vallás és osztály szerinti megoszlására vonatkozó kimutatást, továbbá az órarendet
bekívánta. Egyúttal törvényellenesnek jelzi ezen eljárást. Igaz ugyan, hogy az illető kívánságának teljesítése nem alapul törvényes rendelkezésen, aminthogy
a törvény nem is terjeszkedhetik ki mindennemű aprólékos dologra, azonban a bekívánt adatok beszolgáltatása hivatalos kötelessége, amely alól hiába akaikitérni. Csak nem akarja kétségbe vonni az iskolafenntartó azon jogát, hogy iskolája viszonyairól tájékozódjék ? — V. I. Lbczfő. Kivételesen még egyszer
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közöljük, hogy a közig, bíróság 372 190?. sz. ítéletében kimondotta, hogy a magasabb fizetés szempontjából az ideiglenes vagy helyettesi (állandó helyettesi)
minőségben töltött szolgálat, szolgálati időhöz kötött
jogigényeknél, rendes tanítói szolgálatnak tekintendő.
Az illetőnek tehát a megjelölt időben joga van a magasabb fizetésre. — Tanítónő, Ptilva. Minden ok nélkül
még abban az esetben sem kap szabadságot, ha helyettesét saját költségén díjazza. — 1). Ii. Snirós. Szerintünk a kérdéses megadóztatásnak nincs törvényes
alapja. Tessék a kivetést a pénzügyigazgatósághoz
megtolebbezni. — (I. V. Hzest. Szinte hihetetlen, hogy
oly hosszú idő óta fennálljanak oly állapotok, aminőket
ön levelében leír ; sajnos azonban — dacára kétségbeejtő helyzetének — mi sem tudunk mást ajánlani,
minthogy a tarthatatlan helyzet megszüntetését ismételten szorgalmazza, és ha eredményt nem tapasztal,
forduljon panaszával közvetlenül a minisztériumhoz. —
15. T. K. Olyan vezérkönyvet nem ismerünk, mely
az V—VI. osztály összes tárgyaira nézve adna útbaigazítást. Osztályok vagy tárgyak szerint külön-külön
vezérkönyvet kaphat. Forduljon eziránt bármely
nagyobb könyvkereskedéshez. — H. G. Haranyos.
A kath. iskolákra vonatkozó összes utasítások és nyomtatványok a Szent István Társulatnál szerezhetők be.
Szíveskedjék kérdésével odafordulni. — S.A. Dpataj.
Az illető hitoktató eljárásának bírálatába mi nem
bocsátkozhatunk. Ha a gyermeket hittanból osztályozta,
önnek ezt el kell fogadnia és az illető tanulót bizonyítványa alapján a megfelelő osztályba beírnia. Megjegyezzük még, hogy erre a gyermekre, ki nyilvános
iskolába járt, az önök magán vizsgálati szabályzata nem
alkalmazható, mert ott nem magánvizsgálatról, hanem
csupán a hittani osztályzatról van szó. — Hitközségi.
Az államsegélyt a hitközség kapja s a tanító nevére
folyósíttatik, mindaddig, míg az illető iskolánál működik. Tanítóváltozás esetén az új tanító nevére kérik
a folyósítást. A nyugtatványt az iskolaszéki elnökkel
alá kell íratni. — II. I. Az osztálytanító köteles mindazokat a naplókat vezetni, melyek osztályára vonatkoznak. — Sz. L. Kántorképesítés dolgában szíveskedjék a bajai állami, vagy a kalocsai kath. tanítóképző-intézet igazgatóságához fordulni, ott meg fogják
adni a szükséges felvilágosítást. — Érdeklődő. Az
Eötvös-alap temetkezési segélyt biztosító osztályának
ezidőszerint több mint 2000 tagja van. Hogy érdemes-e
belépni, ítélje meg abból, hogy rövid fennállása óta
a temetkezési osztály több mint 10.000 K-t fizetett
ki ,iz érdekelteknek. Belépési szándékát jelentse be
az Eötvös-alap titkári hivatalában (Budapest, VIII.,
Szentkirályi-utca 47, II. em.). — Hmv. A város azon
határozata, amely szerint az elemi iskolák számára
kijelölt faiskolaterületet csak azon időig adja át, míg
a gazdasági népiskola megnyílik, nem kifogásolható,
mert a gazdasági népiskola gyakorlati területét oktatási célokból az elemi iskolák is igénybe vehetik. —
Ii. I. Szdbos. A tanító részére adott területen levő fák
(gyümölcsfák) használata a tanítót megilleti ugyan,
egyébként pedig az ingatlan telekkönyvi tulajdonosa rendelkezik azokkal. Vagyis csak ez intézkedhetik kivágatásukról és értékesítésükről. Fönnebb ismertetjük a
közokt. miniszternek erre vonatkozóan kiadott rendelkezését. — G. A„ Xdvecz. 1. A község minden esetre
köteles az iskolába be nem iratkozott tankötelesek
összeírása alkalmával fölmerült kiadásait megtéríteni,
föltéve, hogy az erre vonatkozóan kiadott Utasítás
13. §-ában megjelölt módon eszközöltetett a felszámítás. A napidíj összegét az Utasításban foglalt rendelkezés alapján a thtósági közig, bizottság előzően
már bizonnyal megállapította, ennél többet tehát nem
kívánhat. Az előfogatot a község köteles rendelkezésére bocsátani. Minden esetre az lett volna a leghelye-
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sebb, ha a munkálattal való megbízatás előtt a közs.
elöljárósággal rendezi a díjazás kérdését is. De ha
már ezt nem tette és a község mérsékelten felszámított költségeit teljesen nem akarja megtéríteni,
forduljon eziránti panaszával a főszolgabíróhoz, esetleg
pedig a thtósági közig, bizottsághoz. 2. Az elöljáróság
a tankötelesek névjegyzékét a tanévet megelőzően
köteles az iskolaszék rendelkezésére bocsátani. 3. Az
iskolába be nem írt tankötelesek összeírását kis- és
nagyközségekben, a községi elöljáróság megkeresésére,
fegyelmi eljárás terhe mellett köteles az elemi iskola
tanítója teljesíteni. — C. P. Dzna. Az 1907. évi
XXVII. t. c. 33. §-a szerint bármilyen jellegű népiskolánál magyarnyelvű és csak olyan nyomtatványminták használhatók, amelyek a vallás- és közokt.
miniszter által megállapított összes rovatokat tartalmazzák. E nyomtatványminták magyar nyelven töltendők ki. Fennáll azonban az iskolafenntartónak az
a joga, hogy a nyomtatványokat a magyar nyelv
mellett hasábosan a megállapított tannyelven is kitölteti. — S. A. Ksaly. Évi 1000 K fizetése után
helyesen rovatott meg évi 10 K kereseti adóval. Az
útadó fizetésének kötelezettsége alól csupán az állami
tanítók vannak fölmentve; a betegápolási pótadót
azonban ezekre is kivetik.
K. F. Tinnye. Csak azt
a szolgálatát számítják nyugdíjba, melyet oklevél birtokában töltött a tanítói pályán.

Különfélék.
Polgári iskolai magánvizsgák.
A vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak
mult évi 145.100. számú rendelete sok félreértésre
adott és ad alkalmat országszerte, miért is szükségesnek tartom a következőket közölni:
Sérelmesnek találták úgy a szülők, mint a
tanférfiak, hogy a megbukott tanulók csak fél
óv múlva javíthatják ki elégtelen jegyeiket. Különösen kellemetlen volt ez az intézkedés azon
növendékekre, kik a tanév végén buktak meg.
E tanulók a rendelet szerint csak karácsonykor
javíthatták volna ki rossz jegyeiket, miáltal igen
sokan egy teljes évet vesztettek volna, mivel az
új tanévben elégtelen bizonyítvánnyal sehova sem
iratkozhattak volna be tanulmányaik folytatása
végett.
A b . . . i kir. tanfelügyelő fölterjesztésére miniszterünk sietett rendeletének e pontját odamódosítani, hogy a karácsonykor 1 — 3 tárgyból
megbukott magántanulók a húsvéti terminusban,
míg a tanév végén megbukottak szeptember elején javíthatják ki elégtelen jegyeiket.
A miniszter úr folyó évi május hó 12-én
47.197. sz. a. kelt rendeletében csak azt kötötte
ki, hogy a javító vizsgálatokon működő vizsgálóbizottságnak is az elnöke a tanfelügyelő vagy
helyettese legyen.
Az országszerte felhangzó többi panasz teljesen
tárgytalan, mert azokat a fenti rendelet nem tartalmazza, azt csak belemagyarázzák, illetve félreértik legtöbb helyen, még a tanférfiak is.
így felemlítik, hogy a túlkorú, de jó tanuló
osztályt nem ugorhat, mert szeptemberben nincs
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magánvizsga. A 145.100. számú rendelet csak a
magántanulók vizsgálatát szabályozta, és így a
rendes tanulók semmi néven nevezendő jogát sem
érintette, úgy ezt sem. Tgen is lehet szeptemberben a rendes tanulónak osztályt ugró vizsgálatot
tenni, a miniszter engedélye alapján.
A másik belemagyarázott sérelem, hogy a népiskola V. vagy VI. osztályú bizonyítványa alapján
nem íratkozhatik be a növendék a polgári iskola
I. vagy II. osztályába rendes tanulónak. Ez sem
igaz. Most is tehet a növendék felvételi és tantervkülönbözeti vizsgálatot, mint azelőtt, és a
tantestületnek azon jogát nem érinti a fenti rendelet, hogy ezentúl is maga állapítsa meg, hogy
az ily növendékek mely osztályba vehetők fel.

(Wh)
Irodalmi pályázat az „Országos Ifjúsági
Madárvédő-Liga" szervezése tárgyában. Midőn az
Országos Állatvédő-Egyesület két évvel ezelőtt
az ország néptanítóihoz és néptanítónőihez intézett első felhívásában az „Országos Ifjúsági Madárvédő-Liga" eszméjét fölvetette és a mozgalmat
megindította, beérte azzal, hogy az új intézménynek úgyszólván csak körvonalait állapította meg,
abban a föltevésben, hogy a részletek a gyakorlati alkalmazás folyaiAán fognak kialakulni. A
Liga kétévi fennállása alatt több, mint 150.000
iskolásgyermek lett a Liga tagjává. Epen ezért
elérkezettnek tartjuk az időt arra, hogy a Liga
szervezésének és állandó működésének módjára
nézve a részletekre is kiterjedő útmutatásokat
juttassunk a tanítóság kezébe. Evégből az „Országos Állatvédő-Egyesület" nyilt pályázatot hirdet oly dolgozatok megírására, melyek az „Országos Ifjúsági Madárvédő-Liga" szervezésének
következő kérdéseire nézve nyújtanak tájékozást.
1. A Liga fogadalmát már az első elemi osztályba
sorozott 6 éves gyermekkel, vagy később is, és
melyik osztálybeliekkel tétessük le ? 2. A Liga
jelentőségének magyarázata, a fogadalom letétele,
aláírása, a tagsági jegyek kiállítása és a jelvények kiosztása egyidőben, v-agy más-más alkalomkor és a tanév mely időszakában volna megejtendő. 3. A Liga célját előbbre viszi-e a jelvények terjesztése ? 4. Ha igen, akkor tekintettel
arra, hogy a Liga-j el vények darabonként 10 fillér
költségének előteremtése sok esetben nehézséggel
jár, a cél érdekében minő eljárás lenne követendő '? 5. A fogadalom azok által a gyermekek
által, akik a fogadalmat már egy előző évben
letették és eszerint a Ligának tagjai, minden
újabb tanévben megújítandó-e, és pedig a tanév
elején, vagy mikor ? Ez alkalommal a tagsági
jegyek felmutatása kérendő-e ? 6. A Liga tagjainak nyilvántartása az aláírt és. a fennálló
gyakorlat értelmében az iskolában megőrzendő
fogadalmi jegyek betűsoros elrendezése alapján,
esetleg minő más módon eszközlendő ? 7. Ha
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egyik másik tanuló a letett fogadalmat megszegné, minő eljárás lenne követendő ? 8. A Liga
céljának és jelentőségének érdekében az előző
kérdések által ki nem merített irányban minő
más intézkedések volnának javasolhatók ? A felsorolt pontozatokra kiterjedő dolgozatok az alulírt egyesülethez (Budapest, IX., Ernő-u. 11—13)
f. évi nov. 15-ig, névaláírással ós a lakóhely
megjelölésével küldendők be. Az öt, leginkább
megfelelő dolgozat 20 — 20 korona tiszteletdíjban
fog részesülni. Bírálókul az Országos Állatvédő Egyesület K. Nagy Sándor, budapesti kir. táblabíró és Vadasy József, nagyváradi községi isk.
igazgató urakat kérte fel. A bírálat eredménye
ugyancsak e lapokban fog közzététetni. Budapest,
1909. évi szeptember 10-én. Országos ÁllatvédőEgyesület.
Hírek Fogarasból. Fogaras vármegye közigazgatási bizottságának szeptember havi rendes
ülésén a kir. tanfelügyelő jelenté, hogy a törcsvárvidéki iskolaügy rendezése iránt megindított
tárgyalásokat eredményesen befejezte, az érdekelt
gör. kel. hitközségek által kiállított s az illetékes
egyházi főhatóság által is jóváhagyott szerződést
a miniszter úrhoz fölterjesztette elfogadás végett,
amely szerződés elfogadása esetén a törcsvári
központi háromtanerős gör. kel. el. iskola beolvad a kéttantermes törcsvári áll. el. iskolába;
a vármegyei földrajz megfelelő keretben való
tanítását alkalmas kézikönyv kézreadatása által
már biztosította, mivel a Lampel-cég elfogadta
kiadásra a Kodrea György, alsóucsai áll. el. isk.
igazgató által írt földrajzot, de szükséges még,
hogy ezen kézikönyv mellett a tanításhoz a vármegye térképe is, megfelelően nagyítva, kiadassák ; a faiskolakertek megfelelő ellátása érdekében
a faiskolakezelő tanítókhoz körlevélben utasításokat intézett; Zernest község az áll. el. iskola
IV. tanterme és a II. áll. óvoda részére 11 ezer
koronáért alkalmas épületet vásárolt, Ósinka község pedig a közs. el. iskola haladéktalan szervezését egyhangúlag elhatározta; Berescu János,
fogarasi gör. kel. el. iskolai tanító, lapszerkesztő
ellen izgatás vétsége miatt a marosvásárhelyi kir.
törvényszék vizsgálóbírója, Enescu János, pesterai
gör. kel. el. iskolai tanító ellen pedig hatóság
elleni erőszak bűntette miatt a brassói kir. ügyészség a vizsgálatot bevezette ; Udriste Adrián, oprakerczisórai gör. kel. el. iskolai tanító részére
400 korona államsegély utalványoztatott; meglátogatta a fogarasi községi, a törcsvári és a
zernesti állami óvodát, s mindhárom óvodában a
legszebb eredményt tapasztalta. A közigazgatási
bizottság a kisvajdafalvai gör. kel. tanítói fizetésnek államsegéllyel való kiegészítése iránt benyújtott kérést hivatalból visszautasította, ellenben az almásmezői és a felsőárpási gör. kel. el.
iskolai tanítói fizetéseknek államsegéllyel való
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állami tanító Ónodi ra ; július hóban : Aschenbrenner Ferenc, hosszúhetén.yi néptanító Major-ra:
augusztus hóban: Adler Ágnes, budapesti magántanítónő Karvaly-ra.
(T, S.)
— Halálozások. Földi Jenő, kir. tanfelügyelő,
a resiczabányai kir. tanfelügyelői kirendeltség
vezetője, f. évi szeptember hó 16-án, hosszú és
kínos szenvedés után meghalt. — Szegheő Lukács Dániel, nyug. állami isk. igazgató £ évi
szeptember hó 17-én, élete 66-ik évében, Mezőkászonyban elhunyt. — Szamkó József, Tar község róm. kath. kántortanítója f. évi szeptember
hó 15-én, életének 56-ik évében elhúnyt. —
Szontsek Lenke, kincst. isk. tanítónő folyó hó
— Kitüntetett igazgató-tanító. Megérde- I 17-én, életének 49-ik, tanítói működésének 29-ik
melt kitüntetés érte Szmetana
Nándor, paráczi évében, Aknasugatagon elhunyt. Áldás emlékükre!
igazgató-tanítót. Szmetana ugyanis oly szép sikeSzerkesztői üzenetek.
reket ért el az analfabéták oktatása körül, hogy
az Országos Közművelődési Tanács őt az első
K. (Az ók.) A legnagyobb jóindulattal sem monddíjjal, százötven korona pénzjutalommal tüntette hatunk egyebet cikkecskéjéről: egyáltalán nem értetki. A pénzdíj a Tanács elnökének, Károlyi Mi- tük meg. Nem valószínű, hogy bennünk van a hiba. —
K. F. (Ősz.) Gyenge szárnypróbálgatások. — Sty.
hály grófnak egy levele kíséretében érkezett, Kívánsága szerint lesz, ha t. i. a mi szerkesztésünk
amelyben kifejti, hogy a pénzjutalommal csak idejében sorra kerül. — R. (Meddig tart ez így?)
elismerésüket akarták kifejezni Szmetanának, mert Megérdemli a közlést, bár erről a témáról már sokfáradhatlan tevékenységét érdeme szerint hono- szor írtak. Alkalmilag sorát ejtjük. — Sz. (Az első
csalódás.) Nagyon szép. — K. S. Mind a. három vers
rálni úgy sincs módjukban.
gyenge. — V. (Gyötrő probléma stb.) Prózában is,
— Ünnepelt t a n í t ó . Száz Ferenc, veszprémi versben is még a kezdet kezdetén van. — M. (A közref. tanító nyugalombavonulása alkalmából lélek- ségi járulékokról.) Sorra kerül. — Idealista. Legelső
próbálkozásnak elég sikerült. Megérdemli a bíztatást. —
emelő búcsúzási ünnepély folyt le f. hó 6-án A. (A tamító mint mentő.) A Mentő-egyesület adott ki
délelőtt a ref. templomban, melyet az ünnepélyre az első segítségről olyan kis füzetet, aminőt ön
összegyűlt közönség zsúfolásig megtöltött. Az javasol. — Egyébként az orvosok dolgát — az első
tál — nem végezheti a tanító. — Gy.
ünnepélyt Bernjén Márton szívhez szóló imája segítségen
(Alkoholizmus az iskolában.) Alkalmilag sorát ejtjük. —
vezette be. Az egyházmegye tanítótestülete dísz- A. (A megtért.) A gondolat jó, de a vers kevésbé.
közgyűlését Balassa Kálmán elnök nyitotta meg, A cikk sorra kerül. — R. (Kőből épült nagy ház . . .)
majd pedig Bott Miklós tanító üdvözölte nyuga- Sikerült. — >1. (Levél Firenzéből.) Ha csak lehet,
szorítunk neki. — >'. (A tanító és szülök az
lombavonult kartársát, ki mint tanító és mint a helyet
elemi iskolában.) Elég jó, de közleményeink nagy
társadalomnak tevékeny tagja, példányképül szol- tömege miatt nem keríthetünk sort rá. Cikkekkel
gált. A tantestület nevében, amelynek 30 éven kevésbé elárasztott lap talán közölhetné. — F. (A
át elnöke volt, értékes díszalbumot nyújtott át, jövő tornája.) Másutt megjelent cikket csak nagyon
kivételes esetben közlünk. — A. (Pályázatok.) A cikkémelyben az egyházmegye tanférfiainak arcképei ben
említett visszásságok közismeretesek, azokat elvannak, s kívánta, hogy a félszáz évre terjedő enyésztetni nem lehet. Ha meg is állapodnak itt-ott
fényes, sikeres és áldásos pályafutás után még már a pályázat előtt tanító személyében, a pályásokáig élvezhesse a csendes és boldog nyugal- zatot mégis csak ki kell hirdetni. — (*. (Szeged.) Csak
különösen jók. — L. (A felmenő rendszer.) Lehetőleg
mat. Bernjén Márton lelkész a veszprémi ref. aoktóber
folyamán sorra kerül. — Sz. (Krizantenum.)
egyháztanácsnak, iskolaszékének és közönségének Hangulatos kis vers, de a verselése fogyatékos. — E.
nevében üdvözölte az ünnepeltet és köszönetet (Október 6.) Erről a napról vagy nagyon szépen, vagy
mondott azért a 22 évi hűséges és sikerekben sehogy. Nem vált be. — Feriz. Ez már egészen
kedvünk szerint való. Érdekkel sísérjük további fejgazdag tanítói működésért, melyet az ünnepelt lődését.
a veszprémi ref. iskolában s mint orgonista ós
kántor az anyaszentegyházban kifejtett.
Tartalom: Egyetemi intemátusok. (N.) — Az
— Tanítók névmagyarosítása. Belügy- iskolaorvosi intézmény Magyarországon. .Tuba Adolf dr. —
miniszteri engedéllyel június hóban a következő A jövő iskolája — munkásiskola. Pataki Béla. —
Az eltévelyedtek megmentése. Lakatos Lajos. —
tanítók magyarosították meg nevüket: Bácsik Fe- Gyengetehetségű gyermekek a népiskolában. Hercsuth
renc, bányafalvi elemi iskolai tanító Istvánfi-ra; Kálmán. — Hivatalos rész. — Szépirodalom : HamuMátbei Emilia Mária, kisbudaki állami tanítónő pipőke. Pinta _ Sándor. — Petőfi és a biblia. Oláh
Máté-ra; Klancsek Ernő, tápiósápi tanító Kele- Gábor. — Könyvesház. — Tanítók tanácsadója. —
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
csényi-re ; Schürnpeck Alfonz, szaluki állami elemi
iskolai tanító Surányi-ra és Oána Zénó, fornádiai
Felelős szerkesztő: Benedek
Klek.

kiegészítése iránt benyújtott kérvényeket pártolólag terjesztette föl a miniszterhez; a kerczi ág.
hitv. ev. el. iskolánál segédtanító alkalmazása
iránti kérést elutasította; végül a kir. tanfelügyelő jelentése alapján megkereste a vármegye
törvényhatóságát, hogy a vármegye térképének
az iskolai tanításhoz szükséges nagyított és színezett alakban való kiadására és az összes vármegyebeli iskoláknak ingyenes elláthatására 800
koronát biztosítson a vármegye háztartásának
keretében, a vármegye kir. tanfelügyelőjét pedig
megbízta, hogy a kiadásra vonatkozólag szerezzen
be ajánlatokat a cégektől s azt annak idején
majd terjessze elő.
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NÉPTANÍTOK LAPJA
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I B .

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
•igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.
SZERKESZTŐSÉG :
BUDAPEST, V i l i . KER., BKRK0CS1S-UTCA 16. SZÁM.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj. előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egyhasábü sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.
KIADÓHIVATAL :
MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3.

üéüiratoltat nem acivmlc vissza.

Zord idők.
(—ó—) Évezredek óta vívja harcát
az emberiség a természet erőivel. Ebben
a szakadatlanul folyó, k i t a r t ó küzdelemben lépésről lépésre halad előre. Ma m á r
fölismerte és meghódította azokat az
erőket, melyek előtt ősei babonás tisztelettel hajoltak meg. Ma m á r rátette
lábát azokra a területekre, melyekről
sokáig azt hitték, hogy örökre el vannak
zárva a halandók előtt. Az emberiség
ellenségeinek száma is fogyóban van.
Betegségek, melyek végigszáguldottak a
világon, hogy megtöltsék kétségbeeséssel
és siralommal, m a összetörve, erőtlenül
állanak meg az eléjük állított gátak előtt.
S a nagy eredményeknek még csak a
kezdetén vagyunk. Megoldhatatlanoknak
látszó problémák a szemünk l á t t á r a oldódnak meg, elképzelhetetleneknek t a r t o t t
találmányok és vívmányok ú j területeket
nyitnak meg a haladás számára.
Mindez az általános kultúra gyümölcse.
Nem egyetlen, koronként feltűnő, meg
nem értett, vagy megkövezett lángész
dolgozik az emberiségért, hanem egy
légió a munkások száma. A kultúra középpontjai telve vannak kísérletező állomásokkal s a megértők tapsa, a bölcsek
tanácsa, a sikerült kísérletek nyomán
járó dicsőség erősítik munkájában a tudást,
tökéletesítik a találmányt.
A kereszténység valaha szorosan össze-

forrasztotta a népeket. Testvér volt az,
ki magáévá t e t t e a nemes eszméket,
ellenség, ki n e m fogadta el Krisztus tanítását. A kereszténység nem veszített
erejéből, de a népek féltékenységét és
gyűlölködését nem t u d j a ellensúlyozni.
A közös célok, a közös érdekek t a l á n
közelebb fogják hozni az emberiséget
egymáshoz. N é h a legalább úgy tűnik fel
nekünk, hogy egységes az egész emberi
faj, egységesnek látszik, mikor lázas
érdeklődéssel lesi egy-egy kísérlet eredményét, vagy kitörő lelkesedéssel üdvözli
a sikert a r a t ó t . Miniha a kereszténység
eszméinek megvalósítását siettetné a
tudomány és haladás.
Minden életrevaló népben hatalmas
energiatömeg van. Szerencsésebb népek
a r r a fordítják energiájukat, hogy megvalósítsák azokat az eszméket, melyekért
lelkesülnek, másrészt energiafölöslegükkel
újabb vívmányokat és találmányokat
hoznak létre. Ezek a szerencsés országok
úgy tűnnek fel, mintha sugároznék belőlük
az alkotásra vágyó, a m u n k á t kereső,
teremtő erő.
A magyar nemzet is életrevaló. A magyar fajban is megvan az életre hivatott
nemzetben levő energiatömeg. De ezt az
energiát évszázadok ó t a a r r a kell fordítania, hogy fennállását biztosítsa. És ez
végtelenül szomorú. Magyarország óv-
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hosszú válság el n e m sorvasztotta, a z t
csak a m a g y a r faj szívósságának és a n n a k
köszönheti, hogy idők f o l y a m á n hosszabbrövidebb pihenőt t a r t h a t o t t . E k k o r összeszedhette erejét; nem arra, hogy n a g y
a l k o t á s o k a t hozzon létre, h a n e m csak
arra, hogy készüljön a j ö v e n d ő küzdelemre.
N e k ü n k azt az erőt, melyet szerencsésebb f a j o k a t u d o m á n y előbbrevitelére,
ú j energiát kölcsönző alkotások létrehozására fordítanak, a r r a kell használnunk, hogy védekezzünk. Nálunk a z o k a t
a férfiakat, kik hivatva volnának gondol a t o k a t t e r m e l n i és eszméket m e g v a l ó sítani, megbénítja, kimeríti,
megőrli
m a g á é r t a nemzet f e n n m a r a d á s á é r t folyt a t o t t harc.
Míg mi szomorúan m e r e n g ü n k a k ö r ü l mények-okozta keserves sorsunkban, a
világ szerencsés népei r o h a m l é p t e k k e l
haladnak előre. A l e n e m k ö t ö t t energiák
országaiban mindenre j u t erő. R e p ü l ő gépek t a r k í t j á k a levegőt,hajók i n d u l n a k
ismeretlen vidékek felé, g y á r a k emelkednek s tesznek virágzóvá és vagyonosakká előbb még k o p á r t e r ü l e t e k e t ,
míg nálunk bizonytalanság és n y u g t a l a n ság kedvetleníti az embereket, b é n í t j a
az a k a r a t o t , öli csírájában a v á g y a k a t
és vállalkozási kedvet.
I s m é t bizonytalan n a p o k elé m e g y ü n k .
Senki sem tudja, m i t hoz a jövő. A sorstól nem kívánunk egyebet, csak o l y a n
körülmények közé jussunk, hogy az évszázadok ó t a csaknem állandóan l e k ö t ö t t
energiák felszabadulhassanak s ne legyen
arra k á r h o z t a t v a a m a g y a r , hogy m i n d e n
erejét a l k o t m á n y a védelmére kelljen fordítania.
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a legellenségesebb körülmények k ö z ö t t
is fenn t u d t a m a g á t tartani. A béke
rövid ideig t a r t ó éveiben sikerült ez ősi
energiát tápláló, nemzetfenntartó intézm é n y e k e t is létesíteni. Ezek meg fogják
a nemzet életét védelmezni viharos napokban is. De szomorúság fogja el az
embert, h a a r r a gondol, hogy a nagy
alkotásoktól, az irodalomtól, t u d o m á n y t ó l
és művészettől m e n n y i erőt, mennyi
embert * r a g a d o t t el az örökké g y ö t r ő
bizonytalanság.

A pálya kezdetén.
írta: Mfrrítz

Júlia.

Ügy el tudom nézni, mikor a fészkét elhagyni
készülő madárfiók szárnyait próbálgatja . . .
Meglibbenti kétszer, háromszor, megint csak
abbahagyja. Kémlel, kutat, tekintget az ismeretlen világba, majd félénken bújik meg az első
zörejre, vissza, a puha,- pelyhes fészekbe.
Édes, kicsi Mariskám, félénk kis madaram,
té is ezt cselekszed mostan. Te is ilyen kiröppenni készülő madárka vagy. Késziilődöl messze
idegenbe, próbálgatod vájjon a szárnyaid fölbírnak-e?
Azok a szárnyak! Azok a te hófehér, angyaltiszta szárnyaid, amelyek leányságod glóriás
alakjához úgy hozzáillenek. Ezek a szárnyak
vittek föl arra a magaslatra, hogy ellentétben
a mai léha, mulatni, élvezni akaró világgal,
komoly munkának szentelve magadat, szerényen
elhúzódtál könyveid közé s gyűjtögetted — mint
a méh — fáradságos munkával a tudást, az
ismeretet — mások számára.
Eddig a poézis s most jön a próza. Te pedig
azt hitted, úgy-e, hogy ez mindvégig az marad.
Tanítónő lettél, mert ez a pálya, ez a hivatás
olyan ideális, olyan poétikus. Másokat tanítani!
Milyen magasztos, milyen fölemelő ez. A holt
anyagból művészi szobrot alkotó kéz munkája,
a tenger mélyéből ezer veszéllyel fölhozott
drágagyöngy, a durva kőből kiválasztott nemes
érc mind semmivé törpül, ha arról van szó,
hogy a szunnyadó lelket öntudatra ébresszük.
A fajok nem á l l h a t n a k m e g fejlő- A teremtés legendájának megismétlődése, az
désükben. A megállás m á r h a n y a t l á s t alkotó gyönyöre, a szellem győzelme az anyajelent. Az el nem foglalt t e r ü l e t e k r e a gon — ez hevítette lelkedet, nemde, mikor elhafolyton haladó fajok gyermekei t e l e p e d - tároztad, hogy tanítónő léssz. Ez késztet most
is arra, hogy elhagyva a szülői házat, a barátnek, a m e g nem szerzett szellemi és ságos meleg otthont, szerető testvéreket, ideanyagi t ő k e bosszút áll azokon, k i k n e k genbe menj megkezdeni az isteneknek való
meg kellett volna szerezniök. A m a g y a r munkát.
fajban sok az ősi energia. Évszázadokig
Nem túlzok, midőn erről a sokak által le-
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nézett pályáról azt állítom, hogy emberfölötti,
szinte héroszi tulajdonságokat igényel attól, ki
azt méltóképen kívánja betölteni. Isteni türelem, szeretet, lemondás kell hozzá. Aki ezeket
az erényeket nem viszi magával útravalóul, az
ne is induljon el ezen a pályán; aki ezeket az
erényeket nem egyesíti magában, az csak bitorolja a tanítóoevet. A régi latin közmondás, azt
hiszem, ezekre illik leginkább, de hát velük
szemben jogosult is az istenek haragja.
Tudom, hogy erre a kopott bölcselkedésre
fölényes mosollyal felelsz s azt fogod mondani:
„fölösleges szószaporítás, tudom én ezt jól".
Bocsáss meg, ha kétségbe merem vonni e merész állítást s azt felelni: nem tudod. Nem
tudja egyikünk sem. Nem tudjuk, mert emberek, tehát gyarlók vagyunk. Túlbecsüljük erőnket, túlbecsüljük magunkat. Vagy hol van az
az ember, akinek a méltatlanság, a hálátlanság
növelte szívében a szeretetet? Hol van az az
ember, akit a gúny nyilai meg nem sebeztek,
aki ezekkel a mérgezett nyilakkal szelíd és
türelmes tudott maradni? Hol van az az ember, akinek a sanda gyanú, az oktalan vád
könnyet nem facsart volna szeméből? Hol van
az az ember, akinek a lenézés, a kicsinylés nem
szorította ökölbe a kezét s végül hol van, akit
a becsületén ejtett orvtámadás hidegen hagy ?
Igaz, ezek általános emberi vonások és minden pályán közösek. Kijut belőle mindenki számára. De míg mindenki visszatorlással élhet,
a tanítónak ezt tenni nem szabad. Pedig talán
neki kétszeresen fáj mindaz, amivel bántják,
holott egyszer sem érdemelte. Itt kezdődik e
hivatásnak a tragikuma, mert — mint a legtöbb tragédiában — a hős itt is legtöbbször
elbukik. Kevés azoknak száma, akik a szeretet,
türelem és lemondás erényeivel úgy fölvértezik
magukat, hogy csak egy szelíd mosoly minden,
amivel a támadásokat fogadják. Te is tanító
vagy és hozzá nő. A támadásokban tehát kétszeresen is részed lesz. Nem ismered a világot,
nem ismered az embereket s kétkedve fogadod
e sorokat. Nemesen érző s gondolkodó lelked
sehogyan sem tudja megérteni, hogy miért
bánthatnák azt, ki senkit sem bánt, aki mindegyre a mások boldogulásán fárad.
Úgy szeretném, ha soha sem értenéd meg.
Úgy szeretném, ha veled kivétel történnék,
aminthogy ezt hajlandók is vagyunk hinni önmagunkról mindaddig, míg csak nem tapasztaljuk, hogy rajtunk is beteljesedett a végzet.
De ma még csak azt tudod, azt érzed, hogy
idegenbe mégysz. De hiszen családban leszel, s
azok bizonnyal jó emberek, gondolod. Természetesen, a maguk módja szerint. Van két kisgyermekük, azokat fogod tanítani, mert nem
akarják, hogy a többi gyermekekkel együtt
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járjanak iskolába. Ez már figyelemreméltó vonás, de nem baj. Tehetik, mert gazdagok. A
szalonban egy nagyon előkelő assszonyság
fogad, aki hangsúlyozza, hogy családtagnak
fognak tekinteni. Te nagyon hálásan fogadod
e kijelentést s boldog volnál, ha egy szíves
csók pecsételné meg az új rokonságot. Mily
jól esnék az idegenben s mennyivel bizalmasabbá válnék rögtön a viszony. De ott van a
szalonban — te csak most veszed észre — egy
kissé elhízott, de azért szintén nagyon előkelő
úriember, a papa is. Belépted óta folyton vizsgál tetőtől talpig, amit te szintén nem vettél
észre, de őnagysága igen. Most előlépve, visszhangként ismételi őnagysága szavait, biztosítván,
hogy családtagként fognak bánni veled. Te
most már nem igen bánod, hogy az imént
óhajtott rokoni csók nem következett be. Majd
elővezettetnek leendő védenceid, neked az új
rokonság szerint legalább is kistestvéreid. Ezeket már szabad, sőt kell is összepuszizni, mert
különben rögtön konstatáltatnék a nevelői szeretet hiánya. A két kis penészvirág — fiú és
leány — jobb ügyhöz méltó buzgalommal
igyekeznek letörülni a csókok helyét, s miután
kárba vesztek a mamának kézcsókra intő szemforgatásai — világos jeléül a fonomimika céltalanságának — siettek kámforrá válni, nehogy
rögtön áldozatul essenek holmi nevelői hatásoknak.
Ezek után a szobaleány elvezet szobádba,
ahol a gyermekekkel együtt fogsz majd aludni.
S miközben mindent megmutogat és elmagyaráz, olyan fölényt tanúsít veled szemben, hogy
önkénytelenül is respektálni kezded, amit ő majd
ki is fog aknázni, bizonyos lehetsz felőle. Odalenn, a cselédszobában már is úgy beszél rólad,
mint egyenrangú személyiségről. Ezt persze te
majd csak később tudod meg.
Mikor magadra maradsz, eszedbe jut az elhagyott édes otthon, az igazi kistestvérek, akik
semmiképen sem hasonlítanak az újakhoz —
és megjelenik az első könnycsepp, amit sietve
törülsz le, nehogy valaki meglássa.
Este a vacsoránál, ahol vendégek is vannak
jelen, már bátran családtagnak tekintheted magadat, mert észre sem vesznek s így ráérsz
kitapasztalni, hogy védenceid az ételneműek
mely fajai iránt tanúsítanak rokon- és ellenszenvet.
Vacsora végeztével pedig újabb fonomimikai
jelek közbenjöttével tudtodra adatik a visszavonulás, és te mégysz a gyermekekkel, míg
onnanbelülről még sokáig kihangzik a vidám
mulatság zaja.
A két gyermek aztán, mikor úgy-ahogy sikerült jól alkalmazott mesék és játékok révén
bizalmat kelteni magad iránt, beszélni kezd
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— korukat meghaladó érettséggel — neked
különösnek tetsző dolgokat a ház belső életéből.
Ekkor aztán kitárul előtted is az élet a maga
prózai valóságában s látni fogod mindazt a
szenvedést, ami e pálya választottjaira vár. S
ha mindezek ellenére is vonz egy titkos hatalom ellenállhatatlanul — akkor csak menj. Menj,
vissza sem nézve, meg sem állva, mindig csak
azon az úton. Ez az út egy tisztább, jobb
világba vezet, az eszmények világába. Ide eljutni csak szenvedések árán lehet, — de te
el fogsz jutni, én tudom.
Azok a hófehér szárnyaid juttatnak el, melyekkel most próbálgatod a röpülést ki a fészekből.
*

Édes, kicsi Mariskám, félénk, kis madaram,
bocsáss meg, hogy ilyen sötét képet rajzoltam
neked arról a pályáról, melyre te annyi nemes
ambíeióval léptél. Adja Isten, hogy a valóság
szebb, derültebb legyen. De félek, nem lesz az.
Én már ismerem a világot s az embereket. Én
már rég járom ^ azt az útat, amelyre te most
készülsz lépni. Én nem mondhatok neked mást,
mint hogyha majd nagyon fáj az élet, ha
majd bántanak az emberek és jól esnék kisírnod a tőlük büszkén és féltve rejtegetett
könnyeket, akkor jöjj el énhozzám. Ne mondj
semmit, én megértem azt úgy is. Nem foglak
vigasztalni banális szavakkal — sőt lebeszélni
sem foglak. Miért is tenném ? Hiszen jómagam
is, — bár száz sebből vérzem — ha újra kellene kezdeni az életet, újra csak tanító lennék.

A szorgalomidő és a szülők.
írta: Kohányi

Gyula.

Kóródy Miklós a Néptanítók Lapja 35. számában fölveti a kérdést, hogy miért kell
minden iskolában reggel 8 órakor kezdődnie a
tanításnak s miért kell mindenáron július és
augusztus hónapokban tartani a szünidőnek.
Legyen szabad érdekes fejtegetéseit valamivel
tovább fűznöm.
Előre kell bocsátanom, hogy a kérdés egyáltalában s e lapok hasábjain sem új. Pár évvel
ezelőtt Elek Gyula kolozsvári áll. el. isk. igazgató vetette fel e lapban a Téli szünidő kérdését, ami akkor hosszabb vitára is adott alkalmat; 1904 május havában pedig Kozma, Ferenc,
Kolozs vármegyének ma már nyugalmazott kir.
tanfelügyelője, a Berzeviczy Albert dr. akkori
közokt. miniszter által az ő neve alatt ismert
tanítófizetési és revíziós törvényjavaslat tárgyalására egybehívott ankéten a szorgalomidő beosztásának egészen ú j rendszerét vetette fel,
mely akkor általános feltűnést, sok oldalról
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aggodalmat, de egyik legilletékesebb helyen, a
földmívelésügyi minisztériumnak az ankéten megjelent képviselőjénél élénk rokonérzést keltett.
Ezt a javaslatot Kozma Ferenc a Kolozsvármegyei Tanítótestület 1904. évi őszi közgyűlésén bővebben kifejtette s annak alapján
a közgyűlés feliratot is küldött egyenesen az
országgyűléshez, hogy az akkor már oda benyújtott törvényjavaslatnak a szorgalomidőre
vonatkozó rendelkezése módosíttassák, még pedig
úgy, hogy erre nézve a határozathozatal joga,
a közokt. miniszter felülbírálatának fenntartása
mellett, a törvényhatóságok közigazgatási bizottságaira ruháztassák, hogy így a helyi viszonyok
szerint a szorgalomidő az ország különböző
helyein különféleképen legyen megállapítható.
A törvényjavaslat visszavonásával, természetesen, ez a javaslat is lekerült a napirendről.
Igaz, hogy a Kolozsvármegyei Tanítótestület
ezzel a határozattal nem érte be, hanem a
Kozma-féle eredeti javaslatot kiadta a köröknek,
tárgyalás végett. Ez a tárgyalás konkrét eredményre eddig nem vezetett, amiben sok része
van annak, hogy épen Kolozs vármegye egyes
vidékeinek viszonyai nagyon is elütnek egymástól. Ügy tartom azonban, hogy most, mikor
más oldalról a kérdést újra megbolygatták,
fölelevenítése nem lesz fölösleges.
A javaslat lényege az volt, hogy a tankötelezettségnek mai mindennapi és ismétlő-tanköteles
korra való tagozódása helyett legyen annak
tartama 10 év, a 6-tól a 16 ik év betöltéséig,
s ennek első felében, azaz 11 éves korig járjanak a gyermekek iskolába nyáron, második
felében pedig télen. Azonnal, amint az eszme
fölmerült, nyomában kait az első ellenvetés a
törvényjavaslat előadója részéről, azzal, hogy
pedagógiailag nehezen valósítható meg.
Szerzője azonban nem engedett s fél évvel
később részletesen is kifejtette írásban az ő eszméjét. E sorok írója akkor azt a kérdést vetette
fel, hogy miként képzelhető ennél a rendszernél
a héthónapi szünidő alatt az öthavi tanítás
anyagának megrögzítése, s akkor nem kaptunk
rá kielégítő feleletet, különösen a kisebb gyermekeket illetőleg, mert a nagyobbak könyvtárak,
vasárnapi előadások stb. útján könnyen megtarthatók a művelődés mezejének taposott útján;
ámde az idő erre is maga adta meg a feleletet.
A tanyai iskolák az ő rövid szorgalmi idejükkel
jóformán most sem tesznek egyebet, mint ennek a
Kozma-féle tervnek a téli felét hajtják végre s
bizony a nyári öt hónapon át sokkal többet felejthet a gyermek, mint a téli hét alatt, s mégis vannak tanyai iskolák elég szép számmal, amelyek
legalább is megfelelő «redményt mutmtnak, bármely mérték alkalmazásával is. Az pedig világos
és bővebb magyarázatra nem szorul, hogy, ha
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a mai népiskola 3 — 4 osztályának anyagát 5
évre toljuk ki s az osztatlan iskola egy osztályát
kivesszük a tanteremből, a megmaradt tanulósereg a redukált egyévi anyagot öthavi pontos
iskolázás esetén legalább is annyira képes lesz
megemészteni, s mivel a gyermekeknek ez a
csoportja télen szünetelne, mikor úgyis a szobába
szorul s olvasni-írni már úgyis tud, szinte elképzelhetetlen, hogy a téli napok unalmát ne
szellemi szórakozással igyekezzék elölni.
Fölmerült még egy fontos érv: a tankötelezettség meghosszabbításának nehéz volta. Nos,
azóta ez a kérdés is meg van oldva, mert a
gazdasági népoktatásról, valamint az iparoktatás
új rendjéről szóló törvényjavaslatok egyaránt
kimondják, hogy abban az esetben, ha a tanuló
három év alatt a gazdasági, illetve ipari népiskola teljes három évfolyamát akár előképzettség, akár szorgalom hiánya miatt nem végezte
el, a gazdasági népiskolába még egy évig, tehát
16 éves koráig, az iparostanonc-iskolába pedig
a tanfolyam teljes bevégzéséig járni köteles, sőt
a gazdasági törvényjavaslat rendelkezései a folyó
évi szeptember 1-én életbeléptetett új állami
iskolai gondnoksági utasításba már be is vannak
iktatva. Ekként a tanköteles kor a 16. életév
betöltéséig már ki van terjesztve s így e szorgalomidő új beosztásának ez az akadálya is el
van hárítva.
Fontos kérdés azonban, hogy az így megváltoztatott szorgalomidő mellett mennyi ideig
legyen a gyermek, illetve ifjú naponként iskolában. Erre nézve elsősorban is lássunk egy kis
számítást. Ma a népiskola alsó osztályaiban
20-nál, a felsőkben 25-nél több nem lehet a
heti órák száma, az ismétlőben pedig télen 7,
nyáron 5 hetenként az új utasítás értelmében,
valamint az iparostanonc-iskolai szervezet szerint.
A szorgalomidőt a mindennapi iskolában 30
hétre téve, ez kitesz hat év alatt, átlag 22 órájával,
3960 órát, a téli öt hónap alatt, 20 hetet véve
7 órájával, négy év alatt 560 órát, összesen
tehát 4520 órát. Ezzel szemben a Kozma-féle
javaslat szerint öt éven át 5 nyári hónapon
keresztül, 20 héten át bőven elég volna heti
20 — 20 óra, ami kitenne 2000 órát s további
öt éven át, 5 téli hónapon keresztül szükséges
volna heti 25 — 25 óra, ami kitenne 2500 órát,
tehát a különbség minimális és az a csak nyári
időben végezhető, tehát tényleg akkor is végzendő gazdasági gyakorlatokra számított heti
2 — 2 órával teljesen el is volna tüntethető.
Ezt az időt akár hat-, akár ötnapos szorgalmi
hetekre beosztva, igen egyszerűen lehetne a
helyi viszonyok szerint idomítva kezelni. S itt
meg kell állnom, bár a kérdés tárgyalása szinte
kikívánkozik ennek a cikknek a keretéből.
Az egyhuzamban való tanítás ügyét értem
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ez alatt, amire Kórcdy Miklós utolsó cikkében
szintén célozott s abban olyan dolgokat ír,
hogy — engedjen meg — tapasztalataim alapján
nem tudom elhinni. Először is hangsúlyozom,
hogy a tanyai iskolákban a nyári félévben a
legtöbb helyen egész nap, a téli félévben vagy
csak délelőtt, vagy pedig délben csak egy órai
szünetet adva, csak a kora délutáni órákban
tanítanak. Pedig ott nem 2 órakor mennek haza
a postások, mint Pécsett, hanem igaz, hogy a
tanyán a havas úton alkonyatkor nehéz volna
több kilométer távolra elereszteni magukban a
gyermekeket, nyáron meg a délután szabad
gyermek otthon munkára fogható. De hát ha
ezekért tehetünk kivételt, nem igényelhetik ezt
vájjon a postások is?!
Nos, Kolozsvárt 1908 januárban megpróbáltuk az állami elemi iskolákban, megjegyzendő,
hogy ott a középiskolák délután is tanítanak,
holott a postások, vasútasok, pénzügyi és megyei
tisztviselők, minden esetre még egy csomó bank
emberei s talán még mások is csak délelőtt
vannak hivatalban. S mi történt? A középiskolák tanárai a gondnokságban teljes erővel
ellene fordultak, s mikor az épen akkor történt
tanfelügyelői változás folytán az új tanfelügyelő elfoglalta helyét, ő — a minisztériumtól
nyert direktíva alapján — alig egyhónapos
gyakorlat után az egyhuzamban való tanítást
beszüntette. Pedig ma a dolog úgy áll, hogy
mikor a gyermek otthon van, az apja, sőt sokszor az anyja is hiányzik, s mikor ezek hazamennek, a gyermek már ismét iskolában van.
Nem csoda ilyen körülmények között, hogy
immár a család felbomlásának szociológiai folyamatáról komoly, sorozatos előadásokat tartott
egy ifjú társadalmi tudósunk, pedig bizony, ha
valaha Franciaország megért egy misét, talán
a magyar családi élet is felér egy kísérlettel az
egyhuzamban való tanítás terén.
De hagyjuk ezt most, térjünk vissza oda, ahol
elhagytuk. Ma ott vagyunk, hogy a zsúfolt
iskolák miatt a tanulóknak csak egy igen csekély hányada jut el az élet tudományát tanító
Y. és YI. osztályba, akkor, ha a Kozma-féle
javaslat elve megvalósul, egy-egy tanító növendékeinek száma papíron megmarad ugyan, de
tényleg felényire száll alá, mert két csoportban
fogja őket részint télen, részint nyáron tanítani;
s mivel ma a tanköteles kor utolsó harmadára
az óráknak csak 12°/o-a jut, pedig ekkor a legfejlettebb a tanulók értelme, addig az új rendszerben ugyanarra az időre az óráknak teljes
egyharmada esnék.
Szinte beláthatatlan az a perspektíva, amit
a tanköteles kornak ez a beosztása mutat s én
azt hiszem, hogy ez a lehető legkönnyebben
most volna megoldható, mikor a gazdasági nép-
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oktatásról s az ipartörvény módosításáról szóló
törvényjavaslatok tárgyalás alatt, illetve előtt
állanak. Erintettem már, hogy a Kozma-féle
eszmét az ankéten a föklmívelési kormány képviselői fogadták a legkedvezőbben. Nem csoda,
mert annak életre keltése valóban a gazdaközönségnek, a földmíves-népnek volna legnagyobb hasznára. Gyermeke 10 éves korától
a nyári két hónapon át teljesen az övé volna,
heti egy pár gazdasági gyakorlati órát leszámítva, amit szintén könnyen lehetne úgy sorakoztatni, hogy a gyermekek két csoportban,
csak 2—2 hetenként jelennének meg az iskola
gyakorlóterületén, s ezenkívül a kisebb gyermekek szorgalomidejét is könnyen lehetne úgy
beosztani, hogy a legszorgosabb s tőlük is
munkát váró gazdasági munkálatra idején, pl.
palántaültetés, szüret, kukoricatörés stb., ők is
kapjanak pár napi szünetet.
Ez a rendszer a falusi néppel az iskolát határtalanul megkedveltetné, hiszen mióta a szabad
gazdálkodási rendszer terjedni kezd, a népnek
egyik legnagyobb hátráltatója gazdasági előhaladásában épen a tankötelezettség; a havason úgy,
mint a síkságon, különösen a tanyavilágban.
Ma már nincsenek közös legelők, hanem az a
szegény 10 holdas gazda, sőt sokszor csak bérlő,
ezen a kis területen kénytelen úgy a búzatermelésnek, mint az állatlegeltetésnek helyet szorítani,
ez utóbbira jóformán csak az útak szélén jutván
hely. S ezt a szűk helyet ki őrizze meg úgy,
hogy róla az állat tilosba ne menjen, ha nem
a 8—10 éves, tanköteles gyermek; és pedig
nemcsak a mai nagy szünidőben, hanem kora
tavasztól késő őszig. Csoda-e, ha a paraszton
nem fog az iskolamulasztási bírság?! Sokkal
többet ér neki otthon a gyermek, mint az ötször
két hét alatt 15 koronára emelkedhető bírságpénz; ezt amannak érdekében szívesen fizeti, s
ki vallja kárát ? A gyermek és szülő épen úgy,
mint az iskola. Volt alkalmam úgy a gyalui
havasok oldalán, mint az alföldi tanyákon ennek
igazságát tapasztalni bőven.
Maradna még egy érv: a városi gyermekek,
az intelligens szülők s a középiskolára előkészítés kérdésével hogyan volna ez a rendszer
összeegyeztethető. Szerintem könnyen. Bővebb
magyarázata szintén kirí e cikk keretéből, mindössze annyit mondok tehát: az egyhuzamban
való tanítás nem a társadalmat bontaná meg,
hanem csak egységesebbé tenné, a föntemlítetteken kívül azért is, mert még nagyobb körben tenné általánossá az egyhuzamban való
munkát, s ahol ez lehetetlen, ott a mai ismétlő
terhétől megszabaduló tanítóság könnyen segíthetne délutáni otthonok, aféle gyermekkaszinók
létesítésével; a középiskola pedig fölvenné a
gyermekeket ötévi elemi oktatás, egy önmagá-
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ban teljes keret elvégzése után s nem volna
kénytelen, mint ma, minden tárgyat újra kezdeni, s a mai első két év anyagát a jobban
előkészített tanulókkal könnyen elvégezné egy
év alatt.
De mindezekről s a még hozzájuk tartozó
egyebekről — más alkalommal.

A népiskolai énektanítás
főbb kérdései.
— Négy közlemény. —
írta: Seprődi
János.

A népiskolai énektanítás rendezésében és fejlesztésében legnagyobb érdeme a múltban Bartalus Istvánnak, jelenben kétségkívül Sztaiikó
Bélának van.
Bartalus István mint tanár, író és tankönyvkészítő, legelső és legbuzgóbb munkása vo'.t
Magyarországon az öntudatos, rendszeres énektanításnak. Első volt, aki a népiskolai énektanításnak nagy fontosságát nevelési, tudományos és nemzeti szempontból fölismerte s
írásaival és tankönyveivel igyekezett annak
úgy a felsőbb, mint az alsóbb körökben híveket szerezni. Első volt, aki a népiskolai énektanítás egész mezejét át tudta tekinteni s
Heinroth rendszerének eredeti fölfogásával,
mondhatnók: megmagyarításával, olyan kezdeményező lépést tett, amely az egyetemes énektanítás terén is számottevő, nálunk pedig a
legszebb eredménnyel, elemi énekoktatásunk
messze kiható föllendülésével kecsegtetett.
Sajnos, de ma már egész határozottan meg
lehet állapítani, hogy Bartalus jószándékú törekvéseinek alig lett valami látható eredménye. Ha
mindent összeveszünk is, alig több annál az általános benyomásnál, hogy a népiskolai énektanítást
nem lehet, nem szabad tovább akkori nyomorúságos helyzetében hagyni s hogy lehetőleg az
értelmes, öntudatos, hangjegy szerint való tanítás felé kell törekedni. Nagy dolog ez is, de
semmi esetre sem áll arányban sem azzal a
jóakarattal, sem azzal a pedagógiai érzékkel,
mellyel Bartalus a magáévá tett és éles ésszel
egyszerűsített Heinroth-féle rendszert tankönyveiben keresztülvitte s azokat általában az
életnek, a tanítóságnak átadni kívánta. Mert
bizony a legfőbb cél elérése: a rendszer elterjedése és annak alapján a hangjegy szerinti
tanítás és éneklés a népiskolában és a nép
fiai közt mindmáig csak kegyes óhajtásnak
maradt. Egy pár szórványos esettől eltekintve,
jóllehet Énektanító
Vezérkönyvei és Éneklő
Ábécéi közkézen forogtak (legalább papiroson:
a tanmenetekben és tankönyvkimutatásokban),
maga a tanítás maradt a régi, rendszertelen,
hallásutáni emlézésnek.
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És vájjon mi volt az oka ennek a sikertelense'gnek ?
Akikkel csak beszéltem erről a dologról,
mindnyájan azt a rendszert hibáztatták, melyet
Bartalus átvett és javított s azt a módot,
ahogyan kivitte. Annyi kétségtelen, hogy maga
a rendszer népiskolai tanításra igen elvont s
épen azért nehezen érzékelhető. Még igazabb,
hogy e rendszer keresztülvitele sokkal tudományosabb részletességgel s fárasztóbb alapossággal történt, mint amennyit a népiskola megkíván és megbír. A legfőbb ok azonban itt is,
mint Bartalus másirányú munkásságánál, abban
van, hogy megelőzte a maga korát, vagy helyesebben: rendszerével nem a maga idejében
lépett fel.
Ez a tragikus vonás Bartalus tudományos
életének minden főbb mozzanatában ott van.
Magyar zenetörténeti munkásságában tehetsége az összefoglaló, elmélkedő irány felé vonta,
amikor a tárgy szükséglete szerint a száraz
adatgyűjtés lett volna rendjén. Népzenei gyűjtése is arra az időre esik, amikor még külföldön sem volt kellőleg tisztázva a népiesség
fogalma s így annál kevésbé lehetett nálunk
ismeretes a népköltési adalékok gyűjtésének
célja és módszere. A Heinroth-féle énektanítási
rendszer is helyén lehetett Németországban, de
nálunk mindjárt ezzel kezdeni, a régi hallás
utáni tanítással egyszerre olyan gyökeresen
szakítani, bizony csak időelőtti próbálkozás
volt. E rendszer kivitelére nem volt akkor
nálunk előkészítve sem a tanulóság, sem a
tanítóság. *
Egyben mégis szerencséje volt Bartalusnak.
Akadt tanítványai közt egy, aki tanszékével
együtt átvette tőle s szívén hordozta a népiskolai
énektanítás gondolatát és gondját. Aki jobban
számolva a körülményekkel és lehetőségekkel,
emberileg szólva, a lehető legjobban oldotta
meg a magára vállalt feladatot. Akinek munkásságában, mint minden emberében, találunk
ugyan bírálni valót, de ez is csak az ismert
közmondást igazolja: Rómát sem egy nap alatt
s nem is egy ember kezével és eszével építették.
Mindnyájan tudjuk, hogy a népiskolai énektanítás jelenlegi tanterve és a hozzá adott
utasítások egészében a Sztankó Béla tudományát s körültekintő pedagógiai érzékét dicsérik.
Ezzel az ének a többi népiskolai tantárgy között megkapta az őt megillető helyet. Ha igaz* Hogy mennyire nem számolt Bartalus az adott
helyzettel és a jelen körülményeivel, legjobban igazolja az a kicsiség, hogy művét eredetileg a máielavult szoprán-kulcsba írta s csak hivatalos bírálói
nyomására tért vissza a hegedű-kulcshoz* (L. Énektanító Vezérkönyve I. évf. Budapest, 1898. 24. 1.)
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ságosak akarunk lenni, meg kell mondanunk,
hogy ez a hajdan nevezetes, de több század óta
elhanyagolt tantárgy, t. i. az ének csakis ezzel
a munkálattal jutott vissza ismét arra a magaslatra, melyen valaha állott s melyet a többi
népiskolai tantárgy nagyobb része századok óta
megszakadás nélkül megőrzött és folyton magasabbra emelve tovább fejlesztett.
Ha a legújabb népiskolai tanterv vaskos és
minden tekintetben alapos, hasznos kötetében
összehasonlításokat teszünk, csak megelégedéssel nézhetünk az énekre, amely végre valahára
megszűnt csupán hézagpótló mulatság lenni s
hála Istennek, elvesztette exotikus helyzetét és
színét, amely miatt senki sem vette komolyan.
Kiemelkedett a játékok lealázó sorából (mert
hiszen csak többet ér azoknál) s ha az éneket
a tanító továbbra is olyan tehernek fogja
tekinteni, amelyet legkönnyebben rázhat le
magáról, a tanuló pedig ezután is minden
helytelenkedését az énekórán bonyolítja le,
ezért a tantervet okolni többé már nem lehet.
De a legjobb tanterv is holt tőke marad,
ha a benne foglalt elvek és igazságok hússá,
vérré nem válnak a gyakorlati életben. A tankönyvek azok a vasúti vonalak, amelyek a
tantervben elraktározott értékeket a szélrózsa
minden irányában elszállítják és forgalomba
hozzák. Nem okvetlenül az a legjobb tankönyvkészítő, aki a legtöbb tantervet készítette; ez
két különböző foglalkozás, amely különböző
arravalóságot tételez föl, amely nem zárja ugyan
ki egymást, de bizony ritkán található együtt.
Ez a szerencsés eset a Sztankó Béláé, akinek
tankönyvei a tantervnek egyszersmind leghűbb
közvetítői. Később elő fognak kerülni tankönyvírói munkásságának nevezetesebb sajátságai;
most csak annyit említek, hogy a népiskolai
énektanítás egész mezejére, minden ívszletére
kiterjedő gonddal dolgozott s nem csupán a
tervezetet készítette el, de az alaptól a tetőig
minden téglát, minden gerendát maga faragott,
maga épített.
Kezdte az első osztálynak szánt Szövegkönyvvel s végig ment a népiskola minden
osztályán; kitérést is tett a fő- és székvárosi
népiskolák kedvéért s ha jól emlékszünk, valahol ígéretet tett osztatlan népiskolák számára
való tankönyv iránt is. Majd folytatta a kiépítést a tanító- és tanítónőképző-intézetek számára írt Enekiskoláival.
Ez utóbbiaknak IV-ik és utolsó része csak
most jelent meg.* Vaskos kötet, amely xígy
* Teljes címe : Énekiskola tanító- és tanítónőképző-intézetek számára. IV. rész. (Vezérkönyv a
népiskolai énektanításhoz.) Szerkesztette Sztankó
Béla, állami tanítóképző-intézeti tanár. Budapest,
Franklin-Társulat. 1909. 8°. VIII + 351 1. Ára 5 K.
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külsőleg, mint belsőleg az egyszerű tankönyvnél jóval magasabb igénnyel lép föl. Benne
nemcsak a tanítóképzők IV. osztályának tananyagát (az énektanítás módszertana) találjuk
meg, de úgyszólván összefoglalója, betetőzője
ez a kötet a népiskolai énekoktatás egész területének. Szüksége van rá nemcsak a negyedéves
növendéknek, de minden énektanítónak, ha tárgyával öntudatosan, céltudatosan akar elbánni.
Fölvilágosítást kap e könyvből az ének élettani és lélektani vonatkozásairól (Első
rész),
vagyis gyakorlatiasabb érzékkel szólva: az
énekoktatás egészségügyi oldalairól. Tanulságos
lesz áttekintenie az énektanítás százados fejlő dését (Második rész). Igen jó hasznát fogja
venni a Harmadik részhen található tanmenetmintáknak. Végül a Negyedik rész útmutatóul
fog szolgálni az énektanítás legkényesebb kérdésében, a különböző módszeres eljárások öntudatos megítélésében és alkalmazásában.
Mi is úgy tekintjük Sztankó Bélának e legutóbb megjelent munkáját, hogy ő azzal a
tantervben megalapozott népiskolai énektanítást
csakugyan betetőzte. Készen van tehát most
már az egész épület s látható és vizsgálható
egész mivoltában. Most tűnik ki igazában,
hogy alap és építmény fedik-e egymást? S
míg tiszteletre ébreszt hatalmas arányaival,
szinte csábítólag kínálgat: nézzük meg, nincs-e
kifeledve valami belőle s elég erősen összevágnak-e az eresztékek?
Valóban, nem tartjuk egészen haszon nélkül
való fáradságnak: e könyv kapcsán összeállítani, fölemlegetni és lehetőleg megbeszélni a
népiskolai énektanításnak mindama főbb kérdéseit, melyek akar természetüknél, akár a mi
különleges helyzetünknél fogva érdemesek a
figyelembe vételre s amelyek elől sem az elmélet, sem a gyakorlat embere (tudós az egyik,
tanító a másik) csak úgy könnyedén ki nem
térhet.
A könnyebb áttekintés és megértés kedvéért
mondanivalóimat csoportokba szedem.
1. A népiskolai énektanítás célja. Az ének
is, mint minden más tantárgy, elsősorban általános emberi, vagyis nevelési célt szolgál, ami
nemcsak nem zárja ki a szűkebbkörű nemzeti
célt, de jól felgondolva, vele összeesik.
Minden egyén (gyermek és felnőtt) az általános emberit csak a maga speciális nemzeti
mivoltán keresztül érezheti meg s az általános
emberi fölfogáshoz csak a maga különleges
helyzetének megértése után juthat el; mert a
fejlődésnek ez a természetes útja s az általános emberi tulajdonképen semmi egyéb, mint
a legkiválóbb és legértékesebb egyéni, nemzeti
vonások egyesülése, egybegondolása. Épen
ezért tehát, nemcsak szabadsága, de egyenesen
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kötelessége ápolni, fejleszteni minden egyénnek
és így minden nemzetnek azokat a speciális jó
és értékes tulajdonokat, melyek birtokában vannak ; mert ezzel s csakis ezzel szolgálhatja az
általános emberit, az egész emberiség magasztos célját: a haladást, tökéletesbülést
Olyan egyszerű, világos dolog. És mégis
hányan nem értik! Apáczai Cseri János, a
tudomány és tanítás nagy magyar bajnoka,
250 évvel ezelőtt kimondta ezeket az igazságokat s vájjon ma is elmondhatjuk-e, hogy
vérünkké váltak ? A nevelés általános gondolata
Széchenyi óta tüzetesen foglalkozik vele, de
hogy az egyes tantárgyak a tanterv keretein
belül, a maguk részletes kivitelükben menynyire szolgálják ezt a nemzeti gondolatot, azon
bizony, sajnos, még ma is elmélkedhetünk.
Az ének és zene pl. olyan természetű tárgy,
amely szinte önként kínálkozik általános emberi
(nemzetközi) szolgálatokra; ezért még ma is
elterjedt, közönséges nézet, hogy tanításában
nemzeti célt és vonást keresni fölösleges, sőt
az általános emberi szempontjából tisztára káros.
De régóta tudva van az is, hogy nálánál jobban, sikeresebben egyik sem munkálhatja a
nemzeti célt. Hangja, mondjuk rossz szóval:
közege, mindenki előtt érthető ugyan, akár
csak valami eszperanto-nyelv, de azért még
sem szól mindenkihez egyformán; mert a tartalma, az érzés és hangulat minden nemzet
körében más és más és elvégre is ez a lényeges s nem a levegő, amely az érzést és hangulatot hangokon szállítja.
Az éneket is tehát, mint minden más tárgyat, nemzeti szolgálatba kell állítani, mert
csakis úgy lehet igazi fejlesztője, előbbvivője
az általános emberi műveltségnek. Ezt a gondolatot a leghatározottabban, minden alkuvás
nélkül, az énekre nézve csak a legújabb népiskolai tanterv mondta ki s ez is annak a
tantervnek egyik leggyönyörűbb vonásai közé
tartozik. A kimondásával pedig már csakugyan
nem lehetett tovább várnunk, hiszen az is
kimondhatatlan kárára volt nemzeti műveltségünknek, hogy eddig vártunk vele.
A forradalom előtt lenézett műtermék volt
a népdal s irodalomban, társadalomban, iskolában az érzékeny 3A-es, G/s-os német dalok uralkodtak. A forradalom leverése után a nemzet
passzív ellenállásával szerencsésen visszaverte
mindenütt, az iskolában is a németesítő törekvést, csak épen a zeneművészetben és énektanításban maradt alul.
A felsőbbfokú zene-énekoktatást idegenné
tették azok a magyarul sem tudó zenetudósok
és zenetanítók, akik Liszt előtt s még inkább
utána, azon zászló alatt indítottak ellenünk
hadjáratot, hogy a magyar zenét magasabb
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műformák szerint kell fejleszteni. A népiskola
területét pedig elöntötték a Fröbelféle gyermekkertekből kiáradó vizenyős német dalok,
amelyek leszivárogtak egészen a nép legalsóbb
rétegéig s az eredeti, tiszta magyar műveltség
fejlődésének többet ártottak, mint egy-egy
kisebbarányú tatárbetörés.
Eszem ágában sincs a Fröbel-féle gyermekkerteket a maguk egészében kárhoztatni, de
bizony ez is tanulságos példa, hogy a csak
úgy nyersen átvett és a nemzet jelleméhez
nem idomított, azt számba nem vevő idegen
intézmény majdnem annyit árt egyfelől, mint
amennyit használ másfelől.
Mert vájjon a nemzeti szempont figyelmen
kívül hagyásával el lehet-e érni azokat az általános emberi, nevelési célokat, melyeket a
különböző tantervek ősidők óta az ének elé
kitűztek ? Lehet- e pl. a magyar gyermek kedélyét növelni, érzés-világát gazdagítani, erkölcsi
fölfogását nemesbíteni, egy szóval : lehet-e
nevelni idegen dalokkal, amelyek sem veleszületett alaptermészetének, sem örökölt faji
sajátságainak meg nem felelnek?
Mélyen meg vagyok győződve, hogy a magyar gyermeki lélek igazi, természetes táplálékát csakis abból' a talajból merítheti, amelyen
született, amely őt körülveszi s amelyet majd
felnőve, neki magának művelnie kell, hogy
megélhessen.
Ha a magyíir gyermeknek idegen táplálékot
adunk, amely az ő alaptermészetével, kialakulandó jellemének csíráival ellenkezik — és
mily nagy a különbség a magyar és német
lélek között! — mindenképen rosszul járunk.
Mert két eset lehetséges. Vagy nem veszi be
a nem neki való táplálékot s ez esetben tanításunk hiábavaló volt. Rosszabbul járunk
azonban, ha beveszi, mert azzal őt megrontjuk,
lelki fejlődésének rendes, természetes menetét
megzavarjuk s többé-kevésbá kiforgatjuk őt
abból a lelki egyensúlyból, mel} öröklött és
veleszületett tulajdonságainak s az őt körülvevő környezetnek az eredménye s így élhetésének, megélhetésének is legfőbb föltétele.
Hamis tudomány tehát azoké, akik azt hirdetik, hogy a zeneművészetben és ének-zenetanításban fölösleges, sőt káros a nemzeti szempont emlegetése, mivel összesítés helyett szétdarabolásra vezet. Ez alatt a cégér alatt árulták századokon keresztül a latin nyelv hasznait s e jelszó miatt fejlődtek ki oly lassan a
nemzeti nyelvek és irodalmak. Ami pedig épen
az énektanítást illeti, nagy tévedés azt hinni,
hogy az éneket lehet és úgy kell tanítani,
mint a mennyiségtant vagy a csillagászatot:
elvontan, a nemzeti érzés belevonása nélkül.
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A magyar tanítóság semmi esetre se üljön
föl ennek a tanításnak, mert nincs több bölcseség benne, mint azokéban, akik a nemzetet
és hazát elavult fogalomnak hirdetik.
2. A népiskolai énektanítás anyaga. A cél
meghatározásából önként következik, hogy a
népiskolában magyar dalokat kell tanítani. Ki
kell onnan szorítani minden idegent s a magyar
gyermeki lelket nem szabad megzavarni egyetlen olyan dallam-sorral sem, melynek szövegében és ritmusában idegen hangulat és érzésvilág tükröződik.
Ez nem azt jelenti, hogy nekünk véglegesen,
a tanítás felsőbb fokozatain is légmentesen el
kell zárkóznunk minden idegentől. Mert hiszen
az idegent nekünk is ismernünk kell, hogy
tőle a miénket megkülönböztetni tudjuk s
értékelni is igazán csak akkor tudjuk a miénket, ha ismerjük a másét. De erre csak a
középiskolában és a vele egyfokú tanításban
kerülhet sor. Valamint idegen nyelvet tanítani
a népiskolában nevelési és nemzeti szempontból egyaránt képtelen gondolat: ki kell irtani
a népiskolai énektanítás anyagából mindama
dallamokat, dalokat, melyeknek magyarsága
vagy legalább magyar eredete kétségen fölül
nem áll.
E tekintetben is legkiválóbbak a Sztankó
Béla tankönyvei. Amint a tanterv célzatai után
joggal is várhattuk, gondosan került minden
idegenséget s ami sokkal többet jelent: tele
vannak tankönyvei szemenszedett régi és jelenkori magyar dalokkal, amelyeket nemcsak a nép
gyermekeinek s nemcsak tanítási szempontból
kell ismernie, de amelyeket ismerni kell minden müveit embernek.
(Folytatása következik.)

Lapszemle.
(Osztályozás. Érzelmi nevelés a tantervben. Iskolai
orvos a főváros népiskoláiban. Első erdei iskolánk.
A tanítóegyesületi élet pangása. Népiskolai indexre
került kifejezések.)
Nagy a jelentősége a tanulmányi rangfokozatnak. Iskolai forradalmakat támaszt a tanév végén
• és új társadalmi alakulások talpköve az iskolai
i életben a tanév elején. Mégsem foglalkoznak
! vele a maga érdeme szerint, de foglalkoznak vele.
; Némelyek gyilkos szándékkal. Különösen azok,
! kik pedagógiai szempontból szükségtelennek vallI ják az érdemjegy mai rendszerét. „ . . . Az osztályozásra pedagógiai szempontból egyáltalán semmi
I szükség sincs", így nyilatkozik Benedek Emma
a „Család és Iskola" 13. számában. Nyilatkozatának éle az osztályozás mai rendszere ellen
J irányul. Ez csak arra való, hogy az ismeretek
súlyát mérlegelje és számot adjon róla a tanulók
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hozzátartozóinak. Eljárásunk veszedelmesen egyoldalú és a legjobb akarat mellett is elég gyakran igazságtalan. Rá is cáfol az élet léptennyomon. Mégis messzemenő jogokat származtatunk
belőle. Helyes ez? Helyes, nem helyes, egyhamar
nem remélhetünk gyökeres átalakítást. Addig is
sürgethetünk holmi javítást egy és más irányban.
Nevezett cikkíró egyelőre azt kívánja, hogy elégedjünk meg csupán annak kimutatásával, „hogy
az illető tanuló vagy jól vagy közepesen, vagy
sehogy sem tudja a dolgot". A schnepfenthali
iskolában nem ismerik a misztikus noteszt. „Ha
a gyermek felelt, osztályzatát egy erre szánt
osztályzati lapra vezetteti. E lapot a hét végén
az igazgató veszi át és szombaton este az összegyűlt tanulók előtt kihirdeti a heti munkálkodás
eredményét." („Magyar Népiskola, 36. sz., Székely Eugénia ismertetése.) Ez a módosítás ugyan
nem jelent sokat, de ez is valamicske. A székesfővárosi tanítók buzgón tanácskoznak az osztályozás kérdéséről. Hisszük és óhajtjuk, hogy ez
meghozza a szerencsés megoldást. Akkor lesz
szerencsés megoldása, ha megfelel a pedagógiai
szempontoknak. Sokan vannak, kik a pedagógiai
szempontok kifejezése alatt leginkább az erkölcsi,
az érzelmi nevelés érdekét értik. Talán Edelmann Rezső is, ki azt ajánlja a „Nemzeti Iskola"
36. számában, hogy az érzelmi nevelést is illeszszük a tanterv keretébe. Azt kérdezi: „Fölösleges lenne-e, ha a tanterv osztályonként egy-egy
rovattal megtoldódnék, melyben az erkölcsi nevelés, az érzelmi élet egyes fázisai mint elérendő
cél tűzetnének ki, minden esetre szoros összefüggésben a kijelölt tananyaggal?"
Tudjuk, hogy a pedagógiai szempontok az egész
ember harmonikus nevelését célozzák. Ennélfogva
azt is tudjuk, hogy a testi nevelés ép olyan
fontos, mint az erkölcsi és értelmi. A testi nevelés
főfeladata az egészség megóvása, az erők fokozása. Ez a meggyőződés indítja a székesfőváros
közoktatási osztályának vezetőjét, hogy meghonosítsa Budapest népiskoláinál az iskolaorvosi intézményt. „ . . . A közoktatásügyi osztály javaslatot
fog tenni legközelebb a törvényhatóságnak, hogy
megfelelő díjazással több elemi népiskolájánál már
e tanévben is alkalmazzon képesített iskolaorvosokat, kik mellett oki. tanítónők és óvónők gondoskodnának arról, hogy a beteg iskolásgyermek
az adott utasítás alapján gyógyíttassék." („Közoktatás", 2. szám.)
Közegészségi tekintetben felette örvendetes és
áldásos új intézet alapításáról tudósít a „Gyermekvédelem" 9. száma. Ez az intézet első erdei
iskolánk. Szombathelyen nyílt meg a tüdőbetegségre hajlamos, szegény tanköteles gyermekek
számára. A délkeleti fekvésű épület az erdő szélén és nem az erdő sűrűjében áll, mert a beteges,
gyenge szervezetnek nem az erdő árnyékára,
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hanem verőfényes és napsütötte tisztására és
pázsitjára van szüksége. A tanév május 15-től
október 15-ig terjed. Az iskola, az első osztály
elhagyásával, osztatlan öt osztályból áll. Szervezete megfelel a városi iskolák szervezetének. Minden osztályba 9 —10 gyermek vegyesen vétetik
fel. Tanítás után a két nem külön van. A tanítás
napi két-három óráig tart, de egyfolytában csak
20 — 20 percig, utána 5 —10 perces szünet következik. A heti órák összege 20. Minden egyes
tárgyat osztályonként három csoportban tanítanak. Míg egyik osztály tanul, a többi csendesen
foglalkozik. Jelenleg 20 internátusi ós 30 externátusi növendéknek nyújt nyári ottbont az erdei
iskola.
A pedagógiai szempontok gyorsabb tempóban
érvényesülnének, ha nem hiányoznék valami. Erőteljesebb vérlüktetés szakegyesületi életünkben.
„A mi saját körünkben, a tanítóegyesületekben
bizony már enged a buzgóság, a kitartás; különösen akkor, ha még tagsági díjat is kell fizetni."
„Az idősebb kartársak visszahúzódnak a zajos
gyűlésektől, a fiatalabb, értékes erők megriadnak
a hordók koogásától s másutt keresik tudásuk
és akaraterejük érvényesülésót, s a bizalomtól
megtisztelt vezérek lesik mandátumuk leteltét,
hogy becsülettel visszavonuljanak s másoknak
adják át a küzdőteret." („Magyar Népiskola",
36. szám, Mg. tanévi beköszöntője.) ügy sejtjük,
hogy tanítói közéletünk egyik vezéralakja írja e
sorokat. Bizonyára kellemes meglepetés lenne reá
nézve, ha a beköszöntött tanév tényei rácáfolnának. Nagy kedvünk volna e fordulathoz más
reményt is fűzni. Többek között azt, hogy több
pedagógiai szellemet lehelnének tankönyvíróink
műveikbe és több pedagógiai szellemet keresnének bennük kollégáink. Ez esetben nem találkozhatnánk olyan kifogásokkal, minőket egy, különben jóravaló laptársunk közöl. Tiltakozik a
következő kifejezések ellen, melyek túlhaladják
— szerinte — az V. osztály értelmi fokát: „önkéntelen, rónáin, tűnődve, verejtéke áztatta, termékenyítette, anyaföld, idomtalan, fejlődöttebb,
írásos emlék, meghódította, műveltebb, világhódító, tartomány, aknázta ki, természeti kincs,
élvezzék a műveltség áldásait, nagyszerű alkotásai,
népvándorlás, nyers, durva tömeg ereje, ellentállani, jóllétben elbizakodott, teste elpuhult, műveletlen, sodorta, felsőbb hatalom, a világ meghódításával bízta meg, végtelen, hódolt, világverő,
különféle fajok egységes birodalmat alkottak,
összeomlott, egybeolvassza, egységes nemzetté formálja, állandó hazát alkotni. A Gondviselés ezt
a nagyszerű munkát a magyar népre bízta s a
magyar nép ezt dicsőségesen el is végezte." Ezeket a kifejezéseket egy tankönyvírónk használta,
kinek — kritikusunk szerint — az a bűne, hogy
neves író.
—ma.
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SZÉPIRODALOM
Közöny.

Tavaszi
Máté ev. XI. 29. X. 38.

írta: Kiss

levélek.
Menyhért.

Rideg közöny nyila ha megsebez,
I.
Kötözd sebeidet, de el ne csüggedj . . .
Kedves Erzsike! Hosszas hallgatás után alkalmatlankodom e levéllel, ne haragadjon érte.
Minden idők hibája az, sötét
Maga nagyon okos leány és tudja jól, honnan
Árnyként suhan a multakon keresztül . . .
fúj a szél Azonban tévedne, ha azt hinné,
. . . Méregkehely bölcs Szokrátesz kezében;
hogy én kizárólag azért keresem fel ez instálóAthéné szónoka, Demoszthenesz,
írással, hogy valamihez eljussak a maga aranyos
barátsága segítségével, s különben rá sem heNagy Róma szellemóriásai:
derítenék arra, hogy az én diákkori, bolondos
B jlcs Cicero, Ovidius, a költő;
barátném
megelégedetten éldegél valahol a
A „Luziád'" írója, Camoés;
Szamos partján. Nem, drága Erzsók, ezt nem
Byron, Angolhon lánglelkű fia,
szabad föltennie. Külföldi útamból elröpített
A vagy Dante, a legnagyobb olasz,
tömérdek képeslapom a tanúim, hogy maga a
világ legelső és legaranylelkűbb barátja, hogy
Száműzve lettenek, — s íme a honra,
emelkedetten fejezzem ki magamat: mint a férfi
Mely őket oly hálátlanul taszítá
és nők közt létezhető barátság oltárképe él a
Alá ölébül,"»— áradott sugár
szívemben. Igen, drága barátom, tudja, hangDicsfény, babérövezte homlokukról!
súlyozom, aláhúzom, fennen hirdetem: Erzsike
(Parányiságunk elhomályosul
az én egyetlen barátom . . .
Dicsfénybe vont nevök előtt, miként
Most e bevezetés után kissé elsötétedik a
A nap tüzében a kicsinyke csillag . . .) —
láthatár. Lássa, lássa, Erzsike mikor a fönti
sorok kigömbölyödtek tollam alól, még játszi
— Tovább vonul az árny . . . Bú, szenvedés,
verőfény csókolgatta a lelkemet, s szívemben
ínség, nyomor, mellőztetés, kudarc
vidáman csipogott a jókedv madara. De már
Sötét kísértete vezéreli
kiröppent, elsuhant, eltűnt. Nincs, nines. ReáA mult időkbe tévedő útast . . .
gondolok, Tündére, s olyan vagyok, mint egy
Galileit, a lángeszű tudóst,
szeptembervégi nap. Es bár szeretnék kifutni a
borongás ködéből, s nem óhajtom gyötörni életeRousseaut, Racinet, Frankhon két nagy fiát,
met a szomorúság tarlóján: még sem tudok szabaGúny és kudarc kedvetlenítik el;
dulni tőle. Mindig eszemben van, s önkénytelenül
A „Paradise Lost" nagy mestere
gondolok rá, akkor is, ha nem akarom, akkor is,
r
Fényből bukott alá s vakon, n3 omorban
ha keresem erőszakkal, józan ésszel a feledést.
Zengi örökbecsű, nagy énekét; —
Erzsóka, a maga fellegjáró, rímpengető, álShakespeare, az angol óriás, honában
modozó barátja beteg, nagyon beteg, amint az
írásaiból is tudhatja, de elárulom a kulissza
Méltó elismerésre nem talál; —
mögött történteket: a valóságban még beteA németek nagy dalnoka nyomorban,
gebb, mint ahogy azt a művészet elmés és
Idegen ég alatt sorvad halálba;
színpompás ruhában és kecses formák között
S amíg Cervantes élve eltemetve,
kifejezésre juttatja. Mi itt a teendő, kedves,
Bénán fejezte bé nagjr alkotását,
mit kell cselekednie, hogy épkézláb, egészséges,
hasznos polgára legyen a hazának a gyermekComéniust, a nagy emberbarátot
kori,
kedves cimborája ? Azt — szinte látom fölIde s tova sodorja sors szeszélye,
csillanó, csudaszép fekete szemeiből — jól tudja
S küzdelmes élte alkonyára sem
az én Erzsikém, aki Tünde lelkének kapuján
Dereng a nyugalom szelíd sugára! . . .
j szabadon ki-, bejár, s ez a jövésmenés azért is
fontos, mert Tündének magán kívül épenséggel,
. . . S magyar Parnassusunk szent ligetében
s igen helyesen, egyetlen más barátja sincs.
Oh, hány nemes bolyonga tört kebellel ?
Tehát beszélnie kell vele. Meg kell tudnia,
S hány hű szív omlott sírja jégölébe
hogy mért duzzog oly nagyon és mi bántotta
Csalódottan, szegényül, meg nem értve ! ? . . . meg érzékeny lelkét? Az-e, hogy tavaly előtt
Szalay

Gyula.

ott lenn a falucskában kissé hidegséget szimu-
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láltam? Hogyne, mikor órasza'mra, set napról
napra a legnagyobb kitartással flörtölt hol a
csupaszképű monostori gazdásszal, hol a fiatal
lévitával. Hiszen látnia kellett, mennyire bántott, sőt lesújtott, kétségbeejtett ez a lelketlen,
szívtelen játék. Pedig az első találkozás a nagy
országúton, mily igaz, bensőséges és fölemelő
volt. „tígy-e nem tudta, öcsém, hogy Tünde
itt van?" kérdezte a kedves nagybácsi, tőlem.
„Nem én," feleltem, ámbár mindig minden
lépésének tudom előre az útját. Valahogyan
megérzem a szívemmel, aztán az apróbb részleteket megírják a jóbarátok, az igaziak, akik
kevesen vannak, de hál' Isten, még vannak,
úgy-e, drága Erzsók?
Na, ne vessen haragos szemeket rám, rögtön
befejezem. Aztán hosszabb ideig nem találkoztunk, csak egy évre rá, véletlenül. Engem más
mezőkre csábított az élet, és véletlenül egy
fényes hotel éttermében megpillantottam. Azonban az alatt az idő alatt is éreznie, tudnia, olvasnia kellett, hogy lelkem folyton az ő ábrándalakjával, lélekkínzó magatartásával tépelődik.
A vasútnál mégis „soha többé"-vel búcsúzott.
Én azonban nem hiszek e „soha többé"-nek.
Nem, mert közben történt valami. Egy fiatal
úr elhatározta, hogy udvarolni fog, szerelmet
vall és megkéri a kezét. Minden külsőség megvolt e percben, csillogott, villogott és én figyeltem ; hogyan viseli magát Tünde. Abból, hogy
e lombikban hirtelen felforralt szerelemnek nem
hitt, láttam, hogy komoly, mélylelkü leány,
akit nem a sors vezet céltalanul, hanem aki
maga irányítja s saját sorsát. Boldoggá tett
ez a csődbe ment szerelmi kísérlet. Tünde
megnőtt, fölényes, igéző, káprázatos egyéniséggé
lépett elő. Ezt keresem én . . .
De azóta . . .. csönd, csönd, csönd. Es hiába
mosolyognak rám itt, a legpompásabb társaságokban a legszebb leányszemek hiába szövikfonják fejem fölé a szép asszonyok, a szerelem
szivárványos hálóját, én mindig Tündére gondolok. Erzsike, sok minden történt köztünk,
azaz, hogy semmi sem történt köztünk sok
időn át, de mégis azt szereti az ember, aminek
története van . . .
Tehát szánjon meg és ne sajnálja a teáját,
meg a befőttjeit. És sürgönyözzön. Megsebbzett
szívével köszönti kézcsókoló barátja:
Barta Barnabás.

39. szÁM.
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verset is követett el, de Tünde erősen hatása
alatt áll a kellemetlennek. Lássa Barna, ekkora
léha és csacsi maga . . . Csak már egyszer felhagyna azzal az irodalommal! Akinek komoly
és szép hivatása van, meg olyan tehetsége is,
mint magának, az járjon a börzére és kössön
üzleteket és ne olvasson föl irodalomtörténeti
tanulmányokat a Kisfaiudy-Társaságban. Ezt
nem én mondom, hanem a Tünde papája, aki
komoly üzletember és a gyára neki minden
gondja. Először amiatt a novella miatt volt
baj, ahol az elbúj dosás történik, pedig Tünde
előadása szerint erről soha szó sem volt, s ahol
huszonkétszer kiírta a nevét. Hiszen én értem
magát, Barna. E n és más leány boldogok lennénk, ha kétszer kinyomtatnák a nevünket a
lapban. És maga úgy gondolta: csak örvendhet egy leány, akit szeretek, ha minden gondolatom az ő szépségét muzsikálja. S most,
tudja, az egyik tánti fölvetette azt az eszmét:
a Barta Barnabást minden áron ki kell dobni
innen. Mert moit még kisebb műfajban énekli
meg a közte és Tünde közt állítólag történteket. Később regényekben és színdarabokban
fogja a világ elé tálalni a házi perpatvart és
családi összeütközéseket. Nero. Egy ilyen emberhez nem lehet adni úri leányt feleségül.
Egy ilyen éhenkórász skribler valósággal kompromittálja a famíliát!
Barna, ne ijedjen meg, mindezt a tánti duruzsolja. Mi, fiatal leányok, lázas gyönyörűséggel
olvassuk a maga írásait. Es büszkék vagyunk
a manupropriájára. A Tünde nem tud dönteni.
A szíve, az magáé. De az esze, meg a tánti,
papa, mama, az egész családi konzorcium maga
ellen elöntött. így hát ő alkotmányos útonmódon aláveti magát a többségi felfogásnak.
A papája egy kövér orvost erőszakol; a mama
egy világfi ügyvédet; mások egy hadbíró kapitányt, szőkét, császári és királyi kamarást. 0 ,
szegény, vergődik a válogatásban és szeretné, ha
leégne a papája gyára, hogy látná, hányan kérnék
meg akkor a mai kérői közül. Maga, barátom,
amilyen bolond, bizonyosan megkérné. Ezt az
én okos fejem onnan sejdíti, mert amint hallom, maga a Lipótvárosban agyonbecézett gavallér, de mégsem ragaszkodik oda, ellenben
engem üldöz a Tündének szánt szerelmeslevelekkel! A teás napom e hó 15-én. Ha szerelmet nem vall és komoly marad, elvárja a
maga üdvöskeszállító barátnéja:

II.
Kedves Barna! Tünde hallani sem akar magáról. Tünde egyszerűen hátbarúgta (hogy
erős szóval mondjam) a maguk úgynevezett
közös emlékét. Azt hiszem, ismét az irodalommal rontotta el az ügyét. Egy kellemetlen vers,
vagy mi . . . az is igaz, hogy azután kellemes

Erzsólca.
III.
Kedves Barnabás! Köszönöm a premiérjére
szóló meghívást. A családban betegség volt,
nem mehettünk fel. De a jövő héten megnézzük. A darabot mindenki dicséri. Egyben a
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Ha azonban a tanító és az egyházközség között kötött
magánjogi szerződés alapján e teher viselését a tanító
magára vállalta, az egyház a tanítóval szemben kielégíttetheti magát. A róm. és gör. kath. tanítók
ugyancsak az említett bíróság 778/1886. sz. határozata
értelmében az érintett adókat maguk kötelesek fizetni.
2. Hivatalos Közlöny előfizetési ára egész évre 6 K.
Havonként kétszer jelenik meg. Megrendelhető a
Franklin-Társulatnál, IV,, Egyetem-utca 4, vagy a
Lampel-cégnél, VI., Andrássy-űt 21. 3. Tessék bármely
Tünde.
könyvkereskedőhöz fordulni. 4. A község a hitfeleIV.
kezeti iskola fenntartásához adott segélyt csak akkor
vonhatja meg, ha közs. jellegű iskolát állít. Azon acímen
Az anyós levele egy régi barátnőhöz:
semmi esetre sem, mert az iskolai épületet javítják.
Kedvesem! Egy éve, hogy Tünde férjhez Tessék a közig, bizottsághoz fordulni e kérdésben. —
ment Barta Barnabáshoz, az ismert íróhoz. Nincs Fiatal tanító. Helytelen, sőt megrovandó kartársának
jobb férj a világon. A leányaidat csak magyar az az eljárása, hogy anyagi előnyök okából a magasabb
fölvett tanulókat a vezetésére bízott alsó
írókhoz add férjhez stb. Csókol a világ leg- osztályba
osztályban visszatartja s a tanév végén, mint magánboldogabb anyósa:
tanulókat, levizsgázza, holott arra ön volna hivatott.
Kelemenné.
Azonban egyedül az iskolaszék segíthet ezen a különös
gyakorlaton, miért is szíveskedjék oda fordulni annak
jövőben való megszüntetése iránt. — D. Gy. Jíboly.
Tanítók tanácsadója.
Ha a kérdéses állással csupán énektanítás kötelezettL. I. 0. L. 1. Az állami iskolai Utasítás. 2. Az iskola- sége van egybekapcsolva, alig hisszük, hogy az
széki tagtól megkívánja a törvény, liogy legalább orsz. tanítói nyugdíjintézet kötelékébe fölvegyék. —
írni-olvasni tudjon. Aki még ennyit sem tud, nem X. A magán polgári iskolák felállítása tekintetében
lehet az iskolaszék tagja, annál kevésbé elnöke. 3. Ha követendő eljárás a 99.000/1908. sz. a. kelt rendelettel
a tanuló betöltötte 12. életévét, nem kötelezhető arra, szabályoztatott. Valamennyi részletére e helyen ki nem
hogy továbbra is a mindennapi iskolába járjon, ámbár terjeszkedhetünk. Megjelent a Hivatalos Közlöny multa VI. osztályt nem végezte is el. — H. N. Kvár. A évi 17. számában. — Fel. tanító. Elégséges, ha a
145.100/1908. sz. miniszteri rendelet csupán az addig tanítói oklevelét mellékeli; a gimn. bizonyítvány csaszokásban volt magánvizsgálatokat korlátozza, és pedig tolása mellőzhető. Az életrajz hitelesítésére nincs
annyiban, amennyiben az elemi népiskola V. és VI. szükség. 2. A pedagógium igazgatója: Wangel Jenő. —
osztályabeli bizonyítvány alapján a polgári iskola II. V. A. Kpvár. A tanulóknak együttes ismétlő-oktatása
és III. osztályának tantárgyaiból magánvizsgálat nem az állami és községi iskolákban tiltva van. Arról nincs
engedélyezhető. Szabályszerű és sikeres fölvételi vizs- tudomásunk, hogy a hitfcl. iskolák egyházi főhatóságai
gálat alapján azonban az elemi iskola V. vagy VI. adtak-e ki e tekintetben megszorító rendelkezést. —
osztályát végzett tanuló a polgári iskola II., illetve Z. I. Amlék. Az ismétlő-tankötelesek oktatása minden
III. osztályába rendes tanulóként ezentúl is fölvehető. tanítónak époly szoros feladata, mint a mindennapi
Ha tehát az elemi iskola V. osztályát végzett növen- tanköteleseké. Hacsak a javadalmi jegyzőkönyv meg
dékét magánúton készíti elő a polgári iskolára, akkor nem állapítja, azért külön díjazást kívánni nem lehet. —
a polgári iskola I. osztályának tárgyaiból szabályszerű R. K. Aszd. 1. A 2).. életév betöltése előtti szolgás a követelményeknek mindenben megfelelő magán- lati évek a nyugdíjjogosultság szempontjából, a tanítóvizsgálatot kell tennie. — K. M. lJliid a. A népokt. kat illetően, nem számítanak. 2. Az évötödös korpóttörvény 36. §-a kimondja, hogy azon községi tagok lékra igényt ad azon szolgálati idő, amelyet a tanító
és birtokosok, kik a törvényes követelményeknek meg- szabályszerű képesítéssel az állomás végleges elfogfelelő hitfelekezeti iskolát tartanak fenn, csak akkor lalásától megszakítás nélkül eltöltött. — F. L. A tankötelezhetők a községi iskola fenntartásához hozzá- és fölvételi díjak kárpótlásául adandó államsegély, ha
járulni, hogyha azon összeg, mellyel saját hitfelekezeti ezen díjak nem tartoznak tanítói javadalomhoz, csak
iskolájuk fenntartásához pénzben vagy terményekben annyi lehet, mint amennyi az illető iskola 1905/6 —
járulnak, egyenes adóik 5°/o-át ki nem meríti. —
1907/8. tanévi költségvetésében bevételként előiráL. M. Smkút. 1. Attól függ, hogy az illető minő más nyoztatott. Képtelenség föltenni is azt, hogy a félállami szolgálatba lép át? Mert ha valamely állami tandíjatfizetőkután teljes tandíjkárpótlást kapjanak. —
tanító pl. tanfelügyelőséghez neveztetik ki, vagy pedig Hys. Azt hisszük, hogy személyi pótlékát meg fogja
tanári szolgálatba lép át, megelőző szolgálata a nyug- tartani. De hát miért nem várja befizetéséneka folyódíj szempontjából természetesen beszámít; az utóbbi sítását, mikor a mi véleményünk e kérdésben iránytszolgálatnál mind a két minőségben töltött idő arányosan, megfelelő hányadok szerint. Arra is vannak adó úgysem lehet. — Törekvő. 1. A nyugalmazott
esetek, hogy a tanítói szolgálatot a számvevői szakon is tanító, tanítónő vagy óvónő csak akkor kérhet újból
beszámították. 2. Arra nézve, hogy a főváros környé- alkalmaEtatást, ha szolgálatképességót a legutolsó
kén mely állami iskoláknál fognak új állások szervez- állomására nézve illetékes nyugdíjbizottság megállatetni, felvilágosítást nem adhatunk. Valószínű, hogy pítja s a határozatot a minisztérium jóváhagyja. Az
annak idején pályázat lesz kihirdetve. — M. I. Név- már azután más kérdés, hogy állami szolgálat esetén
telen levelekre nem válaszolunk ; magánügyeket érintő a minisztérium visszahelyezi-e állásába ? 2. Áthelyezkérdésekre különben is csak akkor felelünk, ha leve- tetése ügyében nem nyilatkozhatunk. — Sz. E. Tzflva.
lezőlapot vagy bélyeget küldenek be olvasóink. — A magániskola tulajdonosai jövedelmeik után III. oszK. L. Gyugy. 1. Az ág. ev. és reform, egyház tanítói tályú kereseti adó alá tartoznak. A tanítók községi
afizetésfejében haszonélvezett földek után járó egyenes adózásáról e helyen már nagyon sokszor szóltunk.
adókat a kincstárral szemben nem tartoznak megfizetni. 2. Igen. — Pusztai. Uj javadalmi jegyzőkönyv fölErre a volt pénzügyi közig, bíróság 360/1885. sz. a. vétele mellőzhető. Az iskolafenntartónak a korpótlékok
kiadott határozatával az egyházközségeket kötelezi kiegészítésére és a harmadik korpótlék engedélyezésére
vonatkozó határozatát tessék kérvényéhez csatolni. —

gyors előrelépéséhez is gratulálok. S most
figyeljen ide: itt nálunk nem volt soha senki
magának ellensége. Senki, senki. De mégis.
Maga volt a saját maga ellensége. A képzelődő,
folyton rémeket látó, költői lelke. De már szét
oszlottak a felhők. A boldogságot is meg kell
érdemelni. A jövőheti viszontlátásra! Köszönti:
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Kr. S. (Jymos. Ha bizonyítékai vannak arra vonatr
kozóan, hogy évekkel ezelőtt használaton kívül helyezett tanítói lakást a község ki nem javíttatta s így
az közbiztonsági szempontokból most még sokkal
veszélyesebb, akkor a tényállás megismertetésével forduljon a járási főszolgabíróhoz s kérje a használhatatlan
lakás hatósági bezáratását. Ha ez megtörténik, a közig,
hatóság kötelezni fogja a községet megfelelő lakbér
kiszolgáltatására. Ehhez nincs szüksége önnek ügyvédre, aminthogy az ügy maga sem tartozik a járásbíróság illetőségi körébe. — B. L. Nem lehet magántanuló. — F. (Jy. Sípod. Amennyit lapunk szűk keretében a polg. iskolai tanképesítésről elmondhattunk, azt
e helyen már több ízben kimerítettük. Mindenre kiterjedő tájékoztatást különben csak akkor nyerhet,
ha az erre vonatkozóan kiadott szabályzatot és a tantervet megszerzi.

Könyvesház.
* A g y e r m e k v é d e l e m főirányairól. (írfa:
Reicher Henrik dr. Fordította: Kemény Ferenc.
Az Országos Gyermekvédő-Liga kiadása.)
Mindazok számára, kik gyermekvédelemmel foglalkoznak, vagy a gyermekvédelem iránt érdeklődnek, nélkülözhetetlen ez a kis füzet. Reicher
Henrik dr., a bécsi egyetemen a gyermekvédelem
magántanára, röviden megírta mindazt, amit az
ókortól kezdve mai napig a világ művelt államai az elhagyott és az erkölcsileg veszélyeztetett
gyermekek érdekében tettek.
A befejezésben azt hirdeti, hogy a gyermekvédelemnek legfelsőbb egységes vezetésre van
szüksége. „Angliában — írja — máris erélyesen
hangoztatják azt a követelést, mely a gyermekvédelem részére külön minisztert kíván. A gyermekek elleni kegyetlenségek megakadályozására
alakult nemzeti egyesület, mely a király védnöksége alatt áll s szervezetét. az egész országra
kiterjeszti, azt vallja, hogy immár elérkezett az
ideje annak, hogy az összes ügyek, melyek a
birodalom gyermekei életére és egészségére, nevelésére és törvénykezésére vonatkoznak, közvetlen rendeltessenek a kormánynak egy olyan osztálya alá, melynek élén egy felelős vezető áll.
Ezt a javaslatot azzal a szükségszerűséggel okolják meg, mely a fentemlített célokra rendelt
pénzek elszámolását, alkalmazásuknak eredményességét, valamint tapasztalatok gyűjtését és egységes értékesítését illetőleg fennáll. Minthogy ez
a kereskedelemben, közlekedésben és mezőgazdaságban előforduló értékekre máris megvan, egy
önálló szakminisztériumnak szervezése az állam
legbecsesebb tőkéjére, az embernek nevelésére és
fejlesztésére épenséggel nem mondható fölöslegesnek. Egy ilyen miniszter, akinek kötelessége
volna, hogy állandó érintkezésben legyen a hasonló célokért küzdő testületekkel és egyénekkel,
bizonyára az egész nemzetnek értékes szolgálatokat teljesítene."
Magyarországon az újabb időben nagyon sok
történt az elhagyott gyermekekért, de hogy csak
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megindultunk és nem nagy részét tettük még
meg az útnak, mutatja az, hogy Angliában máigyermekvédelmi minisztérium felállításán vitatkoznak.
* H é t krajcár. (Elbeszélések. írta: Móricz
Zsigmond. A Nyugat kiadása. Ara 3 korona.)
A magyar falu népe nagyot változott. A csendes nyugodalom helyét a létért küzdők tábora
foglalja el, a mozdulatlanság és megelégedettség
birodalmába betört az élet, hogy magával vigye
a kultúrát, az igényeket, az új vágyakat és érzelmeket. A gyengéket készületlenül találta a fordulat, megölte csendes otthonukat s megindította
őket a városok és idegen világrészek felé.
Az irodalom sokáig nem vett erről tudomást.
A régi magyar falu hagyományos alakjait rajzolta
még akkor is, mikor azok már eltűnőben vannak,
vagy el is tűntek. Csak újabban rajzolják a forrongó, érzelmekben és gondolkodásban átalakulóban levő falut.
Mikor Móricz Zsigmond könyvét kezünkbe vettük, azt reméltük, hogy néhány új típussal fogunk
megismerkedni. Azt reméltük, hogy bemutatja a
modern falut örömeivel, reménységével és nyomorúságával együtt. Feljogosított bennünket erre
az, hogy a Nyugatnak, a modernséget hirdető
Nyugatnak kiadásában jelent meg a könyve.
Móricz Zsigmondtól nem azt kaptuk, amit vártunk. A modern falu új típusait hiába kerestük
könyvében. De ezt nem szemrehányásképen mondjuk. Elvégre az író nem tehet arról, ha munkája
jogosulatlan reményeket és vágyakat támaszt
bennünk.
Az új falu, az új falu népe helyett a régi
falunak néhány örökké élő és igaz típusát mutatja be Móricz Zsigmond. Falusi emberek ezek,
kiknek érzelmei és gondolatai közösek a mieinkkel, csak szabadabban és erősebben nyilatkoznak.
Egy idegen csoport lelki világának rajza helyett megkaptuk a magunkét, abban a formában,
amilyenné lenne vagy lett volna, ha hasonló
körülmények közé jutnánk, vagy jutottunk volna.
Ezért hatásosak rajzai és elbeszélései. Egyiknekmásiknak akkora felköltőereje van, hogy rég elfeledett képek, jelenetek és emlékek támadnak
hatásuk alatt új életre.
Különösen sikerült „Márkus" című rajza. Egy
elöregedett vidéki papnak és a vén egyházfinak
tökéletes rajza. A színek elevenek, a kép tiszta
és világos. Csak egyetlen foltot ejtett rajta. Bántólag hat az olvasóra, mikor a vén harangozóval
azt mondatja: Márkus, poltron ember vagy. „A
cica meg a macska" című novellájában is jól
megrajzolja a szerelemre vágyó ember lelkiállapotát, de a novella végén olyan valószínűtlen
helyzetet teremt, mely kiábrándítólag hat. Abban
az elbeszélésében, melynek Sustorgós, ropogós
tafotába címet adott, szakít a hagyományokkal.
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A sokáig nemesnek és ideálisnak rajzolt parasztot
mint önző és hajlíthatatlan embert mutatja be.
Móricz Zsigmond jó elbeszélő. Talán lesz ereje
arra, hogy a forrongásban levő mai falut is megrajzolja.
* A kis tudósok. (A magyar ifjúság számára
írta: Wagner János, aradi állami tanító képzőtanár. Mühlbeck Károly rajzaival és négy színes
melléklettel. Budapest, 1909. Singer és Wolfner
kiadása, Andrássy-út 10.)
Akik ismerik Wagnernek pár év előtt megjelent Kis kertészek című munkáját s akik élvezni
tudták ebben a végtelen kedvesen megírt munkában azt a keresetlen egyszerűséget, amellyel
az édesapa megismerteti kis gyermekével a kis
kertésznek a munkáját, munkája közben a körülötte levő madarakat, bogarakat, az méltán várta
Wagnertől a folytatást. Nos, ez a folytatás megjelent.
A kis tudósok ban a félegyházi és verseczi két
jóbarát írja meg s többször személyesen találkozván, mondja el egymásnak természetrajzi tapasztalatait. A delibláti homok tövében, Verseczen lakó Józsi növényt gyűjt. A félegyházi
Bandi gyerek a bogarakat szereti. A két jóbarátnak e munkájuk közt szerzett tapasztalatait pedig
Wagner annyi közvetlenséggel, oly mesteri egyszerűséggel írja le, hogy a felnőtt sem tudja
letenni a könyvet, míg ki nem olvasta.
S ha tanítóember veszi kezébe a könyvet, megtalál benne minden gyakorlati utasítást, amelylyel kis tanítványaival meg tudja szerettetni a
természetet. Megtalálja benne a növény gyűjtése,
szárítása, gondozása, küldése körüli eljárást; megtalálja a bogarak, lepkék kikészítéséhez szükséges
tudnivalót; s talál benne sok, igen sok kedves
mozzanatot az állatvilág sajátos társadalmából,
melyet ügyesen tanításába szőve, igazán élvezetessé teszi a gyermekek előtt a természetrajzot.
Wagner könyve igazán típusa a magyar ifjúság
számára írandó könyveknek.
A munka értékét nagyban emelik Mühlbecknek
nem csupán piktor-, hanem pedagógiai szempontból is igen értékes rajzai.
Az egész munka kiállítását tekintve, a 3 korona ár méltányos, s legigazabb érzésem alapján
mondom, hogy Wagner könyvének minden magyar család asztalán ott kellene lennie !
Úrhegyi
Alajos.
* Negyedszázad. (írta: Scossa Dezső. Singer
és Wolfner kiadása.)
Valami sajátságos varázsa van a múltnak. A
jelen testi-lelki nyomorúságát szenvedő ember
szívesen pillant vissza s gyönyörködik azokban
a képekben, melyek a valóságban és közelről
tekintve nem voltak szebbek vagy tökéletesebbek
a mainál, de az elcsüggedt léleknek mégis pihenést s megnyugvást adnak. Már maga az el-

LAPJA.

15

múlással járó édes-bús hangulat jólesik. Ezért
olvassuk szívesen azokat a munkákat, melyek a
multat támasztják új életre.
Különösen most olvassuk szívesen. Erezzük
mindnyájan, hogy lezártunk egy korszakot, melynek alakjai többé nem támadhatnak új életre.
A magyar társadalom régi alakjait elsodorta az
élet, megszülettek s kialakulóban vannak az új
magyar társadalom tipikus alakjai.
Scossa Dezső emléket akart állítani a csak
most lezáródott korszaknak. Nem kérdezzük, igazságos-e ez az emlék, vagy nem. Sokkal közelebb
vagyunk az elmultakhoz, minthogy igazságosan
megítélhessük. Ez a jövő dolga. Mivel azonban
minden letűnő korszak egy csomó értéket is
ragad magával a semmiségbe és maga a mult
bánatos hangulatot ébreszt, nem csodálkozhatunk,
hogy Scossa Dezsőnek is sikerült az elmúlás
édes-bús érzését feltámasztani bennünk.
Különösen azoknak a novelláinak van hatásuk, melyekben a multat rajzolja, anélkül, hogy
szembeállítaná a jelennel. E szembeállítást az
olvasónak kell elvégeznie. Ha ezt az író teszi,
nagy hibát követ el, mert vagy az erkölcsbíró
szerepét tölti be, vagy igazságtalan a jelennel
szemben. Elbeszélésének hatását minden esetre
rontja, mert állításai és összehasonlításai gyakran
kihívják az olvasó ellenmondását, míg ha megmaradt volna a történet elmondásánál, az olvasó
lelkét eltöltötte volna bánatos, merengő hangulattal.
Scossa több novellájának hibája a múltnak és
jelennek éles szembeállítása, a mult föltétlen
dicsérete, a jelen kisebbítése. A legtöbb ember
pedig nem kívánja vissza a multat, csak szívesen
elmereng rajta s letüntetve bizonyos dolgot, pusztulására is fájdalmasan gondol.
Scossa kedvesen adja elő történeteit, és sokkal
nagyobb hatást érne el, ha a tanító és nevelő
célzat ritkábban és gyengébben törne elő műveiből. Az irodalmi alkotásnak fel kell szívódni a
lélekbe, hogy alkalomadtán életre támadjon és
cselekvéseinket irányítsa. Az olvasó által levont
tanulság maradandóbb és erősebb, mint az, melyet
az író hirdet.
* Tanítók Évkönyve. (Tanítók, tanítónők,
lelkészek, nevelők, tanítónövendékek és a népnevelésügy minden barátjának használatára, az
1909/10. iskolaévre. Szerkesztette:
Wohlmuth
Ernő. Budapest. Kiadja a Szent István Társulat.
1909.)
Mint tavasz jövetelén a megtérő fecskét, úgy
fogja üdvözölni a kath. tanítóság a Szent István
Társulatnak ezt a zsebkönyvalakú kiadványát,
melyet minden kath. tanító ingyen kap meg
felettes egyházmegyei hatósága, vagy egyszerű
jelentkezésre a Társulat igazgatósága útján. Irodalmi részében a sort ProJiászka Ottokár, Székes-
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fehérvár püspöke nyitja meg a jövő tanítójáról
Egyesületi élet.
elmondott beszédével, melyben a jobb jövőt a
-f- A Sopronvidéki róm. kath. néptanítójobb tanítótól várja. Nem vádolja a jelen neme
g
y
e s ü l e t ezévi közgyűlését m. hónapban tarzedéket, a múltról is elismeri, hogy voltak ügybuzgó, tetterős, sőt a maiaknál is jobb tanítók, totta Sopronnyéken, mintegy száz tag jelenlétéde ma fokozottabb szükség van az egységesebb, ben. Lehner Mihály elnök, soproni elemi isk.
kultúrálisabb tanítóra, akinek nevelésétől függ a igazgató tartalmas beszéde nyitotta meg a közjövő generációjának sorsa. A jövő iskolája a gyűlést. MajdBalogh János felsőpulyai kántortanító
küzdelem jegyében áll. Küzdelem az ideálokért, számolt be az orsz. kath. tanítógyűlés lefolyásáa jobb életviszonyokért. Utána a kath. tanítók ról és annak eredményeiről. Káth József soproni
nemesszívű pártfogója, Zichy Gyula gróf, a pécsi tanító az egyesület évi munkásságát ismerteti
egyházmegye püspöke értekezik a modern kor- főjegyzői jelentésében, melynek végén közli, hogy
szellemről és az egyház tanítói jogáról, hang- az egyesületnek jelenleg 5 tiszteletbeli, 8 alapító
súlyozva, hogy az egyház nem hatalmat keres, és 15 0 rendes, összesen tehát 163 tagja van. A „ Locsmikor az iskolát magáénak vallja, követeli, hanem mándi esp. ker. tanítóegyesület" csatlakozását a
a szellemet védi, vindikálja: Krisztusnak, az örök közgyűlés örömmel fogadja, egyrészt, mert az új
igazságnak soha el nem múló és győzni hivatott tagokban értékes gyarapodást szerzett, másrészt,
isteni szellemét. A következő cikk írója, Giess- mert az egylet működésének magas színvonalát
ivein Sándor dr. az erkölcsi nevelés jelentőségét bizonyítja, hisz a csatlakozók leginkább haladásuk
érdekében léptek soraik közé. Köszönetet kapott
hangsúlyozza. A kiváló szociológus szerint is az
Páder Rezső prépostkanonok, ki 40 koronát adoerkölcsi nevelésnek nem szabad bemagolandó szabályokból állania, hanem szóval és tettel a szívre mányozott pályadíjra. Az idei tétel címe: „Hokell hatást gyakorolnia. Arendt Ernő a nevelés- gyan készítsük elő a III. osztály tanulóit az
tudomány fattyúhajtásait ostorozza. Elítéli a ősszel rendezendő kirándulásra és hogyan beszéltúlzott és egyoldalú szellemi intellektuálizmust, jük meg a kirándulást a rákövetkező földrajzórán".
az erkölcsi nevelés elhanyagolását, a vallásnélküli Erre 4 mű érkezett be. A bírálóbizottság jelennevelést, a gyermek egyéniségének, valamint a tésének felolvasása után a közgyűlés kiadja a
szellemi munkának túlbecsülését a testi munkával díjakat. Első díjat (60 K) nyert Káth József
szemben stb. Igen kedves Izsóf Alajosnak tárca- soproni tanító; a második díjat (40 K) ifj. Hötszerű kis elmefuttatása is, mely „Hála Istennek, tinger János kaboldi, a harmadikat (20 K)
tanító vagyok" címen a tanítói hivatás felmagasz- Skerlán Gyula soproni tanító kapta, Reuter
talása. Ember Károly lovag a kath. tanítóknak Ágost alsópéterfai kántortanító pedig dicséretben
imént jóváhagyott fegyelmi szabályzatát ismer- részesült. Az első mű szerzője felolvasta munkáteti. Dreisziger Ferenc a népiskolai könyvek ját, melyet a közgyűlés a legnagyobb érdeklőillusztrációjáról, Sződy Szilárd a mintázásról az déssel hallgatott meg. Elhatározta a közgyűlés,
iskolában, Öveges Kálmán egy nagy hibáról: hogy az iskolamulasztások lanyha elbírálásának
a fiatal tanítóknak a városok felé törekvéséről megszüntetése céljából föliratot készít, hogy a
ír. Kiegészítik a gazdag cikksorozatot Wohl- bírságok szigorú behajtása keresztülvitessék. A
midh Ernő: Régi célok — új irányok, Mihályfi jövő közgyűlés helyéül Sopronkeresztúr községet
Akos dr.: A néptanítók apostolkodása, Huszár jelölték ki.
Károly: A tanítók szociális hivatása, Schütz Antal dr.: Foerster a fegyelmezésről, Rovó Lajos:
Alapvetés a nyelvtanításban, Keményffy K. DáIrodalom és művészet.
niel: A kath. autonómia és az iskola, Kóródy
*
Az
én múzsáin. E cím alatt adja ki Csite
Miklós: Községi takarékpénztárak, Horváth E.
János: Nagy Budapest kicsiben és Farkas Zsig- Károly a fővárosi lapokban megjelent elbeszélémond folytatásos cikke a természetes élet- és seinek válogatott gyűjteményét. A kötet csinos
kiállításban a Franklin-Társulat magyar irodalmi
gyógymódokról.
intézet nyomdájából kerül ki. Megjelen folyó évi
A Tanítók Evkönyvének hivatalos és vegyes október hó közepén. Előfizetési ára 3 korona,
rovata közli a jövő évi iskolai könyvjegyzéket, mely összeget lehetőleg október 15-ig a szerző
az iskolai hatóságok címtárát, óraterveket, a nép- címére (Körmend, Vas megye) küldjék a megiskolai és tanítói könyvtárra, valamint a Szent rendelők. A szerző, kinek néhány kedves tárcája
István Társulatra vonatkozó tudnivalókat. A való- e lapban jelent meg, könyvét Benedek Eleknek
ban becses zsebkönyvet, melynek szerkesztése ajánlja.
Wohlmuth Ernő ügyességét, szép kiállítása pedig
* Kérelem a zongorajátszókkoz. Mega Szent István Társulat áldozatkészségét dicséri, kérettünk e sorok közlésére: „A magyar nemzeti
minden kath. tanító bizonyára örömmel fogja
zene műformáit és sajátszerűségeit" szándékozom
üdvözölni.
(szk.) megírni ós ezért hazafias tisztelettel fölkérem a
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zongorajátszók közül azokat, akik cigányos modorban vagy naturalista-módon játszanak, hogy
a magyar nóta játékmodorát, zamatos, szenvedélyes karakterét ne hagyják elveszni, elrejtve az
ismeretlenség homályában, hanem akár kótába
foglalva, akár az általuk használt magyaros futamokat, átmeneteket stb. ismertetve, örökítsék
meg. Ha más népek nemzeti zenéje oly sajátszerűségeket tüntet fel, ami faji karakterüket
büszkeséggel tölti el, a magyar is joggal követelheti, hogy zenéjét, a délibábos rónák csapongó,
sírva vígadó nótáit, a magyar lassú és friss
csárdás játékmodorának nemzeti jellegét egész
Európával elismertessük és az utókor számára
megmentsük. Kéziratokat, kótákat vagy szívességből átengedett saját szerzeményeket méltóztassék címemre (Erdős Tivadar tanár, Beszterczebánya) küldeni. Hisz minden városnak megvan a
maga nótaköltője és cigánya, aki a dalt megzenésíti. Ne hagyjuk elveszni nemzeti kincseinket!
Gyűjtőknek megküldöm viszonzásul: „ Uj ésbrilláns

zenei hatások a zongorajátékban" című népszerűen megírt
művemet.

és

hangjegymintákkal

Hivatalos

ellátott

rész.

A m. kir. vallás- és közoktatésiigyi miniszter :
Köszönetét

nyilvánította :

Lieszkovszky

Perencné szül. Bucsányi Terézia és Kecskeméthy
Jánosné szül. Bucsányi Erzsébet irsai lakosoknak, akik az Irsa községhez tartozó Mikebudapusztán építendő közs. isk. részére 600 Qj-öl
területű s mintegy 3000 K értéket képviselő
telket adományoztak.
K i t i l t o t t a : az „Istoria patrici si elemente
din istoria universala tractata dupa metodul
biograíic in dona curcuri concentrice pentru
scolalele poporale Editunea a VI a revarata de
Joan Dariu. Editura librarici Ciurcu Brassó
1908" című tankönyvnek úgy régebbi, mint
újabbi kiadásait, f. évi szeptember hó 22-én
89.246. sz. a. kelt rendeletével a magyarországi
összes elemi népiskolákból.
Kinevezte: Zellény Kálmán segédárvaatyát
Ií-ik árvaatyává, Mihály falvi József segédárvaatyai teendőkkel megbízott el. isk. tanítót
pedig segédárvaatyátá a kecskeméti orsz. tanítói
árvaházhoz; Richter Antal oki. tanítót az őscsanádi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Kovács
István oki. tanítót a koháryházai áll. el. isk.-hoz
r. tanítóvá; Greczmajer Károly magyarszerdahelyi közs. isk. tanítót a helpai áll. el. isk.-hoz
r. tanítóvá; Gellért Gyula érköbölkúti ref. tanítót
az érdengelegi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Nagy
Sándor oki. tanítót a macsolai áll. el. isk.-hoz
r. tanítóvá; Jakab Lajos rakottyási Emke-taní-
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áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá;

Laffersz Sándor oki. tanítót és Czékus Gabriella
oki. tanítónőt a rimatamásfalvai áll. el. isk.-hoz
r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Emmer
Gábor oki.
tanítót és Gseliák Ottilia oki. tanítónőt a nyitraújlaki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ;

Timon Margit oki. tanítónőt a budakeszii, Sáska
Erzsébet oki. tanítónőt a ruttkai áll. el. isk.hoz r. tanítónővé; Rettegi Júlia oki. tanítónőt
a nagyalmási áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé;
Paulinyi Lenke oki. tanítónőt a korponai áll.
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Barcsai Emma oki.
tanítónőt a királykegyei áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Rózsa Ilona oki. tanítónőt a lapusnicseli
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Konkoly Thege
Ilona oki. tanítónőt az aranyosmaróti áll. el.
isk.-hoz r. tanítónővé; Kontur Antónia oki.
tanítónőt az aradszentmártoni áll. el. isk.-hoz r.
tanítónővé; Pap Etelka oki. tanítónőt az óborlovényi (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r.
tanítónövé; Gály Vilma oki. tanítónőt a dalboseczi (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Szathmáry Irma oki. tanítónőt az óbrézsai
(v. liatárőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Kovács Katinka oki. tanítónőt a lapusniki (v.
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé.

Jelen minőségében áthelyezte: Gyarmathy
József tanítóképző-intézeti gyakorló-isk. tanítót
az aradi áll. el. isk.-hoz; Klein Ferenc szelevényi réti-tanyai áll. el. isk. tanítót a szelevényi
belterületi, Biró Géza szelevényi belterületi áll.
el. isk. tanítót a szelevényi istvánházi-tanyai,
végül Tóth József szelevényi istvánházi-tanyai
áll. el. isk. tanítót a szelevényi réti-tanyai áll.
el. isk.-hoz; Vámosi Nagy Lajos szatmárnémetii
külterületi ós Grigássy János sóháti áll. el. isk.
tanítókat kölcsönösen; Kovács László fakerti
áll. el. isk. igazgató-tanítót és Szegfű Lajos
ópécskai áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen;
Pianovszky Károly farkasrévi áll. el. isk. tanítót
a lonkai, Petrics Gusztáv lonkai áll. el. isk.
tanítót az irhóczi, Lonkay Sándor irhóczi áll.
el. isk. tanítót a farkasrévi áll. el. isk.-hoz;
Guti István hosdáti áll. el. isk. tanítót a tiszaborktti áll. el. isk.-hoz; Siposs Gyula koháryházai áll. el. isk. tanítót a szobotiszti áll. el.
isk.-hoz; Fábián László bójabirczi közs. isk.-hoz
berendelt áll. el. isk. tanítót a nagyalmási áll.
el. isk.-hoz; Szántó Mária ruttkai áll. el. isk.
tanítónőt a budakeszii áll. el. isk.-hoz; Szőke
Kornélia nagyecsedi és özv. Dolezsálné szül.
Riszner Ludmilla losonczapátfalvai áll. el. isk.
tanítónőket kölcsönösen; Pappné Madzsar Irén
szatmári II. sz. külterületi áll. el. isk. tanítónőt
a szatmárnémetii belterületi áll. el. isk.-hoz;
özv. Jurás Józsefné szül. Antal Berta németécskai és özv. Némethy Józsefné szül. Szluha
Kornélia apai áll. kisdedóvónőket kölcsönösen;
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Hickl Róza óturai áll. kisdedóvónőt az óteleki
áll. kisdedóvodához.
Nyugdíjat u t a l v á n y o z o t t : Thassy József
lucskai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1660
K-t; Munteán
Aurél János muszkai gör. kel.
el. isk. tanítónak évi 960 K-t; Schön Adolf
nagyváradi izr. el. isk. tanítónak évi 1960 K-t;
Pap Ágoston mezőtóháti gör. kath. el. isk.
tanítónak ideiglenesen évi .540 K-t; Tliolt László
Vendel rózsahegy csernovai róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 1220 K-t; Muszta
Kornél zöldi
közs. el. isk. tanítónak évi 960 K-t; Horoátovich
János alsószelii munkaképtelen róm. kath. el.
isk. tanítónak évi 1460 K-t; Geiszlinger Jakab
rábasömjéni róm. kath. el. isk. tanítónak évi
1460 K-t; Linder Lajos újvásári ág. ev. el.
isk. tanítónak évi 1020 K-t; Sziéber Ferenc
magyarkimlei róm. kath. el. isk. tanítónak évi
1480 K-t; Andresz Jakab zsámbéki róm. kath.
el. isk. tanítónak évi 1400 K-t; Déváid József
perhupai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1160
K-t; Hagovszky József hernádfői r. kath. el. isk.
tanítónak évi 1460 K-t; Dukács János gálszécsi
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1380 K-t;
Vizsolyi Ferenc sároskisfalusi róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 1100 K-t; Trattner Lipót dombrádi izr. el. isk. tanítónak évi 1400 K-t; Elein
Márton debreczeni orth. izr. el. isk. tanítónak
évi 740 K-t; Csapli István mezőlaki ág. hitv.
ev. el. isk. tanítónak évi 1040 K-t;
Földi
Tamás hubói ref. el. isk. tanítónak évi 1040
K-t; Csajda István trencsénrákói róm. kath. el.
isk. tanítónak évi 1340 K-t; Bécsy Istvsn kelenyei róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t;
Herbst János selmeczbányai ág. ev. el. isk. kántortanítónak évi 1760 K-t; Ergovits
Timotheus
perlaszi (v. határőrvidéki) közs. el. isk. tanítónak évi 1600 K-t; Vincze Ferenc melegföldvári
ref. isk. tanítónak évi 1280 K-t; Spacsek Antal
nagysziklási róm. kath. el. isk. tanítónak évi
1460 K-t; Vigyikán Lőrinc apateleki gör. kath.
el. isk. tanítónak évi 1280 K-t; Géliák László
hernádtapolczai (teplicskai) róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 1040 K-t; Gáspár János monosbéli róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1280 K-t;
Orosz Bálint nyírmegyesi ref. el. isk. tanítónak
évi 1400 K-t; Murin görömbölyi gör. kath. el.
isk. tanítónak évi 1460 K-t; Halmai
János
esztergomi közs. el. isk. tanítónak évi 2360 K-t;
Náp Gábor ráskai gör. kath. el. isk. tanítónak
évi 880 K-t; Butár Gyula szőllőscsigeréli gör.
kel. el. isk. tanítónak évi 1260 K-t;
Joanovits
Gyula zsenai gör. kel. el. isk. tanítónak évi
1020 K-t; Komlósy Antal paksi közs. el. isk.
tanítónak évi 1180 K-t; Castiglione Hermin
szilágybagósi áll. isk. tanítónőnek évi 1760 K-t;
Valjenth Miklós zsolnabánfalvai róm. kath. el.
isk. tanítónak évi 1080 K-t; Blaskovits
Pál
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sziládi ev. el. isk. tanítónak évi 620 K-t; Belicza
Fülöp alsódubováui róm. kath. el. isk. kántortanítónak évi 1080 K-t; Koka Miklós putnai
közs. el. isk. tanítónak évi 840 K-t;
Vajda
(Weisz) József aradi izr. tanítónak évi 680 K-t;
Szentgyörgyi
Béla magyarcoók-szelőczi róm. kath.
el. isk. tanítónak évi 1100 K-t; Pélle György
királyii gör. kel. el. isk. tanítónak évi 780 K-t;
Izsák János alsósarkadi ref. el. isk. tanítónak
ideiglenesen évi 1400 K-t; Schmal József róm.
kath. el. isk. tanítónak évi 1080 K-t; Marx
Pál nádi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1260
K-t; Csik János bobai ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; Negrila Lázár nagyszebeni
gör. kel. el. isk. tanítónak évi 1860 K-t; Filusztek János vágszerdahelyi róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 980 K-t; Boszinszky
András nolcsói ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 1000
K-t; Bartoss Pál váczi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1700 K-t; Báter József nagytormási
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1440 K-t;
Ihriszky Sándor felsőrépási róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 760 K-t; Schwartz Pál Ágoston
relyói róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1140
K-t; Sima Mihály rakaczai gör. kath. el. isk.
tanítónak évi 1660 K-t; Páviik Antal alsósáradi gör. kel. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t;
Szerencse József egri róm. kath. el. isk. tanítónak évi 2476 K-t; Posztör Károly dunapataji
ref. el. isk. tanítónak évi 1200 K-t; Zettel János
miserdi ág. ev. el. isk. tanítónak évi 1440 K-t.
V é g k i e l é g í t é s t u t a l v á n y o z o t t : Sertic Károlyné, szül. Taubler Adelgunda miskolczi ref.
polg. isk. tanítónőnek 2000 K-t; Berreck Gabriella
iglói ág. hitv. ev. polg. leányisk. tanítónőnek
1000 K-t; Virányi Gyuláné, szül. Lakos Katalin
volt debreczeni magán el. isk. tanítónőnek
1200 K-t.

Különfélék.
Thaly K á l m á n halála.
Thaly Kálmán, a kuruc világ történetírója,
meghalt. Az ő halálát az egész nemzet gyászolja. Az ő soha nem pihenő,'lelkes agitációja
mozdította meg a mai nemzedék lelkiismeretét
s ennek az agitációnak a dicsőséges eredménye,
hogy ma a nagy fejedelem és bújdosó társainak hamvai hazai földben nyugszanak.
Pozsonyban helyezték örök nyugalomra a
kurucvilág történetírójának hamvait. A függetlenségi p á r t nevében Apponyi Albert gróf közoktatásügyi miniszter mondott gyászbeszédet,
mely mély hatást tett a jelenvoltakra s melynek
hatása nem múlik el a ravatal mellett: az
egész nemzet lelke szólalt meg e beszédben.
í m e a gyászbeszéd:
Ki ne állana megrendítve e ravatalnál, mely
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egy darab magyar történetet takar le és visz a biológiai szükségszerűséggel fejlődésünknek, azt,
sír nyugalmába a feltámadás reményében? Igen amelyet velük összhangzóan hazai törvényünk
is, egy darab történetet, mert Thaly Kálmán azt ekkép fejez ki: Hungaria est regnum itidena történetet, melyet felkutatott és megírt, annyira pendens, nulli alteri regno vei populo súbnexum.
átültette sokak lelkébe, hogy azt úgyszólván újra Válságaink csírája csak akkor pusztul el, mikor
átélte, aunak érzelmi világából vett irányítást, a dolgok kiirthatatlan természetének követelabból táplálkozott. így lett a Rákóczi-korszak ményei teljesülnek. E törvény utógondolat nélkül
történetírójából függetlenségi politikus, mert más való teljes gyakorlati érvényesülése által mily
nem lehetett, és ezért volt a függetlenségi hit- nagy lesz az a fejedelem, mily fényes koronája,
vallás nála több, mint tiszta politikai meg- mily biztos uralkodása, mily hatalmas birodalma
győződés. Ez a hitvallás egy szerves tulajdon- és mily dicső emléke, aki egy históriai elhatárosága volt, amely nélkül Thaly Kálmánt el sem zással, válság nélkül valósítja meg azt, ahova a
tudjuk képzelni, és így van az, hogy a független- történet különben a válságok kiszámíthatatlan
ségi párt, bár távolról sem akarja az országos sorozatán keresztül fog eljutni. De vájjon meggyászt pártkeretekbe szűkíteni, mégis külön részt feleltem-e feladatomnak, midőn Thaly Kálmán
kér e gyásznap ünnepéből. Mert ez a halott neki ravatalánál kevesebbet ő róla és többet eszmétöbb, mint elvtárs és hű barát, Thaly Kálmán nyeinek sorsáról beszéltem ? Eléggé magasztaltam-e
neki egy szimbólum. Természetes, hogy a szim- drága halottunkat, felújítottam-e gyászoló barátai
bólumokat nem lehet a gyakorlati élet napi előtt az ő tiszta, nagy harmonikus alakját ? Úgy
követelményeinek mértékével mérni. 0 maga is hiszem, igen. Lehet-e nagyobb magasztalás, hogy
így fogta fel helyzetét és hivatását. Meg akarta a halott, úgy mint az élő, ezeket az eszményeket
őrizni a léleknek azt a tökéletes összhangját és juttatja eszünkbe, hogy mellette ezek gondolatától
egyöntetűségét, amelyet a tényekkel való küz- meg sem szabadulhatunk. 0 így szeretné, ha még
ködés, sajnos, el nem tűr, és ő ezt az egyöntetű- élne, és bizonyára arra intene, hogy halála gyászáséget megőrizte anélkül, hogy kárhoztatta volna ban vezérgondolat legyen a nemzeti élet örök
azokat, akiknek a gondviselés kötelességévé tette,törvénye. E törvénnyel szívünkben búcsúzunk el
hogy eszményeik megtagadd a nélkül számolja- tőled, drága halott, e törvénnyel együtt őrizzük
nak a lehetőségekkél, sőt támogatta, védte, fedezte emlékedet. Akik az életben veled találkoztak, a
nehéz munkájukat, elvhűségének megtámadha- tisztelet és elismerés mellett szeretetük egész
tatlan vértezetével. Tette ezt épen azért, mert melegével adóznak e szép, lélekemelő emléknak.
tudta a történetet, mert tudta különösen annak De élni fog az késő utódaink körében is, míg
a Rákóczi korszaknak történetét, mely magában csak magyar lesz, aki a nemzet történetéből
foglalja nemzeti tragédiánknak minden egyes merít útmutatást és erőt a nemzet jövőjének
vonását. Van ott hősiesség, vértanúság és van megmunkálására.
árulás, van az elbizakodottságnak s a csüggedés— A gróf Apponyi Albert és Tótli János
nek váltakozása, van magasztosan hű barátság,
alapítványra a gyűjtés igen szép eredménnyel
sírig való hűség és van pártoskodó visszavonás;
van fejedéimi jóindulat is, mely épen csak az folyik. Eddig a tanítók 1200 koronát küldtek a
utolsó néhány lépést nem hídja megtenni a bizottsághoz (Nagy Lajos igazg.-tanítóboz, Vesznemzet tökéletes megértéséig; de e néhány lépés prémbe). A legtöbbet a beszterczenaszódmegyei
g. kel. és g. kath. tanítók küldtek. A legtöbbet
elmaradása miatt eredménytelen a többi, ami
(301 korona) Kecskeméthy László mezőtúri ref.
megtétetett. Ezért meddők a felbuzdulások, eredig.-tanitó gyűjtött. Nagyobb összeget adtak a
ménytelenek a győzelmek, kétértelműek a kitanítókon kívül: 'Tárkevei takarékpénztár 50 kor.,
békülések. A felbuzdulás lelohad, a győzelmek
mezőtúri ref. egyház 100 kor., Mezőtúr város
ki nem használhatók és minden kibékülés újabb
100 kor., Dévaványai takp. 153 kor., Dévaványa
összeütközés csíráját hordja magában. így mennék
főjegyzője, Erdélyi Kálmán pedig a tanítók iránti
a dolgok évszázadok óta. Történetünk szinte
kétségbeejtő egyformasággal ismétli meg önön- rokonszenvét azzal mutatta ki, hogy egymaga
170 koronát gyűjtött. Számos tanfelügyelő, tanító
magát. És még sincs okunk kétségbeesni. Ha
és tanítóegylet fölhívására a gyűjtés ez év végéig
a nemzeti előrehaladás és lehanyatlás, a békés
elhalasztatott, tekintettel az őszi gyűlésekre.
és a küzdelmes állapotok, a szabadság és az el— „A. népiskolai énektanítás főbb kérnyomás korszakának hullámzásán keresztül megvonjuk az egyenes átlag-vonalat, úgy ez a vonal dései." Bár örömmel tapasztaljuk, hogy a

határozottan fölfelé haladó irányt mutat. A Néptanítók Lapja ritka iskolában hever felhaladás lassan, rémítő er ipazarlással történik, vágatlanul s a lapnak ritka cikke marad olvade biztos és feltartóztathatatlan,

amint biztosak

és feltartóztathatatlanok a szerves élet törvényei.
E törvények pedig egy végpontot jelölnek meg

satlan, mégsem tartjuk fölöslegesnek, hogy külön
is felhívjuk a figyelmet arra a nagybecsű tanulmányra, melyet Seprődi Jánosnak, a kolozsvári
ref. kollégium jeles tanárának tollából vau
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szerencsénk közölhetni a népiskolai énektanítás
főbb kérdéseiről. E z t az alapos és művészi
gonddal megírt tanulmányt minden tanítónak
el kell olvasnia, mert nagy gyakorlati haszonnal
és lelki gyönyörűséggel jár az olvasása.
— J ó P a j t á s . A Néptanítók Lapja olvasóinak szíves figyelmébe ajánljuk a Jó Pajtás
című gyermekujságot, melynek első száma most
jelent meg. Ezt az újságot — mint m á r jeleztük — a Franklin-Társulat
adja ki, e társulat
régi jó hírnevehez méltó ambícióval s nagy
áldozatkészséggel. Szerkesztője Sebők Zsigmond
ez a finomlelkű író, ki méltán szerzett nagy
népszerűséget a gyermekvilág körében is, különösen Maczkó úr utazásával. Az újság főmunkatársa
Benedek Elek, ki ezentúl
egyedül
ebben az újságban mesél az apró embereknek
s ebbe írja a serdülő ifjúság részére elbeszéléseit. A magyar íróvilág színe-java csatlakozott
hozzájuk s így nyugodt lélekkel mondhatjuk,
hogy oly újság keriil a tanítóság kezébe,
melyet j ó szívvel ajánlhat a szülők és gyermekek figyelmébe. Ama benső viszony, mely e
lap szerkesztője és a tanítóság között az évek
során át szövődött, feljogosít arra a kérésre,
hogy szíveskedjenek az újságot a m a g u k körében terjeszteni s megkönnyíteni a nemescélú
munkát azzal, hogy közöljék a kiadóhivatallal
az oly szülők nevét, akiknek családjában 6 —
12, éves gyermekek vannak s akiknek anyagi
helyzete lehetővé teszi, hogy gyermeklapra
előfizethessenek. Emellett bizonyára számíthatunk arra is, hogy mindazok, kik olvasóink
közül kedvet és képességet éreznek arra, hogy
a Jó Pajtás tartalmát gyarapítsák, szívesen
vesznek részt a szerkesztők munkájában. A
Jó Pajtás előfizetési ára egész évre 10 korona
s mutatványszámot kívánatra ingyen küld a
kiadóhivatal (Budapest, VI., Egyetem-utca 4.).
— Az írói é r d e m e l i s m e r é s e . A székesfőváros tanácsa Havas István írót és elemi iskolai tanítót irodalmi működése alapján a polgári
iskolához helyezte át. Hasonló érdemeiért került
annak idején Móra István a székesfővárosi és
Palágyi Lajos a hódmezővásárhelyi polgári iskolához. Festetich Géza gróf tanügyi tanácsos ezzel
újabb bizonyítékát szolgáltatta annak, hogy a
székesfővárosi oktatásügy hivatott vezére, ki a
polgári iskola intenzívebb fejlesztését is a programmjába vette.
— I s k o l a s z e a t e l é s . Szany község róm. kath.
iskolájához még két új tantermet építtetett s azt
a törvény követelményeinek megfelelően fölszerelte. Az új tantermek ünnepélyes megáldása
szept. 8-án történt. Az építés és fölszerelés
12 ezer koronájába került a községnek. A jelen
tanévben az 5-ik, jövőben pedig a 6-ik tanítói
állás is szervezve lesz.
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— Halálozások. PodhradszhjLajos író és tanár
a kolozsvári Karolina kórházban, életének 46-ik,
tanári működésének 24-ik évében elhunyt. —
Szegheó Lukács Dániel mezőkászonyi nyug. á'l.
isk. igazgató áldásos életének 60-ik évében elhunyt. — Fíitó József tanító, a túrkevei ref.
egyháztanács tagja és aljegyzője élete 42-ik évében elhunyt. — Tahy Istvánná, szül. Petráss
Irma állami tanítónő életének 41-ik évében, hosszas
szenvedés után elhunyt. —
Grrübeldingerné
Túry Flóra pusztaporgányi kézimunkatanítónő
életének 46-ik évében elhunyt. —• Barcsfai
Király Berta, kiérd, óvónő életének 60-ik évében a wien-steinhofi gyógyítóintézetben elhunyt.
Áldás emlékükre!

Szerkesztői üzenetek.
'
i
•
•

Beszél a fejfa. Tanító, aki ellopott fejfát tüzel fel
és annak a lángjánál ír szerelmes verséket, lelkifurdalásait pedig morfiummal akarja elaltatni... ugyan
jutott ilyen képtelen történet az eszébe'? —
L. J. (Tanítók a kaszárnyában.) Jobban kellene megírni, hogy használhassuk. — Sz. J. (Két sírhalom' stb.)
Nagyon gyönge versek. — M. lí. (Isten veled.) „Nem
érzed-e a halottszaggal telt levegő nyomasztó hatását?"
Ez a verssor egyike a legszebbeknek, amiket valaha
olvastunk. — B. Á. B. (Hozzád.) Gyönge. — Zs. K.
(Október G, Boldogság.) Nagyon taposott útakon jár
mind a két vers. — G. J. E. (Őseim sírja stb) Kedves
kis versek, válogatunk közülök. — Lygia. A téma jó,
de nem egész új és a megírása csak ügyes dilettánsra
vall. — R. R. É. Két kevésbé sikerültnek kivételével
besoroztuk a verseket. - K. L. (Őszi estén stb.) Egyik
sem üti meg a mi mértékünket. — V. K. (Oszi hangok
stb.) Elég szépen folyó versek, de semmi egyéni érzést
nem találunk bennük. — T. Sz. G. L. Nem közölhető. —
V. J. (Csalódás.) Sok kedvesség, egyszerűség van a
megírásában, de a történet annyira mindennapos, hogy
csak a legnagyobb művész tudná eredeti és érdekkeltő módon feldolgozni. — I . J. (Borús és zimankós
stb.) Egyik sem közölhető. — G. A vers tartalma is
jelentéktelen, formája pedig — nincs. — H. t . (Őszi
napfényen.) Kedves. Jön. — F. A. (Itt, a kicsik közt.)
Sorra kerül. — B. B. Nem közölhető. — Por. Nem
jelentékeny versek, de formájuk ügyessége, hangjuk
közvetlensége megérdemli a bíztatást. — H. A. E.
(Gyásznap ) A vers nem üti meg a mi mértékünket. —
N. Á. A Cigány halála nagyon gyönge; a 1lákóczi
sikerültebb, de az sem elégít ki bennünket. — Tanító.
Formátlan és tartalmatlan versek. — A becsület. Színtelenül megírt történet. — B. M. (Tíz vers.) Egyiket
sem használhatjuk. Hogy rövid idő alatt „kellett" írnia
ezt a sok verset, azt nem lehet mentségül föléjük
írni. Arról, hogy más lap közölne-e hasonló verseket,
nem nyilatkozhatunk. Minden lapnak más a mértéke,
más az a színvonal, melynek elérésére törekszik.
Tartalom: Zord idők. f-ó—.) — A pálya kezdetén. Móritz Júlia. — A szorgalomidő és a szülők.
Kohányi Gyula. — A népiskolai énektanítás főbb
kérdései. Seprődi János. — Lapszemle. — Szépirodalom : Közöny. Szalay Gyula. — Tavaszi levelek.
KissMenyhért. — Tanítók tanácsadója.— Könyvesház.—
Egyesületi élet. — Irodalom és művészet. — Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS.
Rovatvezető: K E O L O P P A L F H É D .

Gyeriiiekmunkások.
írta: Kemény

Ferenc.

Századunk a munka jegyében született és
abban él; ez az az érték, amely ma széltében
uralkodik. A teljesített munka mennyisége és
minősége az a döntő elem, amely egyének és
népek rangját és sorsát meghatározza. Ennek
a szociológiai és etikai tételnek jogosultságát
és végérvényességét természettudományi (fizikai)
alapon is beigazolhatjuk.
Epenséggel nem csodálkozhatunk tehát azon,
hogy a munka fogalma a nevelő-oktatásban is
polgárjogot nyert: a munkára való nevelés a
modern pedagógiának egyik vezérelve s nem
csupán a kézimunka-tanításban (női és szlöjd),
az ügyességekben (rajz, mintázás) és a tornában (mint testi munka) nyilatkozik meg,
hanem bizonyos reális tudományágaknak gyakorlati tanításában is (fizikai és vegytani gyakorlatok).
Amilyen üdvös és jogosult ez a pedagógiai
irány, ép oly kétes és veszélyes az a mindjobban terjedő áramlat, mely a kiskorúaknak
keresetre irányuló munkáját illeti. Jegyezzük
meg nyomban, hogy ez utóbbi probléma csak
felerészben pedagógiai s a másik, talán nagyobbik
fele a közgazdaságra és a társadalomra tartozik s mint ilyen, egyik szerves és legfontosabb részét teszi a pozitív és aktív értelemben vett modern gyermekvédelemnek. „Helyes
és sikeres gvemekvédelemről csak ott lehet
szó, ahol a gyermekmunkát és ennek egészségtelen fattyúhajtásait minden téren felkutatjuk és kiírtjuk". Amíg tehát itt nem
csinálunk rendet, hiábavalók a legideálisabb
szólamok, mert itt kezdődik a gyermek jogos
és kötelességszerű nevelésének elsikkasztása,
ez a gyermekek erkölcsi és testi züllésének
melegágya.
Ha az ember az államnak legbecsesebb
tőkéje, akkor ezzel a tökével csínján kell bánni,
mert ha időnek előtte és túlságosan kamatoztatjuk — értsd, ha a gyermekek munkaerejét
lelketlenül kizsákmányoljuk — magát a tőkét
támadjuk meg helyrehozhatatlanul. Ennek
tudandó be azután, hogy nincsenek értelmes, jól kiképzett szakmunkásaink s ezeknek
helyét már a gyermekmunkában elsatnyult,
nagyobbára selejtes napszámos-nemzedék tölti
be. A gyermekmunka ellenőrzése tehát, is-

mételjük, az állam legfontosabb feladatainak
egyike.
A dolog nem mai keletű. Már Pestalozzi,
a nagy gyermekbarát, feljajdult a keresetre
kényszerült gyermekek nyomorán s panaszolja,
hogy alig ismer rá azokra, akik néhány év
előtt még vidámak, frissek és egészségesek
voltak, most pedig a pamutszövőgyárak fojtó
levegőjében s rossz táplálkozás révén, a nyomorúságos kereset kedvéért, testben-lélekben meg
vannak mérgezve.
A csepeli gyári katasztrófa szomorú aktualitást kölcsönöz tárgyunknak. A belügyminiszter és az Országos Gyermekvédő Liga
megbízásából írta meg a nemzetközi orvoskongresszus alkalmára Chyzer Béla dr. „A
gyermekmunka Magyarországon"
c. könyvét,
mely 122 lapnyi terjedelemben, a Liga kiadásában és költségén jelent meg és époly mély,
mint hiteles bepillantást enged ebbe a páratlanul időszerű kérdésbe. „Feladatom tárgyává
ép azt tűztem ki — írja — hogy kikutassam
azon foglalkozási ágakat, amelyekben a gyermekek munka tekintetében szülőik vagy munkáltatóik által ki lesznek zsarolva." Hogy
Chyzer dr. régóta foglalkozik ezzel a tárggyal,
tudjuk és kitűnik könyvének ügyes és kimerítő beosztásából. íme a főbb fejezetek:
A munka hatása a gyermek szervezetére. A
gyermekmunka gazdasági okairól. A korai
pénzszerzés hátrányai. A különböző foglalkozások káros befolyása a gyermekekre. A
gyermekmunkás keresménye. A különböző
gyermekfoglalkozások. Házi-ipar. Kereskedelem.
Mellékfoglalkozások. A gyermekmunka szabályozása és védelme (85—98. lap; egyike a legsikerültebb fejezeteknek, mely áttekinthető
összefoglalásban tárja elénk a kérdés lényegét
és mai állapotát hazánkban). Összefoglalás.
Gyermekvédelmi törvények a külföldi államokban. Az új magyar ipartörvény tervezete.
A begyűlt és feldolgozott anyag két bő
forrásból fakadt: a tanítók bevallásaiból és a
kir. iparfelügyelők jelentéseiből. A szerző az
ország különböző vidékeire vagy 700 kérdőívet küldött szét (szövegét lásd a 8. lapon) és
azoknak közel felerészét kapta vissza, ami,
ismerve az ilyen vállalkozás hálátlan voltát,
valóban fényes eredmény. Mégis feltűnő, hogy
Budapestről, ahol pedig annyi az intézet, csak
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8 elemi népiskola szolgáltatott adatokat: az
Elemér-, Omagy-, Felsőerdősor-, Lövőliáz-,
Murányi-, Hungária-, Angol-utcai és a Versenytéri iskola.
A szerző, hogy erejét és munkáját a szétforgácsolástól és a túlbőségtől megóvja, egyelőre a gyermekmunkásoknak csak két kategóriájára szorítkozott: az iparostanoncokra és
a mellékfoglalkozást űző iskolaköteles gyermekekre. Majd ha kutatásait, az adatgyűjtést és
feldolgozást folytatja, kívánatosnak tartjuk a
középfokú intézetek tanulóinak bevonását is,
akiknek, mint ismeretes, jó része írásmunkával (címírás, másolás) és korrepetálással van
elfoglalva.
Örömmel jegyezzük fel, — hisz a nyilvánosság előtt és a sajtóban oly ritkán kínálkozik erre alkalom — hogy Chyzer dr. őszinte
meleg barátja a tanítóknak, akiknek munkáját
általában s közreműködésüket ebben az irányban különösen nagyratartja. Ennek nyomaival
a könyv minden lapján találkozunk, ezt erősítette előttem élőszóval és lelkesedéssel, ez
törekvéseinek alapfeltétele, könyvének alaphangja. „Az adatok gyűjtésében, a káros
következmények megfigyelésében a tanári és
tanítói kar bizonyult a legodaadóbb és legalkalmasabb munkatársnak... a gyűjtött adatok gazdagsága és érdekessége arról tett
tanúságot, hogy a magyar tanári és tanítói
kar a kérdés fontosságát felfogta s mindent
elkövet, hogy annak megoldásához a maga
részéről is hozzájáruljon" (5. lap); majd ismét : „ Az adatgyűjtés sikere csak úgy lesz
biztosítható, ha ezt a munkát a tanítói kar
vállalja" (86. lap). Híven ezen meggyőződéséhez,
személyesen látogatott el több székesfővárosi
elemi iskolába, ahol szabad értekezlet és fesztelen beszélgetés keretében ismertette és kedveltette meg törekvéseit a tantestületekkel.
Minthogy tudomásom szerint Bárczy dr. polgármester és Festetics gróf tanácsos is melegen
érdeklődnek ezen ügy iránt, a jövő sikerének
és előkészítésének érdekében azt ajánlanék a
derék szerzőnek, hogy igyekezzék eszméit egy
vagy több tekintélyes tanító-egyesületbe bevinni, ahol egy csapással a tanítók és tanítónők százait sikerül majd neki megnyerni
ennek a fontos szociálpedagógiai akciónak. Az
egyesületek pedig igen jól tennék, ha ezt
a tárgyat már eleve felvennék idei munkaprogrammjukba.
Könyvünkhöz visszatérve, csak helyeselhetjük, hogy nem merül ki száraz statisztikai
adathalmazban és az, amit e nemből közöl,
tisztán a hazai viszonyokra vonatkozik. Ilyen
az 5 állami javító-intézetnek egész terjedelmű
kérdőíve (22—31. lap), a gyári és kisiparban
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alkalmazott tanoncok és fiatal munkások statisztikai kimutatása az 1900. évi népszámlálás
alapján (44—47. lap), továbbá a 34—35. lapon levő táblázatos kimutatás 8 fővárosi elemi
iskola tanulóinak kereseti mellékfoglalkozásáról, a havi vagy napi bérrel és átlagos napi
munkaidővel. Szinte hihetetlen, hogy mi mindenre használják ezeket az apróságokat!
A szerző 28 különböző foglalkozást sorol fel,
köztük ilyet: modell, kolduló hatost kereső,
ugorkaszurkáló, kugliállító, kertészeknek lovat
hajtó stb., de nem találtunk benne mutatványos bódékban és színházakban szereplő gyermekeket, aminők pedig ugyancsak
vannak.
Csak helyeselhetjük a szerzőnek abbeli eljárását, hogy minden általánosítás és merő
vádaskodás helyett a legilletékesebb tényezőket,
tanférfiakat és iparfelügyelőket szólaltatja meg,
akiknek hivatalos és közkézen forgó jelentéseiből mindenkor a legpregnánsabb eseteket böngészi ki. Lássunk néhányat mutatóba. A segesvári iparfelügyelő egy műmalomban olyan
gyermekekre akadt, akik 1 — 2 óra pihenővel
36 óráig dolgoztak egyfolytában. Budapesten
megtörténik, hogy a sütőtanoncok 23 óráig
kénytelenek ébren maradni megszakítás nélkül.
Kecskeméten az álmos gyermekeket ütlegekkel
ébresztgetik. Egy 10 éves elemi iskolai tanulónak naponta 10—15 lovat kellett megmosni.
A fővárosban számos 8—10 éves elemi iskolai
tanuló gőzfürdőkben és ruhatisztító-intézetekben a szennyes ruhával foglalkozik (fertőzés!).
Egy ipariskolai igazgató a járásbíróságnál
följelentett egy kovácsot, aki nyomorult vézna
inasát, mert a munkában kidőlt, s mellette
elaludt, tüzes vassal ébresztgette. Szólanunk
kellene még azokról a lelketlen szülőkről, akik
az emberek gyengéit ismerve, nyomorék (csonka,
béna stb) gyermekeiket a jövedelmező házalókereskedésre fogják.
E tekintetben megszívlelésre méltó még
„A pihenésről" szóló egész fejezet (12—16. 1.),
amely konkrét példákon és élénk színekkel
tárja elénk a széltében uralkodó visszaéléseket.
Kiderül ebből, hogy ipartörvényünknek a napközi és vasárnapi szünetekre és az alvási időre
vonatkozó intézkedéseit (64—65. §) sok helyen
semmibe sem veszik, mert a törvény illető
szakaszai kibúvót engednek s mintegy a kijátszásra csábítanak. Ne csodálkozzunk tehát
azon, ha mind a gyári, mind a kisiparban
gyakran egész éjjeleken át dolgoztatják a gyermekeket és a munkaadók, hogy őket ébren
tartsák, a legkülönbözőbb, de kivétel nélkül
kárhozatos eszközökhöz folyamodnak (cigaretta,
fekete kávé, szeszes italok, testi fenyítés, vízzel
való locsolás stb.). Ezek a gyalázatosságok
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valóságos szégyenfoltja az újkori társadalomnak
és felmagasztalt kultúránknak, mert hisz ez
nem egyéb modern gyermekrabszolga-kereskedésnél! Itt a legsürgősebb és legszigorúbb
intézkedésekre van szükség, de persze, nappali
inspekciókkal nem vehetni elejét az éjjeli gyilkos
munkáltatásnak!
Szomorú tanulsággal szolgálnak az áll. javítóintézetek adatai. Ha ugyanis megvizsgáljuk,
hogy milyen foglalkozást űztek a növendékek,
mielőtt oda kerültek, kiderül, hogy aránylag
kis számmal vannak képviselve azok, akik
foglalkozás nélkül, csavargással töltötték életüket, nemkülönben azok, akik gyári iparban
vagy a mezőgazdaságban foglalatoskodtak. Legnagyobb számmal kerültek ki a növendékek a
kisiparból, ami kétségtelenné teszi, hogy nálunk
ebben a foglalkozásban fenyegetik a legnagyobb
veszélyek a serdülő ifjúságot. A gyáriparban
a törvénytelen túlmunkáitatás folytán legtöbbet
szenvednek a gyermekek az üveggyárakban.
Felette kedvezőtlenek a viszonyok a fővárosi
kereskedelmi alkalmazottak között; bizonyítják
ezt a sorozási adatok és a kezelőorvosoknak
abbeli tapasztalata, hogy ebben a foglalkozási
ágban a vérszegénység mindennapos s a tüdőgümőkór oly korán (14—15 éves korban)
jelentkezik, mint másutt sehol. A mellékfoglalkozások közül az erkölcsöket legjobban
rontja meg az ártatlannak látszó bábuállítás
a tekepályákon. Ezt külföldi tapasztalatok
is megerősítik: a poroszországi plötsenseei
gyermekjavító-intézetben 160 büntetés miatt
fogva tartott gyermek közül 30 olyan volt,
aki megelőzőleg tekepályákon kereste kenyerét.
Az igazságnak tartozunk azzal, hogy ennek
a visszás állapotnak ellenkező szélsőségére is
rámutassunk. Hazánk északi és délkeleti részén
lakó nemzetiségeknél (rutének, románok) a
munkaszünetelés a gyakori ünnepnapok pontos betartásával oly mérveket öltött, hogy ott
gazdasági szempontból az ellentét, a folytonos
ünneplés és tétlenség, lett káros szokássá,
amihez morális tekintetben még a pusztító
alkoholizmus járul.
Helyes középúton járnak a házi-ipar terén
az erdélyi szász vidékeken, ahol a gyermekeknek két csoportját különböztetik meg. Az alkalmazott román nemzetiségű, 12 évesnél idősebb parasztleányok felváltva fonalcsévéléssel
és mezőgazdasági és háztartási munkával vannak elfoglalva kora reggeltől esti 7—8 óráig
s emellett jobban fejlődnek, mint otthon a
sanyarú viszonyok közt. A helybeli szász iparosok gyermekei 15—16 éves korukig iskolába
járnak s csak ezután adják magukat a szövőmunkára: az ifjak „Bruderschaftot" alakíta-
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nak, ahol nemes versengés folyik. Sokat dolgoznak s még sincs ártalmukra.
Az iparostanoncok és gyermekmunkások érdekeinek megvédelmezésére az állam, a társadalom és a tanítóság mellett maguk a munkások is hivatva vannak, mint pl. főleg a munkaadók zsarolásával és furfangjával szemben.
Ha, amint a brassói iparfelügyelő jelentésében olvassuk, egyik lakatosműhelyben egy
segéd mellett 12 gyermektanonc van szerződtetve, akik így, bár ártatlanul, más segédek
kenyerét veszélyeztetik, akkor nem csodálkozhatunk azon, ha a munkások ellenséges indulattal viseltetnek velük szemben és rosszul
bánnak velük. S itt egy érdekes folyamat
kialakulásának vagyunk tanúi. Ha ugyanis
az utolsó tíz év munkásmozgalmait tekintjük, az első esztendőkben gyakran akadunk
olyan esetekre, amikor a munkások saját
érdekeiket a tanoncok rovására biztosították.
Ujabban azonban örvendetes változás állt
be: a szervezett munkások megvédik a
gyermeket a rossz bánásmód s túlmunka
ellen s nem egy esetről van tudomásunk,
amikor sztrájkok folyamán ők maguk követelték a gyermekmunkások felső korhatárának
felemelését.
Jóllehet kényes, de elsőrendű fontosságú
annak a kérdésnek eldöntése, vájjon az iparfelügyelők képesek-e ellenőrző hivatásuknak
a gyermekek munkáltatását illetőleg megfelelni ? Ha hivatalos jelentéseiket kutatjuk,
azt találjuk, hogy 1900-tól 1908-ig sorban a
következő volt a kifogásolt, értsd tiltott esetek
száma: 42, 151, 59, 142, 197, 328, 274, 276.
Az utóbbi szám a megvizsgált telepek 3'3%-ának
felel meg. Ez a meglehetősen szabálytalan
számsor mégis arra enged következtetni, hogy
az ellenőrzés behatóbb lett. Gondolkodóba
ejthet azonban az, hogy 1901-től 1907-ig
sorban 3, 1, 3, 4, 2, 5, 5 iparfelügyelői kerületben nem volt egyetlen kifogásolt eset sem,
mint pl. — írja Chyzer dr. a 43. lapon — „oly
kerületekben, hol tudomásunk szerint sok gyermekmunkás van alkalmazásban. Különösen feltűnő, hogy a bpesti kerületben több éven át
egy esetben sem észlelték a gyermekeknek
törvényellenes munkáltatását, jóllehet épen
e helyen folyik tiltott gyermekmunka." Ugyancsak komoly aggodalomra ad okot a legújabb
1908. évi jelentésnek az a beismerése, hogy
a tapasztalt visszaéléseknek „kiirtása még sok
nehézségbe fog ütközni, mert az ellene tett intézkedések gyakran hatástalanok" (LV. lap).
Mi tehát nem akarjuk az iparfelügyelőknek
buzgóságát általában kétségbe vonni, hanem
inkább azt tartjuk, hogy egyéb teendőkkel
túlhalmozva, már nem képesek a jelzett irány40»
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ban mindenütt a szükséges intenzív ellenőrzést gyakorolni.
Chyzer dr. nem szűkölködik reform-eszmékben sem, melyek többek hozzászólása után
bizonyára tisztázódni és még bővülni fognak.
Szükségesnek mondja elsősorban a létező
állapotoknak pontosabb kiderítését országszerte, amiben a tanítóság közreműködését
óhajtja a legnagyobb mértékben igénybe venni.
Az ellenőrző munka teljesítésében a hatósági
(állami) közegek mellett fontos feladat hárul
a társadalomra (patronázs). Már a hatásosabb
ellenőrzés érdekében is feltétlenül szükségesnek tartja a kenyérkereső
gyermekeknek
munka-igazolványokkal való ellátását. A törvény főleg a házi-ipari, kereskedői és családi
foglalkozások közül szorul szigorításra, mert
aránylag a legtöbb visszaélésre ezekben akadunk. A gyermekeknek éjjeli munkáját minden feltétel és kivétel nélkül meg kellene tiltani. Jóllehet az új magyar ipartörvény tervezete (melynek idevonatkozó részei a 115—
120. lapokon vannak lenyomatva) sok tekintetben haladást mutat, célszerűbb volna a
gyermekekre vonatkozó határozatokat az ipartörvényből egészen kivenni s más államok
példájára, külön törvényben összefoglalni. Szerzőnk azt is kívánja, hogy az elemi iskolai
kötelezettség terjesztessék ki a 14. életévig,
tehát 6 osztály helyett 8 legyen, továbbá azt,
hogy a tanoncokat ne este oktassák munka
után, amikor a tanítás eredménye több mint
kétes, hanem délelőtt. Nem híve a tanoncotthonoknak, melyek idővel két nagyon különböző kategóriát fognak eredményezni, mert
hisz valamennyi tanonc részére már csak pénzügyi szempontból sem szervezhető ez az intézmény.
Legyen szabad végül a magam részéről is
néhány eszmét és kritikai megjegyzést előterjeszteni. A felvetett probléma rendszeres és
teljesen kimerítő tárgyalásának érdekében kívánatosnak tartom, hogy a közrejátszó tényezőket egyenként külön és egymásravaló vonatkozásaikban is megvizsgáljuk. Ilyen tényező
5 van: maga az objektum (a tanonc v. gyermekmunkás), a szülő, a munkaadó, a hatóság
és a külső körülmények. Még a laikus is felismerheti első tekintetre, hogy ezek közül a
legszigorúbb ellenőrzést a munkaadó követeli,
a legnagyobb felelősség pedig a hatóságot
terheli. Ennek legerélyesebb beavatkozása veheti csak elejét amazok túlkapásainak. A legjobb törvény is hiábavaló, ha rendelkezéseit
nem hajtják végre szigorúan.
Az államnak, mely komolyan veszi a gyermekmunka elleni küzdelmet, nem volna szabad megelégedni azzal, hogy törvényt hozzon
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a gyermekmunka korlátozására, hanem e törvénynek következményeit is magára kellene
vállalni. Minthogy a gyermekmunka elnyomása
sok családnál tekintélyes jövedelemcsökkenést
eredményez, az állam köteles volna ezeket a
családokat támogatni. Ezt azáltal érhetné el,
ha a gyermekek gondozását továbbfejlesztené:
nevelési és fenntartási gondjuknak egy részét
a S2ülők válláról levenné. Ezt a tények logikája
követeli s azért, azt hiszem, hogy itt rejlik az
egész probléma súlypontja.
Az eddiginél jóval nagyobb mértékben kellene a társadalom közreműködését is igénybe
venni, mint pl. egyesületek és egyének révén.
Úgy képzelem a dolgot, hogy arra rátermett,
önként jelentkező férfiak és nők hivatalból
jogosítást nyernének arra, hogy gyermekeket
bármily módon foglalkoztató telepeket bármikor meglátogathassanak. A mostani adatgyűjtést, a szerzővel együtt, csak első tökéletlen kísérletnek tartom, melyet az egész országban legszélesebb alapon és egyetemesen kell
majd végrehajtani. Ebben az esetben a kérdőív
is revízióra (8. kérdés!) és kiegészítésre
szorul. Uj kérdések lehetnének: összesen hány
gyermek dolgozott az osztályban, az egész
iskolában (szám és százalék) ? mióta dolgoznak ? hány tagú a család ? kinek adja keresetét? stb.
Túlságosan rövidnek (egy lap!) találom a
gyermekmunka gazdasági okairól szóló fejezetet, melyet a számos előmunkálat felhasználásával a gyermekmunka társadalmi okainak
ismertetésével kellene kiegészíteni. Kitűnő
forrás erre Deutsch Gyula dr.: „Die Kinderarbeit und ihre Bekämpfung" című müve
(Zürich 1907).
Hiányos a 111—112. lapon az EgyesültÁllamok idevágó törvényhozásának ismertetése, melyet a szerző tabelláris feldolgozásban
megtalál" a „Report for 1908* I. 95—102.
lapjain; a megelőző évfolyam I. kötetének
465—466. lapján pedig tanulságos német
adatok vannak felsorolva. A német viszonyokról kimerítően tájékoztatnak még a „Gyermekvédelmi Lap" 1908. évfolyamának 17—20.
lapján és 1909. évfolyamának 22—25. lapján
megjelent .cikkek.
Végig tekintve az olvasottakon, bizony szomorú egy kép az, amelyet a szerző elénk tár
s alig akad itt-ott egy derűsebb sugár. Az
éretlen gyermeket olybá veszik, mintha érett
tőke volna, melyből lelketlen vállalkozók időnek előtte uzsorakamatot erőszakolnak ki. Az
ilyen, a középkorbeli tortúrákra emlékeztető
elbánás nem méltó egy kultúrállamhoz s kiáltó
anakronizmus az emberiességéről elkeresztelt
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gyermek-századának. Az állam egészségének,
embervagyonának ilyetén lelkiismeretlen elpusztítását tovább nem tűrhetjük.
Vajmi gyenge vigasztalás az, hogy az állapotok másutt sem sokkal különbek, sőt részben rosszabbak. így Anglia bányavidékein és
a rajnai ipartelepeken a gyermek munkáltatásának alsó korhatára a 4. évig szállt le. Maga
a szerző mutatott nekem egy szomorúan érdekes könyvet: Child Slaves of Britain by
Bob. H. Sherard (London, Hurst & Blackett,
1905, 267 lap), mely képes monográfiákban
tárja élénk az angol gyermekrabszolgák sorsát
s ezzel hívja fel a közönség figyelmét és
könyörületességét. Szinte kedvem volna ennek
magyar mását megírni és a zúgkönyvkereskedők kirakataiban a cudar képes levelezőlapok helyére közszemlére tenni. Előttem fekszik az osztrák „Arbeitsstatistische Amt" legújabb kimutatása, melyben olvasom, hogy
Sziléziában a 6—8 éves gyermekeknek 33'4%-a,
a 9—10 éveseknek 55"5°/o-a és a 11—12 éveseknek 67;7%-a volt munkában; de akadtam
olyan iskolára is, ahol a létszámnak alig
10%-a nem állt munkában. Persze, Szilézia
az osztrák tartományok között ipari fejlettség
tekintetében első helyen áll. Ez is igazolja azt
a régebben felismert tételt, hogy az ipar fejlődésével a gyermekmunka terjedése karöltve jár.
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hang odalyukadt ki, hogy ez ügyben nem,
tehetünk semmit, mert „sajnos, a hozzánkfűzött
várakozásoknak ezidőszerint nem felelhetünk
meg" s így az egész ügyet leveszi a mi vállunkról s rá akarja tenni másnak a vállára:
erre a visszhangra vonatkozólag szeretnék
egyet-mást elmondani, leginkább azért, mert
nem fogadhatom el megmaradhatónak azt az
állítást, hogy mi ez ügyben tehetetlenek
vagyunk s azt sem helyeslem, hogy ez ügyből
kifolyó kötelességeinket egyszerűen levegyük
a napirendről mindaddig, amíg „sorsunk intézői" el nem végzik azokat a kötelességeiket,
amelyeket a visszhang elvárna tőlük.
A visszhang lényege eme megállhatatlan
mondattal kezdődik: „ A szociálisták, úgy
mondják, károsak a társadalomra, tehát mint
az emberi boldogság ellenségeinek el kell
tünniök a föld színéről."
Igaz, hogy ezt nem úgy mondja, mintha én
állítottam volna ezt, úgy se mondja, mintha
ő állítaná, sőt majdnem úgy mondja, mintha
ezt maga sem akarná elhinni. Azok, akik
figyelemmel olvasták el az én említett cikkemet, tudhatják, hogy én nem akartam a szociálistákat eltüntetni a föld színéről, hanem
épen ellenkezőleg: kenyérhez akartam őket
juttatni, hogy jóllakva, nyugodtan gondolkozhassanak. Meg akartam őket védeni attól,
hogy hivatlan vezetőik kiragadják kezükből
azt a kevés kenyeret is, amihez jutottak.
Ha meggondoljuk, hogy Chyzer dr. kezde- •Ezeket felvilágosítással, tanítással akartam
ményező, úttörő munkát végzett, mint pl. a kö- elérni.
rülmények szabta rövid idő alatt, iránta a
Tehát célnak nem a szociálisták üldözését,
legnagyobb elismeréssel kell lennünk. Könyvét
okulásul és buzdításul mindenkinek el kellene hanem épen a megvédését, a gyámolítását
olvasni; elsősorban a magyar tanítóknak, tűztem ki. A mi működésünk, az én nézetem
akiknek segítő-munkáját ő maga oly helyesen szerint, békés természetű lett volna. Olyanés osztatlanul értékeli és akikre a gyermek- formán, mint a hogy e lap 9. számában S. E.
munka elleni küzdelemben valóban még nagy oly alapossággal igyekezett részletezni. Nem
szerep vár. Ez a könyv helyet követel minden értem tehát, miért beszél a visszhang írója
iskola könyvtárában, mi több: minden igazán — amikor visszhangot ír az én cikkemre —
folytonos
lövöldözésekről,
terepismeretről,
érző és gondolkodó ember könyvespolcán.
vértezetről, legénység kiképzésről, elfogyott
puskapor pótlásáról és csatasorba való felállításról.
A szociálisták iigye.
Én említett cikkemben ama szociálistavezeírta: Ember
Gergely.
tők elleni küzdelmet ajánlottam, akik üzletE lap 31. számában „ Szociálizmus és a taní- szerűen foglalkoznak ez üggyel. Ezt a küzdeltóság" címen visszhang jelent meg az én cik- met nem úgy értettem, hogy kiállunk a
kemre, amely a f. é. 1. számban látott nap- pódiumra azokkal megvívni a szellemi tusát,
világot. Ha ez a cikk, mint hozzászólás jelent hanem úgy, hogy jó alkalomkor felnyitjuk a
volna meg, igen örültem volna, hogy egészen nép szemét. A néphez leereszkedünk, a néppel
új oldalról tárgyalta az ügyet, mert a benne törődünk, de azokkal a vezetőklcel nem törőfelhozott kívánságok, ha beteljesednének, dünk. Ennyiből állott volna a küzdelem.
semmi esetre sem ártanának az ügynek. De
Ne kutassunk mi Marx és Jaurés elvei után.
mert visszhangként jelent meg cikkemre, — Nem idevalók azok, felesleges azokkal foglalamelyben én tanítótársaim tanácsát kértem, kozni. Az ügyből ne csináljunk politikai kérhogy mit tehetünk ez ügyben — s a vissz- dést. Maradjon csak meg gazdasági kérdésnek.
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(Hogy az ügy gazdasági természetű, azt hiszem,
ezt e lap szerkesztősége is feltüntette azzal,
hogy e kérdésnek a gazdasági mellékleten
adott helyet.)
Mert akár igaza van Marxnak, akár nincs
igaza Jaurésnek, nekünk politikai tekintetben
ezt kell vallanunk: minden józan, becsületes,
dolgos, hazáját szerető ember egyforma!
Ezeket minden tanító tudja. Ezeket tehát
nem szükséges nekünk társadalomtudományi
tanfolyamokon megtanulnunk, még akkor sem,
ha az volna a célunk, hogy a népet politikai
tekintetben vezessük. De mivel jelenleg csakis
arról van szó, hogy a népet gazdasági szempontból gyámolítsuk, fennmarad az a kérdés:
szükséges-e e végett ilyen tanfolyamdkon megtanulnunk a tennivalóinkat?
Tanulni valamit sohasem kár. A tanulásból
csakis haszon származhatik. Azonban ez még
nem teszi azt, hogy addig, amíg ilyen tanfolyamokon nem tanultunk, semmit sem tehetünk és semmit ne tegyünk!
Akármilyen hasznos dolgokat tanulhassunk
is mi az ilyen társadalomtudományi tanfolyamokon, ezeknek sohase lesz olyan értéke,
mintha minden tanító belevegyül faluja népe
közé s annak a szájából hallja, hogy mi fáj
annak. Mert Turóczban valószínűleg más fáj,
mint Baranyában, Békésben más, mint Háromszékben. Miért? A sok okon kívül már csak
azért is, mert egy helyen megugrott kereskedősegéd a vezető, más helyen volt borbélysegéd
s ezeknek a működése sem lehet egyforma.
Ilyen körülmények között: ki tanulmányozhatja jobban a bajt? Az ott helyben minden
légáramlatot ismerő tanító, vagy azoktól a
helyektől jó messze lakó tudós t a n á r ?
Amikor erről az első cikkemet megírtam,
szándékosan nem írtam arról semmit: hogyan
tehetünk ez ügyben valamit, mert ezt a dolgot
idősebb, az élet iskoláját hosszabb ideig végigjárt tanítóktól szerettem volna hallani. Ez a
reményem még most is megvan s ezúttal is
csak annyit akarok általánosságban a módról
elmondani, amennyit jelen cikkem megmagyarázására szükségesnek tartok.
Célunkat magyarázattal, tanítással érhetjük
el. Ezt nem úgy értem, hogy alaposan tanulmányoznunk kell a szociálistavezérek tanításait
s aztán azoknak minden mondatát igyekezzünk
megcáfolni a nép előtt. Ez alighanem hiábavaló, sőt káros munka volna, mert az ember
természetében fekszik, hogy annak higyjen,
aki olyasmit mond neki, ami neki jólesik —
már csak hallani is! Azonban eljön az a
pillanat, amikor vagy egy egyén, vagy az
egész község maga érzi, hogy megvan csalva.
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Ez a pillanat alkalmas csak arra, hogy a tanító
nyissa fel a nép szemét. Ezt a pillanatot
pedig csak az találhatja el, aki mindig tanulmányozza a népet.
Én így gondolom a dolgot s ebből kiindulva, a néppel váló közvetlen foglalkozást
e tekintetben többre becsülöm, mint egy
tucat tanfolyamot s ugyanannyi tudományos
könyvtárt!
Azt állítani pedig, hogy a mai tanítóságnak
oly hiányosak az ismeretei, hogy azokkal manapság nem segíthetünk a szociálistabajon,
nagy mondás á m ! Mert igaz ugyan, hogy elég
ismerete soha sincsen senkinek s ebből következtetőleg azt is lehet mondani, hogy ismereteink mindig hiányosak, de talán mégsem
olyan hiányosak, mint az elcsapott könyvelőkből vagy taglóját megúnt mészároslegényekből
keletkezett titkároké ? Nek,em alkalmam volt
egy törvényszéki tárgyaláson meghallgatni egy
szociálistavezér beszédét, aki még hozzá lapszerkesztő is volt. Nos, ezzel az úrral bármely
tanító felvehette volna a versenyt az általános
műveltségből is. Az olyan tanítóról pedig, aki
lapszerkesztő is, ne is beszéljünk, mert azt
ezekkel az urakkal összehasonlítani nagy ízléstelenség volna!
Azután, hogy megírtam elsőízbeni cikkemet,
szinte féltem, hogy olyan választ fogok kapni,
amely kijelenti, hogy bizony ez ügyben máirégen foglalkoznak e bajjal, mert nem várhattak az én cikkemre. Épen ez okból is
nagyon meglepőleg hatott reám a visszhang
azon alaptónusa, hogy ez ügyben jelenleg
tehetetlenek vagyunk, mert nincsenek elég
ismereteink. Előbb tanítsanak meg minket,
mit tegyünk, ha azt akarják, hogy valamit
tegyünk.
Az egész visszhangon végigvonul valami —
úgyszólva — idegenszerű, csakis félreértésből
keletkezhetett alapgondolat: az, hogy ezt a
kötelességteljesítést felülről várják tőlünk,
„sorsunk intézői".
Nem tudom, min alapszik ez a feltevés,
én arról még nem hallottam semmit, hogy ez
a kötelesség felülről hárult volna reánk. Én
úgy értettem a dolgot mindig s úgy is írtam
meg: hogy ezt a kötelességet magunk állítjuk
fel magunknak. Nem azért, hogy büszkélkedjünk hivatásunk magasztosságával, hanem
— elég őszinte voltam bevallani — azért,
mert ettől a mi anyagi boldogulásunk is függ.
Összevetve a dolgot: nincs kifogásom a
társadalomtudományi tanfolyamok ellen, de az
ellen kifogásom van, hogy addig, amíg ezeken
nem tanultunk, ne tegyünk semmit a baj
orvoslására. Hiszen a baj diagnózisa épen az,
hogy gyorsan kell rajta segíteni. A mostani
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nemzedéken, amely leginkább vak, mert a legnagyobb része nem részesülhetett az iskola
áldásaiban: ezeken kell segíteni. Későbben,
amikor felnő egy új nemzedék, amelynek a
tömege elvégezte az el. isk. felsőbb osztályait,
a baj nem lesz többé oly időszerű, mert az
értelmesebb nép nem vezethető orránál fogva
bárkitől is, mint a tanulatlanabb nép.
Amikor a szociálistabaj orvoslásáról van
szó, soha sem gondoljuk azt, hogy ezalatt a
szociálisták elleni küzdelem lappang. Nem az
a célunk, hogy megtagadjuk a nép természetes
emberi jogait, hanem az, bogy nyissuk fel a
szemét: hadd tudja, mit kívánhat s hadd
tudjon annyit, hogy ne engedje magát félrevezettetni olyanoktól, akik az ő tudatlanságából mesés üzletet kovácsolnak és akiknek az
aranybányája csakis addig áll fenn, amíg a
nép nyomorog és elégedetlenkedik!
Ilyen irányban, azt hiszem, megtehetjük
most is a kötelességeinket!
Ne várjunk tehát „a tudományos könyvtárak sűrű és ingyenszervezésére" sem. Ezek
helyett sokkal üdvösebb eredményük volna a
jó népkönyvtáraknak. Ha pedig a tanító akar
tovább tanulni — s másként nem jut könyvhöz — ott van a tanítói könyvtár. Ahol ez
nincs, ott van a Néptanítók Lapja. Ez hoz
hetenként annyi anyagot az új eszmékről, hogy
ha a tanító azt mind megemészti, nem panaszkodhatik, hogy elszigelten él a haladó nagy
világtól.
Azután meg, bármily kívánatos volna is,
hogy bakancsainkat egy gyárból szállítsák,
ennek a hiánya egy csöppet sem akadályozzon
meg minket abban, hogy foglalkozzunk a nép
bajaival. Mert ehhez nem annyira egyforma
bakancs, mint inkább egyforma szív kell!

A mára marosi rutének között.
írta: Gorzó

Dénes.

Az én szünidőmet Máramaros vármegyében,
a rutének között töltöttem. Hazánknak egyik
legnagyobb, talán a legszebb, de a legszegényebb megyéje ez. Teljes fogalmat csak az
alkothat magának e megyéről, aki e nagy kiterjedésű földnek lakóit, azok élete módját,
elmaradottságát és nyomorúságát saját szemével láthatta. A vármegye földrajzi helyzete is
gátolja lakóinak anyagi boldogulását és értelmi
fejlődését. Nagyobb része a hegyek között
levő völgyekben — vagy a hegyek tetején
irtások által teremtett tisztásokon — magánosan álló fakunyhókban lakik. A községek
szétszórtan, 3—5 kilométernyi
távolságban
levő telepekből állanak.
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E szegény, hazafias és jobb sorsra érdemes
nép felsegítése ügyében ezelőtt 10 évvel indult meg a „rutén akció"-nak nevezett hatalmas állami mozgalom. A mentési munka
Bereg vármegyében kezdődött és most már
mint „felvidéki akció", kiterjed Máramaros
vármegyére és az egész felvidékre, továbbá a
székelységre. A feladatok főrésze a földmívelési kormány hatáskörébe esett és tényleg
Darányi Ignác dr. földm. miniszter sokat tett
a ruténségért.
A földm. miniszter akcióját kiegészíti a
pénzügyi és a kereskedelemügyi miniszter, továbbá az igazságügyi, a belügyi és különösen
a közokt. miniszter nagyszabású akciója. Mert,
ámbár a máramarosi iskolák jellegkülönbség
nélkül szép kulturmissziót teljesítenek és a
magyar nemzeti szellem ápolása terén tanítótársaink dicséretes eredményt mutatnak fel,
mégis a közoktatás terén itt még sok a teendő,
mert a tankötelesek nagyrésze kiszorul az
iskolából. Az iskolák száma, a tankötelesek
létszámához viszonyítva, csekély, a tantermek
több községben a tankötelesek felét sem képesek befogadni.
A nép szegénysége miatt képtelen iskolákat
szervezni es fenntartani, azért Apponyi Albert
gróf minitszer Máramaros vármegye fölsegítétésére 150 állami népiskola fölállítását rendelte el, amely iskolák fontos kultúrális szerepet vannak hivatva betölteni. Ezeknek az állami
iskoláknak egyötöd része az 1909 —10. tanévben már megnyílik. Óhajtandó lenne, hogy
az állami iskolák mellett ott legyenek a kisdedóvók, mert ezek hatása az elemi iskolákra
annyira szembeszökő, hogy nem szabad hiány ozniok egy állami iskola mellől sem. A teljes népiskola betetőzéseül mindenütt ott legyen
a gazdasági ismétlő iskola, amely három éven
át, egyfelől megszilárdítja a gyermek lelkében
a nemzeti népnevelés alapozását, másfelől olyan
elméleti, de főleg gyakorlati ismereteket nyújt,
melyeknek az életben hasznát veszi. Megtanulja a nép a kevés földjét okszerűen művelni és megélhetését elősegítő háziipart űzni.
Az ifji'isági egyesületek főleg a nemzetiségi
vidékeken valóban nemes missziót teljesíthetnek, azért buzgó tanítótársaink a vezetésükre
bízott iskolával kapcsolatosan — a közokt.
miniszter rendelete és szabályzata értelmé• ben — a helyi viszonyoknak megfelelően, az
ifjaknak valláserkölcsi alapon álló hazafias
irányítása, illetőleg a népiskolában szerzett
gyakorlati ismeretek, továbbá a magyar nyelv
gyakorlása és bővítése céljából ifjúsági egyesületet alkossanak. Az ifjúsági egyesületben a
magyar nyelv érvényesüljön és csak kezdetben, szükségből kisegítésképen oktatási nyel-
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viil jöhet az illető nép nyelve. így azután az
iskola áldásos kihatása tapasztalható lesz, mert
a növendék 3 éves korától 21 éves koráig az
iskola hatása alatt fog állani.
*

*

*

A máramarosi nép mentés érdekében kiváló
munkásságot fejt ki a „Máramaros vármegye
Iparfejlesztő Bizottsága". E bizottság 1900-ban
alakult meg és „Dolgozzál és imádkozzál, Isten
is megsegít!" jelmondatot írta zászlajára és
azóta Balogh Mihály püspöki külhelynök agilis vezetése alatt tisztességes
megélhetést
nyújtó ^ munkát ad a jóérzésű szegény népnek. Es pedig a házi-ipar azon fajait, melyekhez adva van helyben az anyag és megfelel a nép értelmi fejletlen kézügyességének:
a férfiaknak a fűzfafonást és fafaragást, nőknek a gyapjú- és szőnyegszövést és a hímzést.
A máramarosszigeti szövő- és hímzőtanfolyamon 1903. óta 384 munkásnő képeztetett
ki hímző- és szövőmüvészetre. A havasi telepekből lekerült primitív rutén leánygyermekek
három hónap alatt nemcsak társadalmilag
művelődnek, a népiskolában szerzett magyar
nyelvi ismereteiket tökéletesítik, hanem a szövésben és hímzésben oly tökéletességre tesznek
szert, hogy munkáik a leghíresebb világpiac
termékeivel vetekednek. Keresményük ez öt
év alatt 124.000 koronát tesz ki.
Az öt kosárfonó-telep közül legrégibb és
legnagyobb a kökényesi, amely Gorzó Elek
ottani esperes-lelkész fáradozásával 1901-ben
alakult és most már az ő önzetlen vezetésével
évente átlag 90 munkást foglalkoztat; 23.194
darab közönséges és díszkosár készül 8279
korona értékben, amely összegből a helybeli
lakosoknak munkadíj fejében az 1908. évben
6125 korona 69 fillért fizettek ki. Nagy összeg
ez egy szegény rutén faluban, különösen ha
tekintetbe vesszük azt, hogy ezt az összeget
10 —15 éves gyermekek, aggok, nyomorékok
szerezték, akik azelőtt csak fogyasztók voltak.
Számtalan 10—15 éves szorgalmas gyermek
a kosárfonásból szerzett hetibéréből tartja fenn
özvegy anyját és testvéreit. E példa mutatja,
hogy a kosárfonással érdemes foglalkozni,
mert befektetést nem igényel, űzheti gyermek,
agg, nyomorék. A község összes adóit már 90
gyermek képes megkeresni. Az itt készült
kosarak több kiállításon érmet nyertek és
feltűnést keltettek művészi formájuk, ízléses
és kifogástalan kiállításuk és olcsóságuk által.
A fősúlyt a szőlő- és gyümölcsszállító-kosarakra vetik, melyekből csak Rohonczy Gedeon
évenként 25.000 darabot rendel.
Megjegyzem, hogy e kosárfonótelepek a
magyar nyelv terjesztői, az ott dolgozók ma-
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gyarul társalkodnak és így a rutén ifjak az
iskolában elsajátított magyarnyelvi tudásukat
fejlesztik. A Taracz folyó kökényesi révállomásán levő rutén sajkás szabad idejében kosarat fon és kérdezősködésünkre jó kiejtéssel
magyarul ad felvilágosítást.
A házi ipar terjesztése céljából az említett
bizottság, a földm. miniszter támogatásával, a
tanítók részére a szünidőben tanfolyamokat
rendez. A tanfolyamok ingyenesek, sőt a
résztvevő 80 korona államsegélyben részesül
és a készített kosarak is tulajdonává válnak.
Eddig 90 tanító részvételével öb tanfolyam
volt. Hogy a tanfolyamon résztvett tanítók
iskoláikban a házi ipar ez ágát taníthassák,
a bizottság a szükséges szerszámokról és
államsegélyről gondoskodik és a készített
kosarakat azonnal beváltja, illetőleg azok
árát kifizeti.
Az új miniszteri tanterv és utasítás a kézimunkának mindkét nembeli ifjúságnak való
kötelező tanítását elrendeli. A tananyagra
vonatkozóan nagyon helyesen azt mondja: „a
munkaterv tárgyi sorozata csak útmutatás,
példa kedveért van egybeállítva. Nem köti ez
a tanítót a tárgyak kiválasztásánál adott formákhoz és adott méretekhez, hogy annál szabadabban és önállóbban alkalmazza a maga
községében dívó formákat és méreteket." Ebből
kifolyólag a tanítók tanmeneteikbe — a helyi
viszonyokhoz képest — a kézi munkának
említett nemét állíthatják be, miáltal tanítványaik hasznos szaktudással léphetnek ki az
életbe.
Így azután a tanítók is résztvesznek a
népmentés magasztos munkájában, mert e nemes akció sikere az ő lelkesedésüktől és kitartó
munkásságuktól függ.

Bolgár-rendszerű
kertészet: magyarokkal.
írta:

Cséplő

Ernő.

Földmívelésügyi miniszterünk, Darányi Ignác
elhatározásából végre megindult a gyakorlati
munka, hogy a földmívelésből élő, szegényebb
sorsú családokat a bolgár rendszerű kertészkedésbe bevezessük. A Balatoni
Szövetség,
melynek célja nemcsak az, hogy a fürdővendégek minél nagyobb tömegeit vonzza a szép
Balaton vidékére, hanem az is, hogy őket megfelelő szervezetek és intézmények beállításával,
jutányos áron és kiváló minőségben termelt
élelmiszerekhez juttassa, már évekkel ezelőtt
intézett Darányi miniszterhez előterjesztést,
hogy a bolgár-rendszerű kertészkedésnek a
magyarok között való meghonosítása végett
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állítson fel a Balatonnál egy iskolajellegű,
minta-zöltségtermelő telepet. Itt azután a magyar emberek, a szegényebb földmívescsaládok
elsajátítanák a szükséges fogásokat, megtanulnák
azokat az elméleti ismereteket, melyek a siker
érdekében elengedhetetlenek és néhány év alatt
a magyarok nemcsak a Balatonvidék fogyasztó
közönségét árasztanák el kitűnő minőségű,
olcsó zöldség- és főzelékfélékkel, de idővel
arra is lehetne számítani, hogy az északi országokat is a balatonvidéki nép látná el korai
terményekkel. A fejlődést illetőleg óriási a
tér és százezer holdnyi terület volna alkalmasan a kertészkedés céljaira fölhasználható.
Nem kellene akk ir a dunántúli magyarnak
Amerikába járni pénzt keresni. Bővebb volna
itt a szabad ég alatt a kereset, mint
odaát a gyilkos gőzű bányákban és vashámorokban.
A miniszter szívesen hallgatta meg az előterjesztést és szívesen határozta el, hogy Siófok
mellett, a szövetség előterjesztése formájában
megfelelő erkölcsi és anyagi segítséget nyújt
egy zöldségtermelő-telep felállítására. A Balatoni Szövetség mérsékelt bér mellett egy 30
katasztrális hold területet eszközölt ki a Veszprémi káptalan-tó1 és hozzá fogott a szervezéshez. A miniszter egy egyszerűbb bolgár
zöldségkertészt bocsátott a telep rendelkezésére, kinek a feladata, hogy a magyarokat
gyakorlati alapon bevezesse a zöldségtermelés
titkaiba.
A szövetség nehéz ügyet vállalt magára,
mikor a magyarok szervezését vállalta. A magyar ember tudvalevőleg szörnyen idegenkedik
minden olyan munkától, melyet még nem ismer, melynek gyakorlati értékét ki nem próbálta. E sorok írójának jutott feladatává, hogy
az idegenkedést eloszlassam és példák odaállításával a kedvet fölébresszem. Tartottam előadást nagyszámú embernek, kisebb csoportnak,
egyes családoknak, de egyes embereknek is,
— és a jég nehezen — de mégis csak olvadt.
A szervezés sikerült! Elég idejében betelepítettük az egész területet és a munkába állított tizenkét magyar család folyton fokozódó
kedvvel és öregbedő reményekkel végzi a
növényzet gondozása és ápolása érdekében
szükséges teendőket. Es bár aggódtunk, hogyha
a sok hajladozástól megfájul a magyarok dereka, hát eldobják a kapát, ez az aggodalmunk
nem vált egv esetben sem valóra. Minden
magyar család állja eddig becsülettel, amire
— bár sok töprengéssel — vállalkozott. Es
bizonyosnak látszik, hogy a kezdő év is már
nagyon sikeres lesz.
A zöldségtermelők igen számottevő kedvezéseket kapnak és kaptak, főként a folyó, első
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esztendőben. Másként lehetetlen lett volna a
vállalkozásra őket rábírni. Megkapják díjmentesen a magvakat, a palántákat, az öntöző
vizet, a vezetést és ez évben kivételesen a
földet is. A nagy kedvezéssel szemben az a
kikötés, hogy a terményeket a Balaton fürdőtelepein nem szabad drágábban hozni forgalomba, mint amilyenek a budapesti központi
vásárcsarnok mindenkori nagybani árai. Ez
elég tisztességes ár, de a régi balatoni árakkal
szemben mégis nagyon kedvező.
Minden magyar család két-két katasztrális
hold területet művel. Minden család teljesen
önállóan dolgozik és kiki úgy fogja hasznát
venni, amint iparkodik. Aki serényebb, annak
nagyobb lesz a sikere. Iparkodnak is valamennyien, hogy az elsők között legyenek, ha
az eredmények kimutatására kerül a sor. A
palántákat, magvakat, az öntöző vizet, a
vezetést egy helyről kapják és minden terményt közösen kell eladniok is, hogy hozzászokjanak lassanként a szövetkezeti értékesítéshez és ki tudják használni az ezzel járó
előnyöket.
A magyar zöldségtermelők termelnek mindent, amit a bolgárok szoktak. Petrezselymet,
sárgarépát, zellert, tököt, sárgadinnyét, görögdinnyét, cukordinnyét, zöldbabot, cukorbabot,
paprikát, salátát, burgonyát, hagymát, retket,
asztali kukoricát, kelkáposztát, korai, késői és
vöröskáposztát, paradicsomot és még sok
mindenfélét; és mindent „bolgárosan".
A 12 család pár év alatt olyan erőteljes
kertésztörzs lesz, mely hihetőleg a legszebb
hajtásokat neveli. Es ha egyszer rákap a magyar a zöldségtermelésre, megismerve hasznát
és előnyeit, bizony aligha látjuk tavasz táján
felvonulni a bolgárokat, hogy pár ezeren itt
töltve a nyarat, milliókkal térjenek ősszel
haza, Bolgárországba.
Darányi Ignác földmívelésügyi miniszter
iránt nagy hálával viseltetett eddig is a földmívesmunkás. Egy okkal több a zöldségtermelés meghonosításával, hogy ez a hála
fokozódjék. A Siófok mellett felállított mintatelepen tapasztaltak szerint egész nyugodt
lelkiismerettel lehet állítani, hogy a hajlékonyság tekintetében nem lehet panasz a magyar embernek sem az eszére, sem pedig a
cselekvésére. Persze a módját kell megkeresni,
hogy tudjuk, mely eszközökkel kell akaratát
hajlékonnyá formálni. Türelemmel, egész igyekezettel, bizonyos erkölcsi és anyagi áldozatkészséggel szépen megy ez! És gyakorlati
módon, ahogy az itt leírt telepen csináljuk,
kell a munkát megkezdeni. A telep eredményeit
közölni fogjuk!
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Őszi gondolatok.
Verőfényes ősz van s a mezőn bolyongok.
Lelkem körülzsongják ezerféle gondok.
El-elgondolkozom a világ folyásán,
Virágfakadáson, levelek hullásán.
Körültem letarolt, hervadozó tájak,
Felettem költöző, bús madarak szállnak.
Tűnődöm : szegények célhoz jutnak-e ? . . .
Vissza jőnek-e ? . . .
Nyughatatlan lelkem szárnyat ölt magára,
Tovaszáll s elmerül a világ zajába.
Látom, mint küzd, fárad a föld emberárja,
Hogy a boldogságot végre feltalálja.
Sok már nem is veti hitét az Istenbe,
Elvadul a létért való küzdelembe.
Gyűjt is vagyont . . . Dehát célhoz jutott-e?
Vájjon boldog-e? . . .
Mint őszi napsugár csalogató fénye,
Olyan az embernek mindenik reménye.
Minden emberi szív egy sötét sírhalom,
Hogy mit rejt magában, ki tudja azt vájjon ? . . .
Lelkem körül, miként bolygó lidércfények,
Zokogva röpködnek a megcsalt remények.
Némelyik még bíztat; dehát higyjek-e? . . .
Valósulnak-e ? . . .
Hűvösödik a lég, közeleg az este,
Útjára a vén nap rózsafelhőt feste.
Nékem is alkonyul már életem napja,
Lesz-e rózsafelhőm, vájjon ki tudhatja? . . .
Itt a temetőkert . . . láthatatlan árnyak
Felém mosolyognak, hívnak, hívogalnak.
Tűnődöm: kit ide temettünk, látjuk-e?. . .
Feltámadunk-e? . . .
Szabó
Albert.

Űjszegedi kendcrgyárban.
i.
Űjszegedi kendergyárban vígan szól a nóta,
A legények, a leányok fújják reggel óta.
Foly a munka jóízűen, gyűlik is az ára,
Elszánták már új ruhára, selyempántlikára . . .
Űjszegedi kendergyárban megszakadt a nóta,
Mentőkocsik dübörögnek hosszú órák óta.
Ledöntötte a nagy vihar kéményét o gyárnak,
Homok alól napszámosok — halottakat ásnak . . .

Szépen kérem felügyelő urat,
Nem látta-e az én leányomat ?
Dolgozni jár ide a fonóba,
Nem jött haza tegnap reggel óta;
0 tartotta egész házunk népét,
Hazahozta minden keresményét.
Felügyelő szánakozva nézi,
A Hiób-hírt hogy mondja meg néki ?
Jól emlékszik a szőregi lányra,
Annak roncsolt, véres hullájára.
Romok között nagysokára lelték,
Csendben, némán őt is kiemelté'; —
Ep' most viszik mentők a kórházba,
Annak is a halottasházába.
Nincs irgalom fönn a magas égben !
Erre jönnek! Erre hozzák épen !
Véres foltok a szép, fehér arcon . . .
Szegény asszony! Szegény parasztasszony ! . . .
FUssyné Huszár
Amália.

F ö l t á m a d á s.
írta: Sas

Ede.

A város szélének apró házikói lassanként
elmaradnak mögöttem. A vasúti pályaőr, aki
csendesen, pipaszó mellett üldögél kalibája
előtt és ügyeli a töltés mellett legelésző tehenét, kalapját megbiccentve, köszön s én túllépem a sorompót s künn vagyok a hegyek
között. Tüdőm egyszerre nagy és mély lélegzetet veszen. Mint amikor valami nagy bajtól
szabadul meg az ember. Talán az ősember
sóhajt föl ilyenkor b e n n ü n k : az ősember, aki
örül, hogy megszabadul a várostcl és a természet ölébe j u t o t t ?
Oszi szél legyezi a r c o m a t ; a napsugárban
még tűz van, de már csak annyi, mint egy
vénülő, gyengülő poéta verseiben. Azonban én
az őszi napfényben is úgy érzem, mintha a
virágnyitó, sírfölpattantó húsvét hangulata
áradna a szívembe. Mert, hiszen a föltámadás:
a szőlőhegyek húsvétja itt zöldül körülöttem.
Csengő harangszó mellett, zengő énekkel,
lobogó templomi zászlókkal kellene a hullámos határt bejárnotok, emberek! É s hálát
adni az Égnek, hogy ú j r a a szőlőszembe csókolja a tüzét és hálát adni a földnek, hogy
újra a venyigébe árasztja vérét, életerejét.
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Évekkel ezelőtt be szomorú is volt itten a
séta! A szél a kopár parlagon kóborolt, a fűszálaknak regélve a régi idők szüretjéről.
Keresett egy-egy dalfoszlányt, amit a szárnyaira kaphatna, de a koporsó némaságával
hallgattak a hegyek. Ma már a szellő elég
mulatságot talál a szőlőtőkék végtelen birodalmában, megbillenti kíváncsian a leveleiket:
Milyen lesz a termés ? Fehér, kék vagy rózsaszín leveleket táplál-e a tőke ? Finom mézcsurgató furmintot, vagy közönséges bakart
ültetett- e a gazda ? A szél meg van elégedve
a vizsgálat eredményével, mert vígan fütyörészve repül tova . . . Fütyörészve hajtatnak
végig az úton a szekeresek is, akik a kongó
üres hordókat szállítják a pajtákba. Immár a
levegőben úszik a must szaga; az ember szívét már forró pezsgéssal tölti el a szüreti
készülődés láza. Hiába, a szüret legvidámabb
munka a világon! Tisztelet-becsület az aratásnak, de az nem fogható a szürethez. Az
aratás kemény verítékes munka, de a szüret,
az csupádon csupa mulatság!
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ott akar megpihenni, felüdülni, újjászületni,
kedvet, erőt kapni a városbeli igavonó munkára. De nemcsak azért óhajtják a szőlőt,
hogy a természet dajkaölén pihenjenek, elmulassanak. Hiszen vannak gazdag emberek,
akik elmehetnének a legdrágább és legfényesebb üdülőhelyekre, amelyek bizonyára több
kényelmet, több szórakozást nyújtanak, mint
egy egyszerű nyaraló a szőlőhegyen. Ahol a
társaságot csak a fák képviselik s az emberrel csak a suttogó falevelek beszélnek. Már
pedig a falevelek nyelve unalmas, mert a fák
nem értenek sem a pletykához, sem az emberszóláshoz. Mondom: még ezek a gazdag emberek is inkább szőlőt vásárolnak, ott töltik
a nyarat. Mert vonzódnak a röghöz. Mert a
saját diófájuk alatt akarnak pihenni, nem az
idegen platánok alatt sétálgatni. Pedig a tapasztalt szőlősgazdák egyre intik a tapasztalatlan laikusokat, akik most akarják szőlővételbe vágni a fejszéjüket:
— Vigyázz pajtás! Aki szőlőt vesz; ezer
gondot vesz a nyakába. Akinek ötezer tőkéje
S én meghatva állok a zöldelő hegyek kö- van, olybá veheti, mintha ötezer gyereke
zött és szívemben ünnepelem a magyar föld e volna. Mind az ötezernek szorgos gondját kell
húsvétját. íme, a kincsek, amelyek sokáig ki- viselni.
aknázatlan hevertek: újra napvilágra kerülBeszélhetnek az öreg gazdák, akik túl vannek. A mi földünk nemcsak kemény ércdara- nak már a venyigével való összeházasodás
bokban termi az aranyat, de folyékony álla- mézeshetein! A szőlővásárlással igazán úgy
potban is. Ez az aranyfolyam olyan volt, mint van az ember, mint a házassággal. Sok, sok
a forrás, mely egy darabra a föld alá merül, szerencsétlen házasságot látunk, de azért
de aztán előbukkan újra. A magyar föld nek- mégis neki ugrunk. Szenvedély és ösztön visz
tárja is a földbe bújt egy időre, de most vas- bennünket a földhöz. Ebből a rengeteg golyótag, piros, csillogó sugárban kezd ömleni is- bisból, amely a nap körül kering: magunkémét s ontja a nagyszerű tüzitalt, aminőnél nak akarunk nevezni — hacsak néhány holdacskülönbet nem ivott Hafiz, aki a költészet •: kát is. Nábobok, akik mesés kincseket haltemplomává avatta a csapszéket, amely mel- moztak fel: nagy írók, akik világraszóló
lett egyedül lehetséges a sírvafakadás.
dicsőséget szereztek: akkor legboldogabbak,
*
ha végre saját birtokukon üldögélhetnek. Mert
Bizony mondom: nemcsak az alföldi ma- akármilyen pályát futunk be a világon, véggyar szívét tölti el ellenállhatatlan hatalom- tére is odalyukadunk, hogy igaza volt az öreg
mal a földéhség, hanem minden emberét, aki Horácnak, énekelvén, hogy: beatus ille . . .
a mi csodás földünk bűvkörébe kerül, akármi akármennyit vándorolunk is e földön s nézzük
legyen a fajtája, nemzetisége, vallása, foglal- a művészet csodáit, utoljára is rájövünk arra,
kozása. És talán a szőlőhártyának még na- hogy még a milanói dómnál is tökéletesebb
gyobb a vonzóereje, mint a szántóföld baráz- alkotás egy hatalmas diófa . . .
dájának. Látom, hogy abban a városkában is,
Bolyongván a hegyek közt, miközben szívem
ahol én éldegélek: a szőlőhegyek varázsa a dobogása szerelmet vall a földnek : íme, szembelevegőben úszik; behatol a villanyfényes úri- jön velem Kádár uram, aki szintén egyike a
lakásokba és a régi módi alacsony zsindely- feltámadt hegyek újdonsült szőlősgazdáinak.
tetők alá. Nézem a bankigazgatót, aki napjait Kádár uram arca ragyog; homlokát győztes
a hosszúkás, veszedelmes papírszeletek közt örömmel emeli fel; Kádár urammal ma nevetölti; a börzejátékost, aki a szerencse kénye- zetes dolog történt . . .
kedvét lesi, a kereskedőt, aki naphosszat boltMeg kell azonban előbb mondanom, hogy
jában sürög és hajlong, az ügyvédet, aki a kicsoda, micsoda ez az én derék ismerősöm ?
tek. kir. törvényszék előtt ágál, az iparost, I írnok a vármegyénél. Keserves körmöléssel
aki műhelyében robotol: mindnek az a vágya, keresi övéinek a betevő falatot. S miközben a
az az álma, hogy neki szőlője legyen! Mind ' vén vármegyeháza ódon bolthajtása alatt másolt,
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Az anyaföld jóságát látják benne. Az anyamásolt: a táneolo tavaszi napsugarakkal beszállott hozzá is a csalogató álom, ha ő neki föld ígéretét. A hét szűk esztendő után a hét
egy talpalatnyi földecskéje, néhány ezer viruló bő esztendőt.
tőkéje volna! S addig mesterkedett, míg ezt
És én harangszót és zsolozsmát hallok az
az álmát megvalósíthatta. Pénze nem volt, illatos légben. A föltámadt hegyek Húsvétjámégis megvett több nehéz ezresért néhány nak diadalénekét . . .
holdat a hegyoldalban. Akik a mai világ adásvevésének kulisszatitkaiban járatosak, tudják,
(•azdasági Tanácsadó.
hogy ez a boszorkányság ma igenis lehetséges.
Az ember olyan földet vásárol, amely már
B. G. Kővágóörs. Méhészeti eszközök ingyenes
meg van terhelve adóssággal; a vételár többi adományozása tárgyában a földmívelésügyi miniszter
részével pedig adós marad az eladónak. Vagy, intézkedik. A folyamodványra 1 koronás bélyeg teendő.
részletekre vonatkozólag tessék lapunk előző
ha tehermentes földet vesz: hát kölcsönt szerez Egyéb
számainak a Tanácsadó-rovatát átnézni. — M. J. Pályi.
rá a bankból s a többivel szintén adós marad. A földmívelésügyi minisztérium ingyenes kiadványaiért
Ez az egy szomorít engem, sétáimban a a minisztérium könyvtárához kell fordulnia {Budapest,
hegyek közt: hogy jól tudom, hogy ez a fel- í V., Országház-tér 11). Ha lapunk Tanácsadó-rovatát
a többi kérdésre is megtalálja a választ. —
támadt, kivirult birodalom felerészben a takarék- átnézi,
F. J. Réthát. Méhészeti segédeszközöket a földmíveléspénztáraké, a hitelezőké, nem a gazdáké . . . ügyi miniszter adományoz. De liogy épen mézpergetőt
is ad-e, arra vonatkozólag nem tudunk felvilágosítást
adni, mert az sok minden körülménytől függ. ön azt
állítja, hogy „több évi lapot" átkutatott s nem talált
kérdésére választ. Engedje meg, hogy ezen állításában
kételkedjünk ós azt ajánlhassuk, liogy olvassa el
figyelemmel a mult évi decemberi s a f. évi január,
illetve február havi számok Gazdasági Tanácsadórovatait. — V. Sz. Jeselnica. Az előbbi üzenet Önnek
is szól. Miért nem olvassák el a Néptanítók Lapját ?
Azt hiszem, hogy annyi szabad idővel csak rendelkeznek, hogy legalább is a lap tanácsadó rovatait
kísérhetnék figyelemmel. — R. J. Tinkovce. 1. A
beíratások ugyancsak október 1 8. napjaiban eszközöltetnek, mindazonáltal a kérvénnyel a folyó évről
már lekésett, mert a folyamodványt már augusztus
hó 10-ig kellett volna benyújtania. 2. A kérvényre,
ha az egy ívnél nem terjedelmesebb, 1 koronás, a
•
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mellékletekre 30—30 filléres bélyegjegy ragasztandó.
után való második esztendőben mutatja ter- 3. Csakis középiskolai érettségi bizonyítvánnyal vehető
mését egy-egy billeng alakjában. Jaj, de sok. fel. A tanítói oklevél nem képez elégséges kvalifikáálmatlan éjszakájába kerültek Kádár uramnak ciót. — K. J. Nagyvárad. Már elkésett. A diópálinka
ugyanis csak addig készíthető, amíg a dió zöld s a héja
ezek az esztendők! Jaj, de sokszor kilincselt még nem kemény, vagyis a mi éghajlatunk alatt az év
az ismerőseinél, rokonainál, hogy még csak június havában, kivételesen még július hó első felében
egyszer, utoljára zsiráljanak egy kis váltócskát... (mint pl. az idén). Az ez időben szedett dióból 50 dekát
egy nagy üvegbe elhelyezzük s azt
Es lám! Kádár uram arca most örömben feldarabolunk,
megtöltjük másfél liter jobb minőségű gabonapálinúszik. Es körülötte vannak a felesége, gyer- kával. Két hétig a napon hagyjuk, aztán másfél deka
mekei, akiknek a szeme ragyog a boldogságtól. durván tört fahéjat és egy gramm szegfűszeget adunk
— Honnan, Kádár uram ? — kérdeztem tőle. hozzá. Ha ismét nyolc napig a napon áll, akkor 37
deka cukrot kéttized liter vízben sűrűre főzünk s
— A szőlőből! — felel büszkén a gazda. ehhez hozzászűrjük a pálinkát és másnap tiszta itatóspapíron át palackokba szüljük. — B. Zs. Nagy— Visszük haza a termést!
becskerek. 1. A márványlapról a zsírfoltokat benzines
Ezzel egy papírostölcsérből nagy óvatosan, krétával vagy magnéziával veheti ki, a kávé- és más
gyöngéden előhúz valamit és magasra emel a foltokat erős szappanos vízzel moshatja le, azonban
szelíd napfényben — egy kicsike szőlőfürtöt... savaktól eredő pecsétek csak lecsiszolás által távolíthatók el. 2. A bronztárgyakat nem szabad pasztával
— Ez az idei termés!
tisztítani, csakis szappanos vízzel és szarvasbőrrel. —
Az első fürt, amit Kádár uram szőlője végre- Dr. Gy. Arak. A legalkalmasabb vetésfordának az
ön által megadott adatok alapján a négyes fordát
valahára termett.
Szűrnek ma már a hegyeken egyes gazdák ajánlhatjuk, és pedig: őszi, kapás, tavaszi lóherével
és lóhere. Az őszi alátrágyázandó. A másik területre
száz-kétszáz hektoliter mustot is. De talán pedig a leirás szerint a következő fordát ajánlhatjuk :
egynek sem okoz a legbőségesebb termés se 1. zöld ugar trágyázva (zabos bükköny), 2. búza,
akkora örömet, mint Kádár uramnak ez az 3. felerészben burgonya, felerészben répa, 4. árpa,
trágyázva műtrágyával és lóherével együtt vetve,
egy, ez az első fürt.
5. lóhere, 6. tengeri (féltrágyázás), 7. zab. A tejEs felesége, gyermekei szintén csillogó szem- gazdaság beállítása nagyon is indokolt akkor, ha a
mel, áhítatosan néznek arra a szőlőfürtre, tejet könnyen tudja a legközelebbi városban legalább

Hát Kádár uram is akként cselekedett.
A dósságra vett meg egy darab földet, mely
akkor puszta volt és kopár: a régi szőlőtermő
paradicsomot elpusztította róla az az átkozott
bogár hej, be keserves volt az adósság kamatját,
törlesztését előteremteni! Sokszor azon a ponton
állt már Kádár gazda, hogy kótyavetyére kerül
a drága birtokocskája, amelyet ugyan nem
véren, de adósságon szerzett. Már pedig véren
még talán könnyebb birtokot szerezni, mint
adósságon. S mennyi pénzt elnyelt az a parlag,
amíg végre szőlő lett belőle! Mert tudvalevően,
a venvige sokáig várat magára;7 csak az ültetés

melyet csókjaival áraszt el az őszi nap . . .
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is 12 fillérrel értékesíteni. Egyéb kérdésen-e magánlevélben ment válasz. — S. K. Szentinire. 1. Nem
lehet. 2. Forduljon valamelyik nagyobb bankházhoz
felvilágosításért. 3. A „Fatenyésztés" c. könyvből új
kiadás jelent meg. Beszerezhető Nagel Ottónál. Budapest, VIIL, Múzeum-körút 2. sz.

Könyvesház.
* A bortörvény népies ismertetése. Darányi Ignác földmívelésügyi miniszter ismét egy
hasznos kis könyvecskével szaporította a földmívelésügyi minisztérium népszerű kiadványainak
számát. A földmívelésügyi miniszter ugyanis az
új bortörvényt kérdés ós felelet alakjában dolgoztatta át és kinyomatta. A könyvecske, melynek címe: „Az új bortörvény kis kátéja", könynyen megérthető stílusban ismerteti a bortörvénynek s a törvény végrehajtására vonatkozó
rendeleteknek mindazon rendelkezéseit, amelyek
a szőlősgazdákat, valamint a bor adás-vételével
foglalkozókat érdeklik. A könyv betűrendes tárgymutatóval van ellátva, melynek alapján bárki
könnyen megtalálhatja a választ arra, amit tudni
kíván. Ara 20 fillér, lelkészek, községi jegyzők,
tanítók, valamint kis szőlősgazdák azonban, ba
eziránt egyszerű levélben vagy levelezőlapon a
földmívelésügyi minisztérium könyvtárához fordulnak, ingyen kaphatják meg.

Vegyesek.
— A tőzeg. Szalmaszegény esztendőkben a
gazdaközönség fokozott figyelemmel fordul a tőzeg felé, amely sokoldalú használhatósága mellett az érdeklődést meg is érdemli. Illetékes
szakértők véleménye szerint nincsen alomnak
használható más anyag, amely a nedvességet oly
mohón fölszívná s fölhasználásáig jobban megőrizné, mint a tőzeg. Ha pedig a tőzeg befejezte
rendéltetését az istállóban s mint trágya áll a
rendelkezésünkre, különösen agyagos, nehéz talajokon mindenféle kultúrához előnyösen használható. A tőzegtrágya a nehéz talajt a levegőhöz hozzáférhetőbbé teszi s ha minden évben
rendelkezésünkre áll, a gazda lassanként örömmel fogja tapasztalni, hogy a legnehezebb talaj
is lassanként meglazul, egyre könnyebben megdolgozható és kitűnő terméseket ad. Különösen
hálás a tőzegtrágya alkalmazása a zöldségtermesztésnél, a kertészetben, a cserépi ültetésnél.
Száraz állapotban a tőzeg kitűnően alkalmas
konzerválószer virághagymák vagy gumók átteleltetésénél, vagy ugyanezek postai szétküldésénél.
A gyakorlati kísérletek alapján kiderült, hogy egy
szekér tőzegtrágya fölér 3 szekér szalmatrágyával.
A répaföldeken végzett kísérleteknél azt tapasztalták, hogy tőzegtrágyával megművelt répaföldeken
96'/o-kal nagyobb volt a termés, mint a szalma-
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trágya fölhasználása mellett, míg a répa minősége
mind a két esetben egyenlő volt. Újonnan ültetett fáknál tudvalevőleg főfontosságú dolog az,
hogy a fa minél gyorsabban sok fiatal gyökeret
eresszen. Szakférfiak e cél elérésére nyomatékkal
azt ajánlják, hogy tőzeg adassék a meglazított
földhöz. Gyümölcsösökben ós szőlőkben a tőzegtrágya alkalmazásánál szinten a legkellemesebb
tapasztalatokat tették. Általánosságban pedig el
lehet mondani, hogy valamennyi növény, mely
a gyönge talajt szereti, különösen pedig a melegházi növények, a tősegtrágyát igen meghálálják. Hasonlóképen megbecsülhetetlen szolgálatokat. tesz a tőzeg a gyorsan romlandó gyümölcs
fajták megőrzésénél. Istállókban, betegszobákban
pedig a tőzeg mint szagtalanító-szer egyszerűen
párját ritkítja.

— Milyen mélyen kerüljön a trágya a
talajba. Műtrágyáról lóvén szó, több idevágó
kísérlet nyomán a trágya sekély alászántását
ajánlhatjuk. A kísérletet turfa, Thomassalak és
kanittal végezték, a következő eredménnyel: a
kísérleti telepen turfát, Thomassalakot és kainitot szórtak el és sekélyen betakarták; az ily
módon alkalmazott trágya hatása sokkal gyorsabb volt, mint a mélyen alászántotté. Egy alkalommal pedig káposztával beültetett terület
számára nem volt elegendő turfatrágya, mindazonáltal a növényeket kiültették és csak egy
néhány nap múlva alkalmazták a turfa trágyát,
mely időközben megérkezett fejtrágyául; ennek
dacára e növények szépen fejlődtek és szebb
fejeket is hoztak. A következő évben a turfa
trágyát részint sekélyen, részint pedig mélyebben beforgatták; itt is az eredmény jóval nagyobb volt, a sekélyes beforgatott területen,
mint ott, hol mélyebben volt a trágya alászántva.
Helyén volna nagyban is megpróbálkozni a trágyának sekélyen és mélyebben való beforgatásával. Hogy a trágyának sekély betakarása előnyére vált be a kísérlet, annak oka valószínűleg
abban keresendő, hogy a mély beforgatás eseten
csekély az okszigén mennyisége ahhoz, hogy a
trágyát hamar hatékonnyá tegye.
— A vas rozsdásodása ellen. A vasnak a
rozsdásodás ellen való oltalmazására már igen
sok szer van alkalmazásban, de a gazdaságokban,
hol mindig arra kell tekintenünk, hogy azt kéznél levő anyagokból, a legegyszerűbb módon tudjuk előállítani, lesz talán, aki az alább leírt
egyszerű kenőcsöt nem ismeri. 3 rész szalonnát
és 1 rósz szurkot összeolvasztunk s ezzel a
kenőccsel a különféle vas- es acélszerszámot kefével vagy posztódarabbal bevonjuk. A csavaroknak
rozsda ellen való megóvása is igen célszerűen és
egyszerűen eszközölhető, azoknak olaj- és gratitkeverékbe való bemártása által. A forróságnak,
nedvességnek, nedves levegőnek kitett gépeknél
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a csavarok az olajozás mellett is meg szoktak
rozsdásodni, s ezen körülmény gyakran a gépek
szétszedését igen megnehezíti s a gépek a csavarok erőszakos eltávolítása folytán sokat károsodnak. A fenti eljárás tehát ezen szempontból is
igen jónak és előnyösnek bizonyult.
— Salétromkészletek Chilében. A mezőgazdaság részére szükséges salétrom harminc év
óta drágul. Az utóbbi tíz évi áremelkedés arra
késztette a vegyészeket, hogy a levegő nitrogénjót vegyi úton alakítsák át salétrommá. A salétrom drágulását mindig a chilei salétromtelepek kimerülésével okolták meg, és íme a
Vegyészeti Lapok jelentése szerint a kimerültségről szó sem lehet még hetven évig. A chilei
kormány megbízásából Bertrand mérnök kutatásokat végzett és megnyugtató eredményekre
jutott. Ezek szerint a kutatások szerint, ha a
jelenlegi telepeknél többre egyáltalán nem bukkannának és a most működésben tartottakat a rendes 90 ezer tonna helyett csak 60 ezerre számítja négyzetkilométerenként, a készlet még
mindig 220 millió tonna. Feltéve, hogy a kiaknázás évről évre 50 ezer tonnával fokozódik,
míg az 5 millió tonnát eléri, akkor is 4'/ év
múlva még 87 millió tonna készlettel fog Chile
rendelkezni, amely további 17 év múlva, tehát
1972-ben apadna ki. Itt a készletek minimumát
vette számításba Bertrand mérnök. De ha tekintetbe vesszük, hogy a chilei 7 kilométer
széles salétromtermelő sávon belül mindig újabb
és újabb telepeket tárnak fel, de másrészt az is,
hogy Chilében a 15% salátromot tartalmazó
caliche óriási mennyiségben áll rendelkezésre,
arra az eredményre jut a kutató mérnök, hogy
1000 millió tonnából álló a chilei salétromkészlet, és így az európai mezőgazdaságnak nincs
mitől tartani, belátható időkön belül nem következhet be a salétromhiány.

— Védekezés a hesszeni légy ellen. A
hesszeni légy kártétele ellen való vedekezés ideje
elérkezett, a gazdaközönség jól teszi, ha ott, ahol
az idén vagy mult évben nagyobb ilyen kára
volt, a kellő intézkedéseket a saját érdekében
megteszi. A hesszeni légy elleni védekezés abban
áll, hogy szeptember első napjaiban minden táblában néhány barázdányi őszi gabonát vagy árpát
vetnek csalogató-vetésül, mely célra a legsilányabb mag is használható. Az ily csalogalóvetéseket, rendes vetés, legkésőbb azonban a tél
beállta előtt jól alá kell szántani, hogy egész
hosszukban tökéletesen föld alá kerüljenek s így
belőlük tavasszal légyrajok ki ne szállhassanak.
Ajánlatos e csalogató-vetéseket erősen lehengerezni.
— A vaj íze és szaga. A vaj íze ós szaga
nagy mértékben attól a takarmánytól függ, amelylyel a teheneket táplálják. így a borsos mentá-
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nak, répának, lóherének stb. íze és szaga biztosan mutatkozik a vajban is, melyet az etetés
után fejt tejből készítenek. A takarmány megválasztása tehát fontos a tehenészetben. Tudjuk
ugyanis, hogy az általánosan kedvelt groy-i sajt
kellemes ízét az illatos és zamatos alpesi füveknek köszöni. A legtöbb vajat nyerhetni a lenmagpogácsa etetése által, ezt követi rendben a
tengeriliszt, korpa, zab és széna. A tengeriliszt
etetésének kiváló hatása van a vaj konzisztenciájára. Legújabban a savóból szeszt főznek.

— Hogyan trágyázzuk a konyhakertet í
A zöldség annál értékesebb, minél gyorsabb a
fejlődése, mert akkor a sejtfalak a gyors növekedés következtében vékonyak maradnak és nem
fásodnak meg, szóval a zöldség ízletesebb marad.
Trágyázással pedig a fejlődést előmozdítjuk, de
csak úgy, ha nem közepes mennyiségben, hanem
bőven adjuk. Konyhakerti növények mind jól
tűrik az istállótrágyát és akármennyit is adhatunk belőle minden káros következmény nélkül,
föltéve, hogy a talaj elég nedvesen tartatik. Rendesen túlérett szarvasmarhatrágyát alkalmaznak
a konyhakertben; ez nemcsak tápanyagot hoz a
talajba, hanem annak humuszmennyiségét is szaporítja ós a földet porhanyóvá teszi. Nagyon jo
azonban az istállótrágyán felül szuperfoszfátot is
adni, mert rendesen a foszforsav nincs meg elégséges mennyiségben a talajban. Főleg a zeller
és hagyma hálálják íueg a foszfortrágyát. A
pöczegödör tartalmát fahamuval keverni, ami kitűnő kálitrágya. Ha télen hozzuk a trágyát a
konyhakertbe, soha sem szabad azt kupacokban
hagyni, hanem azonnal el kell teríteni. Folyadéktrágyát (szennyvizet, trágyalevet) oly növényeknek adjunk, melyek a friss trágyát szeretik.
Ilyenek a saláta és a kalarábé. Ilyen folyadéktrágyával csakis esős vagy borús időben szabad
öntöznünk, de soha sem akkor, ha a nap süt,
vagy szárazság uralkodik, mert különben könynyen kiégeti a gyökereket. Egy kevésbé ismert
és alig alkalmazott trágya a korom is, amely
egymagában alkalmazva legjobban hat a kavicsos
vagy meszes talajon. De gyakran mésszel vagy
földdel is keverik, vagy a komposztra viszik.
Bőséges trágyázás és öntözés a kertészkedés sikerének kulcsa. Ezt bizonyítja a bolgár kertészek
példája és sikere is.
Tartalom. Gyermekmunkások. Kemény Ferenc. —
A szociálisták ügye. Ember Gergely. — A máramarosi
rutének között. Gorzó Dénes. — Bolgár rendszerű
kertészet: magyarokkal. Cséplő Ernő. — Őszi gondolatok. (Pihenő.) Szabó Albert. — Újszegedi kendergyárban. (Pihenő.) Füssyné Huszár Amália. — Feltámadás. (Pihenő.) Sas Ede. — Gazdasági Tanácsadó.
— Könyvesház. — Vegyesek.
Felelős szerkesztő:

Benedek
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Magyar királyi államvasutak.

A in. kir. állani vasutak teli menetrendje 1909—1910-re.
A magyar királyi államvasutak vonalain és az
általuk kezelt magánvasútakon folyó évi október hó
1-én a téli menetrend lép életbe, mely a jelenleg
érvényben levő nyári menetrenddel szemben a következő lényegesebb változásokat tartalmazza:
A Budapest keleti p. u.—brück - királyhidai
vonalon. Kamaraerdő (Kőérberek) megállóhelyen az
összes személyszállító vonatok megállása megszüntette tik.
A debreczen—füzesabonyi vonalon. A Debreczenből jelenleg reggel 4 óra 36 perekor Füzesabony felé
induló vegyesvonat már éjjel 2 óra 58 perckor
indíttatik és Füzesabonyba, úgy mint jelenleg, délelőtt 111 óra 24 perckor érkezik.
A Füzesabonyból délelőtt 11 óra 33 perckor induló
vegyesvonat Debreczenbe egy órával későbben, azaz
este 6 óra 44 perckor fog érkezni.
A debreczen—szerencsi vonalon. A Debreczen és
Hajdúhadház között közlekedő, Debreczenből délután
2 óra 20 perckor induló és oda csak 6 óra 34 perckor
visszaérkező motorosvonat november hó 1-én túl a
téli évad alatt is forgalomban marad.
A máramarossziget—aknaszlatinai vonalon. A
Máramarosszigetről délután 3 óra 40 perckor induló
és oda délután 4 óra 43 perckor visszaérkező vegyesvonat megszüntettetik.
A nagykároly—csapi vonalon. A Csapról jelenleg
délelőtt 10 óra 43 perckor Nagykároly felé induló
vegyesvonat Csapról már reggel 7 óra 15 perckor
indíttatik és Nagykárolyban csatlakozást nyer a gyorsvonatokhoz Budapest és Máramarossziget felé.
Az ellenirányban, a Nagykárolyból jelenleg délután
4 óra 10 perckor induló vegyesvonat már délután
3 óra 05 perckor indíttatik és Csapra este 9 óra
13 perckor érkezik.
A szatmár-németi—kossuthkert—károlyi—erdödi
vonalon. A Szatmár-Németi gőzfürészről este 6 óra
38 perekor Szatmárhegyi piacra, a Szatmárhegyi piacról este 8 óra 46 perckor Szatmár-Németi—Kossuthkertre s végül a Szatmár-Németi—Kossuthkertről
éjjel 10 óra 05 perckor Szatmár-németi gőzfürészre
induló motorosvonatok forgalma november hó 1-ével
megszűnik.
A Budapest keleti p. u.—arad-tövisi vonalon.
A Budapest keleti pályaudvarról délután 2 órakor
induló, Aradon át Predealra közlekedő, valamint az
onnan Aradon át Budapest keleti pályaudvarra délután
1 óra 15 perckor érkező gyorsvonat Pusztatenyő állomáson feltételesen megállíttatik.
Az alvincz—nagyszebeni vonalon. Nagyszeben és
Erdélyszerdahely között a jelenleg hetenként 3-szor
közlekedő, Nagyszebenből délután 12 óra 25 perckor
induló és Nagyszebenbe este 9 óra 50 perckor érkező
vegyesvonat megszünttetik.
A Budapest keleti p. u.—predeali vonalon. A
Budapest keleti p. u. és Predeal között Aradon át
közlekedő, Budapestről délután 2 órakor, illetve az
ellenirányból Budapestre délután 1 óra 15 perckor
érkező gyorsvonatok forgalma Brassó és Predeal
között november hó 15-én túl, az egész téli évadon
át fenntartatik.
A Nagykátáról éjjel 10 óra 35 perckor Budapestre
érkező személyszállító tehervonat télen át is forgalomban marad.
Tápiószecsőtől Budapestig az eddig csak szükséglet
szerint közlekedett hajnali vonat minden kedden és
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pénteken, valamint ünnep- és vasárnapokat követő
köznapokon rendesen helyeztetik forgalomba.
E vonat Tápiószecsőről éjjel 3 órakor indul és
Budapestre reggel 4 óra 40 perckor érkezik.
A Budapest keleti pályaudvarra reggel 7 óra 20 perckor érkező, valamint az onnan délután 5 óra 40 perckor induló személyvonat Mihálczfalva 143. sz. őrháznál
rendesen megállíttatik.
A Tövisről délután 2 óra 24 perckor induló gyors tehervonatnál a személyszállítás Tövistől Székely kocsárdig megszüntettetik.
A kiikiillöszüg—parajdi vonalon. A Küküllőszögről délelőtt 9 óra 34 perckor Paraj diu induló és az
onnan délután 12 óra 43 perckor Küküllőszögre érkező
személyvonat az idén az egész vonaton télen át is
forgalomban marad.
A Budapest nyugati pályaudvar—marchegg-i
vonalon. A Budapestről este 6 óra 50 perckor induló
zsolnai gyorsvonathoz csatlakozólag Galántától Marcheggig forgalomban levő esti gyorsvonat csak Pozsonyig fog közlekedni.
A nyári évad tartamára forgalomba helyezett helyi
vonatok közül az alábbi vonatok szüntettetnek meg,
és pedig:
Budapest és Érsekújvár között. A Budapestről
reggel 5 óra 45 perckor induló vonat Párkány-Nánától
Érsekújvárig; az Érsekújvárról éjjel 11 óra 35 perckor
Budapestre érkező vonat pedig egészen.
Budapest—Párkány-Jíána között. A Budapestre
délelőtt 8 óra 45 perckor érkező és a Budapestről
este 8 óra 15 perckor induló vonat olyképen, hogy
az utóbbi vonat október és április hónapokban
Budapesttől Váczig, november hó 1-től bezárólag márczius hő 31-ig pedig Budapesttől Dunakeszi-Alagig közlekedni fog.
Budapest és Szob között. A Budapestről délután
5 óra 20 perckor induló vonat.
Budapest és Nagymaros között. A Budapestről
délelőtt 8 óra 45 perckor és a délelőtt 11 óra 35 perckor induló, valamint a Budapestre délután 5 óra 45
perckor és éjjel 10 óra 25 perckor érkező vonat, melyek közül azonban az utóbbi Yácztól Budapestig
október és április hónapokban forgalomban marad,
illetve újból forgalomba helyeztetik.
Szintúgy forgalomban marad az eddigi gyakorlattól
eltérőleg, a Nagymarosról este 8 óra 20 perckor Buda.
pestre érkező vonat az egész téli évad alatt.
Budapest és Dunakeszi-Alag között. A Budapestről este 8 óra 45 perckor induló vonat november hó
1-én túl bezárólag március hó 31-ig nem fog közlekedni.
Rákospalota-Újpest—Budapest között. A Budapestre reggel 4 óra 08 perckor és éjjel 11 óra 20 perckor érkező, valamint a Budapestről éjjel 10 óra 30
perckor induló vonat megszüntettetik.
A Párkány-Nána felől reggel 8 óra 10 perckor
Budapestre érkező vonat Rákospalota-Ujpesten rendesen
megállíttatik.
A pöstyén—verbói vonalon. Az esti vasár- és
ünnepnapi vonatok megszüntettetnek.
A liőlak—trencsénteplicz—trencsénteplicz-fiirdöi
vonalon. A Hőlak—Trencséntepliczről éjjel 2 óra 40
perckor, délután 1 óra 35 perckor, este 8 óra 15
perckor és éjjel 11 óra 30 perckor induló, valamint
a Hőlak—Trencséntepliczre éjjel 1 óra 32 perckor,
reggel 4 óra 42 perckor, délután 5 óra 40 perckor és
éjjel 10 óra 39 perckor érkező motoros vonatok forgalmon kívül helyeztetnek.
A pozsony-újváros—új komáromi vonalon. A délelőtti vegyesvonat Ujkomáromból későbben, azaa délután 12 óra 25 perckor indíttatik és Pozsony-Ujvárosba délután 4 óra 46 perckor érkezik.
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A dévénytó—marchegsi vonalon. A délelőtt felé induló személyvonat korábban, azaz már éjjel
Marcheggre érkező személyvonat ezen állomáson csat- 2 óra 34 perckor indíttatik.
A szentlörinez—nasici vonalon. A Szentlőrinczről
lakozást nyer Gänsemdorf és Wien N. B. felé.
Az érsekújvár—privigyei vonalon. A jelenleg jelenleg reggel 4 óra 41 perckor induló vegyesvonat
Nagybélicztől Nyitráig személyszállítással közlekedő már reggel 4 óra 15 perckor indíttatik és Nasicra
délutáni tehervonat csak. Nagytapolcsánytól Nyitráig délelőtt 8 óra 24 perckor érkezik.
A Nasicról jelenleg éjjel 3 óra 45 perckor induló
fog utasokat szállítani.
személyvonat
későbben, azaz reggel 4 óra 20 perckor
A Budapest nyugati p. u.—orsova—verciorovai
és Szentlőrinczre délelőtt 8 óra 34 perckor
vonalon. A Budapest nyugoti p. udvarról délelőtt 9 indul
óra 40 perckor Verciorovára induló és az ellenirány- érkezik.
E vonat Cacíncin csatlakozni fog a szlavóniai
hói este 6 óra 35 perckor Budapestre érkező gyorsvonatok, a román csatlakozó vonatok megszüntetése drávavidéki vasút vonalaihoz Moslavina és Vocin felé.
A Budapest keleti p. u.—liumei vonalon. A Fiúméfolytán Temesvár-Józsefváros és Verciorova között
ból este 6 órakor Budapestre, valamint a Budapestről
forgalmon kívül helyeztetnek.
délután 4 óra 10 perckor és este 9 órakor Fiúméba
Budapest és Czegléd között a vasár- és ünnep- induló gyorsvonatok megállása Dugoselo állomáson
napokon közlekedő déli, illetve esti vonat megszün- megszüntettetik.'
tettetik.
A Fiúméból délután 2 óra 05 perckor Delnicére
Szeged és Kiskunfélegyháza között a Szegedre regés_a Delnicéről éjjel 10 óra 38 perckor Fiúméba
gel 5 óra 42 perckor érkező, valamint a Szegedről induló
este 8 órakor visszainduló helyi vonat forgalmon kí- érkező vasár- és ünnepnapi vonatok megszüntettetnek.
A kaposvár—fonyódi vonalon. A Fonyódról jelenvül helyeztetik.
Temesvár-Józsefvárosból a délutáni személyvonat leg éjjel 3 óra 32 perckor induló vegyesvonat helyett
egy személyvonat helyeztetik forgalomba, mely FonyódOrsova felé későbben, azaz 3 óra 01 perckor indíttatik és csatlakozást nyer a Budapest felől jövő ról reggel 5 óra, 35 perckor indul és Kaposvárra reggel 7 óra 49 perckor érkezik. E vonat Fonyódon a
gyorsvonathoz.
déli vasút vonataihoz Budapest és Pragerhof felől,
A szeged-rókus— szabadkai vonalon. A Szeged- Kaposváron pedig a gyorsvonathoz Budapest és a
Rókusról délután 3 óra 12 perckor induló, valamint személyvonathoz Ujdombovár felé nyer csatlakozást.
a Szeged-Rókusra este 10 óra 01 perckor érkező veA Fonyódról délután 12 óra 02 perckor induló szegyesvonat megsziintettetik.
mélyvonat ugyanezen időben mint vegyesvonat indítA baja—újvidéki vonalon. A Zomborból jelenleg tatik és Kaposvárra délután 3 óra 10 perckor érkezik.
éjjel 3 óra 10 perckor Újvidékre induló személyvonat
A szigetvár—kaposvári vonalon. Szigetvárról a
korábban, azaz már éjjel 2 óra 30 perckor indíttatik
reggeli vegyesvonat korábban, azaz már reggel 4 óra
és Újvidékre reggel 6 óra 12 perckor érkezik.
40 perckor indíttatik és Kaposváron csatlakozást nyer
Zomborból Baja felé a délutáni vegyesvonat mái- a személyszállító gyorstehex-vonathoz Gyékényes felé.
délután 12 óra 30 perckor indul.
A kaposvár—barcsi vonalon. Barcsról a jelenleg
A szeged—nagybecskereki vonalon. Karlováról a éjjel 3 óra 50 perckor induló vegyesvonat későbben,
hajnali vegyesvonat Szeged felé korábban, azaz éjjel azaz csak 4 óra 13 perckor indíttatik és Kaposvárra
3 óra 50 perckor indíttatik.
reggel 7 óra. 33 perckor érkezik, minekfolytán e vonat
A teinesvár-józsefváros—buziásfiirdői vonalon. a Gyékényes felé közlekedő személyszállító gyorsAz esti vonat helyett Buziásfürdőről Temesvárra egy tehervonathöz nem Kaposváron, hanem Kaposmérőn
délutáni személyvonat helyeztetik forgalomba, mely talál csatlakozást.
Buziásfürdőről délután 5 óra 15 perckor indul és
Kaposvár és Kadarkút között oda és vissza egy új
Temesvár-Józsefvárosra este 6 óra 50 perckor érkezik. vegyesvonatpár helyeztetik naponta forgalomba.
Buziásfürdőről délután 12 óra 50 perckor TemesvárAz új vonat Kaposvárról csatlakozással Budapest és
Józsefvárosra érkező és az onnan délután 3 óra 15
Siófok felől, délelőtt 11 óra 58 perckor indul, Ka,posperckor visszainduló személyvonatok forgalma meg- mérőn csatlakozást nyer Fiume felől és Kadarkútra
szüntettetik.
délután 1 óra 15 perckor érkezik.
A zsebely—bókai vonalon. A Zsebelyről este
Az ellenirányban az új vona,t Kadarkútról délután
Bánlakra közlekedő vegyesvonat megszüntettetik.
1 óra 35 perckor indul és Kaposvárra délután 2 óra
Az oravicza—resiczabányai vonalon. Oravicza és 44 perckor érkezik, hol csatlakozást talál Fiume,
Németbogsán között az eddigi ideiglenes menetrend Siófok, Fonyód és Szigetvár felé.
helyett új végleges menetrend lép életbe, amelyre
A dugoseló—novskai vonalon. A Novskáról este
nézve a közelebbi adatok a kifüggesztett menetrend- Dugoselóra induló személyszállító tehervonat meghirdetményből kivehetők.
szüntettetik:.
A németbogsán—resiczabányai vonalrészen a ResiczaA banovajaruga—pakráci vonalon. A Banovabánya megállóhelyről jelenleg délelőtt 8 óra 15 perc- jarugáról délelőtt 8 óra 31 perckor Pakrácra induló
kor induló vegyesvonat korábban, azaz már reggel és az innen este 7 óra 41 perckor Banovajarugára
7 óra 38 perckor indíttatik.
érkező személyvonatok forgalma megszüntettetik.
Németbogsám-ól csatlakozással Oravicza és Zsidovin
Apozsony-újváros—szombathelyi vonalon. Pozsony felől délután 3 óra 28 perckor egy új személyszállító Újvárostól Ligetfaluig, munkaszünetes napok kivételétehervonat indíttatik, mely Resiczabánya megálló- vel, naponta egy új vonat helyeztetik forgalomba.
helyre délután 4 óra 51 perckor érkezik.
E vonat Pozsony-Üjvárosból reggel 8 órakor indul.
A pleternica—pozegai vonalon. Az éjjel PozegáAz adony—pusztaszabolcs—tapolczai vonalon. A
ról Pleternicára és hajnalban Pleternicáróí Pozegára Budapestről délután 3 óra 50 perckor Tapolcza felé
közlekedő vegyesvonat megszüntettetik.
induló és a Tapolcza felől délelőtt 9 óra 55 perckor
Az eszék—strizirojna-yrpoljei vonalon. Az esti Budapestre érkező gyorsvonatok Balatonarác-son ás
órákban Strizivojna-Vrpoljéról Djakovora és vissza Aszofő-Tihanyon rendesen megállíttatnak.
közlekedő tehervonatoknál a személyszállítás megBudapest, 1909 szeptember hóban.
szüntettetik.
Az
igazgatóság.
Az líjdombovár—bosznabródi vonalon. Az Új(Utánnyomás nem díjaztatik.)
dombovárról jelenleg éjjel 2 óra 42 perckor Eszék
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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A 111. kir. tudományegyetemi nyomda kiadásában inost jelent meg:

VEZÉRKÖNYV
beszéd- és értelemg-yakorlatok

tanításálio/:.

Nagy László

u t á n teljesen átdolgozta: URHEGYI ALAJOS,
b|»e.sti VI. ker. állami tanítónőképzői t a n á r , gyakorló-isk. tanító.
Nettó-ára

75 fillér,

bolti á r a

1 korona,

85 fillí '1* beküldése esetén portómentesen küldetik meg.
A vall.- és közokt. m. kir. miniszt. 79.395 1909. sz. rendeletével segédkönyvül engedélyezte.
Nagy László „Vezérkönyve" négy évtizeden át volt a tanítóság vezetője. E négy
évtized leforgása alatt azonban a beszéd- és értelemgyakorlat tanításának szempontjai oly
változáson mentek keresztül, hogy a könyv átdolgozása, illetőleg teljesen újjá írása vált szükségessé. így tehát, bár a könyv nagynevű elődjének nevét is viseli, teljesen új, s hogy a
modern követelményeknek mily mértékben felel meg, azt a következő két bírálat mutatja.
üömöri Sándor, az iglói áll. tanítóképző igazgatója, kinek előzetes bírálat céljából
kiadtuk a munkát, a többek közt így nyilatkozik:
„Urhegyi, mint tehetséges, Istentől megáldott tanítómester bánik az ismeretek földolgozásával. Azoknál a mintáknál, amelyeket könyvében ád („Az asztal." „A család." „A macska."
„A tyúk." stb.) kitünőbbeket nem ismerek. Azért, mert beleviszi tanításába egész lelkét, mert
kiváló oktató tartalmuk mellett kiváló nevelő hatásúak is. Mesterileg fölhasználja e tanításokban a gyermek tevékenységét is; e tekintetben a tanítókartársak igen sokat tanulhatnak
könyvéből. Es ha csak félig-meddig fogják a tanítókartársak követni Urhegyit, hacsak félannyira
is lesznek képesek azt a szellemet teremteni tanításuk közben, amely ezekben a részletesebben
kidolgozott tanításokban van, már ezzel is szép, nagy hivatás vár erre a könyvecskére."
Zajzon Dénes kir. tanácsos, nyug. áll. tanítóképző-igazgató, a „Hivatalos Közlöny"
augusztus l én megjelent számában közölt hivatalos bírálata így foglalja össze:
„A fentebb elmondottak alapján jó lélekkel állíthatom, hogy Urhegyi Alajos munkája
pedagógiai irodalmunkban számottevő helyet foglal el. Látszik, hogy olyan tanférfiú írta, aki
a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításának módszerével tökéletesen tiszában van és hogy a
munkának kidolgozását odaadással, ügyszeretettel végezte. Tanítóink, a fiatalok épúgy, mint az
idősebbek, sikerrel használhatják a vezérkönyvet."
Ezek alapján Urhegyi vezérkönyvét nyugodt öntudattal ajánljuk a magyar tanítók
figyelmébe.
A m. kir. tud.-egyetemi
nyomda
igazgatósága.
Ú j

n é p i s k o l a i

É r t e s í t ő - K ö n y v .

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium az állami népiskolák
részére ú j beosztású Értesítő-Könyvet a d o t t ki.
Ezen ú j Értesítő-Könyv a m. kir. tud.-egyetemi n y o m d á n á l k a p h a t ó .
Bolti á r a 18, n e t t ó á r a 14 üllér. Minden megrendelőnek nettó-áron
szolgáltatjuk ki s a pénz előleges beküldése mellett, p o r t ó m e n t e s iskolai h a t ó ságok és intézeteknek, p o r t ó m e n t e s e n küldjük meg.
M u t a t v á n y p é l d á n y o k a t nem szolgáltatunk belőle ki.
A in. kir. tud.-egyetemi
nyomda
igazgatósága.

A tanítóképző-intézetek

figyelmébe,

A tanítóképző-intézetek számára szolgáló Csiky-féle A l k o t m á n y t a n m á r
kapható.
.
.
. ,
.
. .
A in. kir. tud.-egyetemi
nyomda
igazgatósaga.
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PÁLYÁZATOK.
A liptókonszkai ev. leányegyház tanítói állomására okleveles tanító kerestetik. Javadalmazása : lakás,
kert, az egyházi tagoktól különféle cím alatt 440 korona. Az állás elfoglalása után állami segély kérelmeztetik. Tannyelv : tót-magyar. Pályázati határidő :
1909 okt. 9. Liptószentiván, 1909 szept. 13. Király
Kálmán, iskolaszéki elnök.
(1709—III—3)
Békés község iskolaszéke a községtől félórányi távolságra fekvő diteri tanyai iskolánál megüresedett
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 1000
korona törzsfizetés, szép lakás, melléképületek és kert
haszonélvezete. Kötelessége : a mindennapi és ismétlőtankötelesek oktatása. Amennyiben megválasztott
tanító református vallású, növendékeket vallásoktatásban részesíti és a nagy szünidő kivételévei vasár- és
ünnepnap délelőtt egyházi beszéd felolvasásával istenitiszteletet tart, ezért a református egyháztól külön
tiszteletdíjban részesül. Fölszerelt pályázati kérvények
október 12-ig alulírotthoz küldendők. Török Gábor dr.,
iskolaszéki elnök.
(1751—II—2)
Gazdasági kisegítőt és tanítót keresek bérgazdaságomba, ki cselédgyermekek tanításán kívül gazdasági teendőket is végez. Évi fizetés : teljes ellátás és
300, oklevelesnek 350 korona. Blayer Lajos N a g y rábé, Pernyés-puszta.
(1766 — Iii—2)
Oki. óvónő, róm. kath. (beszél magyarul, románul),
nevelőnői állást keres. Megkeresések : Papp A. óvónő,
Beél (Bihar m), küldendők.
(1777-11 - 2 )
Divék ág. ev. leányegyház tanítói állására pályázat.
Fizetés: lakás, 600 korona és kiegészítés 1000 koronáig
az államtól fog kérelmeztetni; fűtésre, miből az iskolaterem is fűtendő, 100 korona. Tót nyelv ismerete
szükséges. Kellő okmányokkal fölszerelt kérvények
október 15-ig az ev. lelkészi hivatalhoz, lvánkafalu
(Tűrócz m.), küldendők.
(1788—III-2)
Hull község (Bars megye) róm. kath. iskolájánál
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra
pályázat hirdettetik. Jövedelme: 1. természetbeni lakás : 2 szoba, 1 konyha, 1 kamra, 1 istálló, 1 pince,
1 félszer, 1 konyhakert; 2. a községtől 4 kat. hold és
1001 -öl szántóföld, 1 szekér széna ; 3. községi pénztárból 400 korona készpénz, földmunkaváltság fejében
100 korona, stólajövedelem mintegy 34 korona, államsegély 158 korona. Kötelessége: III - VI. osztályú
iskola vezetése, kántori teendők végzése és az ismétlőtanköteleseket a másik tanítóval felváltva, vasárnaponként oktatni. Pályázók kérvényei, kántortanítói oklevéllel fölszerelve, f. évi október hó 15-ig az iskolaszék
elnökéhez, főt. Kraffszky József, óhaji esperes-plébános
úrhoz küldendők. Tót nyelv ismerete szükséges. A
választás f. évi október hó 17-én, d. e. 10 órakor fog
megtartatni Hull községben. A pályázók személyes
megjelenése kívántatik.
(1691—1—1)
Békés vármegyébe kebelezett Endrőd nagyközség
külterületéhez tartozó csejtl pusztán elhalálozás folytán üresedésbe jött hatosztályú vegyes községi népiskola tanítói állomására pályázat hirdettetik. A tanító
évi fizetése : 1000 korona, havi előleges részletekben,
két szoba, konyha, kamara, pince, padlás, istálló,
sortésói, fáskamarából álló lakás, megfelelő házikerttel.
Pályázók kérvényeiket oklevéllel és működési bizonyítvánnyal fölszerelve, f. évi október hó 15-ig a községi
iskolaszék elnökségéhez, Endrődre küldjék. Az állomás
választás után azonnal elfoglalandó. (1805—II—1)
A berekfalui (Trencsén megye) államilag segélyezett
Potocski-völgyi községi iskolánál megüresedett
tanítói vagy tanítónői állásra pályázatot hirdetek.
Fizetés: 1000 korona, lakás természetben. Az iskola
most épül s addig, míg felépül, parasztházban kell
lakni és tanítani. Pályázati kérvények nálam, október
15-ig benyújtandók. Láng Géza, iskolaszéki elnök.
(1809—1—1)
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A nyugdíjazás folytán megüresedett szemere-litkal ref. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik.
Fizetése: lakáson és kerten felül földben, rétben
13 kat., 370 Q-öl haszonélvezete. A szántók felének
mívelése és a rét anyaszénájának feldolgozása. Tiszta
jövedelem és munkaérték 122 korona 64 fillér. Tandíj
és fapénz címen az egyház pénztárából 230 korona.
4 darab marhalegeltetési jog, értéke 24 korona. Templomi szolgálatért két helyről kap 730 liter búzát és
1080 liter gabonát, 192 korona értékben. Stólajövedelem 6 korona. Állami kiegészítés 426 korona. Az
esedékes korpótlékok folyósítását az egyház kérni
fogja. Kötelessége : a 60, 70 közt változó tanköteleseket tanterv szerint, 6 osztályban tanítani és közvasárnapokon lelkész nélkül, felváltva, köznapokon a lelkésszel együtt templomi szolgálatot teljesíteni. Csak
ref. vallású, okleveles tanítók pályázhatnak. Pályázatok okt. 25-ig adandók be a lelkészi hivatalhoz. Választás után az állás azonnal elfoglalandó. Az egyházi
III. t.-c. 13. §-ának életbelépte után termény és munka
magasabb értékben lesznek megváltva. (1714—I—1)
A nagyszalontai róm. kath. iskolaszék a nagyszalontai róm. kath., 6 osztályú, vegyes iskolánál megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-3
dalmazása : 1. készpénzfizetés 1000 korona. 2. 38 m
tűzifa, amelyből az iskolaterem is fűtendő. 3. A fa
beszállítására és felvágatására a hitközség 70 koronát
ad. 4. 6 hold és 720 |_]-öl föld haszonélvezete, amelynek ezidőszerinti haszonbére 140 korona. Ezen bérösszegért a hitközség nem szavatol. Az ez után járó
adókat a haszonélvező fizeti. 5. Természetbeni lakás,
mely áll: két szoba, konyha, kamra ós 300 m- kert
használata. 6. Stóla körülbelül 150 korona. 7. Alapítványos szentmise-alapokból 14 korona 50 fillér. Kötelmei : az összes kántori és tanítói teendők és kötelességek pontos teljesítése mellett úgy az elemi, mint
a gimnáziumi növendékeknek egyházi énekben való
betanítása (aki ezt hegedű mellett teheti, előnyben
részesül) és az iskolaterem fűttetéséről gondoskodni
tartozik. Ha a fölsorolt föltételek mellett az iskolaterem és az iskola telke előtti aszfaltjárda tisztántartásáról és a gyermekeknek szükségelt artézi ivóvízről gondoskodik, akkor külön megállapítandó tiszteletdíj jár. Sajátkezűleg írott kérvények, családi állapotot
feltüntető bizonyítvánnyal, oklevél, működési bizonyítvány és keresztlevéllel fölszerelve, 1909 október
hó 20-ig bezárólag a nagyszalontai róm. kath. plébániahivatalhoz nyújtandók be. Az iskolaszék fenntartja magának a jogot, hogy a pályázók közül egyeseket kántori próbára meghív. A megválasztott tanító
állomását azonnal elfoglalhatja. Nagyszalonta, 1909
szept. 12. Az iskolaszék.
(1746—II—1)
Nagytoronyai ref. tanítói állásra, 1240 korona
fizetéssel, pályázat hirdettetik. Nőtlen tanító előnyben.
Tóth Miklós, ref. tanító (u. p. Csörgő, Zemplén m.).
(1779-1—1)
Kaplath áll. s. községi, osztatlan, vegyes iskolájához, 1909. évi október 15-iki határidővel, férfitanítói
állásra pályázatot hirdetek. Javadalma: 900 korona
államsegély, 60 korona a községi pénztárból, 20 korona
kertváltság, 80 korona fűtési illetmény. Az iskolaszékhez intézett kérvények ngos Frideczky Barna, iskolaszéki
elnök címére küldendők. Kaplath (u. p. Galgócz),
1909 szeptember 21-én. Frideczky Barna, iskolaszéki
elnök.
(1795-1—1)
A kisszebeni megyei (Sáros) ág. ev. leányegyház
osztatlan iskolájához okleveles tanítót keres. Fizetése :
készpénzben és államsegélyben 1000 korona; lakás
természetben, kerttel. Kántortanító előnyben részesül
s kántori teendőkért külön díjaztatik. Pályázhatnak
okleveles tanítónők is. Személyesen megjelenők előnyben részesülnek. Határidő : október 20. Vasút közelben.
Martincsek Márton, a kisszebeni II. egyház ev. lelkésze.
(1813-11—1)
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A m e g y aszói ref. III-ik tanítói állásra pályázat
Szalóki (Zemplén) ref. leányegyház kántortanítót
nyittatik. Fizetés : 800 korona fizetés, melyből 400 ko- keres. Fizetése : államsegély 622 korona, egyebekben
rona államsegély és 400 korona készpénz az egyház 378 korona. Állás azonnal elfoglalandó. Jelentkezhetni
pénztárából. 1000 koronáig leendő kiegészítés folya- október 10-ig Tudja Mihály ref. lelkésznél, Deregnyőn.
matban van. Lakás és kertilletmény gyanánt kétvékás
(1814-1-1)
föld. Kötelesség: a tiszáninneni ref. egyház tanterve
A nagypalli róm. kath. kántortanítói állásra pászerint vezetni az első vegyes osztályt és segédkezni lyázat hirdettetik. Javadalma az 1908. évi javadalmi
a kántor akadályoztatása esetén. Pályázatok f. évi jegyzőkönyv szerint: 2 szoba, 2 konyha, pince- és
október 15-ig nagytiszteletü Zombory Godő, ref. lel- gazdasági melléképületekből álló lakás; 596 korona
kész úrhoz küldendők Megyaszóra (Zemplén megyej. fizetés, melyből tisztán tanítói 340 korona 50 fillér
K. Balog Miklós, gondnok.
(1781—1—1)
és tisztán kántori 255 korona 50 fillér; államsegély
A solti ref. orgonista-kántori ideiglenes állomásra pá- 404 korona ; összesen 1000 korona. A természetbeni
lyázat hirdettetik. Fizetése: készpénz 300 kor., lakbér járandóságot és lélekpénzt szeptember hó folyamán,
90 kor., fűtésre 40 kor., búza 31 hl., árpa 21 hl. a fajárandóságot november 30-án, az ismétlő-oktatási
Temetési díjak: prédikációs és imádságos halottól díjat negyedévenként előre, az államsegélyt csak a
80 fiU., énekszóstól 40 fill., búcsúztatóstól 2 kor. 40 fill. miniszteri folyósítás után és a folyósítás idejétől kapja.
Kötelesség : templomi orgonázás és éneklés ; temetési, Kap még személyi pótlékul 6 korona munkát, körülkántori és búesúztatási szolgálat; az egyháztanács belül 60 korona értékű temetőfű-használatot és az
által meghatározandó órákon az iskolásoknak hangjegy - iskola fűtésére a 10 méter fából megmaradt részt.
és énektanítás. A megválasztott az egyházmegyei Kötelessége : az osztatlan 6 osztály tanításán kívül az
tanítói és gyámegyletnek kötelezett tagja. Ref. vallású ismétlőt vezetni, a kántoriakat végezni, az egyházpályázók tanítói vagy zeneiskolai oklevéllel, keresztelési megyei tanítóegyesületbe belépni. Egyéb kötelességek
anyakönyvi kivonattal, eddigi szolgálatról s maga- a díjlevélben részletesen felsoroltatnak. Az állás azonviseletről tanúskodó lelkészi bizonyítvánnyal fölszerelt nal elfoglalandó. Tanítási nyelv : magyar. Német nyelv
kérvényeiket a solti ref. lelkészi hivatalhoz folyó évi tudása szükséges. A pályázat beadásának határideje :
október l(i-ig küldjék be. A megválasztás csak egy- október 11. Október 14-én d. e. 10 órakor énekpróba
évi próbaidőre érvényes. Az állomás azonnal elfogla- után választás. Okiratokkal fölszerelt kérvények
Czernohovszky József plébánoshoz, Pécsváradra küllandó. Ref. Egyház tanács.
(1803—III—1)
(1816—1—1)
A nyugdíjazás folytán üresedésbe jött feketetói dendők.
(Torontál m.) községi iskolai tanítói állásra október
Helyettes okleveles tanítónőt, tanítót keresek j,zon15-iki határidővel pályázatot hirdetünk. Fizetés: 720 nalra. 66 korona, lakás. Luczu Margit tanítónő, Czirák
korona a községtől, 204 korona az államtól, 4 köb- (Sopron ™.).
(1817—1—1)
méter tűzifa, 12 köbméter szalma beszállítva, 6 ár
Vecsésre (Pest m.) róm. kath. tanítót keresnek,
házikert, 2 szoba-, konyha- és istállóból álló szabad helyettesnek. Évi fizetés: lakbérrel s kertilletménnyel
lakás, szabad őrlés, 2 db szarvasmarha, 4 db sertés együtt 1200 korona. Kérvények október 10-ig az
ingyen legeltetése a községi legelőn, 6 előfogat. A iskolaszéki elnökhöz küldendők. Kántorságban jártasak
megválasztott a róm. kath. kántori teendőket is tar- előnyben részesülnek.
(1818—1—1)
tozik ellátni. A kérvények a községi iskolaszék címére
Pálosnagymezöi (Bars m.) róm. kath. kántorküldendők. Községi iskolaszék.
(1810—11—1)
tanítói állásra október 17-ig pályázat hirdettetik.
Tari róm. kath. tanítói állásra pályázatot hirdetek. Fizetése 1907. törv. alapján összeírt javadalmi jegyzőJavadalma : községi pénztárból 700 korona, államsegély könyv szerint: mint tanító 703-68 korona, mint kán300 korona ós legszükségesebb bútorokkal berendezett tor 378 korona, ismétlő-iskola díja 100 korona, koregyszobás lakás. Kötelessége: az iskolaszék által ki- pótlék biztosítva. Német nyelv tudása szükséges.
jelölt osztályok tanítása és fiúismétlősök díjtalan veze- Lakás: két szoba, konyha, kamra, faszín, istálló és
tése ; faiskolát kezeli. Kellően fölszerelt kérvények ólak. Schifferdecker Ferenc, plébános. (1824—1—1)
f. évi október 11-ig alulírotthoz küldendők. Kántori
A tóvárosi (Komárom m.) államilag segélyezett
teendőkben és orgonálásban jártasak előnyben része- községi polgári leányiskolánál egy segédtanítónői állás
sülnek. Pigay István, iskolaszéki elnök, Tar (Heves). betöltendő. Javadalmazás : 1400 korona, fűtés és törvényszerű lakásbér. Pályázhatnak mennyiség- és ter(1815—1—1)
BTadarasaljai (Bars m.) plébániabeli róm. kath. mészettudományi szakcsoportra képesített okleveles
kántortanítói állomásra október 13-ig igazolt orgo- polgári iskolai tanítónők. A letelt tanévben és jelenleg
nálással és énekléssel, művelt tudással, vallásosságra is működő helyettes tanítónő a választásnál előnyben
fektetett erkölcsös viselettel bíró okleveles tanítók részesül. Fölszerelt kérvények Tóváros község iskolapályázhatnak. Tannyelv: magyar. Tótul tudni kell. székéhez címezve, f. évi október 11-én déli 12 óráig
A nyugdíjjal pályáról lelépett kántortanítónak évi nyújtandók be az alulírottnál. Fittler Sándor kir.
(1825—I—1)
jövedelme, két korpótlékot belefoglalva, legújabb hiva- tanácsos, iskolaszéki elnök.
talos javadalmi összeírás szerint ekképen alakult ki:
A rudariai községi elemi népiskolánál a tanítónői
zsarnóczai kir. erdőhivatal pénztárából 1421 korona állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000
58 fillér, előleges havi részletekben; Élesmart fiók- korona készpénzfizetés 2. Tisztességes lakás, konyhaközség pénztárából 85'04, havi részletekben ; madaras- kerttel. A. magyar nyelven szerkesztett, magyar hoaljai erdőkincstári munkásoktól, az erdőhivatal útján nossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű béátalányként december hóban egyszerre kifizetve, lyeggel ellátott és a nagym. vallás- és közoktatásügyi
211-58; különféle ingatlanok értéke 103; lakás: 200 minisztériumhoz címzett folyamodványok folyó évi
értékelve; tűzifa, készen az erdőben, saját fuvarozás- október hó 23-ig lvrassószörény vármegye közigazgatási
sal, 30 m., 60 ; ugyanannyi tanteremfűtésre, ingyen bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909 szept. hó
befuvarozva; kántori ostyasütés 8 ; stóla 100 korona. 29-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. (91/h—I—1)
Összesen: 2189 korona 20 fillér. Kötelesség: mindenSzerény igényű, oki., róm. kath. kántortanító-helyetnapi és ismétlő-iskolában tantervileg tanítani, naponta test keresek. Fizetés : megállapodás szerint. Andrásfa
a szentmisénél és más egyházi szertartásnál orgonával (Vas). P. h. Lőrintz, kántortanító.
(1834-1—1)
és énekkel résztvenni, ostyákról templomi szükségHrachovistyei
ev.,
tót
tannyelvű
iskolához
tanító,
letre és mindennemű templomi harangozásról gondos- esetleg tanítónő kerestetik. Fizetés: leányegyháztól
kodni. Kérvények az iskolaszékre címezve, az esperesi 118 korona, engedélyezett államsegély 882 korona.
plébánia-hivatalhoz, Geletnekre küldendők.
Kellően fölszerelt kérvények nyitrakrajnai lelkészi
hivatalhoz küldendők.
(1844-1—1)
(1823-1—1)
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Gyöngyösszentkereszt község iskolaszéke községi elemi iskolai rendes tanítói állásra pályázatot
hirdet. Ez állomás javadalma: 1. 1000 korona törzsfizetés és a törvényes korpótlék, szolgatartás 40 korona,
irodaátalány 10 korona. 2. Az újonnan épült iskolánál
tisztességes lakás: 2 szoba, 1 konyha és faházból áll.
3. 556 LJ-ül kert és 30 korona kertilletmény. Tartozik az osztatlan VI. osztályú mindennapi és az
ismétlő-iskolai tanulókat tanítani. Kötelessége : minden
3-ik vasárnap, minden szombaton a misénél közreműködni, böjti litániákat tartani és hittant tanítani.
Ezért a javadalom a következő: a temető és a templomtér kaszálási joga és '/a hold föld használata.
Faiskolakezelésért 50 korona. Személyes megjelenés
kívánatos. A szabályszerűen fölszerelt kérvények folyó
évi október hó 15-ig hozzám küldendők. Gyöngyösszentkereszt (Vas in. Vasútállomás, pósta helyben),
1909 szeptember hó 27-én. Pindinger Pál, iskolaszéki
elnök.
(1828—II—1)
Az apczi (Heves m.) róm. kath. iskolaszék tanítói
állásra október 22-ig pályázatot hirdet. Választás:
24-én. Állás a megerősítés után azonnal elfoglalandó.
Fizetése: 1. A hitközségtől: 320 korona; az iskola
épületében 1 szép, nagy szoba és 1 előszoba (mely
konyhának is felhasználható); kertilletmény címén
20 korona. 2. Államsegélyből 680 korona és esetleges
korpótlékok. Kötelessége: a reábízott osztályokat
tanítani ós a gazdasági ismétlő-fiúiskolát vezetni; a
gyermekeket mindennapi istenitiszteletre elvezetni,
templomban reájuk felügyelni és a kántort szükség
esetén helyettesíteni. Nős tanítók házassági levelüket
is csatolják. Kellőleg fölszerelt kérvények Ébneth
József iskolaszéki elnök címére küldendők.
(1829-1-1)
A csökmöi ref. egyház nőtanítói (5-ik) állomására
pályázatot hirdet. Fizetése: a) egyház pénztárából
évnegyedenként előre fizetve 400 korona; b) államsegély, havi előleges részletekben, 600 korona; e)
ötödéves korpótlék az államtól; d) tisztességes lakás,
kerttel. Kötelesség: az egyháztanács által évenként
megjelölendő mindennapi, esetleg ismétlő-iskolai osztályok egyházkerületi tanterv szerinti tanítása. A
három felső leányosztályoknál a kézimunka tanítása.
Okmányokkal fölszerelt pályázatok f. évi október hó
16-ig adandók be, alulírott iskolaszéki elnökhöz. Állomás azonnal elfoglalandó. Szabó Bertalan ref. lelkész,
iskolaszéki elnök.
(1830—1—1)
A kistótlaki (Vas) róm. kath. iskolánál a tanítói
állásra október 15-ig pályázat hirdettetik. Fizetése :
a községtől készpénz, földjárandóság és fa fejében 776
korona, államsegély 224 korona, azonkívül csinos lakás.
Folyamodványok főt. Hann Károly esperes úrhoz,
Rábaszentmártonba küldendők. Nyelv: magyar-német.
(1831-1-1)
Máhomfai kath. iskolaszék ezer korona fizetéssel
önálló teendői állásra pályázatot hirdet október hó
13-ig. Férfi- és nőtanító pályázhat. Tóth, plébános.
(1832-1-1)
A mezőkövesdi polg. iskolához tanárjelöltet keresek. Fizetés: összesen évi 1600 korona. Igazgatóság.
(1835—1—1)
Az aknasugatagi (Máramaros m.) kincstári róm.
kath. népiskolánál megüresedett tanítónői állomásra
pályázat hirdettetik. Az állomás járandóságai: a) a
kir. bányakincstártól évi egyezer (1000) korona fizetés, illetve személyi pótlék; b) lakás természetben,
vagy ennek hiányában háromszáz (300) korona lakáspénz ; c) 84 kg. só ; d) az iskola fűtésére fordítandó
26 űrköbméter tűzifa. A nagyméltóságú m. kir. pénzügyminiszter úrhoz intézett, keresztlevéllel, tanítónői
oklevéllel, működési bizonyítvánnyal fölszerelt és egykoronás bélyeggel ellátott kérvények folyó évi október 30. napjáig Müller Károly, apát-főesperes úrhoz
(Máramarossziget) nyújtandók be.
(1836—1—1)
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Demjéni róm. kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás: a községi pénztárból
különböző címeken 261 korona 60 fillér, államsegély
356 korona, stóla 60 korona, kert, szántóföld, 16 kat.
hold 988 -öl, párbér mintegy 120 házaspártól egyegy véka rozs és 40 fillér, lakás. Kötelesség: a tanítói és kántori teendők (ez utóbbinál, az itteni szokáshoz alkalmazkodó) végzése. Kérvény okmányokkal
az iskolaszéki elnökhöz (1\ erecsend, Heves megye)
küldendő. Választás október hó 20-án d. e. 9 órakor.
Pályázók szíveskedjenek személyesen megjelenni.
(1842-1-1)
Jászteleki (Jászberény mellett) rendes tanítói
állásra október 15-ig pályázat hirdettetik. Kötelessége : 1., II. fiúosztályt, minden második évben az
ismétlő-fiúosztályt is tanítani, a felsőbb osztályú, és
ismétlő-fiúkat a fatenyésztésben gyakorlatilag oktatni,
növendékeivel az istenitiszteleteken jelen lenni. Javadalma : a községtől 800 korona, lakásdíj 200 korona,
kertátalány 20 korona és 200 korona államsegély.
Róm. kath., okleveles tanítók pályázhatnak. Az állás
november elsején elfoglalandó. Kérvények, oklevél,
keresztlevél, szabad vagy nős állapotot igazoló és
működési bizonyítványok eredetiben vagy teljes hitelességű másolatban a jásztelki iskolaszékhez intézendők.
(1847- l - l )
A perkoszovai (Temes vármegye) községi osztatlan elemi népiskolánál üresedésben levő és évi 800
korona készpénzfizetés, szabad lakás, 16 méter tűzifa
és a rendszeresített mellékdíjazással javadalmazott
tanítói állásra pályázatot hirdetünk. Megválasztandó
a helybeli róm. kath. hitközségnél a kántori teendőket köteles ellátni, mellyel a hitközségtől nyerendő
4 katasztr. hold haszonélvezete és. a szokásos stólajavadalmazás van összekötve. Pályázni szándékozók
szabályszerűen fölszerelt s magyar honosságukat igazoló kérvényeiket jelen hirdetmény beigtatásától számított 2 hét alatt alulírott iskolaszéki elnöknél nyújtsák be. Perkoszova, 1909 szeptember hó 27. Knelly
(1850—1 — 1)
Lajos, iskolaszéki elnök.
A palotabozsoki (Baranya m.) róm. kath. férfiosztálytanítói állásra lemondás folytán f. évi okt. 17-re
pályázat hirdettetik. Fizetése: polgári évre a hitközségtől 760 korona s kertváltság 20 korona, államsegély 240 korona, egy szobából álló lakás. Kötelességei : az előírt mindennapi osztályokat vezetni, a
gazdasági ismétlő iskolában tanítani, a kántoriakban
mindenkor segédkezni és helyettesíteni. A megválasztott köteles október hó 24-én állását elfoglalni. A
német nyelv bírása is megkívántatik. Személyes megjelenés, kis orgonapróba kívánatos és előnyös. Iskolaszék.
_
(1851—1—1)
A vágöri (Nyitra megye) róm. kath. népiskolánál
megüresedett osztatlan tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 484 korona község pénztárából, 510
korona államsegélyből áll. Természetbeni kétszobás
lakás és kertecske. Kellőleg fölszerelt folyamodványok
Markovics Mihály, iskolaszéki elnökhöz Krakovánba,
u. p. Trebeta október 14-ig beterjesztendők.
(1855—1—1)
Segédtanítói állásra pályázatot hirdetek. Javadalma:
lakás, teljes ellátás, tandíjpénz havi 25 korona. Okleveles pályázók, pályázónők október 10-ig küldjék
kérvényeiket a róm. kath. iskolaszék, Levelek címre.
(1861-1-1)

A kisgergei kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: 2'/a hold föld 40 korona, párbér 624 korona 62 fillér, készpénz 139 korona 90
fillér, stóla 70 korona, tandíj 80 korona, államsegély
57 korona; összesen 1000 korona. Természetbeni lakás
és házikert, melyben a kertészetre is oktatja a gyermekeket. Választás október 12-ón. Kérvények az
iskolaszéki elnökhöz, Sarkeöy Ferenc plébánoshoz,
Litke (Nógrád m.) intézendők.
(1863--I—1)
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Tiszakürt nagyközség kültelki községi jellegű
iskolájában lemondás folytán üresedésbe jött tanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. Fizetés:
1000 korona készpénz, ötödéves korpótlék, a gazdasági ismétlő-iskola tanításáért évi 100 korona tiszteletdíj, iskolaszolga-tartásra 80 korona évi átalány, 2
szoba, konyha, kamara, pince, istálló, ól stb., lakás
és mintegy 800 G'-öl területű kert haszonélvezete,
amelyben azonban a gazdasági ismétlő-iskola növendékeit tanítani tartozik. Kötelessége : az l—Yf. vegyesosztályú mindennapi és gazdasági ismétlő-iskola tanítása, azonfelül, ha az illetékes egyházi hatóság megbízza, a 2 külterületi iskolában az egyházi hatóság
által adandó tiszteletdíjért a róm. kath. vallástan
tanítása. Áilamérvényes tanítói oklevéllel bíró, róm.
kath. vallású egyének szabályszerűen fölszerelt pályázati kérvényeiket „Községi iskolaszéki Elnökség Tiszakürt" címre f. évi október hó 20-án d. u. 5 óráig
nyújtsák be. Az állás a választás napjától számított
2 héten belül elfoglalandó. Községi iskolaszék.
(1853—II—1)
Az igazságügyi m. kir. miniszter úr közvetlen fennhatósága alatt álló kassai m. kir. javítóintézetnél
betöltendő családfői, esetleg családfősegédi állásra
ezennel nyilvános pályázatot hirdetek. A családfő az
állami tisztviselők X. fizetési osztályában évi 2000
(kettőezer) korona fizetést és 810 (nyolcszáztíz) korona
lakáspénzt, a családfősegéd pedig a XI. fizetési osztályban évi 1400 (egyezernégyszáz) korona^fizetéstés
720 (hétszázhúsz) korona lakáspénzt kap. Úgy a családfő, mint a családfősegéd a növendékek étkezésénél
teljesítendő felügyelet fejében „fizetés természetével
nem bíró" évi 350 (háromszázötven) korona élelmezési
költségben részesül, mely járandóság helyett azonban
ingyenes élelmezést is adhat az intézet. A családfő
(osaládfősegéd) a reábízott intézeti növendékeket neveli
és tanítja az intézeti igazgatóság utasításai szerint-,
mely célból egész idejét és életmódját az intézet háziés napirendjéhez kell alkalmaznia. Hetenként azonban
egynapi (vagy két félnapi) és évenként négyheti szabadságra van igénye. A családfői (családfősegédi)
állásra csak okleveles elemi vagy polgári iskolai tanítók
pályázhatnak, akik születési, végzett tanulmányi,
eddigi működési, továbbá egészségi és családi állapotukat feltüntető eredeti bizonyítványaikat tartoznak
pályázati folyamodványukhoz csatolni. A zenében és
a rajzban való jártasság előnyt biztosít a kinevezésnél.
A pályázati folyamodványt sajátkezűi eg kell megírni
és azt a hivatali felsőbbség útján legkésőbb a f. évi
október hó 30-ig közvetlenül hozzám benyújtani. A
kinevezés egyelőre csak egyévi próbaidőre fog szólani
s a véglegesítés csak egyévi, minden tekintetben
kifogástalan szolgálat után következhetik be. Kelt
Kassán, 1909. évi szeptember hó 30-án. Latzkovszky
Lajos kir. tanácsos, igazgató.
(1865—III — 1)
A dclányi közs. iskolánál nyugdíjazás folytán
megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdetek,
javadalma: lakás, mely áll: két szobából, konyha,
istálló, kamra és fészerből. Készpénz 100 korona a
községi pénztávból és 900 korona államsegély. Pályázati határidő: október 10, a választás október 11-én
lesz. Az iskolaszékhez címzett kérvények alulírott
iskolaszéki elnöknél nyújtandók be. Ludany (Nógrád),
1909 szept. 30. Gróf Pejacsevich Mikó Endre, iskolaszéki elnök.
(1867-1—1)
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József fonomimikai eljárása a legKérjen prospektust. Kiadja
az
»Első Galántai Könyvnyomda,
Galánta" (Pozsony m.). (isgi—vm—1)
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Játék a tanítók dolga,
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket használják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák
az I. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához,
a/ új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva,
osztályonként 6 koronáért, a Ifi. és IY. osztályokéihoz
pedig egyenként 5 koronáért Zima Jánosnál Budapest, VII., Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg.
(1496—XII—5)

A gyermek első tanítójának,
Juhay Antal gyakorlati vezérkönyvének példátlan
sikerét bizonyítja, hogy legújabban már az ötödik,
az új tantervhez és utasításhoz alkalmazott kiadása
hagyta el a sajtót. Kapható Ziina Jánosnál Budapest, VII., Thököly-út 45. Ára 6 korona. (1579-V1-4)

Az

iskolák

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

Dustless"-szel

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Í)ustless"-gyár:

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171—48—36)

Kérem a tisztelt tanító urakat,
ajánljanak vaskereskedésembe jő házból való, keresztény fiút tanulónak. Felvételéhez német nyelv tudása
előny. Az illetőnek szívességét előre köszöni Wolf
Ferenc, Nezsider (Moson m.).
(1747-11—2)

Tanítók segítsége!
Minden állami, községi és áll.-segélyes iskolánál meg
kell lenni és már most küldendő föl a kir. tanf.-hez
jóváhagyás végett a jövő évre szóló tananyagbeosztás
(részletes tantervezet) és órarend. Az egytanítós iskolák kidolgozott, falra függeszthető, hónapokra és hetekre felosztott Hoffmann-féle részi, tantervezete 1 K,
órarenddel 1 K 20 f. A III-VI. oszt. egy teremben
80 f, órarenddel 1 K. Két oszt. egy teremben 60 f,
órarenddel 70 f. Egy oszt. külön 30 f, órarenddel 40 f.
A külön osztályok egyszerre rendelve 1 K 50 f, órarendekkel 2 K. Póstaportó 10 f. Az összeg előre küldendő be! Huszár Aladár, Szatmár.
(1477-VI1-6)

HARMÓNITJMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban Bzállít:
PAJKR REZSŐ ésTÁRSA
BUDAPEST,
X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentee szállítás.

Részletfizetésre 8 koronától feljebb.
Tanerőinek külön százalékengedmény.

(63—52—39)
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P Á R T O L J U K A IIOXI I P A R T !
f?T»Q y .
szállítja a miniszterileg ajánlott a
r X c b l l L A J többszörösen kitüntetett, mély fekete,
hamar száradó, tartós és használatkész

Iskola tábla-mázat.
Egy '/1 bádogszelence •/« klg. 18 m' ter.
kor. 7.—
8
„ . >/«
„
/« „ 9 m' ter.
„ 3.60
, drb isk.-táblaináz-ecset
„ 2,—
, pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel n -.80
Kakasz, szállítólevél
„ —.40
Új m á z o l á s i és vonalozásl utasítással.

G r e s c h i k Gyula,
L Ő C S É N .

(1526—V—5)

Sérvben szenvedőknek!
Keleti-féle legújabb cs. és kir. szab.
sérvkötő pneumatikus gummipelottával, a legtökéletesebb a maga
nemében ! Nem csúszik, nem okoz
kellemetlen nyomást és rendkívül
kitűnő fekvése által felülmúl minden más gyártmányt. Arak : Egyoldalas 12 K. Kétoldalas 24 K.
Gummi görcsérharisnyák, egyenestartók, orthopédiai fűzők, testegyenesítő-gépek, műlábak, műkezek valamint a betegápolás és
betegkényelemhez való összes cikkek saját gyáramban legpontosabban készülnek. Nagy, képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

K E L E T I I.,
orvosi műszergyáros, Budapest,IV.,
Koronalierceg-utca 17. A főtisztelendő szervita-rend zárdapalotájában. Alapíttatott 1878. évben.
(657—XII—5)

LAPJA.

MOGYOßOSSY
CIMBALOM
kitüntetve: Budapest
1896, Pécs 1907, London
1908, Bécs 1907, aranyérmekkel és díszoklevéllel stb. Acél belső szerkezet feltalálója, szabadalmak a világ összes
kultúrállamaiban cimbalomra és gramofonra.
Heged űosztály-vezető :
Bárány Dezső, híres mes- .
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak.
Kérjen áijegyzéket 1 Legnagyobb magyar cimbalomgyár. Mogyoróssv Gyula, m. kir. szab. hangszergyára, Budapest,' Itákóczi-iít 71.
(934—26 -13)
Horovitz Adolf, Nagyszombatban, melegen ajánlja
következő rajzfüzeteit:

Népiskolai rajzfüzet.
6 lap, ára 6 fill. Tanítóknak 100 db nettó 4'50 kor.

Legjobb rajzfiizet.
8 rajzlappal, ára 8 fill. Tanítóknak 100 db nettó 5 kor.

Legjobb minőségű rajzfüzet.
Nagyobb alak, G rajzlap, ára 12 fill. Tanítóknak
100 db nettó 9 kor.

Vázlatfüzet kitéphető lapokkal.
Ezen olcsó és jó vázlatkönyvre a vidéki népiskolának
nagy a szüksége Kemény hátlapon, perforált, kiszakítható lapokkal, úgy, hogy az elhasznált lap esetleg
megőrizhető. 16 vázlatlappal 16 fill., nettó 12 fill.
24 vázlatlappal 20 fill., nettó 15 fill. Valamennyi
füzetből mutatvány 40 fill, beküldése mellett (bélyegekben is) bérmentve.
(1731—111-3)

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA
orgona-

és harmónium • gyára

PÉCSETT.
T u H / n t i n y v e / e
í

elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-

képezdék, valamint az ország összes taninté« zetei
számára a legújabb kiadásban nálam

•
k

í
5

S
9

megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanárjelöltek részére kaphatók az összes forgalomban levő jegyzetek.
Állandóan raktáron vannak a világirodalom újabb és nevezetesebb termékei.
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek,
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára.

t
*

P»

i
S

B

Részletes k ö n y v á r j e g y z é k

mindenféle iskola részére. Egy vaskos kötet 3 K 50 f.
Kapható csakis VADAY JÓZSEF ig.-tanító címén.
Nagyváradon. (Heti és havi beosztás.) (1739-IV-2)

ingyen!

i

T O L D I

L A J O i

1

könyvkereskedő.
Budapest, II. ker., Fö-utca 2. szám.
(1338-X—6)

mm «»

A Vaday-Szász-féle

Részletes Tananyagbeosztás

MiiHlennomü füWilá£ONÍtfts«ul ItéMXSégtfut x/.0lKÁl0k.
i

Ajánljuk kitűnő hangú és erős szerkezetű légnyomatú (pneumatikai)
orgonáinkat jutányos árak mellett,
művészies kivitelben. Raktáron
kitűnő hangú harmóniuinok minden nagyságban (170 koronától 1000 koronáig). Mindennemű
javításokat, hangolásokat és átépítéseket olcsón vállalunk. Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
Alapíttatott: 1867. (655 -26—10)

P
»•

Magyarország Vármegyéi
Iskolatáblai térképrajzokban. A módszeres földrajztanítás nélkülözhetetlen segédeszköze. Ára 55 fillér.
Bármely kézikönyv mellett használható. Kapható:
Vaday József közs. isk. igazg. címén, Nagyváradon.
(1767—1V-2)
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Első leanykiházasító-egylet
mint szövetkezet. Gyermek- és életbiztosító-intézet
Budapest, Vf., Teréz-körút 40—42. Az intézet saját
házában. Alapíttatott 1863. évben. Ezen intézet a
gyermek- és életbiztosítás minden nemével foglalkozik, a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyösebb föltételek mellett. Ismertetővel, tervezetekkel és mindennemű fölvilágosítással készséggel szolgál úgy az intézet igazgatósága, mint az egyes vidéki főügynükségek,
(1121—V—3)
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Ne vegyen zongorát!!!
míg

(1200-30—9)

legújabb, zongorákról szóló
árjegyzékét meg nem hozatta, melyet

REMÉNYI
zongora-osztálya,

készpénzért vagy részletfizetésre
legjutányosabb áron

EHRENTREU ÉS FUCHS
testvéreknél

BUDAPEST, Vi. ker., Teréz-körút 8/k.
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Telefon 88 59. "
'
(208—40-311
reme
k szabásban, elegáns kivitell ü IUI 1U l u l l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot

] í fnríntpft

Kraus/. F . ín

Társa

óriszabó-lizlete, VIII. ker., RAkócíi-út 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20-52-40)

FEIWEL LIPÓT ntóda lBkolspaaoi.
BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7.
készülékek és
óvodaberendezések gyára.
Kívánatra
megküldi
újonnan
kiadott árjegyzékét, ingyen
és bérmentve.

(»—52—40)

Huszár Aladár iskolai könyv- és papírkereskedésében
Szatmáron kaphatók a következő — minden tanítóés tanítónőnek nélkülözhetetlen — művek :

llpest, Király-u. 58.,
ezen lapra hivatkozva ingyen és bérmentve küld ^
U.j és használt zongorák, ( t C O O G í t
pianiuók a legolesóbbtól a legfinomabbig. Űj zongorák 280 írttól följebb, 30 havi részletfizetésre is.
Régi pianiuók és zongorák újakra becseréltetnek.

0 r g o it a- II a r in ú n i usn o k,
elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban
szállít:
Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár,

STOWASSER J.
csász. és kir. udvari szállító, a
liangfokozó-gerenda, az Ocskaiés a Rákóczi-tárogató feltalálója.

BUDAPEST.

Főiizlet: II., Lánchíd-u.5.

Gyár: II., öntőház-u. 2.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült,elismertlegkiválóbb minőségű vonósés fúvóhangszereit
AUgyiirorgz.legnagyobb vonös
és furóhaiigszcirk gyára.
Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bérmentve.
(35-52-40)
Tauerökuek külön kcdvczméiiy.

Gyakorlóiskolai Kalauz
szerkesztette líodnár Gáspár a ped. tanára, ára bérmentve 2 korona. Lecketerv a falusi, nem szaktanítós
gazdasági ismétlő-iskola részére. Összeállította Tölgyesi Lajos. Ára bérmentve 90 fillér. Az összeg előre
küldendő be.
(1674-VI—2)

A földrajzi atlaszra
vonatkozólag a t. tanítói karhoz
intézett s e lap f. évi 34. számában
közzétett kérelmét újlból szíves
figyelembe ajánlja a Magyar Földrajzi Int. R.-Társ.
1790-111-2)

Izr. vallású, oki. tanítónő kerestetik

két elemi iskolai tanuló mellé, aki hittant is képes
tanítani. Javadalma: október elejétől június 15-ig
terjedő időre teljes úri ellátáson kívül háromszáz korona. Német anyanyelvűek előnyben részesülnek. Megkeresések Nagyszénásra (Békés megye), alulírotthoz
intézendők. Szol 1 ár Pál, igazgató-tanító. (1738-1-1)

SCHUNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIK. ÜDVAKI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója,
(658)
BUDAPEST.
(52-18)
Föttzlet: IV., Magyar-utca 10». és 18. Gi/ár: IV.,
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 10.
Magyarország

legnagyobb ós villamos erőre berendezett hangszergyára.

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve,
tlaruióuiumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

44

NÉPTANÍTÓK

Cserélek

bS-li

G

<t

ff II gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel
(II. rész) 3 K; 48 csinos és dallamos előjáték
(II. rész) 2-40 K. /ámító Károly, Szegcd-Rókus.
(1376—Yl-6)
r í . J í egy Pajkr-féle kilencváltozatú, térdregiszI j I u U U teres, öt évig használt, európai rendszerű
harmónium. Iiácz Károly kántortanító, Szentbékkálla
(pósta Köveskál, Zala megye).
(1549—1—1)
éves fiamat és 10
leányomat oktatná
és az irodai teendőkben segédkezne. Kezdölizetés:
havonta 80 korona, lakás, fűtés és világítás. Az állás
állandó, fizetésjavítással összekötve és azonnal elfoglalandó. Ajánlatok iskolai bizonyítvánnyal Glatz Gusztáv bútorkereskedőhöz, Poprádra intézendők.
(1678-1—1)

Tanítónőt keresek éves

( V o r p l n p bármely kisvárosban vagy alföldi nagyUaClGlUC községben működő tanítópárral erdélyi
nagyközségből, kéttanerős állami iskolától egy tanítónő és egy tanító. Pósta, vasút helyben, két város
és nagyobb fürdőhely közvetlen közelében, gazdáikodásra kiválóan alkalmas vidék, kellemes szolgálati
viszonyok. Ajánlatok „Csere" cím alatt poste restante
Marosvásárhelyre küldendők.
(1735—III—1)

Nevelönöt keresek L T S S A "

Ä

polgári osztályra készítendő elő. Ezen oktatáson kívül
a zongorát, a német és francia nyelvet köteles tanítani. Fizetése : teljys ellátáson kívül évi 1000 korona,
folyamodók forduljanak ifj. Nagel Vilmos földbirtokos úrhoz, Mezőkovácíháza (C«anád megye).
(1791-1—1)
P c p F p I állami óvónő Tolcsva hegyaljai nagyközségUovl Cl bői olyan nagyobb városba, ahol gimnázium
vagy reáliskola van. Cím : „Állami óvónő".
(1812-1-1)

nyomtatványok 1 K. MaÁllamsegély15»kéréshez
gyarázófüzet (VI. javított kiadás)

1 K. 80 db nyugta 1 K. Lengyel Béla, Farkasaszó
(Szatmár m.).
(1846—1—1)
M a r v óo M ó r á i tudományos műszerek gyára
ITidlA Cö ItlCICl Budapest, VI.,Bulcsú-u. 7. Telefon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m.
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint.
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok,
közetek stb. Állami és nem állami iskolák legcélszerűbb bevásárlási forrása.
(25—26—20)
igazgató-tanító 6 tanerős, pestmegyei
Cserél áll.
nagyközségből, családi okokból sürgősen

bárhová. Róm. kath. kántorságból 1000—1500 korona
mellékes. Vasút, pósta, távirda helyben. Különféle
iskolákkal bíró nagy város közelben. „Igazgató" Kiskunfélegyháza, poste restante.
(1811 — 1—1)

Csinos, díszes
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Stampay ének-és imakönyve,
(XVI. kiadás. 25« oldal. 24 oldalas kotla ingyen.)
amely 30 és 50 filléres kötésekben, tízre egy ingyen
példánnyal kapható Köbölkúton, (Esztergom m.)jövő
tanévben áremelés nélkiil bővítve lesz.
(1551—XX -2)

Tanítónő kerestetik pusztára,
három kisfiú mellé, a II. és III. elemi osztály tanítására, egy pedig óvóköteles. Német nyelvet tanítók s
a háztartásban segédkezők, evangélikus vallásúak
előnyben részesülnek. Egyszerű levélben írt ajánlatok
igények megjelölésével Márkus József intéző címére,
Cservenka (Bácska) küldendők.
(1741 -I—1)

Keresztény vallású nevelönöt keresek
két, a IV. elemibe járó fiam mellé. Tanítási nyelv:
német - magyar. Javadalmazás : teljes ellátáson kívül
32 korona havonta. Arcképpel ellátott ajánlatot kér:
Kreutzer Márton földbirtokos, Szászszentjakab (SzolnokDoboka m.).
(1783 — 1 - 1)

Református tanítót vagy tanítónőt
keresek leánykáim tanítására, levizsgáztatására (elemi
I., II.). Fizetés : havi 20 korona és ellátás. Ajánlatokat mielőbb kérek. Csorba Pál, Papitanya (u. p. Bakta,
Abaúj megye, vasút Forróencs).
(1790—1—1)

Osztatlan nép iskoláknak
csendes foglalkoztatáshoz, legalkalmasabb segédeszköz minden osztályban a Helyesírási Gyakorlatok íl—VI. oszt. számára, egy füzetben.
Ára 30 fillér. Kapható Vaday József közs. isk.
ig.-tan. címén, Nagyváradon.
(1655—IV—2)

Minden tanító készen kapja
az általa vezetett osztály tananyagbeosztását, óratervét, órarendjét és haladási naplóját, minden
osztály részére. Kapható kizárólag Dosztál Kálmánnál, Dicsöszentmárton. Árjegyzék ingyen.
(1800-IV—2)

tíIBIÍÍ
POLGÁR SÁNDOR
orv. mii- és kötszerésznél
(Iípest, VII., Erzsébet-körűt 50.)
legjutányosabban beszerezhetők
a legjobb találmányú sérvkötök, összes betegápolási
eszközök és kötszerek, kaskötők, e g y enestartók, orthopédiai fűzök és járógépek,
valamint műláb és mükéz
saját műhelyében a legpontosabban készül. Képes árjegyzék
ingyen és bérmentve, csak megadandó, mily tárgy szükségeltetik.
(449—20—14)

vászonkötésben jelent meg a „Tanítók Tárcanaptára",
mely 50 fillér levélbélyeg előleges beküldésével rendelhető meg: „Kiadóhivatal, Szatmár, Templom-köz 2."
L
címen.
(1482—VI—5)
Budapest, 1909. Nyomatott a m, kir. tud,-egyetcmi könyvnyomdában.
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NÉPTANÍTÓK LAPJA.
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R .

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.
BUDAPEST,

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r i Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetveuketted részét
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG:
KIADÓHIVATAL:
BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.
MAGI. KIR. EGTETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3.
Kéziratokat n e m a d u n k vissza.

Till. KER.,

Nemzetietlen irányok.
(—r.) A tudóst, az írót és a művészt
egyaránt hevíti a gondolat: újat teremteni. Ezzel a vággyal csak távoli rokonságban áll a mi ú. n. szociológus tudósainknak, szociálista íróinknak és modern
művészeinknek jelszava: le a régi szellemmel és az ósdi irányokkal. Emberi
mivoltunk legrégibb patinája m a g y a r ;
érthető tehát, hogy a jelen intézményeinek és törekvéseinek elsősorban magyar jellegét a k a r j á k letörülni ezek az
emberek.
Meglett férfiak nehezebben követnek
új csapást; de a tudást szomjazó iljak
lelkéről m á r könnyebben letörülhetik
az iskola magyar zománcát. Az ifjúságé
legféltettebb kincsünk: a jövő. Szociálista
összejöveteleken és fölolvasásokon, szociológusok társaságában és folyóirataiban ezért oly örömmel látott vendégek
a főiskolai és egyetemi hallgatók. Új
irányzatok teremtménye a Galilei- meg
a Bólyai-kör, hol az intelligens magyar
ifjúság hitevesztettjei terjesztik az „új
igazságokat".
Elmúlt m á r az a kor, amidőn „romlásnak indult hajdan erős magyar". Sem
az oktalan bizakodás, sem a nagy peszszimizmus nem indokolt ma már. Elismerjük, eljövendő messzi századok homályába is elér a szociálizmus hangja és
talajt t u d verni a mélységek mélységén,

a sajgó emberi szív fenekén. Ma még
csak azok nálunk szociálisták, akik t á mogatást, eljövő hasznokat várnak a
szociálizmustól; de vájjon majd nemlesznek-e olyanok azzá is, akik nem kényszerből, hanem tiszta meggyőződésből
vallják magukat szociáldemokratáknak?
Ezekkel, valamint a szociológia terjedő eszméivel, melyek t a l a j t kaptak
maguknak már az ország intelligenciáj á b a n is, számolni kell. Komolyan, jóakarón, latbavetve mindent, el kell készülni
azokra az eshetőségekre, amelyeket ezek
az eszmék a jövőben megteremthetnek.
Nagy igazságokat hangoztat a szociálizm u s ; csak az ezekből levont következtetések helytelenek sokszor. Igaz, hogy
az egyén — legyen bár férfi vagy nő —
súlyos terheket hord vállán az élet
ú t j a i n : igaz, hogy ezzel szemben a legnehezebb sorsban élő munkásoknak egyéni
kilátásai — jogai — a legkisebbek: de
ebből nem az következik, hogy a köm, a
haza bármely tekintetben és bárminő
részlegességben is megdöntessék. Mert
igazi egyéni jólét és teljes egyéni jogosultság soha sem lehet ott, ahol nem
tisztelik a más j o g á t és a más boldogságát.
A haza egyénekből áll. Tagja a szociálista is, meg a szociológus is. Onma
g á t J j a z t e l L t e h á t meg az a szocio-

M

/ c .

NÉPTANÍTÓK L A P J A .

fogalmát. N e legyen föltétlenül egyenlő
ez a viszony; m e r t k o m m u n i z m u s lesz
belőle. De ne legyen egyoldalú sem,
m e r t m á s k é p abszolutizmusra vezet. TJgy
éljen az ember az emberek k ö z ö t t , hogy
mások is megélhessenek. Ezért vétkezik
a szociológia ós szociálizmus, h a a haza
tiszteletét kiszorítani igyekszik a k á r a
néptömegek, a k á r az intelligencia lelkéből. Igaz, a fejlődés — melyre a szociológusok annyiszor h i v a t k o z n a k —
megdönti az előítéleteket; de a haza
nem előítélet. Fölfogásaink a vallásról,
alkotmányról, nemzetről a hasznossági
elveket évszázadokon á t és v a l ó b a n szolgálták. Igaz, az emberi t e r m é s z e t önző.
Aki n e m táplálkozik, elpusztul. D e elvész
az élet küzdelmében az is, a k i t nem
hagyunk enni. Ki védi a más, a sok
érdekeit az egyén ellen, ha n i n c s h a z a ?
Meleg fészek nélkül m e g f a g y n a k a meztelen fiókák. A gyenge, a t e h e t e t l e n
ember a köz t á m o g a t á s á r a szorul.
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és n e m a kozmopolita eszmékben keresik, akkor a szociálizmus jövendőjének
perspektívája
hamarosan
megtisztul.
Jelszavai a k k o r elvesztik ridegségüket,
megaranyozza ő k e t egy vonzó nüánsz,
és azok hódolnak m e g előtte, akik m a
legnagyobb ellenségei — a gazdagok.
im

rr
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Ajovo ískoinja.

írta: Balogh Tál.
Világszerte általános az elégületlenség a
modern iskolával. Benne látja a közvélemény
egyik okozóját az új nemzedék dekadens szellemének. Nemcsak a mi bajunk ez; hasonló mizérián évődnek más nagy kultúrnemzetek is. S már
évtizedek óta fűtik az elméket, forralják az eszméket, háborog a vita, hogyan kellene ez állapoton segíteni. De úgyszólván eredménytelenül.
Mert a feladat korszakos, megoldani nehéz, s
kísérletezésre az iskola kényes terület.
A XIX. század hatalmas evolúcióba hozta az
emberiséget, az iskolát azonban túlterhelte s
jóformán tönkre is tette. Ez meddőn küzködik
szertelen anyagával és elérhetetlen céljaival, a
kor követelő igényével s a saját gyarlóságaival.
A mérleg passzív csaknem az egész vonalon, az
A m i k u l t ú r á n k b a n és t á r s a d a l m i üzemre való ráfizetés progresszív, s büszke
életünkben sok visszásság van. H a n e m civilizációnk méltán tarthat attól, hogy e vállalatánál csődbejutás fenyegeti.
az ú j eszmék hirdetői ne a k k é p e n töreVége a diadalérzetnek, mely a „régi iskola"
kedjenek a meglevő visszásságokat kiir- rombadűltekor a lelkeket annyi szép reménnyel
tani, hogy bent pusztítsák a meglevő izgatta. A közszellem végleges felszabadulását,
jót, külföldön pedig hirdessék elmara- ennek garantált jövőjét láttuk abban, hogy az
d o t t s á g u n k a t . Vallási, faji, n e m z e t i elő- ifjúság kimenekülhetett a régi rendszer szűk
ítélet nélkül, tisztán a m a g u n k emberi eszmeköréből, nyűgös fékei, merev formalizmusa
közül. Ma kénytelen önbírálatunk elismerni, hogy
előnyét és boldogságát kell k e r e s n ü n k : a régiek korlátolt ismeretanyagukkal az oktam o n d j a az ú j igazság. Azonban előnyét, tásban alaposabbak voltak és silány eszközeik
boldogságát nem m i n d e n e m b e r ugyan- dacára, jó nevelőknek váltak be. Egészséges és
abban leli meg. Ami nekik előítélet — karakteres nemzedék került ki az ő kezük alól:
a vallási, faji, nemzeti élet teljessége — a XIX. század nagy dolgokhoz termett emberei
amaz ódon rendszertől kapták a képesítést.
az másnak épen boldogság lehet. A fejA „modern iskola" többet és többfélét tanít:
lődés igazolni fogja t a n í t á s u k a t : hirdeti sokat markol, de keveset fog. Szélesebb alapra,
az ú j irányzat. A z o n b a n bizonyos, hogy mélyebb alaposságra törekszik s akaratlanul a
mai állapotunk is é p e n a fejlődés ered- felületességnek lesz terjesztőjévé. Levegője szabadabb, de hidegebb, kevés súlyt vet a forménye.
mákra, de annál gépiesebbé lesz. Ami azelőtt
Az idő fogja m a j d m e g m u t a t n i , mi a céhbeli mesterség és iparművészet volt: az iskola
divat és mi az igazság. H a m a j d szere- munkája gyárszerű tömegprodnkcióvá lett. A
t e t e t is prédikálnak a piacon a szociá- tanítóerők úgyszólván szakmányosan szervezvék
listák (a szeretet is előítélet?), h a m a j - s kiki csak a saját szaktárgyával gondol: a tananyagok összhangzatos, lélek- és jellemképző
dan a hazaszeretet h a t a l m a s erőit is hatását senki sem vizsgálja. A „modern tanár"
a maguk j a v á r a t u d j á k t ő k é s í t e n i ; ha nem akar s ily viszonyok közt nem is tud több
az egyén j ó l é t é t a köz boldogulásában lenni a szaktárgy docensénél; egész hivatása,
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összes képességei a didaktikában merülnek ki.
Arra sem ideje, sem kedve, hogy pedagógiával
foglalkozzék és tanítványaiban növendékeket
lásson, kikkel a tárgydiszciplinán kívül is törődni
kell. A mai iskola megszűnt nevelni; ezt a
munkát teljesen áthárította a szülői házra, azzal
a fikcióval mentegetődzve, hogy a nyilvános
oktatásnak nincs módja, nincs is joga beavatkozni a családi magánjogok szféráiba. Szerinte
a nevelés magánügy, míg az iskola a közügyet
szolgálja kizárólag: megteríti a tudás asztalát
a rája éhezők számára; az emésztés a tanulók
dolga, gondozásuk pedig a szülőké.
E félszeg és könnyelmű felfogásnak rettenetesek a következményei. Főleg ama rétegekben, hol a gyermek nevelésével a szülői ház
sem törődhet, vagy nem szeret azzal vesződni.
A kenyérkereset és háztartás gondjai az emberek
nagy miliőjét teljesen lekötik, apák és anyák
energiája az élettel való harcok megvívásához
kell;' a gyermek beérheti vele, ha eltartják s
nem szenved szükséget. Nevelésére a szülői gond
vajmi ritkán bír kiterjeszkedni. Átlagban a családok nem is tudnak hozzá; a módosabb elem
a gyermeket instruktorokra bízza, a léhább elem
szórakozásai után lát, s a gyermek magában
marad. Mindez az embersokaság tükrében korunk szomorú képét mutatja be, mely meglátszik az új nemzedékek silányuló kvalitásain:
fegyelmezetlen és kiélt, satnya és koravén, önző
és fáradt, élvezethajhász és nyavalyákkal megvert voltában, amik alágördítik a dekadencia
lejtőjén. A közvélemény e nyomorúságokért
méltán teszi a neveléssel nem törődő iskolát
felelőssé.
Mutatkozik is már e téren a reakció világszerte, még pedig két irányban. Az óvatosabbak,
kik a létező állapot felforgatásától ockódnak,
beérik a pedagógiának adandó módszeres engedményekkel, a mai tanterv keretei közt. Ezek
azt hiszik, hogy a szaktárgyak diszciplínáiban
elég nevelő erő van, csak ki kell jobban használni. A merészebb elmék rendszerváltozást
kívánnak, mely az individuális irányzat felé közeleg s céljait a művészi összhangzat kultuszában,
napközi diákotthonok vagy internátusok útján
keresi. De hogy az ily reform mibe kerül s
hány nemzedékbe tart, amíg általán megvalósítható : arról hallgatnak a tervezők. Végre a
radikális elem kész kimondani, hogy a nevelés
épúgy közügy, mint az oktatás: a világban
derék emberekre époly szükség van, mint tanultakra, s így joga van ahhoz is, hogy olyanokat
neveljen magának. Mely doktrína persze egyértelmű a gyermekek kisajátításával bizonyos
korévekre a család s a magánjogok köréből.
íme, a főbb ellentétek az iskolareform korszakos kérdésében. Valamennyi mégis találkozik
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ott, hogy az iskolának nevelő hivatása van, s
ha eddig elhanyagolta, rá kell szorítni. Csak az
nem bizonyos, mi módon.
*

E kérdésről nemrég egy magyar könyv jelent
meg Gaál Mózes főgimnáziumi igazgató, az
ismert pedagógiai író tollából. A mű terjedelme
és kiállítása szerény. Címlapján olvasható, hogy
a kiadványt a közokt. minisztérium támogatta.
Szürke borítékján azonban szinte programmatikus
címet visel: „A jövő iskolájáénak nevezi magát,
anélkül, hogy merész új tervezet vagy zajkeltő
allűrök fűződnének hozzá.
Csöndes elmélkedéseit tartalmazza egy tapasztalt szakembernek, ki az iskola igazi hivatásával,
a gyermeklélek szükségleteivel s az életkövetelésekkel teljesen tisztában van; mindezek összefüggő voltáról pedig mondanivalója van.
A hét fejezetre osztott tanulmány eredetileg
egy szűkkörü hallgatóságnak szólt, a budapesttisztviselőtelepi kaszinó termében, hol a szerző,
mint az ott működő állami középiskola feje, a
tanítványok szüleinek olvasta fel szakaszonként. De hozzáférhetővé akarta tenni a nagyközönség számára is; kiadta hát könyvben tanításait. Vajha sokan lapoznák s az intelmeket
még többen megszívlelnék.
E könyvben nincsenek ieformelméletek, meglepő koncepciói a tanrendnek és módszernek,
nem forgatja fel a létezőt, nem eszel vagy
importál kipróbálatlan újításokat. Mindössze ama
törvényeket melegíti fel, melyeken minden iskola
épült s amiket nem szükség kodifikálni, mert
minden szív tud róluk, de amik ellen annyiszor
vétkeznek az emberek: peccatur intra et extra
muros. Ezek a szeretet törvényei.
Gaál Mózes is azt vallja, hogy az iskolának
nemcsak oktatnia, hanem nevelnie kell. A hozzávaló módszert azonban a szív kódexéből állapítja meg s az egész nevelési problémát a
szeretet-élvre vezeti vissza.
A szeretet minden józan és természetes pedagógiának elválhatatlan társa: alfája és ómegája.
Gyermeknevelés, melyből a gyermek iránt való
szeretet hiányzik, oktalanság és természetellenes.
Mert megfosztja a nevelést attól, ami neki lelket, vért, meleget, szárnyakat és foganatot adna,
amikre a gyermeknek szüksége és joga egyaránt
van. Az a rideg antipedagógikus szellem, mely
a szülői ház kényelmében s az iskola közönyében vetekedni látszék, egész nemzedékeket tett
kárvallottakká és szerencsétlenekké. S e szellem
szinte gyógyíthatatlan betegségbe ejté mindkét
intézményt, mióta család és iskola közt vacuum
tátong, mely a gyermek érdekében egymásra
utaltakat úgy eltávolítja kölcsönösen, hogy alig
tud egy a másról s egyáltalán nem törődnek
41*
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egymással. Gaál könyve ez űr mélységeibe pillant, bogy azokat betöltse, iskolát és szülői
házat újra összehozzon, tartós kapcsokat teremtsen köztük, a gyermekek iránt tartozó közös
szeretetük jegyében.
Mert ahogy a szülők nem nélkülözhetik az
iskolát, az iskola sem lehet el a szülői házzal
való bizalmas érintkezés nélkül. A természetes
és benső viszony kettejük közt úgy állhat helyre,
ha a családi tűzhely még az iskolaköteles kor
előtt beválik a gyermek előiskolájául, a nyilvános intézet nagyobbszerű családdá alakulhat
át neki, a szorgalmi idő alatt pedig a kis és
nagy iskola, a szűkebb és tágabb családi kör,
egymást összhangzatosan kiegészíteni törekszenek.
Gaál Mózes megszívlelendő intelmekkel szól
e könyvben a szülői lelkiismerethez, mi módon
rakhatják le zsenge növendékük lelkében a jóravalóság alapjait: hogyan kedveltethetik meg
velük a rendet s tisztaságot, a munkát és kötelességet, bírhatják bizalomra, szoktathatják igaz
beszédhez és illendőséghez; hogyan kell vele
bánni, őt foglalkoztatni, teste épsége, lelki egyensúlya fölött őrködni. S mindezt nemcsak a melegszívű ember- és gyermekbarát humanizmusa
mondatja vele, hanem a számító pedagógus is,
aki azokra az évekre gondol, mikor a gyermek
fel fog vétetni majd a nagyobbik családba: az
iskolába, s ennek a szülői házból hozott alapokon kell okszerűleg tovább építeni a jellemfejlesztés s az elmeművelés feladatai körében.
Az iskolai pedagógia dolgában e könyv mélyen
szánt, intenzív és összhangzatos nevelés eszméit
hirdeti; sokoldalúan világítja meg a tárgyat,
itt szociális, ott esztétikai, majd higiénikus vagy
etikai szempontból vizsgálva a nevelő feladatát,
kapcsolatban az iskola köteles programmjávai.
Ez utóbbiról keveset mond; csak egyszer céloz
rá a mai isko'a fonákságaira, midőn kereken
kijelenti, hogy a „jövő iskolájában" a bizalmat
kell uralkodó elvvé tenni: „s az úgynevezett
tekintély, a maga hiányos vagy helytelen fegyelmező-eszközeivel, mint hasznavehetetlen ócskaság,
a lomtárba való; a katedra félelme, a bizonyítványok holt betűi, a merő tanítás és feleltetés
csak másodrendű dolgok a nevelés munkájában".
Majd így kiált fel: „Öleljük szívünkhöz azokat,
akiknek azt tanítjuk, hogy minden ember testvérünk ; példaadásunk pecsételje meg tanításunkat, különben a reánk bízott ifjúság nem
egyéb aktánál, melyet hivatalos sablonok szerint
kell évről évre elintéznünk."
A szeretet-elv irányozza őt, midőn a szociális
érzés fejlesztéséről elmélkedik. Neki egyenlően
kedves minden gyermekarc az iskolában. Nem
is akarja róluk elűzni a derűt, mert azzal képes
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állandóvá tenni figyelmüket s tudásszomjjá változtatni kíváncsiságukat. Súlyt helyez rá, hogy
a gyermekek is egyenlőknek érezzék magukat
egymás közt s az egész intézetben összetartó
testületi szellem fejlődjék, ami egyaránt nyilvánulhat az iskola falai közt, vagy rajtuk kívül,
a játszótéren s a társas érintkezésben. Gondja
van rá, hogy ez egyenlőségre a tanárok szintúgy ügyet vessenek s növendékeiket hozzátartozóiknak tekintsék, akikkel együtt dolgoznak,
játszanak, kirándulnak, családtagjaikat szívesen
látják, szükség esetén tűzhelyüket is fölkeresik.
Kedvenc gondolata, hogy szegény tanulók az
intézet napközi otthonában kapjanak ellátást s
az intézeti asztalnál az igazgató és tanárok közt
ebédeljenek. Bíztatja a jobbmódú családokat,
hogy gyermekük pajtásai közül néhánynak
nyissák meg olykor vendégszeretetüket, s maguk
a szülők is közeledjenek, érintkezzenek egymással. A szociálpedagógia céljait hathatósan
mozdítja mindez elő úgy a növendékek, mint
a tűzhelyeik s a társadalmi közszellem javára.
Súlyt helyez arra is, hogy az ifjúság az ipari
munkával megbarátkozzék, tanáraival gyárakat
látogasson, a termelés módját ismerni, a munka
értékét becsülni tanulja, s vágyat érezzen, hogy
ügyességével az intézet majdani foglalkoztatóműhelyeiben, hol hetenként pár órát iparosmesterek vezetése alatt tölthet el, maga is beváljon.
Ez a szellem sugározza be elmélkedéseit,
mikor az önművelés módszereiről, a jótékonyság
iskolai gyakorlatáról, a szépérzék és testi erő
fejlesztéséről szól, vagy kiterjeszkedik a koedukáció finom, az iskolai feminizmus kényes s a
nemi felvilágosítás diszkrét kérdéseire. Mindenütt
az 'öntudatos pedagógus s a harmonikus lélek
szeretete szól a szülőkhöz gyermekeikről.
Elég két idézet, amik az egész könyvet jellemzik. A régi iskola rideg építkezésén, szűk
udvarán, homályos folyosóin, kalitkaszerű termein eltűnődve, így sóhajt fel: „Oh adjatok a
diákoknak tágas udvart, melyet lombos fák
szegélyeznek, adjatok napsütötte folyosókat,
falain az egyhangúságot megbontó falfestményekkel; tegyetek nekik minden ablakba jóillatú,
élénk színű, egyszerű virágokat, amik gyönyörködtetik a szemet s bizony a szívet is." Majd
szociális hitvallását e szép sorokkal pecsétli meg:
„Jobbá és hasznosabbá tenni az új nemzedéket:
íme, ez a célja a társas érzés nevelésének: ha
jobbá lesz, akkor több szeretet, ha pedig hasznosabbá lesz, akkor több munka lesz a világon.
Mindkettőre szükség van. A szeretet közelebb
hozza egymáshoz, a munka előbbre viszi az
embereket. . . . Nos, hát mi, kik neveléssel foglalkozunk, tegyük meg az első lépést, törjünk
ú t a t . . . Vigyük be az iskolába emberséges szí-
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vünk egész melegét s tegyük családdá azt,
melynek legfőbb törvénye a felebaráti szeretet."
*

S most hadd mondjak az ismertetett műről
némi kritikát is. Róla kapott benyomásaim egy
hasonlattal összegezhetők.
Valami búsz éve, hogy Bálcosi Jenő szabad
előadást hirdetett Kolozsvárt „egy ismeretlen
drámáról". Bele is fogott, színhely és szereplők
megnevezése nélkül. De alig hogy túlért az
expozíción, a haligatóság ráocsúdott az ismeretlenre és élénk suttogással szedte le a lepelt
— Hamletről. Csakugyan a dán királyfi, e tiszteletreméltó régiség volt a fölfedezés tárgya. Az
előadó azonban egészen ú j világosságot vetett
rá s a kolozsváriak nem győztek betelni az új
beállítású Hamlet csodálatával.
Majd így vagyok most én, mikor Gaál Mózestől „A jövő iskolájá"-t forgatom. S bizony
mások is úgy lesznek vele, mikor az író szavainak hatása alatt magukba mélyednek. Valamennyien sejteni kezdjük, hogy ilyen iskolával
már volt leiekben dolgunk, majd ráismerünk,
— miként a kolozsváriak a Hamletre — hogy
a leírt intézet tulajdonkép a „mienk", vagy
szakasztott amaz „ideális iskola", melyről oly
jól esett valaha álmodoznunk, mikor a valóságban oly keservesen éreztük hiányát. Ilyennek
kívántuk volna az iskolát magunk s a hozzánktartozók javára, csak nem tudtuk ennyire világosan elképzelni, berendezni s működésbe hozni,
ahogy a szerző most leírta.
A gondolat szép, a szándék nemes, a cél
sokat ígérő. Bizonyos szkepticizmust mégsem
fojthatunk el, midőn realizálásának nehézségei
jutnak eszünkbe. Ilyen iskolához egy ember
ideálizmusa nem elegendő. Társak kellenek hozzá
a tanári testületben, kik époly ideálisták, mint
vezetőjük. Szükség van jó médiumokra a tanulókban, kik az ily szellemű irányítást felfogni,
követni, s a szülőkben, kik azt méltányolni s
támogatni képesek. Kérdés, megtalálja-e az úttörő, hogy célhoz jusson, mindezeket: a megfelelelő talajt, a kívánatos anyagot, környezetet
és eszközöket?
De Gaál Mózes e kérdésre hamar megfelelhet.
Az ö könyve nem álomlátás, hanem eszmei
programmja a szerző tanintézetének, melyhez
most épülnek a falak a népliget közelében.
Hatodik éve, hogy ideiglenes födél alatt készül
tanártársaival és tanítványaival ott a „jövő
iskolájá"-t megteremteni. S ez a mélylátású,
erősfejű, szívós akaratú székely meg is teszi,
amit ennyi lendülettel föltett magában.
Nincs egyéb hátra, mint hogy okos könyvéhez szerencsét és intézetének teljes sikert kívánjak.
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A népiskolai énektanítás
főbb kérdései.
— Második közlemény. —

írta: Seprődi

János.

Sztankó Béla már szinte húsz évvel ezelőtt
megkezdte az idegen anyag kiküszöbölését.
Méhnernél 1891-ben megjelent népiskolai énekfüzetei már jóleső feltűnést keltettek ezirányú
törekvésükkel. * Azóta sokat javult a helyzet.
Egyesek, mint pl. Kecskés Ernő, a legjobb
akarattal igyekeznek ebben az irányban haladni,
de a tankönyvek nagy többsége bizony még ma
is igen nagy tarkaságot mutat. Igen sokan vannak még ma is köztünk, akik nem félnek az
idegen dallam népiskolai tanításától; mert
részint már megszokták nézni a múltból, részint pedig ott látják az idegen dallamok
özönét jelenben is a felsőbbfokú (pl. polgári
iskolai) énektanításban.
Ha a felsőbbfokú tanításból nem akarunk
teljességgél kizárni minden idegen dallamot, ez
még nem azt jelenti, hogy teletömjük a polgári és középiskolai tankönyveket idegen dallamokkal. Aminthogy csakugyan szomorúsággal kell néznünk az olyan tankönyveket, aminő
pl. a Berecz Ede és Erney József szerkesztésében megjelent, több részből álló Dalfüzér
is. Ez egyike a legelterjedtebb tankönyveinknek s amint találomra a 11-ik részt (1901-iki
kiadás) összeszámoltam: a benne lévő 49 dallamból 41 teljesen idegen s csak 8 darab
magyar.
Vájjon lehet-e, szabad-e az ilyen tankönyvet
magyarnak nevezni?
Zavarja még az elemi iskolai énektankönyvek készítőit az a körülmény, hogy egynémely
idegen dallamocska a sok használat folytán
annyira beévődött a köztudatba, mintha nem
is idegen, hanem magyar dallam volna. Ilyenek azok a valóban klasszikus egyszerűségű
német gyermekdalok, amelyek költői melegségükkel s a gyermeki lélekhez illő hangula* Egyik ismertetője pl. így kezdi: „Régóta várjuk
már azt a bátor embert, aki megkezdje a harcot az
ellen a nem is kozmopolita, de határozottan nemzetellenes zene- és énektanítási irány ellen, melyet idegenből ideszakadt, hosszúhajú zenemesteiek honosítottak meg Magyarországon, bosszantva fülünket,
rontva ízlésünket, mételyezve magyar zenei érzékünket s már-már azt a meggyőződést érlelve meg, még
a legjózanabb észjárású magyar koponyában is, hogy
alapos tanításra a magyar nóta nem alkalmas." És
így végzi : „Kérve kérek minden tanítót, hogy e
füzetkéket vegye meg. Sohse végzett annál hazafiasabb munkát, mintha növendékeinek még meg nem
vesztegetett érzékét ezeknek vezetése mellett fejleszti
tovább és soha sem tanultak még azok könyvet hamarabb, mint e vérökből fakadt dalokat meg fogják
tanulni." Sárospataki Lapok. 1891. évf. 266. 1.
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tukkal szinte ellenállhatatlanul kínálják magukat a tanításra. Hogy példát is említsek, ilyen
az a labda-dal, mely Hallod-e, Tali te kezdetű
szöveggel (esetleg más szöveggel is) igen sok
elemi tankönyvünkben megvan. * Egyik indulónak, másik népdalnak nevezi, pedig a legtisztább polka-dallam. Weber I. R. szerepel néhol
szerzőül, pedig az Erk-Böhme-féle nagy Deutscher Liederhort (Leipzig, 1894.) III. kötetének
318. lapján az van róla írva, hogy 1711 óta
egész Németországban mint vadászdal ismeretes.
Még az ilyen népszerű, kedves idegen dallamoknak is c-ak abban az egy esetben volna
helyük a népiskolai énektanítás anyagában, ha
hasonló szépségűt, épen oly alkalmast a magyar zeneköltészetben nem találnánk. Erre
azonban fényesen rácáfolnak egyedül a Sztankó
tankönyvei is, amelyek a magyar népzeneköltészetnek egész tömegét ölelik fel s szinte bámulatot keltenek aziránt, mi mindenre alkalmas
és mennyire kitiinö eszköze a tanításnak a
magyar népdal.
3. A népdal és népzene viszonya a tanításhoz. Mikor arról van szó, hogy a népiskolai
énektanítás anyagát egészen magyarrá tegyük,
ezidőszerint — sajnos — alig van egyéb,
amire támaszkodhatnánk, mint a népköltészet
és népzene.
Be kell vallanunk, hogy bizony a mi úgynevezett irodalmi gyermekköltészetünk sem
szövegben, sem zenében nem elég gazdag, s
ami nagyobb baj: nem elég klasszikus. Ha van
e tekintetben különbség, a költésnek a mai
fejlett műveltségi viszonyok között ez a legnehezebb fajtája; s el kell ismernünk, hogy
prózai meseirodalmunkat leszámítva, irodalmi
gyermekköltészetünk egyéb fajtái egyáltalában
nem állják ki a versenyt a külfölddel.
Hogy példát is említsek: nálunk Pósa Lajos
a főfő gyermek-költő. Dalocskái, versecskéi
csakugyan évtizedek óta elárasztották a magyar
gyermekvilágot. Nagy népszerűségre tett szert
s használt is munkásságával; de sajnálnunk
kell, hogy nincs e költészetben sem költői erő
és eredetiség, sem egyszerű természetesség.
Csilingelés, csengés-bongás, formai ügyesség
van benne, de egyébként tele van (ha ugyan
lehet így szólani) ürességgel, s ami szintoly
baj: tele van a magyar lélektől idegen érzelgősséggel. És humor, ami ezt mérsékelné, egy
csepp sincs benne.
A gyermekdalok zeneköltőivel még gyengébben állunk. Tán az egy Tihanyi Ákost emlegethetjük nyugodt lélekkel, mert Sztankó és
* L. pl. Bartalus István féle Énekiskola. 1906. I.
20. 1. — Kecskés Ernő. Énekgyakorlókönyv. 1907.
II. 8. 1.
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Kecskés Ernő, Hoós János, Erődi s még egypár ember enemű munkássága inkább csak
alkalmazott költészetnek látszik. A tanítás munkájában szükséges és szép dolgok, de tisztán
csak a költőiség mértéke alá állítva, alant
maradnak.
Ilyen körülmények között igazán nem igen
van egyebünk, mint a népköltészet. Sztankó
Béla érdeme, hogy ezt az igazságot egész jelentőségében fölismerte s ami ennél sokkal többet
ér: hogy magát és tankönyveit szívvel-lélekkel
ehhez a fölismert igazsághoz alkalmaztat. És
valóban csakis az ő könyveiből ismerjük meg
ennek az igazságnak egész jelentőségét.
Nem akarok az általános pedagógiai és nemzeti szempontokról szólani, mert hiszen azok
mindenki előtt egyszerre világosak, de fölemlítem például az ú. n. gyermekmondókákat vagy
kiolvasó verseket. Már Sztankó első bírálóinak
föltűntek s valóban nincs is ezeknél semmi
alkalmasabb, amivel a tanítást el lehet kezdeni.
Ezek kapcsolják össze a gyermek-szobát a
nyilvánossággal, az anya ölét az iskolai paddal,
s ezek a legtermészetesebb átvezetők az utcáról és sánc martjáról a műveltség épületébe.
Csudálkozom, hogy Sztankónak épen ez a
kezdeményezése, a gyermekmondókák belevonása a tanításba, olyan kevés követőre talált.
Félek, hogy a tanítóság igen gyermekesnek,
haszontalannak látja ezeket. Pedig teljesen téved
s tévedésének oka, hogy csak magát nézi s
nem akit néznie kell: a gyermeket. Sem az
ének, sem általában a tanítás megkezdésére
nincsenek ezeknél alkalmasabb eszközök. Ezek
az iskolát, amely csak az én gyermekkoromban is jórészt a rémület és félelem tanyája
volt, a természetes jókedv és életöröm kertjévé avatják. Hogy a külföld erről alig tud
valamit, az senkit se kedvetlenítsen, mert ez
a Sztankó munkásságának s így a mi egész
elemi énekoktatásunknak egyik legeredetibb és
legértékesebb vonása.
A Sztankó könyveiből tudjuk meg azt is,
hogy a népköltészet régibb és újabb termékeiből a lehető leggazdagabb s minden tekintetben megfelelő tanítási készletet lehet összeválogatni. A legkülönbözőbb hangulatokra és
alkalmakra vannak jó, tanító példák a népköltészetben. Ami pedig a zeneelméletet és általában a zenei részt illeti, valóban csodálatos az
a gazdagság és sokoldalúság, ami ritmusban,
dallamban, időmértékben a tanító rendelkezésére áll. Régóta foglalkozom a népköltészettel,
mégis nagyon meglepett, mikor a Sztankó
könyveiben láttam, hogy a legkülönfélébb ritmikai képletekre, a legritkább hangnemi kitérésekre, a legszokatlanabb ütemkeveredésekre
egyszerű és természetes példát lehet találni a
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népzenében. Amit a külföldi énektanító csak magagyártotta, nyakatekert példán, gyakorlaton tud
a tanulók szeme és hallása elé vinni, mindarra a mi népzene-költészetünkben a legegyszerűbb és legterme'szetesebben folyó dallampéldák kínálkoznak. Es valóban, egyhamar nem
is tudnék olyan esetet, hangulatot, zenei sajátságot említeni, amelyre a magyar népköltészetben meg ne lehetne találni a szükséges szemléltető példát.
De mikor a népköltészetet a tanítás anyagába belevisszük, van egy pár olyan körülmény és igazság, amit nem szabad elfelejtenünk.
Ilyen például, hogy a nép a maga dalait és
dallamait nem pedagógiai célból készíti. Tehát:
ha minden ének-pedagógia és zeneelméleti
tételre találunk szemléltető példát a népköltészetben, ebből még egyáltalában nem következik, hogy a népköltészet minden terméke
megfelel a pedagógia föltételeinek. Az a való
igazság, hogy e tekintetben a legkényesebb
ízléssel s szigorú válogatással kell eljárnunk.
A szomorú tény pedig az, hogy a tanítók
nagyobb része nem igen tud erről s a Sztankóféle tankönyveken kívül alig van még tán egy,
amelyben e tekintetben kivetni való darabokat
ne találnánk.
Legkönnyebb a szövegek fölismerése és megválogatása. Mégis azt látjuk hogy egyesek nem
irtóznak egészen hitvány, sőt némileg erkölcsrontó dalokat és divatos kuplékat megtanítani
az iskolában. A kis 8 éves fiam pl. a Gül baba
operett népszerű kupiéját tanulta meg az iskolában, többek közt a következő épületes szöveggel :
Ha kimegyek a Főtérre,
Benézek a mészárszékbe ;
Vigyázzatok májosok,
Megesznek a gyárosok!
Ihajja h a !

Még egy szakaszára emlékszem, amelyben a
korcsmáról s egy-pár itce pálinkáról volt szó.
Az utca, színház, sokszor maga a család is
elég akadályt gördít a vallás erkölcsi nevelés
elé. Minek súlyosbítani azt ilyen selejtes, léha
szövegekkel ?!
Nemcsak az olyan szöveg értéktelen, amelyben illem- és erkölcssértő kitételek, gondolatok
vannak, hanem kivetni való minden olyan szöveg, amelyben nincsenek építő, nevelő, erkölcsnemesítő érzések és gondolatok. Ha az előbbi
brutális szöveget kivételes esetnek vesszük is,
bizony igen sok szöveget találunk, amelyből
semmit sem lehet tanulni, legföljebb olcsó, útszéli elmésséget és ízléstelen viccelődést. Mit
szóljunk pl. a következő szöveghez, melyet
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egyik előkelőbb
tam ki:

elemi

tankönyvből

halász-

Cigánynak nem kell a kóta,
Azért mégis szép a n ó t a ;
Szép is, meg j ó is a nóta,
Kivált ha neve : banknóta.

Még feltűnőbb eltévelyedések származnak
abból a balhitből, hogy maga a dallam, eltekintve a szövegétől, nem lehet erkölcsrontó.
Már a régiek nem voltak e tekintetben egy
véleményen. Sokan és sokáig azt tartották,
hogy a zene a legártatlanabb művészet, amelylyel csak jóra lehet nevelni az embert. Ez
azonban egyáltalában nem igaz. Már a görögök tudták, hogy az ifjái lelket semmivel sem
lehet annyira befolyásolni, mint a zenével, s
azt is tudták, hogy vannak elpuhító, asszonyos
érzelmeket ébresztő hangszerek, pl. a fuvola.
Sőt azt is tudták, hogy minden hangnemnek
— tehát dallamnak — megvan a maga különleges hatása, amely az ifjúi lélekre épúgy lehet
rossz, mint jó.
Ma meg egészen világos előttünk, hogy vannak üres, tartalmatlan dallamok, amelyek határozottan léha, útszéli érzéseket keltenek. Az
ilyenek, ha tán nem is magákban véve, de a
hozzájuk fűződő gondolatok (refleksziók) révén,
a legérzékenyebb rontói lehetnek a gyermeki
léleknek.
Széltében találjuk tankönyveinkben a szerel"
mes, sőt pikáns népdalok dallamait. A tankönyvírók, Isten tudja miféle ösztönből, sietnek belevinni a tanítás anyagába minden fölkapott s hirhedtségre jutott dallamot. Egyébként jó tankönyvben láttam már a Borsi Mári
libája, sőt a Kisasszony Pozsonyba dallamát
is. A legnagyobb tévedés azt hinni, hogy elég
az ilyen és efféle dallamok szövegét kicserélni
mással. Mert a szerelmes népdalnak szerelmes
a dallama is, a léha szövegnek csak léha lehet
a dallama is. Aztán, ha más szöveget teszünk
is alája, eredeti szövegét megtanulja a gyermek a nagyobb testvérétől, az utcáról, a színházból. Lehet, hogy anélkül is megtanulja, de
legalább nem az iskola kezdeményezéséből támadnak lelkében az időelőtti s épen azért
reánézve veszedelmes érzések és gondolatok.
Ez a most jelzett gondatlanság (mert annak
kell neveznem) úgy el van terjedve felsőbbés alsóbbfokú énektankönyveinkben, hogy vele
kapcsolatosan egy újabb ferdeség állott elő: a
dallamok és szövegek összecserebelése és önkényes változtatgatása.
Már azt is káros eljárásnak tartom, mikor
egyes zeneköltők valamely szöveget újra megzenésítenek s ezzel fölöslegesen zavarják a
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tájékozódást. De már valóságos bün ismert népdalok olyanforma elferdítései, aminők pl. ezek:
A virágnak megtiltani nem lehet,

Hogy ne bámulja a tiszta kék eget, stb.
Továbbá:
Három levele van az epernek,

Három hibája van az embernek:
Kissé csacska, kissé macska, hiú is,
De ne gondold, csak a lány,
Olyan bizony akárhány fiú is.
Édes anyám, ha eljössz emerre,
Iskolánknak ablakán tekints b e ;

Ott látsz engem szépen csendben

vigyázva,

Hogy töröm az eszemet,
Vakarom a fejemet hiába.
Ez a vakaródzó költészet egyik legelterjedtebb énektankönyvünkből való, amelyből magából több hasonló badarságot lehetne összeszedni.
Kisebb-nagyobb mértékben el van ez a szabadosság terjedve az egész tankönyvirodalomban,
s ha végét nem szakítjuk, előbb-utóbb a népköltészet megme'telyezéséhez vezet. A szöveg
érdekében már többször és többen fölszólaltak,
de amint látjuk, kevés sikerrel. Tisztán zenei
részről még senki sem vizsgálta tudtommal ezt
a kérdést, legyen szabad tehát külön is fölhívni rá a figyelmet.
(Folytatása következik.)

A kolozsvári kongresszusról.
jírta: Szabó Elemér.
Az állami tisztviselőknek szeptember 25—
26-án Kolozsvárott tartott III. kongresszusán
az állami tanítók orsz. egyesületét Havas Pál
egyesületi elnök és JBartha Pál egyesületi főtitkár, áll. el. iskolai igazgatók képviselték.
A kongresszus elnöke: Batthyány Tivadar gróf,
a megnyitóbeszéd keretében meleg szavakkal
üdvözölte az állami tanítók megjelent képviselőit is. Az elnöki megnyitó után a szakegyesületek kiküldöttei üdvözölték a kongreszszust, amely üdvözlések sorában Havas Pál
gondosan megválogatott, az érdeklődést fölkeltő
és a szíveket megnyerő üdvözlőbeszéde köztetszésben részesült, s midőn kijelenté, hogy az
állami tanítók orsz. egyesülete egyetemlegesen
belépett az állami tisztviselők orsz. egyesületébe
és minden tekintetben az állami tisztviselőkkel
egyenlő elbánást kérnek, e kijelentést a kongresszus lelkes éljenzéssel és tapssal fogadta.
Mint a tanítóság soraiból kiemelkedett vezetőnek, jól esett látnom, hogy az állami tanítók
ügyeiknek képviselésére szerencsésen választották
meg Havas Pált, mert az ő komoly és tiszte-

LAPJA.

41. SZÁM.

letet keltő alakja, kellemes modora, ügyes előadói képessége és tartalmas fejtegetései már az
első bemutatkozáskor megnyerték a kongresszus
vezetőségének és a jelenlevő állami tisztviselőknek jóindulatát és rokonszenvét az állami tanítóság javára, s már előre is látható volt, hogy
az állami tanítóság méltánylást érdemlő óhajait
a kongresszus hozandó határozataiban kifejezésre
juttatja, illetve "azokat magáévá teszi, l'gy
is lett.
Ez alkalommal röviden tárom elő a történteket, legközelebb azonban bővebben fogok az
elért eredményekkel foglalkozni.
Az albizottságok, az előadói javaslatok tárgyalása folyamán, Havasnak az állami tanítók
érdekeire vonatkozó felszólamlásait helyeselték
s fölkérték, hogy azokat a javaslatokba való
bevétel végett, megfelelően szövegezve, nyújtsa
be, amely megbízatásnak a szünetelés folyamán
Havas eleget is tett.
Szeptember 26-án tartott plenáris ülésben az
albizottságok javaslatai, a Havas által benyújtott módosításokkal kiegészítve, változatlanul és
egyhangúlag elfogadtattak és határozatokká
lettek. A hozott határozatok értelmében az
állami tanítóság vétessék ki az orsz. tanítói
nyugdíjalap kötelékéből s az állami tisztviselőkkel egyenlő elbánásban részesüljön, kivéve az
elhalt tanító özvegye haszonélvezeti jogának
időtartamát, az elhalt férj által élvezett javadalmakra vonatkozólag. Az állami tisztviselők
özvegyei részére ugyanis háromhavi haszonélvezet, a tanítók özvegyei részére pedig az
eddigi időtartamnak, vagyis félévnek, mint már
szerzett jogoknak meghagyása, kéretett. Úgyszintén egyik kimagasló határozat hozatott a
lakpénz rendezése tárgyában is. Ebben azt kérik,
hogy az állami tisztviselők lakpénzének, a tiszti
lakpénznek megfelelő rendezéséig is, az állami
tanítók lakpénze az 1910. évi költségvetés terhére az állami tisztviselők mostani lakpénzének
megfelelően rendeztessék.
Az állami tanítóság hálás köszönettel tartozik
az állami tisztviselők orsz. egyesülete vezetőségének, főképen pedig: Batthyány Tivadar gróf
és Benedek Sándor elnököknek, Andor Endre dr.
főelőadónak és Körösi Henrik közp. tanfelügyelőnek, mint a lakpénzrendezési albizottság elnökének. Az illetők jóságos támogatásával a kongresszus magáévá tette az állami tanítóság óhajait
és jogos igényeit s az 1907. évi XXYI. t.-c.
alapján az állami tisztviselőket megillető elbánást kért számukra. Az állami tanítók orsz.
bizottságának vezetősége bizonyára megtalálja
a helyes módot arra, hogy az állami tisztviselők
orsz. egyesülete vezetőségének a tanúsított rokonszenves fogadtatásért és meleg támogatásért
háláját és köszönetét lerója.

39. SZÁM.
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Tanítók tanácsadója.
T. I. M. Ha az illető a tanügy terén kiváló szolgálatokat teljesített, csak akkor lehetne szó arról, hogy a
kir. tanfelügyelőség javaslatot tegyen a főispán útján a
kitüntetés ügyében. Hogy volna-e ezután ily fölterjesztésnek eredménye, azt természetesen nem tudhatjuk. —
B. E. Szmd. A tanítói oklevél, bár ennek alapján
bizonyos polgári jogokat gyakorolhat, magában véve
nem nagykorúsítja. Nagykorúvá vagy teljeskorúvá lesz
minden férfi és hajadon, ha életének '24. évét betöltötte, illetőleg a nő, éveire való tekintet nélkül, ha
férjhez megy. Ezt megtartja még akkor is, ha 24.
évének betöltése előtt özvegységre jut vagy elválik
férjétől. A 18. évét betöltött kiskorú azonban nagykorúsítható s ennek akkor van helye, ha a nagykorúsítás szükségessége fennforog és ha az illető saját
ügyeinek vitelére elégséges értelmességgel és képességgel rendelkezik. A nagykorúsítás iránt a gyámhatósághoz (árvaszék) kell fordulnia. — Sz. M. Bogsa.
1. Az államsegélyből nyert fizetéskiegészítésnek és
korpótléknak a magasabb nyugdíjigénybe való beszámításáért nem kell folyamodnia. A beszámítás és a
nyugdíjjárulék kivetése hivatalból történik. 2. A fizetéskiegészítési államsegélyt megelőző állomáshelyére
kapta; ez a mostani helyére át nem utalható. Az
iskolaszéknek a folyamodványhoz mindazon mellékleteket kell csatolnia, melyeket az Utasítás 25. § a előír. —
F. V. lily út. Bizonyos adónemek elősorolása után azt
kívánja tőlünk, hogy jelöljük meg azokat, amelyek
önt esetleg nem terhelhetik. Tanítói és kántori illetményeit azonban, amelyek a kivetés alapjául szolgáltak, meg nem ismerteti. Ezek nélkül pedig kérésének
nem tehetünk eleget. De különben is, ha lapunk ezen
rovatát figyelemmel kísérte volna, kérdéseiben teljesen
tájékoztatva lenne. — Kassa. Alig hisBzük, hogy az
illető ezredparancsnoksága kibocsátaná fiát azon a
címen, mert most álláshoz tudná juttatni. Az áthelyezés is nehezen megy. Különben tessék megpróbálni. —
Óvónő. A nyugdíjtörvények nem jelölik meg a korhatárt, melynek elérésén túl valakit nem vesznek fel
a nyugdíjintézet tagjai sorába. Ha csak most jutott
álláshoz, jelentkezése esetén a korra való tekintet
nélkül fölveszik. — Tudakozódó. Az oklevelet nyert
tanítókról és tanítónőkről a minisztérium nem vezet
nyilvántartást. — Z. A gazdasági népiskola, habár az
arra utalt tanköteleseket, nem szerint elkülönítve, két
gazdasági tanító is oktatja, egynek tekintendő, föltéve,
hogy a szervezésre vonatkozó hafcirozat máskép nem
rendelkezik. Az Utasítás 73. §-ának c) pontja akként
értelmezendő, hogy a gazdasági tárgyak tanításával
megbízott két vagy több tanító az ottani elemi iskolánál alkalmazott tanítókkal (tanítónőkkel) felváltva
köteles a közismereti tárgyak tanításában résztvenni. —
Gy. S. Dfldvár. A hitfelekezeti adó fizetésének kötelezettsége alól még az állami hivatalnokok sincsenek
fölmentve. Az pedig sehol sincs kimondva, hogy a
hitfelekezetek iskoláik céljaira 5°/o-nál magasabb adót
ki nem vethetnek, sőt a 46.249/1886. sz. a. kelt miniszteri rendelet felhatalmazza a hitfelekezeteket, hogy
5°/o-nál magasabb adót is kivethetnek s ennek behajtására a közigazgatási hatóságokat is igénybe vehetik.
Az már azután tisztán a hitfelekezetnek saját belügye,
ha a saját alkalmazottait a hitfelekezeti adó viselése
alól fölmenti. — B. I. Cspapi. Kivételes nősülési
engedély nélkül nősülhetnek és így nősülés tekintetében csakis a köztörvények és szabályok alá esnek a
közös hadsereg és honvédség kötelékébe tartozó azon
póttartalékosok, kik az 1889. évi YI. t.-c. alapján
mint tanítók vagy tanítójelöltek osztattak be vagy
helyeztettek át utólagosan póttartalékba, amennyiben
a 8 heti kiképzés céljából nem állanak tényleg szol-

LAPJA.

9

gálatban. A póttartalékba osztott tanítóknak és tanítójelölteknek tehát nősülés esetén nincs szükségük katonai hatósági engedély kieszközlésére. Azon tanítók
és tanítójelöltek, kik még sor alatt nem voltak,
kivételes engedély nélkül nem nősülhetnek. —
1 . M. I). A nem-magyar tannyelvű iskolába beiratkozott magyar tannyelvű tanköteleseket az 1907. évi
XXVII. t.-c. 18. §-ának rendelkezése szerint csakis
magyarul taníthatja s ezért semmiféle külön díjra
igénye nincs. Sokszor kijelentettük már e rovatban,
hogy oly esetekben, amidőn más valláshoz tartozó,
avagy más tannyelvű növendékek vétetnek föl az
iskolába, a tanító nem igényelhet külön díjazást és
csakis az iskolafenntartónak van megadva az a jog,
hogy az iskolafenntartási költségek viselésébe az érdekelt tankötelesek szülőit bevonja és pedig oly módon,
amint azt a népokt. törvény 45. §-a megállapítja. —
G. I. Mvshely, B. E. Bfaln. A nyugdíjintézetbe való
fölvételét megelőző szolgálati évét, még ha eziránt
folyamodnék is, most valószínűleg nem fogják beszámítani, hanem arra utasítják, hogy a beszámítást végellátása idején kérje. A közig, bíróságnak a hivatkozott
ügyben hozott határozatát itt többször ismertettük. —
L. R. A törvényes fizetéséhez hiányzó összeget, tekintettel annak csekélységére, államsegélyből nem fogja
megkapni. Kérje annak pótlását az iskolafenntartótól,
mert elvégre is ez vállalt szavatosságot a törvényszerű
fizetés kiszolgáltatása tekintetében. — Viola. A közölt
adatok alapján el nem bírálhatjuk évötödös korpótlékra való jogosultsiígát. Kérnie lehet. — Sz. T.
Mpócs. A rend azon a címen, hogy mindennemű más
anyagi hozzájárulás nélkül fenntart elemi iskolát, a
3°/o-os kisdedóvodai pótadó alól fel nem menthető.
Ezen pótadó a földadó, házadó, keresetadó, nyilvános
számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója,
bányaadó, tőkekamat-és járadékadó után százalékban
vettetik ki. — X. Y. Az Utasításnak hivatkozott szakasza világosan megjelöli, hogy a tanév közben 12.
életévét betöltött gyermek csak azon esetre írható be
az ismétlő-iskolába, ha a VI. osztályt sikeresen elvégezte. Minthogy pedig a felhozott esetben a tanuló
ennek még nem tett eleget, természetes, hogy a tanév
végóig a mindennapi iskolában tartandó. — B. G.
Felvincz. Értesülése merőben téves. A közig, bíróság
nem hozhat oly ítéletet, mely a törvény határozott
rendelkezéseivel ellentétben állana. A szükséges tudnivalókról nyugdíjkönyvecskéje útbaigazítja.

Egyesületi élet.
A Magjai* Iskolaegyesület

25 éves

j u b i l e u m á t ülte a m u l t héten. Az ünnepségen
képviselve voltak jóformán az összes kultúregvesületek, számos törvényhatóság s a kormány is.
Rákosi
Jenő elnöki megnyitója, Sznndy Károly
titkár jelentése, a küldöttségek üdvözlőbeszédei s a népdaloskörök versenye igazi ünneppé
avatták a gyűlést. A Himnuszt 2 7 6 tagú egyesített kar énekelte Hackl
N. Lajos országos
énekfelügyelő vezetésével s a gyűlés során külön
is szerepeltek a népi daloskörök, a fővárosi közönség rendkívüli érdeklődése közt. Valamennyi
kapott valami j u t a l m a t : zászlót, koszorút, karnagyi
pálcát. Az egyesületnek elévülhetetlen érdemei
vannak Budapest környékének magyarrá tételében s az ünnepi gyűlésen is számos tanítót tünt e t e t t ki jutalommal, a magyar nyelv sikeres ok-

NÉPTANÍTÓK

10

tatásáért. Az ezúttal megjutalmazott tanítók a
következők: 1 0 0 — 1 0 0 koronát kaptak : Edelmann
Rezső (Budakeszi), Szalay György (Ujhartyán),
Tihanyi Gusztáv (Budafok), Szabó Dezső (Csobánka); 5 0 — 5 0 koronát kaptak: Máriássy Sarolta (Csobánka), Miiller Ottilia (Pilisszentiván),
Pohánka Ödön (Csővár), Takács Sarolta (Pomáz),
Papp Vilma (Pomáz), Misialovzky Hedvig (Pomáz),
Hauk P é t e r (Kistarcsa), Boda Júlia (Szigetújfalu),
Mindák Béla (Püspökhatvan), Vogel Károly (Békásmegyer), Nasztics József (Rákoskeresztúr). A
népdalkör-vezetők közül 150 koronát k a p o t t Liptay János (Acsa); 1 0 0 — 1 0 0 koronát k a p t a k :
Tallósy János (Dunabogdány), Varga Gergely
(Fóth), Gaál István (Mezőkövesd), Szarka József
(Vácz); 5 0 koronát kapott: Schidló Bertalan (Szentendreizbég) ; elismerő díszoklevelet k a p o t t : Bencze
Oszkár (Újpest), Bazsant Vince (Dunakeszi), Strauch
Árpád (Rákospalota), id. (Szuchovszky Béla (Váczkisújfalu), Gallasz István Püspökhatvan), Bazsant
János (Galgamácsa) és Zsoldos Antal (Fóth).

— A Krassószörénymegyei

Tanítóegye-

s ü l e t m u l t héten t a r t o t t a közgyűlését Resiczabányán. Zöld József elnök megnyitójában Földi
Jenő elhunytáról emlékezett meg. Sassy
Nagy
Lajos budapesti tanár előadást tartott a tanítók
szociális tevékenységéről. Nagy
István románbogsáni tanító arról beszélt, hogy az lí>07. évi
XXVIt. t.-cikk követelményeinek hogy felelhet meg
a tanító legjobban. Megemlékezik a túlzó nemzetiségek támadásairól a törvényjavaslat ellen. Baranyai Sándor budapesti póstatakarékpénztári titkár
ismertette a zárt betétkönyvecskék intézményét
ós a postatakarékpénztárt. A vármegye földrajzára
kiírt 200 korona díjat Riezler József orsovai tanító
nyerte el. Az egyesület elhatározta, hogy a
Magyar Tanítók Országos Szövetségébe testületileg
belép. Az 1911-ben tartandó közgyűlés helyéül
Orsovát jelölték. Délben közebéd volt. Délután
megtekintették a gyárakat és kirándulásokat tettek,
este pedig hangverseny volt.

Nyugdíjigény feléledése.
(Közig. bír. határozat.)

Ha egy községi reáliskolai tanár özvegye férjhez megy, de férjétől törvényesen elvál: nyugdíjigénye az iskolafenntartó község ellen újból
feléled.
Ezt mondta ki a kir. közigazgatási bíróság
1909. évi 730. K. számú következő í t é l e t é b e n :
O Felsége a király nevében a magy. kir. közigazgatási bíróság G. Károlyné, korábban özv. O. Lajosné, született G. Mária özvegyi n y u g d í j a ügyében Z. vármegye törvényhatósági bizottságának
1906. évi szeptember hó 10-én 10.406. n i . / 1 0 8 6 .
jk. szám alatt hozott határozat ellen S. község
által beadott panaszt — miután a magy. kir.
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vallás- és közoktatásügyi miniszter a bíróság hatásköre ellen t e t t kifogását a bíróság 5 1 6 1 / 9 0 7 .
számú végzésével szemben elejtette — 1909. évi
m á j u s hó 25. napján tartott nyilvános ülésében
az 1896. évi XXVI. t.-c. 27. §-a alapján tárgyalás alá vévén, következőleg í t é l t : A magy.
kir. közigazgatási bíróság a panasznak részben
helyt ad ós a G. Károlynénak, mint néhai O.
Lajos volt özvegyének a törvényhatósági bizottság megtámadott határozata szerint a panaszló
község által kiszolgáltatandó özvegyi nyugdíj évi
összegét 480 koronáról 280 koronára leszállítja.
Az ezt meghaladó panaszbeli kérelemnek a bíróság helyt nem ad. Indokok: A fennforgó vitás
kérdés az, hogy G. Károlynénak van-e jogos
igénye arra, hogy a korábbi férje, O. Lajos s.-i
volt községi reáliskolai tanár halála után a község által megadott, de G. Károlyhoz történt
férjhezmenetelekor beszüntetett özvegyi nyugdíja
újból folyósítassék annak következtében, hogy a
G. Károllyal kötött házassága bírói ítélettel felbontatott. A község képviselőtestülete ezt az
igényt megtagadta, mindazáltal évi 10 koronát
folyósított G. Károlyné részére, arra való tekintettel, hogy férje ellen megítélt nőtartás évi
összege 10 koronával kevesebb annál az összegnél, amelyet a község O. Lajos halála után
özvegyi nyugdíjként eredetileg megszavazott. A
törvényhatósági bizottság azonban évi 4 8 0 korona
n y u g d í j folyósítására kötelezte a községet s e
határozat ellen irányul most a község panasza.
A vall.- és közokt. miniszter 1 2 . 5 1 0 / 1 9 0 7 . számú
átirata szerint a s.-i volt községi alreáliskola nem
volt tagja az 1894. évi XXVII. t.-c. szerint megalkotott országos t a n á r i nyugdíj- és gyámintézetnek, a s.-i járás főszolgabírájának 3 3 4 / 1 9 0 7 .
számú jelentése szerint S. községnek nyugdíjszabályrendelete nincs ós O. Lajos tanár halálával özvegyének n y u g d i j a az 1885. évi XI. t.-c.
alapján, tehát az állami alkalmazottak nyugdíjtörvénye alapján állapíttatott meg. Kétségtelen
ugyan, hogy ez a törvény a községre nem ró
kötelezettséget alkalmazottjaik és ezek családja
irányában: ha azonban a község annak idején
e törvény alkalmazásával vállalt kötelezettséget:
akkor most már e kötelezettség szünetelése kérdésében is ugyanannak a törvénynek rendelkezéseit kell irányadóul venni. Es tényleg, maguk a
felek is a jelen jogvitában ama törvény alapjára
helyezkednek. E törvény 52. §-ának utolsó bekezdésében a törvényhozónak az a célzata nyilvánul, hogy ha a nő elveszti azt a vagyoni
támaszt, amelyet ú j a b b férjhezmenetele által férj é b e n nyert, és amelyre való tekintetből korábbi
özvegyi nyugdíja b e s z ü n t e t t e t e t t : ebben az esetben a nő létfenntartása biztosíttassék. Tekintve
a törvénynek ezt a célzatát, nem lehet különbséget tenni a házasság megszűnésének különböző

•41.

NÉPTANÍTÓK

SZÁM.

esetei között, jelesül: hogy a házasság a férj
halála, vagy a házasság semmissége vagy érvénytelensége, avagy végül felbontása következtében
szűnt-e meg? Mert a törvény célzata csak úgy
érvényesül, ha a törvény magyarázatánál e megkülönböztetés mellőztetik. Es e törvény alkalmazásánál a minisztertanácsnak már 1892. évi április hó 11-én hozott határozata szerint a gyakorlatban tényleg mellőztetik is e megkülönböztetés,
és a házasság felbontása esetén a korábbi özvegyi
nyugdíj folyósítása kérdésénél csak az vétetik
tekintetbe, hogy a nő az elvált férj u t á n vagyoni
ellátásban részesül e ? Ezek szerint G. Károlynénak igénye van arra, hogy néhai férje, 0 . Lajos
után való özvegyi nyugdíja, a G. Károllyal kötött házassága felbontása után folyósíttassék. De
másfelől figyelembe kell venni azt a vagyoni
ellátást, mely a házasság felbontása ügyében
hozott ítélettel neki évi 480 korona összegben
megítéltetett G. Károllyal szemben. Ekkép, tekintettel arra, hogy G. Károlyné a vádiratához hiteles alakban csatolt képviselőtestületi határozatokkal kimutatta, hogy néh. 0 . Lajos u t á n a község
által eredetileg 490 koronában megszavazott özvegyi nyugdíj évi összegét a vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1885. évi XI. t.-c. 36. §-a
rendelkezéséhez képest 760 koronában szabta
m e g : évi 280 koronát tesz az az összeg, mely,
figyelembe véve a G. Károllyal szemben megítélt ellátás összegét, G. Károlynénak az előbbi
férje halála után a panaszló község terhére biztosított ellátás épségben tartásául a panaszló
községtől neki még jár.

I tszéli porszemek.
(Levél a szerkesztőhöz.)

Őszintén tisztelt Szerkesztő U r !
Ügy tett velem a sors, mint a merész apa
úszni kívánó gyermekével. Bedobott a vízbe.
Hála Istennek, élek, űszom; először járok
egyedül idegenben. Sokat látok, hallok. Tanulmányi dolgokról most nem szólok. Idő kell a
tapasztalatok összevetéséhez, feldolgozásához.
Néhány apróságot említek csupán.
Három amerikai nő, egy osztrák férfi első
útitársaim.
Az amerikaiak dicsérik Budapest fekvését. A
királyi palota tetszett leginkább. — Nincs társa
Európában, a berlini, wieni elbújhatik mellette.
Csak az a furcsa, hogy üres. Ki Magyarország
feje ? — Oh! A császár legfeljebb tíz napot tölt
itt évente — vág közbe az osztrák — különben Schönbrunn drága, művészi berendezése
mellett eltörpül a budai vár.
Nem is hitték az amerikaiak, hogy Budapesten olyan jól megélnek nyelvükkel. — Budapesten minden ember három nyelven beszél,
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— magyarázza osztrák barátunk, — de legritkábban magyarul. Számos honpolgár nem is
érti ezt a nyelvet. De Magyarországnak nem
egy részén senki sem beszél magyarul. Az
ország lakóinak nagyobb fele idegen. — Amerika
olyan nagy és mégis megérti hazája nyelvét
mindenki.
— Kérem, Prága Magyarországhoz tartozik ?
— Nem tudjuk, hol kezdődik a magyar föld.
Valahány országhoz értünk, megállított a határon
a vámvizsgálat. Magyarországnak nincs határa.
Müncheni lakásomon beírom a vendégkönyvbe, hogy budapesti vagyok. Másnap így
mutat be háziasszonyom salzburgi lakójának:
— Itt hozom a másik osztrákot. — Magyar
vagyok! — Ismerem, szeretem a magyarokat,
szólal meg egy müneheni katholikus pap. A
gulyásuk, boruk nagyon jó. Tudom, mert már
jártam Wienben. — Budapest a fővárosunk.
— Igaz! Oda is el akartam menni. Meg
is vettem a „Führert". De aztán figyelmeztettek
Wienben, hogy Pesten senki sem érti a nyelvemet s a franciával sem boldogulok. Meg szörnyen drága város. Erre a bíztatásra visszafordultam. A „Führer" még megvan, megmutathatom.
Nürnbergi mézeskalácsot vásároltam. — Ne
egye — figyelmeztet osztrák asztaltársam —
hiányzik belőle a paprika.
— Hazájában az iskolákban német a tanítás
nyelve, — jelenti ki inkább, mintsem kérdi
minden germán tanító, igazgató. Nagyon csodálkoznak válaszomon és — nem hiszik el.
Előkelő angol hölgynek mutatnakbe. — O h !
Magyarország! Volt egy kedves kis magyar
kutyám, de meghalt szegény.
Folytassam ? Ehhez hasonló társalgás léptennyomon. Csak közben hallom, itt-ott: — Szép
város Budapest, gyönyörű a fekvése, kár hogy
annyira keleten van.
Kis semmiségek, apró tűszlírások. De mérgezett a tű hegye.
Mi pedig még nem ismerjük a hatásos ellenszert. Ha késünk feltalálásával, halált is okozhat
a sok parányi seb. Elvégre a nemzet is ember.
Meglankad buzgalma, művelődő kedve, ha
nyomát sem látja nemzettársai elismerésének.
Leicester, 1909 október 1.
Igaz híve:
Havas

Irma.

— K é p e s í t ő - v i z s g á l a t o k . A Pedagógiumban
a tanképesítő-vizsgálatok f. évi október hó 21 —
23-án lesznek. Akiknek vizsgálati jogosultságuk
van ós vizsgázni óhajtanak, f. évi október hó 17-ig
bezáralag jelentsék be ebbeli szándékukat az
igazgatóságnál.

NÉPTANÍTÓK

12

LAPJA.

41.

SZÁM.

SZÉPIRODALOM.
Korcsmai idill.
írta : Szeme t-e

Oyöryy.

Pócsi Andris a falhoz parancsolta a hosszú,
kecskelábú asztalt s a hozzátartozó padot, hogy
üres maradjon a korcsma közepe. Alighanem
azért volt szüksége a nagy helyre, hogy legyen
hova kiönteni tengernyi búbánatát, ha arra
kerül a sor . . .
Egynéhány szerény, de elszánt vén korhely
állva iddogált a söntés előtt, közöttük a bakter
és a harangozó. Andris nem engedte meg nekik, hogy leüljenek. Egymagának kellett az
egész korcsma. Rácsapta szűrét az asztalra s
keresztbe fektette rajta a fokost. Szót nem adott
hozzá, de elég világos volt a cselekedete anélkül is.
Azok legalább, akikre tartozott, megértették.
S mi több, nem is tiltakoztak ellene. A bakter
púpos volt egy kicsit, a harangozó meg szörnyen vén: mit hepciásbodjék két ilyen lefogyott
ember egy délélő legénnyel! Hadd virtuskodjék,
ha kedve tartja. Majd megjuhászítja az élet.
Legjobb azt rábízni az időre . . .
Pócsi Andris helyet foglalt a padon és két
kézre fogván üstökét, rákönyökölt az asztalra.
Tehát nem igen lehetett támadó kedvében,
egyelőre alighanem csak búsulni akart.
Abi, a korcsmáros szó nélkül elébe állította
az üveget s négy poharat tett melléje. Azt
akarta megtudni, lesz-e szükség cigányra is.
Andris egy poharat sem vágott a falhoz, tehát
kellett neki a cigány. Mert a búsuló legény
nem igen iszik más ember fiával: azt minden
becsületes korcsmárosnak tudnia kell.
Abi meg épen a javából való volt. Látván,
hogy Andris megtűri az asztalon mind a négy
poharat, hátbapüffentette a baktert.
— Menjék kend Csucsiért.
Nem kellett neki messzire mennie. J ó szimatja van a cigánynak: Csucsi rég ott settenkedett bandástól a korcsma udvarán. Csak
inteni kellett neki . . .
Egy szempillantás alatt bent volt az ivóban.
Csucsi a prímás, Sztojkó, a kisbőgös és Belár,
a klarinét-ember. S tudván, hogy búsuló ember
utálja a szót, nem vártak a parancsra, azonmód cincogni kezdtek. Illetve a klarinétos skálákat fújt.
Addig haboztak a szerszámjukon, míg Andris
megunta végre a sok stimmölést s rájuk hujjantott:
— Mit nyavajogtok, aki vakapátok, rendesen
húzzátok!

Csucsi úgy tett, mintha nagyon megijedt
volna, — jól tudta, mi kell a magyarnak; —
szétrúgott a két cigánya között, megpaskolta
hegedűjét s feje fölé emelte a vonót. Aztán
— zsrum! — úgy rácsapott vele a szegény
hangszerszámra, mint kánya a galambra. Azzal
elkezdte nyiszálni, nyeggetni, mindaddig, amíg
ki nem csalta belőle azt, amit akart. Valami
induló-féle lehetett, mert — habár az elején
nem igen lehetett biztosan ráismerni, — a vége
felé úgy kivakaródott, hogy akár szaladni is
lehetett volna a tempójára.
Ám Andrisnak arcizma sem rándult a lelkesítő hangokra. Ügy tett a legény, mint aki
mindkét fülére süket. Az indulót egészen odaajándékozta a söntés előtt ácsorgó vegyes
publikumnak: lelkesedjenek tőle azok. Úgysem
fognak pisszenni sem, ha majd rája kerül a sor.
Az ő szívének dobbanatába bele ne kurjongasson senki fia!
Dejszen nem mertek szegény baktere'k addig
sem kurjantani. Mindössze a harangozó adott
ki magából némi hangot. Azaz nem is magából, hanem a csizmája szárából, amint kiverte
rajta a taktust a botja végével . . .
Csucsi, elkészülvén az indulóval, nem tette
le a vonót, hanem rögvest átkanyarodott valami (alighanem verkliből ellesett) dájcsra.
Tudta, hogy nem fog vele valami nagy népszerűséget aratni, de azért elcsinálta a dajcsot
elejétől végig. Részint mert igen jól tudta, részint mert csak nem adhatta ki magából a
repertoárja javát mindjárt a hangverseny elején.
A hatással spórolni kell.
El is csúszott a dájcs minden baj nélkül.
Sőt Regina, az Abi „kisasszonya", még örült
is neki. Kibillegett a söntésből az ivóba s egy
pár diszkrét fordulattal megmutatta a parasztoknak, hogy tud ám ő ilyen finom városi
táncot is.
Azok azonban rá sem néztek. Az ő lelki
világuktól igen távol állott a Regina és a dájcs.
Mindössze Andris kapatta rá a szemét egy
pillanatra. Ránézett és egy keserveset sóhajtott.
Képzelete a zsidóleány szoknyája suhogására,
csípőjének ringására egy másik leányt varázsolt
a közelébe. Azt a leányt, akit ő szeretett; akit
egy egész hosszú életre való párjául kibazsalt;
aki miatt búsult, szenvedett, tivornyázott.
A Géresi Tamás leánya volt: Szép Katica.
De nemcsak szép volt az, gazdag is, rangos is,
kényes is, nagyon kényes. Epen az volt a
búsuló legény baja. Nem tudta magát a leány
végkép rászánni, hogy az övé legyen. Csak
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csábította a legényt, szép fejét ráfektette a vállára melegen, a kezére sem ütött rá, ha a
derekára fonódott, ám amikor a lakodalmukat
tette volna szóvá, egyszeribe elhidegedett:
— Hagyjon békét, ráérünk arra még.
Hiszen várt volna Andris, akár egy évig,
kettőig is, ha bízni lehetett volna benne, de
nem lehetett. Ott pákosztoskodott körülötte
egy másik legény is (sajnos, nem is legény
igazában, inkább afféle félúrfi), az urasági gépész. Igaz, hogy csak nappal járt hozzá, este
a sötétben nem ült ki vele a kiskapu elé, mint
Andrissal, de ebből még nem lehet következtetni semmi bizonyosat: a szívére fog-e hallgatni a leány vagy a nagyravágyása kerekedik
felül ?
Szép Katica nem engedte magát ezirányban
vallatni, a legény tehát arra határozta el magát, hogy majd a vetélytársaival fogja tisztázni
az ügyet. Vagy megegyezkednek, vagy végkép
összeakasztják a rudat. Egyiküknek tágulni
kell a leány mellől, ha élve, ha halva. Egy
kis emberélet nem igen sokat számít már annak,
aki úgyse ura vérbeli szenvedelmeinek. Az igazi
élet a békesség és a munka, anélkül nincs a
világnak semmi becse . . .
A Csucsi kezében apránként hozzákeseredett
a hegedű az Andris lelkéhez. A szerszám és a
legény szívének hangja'összetalálkozott, egy harmóniává egyesült . . . A büszke, vérbeli paraszt
természete ilyenkor már nem veszi be a társaságot, — nem tűri, hogy kifelé kérezkedő titkos
kebelbeli búja vajúdásának tanúja legyen.
Andris odaszólt harangozóéknak:
— Magamnak is szűk most már ez a korcsma,
amíg jó dolguk van, táguljanak kendtek.
— Jó no, — dörmögték a korcsmázó atyafiak s engedelmesen, de iszonyú lassúsággal
cihelődni kezdtek . . .
. . . Andris (miután kikergette volt a korcsmárost is) magára maradt. (A cigány nem
számít, attól nem kellett röstelkednie.) Szabadjára ereszthette búbánatát. Hátát nekitámasztotta a falnak s a levegőbe nézett merőn, dacosan, mintha esak a saját bántó érzéseivel
állott volna szemközt.
Csucsi olvasott a lelkéből: abbahagyta a
szomorúságot s búfelejtőnek egy ropogós csárdást pattogtatott ki a száraz fa húrján.
Andris olybá vette a víg, duhaj nótát, mint
a halálos beteg a vigasztalást. Fájt neki, de
hálás is volt érte . . . A két ellentétes érzés
kohójában egyszerre csak megolvadt a szeme.
Eleinte csendesen hullottak a könnyei, majd
nekibődült és káromkodva zokogott . . . Itatta,
uszította a cigányt és nyakalta a bort, mint a
fergeteg. Kárt akart tenni magában; el akarta
inni az eszét . . .
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Nem volt rá érkezése . . . Egyszerre csak
felpattant a korcsma ajtaja s egy úrias külsejű
fiatal mesterember jelent meg a küszöbön.
Andris felszökött ültőhelyéből, mintha aeélrúgó lökte volna föl. Ösztönszerűleg fokosához
kapott.
— Ne hepciáskodjál, Andris, — intette le
heveskedését a jövevény, mialatt belépett az
ivóba — hiszen a te üzenetedre jöttem.
Derűs, de határozott volt a hangja, első
pillanatra meglátszott rajta, hogy magabízó
legény, akit nem lehet egykönnyen megijeszteni . . . Berkes József volt, az Andris vetély-

társa.

:

Andris eleresztette a fokost, a gépész nyugodalma imponált neki.
— Én nem hívtalak téged ide, — jelentette
ki tompa hangon — csak azt üzentem neked,
hogy szóm lesz veled a holnapi napon. (Tegezték egymást, mert iskolatársak voltak.)
— Hisz ép azért vagyok itt most, — magyarázta a fiatal gépész — mert holnap nines
a számodra időm. Ha bajod van velem, végezd
el mindjárt . . . Ne mondhasd, hogy bújkálok
elüled . . .
Andris leácsizta a párbeszéd alatt halkan
cincogó cigányt és fokosával a mestergerendára
sújtott. Ez ugyanazt jelenti a falusi korcsmában, amit városi vendéglőben a gyűrűnek vagy
a kéznek a pohárhoz való kocogtatása, azzal
a kis különbséggel, hogy a falusi legény oda
meri vágni a fokost a korcsmároshoz is, ha
rögtön ott nem terem a hívó szózatra, míg a
városi ember még a pincér nrhos sem mer
poharat se hajigálni . . .
Abi bepattant az ivóba.
— Mi tetszik?
— Bort és még egy rendbeli poharat!
A korcsmáros eleget tett a megrendelésnek,
aztán ismét kisomfordált tapintatosan.
Andris megtöltött két poharat s az egyiket
odébb tolta a gépész felé.
— Hát igyál, ha elgyüttél . . .
Berkes szó nélkül elfogadta a kínált italt,
még össze is csendítette poharát az Andriséval.
— Szívesen a kedvedért. . .
A legények állva itták ki a bort, aztán helyet foglaltak egymással szemközt. Andris
odébbtolta a szűrt, hogy vetélytársának több
helye legyen . . .
— Hát mi bajod van velem ? — kezdte meg
ez a tárgyalást.
Andris sokáig kereste az alkalmatos választ.
— Nagy sorom van veled, — nyögte ki
végre — legjobb szeretném, ha a világon se lennél.
A gépész elnevette magát.
— Es mégis iszol velem! Nem vagy te okos
ember, Andris.
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— A bort én nem sajnálom ttiled, — világosította fel a legény — aztán meg lehet is
veled inni, mert máskép becsületes ember vagy,
csak — elpusztulnál innét.
— Miért pusztulnék el ? Bántottalak én téged valaha is ?
— Nem, csak... fölös vagy nekem a világon.
— Miért vagyok én neked fölös? — kérdezte a fiatal gépész mindjobban csudálkozva.
Andris mély megvetéssel mérte végig.
— Ha én igazán szólok hozzád, akkor neked is úgy kéne . . . Mért kérdezed, mikor
tudod ?
De erre már a nyugodt Berkes is kijött a
flegmájából. Kemény öklével rácsapott az asztalra, az Andris orra elé.
— Ha én egyszer azt mondom, hogy nem
tudom, — jelentette ki farkasszemet nézve
Andrissal — akkor nem tudom.
Csend . . . A cigányok félelmükben összebújtak a sarokban. Viharszagot éreztek. De ez
egyszer megcsaltá az orruk. Andris m'nden
várakozás ellenére eltűrte a gépész kifakadását.
Szeme tágra nyílt; arca is inkább csudálkozást
fejezett ki, mint haragot. A szava meg épen
bizonytalanul hangzott.
— Ne tudnád, — kérdezte rekedten — hogy
én is szeretem azt a lányt ?
— Melyik lányt?
Erre meg már épen összezavarodott a parasztlegény feje. Megbolondult a gépész, vagy ő e
bolond? Majd elválik.
— Megmondom neked, — válaszolt tompa
hangon vetélytársának — de ha bolondot űzöl
belőlem, megkeserülöd . . . A Géresiék Katóját
értem.
Berkes elmosolyodott.
— Ha egyéb bajod nincsen, — mondta, becsületes, kérges kezét Andris fe'é nyújtva —
attól nyugodtan ihatol.
Andris még habozott egy pillanatig, hogy
elfogadja-e a kínált békejobbot.
— Nem figurázol?
— Isten úgyse nem, — nyugtatta meg a
gépész.
— Nem akarod feleségnek ?
— Más lesz az én párom, már hozzám is
ígérkezett.
— Akkor miért jártál utána?
— Jó bora van a vén Géresinek, az után
jártam én, nem a lánya után.
Egy jótékony vérhullám csapott fel az Andris
szívéből s elvörösítette az arcát a szeme fehérjéig . . . Összekulcsolódott a két legény keze.
Andris szeretelt volna valami nagyot mondani vagy még inkább cselekedni. Ha az övé
lett volna a világ fele, bizonyára szétajándékozta
volna ott helyben, s nem tartott volna meg
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maga számára ^semmit a nagy kincsből a Kati
szívén kívül. Am szegény ember létére csak
jó szót adhatott a gépésznek hálája jeléül.
— Mindig mondtam én, hogy nincs több
olyan ember a világon, mint te, áldjon meg az
én Istenem.
Ami pedig kispénz találtatódott nála, azt
mind odaadta a cigánynak az utolsó garasig.
— No, — mondta aztán boldogan — most
ahány kutya csak van a faluban, mind meg
fog ugatni, de azért nem cserélnék magával a
királlyal sem.
Csucsiék is aligha cseréltek volna holmi apró
királlyal, mert jól megolvasván a kapott honoráriumot, kisült, hogy világéletükben még lopni
sem tudtak annyit egy csatára, mint amennyit
az Andris bőkezűségéből a művészetükért kaptak.

Könyvesház.
A művészet könyve.
(A „Műveltség Könyvtára" második sorozatának első
kötete. í r t á k : Lyka Károly és Kacsóli Pongrác. Az
Athenaeum kiadása. Ára 24 korona.)
A művészet könyve . . . elég a kezembe vennem,
címét elolvasnom, hogy valami édes megilletődés
fogjon el. Még nem tudom, jó-e, rossz-e a könyv,
csak annyit tudok, hogy benne kell lennie mindannak, ami valaha nagy, őszinte lelki gyönyörűséget okozott nekem. Ami ennek a vastag kötetnek a lapjait betölti, a szebbik, jobbik felét
alkotja a lelkemnek. Nemcsak az enyémnek.
Minden léleknek, amelynek valaha élményei
voltak.
Ma több embernek van joga művészi élményekről beszélni, mint valaha volt. Pedig a művészetek
története azt bizonyítja, hogy a legrégibb és a
legvadabb népek sem voltak soha művészi ösztönök nélkül, vagyis a művészet nem fölösleges,
kitartott lény, nem luxuscikk, hanem elsőrangú
természetes szükséglete minden embernek. A lefolyt évezredek csak egy tekintetben jelentettek
haladást: a művészet élvezése öntudatosabb és
általánosabb lett. Az általános műveltség emelkedése, a közlekedés gyorsabbá, olcsóbbá válása,
a sokszorosításnak csaknem tökéletes tudománya
és még sok egyéb ok terjesztette el a művészet
öntudatos élvezését az emberek milliói között.
Ez az oka és egyszersmind ez adja meg célját
is egy ilyen könyv keletkezésének, mint a Művészet lwnyve. Azért íródott meg ez a könyv,
mert író és kiadó ezer és ezer emberre számíthatott, akinek a lelkében a művészi gyönyörűségek ezer és ezer édes emlékét ébreszti f e l ; és
azért kellett megíródnia, hogy a művészi élvezést
újabb ezer és ezer lélekben tegye öntudatossá.
Beszéljünk először a könyv első, nagyobbik
részéről, a Lyka Károly munkájáról. Ennek címe:
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A képzőművészetek történeti és technikai fejlődése. Ha Lyka Károly semmi egyebet nem t e t t
volna, mint a meglevő univerzális művészettörténeti könyvek számát szaporítja egy hasonlóval : akkor is szép és dicséretes munkát végzett
volna. Az ő eleven és világos stílusa, nagy
tudása és biztos ítélete egy különben sablonos
könyvet is értékessé tett volna.
Csak egy pillantást kell azonban vetni erre a
könyvre, hogy belássuk, milyen messze tér el
Lyka minden sablontól. Vállalkozása annál merészebb, mert hiszen úgynevezett ismeretterjesztő,
népszerű munkáról van szó, ahol minden kísérletezés százszoros veszéllyel j á r s épen ezért
a sablonhoz való ragaszkodás megengedett, helyes
dolog.
A kísérlet merész, de sikerült. Mindazt, ami
a laikust a legjobb művészettörténeti könyvben
is elijeszti — a száraz adatokat, évszámokat és a
többit — először is a minimumra redukálta,
másodszor pedig elrejtette könyvének brilliáns,
magasabb szempontokból megalkotott szerkezetében. Nem azt tűzte célul maga elé, hogy szoros
időrendben pontosan számot adjon mindenről,
ami az egyes művészetek terén történt. A célja
nagyobb, szebb és az esztétikusra is, a laikus
olvasóra nézve is százszorta érdekesebb ennél.
Úgy tárgyalja a művészetet, mint valami szerves
egészet; mondhatni előadja a művészet természetrajzát. Megfelel a legnagyobb kérdésekre, amiket
a művészettel kapcsolatban fölvethetünk, s e
kérdések tárgyalásába szövi belé az adatszerű
történetet.
A mai műkritika már nem éri be azzal, hogy
megmondja egy művészi alkotásról: szép-e vagy
sem. Ismerni akarja azt a szükségletet, melynek
hatása alatt l é t r e j ö t t ; mindazokat a körülményeket, amelyek hatással voltak rá. Csak ezeknek
gondos összevetése után mondja ki az ítéletét.
Ezt a módszert alkalmazza Lyka Károly az
egész művészettel szemben is. Az első kérdés,
amire feleletet akar adni: miért van egyáltalán
művészet? Régi kérdés, sok elmélettel próbáltak
már felelni rá. Lyka nem akar ú j elméletet adni.
Ott keresi a választ, ahol kézzel fogható, csak
meg kell fogni; szemmel látható, csak meg kell
látni. Primitív népek fennmaradt szerszámait
állítja elénk, azokon mutatja be, hogyan vezette
rá az ősembert a szükség a művészi forma egyegy alapelemére. Innen kezdve a láncolat szakadatlan ; a művészi forma a szükség elmultával
is megmaradt, a művészet szükségletté vált és
az maradt napjainkig. De máig is van egy vonása,
mely az ősművészettel megegyezik. Az ősember
művészeiét valósággal szülte, elhatárolta, determinálta az anyag, mellyel dolgozott. Az anyagnak
ez a fontos szerepe máig sem szűnt meg. Ebből
a szempontból
végigtekint Lyka az összes
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művészeteken. Festészetben, szobrászatban, díszítőés iparművészetben egyaránt kimutatja ezt a
szerepet. Valósággal látni tanítja meg az olvasót;
egyszerre sok mindent értünk, természetesnek
találunk, amit eddig homály fedett e l ; s ami
több, feleletet kapunk egész sor kérdésre, amit
eddig eszünkbe sem j u t o t t föltenni, m e r t sejtelmünk sem volt az anyag fontosságáról a
művészetek kialakulásában.
A szükségről, mint a művészet szülőokáról szóló
fejezetbe Lyka, igen természetes módon, beleszőtte az őskori népek primitív művészetének
ismertetését. Az anyag szerepének tárgyalása közben elénk állította a babiloniak (szumirok), asszírok
és egyiptomiak fejlett művészetét. Itt már szükségessé kezd válni egy ú j a b b fontos tényezőnek:
a stílusnak megmagyarázása. Ezt a sokszor
emlegetett, de néha nem egészen világosan é r t e t t
fogalmat úgy határozza m e g : „valamely m ű t á r g y
jellemére több tényező h a t : ezek egyike az
anyag, amelyből a tárgy készül, a másika a cél,
amelyeket az a tárgy szolgál, a harmadika a faj,
azaz a kultúrkör, amelyben a tárgy készül. Ami
ezekből a hatásokból a műtárgyon megnyilatkozik, azt röviden stílusnak szoktuk nevezni.
Azért beszélünk kő-, fa-, bronzstílusról, templomstílusról, egyiptomi, asszír stílusról."
Ez a meghatározás még hiányos annyiban, hogy
a kor és az egyén szerepét figyelmen kívül
hagyja. Ez a két tényező nem is játszott (legalább
ránk nézve észrevehető) szerepet az egyiptomi
vagy az asszír művészetben. Ezeknek a szerepét
Görögország és Itália regi művészetén m u t a t j a
be az ú-ó, akinek itt ismét sikerült tanulmányának magasabb szempontját a műtörténet időbeli
egymásutánjával összeegyeztetni. A görög és
római szobrászat és építészet ismertetésénél sem
feledkezik meg arról, hogy felnyissa az olvasó
szemét s az anyagnak, a praktikus szükségnek
hatását kimutassa az egyes művészi alkotásokon.
Es most megint fellép egy olyan motívum,
amely nélkül a művészetek további fejlődésének
legfontosabb jelenségei érthetetlenek volnának.
Ez a motívum: a megrendelő, a mecénás, aki
ízlésével, követeléseivel megszabja a művészetek
stílusát, sőt munkakörét is. Gondoljunk csak arra a
hatalomra, mely másfél ezer éven keresztül majdnem egymaga foglalkoztatta a keresztény művészetet : a katholikus egyházra. Ez az egy példa
mindennél meggyőzőbben m u t a t j a a mecénás
óriási jelentőségét. A mecénás szerepének fejtegetésével kapcsolatban nyílik alkalma Lykának,
hogy a középkori építészetnek fejlődését is bemutassa ; megértesse olvasóival azokat a gyakorlati okokat, amik az építészeti stílusok változásait,
pl. a gót stílus kifejlődését okozták. A világi
mecénások igényeit, s az azoknak álapján fejlődött építészetet szintén ismerteti. Ezután t é r
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rá a X I I I — X I V . század olasz festészetének történetére. Cimabue, Giotto és követőinek még félig
ködbevesző alakjai már valami ú j kérdést kezdenek elénk tárni. Ezeknek az embereknek életéről, személyéről alig t u d u n k valamit, de képeiket
már meg t u d j u k különböztetni egymástól. Mit
jelent ez ?
Azt, bogy itt fellép a művészet tényezői között
az egyéniség. Mostantól kezdve nem elég, bogy
az anyagot, a célt, a kort, a környezetet vesszük
tekintetbe számolnunk kell, mint egyenrangú, sőt
talán legfontosabb tényezővel, a művész egyéniségével. Mindezek a felsorolt körülmények batnak
rá, formálják, de nem tudnának belőle művészt
csinálni, ba valami rejtelmes, kiszámíthatatlan,
megmérhetetlen erő nem dolgoznék benne. L e h e t
tanítványa egy mesternek, mestere száz tanítványnak, de ő — elsősorban ő maga, csak másodsorban tagja valami iskolának.
Ezzel az ú j szemponttal gazdagodva t á r j a elénk
Lyka az újkori festészet történetét, érdemük szerint,
külön méltatva azokat, akik egész korszakokra
nyomták rá egyéniségük bélyegét. Mindegyiknek világosan, plasztikusan, frázisok nélkül t u d j a
megvilágítani egyéni sajátságait. Aki sok művészettörténettel foglalkozó könyvet olvasott és
tudja, hogy ezeknek az írói rendesen mennyire
szeretik elvont, sokszor semmitmondó, érthetetlen
frázisokkal jellemezni az egyes művészeket, az
kétszeres gyönyörűséggel olvashatja ebből a szempontból Lyka könyvét.
A nagy egyéniségek u t á n a közös, vagy rokon
hitvallású művészeket irányok szerint csoportosítja. Az újkori festészet története, amellett, hogy
az egyéniség diadalát mutatja, nem kevésbé
észrevehetően csoportosítja közös zászlók alá a
művészeket. Egyéni sajátságaikat megtartják, de
azért esküsznek a naturalizmus és ideálizmus
jelszavaira — vagy akár más jelszóra is, egyforma
hévvel és lelkesedéssel. A művészetben, mint
Lyka helyes szóval fejezi ki, váltógazdaság folyik.
Az irányok küzdenek egymással. Az öregek, akik
talán maguk is forradalmárok voltak fiatal korukban, nem akarnak lemondani nehezen kivívott
győzelmük eredményeiről, és akadémiájukban
meghúzódva, hevesen küzdenek az ú j eszméket
hozó fiatalok ellen. Nem t u d j á k , hogy küzdelmük
reménytelen, a fiatalságnak előbb-utóbb győznie
kell. De ugyanez a fiatalság sem fogja t u d n i
öreg korában, mikor már benn lesz az akadémia
sáncai mögött. S az ú j fiatalság ú j r a kezdi az
örök küzdelmet, nem fogja tudni, hogy most
rajta a sor, neki kell pusztulnia és helyet adni
az ú j eszméknek, ú j irányoknak . . .
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minden, az övétől talán el is térő művészi álláspontot és mennyire az i f j ú s á g pártján van a ma
küzdelmeiben. Könyvének legkényesebb és bizonyára legnehezebben megírt részében bámulatraméltó az a tapintattal vegyes őszinteség, mellyel
a magyar művészet holt és élő tekintélyeinek
megmondja az igazat. Tárgyilagosan ós az igazság
feltétlen erejével védi meg az ifjúság örök igazát.
Foglaljuk már most röviden össze, amit Lyka
könyvéről mondottunk. A művészetek fejlődését
ú j szempontból nézi, alapvető okaiban magyarázza
meg nekünk. Fontos, eddig kellőképen nem
méltányolt körülmények látására tanít meg. ízlése,
ítélete, elfogulatlansága tökéletesen megbízható.
Szelleme igazán modern, a szó legszebb értelmében. Nem az újat keresi minden áron, hanem a
művészit, s azt szeretettel fogadja, akárhol találja.
És végül ú j r a kell hangsúlyoznunk, hogy nagy
tudását, mély és eredeti gondolatait a világ legegyszerűbb, élvezetesebb nyelvén mondja el. Ez
a könyv, túlzás nélkül, fog annyi szolgálatot tenni
a művészi gondolkozás népszerűsítésének, mint
az egész eddigi magyar művészettörténeti irodalom együttvéve.
Ne feledkezzünk meg a könyv másik nagy
értékéről s e m : a rengeteg illusztrációról, melyeket Lyka nagy gonddal válogatott össze és a
kiadócég igazán elismerésre méltó bőségben és
tökéletességben csatolt a szöveghez. Ez a kötet
egyéb érdemei mellett e tekintetben is egyedülálló.
*

A kötet második, jóval rövidebb, de nem
kevésbé jelentékeny részét Kaesóh Pongrác írta.
A zene fejlődés története komoly, alapos és szépen
megírt munka. Minden során elárad a produktív
művész meleg, őszinte szeretete művészete iránt.
Mégsem esik bele abba a hibába, hogy a nagyközönségre nézve érthetetlen, vagy fölösleges
untató részletekkel tömné tele munkáját. Nagy
önmérséklettel törekszik arra, hogy a szó szoros
értelmében fejlődéstörténetet adjon, t e h á t csak
a nagy, általános érdekű és jelentőségű kérdésekkel foglalkozzék.
Mint Lyka, ő sem elégszik meg azzal, hogy
tárgyát egyszerűen kronológiai szempontból tárgyalja. Nála ugyan jobban előtérbe lép ez a
szempont, m e r t ennek alapján csinálja könyve
felosztását, de az időrendi csoportosítást igen
helyesen és ügyesen arra alapítja, hogy mi volt
az egyes korszakokban a zenei produkciók alapja.
A zene őskorának azt a kort nevezi, mikor
ez az alap egyedül a ritmus volt. Nagy készültséggel ismerteti ezt a k o r t részben régi hangKülönösen a modern művészetek hozzánk közel- szer-leletek, részben a mai vad népek zenéje
álló, részben körülöttünk folyó történetében törek- alapján. A zene ókorában a melódia válik uralszik Lyka ennek a küzdelemnek élénk rajzára, kodó e l e m m é ; ennek jegyében ismerteti a keleti
megértésére. Jólesik látnunk, mennyire tisztel ! kultúrnépek, a görög és rómaiak, az arabok és

41.

SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

az első évezred keresztényeinek zenéjét. A zene
középkorát a melódia polifonikus feldolgozása
jellemzi. Kacsóh igen világosan magyarázza el a
polifónia mibenlétét, mondja el virágzását és az
ellene föllépett reakciót; számot ad a középkor
hangrendszeréről, hangjegyírásáról; az egyházi
zene mellett fejlődni kezdő világi zenéről és a
kor hangszereiről is.
Ezen a jól megvetett alapon állva fejti ki
végre a zene újkorának a harmónián épülő
hangrendszerét. Logikus, ügyes csoportosításban
állítja aztán elénk a hangszeres zene különböző
fajainak, a világi éneknek, az egyházi zenének
és a színpadi zene mindenféle
árnyalatának
fejlődését, irányait és törekvéseit. A legújabb,
még kialakulatlan irányokról nem mond végleges
véleményt, igen helyesen a jövőre bízza a döntést,
de dicsérettel kell adóznunk annak az elfogulatlanságnak, ahogy a különböző törekvéseket jellemzi.
A modern kor hangszereinek ismertetését sem
mulasztja el, s ezekből, valamint a zenei műfajok föntebb említett tárgyalásából az olvasó
nagyon sok elméleti tanulságot meríthet. Természetesen ez is csak azért lehetséges, mert Kacsóh
egy pillanatra sem feledkezik meg arról, hogy
nem hivatásos zenészeknek, de a nagyközönségnek
ír, s nem keresi a tudományosság látszatát a
homályosságban. Előadását hangszerek képei és
sok lekótázott példa teszik még világosabbá.
Mindent összevéve : Lyka és Kacsóh munkáját
nemcsak — a már sablonossá vált, szóval —
irodalmi eseménynek, de valósággal lelki élménynek fogja nevezni minden olvasója. Eletünk legszebb pillanatait segít tartalmasabbá, öntudatosabbá tenni ez a könyv.
(B.)

Hivatalos

rész.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter:
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tanítót a barsvörösvári áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Hortobágy Antal képesített gazd. szaktanítót ideiglenes minőségben a csongrádi önálló
gazdasági isk.-hoz r. gazd. szaktanítóvá ; Bíró
Ferenc oki. tanítót az aninai áll. el. isk.-hoz r.
t a n í t ó v á ; Sági István oki. tanítót a párdányi
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; László András oki.
tanítót a pilisborosjenői, Tombory Géza oki.
tanítót a barátmajori és Gaál Gizella oki. tanítónőt a felsőturcseki áll. el. isk.-hoz r. tanítókká,
ill. tanítónővé; Csernyánszky L'ijos és Csernyánszky Lajosné, szül. Schváb Katica oki.
tanítót, ill. tanítónőt a nagykozári áll. el. isk.hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Fistea Ádám
oki. tanítót a gerebenczi (v. határőrvidéki) közs.
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Gábos Adelgunda oki.
tanítónőt a gerboveczi (v. határőrvidéki) közs.
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Jáliczné Nagy Mária
oki. tanítónőt a berzászkai (v. határőrvidéki)
közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Ráth Emilia oki.
tanítónőt a verendini (v. határőrvidéki) közs. el.
isk.-hoz r. tanítónővé; Milykovits Bolyána oki.
tanítónőt a fiirjesi (v. határőrvidéki) közs. el.
isk.-hoz r. tanítónővé; özv. Kiizdyné Bissányi
Anna oki. tanítónőt a zayugróczi áll. el. isk.-hoz
r. tanítónővé; Benedek Mária oki. tanítónőt a
perlaki áll. isk.-hoz r. tanítónővé; Schädelbauer
Mária oki. tanítónőt a szobotisti áll. el. isk.-hoz
r. tanítónővé; Adler Gizella oki. tanítónőt a
magyarszentmihályi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Lázár Mariska oki. tanítónőt a szolnoki áll. el.
isk.-hoz r. tanítónővé; Gergely Irén oki. tanítónőt a dunapentelei áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Toronszky Irén oki. tanítónőt a munkácsi áll.
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Ukoliciányi Anna
eddigi kisegítő kisdedóvónőt a liptószentmiklósi
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé.

Jelen

minőségében

áthelyezte:

Földes

Ferenc temesvármegyei és Laczák Kálmán biharJ ó v á h a g y t a : a Győregyházmegyei róm. kath. vármegyeí kir. segédtanfelügyelőket kölcsönösen;
Gaál Lajos hordói áll. el. isk. tanítót a dévai
tanítóegyesület alapszabályait.
Szolgálattételre kirendelte: Papp Mihály áll. el. isk.-hoz; Blum Károly tomesti áll. el.
isk. tanítót a gavosdiai, Székely István aninai
közp. szolgálattételre berendelt segédtanfelügyelőt
áll. el. isk. tanítót a tomesti áll. el. isk.-hoz;
a resiczai kir. tanfelügyelői kirendeltség vezetéSchillinger József párdányi áll. el. isk. tanítót
sére ; Barta János zemplénvármegyei kir. tana csanádpalotai áll. el. isk.-hoz; Somogyi Béla
felügyelőséghez szolgálattételre berendelt áll. el.
barátmajori és Szakoly Mária felsőturcseki áll.
isk. tanítót a csörgői áll. el. isk.-hoz.
Kinevezte: Török János pestpilissoltkiskún- el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a pilisborosjenci
áll. el. isk.-hoz; Marschall Erzsébet nagykozári
vármegyei segédtanfelügyelőt a IX. fizetési oszáll. el. isk. tanítónőt a mosoni áll. el. isk.-hoz ;
tály 3-ik fokozatába, az 1904. évi I. t.-c. értelMedzihradszkyné Bencsurik Margit zayugróczi
mében megillető személyi pótlékkal és központi
áll. el. isk. tanítónőt a garamszécsi, Plósz Erzsészolgálattételre berendelte; Dernyei Imre oki.
bet garamszécsi áll. el. isk. tanítónőt a móricztanítót áll. el. isk. r. tanítóvá és családfő-tanítói
földi áll. el. isk.-hoz; Kocsis Janka perlaki áll.
minőségben az Országos Gyermekvédő-Liga nagyel. isk. tanítónőt a zalaegerszegi áll. el. isk.-hoz;
váradi tanoncotthonához; Bottár Emil oki. taníRáczné Séra Matild kovásznai és Szabó Matild
tót a czakóházai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Kaufmann Béla oki. tanítót a rudolfsgnádi áll. bodolai áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen;
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Dobrovoczky Károly oki. Gruits Ivánka oki. tanítónőt az alsókaboli (v.
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határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé;
Hetyei Gabriella csorvási és Turcsányi Katalin
kidéi áll el. isk. tanítónőket kölcsönösen.

Jelen

állásában

Veszelicza Sebő

végleg

megerősítette:

palánkai (v. határőrvidéki) közs.

el. isk. tanítót.

Nyugdíjat utalványozott: Schulcz Sándor
csataji ág. ev. el. isk. tanítónak évi 1 7 2 0 K - t ;
Nóvák Sámuel lubényi ág. ev. el. isk. tanítónak
évi 1100 K - t ; Kovács Antal nagyhárságyi róm.
kath. el. isk. tanítónak évi 1720 K - t ; Tresza
Emil szuhabarankai gör. kath. el. isk. tanítónak
évi 1460 K - t ; Marikovszky János szécsegresi
közs. el. isk. tanítónak évi 1 6 6 0 K - t ; Kosztélni
Márton brezova-kosariszko-prepasznei ág. ev. el.
isk. tanítónak évi 1 3 4 0 K - t ; Nagy F e r e n c sarkadi ref. el. isk. tanítónak évi 1860 K - t ; Reskó
Márton merőczei róm. kath. el. isk. tanítónak évi
1 4 6 0 K t ; Griindtner Simon godisai róm. kath.
el. isk. tanítónak évi 1 6 6 0 K - t ; Bartis Lajos
csíkszentmihályi róm. kath. el. isk. tanítónak
évi 1660 K - t ; Cseppán Gábor ardanóczi róm.
kath. el. isk. tanítónak évi 1080 K - t ; Győri
Miklós nagyigmándi ref. el. isk. tanítónak évi
1380 K - t ; Dagó P é t e r mezőpeterdi gör. kel.
tanítónak évi 760 K - t ; Dobre János dáli gör.
kel. el. isk. tanítónak évi 980 K - t ; Böhm Károly limbachi ág. ev. el. isk. tanítónak évi 9 8 0
K - t ; Román Mihály kövesligeti gör. kath. el.
isk. tanítónak évi 9 2 0 K - t ; Chitta Tivadar
kőfarka-oláhnyíresi gör. kath. tanítónak évi 260
K - t ; Kaizler Sándor szőllősardói ref. el. isk.
tanítónak évi 960 K t ; Bálint Sándor marosjárai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1 0 2 0 K - t ;
Grancsay János szlatvini róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 1 0 2 0 K - t ; Stefcsék János rózsahegyi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 2 2 0 0 K - t ;
Kereczman Mihály técsői gör. kath. el. isk.
tanítónak évi 1 4 0 0 K - t ; Singer Adolf balassagyarmati izr. el. isk. tanítónak évi 1 4 6 0 K - t ;
id. Bartal István egyházgellei róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 1 4 4 0 K - t ; Mircsa György lemneki gör. kel. tanítónak évi 700 K - t ;
Pap
János kásvai gör. kath. el. isk. tanítónak ideiglenesen évi 8 6 0 K - t ; Messery Lajos nagysitkei
ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 1 4 6 0 K - t ;
Stóloján Oktávia belényesi gör kath. tanítónőnek évi 940 K-t; Kailbach Anna móri áll. polg.
isk. tanítónőnek évi 3 2 4 0 K t ; özv. Élthes
Jakabné, szül. Molnár Mária csíkszeredai közs.
polg. leányiskolái tanítónőnek évi 2 5 0 0 K - t ;
Kardos Árpádné, szül. Deltl Erna r u t t k a i áll.
el. isk. tanítónőnek évi 680 K - t ; Czvetkovics
Döméné, szül. Budimity Zsófia orlováti (v. határőrvidéki) közs. el. isk. tanítónőnek évi 1 3 4 0 K - t ;
Benkőné Benedek Róza hosszúmezői áll. óvónőnek ideiglenesen 360 K - t ; Hosszú E m m a kovásznai áll. óvónőnek évi 560 K - t ; Gundrum
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Jánosné, szül. Lázár Aranka mohácsi közs. óvónőnek évi 460 K-t.

Végkielégítést engedélyezett: Ungur Ágostonná, szül. Vojsza Emma berkeszpataki
kath. el isk. tanítónőnek 800 K-t.

Gyám-, ill.

segélypénzt

gör.

engedélyezett:

néh. Rogovits János zentai közs. el. isk. tanító
özv., szül. Benesch Rózának évi 700 K-t, Dezső,
Antal, János, Katalin és Ilona nevű kiskorú árváinak egyenként 116 K 66 f-t, 6 8 3 K 33 f-t,
mindössze 1 2 8 3 K 3 3 f - t : néh. Kulinyi Mór
bácsföldvári izr. el. isk. tanító özv., szül. Klein
Katalinnak évi 640 K - t ; néh. Csosza Vince nyug.
dalboseczi közs. el. isk. tanító özv., szül. Mila
Kalinának évi 4 2 9 K - t ; néh. Litsauer Sándor
esztergomi közs. el. isk. igaz.-tanító özv., szül.
Niedermann Alojziának évi 860 K-t és három
kiskorú árvájának egyenként 1 4 3 K 33'/3 f-t,
4 3 0 K-t, midössze 1 2 9 0 K - t ; néh. Bagó Antal
volt mélykúti róm. kath. el. isk. tanító özv,,
szül. Leich Gizellának évi 640 K-t és két kiskorú árvájának egyenként 106 K 66 f-t, 2 1 3 K
32 f-t, mindössze 8 5 3 K 32 f - t ; néh. Szukup
Alajos vistuki volt róm. kath. el. isk. tanító özv.,
szül. Podmajerszky Máriának évi 6 6 0 K - t ; néh.
Hollós Jenő németczernyai róm. kath. el. isk.
tanító özv., szül. Wünsch Anna Zsuzsannának évi
6 5 6 K-t, Pál Ferenc Jenő és Anna nevű kiskorú
árváinak egyenként 109 K 33 f-t, e g y ü t t 218 K
66 f-t, mindössze 8 7 4 K 66 f - t ; néh. Czirbusz
E n d r e kirványi áll. el. isk. tanító özv., szül. Árvay
Máriának évi 6 8 0 K-t, Márta Mária és Lajos
nevű kiskorú árváinak egyenként 1 1 3 K 33 f-t,
együtt 226 K 66 f-t, mindössze 9 0 6 K 66 f - t ;
néh. Takács István nyug. uszódi róm. kath. el.
isk. tanító özv., szül. Csápek Juliannának évi
3 7 5 K - t ; néh. Michelsz Sándor nyug. áll. el. isk.
tanító özv., szül. Hainka Erzsébetnek évi 640 K - t ;
néh. Váncsa György debreczeni iparostanonc-isk.
tanító özv., szül. Bernáth Erzsébetnek évi 1023 K
80 f-t, Béla György, Zoltán Jenő és András nevű
kiskorú árváinak egyenként 170 K 6 3 f-t, együtt
5 1 1 K 90 f-t, mindössze 1 5 3 5 K 70 f - t ; néh.
Bartha István pávai nyug. közs. el. isk. tanító
özv., szül. Finta Rozáliának évi 3 9 0 K - t ; néh.
Dorotics Ágoston bajmoki róm. kath. el. isk.
tanító özv., szül. Tamási Rózának évi 668 K-t,
Róza nevű kiskorú árvájának 1 1 1 K 3 3 f-t, mindössze 779 K 3 3 f - t ; néh. Várady Gyula siklósnagyfalui közs. el. isk. tanító özv., szül. Sipos
Juliannának évi 6 6 0 K-t, 2 kiskorú árvájának
egyenként 110 K-t, együtt 220 K-t, mindössze
8 8 0 K - t ; néh. Szauter Antal újvidéki róm. kath.
el. isk. tanító özv., szül. Ott Juliannának évi
8 1 4 K 20 f-t, 3 kiskorú árvájának egyenként
1 3 5 K 70 f-t, együtt 4 0 7 K 10 f-t, mindössze
1 2 2 1 K 33 f - t ; néh. Petách E n d r e encsencsi
gör. kath. el. isk. tanító özv., szül. Szabó» Teréz-
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nek évi 660 K-t, Irén nevű kiskorú árvájának
110 K-t, együtt 770 K-t; néh. Wittmann
Kálmán
nagymákfai közs. el. isk. tanító özv., szül. Danekh
Adélnak évi 660 K-t, Zsigmond nevű kiskorú
árvájának 110 K-t, mindössze 770 K-t.

Különfélék.
Podhradszky Lajos.
Podhradszky Lajos, a felvidéki tanárság egyik
legkiválóbb tagja, szept. 25-én Kolozsvárt örök
nyugalomra tért. Vele kevesebb lett azok száma,
kiket a nagy intelligenciájú, sokat tanult s nagy
szellemi munkásságot kifejtő kicsiny gárdába
lehet sorolni. Mint tanár, mint tudóslelkű magyal-, mint társadalmi munkás és kitűnő családapa, egyaránt büszkesége volt a polgári iskolai
tanárságnak. 1863 okt. 7-én született Dunaegyházán. Fia volt az ott ötvenhat évig működött
evang. kántortanítónak, a gazdasági életre nevelő
Podhradszky Györgynek. A gimnáziumot Zomborban, Pesten, Pozsonyban és Késmárkon végezte,
igen sok nélkülözés és szenvedés között. Az érettségi vizsgálat letétele után a budai pedagógiumba
került. Tanulmányait szegénysége miatt két
ízben is meg kellett szakítania. Mint nevelő kereste kenyerét, hogy nagy családdal bíró atyját
a költségektől megkímélje. A nyelv- és történettudományi szakcsoportból oklevelet szerezvén, a
beszterczebányai községi polgári fiúiskolához került tanárnak 1886-ban, mely 1900 óta állami
kezelésbe vétetett. Itt működött 23 évig lankadatlan buzgalommal, törhetetlen erővel, fényt,
tudást s jellemeket árasztva s alkotva. A tanárkodás nehéz hivatásának példás betöltése mellett
rajongó szeretettel művelte a tudományokat irodalmilag is. Saját szorgalmából elsajátította a
német s francia nyelvet, az összes szláv nyelveket, melyeket szóban s írásban kiválóan ismert.
Korán foglalatoskodott irodalmi
kérdésekkel.
Fiatalkori versei az Ország Világban s a Vasárnapi Újságban láttak napvilágot. Petőfi nagy
szelleme élete végéig nagy hatást gyakorolt lelkére. Állandó irodalmi munkássága 1888-ban
kezdődik, amikor harmadmagával a magas színvonalon álló „Beszterczebánya és Vidéke" c.,
első ott megjelenő magyar, vegyestartalmú hetilapot megalapította. Másfél évtizedig volt e lapnak főmunkatársa. Sokat dolgozott több vidéki
lapba, folyóiratba, tanügyi s szépirodalmi lapokba.
Groó G. Lajossal és Szokolszky Rezső tanfelügyelővel megalapította a Magyar Iskola c. havi tanügyi folyóiratot, melynek főmunkatársa volt. Belső
munkatársa s egyik megalapítója volt a Havi
Szemle szépirodalmi s tudományos folyóiratnak.
Tárcáinak, tudományos ós társadalmi cikkeinek
száma e lapokban közel 800. Plautus álnév alatt
a napilapokban számos verse jelent meg. Igen

sokat fordított a német, francia, orosz, szerb,
horvát, cseh és tót nyelvekből, nagyobbára elbeszéléseket s költeményeket. 1904 — 1907-ig a
„Zólyommegyei hazafias olvasmányokat terjesztő
egyesület" által kiadott Kraján
és
Politicne
Clánky c. hazafias tótnyelvű lapokat, majd 1908-tól
fogva a Kraján húmoros mellékletét, a Zmok-oí
szerkesztette. Önálló s különös eredetiséggel
megírott munkái közül legértékesebbek: A szláv
mithológia elmélete, Marina, szerelmi, bölcseimi
költemény Sladkovic életrajzával, Turgenyev,
Bevezetés az orosz irodalom XVIII. századbeli
történetébe, Bevezetés az orosz irodalom V—XVIII.
századbeli történetébe, Gimnázium és elemi iskola, Modern magyar realisták, Az árják ősvallása,
Petőfi és a Pesti Divatlap, Az 1849-iki orosz
hadjárat, A szumirológia mai állapota. A közokt.
minisztérium megbízásából megbírált több polg.
iskolai tankönyvet. Kéziratban hátrahagyta: Az
orosz irodalom részletes történeté-t, Szláv mitológiai tanulmányok-at, Pedagógiai és kultúrpolitikai tanulmányok-at, Meséket felnőttek számára,
Életképek (40 szatirikus novellát) a mai kort s
iskolai életet szatírizáló 40 elbeszélést s rajzot,
Diákhistóriák c. alatt; eredeti felfogású Elemi
iskolai olvasókönyvét a III—IV. osztály számára
és Viziók címen fantasztikus rajzokat.
Szép és fényes tehetsége, mely a szerénység,
a becsületes jellem s a romlatlan emberszeretet
gyönyörű tulajdonságai mellett önzetlenül munkálkodott, a hosszú, nyugtalan s sok gondtól
zaklatott munka közben megőrlődött. A nemes
lélek alig 46 éves korban elhomályosult, nagy
kárára a hivatásos tanárságnak, a felvidéki magyarságnak s kultúrának. Vérbeli kultúrember
volt, tele tűzzel, rajongással s tudással. Izzó
reformer a csendes, feltűnést nem kereső munka
s áldozatkészség jegyében. Mi a tudós tanárt,,
az igaz embert, a sok kiskorú s elhagyatott
gyermek a szerető apát vesztette el benne. NyuKlima
Lajos.
godjék békében.

— Október 6. Hatvan esztendeje múlt október 6-án, hogy tizenhárom magyar hős vértanúhalált halt Aradon. Azóta Arad a magyar
nemzet Golgotája. Hatvan esztendeje hordozza
e nemzet a gyászt szívében s e gyásznak vége
nem lesz soha, még akkor sem, ha a tizenhárom
sírján terebélyessé növekedik a szabadság fája.
Ez a fa ma még gyenge csemete a valóságban:
az egész nemzetnek kell ápolnia, hogy hatalmas
fává növekedjék. Borús lélekkel nézünk a magyar Golgotha felé s nyugtalanul kérdjük : mikor
elégeli meg a Végzet a nemzet szenvedéseit ?
— Az Apponyi Albert gróf és Tóth
J á n o s a l a p r a egy néptanító 10 koronát küldött
hozzánk. Eljuttattuk az adományt a gyűjtőbizottság elnökéhez: Nagy Lajos igazgató úrhoz,
Veszprémbe.
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— Az erzsébetvárosi íiiunkásgimnázium
ünnepies megnyitása mult héten volt, a Wesselényi utcai polgári fiúiskola nagytermében. A megnyitó ünnepen megjelent a munkásgimráziumok
megteremtője, Molnár
Viktor közoktatásügyi
államtitkár, továbbá a kerület társadalmának
színe-java, az ipartestületek, ipariskolák több
képviselője és nagyszámú hallgatóság. Az ünnep
Kovács Jenő dr. elnök üdvözlőszavaival kezdődött. Utána Lád Károly ismertette az intézmény
célját. Majd Molnár Viktor beszélt.
— Önök, mondotta az államtitkár, már bírnak
egy hatalommal, a kézügyesség hatalmával, amely
hivatva van iparunknak, országunknak nevet
szerezni. Eljöttek, hogy ehhez még megszerezzék
a tudás hatalmát, amellyel kézügyességüket
gyarapítani fogják. Adja az Isten, hogy haszonnal
járjanak ebbe az intézetbe, amelyet a vezetőférfiak oly nagy szeretettel és buzgalommal létesítettek. Igyekezettel, szorgalommal iparkodjanak
meghálálni az ő nemes fáradozásukat.
Az államtitkár beszédét a hallgatóság lelkes
éljenzéssel fogadta. Majd Stransz
Adolf dr., a
keleti akadémia tanára, a VII. kerület polgárságának köszönetét tolmácsolta az államtitkárnak
és a vezetőségnek. A munkásság nevében Koller
Lajos hallgató mondott köszönetet, mire a hallgatóság bevonult a tantermekbe és megkezdődött a
tanítás. A hallgatóság nagy számára való tekintettel, párhuzamos osztályokat kellett nyitni.

— Pályázati hirdetés. A brailai (Románia)
magyar református elemi fiúiskolánál 1200 frank
törzsfizetés, 4 0 0 frank működési pótlók, 400
frank lakbér mellett okleveles elemi iskolai
tanítót; a bukaresti
magyar református elemi
leányiskolánál a női kézimunka-tanításra is képesített okleveles elemi iskolai tanítónőt 1200 frank
törzsfizetés, 4 0 0 frank működési pótlék és természetbeni lakás, vagy ehelyett 500 frank lakbér
mellett alkalmazok. Mindkét alkalmazott részesül
a hazai törvények által biztosított korpótlékban
s tagja az országos nyugdíjintézetnek. További
értesítés a magyarországi református egyetemes
konvent központi irodájában (Budapest, Abonyiutca 21. sz.) nyerhető, hol a pályázati kérvények
is f. é. október hó 18-ig beadandók. Budapest,
1909 szeptember hó 2-3. Báró Bánffy Dezső s. k.,
az egyetemes konvent világi elnöke.
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Szerkesztői üzenetek.
Á. D. (Szászbanyieza.) Szász Irén címe: Budapest,
Andrássy-út 81. — P. Állami. A Kisdednevelés kiadóhivatala : Budapest, VII., Óvoda-utca 4. Előfizetési ára
egész évre 8 K. Egyesületi tagok a lapot évi 6 K
tagsági díjért kapják. — O. (Első napon.) Jól teszi,
ha nem várja meg az elfogadott kézirat közlését s
közben írogat. Amit most küldött, nem igen több
ugyan egy kis tollpróbánál, de szívesen olvastuk. A
nagyobb dolog elolvasására még nem volt érkezésünk.
Talán mire e lap megjelenik, lesz időnk bőven. —T. S. (Győr.) Különösen az Este nagyon szép. A „fiúi
tiszteletet" köszöni a szerkesztő, ki még e pillanatban
szerkeszt s ki mindig örömmel gondol arra, hogy az
ön szép tehetségének megnyilvánulására alkalmat
adhatott. — 1$ Z. (Etéd.) A Múzeumok és könyvtárak
orsz. tanácsának Wlassies Gyula az elnöke. Mindenféle
egyesület fordulhat hozzá könyvtárért. Felekezeti szempontok itt nem játszanak szerepet. — S. 1$. (Felsőlövő.) Amennyiben a tanítóképzőnek nem járna a lap
(amit alig hiszünk), a tanfelügyelő láttamozásával ellátott kérésre ingyen kapják meg a lapot. Erre a kedvezményre külön az intézet kebelében alakult olvasóvagy önképzőkör nem számíthat. — „Magyar Siketnéma-Oktatás." (Kecskemét.) Intézkedtünk a cserepéldány küldéséről. — H. (A vakok mozgásszabadsága.)
Sorra kerül. — L. L. (Hajasd.) A felnőttek oktatását
illetően forduljon a tanfelügyelőséghez. Jelentse be
ebbeli szándékát. Az analfabétáknak könyvet és írószereket az Orsz. Közművelődési Tanács (Budapest,
Ferenciek-tere 3. sz.) ingyen ad, ha a tanfelügyelőség
bejelenti, hogy hány analfabéta jelentkezett. Természetesen, fűtésről és világításról a községnek kell gondoskodnia. Ennyi áldozat minden községtől méltán
elvárható. — F. J. (Körmend.) Csak oly könyvről
veszünk tudomást, melyet hozzánk beküldőitek. Szíveskedjék megküldeni a könyvet s ismertetni fogjuk. —
H. (Nemzeti nevelés stb.) Jóindulatú cikkek, de nem
ütik a mi mértékünket. — Gr. I. (Kolozsvár.) Mind
a kettő jön. — S. (önállóság.) Sajnálatunkra, ily terjedelmes költemény közlésére nincs terünk. — Állana
tanító. A miniszternek a Magyar nemzet történetére
vonatkozó rendelete ellen intézett támadások többnyire
rosszhiszeműek s ezeknek forrásait jól ismerjük. Nem
foglalkozunk e támadásokkal, csupán konstatáljuk,
hogy a Dunántúli ref. egyházkerület is elrendelte a
saját iskoláiban e könyv kötelező használatát, pedig
már azzal is megvádolták a könyvet, — persze olvasatlanul — hogy a kálvinista szerző katholikus szellemben írta. Érdemes ily vádaskodásokkal szóbaállani ? —
K. L. (Bűnbánat.) Forma és gondolat: egyéb nem
hiányzik belőle. — G. K. A Sétánk címűt besoroztuk.
A többinek mindnek van egy csomó kisebb-nagyobb
formai hibája, amin segíteni kellene. — Erzsike.
Vannak sikerült sorai, sőt a Bocsánat egész utolsó
versszaka igazán szép. De egészében egyik vers sem
üti meg a mi mértékünket. — V. K. (Távolból.) Nem
épen rossz vers, de tárgyához képest kissé elnyújtott
és nehézkes. — T. M. E. (Jól tudom.) Sorát ejtjük. —
L. I. (Október 6.) Közölhetetlen. — Cs. (A szamár.)
Szintén. — Gyulay. í g y kis simítással közöljük.

— Az aradi vesztőhely megváltására 12
koronát küldött lapunkhoz Hidián János izbugyaradványi állami tanító, mely összeg az október
6-iki ünnepen gyűlt össze. Rendeltetési helyére
juttattuk.
— H a l á l o z á s . Ifj. Kersch
Ferenc, a bajai
áll. tanítóképző rendes tanára, munkás életének
29-ik, tanárságának 5-ik évében hosszas szenvedés
után elhunyt. Áldás emlékére!

Tartalom : Nemzetietlen irányok, (—r.) — A jövő
iskolája. Balogh Pál. — A népiskolai énektanítás főbb
kérdései. Seprődi János. — A kolozsvári kongresszusról.
Szabó Elemér. — Tanítók tanácsadója. — Egyesületi
élet. — Nyugdíjigény föléledése. — Útszéli porszemek.
Havas Irma. — S z é p i r o d a l o m : Korcsmai idill.
Szemere György. — Könyvesház. — Hivatalos rész. —
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK.
Rovatvezető: F A E K A S

IRODALOM.
A nyelvről.*
írta : Pecliány

Adolf

dr.

A nyelv (beszéd) mint szellemünk egyik
tevékenységének: a gondolkodásnak külső testi
n yilatkozása, egyrészt fizikai, másrészt pszichológiai tanulmány tárgya. A hang, mely beszélőszervünkben keletkezik, beszéddé csak akkor
lesz, ha kellő gondolattartalom járul hozzá.
Ugyanez áll a taglejtésről, a mimikáról, mely
szintén egyik módja a gondolatok kifejezésének és amelyet a beszéddel vagy az élő nyelvv e l szemben néma nyelvnek mondunk. A hange s a taglejtés a nyelv fizikai feltételei, ellenben az általuk kifejezett gondolat a nyelv
p szichológiai feltétele.

I.
Szorosan fizikai oldalról tekintve, a nyelv
nem más, mint összege ama hangoknak, melyeket az ember beszélőszerve létrehozni képes, vagy összege a gondolat kifejezését célzó
mimikai mozgásoknak.

Hangnak nevezzük mindazt, amit hallunk;
vagyis a hang ama érzet, mely bennünk keletkezik, midőn valamely hangébresztő test rezgő
mozgását a levegő közvetítésével fülünk dobhártyájával közli. A hallószerv egyéni természetétől függ, hogy mily hangokat képes felfogni; vannak emberek, kik csak a magasabb és vannak, kik csak a mélyebb hangokat hallják. A hang magasságát és mélységét
az egy mp. alatt végzett rezgőmozgások száma
határozza meg. Kevesebb mint 16 rezgést egy
mp.. alatt a fül már nem olvaszt egy hanggá
össze, 40.000-nél több rezgés szintén hatástalan a fülre. A legmagasabb hang, melyet
Despretznek sikerült keltenie 38.016 rezgésből
áll és megfelel körülbelül a ds-nak. Ha szorosan a zenei hangot figyeljük meg, akkor a határok sokkal szűkebbek lesznek. A legújabb orgo* Használt művek : Wüllner: Compend d. Physik.
Tylor: Einl. in das Studium der Antropologie. Tewrewk: A. nyelvészet mint természettudomány. Természettud. Közi. 1869. M. Müller: Vorlesungen über
die Wissenschaft der Sprache. Tewrewk : A gyermeknyelvről. Természettud. Közlöny 1871.

SANDOE.

nák legmélyebb hangja a Cs, 16"5 rezgéssel,
ez azonban alig nevezhető zenei hangnak.
A legmélyebb zenei hang a kontra E\, 41'25
rezgéssel, a legmagasabb zongorahang pedig,
az «4 (3.520), vagy a Cs (4.224), sőt a ds
(4.752). Eszerint mondhatjuk, hogy a zenei
hang rezgési számai 40—4.800 közt váltakoznak.
Minél nagyobb a hangzó test tömege és
minél nagyobb az erő, mely azt mozgásba
hozta, annál erősebb lesz a hang.
Ha két különböző hangébresztő (pl. hegedű,
furulya) egyenlő erősségű és egyenlő magasságú hangot kelt, mégis képesek vagyunk a
két hangot egymástól megkülönböztetni. Ennek
oka, hogy a hangbeszélők sohasem adnak egyszerű hangokat, hanem egyszerre több különböző
magasságú hangot, melyek közt a legmélyebb,
a legerősebb: az alaphang, a többi hangok
magasabbak s ezeket felhangoknak mondjuk.
A hang ily elemzését a Helmholtz-féle rezonátorokkal eszközölhetjük.
Alkalmazzuk a fizika eme törvényét az ember beszélőszervére és az általa keltett hangra!
Az ember hangadó szerve: a légcső felső
vége (gégefő, Ádám-csutka), mely teljes nyelvsíp. Alkotására nézve porcokból áll, épúgy,
mint a légcső maga; két főrésze: alant a
gyűrűporc, efelett a pajzsporc; legfelül egy
szelentyűféle képződmény: a gégefödő található, mely kellő pillanatkan a nyílást elzárja.
A gégefő mozgatható porcos falához két pár
redőshártya van erősítve; ezek az ú. n. hangszalagok, melyek közt keskeny nyílás: a hangrés vezet a tüdőbe. Lélegzéskor zajtalanul halad át a levegő, de beszéd vagy éneklés közben a hangszalagok m.egfeszülnek s a kitóduló
levegőtől rezgésbe hozatván, különböző hangokat képesek kelteni. A két hangszalag ugyanegy embernél úgy nagyságra, mint feszültségükre vagy anyagukra nézve teljesen megegyeznek, ennélfogva az általuk keltett hangok
is teljesen egyenlők. Hosszúságok, Müller szerint,
a férfiaknál körülbelül 18 mm., a nőknél átlag
véve 12 mm.; szélességük, illetve vastagságuk,
a két nemet tekintve, úgy viszonylik, mint
3 : 2. Ebből magyarázhatjuk meg elsősorban
a feltűnő különbséget, mely a férfi és a nő
hangjában tapasztalható.
Ha a hangszalagok feszültsége nagyobbodik,
a hangrés szűkül és a hang magassága emel-
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kedik. E tekintetben Müller tett érdekes kísérleteket. Ugyanis, a hangszalagokat 7'3 gr.-tól
540 gr.-ig terjedő súlyokkal megfeszítette és
ezáltal több mint egy oktávához tartozó különféle hangokat keltett. A feszültségen kívül
befolyással bír a hang magasságára a tüdőből
kitóduló légáram nagysága is, ami abból is
látható, hogy az igen mély hangokat csak
piano énekelhetjük.
Rendszerint a hang két nemét különböztetjük meg: a teljes hangot, melynél az egész
hangszalagok rezegnek és az álhangot, melynél a hangrés nagyrészben zárva van és
csakis a hangszalagok szélei rezegnek. Az
előbbi rendszerint mélyebb mint az utóbbi.
Mindeddig nem sikerült határozottan kimutatni, mekkora levegőnyomás szükséges a hangszalagok megrezegtetésére. Azok, akik e mérésekkel foglalkoztak, súlyegység gyanánt azt az
erőt használták, mely a barométer higanyoszlopát egy milliméterrel feljebb szállítja.
Donders a maximális nyomást 80 mm.-re teszi.
Cagniard de la Tour szerint a légzés által
keltett egész nyomás a középhangoknál körülbelül 11 mm., erősebb kiáltásnál 14 mm., a
magasabb hangoknál pedig 67 mm. Általában
mondhatjuk, hogy minél magasabb a hang,
annál erősebb légáram szükséges és hogy
az áram kiabálás alkalmával 15—16-szor erősebb mint a lélegzésnél.
A hang, melyet az ember hangzószerve
kelt, még távolról sem mondható beszédnek.
A gyermek képes hangot adni, de beszélni
nem tud, a felnőtt ember pedig sugdosva is
közölheti gondolatait. A hangadó szerv hangja
nagy változáson megy keresztül míg a
száj vagy az orr üregén kilép. Erre pedig
befolyással vannak a beszélő-orgánum többi
szervei: a tüdő, a légcső, a garat, a gégében
elhelyezett gyomrocskák (ventriculi Morgagni),
az orr és főkép a szájüreg. A hang elsősorban tagolódik; magán és mássalhangzók
képeztetnek, melyek a szavak elemeit szolgáltatják.
A magánhangzók, mint már Wilis és Wheatstone kimondták, különböző hangok összetételei, vagyis akkordok, melyek egy alaphangból és több felhangból állanak. E tételt Helmholtz kísérletileg bizonyította be. Először úgy,
hogy rezonátorai segélyével kikereste a magánhangzók hangelemeit és másodszor a nyert
elemekből ugyanazon hangzókat hozta létre.
Utóbbi kísérletéhez rezonátorokkal ellátott
hangvillákat használt. A rezonátorok csövére
kis fedőket alkalmazott, melyekkel a hangvillák hangját erősíteni vagy gyöngíteni lehetett, aszerint, amint a fedőt jobban vagy
kevésbé emelte. így sikerült neki a magán-
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hangzókat az i és az ü kivételével mesterségesén kelteni.*
Tapasztaljuk, hogy a szájüreg más-más
hangzó kiejtésénél más-más alakot nyer. Legegyszerűbb fiziológiai feltételek mellett keletkezik az a, azért a kisded legelőször hangoztatja,
mert nem kell hozzá más ügyesség, mint kinyitni
a szájat és hangot adni. Az e már összetettebb
mozgást követel, mert a szájnyitás mellett egyúttal a nyelvet is kissé emelni kell. Az i kiejtésénél
még erősebben emelkedik a nyelv és közeledik a
felső állkapocs fogsorához. Az o már a nyelvnek
sülyesztését és a hosszabbodó ajak összevonását
kívánja, mely az u kimondásánál még jelentékenyebb. Emellett tapasztaljuk, hogy a
magánhangzó kiejtésénél a száj részei nem
mozognak, a levegő áramlása állandó s nem
igen erős; a mássalhangzóknál azonban a
beszélőszerv részei élénk mozgásba jönnek, a
légáram rendszerint szakadozott és erősebb.
A c, d, g, l, n, (j, r. sz és t betűk a nyelvet
erős mozgásba hozzák az f pedig kitartott
hangot kíván, hosszabbat, mint amilyennel a
többi mássalhangzóknál találkozunk; ezenkívül
az ajak, a torok felső része, az orr, a fogak
is részt vesznek a mássalhangzók képzésében.
A hang tagoltsága, vagyis a magán- és a
mássalhangzóknak a gégefőben keltett hangmódosulatai. Minden hangzóban három elemet
különböztetünk meg: a hangot, a rezonanciát és
légáramot kísérő suhogást. Amilyen viszonyban
állanak emez elemek egymáshoz, olyan a kiejtett hang. A magánhangzók tagolása a szájüregben megy végbe azáltal, hogy az ajkak
és a nyelv mozgatásával a szájüreg méretei
megváltoznak; a szájüreg ennélfogva úgy
szerepel mint egy rezonátor, mely a hangot az
egyes magánhangzóknak megfelelőleg színezi.
Az u hangnál az ajkak körülbelül 2'5 mm.-rel
előretolatnak és a gége ugyancsak 2'5 mm.-rel
letolatik; eme magánhangzónál a szájüreg legnagyobb méreteket vesz fel, mert tényleg ez
a legmélyebb hangzó, ellenben az i-nél, mint a
legmagasabb hangzónál a szájüreg a legkisebb.**
* Az o hangzó keletkezett, ha kissé tompa B mellett
ennek oktávája b erősen, f\, bi és <h gyöngén hangzottak. A b hang maga M-nak hangzott, ha erős 6i
és gyöngébb fs hangok kísérték, keletkezett az o
hangzó. Ha b hangot középerős bí és f-i hangok és
erős &2 és da hangok kísérték, keletkezett az a hangzó.
Ha iii és fi erősebben, a 62 gyöngébben hangzott s
ezekhez lehetőleg erős d:\ és fa hangok járultak, keletkezett az ä hangzó stb.
** Az egyes magánhangzók magasságát a hanglépcső
hangjai szerint Donders így határozza meg: U — fi
o = d 1 ; a = 61 ; e — eis a ; i — fa; y és ü = o s a ; Helmlioltz szerint: u = f-, o = 61 ; a =&2; e = 63; i — da;
y és ü — g 3 as 3. Eme hangmagasság változik a beszélő
szerv természete, az ember kora, sőt a beszédközben
követett szokások szerint is.
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Ha az ajkak közti nyílás nagyobbodik vagy
kisebbedik, a szájüreg szintén más-más alakot
nyer és más magánhangzó keletkezik. A nyílás
az a hangzónál a legnagyobb, az u nál a legkisebb. Willis és Brücke ennek alapján kísérleteket tettek egy nyelvsíppal, melynek csöve
15 mm. hosszú és 75 mm. széles volt és melynek nyílását alkalmas készülékkel nagyobbítani
vagy szűkíteni lehetett és csakugyan sikerült
is nekik a magánhangzókhoz igen hasonló
hangokat nyerni.
A hang színezéséhez járul még az orrüreg,
a légcső, a garat, valamint a gvomrocskák
rezonanciája is; miután pedig, eme szervek az
embernél egyéni különbséget mutatnak, könynyen tudjuk megmagyarázni azt a különbséget
is, mely az egyes emberek hangjában mutatkozik s hangjuknak egyéni jelleget kölcsönöz.
A magánhangzók kiejtésénél az orrüreg
rezonanciája rendszerint nem igen szerepel, mert
a légáramlása az orrüregbe meg van akadályozva ; viszont az ú. n. orrhangoknál az orr
rezonanciája a túlnyomó és a szájüreg kevésbé
járul azok képzéséhez. Ha az orr kellő elzárása
beszéd közben lehetetlenné vált, akkor az orrüreg rezonanciája színezi a hangot s ilyenkor
azt mondjuk, hogy az ember orrhangon beszél.
A hang módosítása a magánhangzóknál egyszerűbb, a mássalhangzóknál összetettebb. A
mássalhangzókat, amennyiben azok mindig a
magánhangzókkal kapcsolatosan hangzanak,
úgy tekintjük, mint a magánhangzók kezdő
vagy véghangjait.
Egyetlen egy nyelvben sem találjuk az összes
hangokat; annyival feltűnőbb, hogy némely
nyelvben épen azok a hangok hiányzanak,
amelyek nélkül a nyelvet alig képzelhetjük.
Tapasztalás szerint minden népnél a gyermekek
a baba, mama, papa szavakat gagyogják legelőször, mert ezek a legtermészetesebb, legkönyebben kiejthető hangok; és mindamellett
a mohaok néptörzs nyelvében hiányzanak a
b, p, m, f és v hangok, a hottentot nem ismeri
az /-et, a huronok törzse az w-et, a régi
brazíliaiak nem használták az r, l, f betűket,
miért is őket a portugálok fé, ley és rey nélküli népnek csúfolták. Müller szerint van a
görög és latin nyelvben 17, az angol nyelvben
20, a héberben 23, a szanszkritban 37 mássalhangzó ; míg az ausztráliai nyelvjárásokban
mindössze 8 mássalhangzó van használatban.
A hangzók a beszéd fiziológiai elemei, ezekből keletkeznek a szavak. De szóképzéshez nem
elegendő pusztán a fiziológiai alap, ehhez szükséges még az egyén pszichikai tevékenysége is.
A beszéd, mondja Herbart, munka, mely mint
bármely más munka, a gép minőségétől és a
munkás képességétől van feltételezve. Minél
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képzettebb az egyén, minél szélesebb a látóköre, minél változatosabbak az életkörülményei,
annál több szóra van szüksége s ő iparkodik
is a szükséges szavakat elsajátítani vagy
szükség esetén maga is gyárt kifejezéseket;
minél műveltebb a nemzet, annál gazdagabb a
a nyelve is.
II.

A beszéd alkotó elemeit: a szótagokat,
Lindner szavaival élve, a beszélő szervek természetes mimikájának mondhatjuk, melynek első
alapja az újszülött homályos, de elég erős
érzeteiben keresendő. Ügy a hangot, mint a
taglejtést, az ösztönszerű vagy reflex-mozgásokhoz sorolhatjuk. Az állat, ha fájdalmat érez,
sajátságos hangokat hallat, nyög, visít, ordít,
mintha ezzel segíteni akarna nyomorult helyzetén ; a beszéd is, mondja Steinthal, ily megkönnyebbítő hatással van az emberre. Eredetileg a nyelv a síró jajgatása, az örvendező
ujjongása, vagyis a nyelv természetszerű visszhangja a bennünk keltett állapotoknak. A lelki
állapot és annak hallható kifejezése: a hang
közti társulás alapján fejlődik a nyelv, miért
is a sző határozott tudatos belső állapotnak
határozott tudatos hallható kifejezése. Valahány tárgyat veszünk észre, ugyanannyi szemlélet keletkezik szellemünkben. Az érző- és
mozgatóidegre gyakorolt benyomás egyidejűleg
a beszélőszerv mozgását és ezzel kapcsolatban
bizonyos hangok kiejtését eredményezi. „A
szemnek szellem- és nyelvképző hatalma az
egész világot csupa képek alakjában közli lelkünkkel s az ész azt gondolatanyaggá feldolgozva, megint csak képekben adja vissza, úgy,
hogy az egész nyelv, mint a világnak miniatűrpanorámája mutatkozik a nyelvbúvár előtt, s
akármily részecskéjét kutatjuk is, mindenütt
többé-kevésbé elmosódott képnyomokra találnak" (Tewrewk). A hang ismét a hallószerv
által felfogatván, új érzeteket kelt a szellemben,
és így keletkezik egyszerre két szemlélet: a
tárgy és az azt jelző hang saemlélete. E szemléletek társulnak egymással; valahányszor ezután ugyanazt a tárgyat látjuk, ugyanazt a
szót hangoztatjuk s viszont ha a tárgyat jelző
szót halljuk, szellemünkben a tárgy szemlélete
keletkezik. A tökéletesen kifejtett nyelvben a
két szemlélet mindig együtt lép föl. Míg a
gyermek a fejlődés bizonyos fokát el nem érte,
rendesen a szó szemlélete társul a beszélőszerv
mozgásával, a tárgy szemléletére való tekintet
nélkül, beszédje ezért nem tökéletes és azt
fecsegésnek vagy csacsogásnak mondjuk.
Reflex-mozgás eredetileg a taglejtés is, mely
ha szándékos mozgássá válik, néma nyelvnek
mondatik. A süketnéma eleinte mindenféle moz41*
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gásokat végez, melyekből belső lelkiállapotát nincsenek, mely a főnév, a melléknév és az ige
visszatükrözteti, míg végre megállapodik s gon- közti különbséget nem ismeri, nem lehet a
dolatmenetéhez alkalmas mimikát követ. Ha gondolatnak oly tökéletes kifejezője, mint az
pl. e szót: kéz, akarja kijejezni, kezét mutatja, élő nyelv, nem lehet a szellemi fejlődés oly
a vörös szín megjelölése céljából ajka piros- tökéletes eszköze, mint amilyen az élő szó.
ságára mutat, a kék színt az azúrkék égbolto- A süketnéma egy és ugyanazon taglejtéssel
zaton magyarázza. Absztrakt dolgokat, neve- jelzi a „meleg", a "forró" mellékneveket,
zetesen az absztrakt főneveket a cselekvés ugyanazt a taglejtést használja a „melegség,"
utánzásával magyarázza; így pl. tenyerét arcára „forróság," „tűzhely" főnevek és a „meleteszi s fejét félrehajtja, ha álomról beszél; gedni" ige jelzésére. A mondatkötésnél fordíha ivást, szomjúságot vagy valami italt kíván tott utat követ. Ha azt akarja mondani, hogy
jelezni, azt az ivásnál használt kézmozdulattal „a kutya felfalta a kenyeret," először a keteszi; jókedvében mosolyog vagy tapsol; hideg nyeret fogja jelezni, azután a cselekményt s
vagy ellenszenv jelölésénél a borzongást utá- végre a kutyát (kenyér, falni, kutya).
nozza ; a haragot vagy kellemetlenséget ráncba
Ha az emberek szóbeszéd hiányában taglejszedett homlokkal jelenti stb. Hol több süket- téssel volnának kénytelenek gondolataikat
néma együtt él, különleges jeleket hoznak kifejezni, szellemi haladásuk sokkal lassúbb
alkalmazásba. A berlini süketnéma-intézetben volna. A néma nyelv mindig pótszere marad
— írja Tylor — a növendékek a lefejezés az élő szónak, melyet előnnyel alkalmazunk
kézmozdulatával jelezték a franciákat. Erre az ott, ahol a hangos szó nincs megengedve,
olvasókönyv egyik szakasza adott alkalmat, vagy a szóbeli kifejezést hatásosabbá tenni
melyben XVI. Lajos lefejezése tárgyaltatott. kívánjuk. Mert a néma nyelvnek nagy hatalma
A halál e nemének megjelölését alkalmazták van az élő szó mellett. A szónok sikerült taga gyermekek az egész nemzet jelzésére.
lejtése különböző érzelmeket kelthet a hallKezdetben a süketnéma hozzánk hozza a gatóban. Az olasz operák szavai — mondja
tárgyakat, melyekről beszélni kíván, vagy min- Tylor — Angolhonban a legtöbb operalátoket vezet a tárgyhoz s ott fejezi ki jól-rosszul gatóra érthetetlen, üres szótagok, mindamellett
kívánságait, később utánozza a tárgyak jeleit, teljesítik céljukat, mint eszközei a kedélyhanaz emberek cselekvéseit. Nem állván hatalmá- gulat kifejezésének, zenei hangok segélyével.
ban a szó, látás és tapintás által szerzi a A kifejezés e nemét minden ember megértszükséges képzeteket. Ha már most a tárgyak- heti bármily nyelvet beszél is. Mennyire fonról beszélni kíván, ez csak azon a módon tör- tos a néma nyelv az élő nyelv mellett, onnan
ténhetik, amely módon a képzeteket szerezte, látjuk, hogy a hallgató rendesen a szónok
t. i. a látószerv és a tapintás képzetei alapján. arckifejezését kíséri figyelemmel, ettől várva
A használt jelek, az illető tárgyak körvonalai, a beszéd megerősítését.
melyek oly tökéletlenek, amilyen hiányos a
Igen valószínű, hogy az élő szó és a tagtárgyról való képzete. Ha pl. egy házat akar lejtés egykor egy egységes nyelvet alkottak s
feltüntetni, megrajzolja mindkét kezével a le- hogy a taglejtés mindinkább háttérbe szorult,
vegőben a ház határait, a falakat és a ház- amint az élő nyelv fejlődött, tökélyesedett.
tetőt feltüntető vonalakat. Természetesen, sok Tylor, Steinthal, Pfeiffer s mások állítják, hogy
függ attól, mily körülmények közt fogta föl a egyes indián törzsek tisztán a taglejtés segésüketnéma a tárgyakat, valamint attól is, mily lyével társalognak s e nélkül meg sem értelényeges és lényegtelen tulajdonságokat vett nék egymást. A köznapi életben is tapasztalrajtuk észre, e szerint lesz többé-kevésbé töké- juk, hogy minél szegényebb valakinek a nyelve,
letes a kép, melyet rajzol.
annál jobban iparkodik, hogy magát taglejtés
A süketnéma fejlődése lassú. „Ha meg is által megértesse.
tanulja a hangok taglalását, beszédje mégis
A taglejtés a süketnéma természetes nyelve,
csak ordításféle marad és ez csak azért van, viszont a természetszerűen kifejlett ember
mert hiányzik a hallás által való szabályozás. nyelve: az élő szó, vagyis a beszéd.
Az olvasás szinte bajjal jár; de ha egyszer
Hogy az ember gondolatait helyesen és
megtanulta, pótolja a hangos beszédet s meny- világosan kifejezhesse, ahhoz szükséges egynyire mehet szellemileg ilyen süketnéma, ter- részt bizonyos fokú szellemi képzettség, másmészetesen szörnyű kitartó fáradsággal, eleven részt a beszélő szerv gyakorlottsága. Az
bizonysága Bond Izsák, amerikai költő, ki sü- emberi nem szellemi haladásának alapja elsőketnéma létére annyira vitte, hogy novelláinak sorban ama öröklékenységben rejlik, melynélleírását és érdekes szövését a kritika is el- fogva a gyermek bizonyos dispositióval szüleismerte" (Tewrewk).
tik, hogy az ősei által hosszú és fáradságos
A néma nyelv, melyben nyelvtani alakok úton szerzett szellemi birtokot könnyebben és
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gyorsabban elsajátíthassa. Organizmusa gyorsan fejlődik, úgyszintén gondolkodása is,
nyelve egyre gazdagabb és hajlékonyabb. Mert
a nyelv szabályait és törvényeit hosszú munka
eredményének tekinthetjük, melyet a szokás,
a gyakorlat állandósított, a nyelv az emberi
organizmus és mechanizmus eredménye, természetes és veleszületett tevékenysége az embernek, mely tevékenység az emberi test és szellem kölcsönös viszonyán alapszik.

A klasszikus és romantikus dráma.
írta: Benedek

Marcell

dr.

(Másoclilí közlemény.)

A francia klasszikus dráma megalapítója,
Pierre Corneille, 1606-ban született Rouen-ban.
E városnak jezsuita iskolájában végezte tanulmányait és élete végéig nagy hálát érzett a
jezsuiták iránt. Ügyvédi pályára lépett, de
kedv és siker nélkül. Életének egy kis szerelmes
epizódja keltette föl benne először az írói
kedvet; Mélite című vígjátéka 1629-ben jelent
meg és a közönség rögtön észrevette a fiatal
író újszerű és nem közönséges talentumát.
Pedig ez a darab és a következő néhány, még
fogalmat sem ad a későbbi Corneille-ről. De
a nyelv, a dialógus finomsága magasan fölötte
állt a kor alantas komikummal, durván megírott vígjátékainak. Mélite-ben csak azt kifogásolták, hogy túlságosan egyszerű, kevés történik benne. Corneille-t bosszantotta ez a kritika,
megírta Clitandre című darabját s ezt valósággal megtömte kalandokkal, váratlan fordulatokkal. Ebben a tekintetben megelőzte a
romantikus drámát. Később, mikor meghódolt
a hármas egység klasszikus törvényének, maga
is elítélte ezt a darabját.
Vígjátékírói kísérletei után egyszerre, minden
átmenet nélkül emelkedett föl a legnagyobb
magasságba. 1636-ban megírta a Cid-et. Sikere
és hatása, mint már említettük, óriási volt.
Franciaország egyes részeiben szállóigévé lett:
olyan szép, mint a Cid.
Ez a nagy siker fölkeltette többek között
a hatalmas miniszternek, Riehe lieu-nek irigységét is. Mondottuk, hogy ő is áldozott a dráma
Múzsájának. Jóltevője, pártfogója volt és maradt
azután is Corneille-nek, de ezért a sikerért
bűnhődnie kellett. Richelieu nemrég fennálló
alapításának, a francia Akadémiának volt a
feladata, hogy a Cid-en elverje a port; ez azonban az Akadémia szabályai szerint csak úgy
történhetett meg, ha a szerző maga bocsátja
művét bírálatra. Corneille nem is tagadhatta
meg jótevője kívánságát. Az Akadémia bírálata
azután gondosan ügyelt arra, hogy a kecske

LAPJA.

25

is jóllakjék s a káposzta is megmaradjon.
Elismerte a darab egyes kiváló tulajdonságait,
viszont nevetséges kicsinyességgel kapaszkodott
bele apró nyelvi és verselési hibákba.
A Cid voltaképen nem is eredeti dráma a
szónak mai értelmében, hanem az akkori szokások szerint megengedett szabad átdolgozása
egy spanyol darabnak. Nem foglalkozhatunk
e helyen a spanyol irodalomnak a franciára
tett hatásával, csak azt említjük meg, hogy a
spanyol drámákat nagy kedvvel dolgozták át
ez időben a franciák; Corneille maga későbbi
darabjaiban (pl. a Menteur) néha egyszerűen
fordította őket és sok scenikai fogást tanult
el tőlük. A francia Cid azonban magasan fölötte áll az eredetinek, s ez a tény teljesen
fölmenti Corneille-t a mi korunk szemében is.
A regényes, hosszadalmas történetből kiválasztotta azt, ami lélektani szempontból egyedül
érdekes s erre az egy pontra építette föl a
darabját. Az a lélektani probléma, mely a Cid
alapját teszi, ezentúl végigvonul Corneille összes
tragédiáin. Az altarat győzelme a szenvedélyen:
ez az ő témája. A Cid-ben rendkívül éles
helyzetbe állítja hőseit. Don Rodrigo kénytelen
párbajra hívni szerelmesének, Chimene-nek
apját, mert az az ő apját arculütötte. Megöli a
párbajban, noha tudja, hogy ezzel örökre elszakadt Chimene-től. A lány viszont szíve ellenére kénytelen apja gyilkosának halálát követelni a királytól. Szíve ellenére, mert ez a
rettentő esemény sem képes vele meggyűlöltetni Rodrigo t. Tökéletesen érti, miért kellett
apját megölnie; csak becsülete kívánja, hogy
üldöztesse a gyilkost. Minket kissé különösen
érint a leányi szeretetnek ez a teljesen külsőleges, hideg„mivolta. Annál különösebben, mert
az időegység törvénye, melyről lesz még alkalmunk beszélni, nagy erőszakosságokra kényszeríti a költőt. Chimene kétszer fogadja Rodrigo-t abban a házban, ahol apjának még ki
sem hült teste fekszik; s a darab — egy
nappal a halálos párbaj után — azzal végződik,
hogy Rodrigo kivívja bűne bocsánatát és elnyeri Chimene kezét is. Epen csak, hogy a
kézfogót nem tartják meg rögtön, hanem várnak, amíg az idő behegeszti kissé a nyílt
sebeket.
E hibák ellenére — amiken különben a
költő művészete sokat enyhít s a darabban
nem oly feltűnők, mint rövid tartalomkivonatban — fogvatart bennünket Corneille-nek nagy
lélekmagyarázó ereje. Hősei voltaképen elvont
alakok; szenvedélyük s a vele küzködő akarat
elvont, általános erők; ritka pillanat, mikor a
rokonság meleg, közvetlen érzését támasztják
bennünk. De magukban véve igazak, következetesek, szépek.
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A Cid a francia drámairodalomnak olyan
egyedülálló, hagyományoktól megszentelt darabja
lett, mint nekünk Bánk-bán. Nagyságát a
romantika uralma alatt sem merték elvitatni.
Későbbi darabjaival, ha magasabbra nem
emelkedett is, de népszerűségét növelte Corneille.
1640-ben jött Horace és Cinna, 1643-ban
Polyeucte, 1644—45-ben Bodognne, stb. Nagy
sikert aratott a spanyolból csaknem szószérint
fordított Jleníewr (a hazug) c. vígjáték, 1643—44.
telén; megírta a folytatását is, de az megbukott. 1647-ben az Akadémia tagja lett.
Egy darabjának bukása után hosszabb időre
visszavonult a színháztól, vallásos müvekkel
foglalkozott; lefordította és pedig verses
formában, Kempis Tamásnak Krisztus követéséből szóló művét, stb. Ekkor már Racine
fejlődő népszerűsége elhalványította az övét.
Utolsó darabját 1674-ben írta, jóformán észre
sem vették. 1684-ben meghalt nyomorúságban,
elfeledve. Halála után hamar igazságot szolgáltatott neki az utókor. Horace és Cinna
óta általánosan elismerték a francia tragédia
atyjának. Ez igaz is, de csak külsőségekben.
Mert azok a külsőségek, szabályok, amiknek
ő hódolt meg jóformán legelőször, kétszáz évig
éltek még. Ám azt, ami Corneille tragédiáiban
lényeges volt, nem folytatta senki. Egyetlen
méltó versenytársa, Racine csak külsőleg haladt
egy úton vele; a többiek pedig föl sem próbáltak
emelkedni azokig a súlyos problémákig, melyek
Corneille-t és Racine-t foglalkoztatták.
Minthogy a francia dráma nagy forradalma,
a klasszicizmus és romanticizmus küzdelme,
elsősorban a külsőségek körül folyt és a romantika ezeknek a külsőségeknek köszönhette
rövid diadalait: mielőtt a dráma történetének
vázolásában tovább haladnánk, tisztáznunk
kell a klasszikus tragédia sokszor emlegetett
szabályait, formai sajátosságait. Különösen az a
kérdés merül föl e sajátságok vizsgálata közben:
mennyire elégítették ki e realizmusra szomjazó
kor közönségét? Mennyi konvencióra volt szüksége a klasszikus drámát játszó színpadnak ?
Legszembeötlőbb sajátsága a francia tragédiának a verses forma. Ezt a klasszikusoktól
tanulták. És olyan szoros szabállyá lesz, hogy
a XVIII. század közepéig, Diderot fölléptéig
senkinek sem jut eszébe komoly tárgyú darabot
prózában írni. Ez volt az első konvenció.
Természetesnek találták, hogy drámai hősök
versben beszélnek. A XIX. század, a romantika
sem mer egészen a vers ellen fordulni, mindössze prózai drámát is ír és valamivel szabadabbá teszi a verselést. Francia drámában
más versforma nem képzelhető el, mint a párrímes alexandrin. A rímtelen verselést nem
ismerik. Shakespearet is vagy prózában, vagy
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rímes versekben fordítják. A romantika egész
forradalma a verselés terén annyi volt, hogy
az alexandrin közép metszetét nem tartotta
meg szigorúan. Súlyosabb konvenció volt a
monológ. Ezt nehéz volt elhitetni a közönséggel. Fennmaradt, de sok helyen ravasz
fogással próbálják elkerülni. Kitaláltak egy
konvencionális alakot, az úgynevezett confident-1
(bizalmas), akinek semmi egyéb keresnivalója
nincs a darabban, csak az, hogy a hős, vagy
a hősnő érzelmeit meghallgassa, esetleg tanácsokat adjon neki. Vagyis a görög tragédia
kórusának szerepéből vesz át valamit. Ilyen
confident van már a Cid-ben is (Elvire), de
van jóformán minden tragédiában, néhol három
is, minden főalak mellett egy. Fontos része
volt a klasszikus tragédiának az elbeszélés is.
Egyrészt a hely és idő egysége miatt nem
kerülhette el az író, hotry a színpadon kívül
történt dolgokat elbeszéltesse; másrészt azért
nem, mert pl. gyilkosság sohasem történhetett
a színpadon. Kétségtelen, hogy az elbeszélés
drámaiatlan valami. Corneille elméletileg is
védeni próbálja, de azért feltétlenül ez
vénült meg leginkább a klasszikus tragédiában. Egyébiránt akadnak a maguk nemében
páratlan, nagy rhetorikus szépségekben bővelkedő, ragyogó nyelvű elbeszélések, szónoklatok
té; híres a Cid IV. felvonásbeli csataleírása és
Cinna hosszú beszámolása az összeesküvésről.
(I. felv.) Mint a monológot és imitt-amott a
confident-t, a szónoklatokat is átvette a romantika. Az elbeszélést azonban leginkább csak
az expozíció eszközéül használta.
A tragédia nyelve, Corneille óta, emelkedett,
választékos kezd lenni. A baj az, hogy a nyelv
lassanként két részre oszlik. A szótár fele nem
illik a verses forma méltóságához. A költőknek aránylag kevés szó, kifejezés használatát
engedik meg a szabályok. Végül odáig jutnak,
hogy semmit nem lehet már a maga becsületes nevén nevezni. A XVIII. század végén
és a XIX. század elején az álklasszikusok máimindent körülírnak, fölhigítanak. A romantikának talán legfontosabb alkotása, hogy visszaszerzi a szótár másik felének, a „prózai"
szavaknak létjogosult-ágát, nevén nevez, körülírás nélkül fejez ki mindent.
A klasszikus francia tragédiák hőseiről
eléggé ismeretes, hogy mind magasrangú személyek, legtöbbször királyok, fejedelmek voltak.
Magától értetődőnek látszott, hogy csak ezekkel
történhetnek a tragédia fenségéhez méltó
események. A hősök ilyen megválasztásából
már természetszerűleg folyt az a két újabb
konvenció, hogy a tragédiának időre és helyre
nézve is távol kellett történnie a közönségtől.
Hiszen ma is bajos volna monarchikus állam-
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ban az uralkodó-család múltjából, vagy akár
egy barátságos állam uralkodóinak életéből
vett tragédiát előadatni. Ha lebetne is, ez a
forrás hamar kimerülne. A költő tehát legszívesebben az ó-korba megy vissza tárgyat
keresni. Corneille, aki szereti a politikai események rajzát, legszívesebben Rómát választja;
de sokan vannak, akik örömest vetnék le
magukról a történeti adatok bilincseit s különösen a klasszikus dráma hanyatlásának korában a legfurcsább költött görög és keleti
királynevek kerülnek a klasszikus tragédiák
élére. A külső kényszerűségből költői szabályt
csináltak, anélkül, hogy itt Aristotelesre hivatkozhattak volna, hiszen a görög klasszikusok
saját mondáikat dolgozták fel. A franciák
azonban hangoztatták, hogy a térben és időben való nagy távolság szükséges ahhoz, hogy
a közönség valószínűnek találja a tragédia
nagy alakjait. Itt tehát ismét a raison szerepel.
Elérkeztünk a klasszikus tragédia alapelvéhez, a hármas egység törvényéhez. Ez a törvény, mely ellen a romantika a legádázabb
harcot folytatta, röviden így hangzik: a tragédia
cselekménye legyen egységes, játszódjék le
ugyanazon a helyen és 24 órán belül.
A cselekmény egységét kivéve,, e követelések
szemmelláthatóan önkényesek és nem folynak
a tragédia lényegéből. Láttuk már, hogy a
józan ész kielégítésére törekesznek és feladatul
is tűztük magunk elé, hogy megállapítsuk:
mennyire sikerül ez a törekvésük. Azt is meg
kell vizsgálnunk, hogyan értik maguk a francia
klasszikusok ezt a törvényt, mennyiben használ és mennyiben árt nekik?
A cselekmény egységévél, mint természetes
és minden irodalmi műben nélkülözhetetlen kellékkel hamar végezhetünk. Corneille a veszély
egységét értette rajta, amelyben a darab hőse
forog. A klasszikus dráma nagy érdeme, hogy
a régi francia színpad epikusán szétfolyó
darabjai után szigorú egységre, koncentráltságra törekedett. Ez természetesen könnyű
feladat is volt az idő- és helyegység törvényeivel kapcsolatban, melyek amúgy sem adtak
módot az írónak fölösleges epizódokra. A cselekmény egységének azt a nehezebb fajta megformálását, amit Shakespeare mozaikszerű jeleneteiben bámulunk, a klasszikus tragédiának
alkalma sem volt soha megpróbálni.
Az időegységnek eleinte nem tulajdonítottak
nagy fontosságot. 1632-ben, mint a Clitandre
előszavából kitetszik, még maga Corneille sem.
Nemsokára azonban elméletileg is, gyakorlatilag is meghódol előtte. Elméleti értekezéseiben három dologra támaszkodik: Aristoteles
egy félreértett mondatára, a görög drámák
félreértésére és a szintén félreértett raisonra.

LAPJA.

27

Aristoteles Ars Poétikája csak a cselekmény
egységét tartja lényegesnek és azzal foglalkozik bővebben. Az idő egységéről mindössze
azt mondja, hogy a tragédiában a cselekmény
rendesen egy nap alatt igyekszik lefolyni, vagy
kevéssel tovább tartani. Határozott követelésről tehát, mint látjuk, nincs szó. Corneille
azonban úgy fordította franciára ezt a mondatot, hogy: a tragédiának be kell zárnia cselekményét egy napi időbe... stb. Ne is vitassuk, hogy el kellett-e épen Descartes kortársainak föltétlenül fogadni Aristoteles minden tanítását; elég, hogy itt a félreértés nyilvánvaló. Ami a görög tragédiát illeti: igaz,
hogy ez egyfolytában játszódott le s a cselekmény folyamát csak a karok éneke szakította meg. De Corneille maga idézi Euripides Könyörgőiból azt az esetet, hogy egy
36 soros karének alatt egy hadsereg tizenöt
mérföldnyire vonul, csatát nyer és a követ
meg is jön a diadal hírével. Antigone-ból, a
Kolonosi Oedipus-ból, stb., akárhány helyet idézhetnénk, mikor néhány versszak eléneklésének
ideje alatt órák munkája történik a színfalak
mögött. Nem lett volna könnyű mindezek
alapján megállapítani, hogy a görög színpad,
amint semmi egyébben, az idő kérdésében sem
volt realisztikus. Konvenció volt, hogy a
karok éneke alatt a valóságosnál több idő eltelését képzelték el. A mi felvonásközünk ne
lenne alkalmas erre ? De igen, bizonyos mértékig alkalmas. Corneille szerint, amíg a hegedűsök játszanak, elképzeljük, hogy két órányi
idő eltelt. Miért nem három, miért nem egy
nap ? A két óra is konvenció, az egy nap is.
Ez tehát a raison félreértése.
Ezek után már csak kuriózumképen érdemes megemlíteni, hogy az aristotelesi szabály
nagy vitákra adott alkalmat: egész, 24 órás
napot kell-e értenünk, vagy csak 12-t, napkeltétől napnyugtáig? Meg azt is, hogy Corneille, épen mert az éjszaka elvesz az írót
jogosan megillető időből, megengedhetőnek
tartja a 30 órára való kiterjeszkedést. A raison
szempontjából megint azt kérdezzük: miért 30,
miért nem 36, 40, 48? Corneille gyakorlati
tanácsokat is ad az idő felhasználására. Minthogy amúgy is természetellenesen sűríteni
kell az eseményeket, legalább ne juttassuk
eszébe az időt a közönségnek. Ne tudja, hogy
reggel, délben vagy este játszódik-e ez vagy
az a felvonás. Ezt a szabályt (hűségesen követte ő is, a többi klasszikusok is s így az
idő-egység voltaképen időtlenséggé, időnkívüliséggé változott.
Ha e félreértésekből született szabály hasznát és kárát akarjuk mérlegelni, a következőket
kell tekintetbe venni: föltétlenül hasznos volt
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a darab meséjének kerek megszerkesztése, koncentrálása, egyszerűsítése tekintetében. Azzal,
hogy az elbeszélést, amiről szóltunk már, nélkülözhetetlenné tette, hozzájárult a nyelv és
stílus finomításához, mert ezt a drámaiatlan
szükséges rosszat csak nagy formai művészet
tehette élvezhetővé. Kára azonban, hogy még
olyan művészeket is, mint Corneille, erőszakosságra kényszerített. (Milyen kínossá teszi a
Cid-et, mikor egy leányról huszonnégy órával apja halála után tudjuk, hogy felesége
lesz a gyilkosnak!) Kisebb tehetségű írókat, a
XVIII—XIX. század álklasszikusait már agyonnyomta az a teher, amellyel, illetve amelynek
ellenére Corneille és Racine repülni tudtak.
Es bizonyos történeti tárgyakat, hosszabb lefolyásuk miatt, a klasszikus tragédia soha sem
próbálhatott feldolgozni.
A liély egységéről nem beszélt sem Aristoteles, sem Horatius. Ez, Corneille szerint, természetes következménye volt az idő egységének : ha a darab cselekménye huszonnégy órán
belül véget ért, nem játszódhattak le egyes
részei olyan helyeken, ahová ennyi idő alatt el
nem lehetett jutni. A görög tragédiában máitechnikai okokból is ritka volt a színváltozás:
a színtér rendesen a királyi palota előtt levő
tér volt és csak ritkán tevődött át a palota
belsejébe; nyílt helyen való változás egy ismeretes: Sophokles Ajax-ában. A kórus ezaktt
is helyén maradt, mégis szemlélte a később
történteket. Tehát ez is konvenció volt. A
franciák ennyit sem akartak megengedni és
még nagyobb, lényegbevágóbb hibát követtek
el a valószínűség ellen. Ha igénybevették azt
a szabadságot, hogy egy város határán belül
változtassák a színhelyet, akkor következetlenek voltak a józan ész szempontjából. Aki
elhiszi, hogy előbb a királyi palotában volt,
most meg a Rodrigo apjának palotájában, az
azt is elhinné, hogy egyik városból a másikba
utazott a íelvonásköz alatt. Ha azonban a
klasszikusok egv és ugyanazon helyen akarták
végigjátszatni darabjukat, akkor az időtlenség
mellett a hely nélküliség hibájába is bele kellett
esniök. Corneille az időre vonatkozó, fentebb
ismertetett tanácsához hasonlót adott a helyre
vonatkozólag is. Ne tudja a közönség, hogy
hol van. Legyen a színtér egy határozatlan
jellegű csarnok, egy fiktív, konvencionális hely,
amelyről elhisszük, hogy odajön lelkét kiönteni a király s alighogy eltávozott, ugyanott
gyűl össze titkos tanácskozásra az összeesküvők
csapata; ahol a távozásukat még csak megokolják valahogy a szereplők (ezt legalább is
tanácsolja Corneille), de azt már nem igen
magyarázgatják, hogy miért jöttek ide. Egyik
pár jön, a másik megy, észre sem veszik egy-
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mást: íme, ennyi mindent kell a közönségnek
a józan ész nevében elhinnie; holott fantáziájának ugyanekkora megerőltetésével már azt is
elhihette volna, amit egy századdal korábban
még elhitt: hogy a színpadon átmenő színész
egyik városból a másikba ment.
Mindezeket a hibákat Corneille is látta;
csak az a csodálatos, hogy ezek sem térítették
el a szabályok föltétlen tiszteletétől. De így
is dicséretére válik, hogy szabadabban merte
magyarázni őket.
Most, hogy előttünk áll nagyjából a klaszszikus tragédia egész elmélete, már csak futólag kell vázolnunk további sorsát és rátérhetünk majd az ellene föllépő reakciónak, a
romantikának ismertetésére. De nem válhatunk
meg Corneille-től anélkül, hogy ne idéznők
néhány sorát, mely bátor hangjával szinte előfutárja a kétszáz évvel később diadalmaskodó
romantikának: „Könnyű a bírálóknak szigorúnak lenni; de ha megpróbálnának tíz-tizenkét
ilyenfajta müvet adni a közönség kezébe, talán
még jobban kitágítanák ezeket a szabályokat,
mint én teszem, mihelyt tapasztalatból ismernék meg, milyen kényszerhelyzetbe hozza az
embert az ő szőrszálhasogatásuk s hány szép
dolgot száműz az a mi színpadunkról. Akármint álljon a dolog, ezek az én véleményeim,
vagy ha jobban tetszik, eretnek-tanaim a művészet legfőbb pontjait illetőleg; és én nem
tudom jobban összeegyeztetni a régi szabályokat a modern kor tetszésével. Nem kételkedem,
hogy könnyű jobb módokat találni erre s én
kész is vagyok követni őket, mihelyt olyan
szerencsésen valósítják meg, mint én a magam
módját."
(Folyt, köv.)

TEHMÉSZETTUDOMÍMOR.
A katód- és Röntgen-sugarak.
írta:

Dékány

Mihály.

A XIX-ik század második felét a természettudományi felfedezések korszakának mondják,
s méltán, mert ekkor rövid pár évtized alatt
a természettudományi, külöaösebben a fizikai
kutatások és felfedezések olyan lendületet
vettek, amilyen mérvűre annakelőtte hosszú
századokon át nem volt példa.
Ezen mozgalmak közül is különösen kiemelkednek az elektromosság terén elért nagyszerű
s gyakorlati fontosságukban messze kiható felfedezések. A villamos-üzemű vasutak, a telefon,
a villamosvilágítás általános elterjedése, nemkülönben a dróttalan táviratozás és dróttalan
telefonálás terén s a magas feszültségű áramok
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egyéb alkalmazásaiban (a gyógyászat terén is)
már eddig is elért kiváló sikerek mind ezen
korszak tudósait méltatják.
Ezen korszak felfedezései között elméleti
szempontból talán legfontosabbak a katód-,
Röntgen- s a radioaktív-testeknek a sugárzása,
melyeknek bizonyos gyakorlati fontosságuk
mellett, főképen az elektromosság mibenlétéről
s az anyag szerkezetéről vallott újabb feltevésünk megmagyarázásában vannak rendkívüli nagy szerepük.
Időbeli sorrendben legelőbb ismertük meg
a katód- és Röntgen-sugarakat s ezeknek a
tanulmányozásai vezettek el későbben a radioaktív-testek felismeréséhez.
Hogyan is keletkeznek tehát a katód- és
Röntgen-sugarak ?
Jól ismert tünemény a dörzsölési-, vagy
megosztó elektromozógép sarkai között átütő
szikra, mely annál hosszabb, azaz annál nagyobb
távolságban levő sarkok között létesül, minél
nagyobb a villamgép, illetőleg minél több
elektromosság gyülemlik fel s egyenlítődik ki
egyszerre a sarkok között. A villamgép szikrájához hasonló szikrázást kapunk a Ruhmkorffféle szikra-induktorral is, amelynek, mint tudjuk,
csak a primér-tekercsét kell összekötni valamilyen galván-batteriával, hogy a szekundertekercs végei között meginduljon a szikrázás.
A szikra tulajdonságainak a tanulmányozásakor rendesen Ruhmkorff-ot használunk, mert
ez könnyebben kezelhető, mint a stakikai elektromos gépek. A szikrázó-készülék azon részeit
(sarkait), melyek között a szikra képződik,
elektródoknak hívjak és pedig a pozitív-elektród az anód, a negatív a katód.
A Ruhmkorff féle induktórium szikrájának
a hossza függ az induktórium tekercseinek a
számától, az indítóáram erősségétől, a megszakítások számától (minél több a másodpercenkénti megszakítás, annál hosszabb a
szikra) és az elektrodok alakjától. Mindezek
dacára azonban egy légköri nyomású levegőn
(760 mm. kéneső-oszlop súlyával egyenlő)
aránylag igen rövid a szikra. Így pl. gömbalakú
elektrodok között 25.000 volt feszültség mellett
alig 10 mm., 30.000 volt feszültség mellett
pedig alig 15 mm. hosszú szikra képződik.
Azaz, csak ilyen távolságú elektrodok között
üt át a szikra s ha az elektródokat ezeknél
nagyobb távolságra állítjuk egymástól, a szikrázás megszűnik. Nem így van azonban zárt
térben, ahol a levegő sűrűsége változtatható.
Legelőször (1858-ban) Geissler készített
olyan (néhány dm. hosszú) üvegcsövet, amelyben a levegő sűrűségét légszivattyúval tetszés
szerint változtathatta. Ha az ilyen cső platinaelektródjait összekötjük működésben levő Ruhm-
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korff-al, mikor a csőben levő levegő egy légköri nyomású, akkor az elektrodok aránylagos
nagy távolsága miatt természetesen semmiféle
szikrázás sem mutatkozik. Ámde, ha a levegőt
kezdjük ritkítani akkor, amikor 7—8 mm.
nyomásra száll alá a csőben levő levegőnek a
nyomása, az anód felől rózsaszínű fénypamat
indul, mely további ritkítás mellett folytonosan
nyúlik, míg 1 — 2 mm. nyomású gázban az
egész csövet kitölti a réteges szerkezetűnek
látszó rózsaszínű fény. Egyedül a katód végénél van egy kis sötét tér, a katódon pedig
fehér csillag mutatkozik. Az egész csövet betöltő rózsaszínű fényt anód-fénynek mondjuk.
A csőben levő maradék gáz ritkítását tovább
folytatva, az anód-fény kezd visszafelé, ahonnan kiindult, az anód felé rövidülni s amikor
a ritkítás V2 mm. nyomású gáznál is kisebb
lesz, teljesen eltűnik. Ehelyett azonban új
tünemény jelentkezik: a katóddal szemben levő
üvegfal kísértetiesen, kékeszöldesen kezd el
villogni, fluoreszkálni. Tudniillik, amint 1869-ben
azt Hittorf megállapította, a rózsaszínű anódsugarak visszahúzódása után a katódról indulnak ki egyenesvonalú, láthatatlan sugarak,
amelyek a katóddal szemben levő üvegfalat
kékeszöldes fluoreszkálásra bírják. Ezeket a
láthatatlan sugarakat nevezzük
katód-sugarak-nák.
A katód-sugarak tulajdonságait behatóbban
csak 1879 óta tanulmányozzuk, amióta Crookes nyomán olyan csöveket készítenek, amelyekben a nyomás Viooo-ed milliméternél is
kisebb. Ezek a csövek a Crookes-csövek.
Már Crookes igazolta, hogy a katód-sugarak mindig merőlegesen állanak a katódra s
teljesen függetlenek az anód helyzetétől. A fémeken nem hatolnak keresztül, hanem épúgy
árnyékot vetnek, mint a napnak sugarai a
közönséges tárgyakról, amit a foszforeszcencia
kimaradása mutat. A katód-sugarak terjedési
sebessége a katódtói annál nagyobb, minél
ritkább a csőben levő levegő s a ritkítással a
sugarak terjedési sebessége a fény terjedési
sebességéig (300.000 km.) fokozható.
De egyébként is nagyon különös sugarak
ezek a katód-sugarak. A katód-sugarakhoz
közeledő mágnesnek bármelyik vége kitéríti, eltaszítja őket egyenesvonalú irányukból.
(A fénysugarakra a mágnesnek semmi hatása
sincs.) Az útjokba eső s könnyen mozogható
kis csillámkereket forgatni képesek (szélmalomkerék-kísérlet) ; tehát mozgató tulajdonságuk
van. A katód-sugarak a színtelen sókat megfestik. Az üveget nemcsak fluoreszkálásra bírják, hanem fel is melegítik, még pedig annyira,
hogyha a cső vékonyfalú, az megpuhul és a
külső nyomás alatt belapul. Hogy ez a mele-
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gítő tulajdonságuk mily nagy. még az is élénken illusztrálja, hogy az útjukba eső platinadrótot rövid idő alatt izzóvá hevítik. Ez utóbbiakból nyilvánvaló, hogy a katód-sugarak
melegítőbbek, perzselőbbek, mint a legforróbb
egyenlítői napsugarak s minden útjukba eső
tárgyat elégetnek, elpusztítanak.
Eme veszedelmes tulajdonságuk mellett az
a szerencse, hogy pusztító erejük csak az üvegcsövön belül érvényesülhet, mert mindennemű
cseppfolyós és szilárd test oly nagy mértékben nyeli el őket, hogy terjedésüknek már a
vékony üvegfal is határt szab. Egyedül csak
vékony aluminiumlemezen képesek áthatolni.
A katód-sugarak mibenlétét az elektromosságnak kísérleti tényekkel támogatott legújabb
elméletével magyarázzuk.
Ezen elmélet szerint az elektromosság épúgy, mint bármely közönséges értelemben vett
anyag, már tovább nem osztható kicsiny kis
elektromos részecskékből, elektronok-bó\ áll.
Az elektron tehát határozott nagyságú része
az elektromosságnak, s bármekkora elektromosság mindig ilyen egyenlő nagyságú elektronokból, mondjuk elektromos atomokból van összetéve. Nevezetes, hogy eddig csak a negatív
elektromos?ágnak az atomjait, elektronjait ismerjük szabad állapotban, míg a pozitív elektromosság a közönséges értelemben vett valamely anyagnak mindig legalább is egy atomjával kapcsolatban található. Mivel a pozitívelektronok szabad állapotban ismeretlenek, nem
is tudjuk, hogyan helyezkednek el az anyagon.
Valószínű, hogy pozitív-elektronok nincsenek
is, hanem az elektromos szempontból közömbös atomokról bizonyos körülmények között
több-kevesebb negatív-elektron leválik, tovább
vándorol s más atomhoz csatlakozik; ahol
ilyformán a negatív-elektronok megfogynak,
ott pozitív, ahol pedig megszaporodnak, negatív elektromosság jelentkezik.
Ezek szerint csak egyféle, vagyis negatívelektron volna. Ez az elektron 2000-szer volna
kisebb az eddig ismert legkisebb anyagi részecskénél, a hidrogénatomnál, azaz egy tömeg
elektronnak az átmérője körülbelül egy billiomod része lenne a milliméternek. Ezek a parányi
kis elektronok rohannak rendkívüli gyorsasággal a közönséges anyag atomjainak a hézagai
között, a negatív-saroktól a pozitív-sarok felé,
miközben az elektronok és az anyag atomjai
között föllépő súrlódás olyan meleget fejleszt,
hogy a szilárd vezető vagy annak egyes részei
izzásig hevülnek. (Elektromos izzólámpák).
Természetesen a negatív-elektronok nemcsak a szilárd testek atomjai között képesek
az anód felé rohanni, hanem a légnemű testek atomjai sem tudják őket ebbeli törekvé-
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sükben visszatartani. Ilyenkor a súrlódás a
gáznak az atomjait melegíti föl, mely, ha zárt
térben, üvegcsőben van, a gáz anyagi minősége s ritkaságának foka szerint a legváltozatosabb és legbizarrabb fényt fogja mutatni.
(Geissler-csövek.) Hosszabb cső csak akkor
kezd világítani, ha a gáznak nyomása legalább
is 7—8 mm.-re száll alá, míg 1 mm.-nél is
alacsonyabb nyomás mellett a csekély mennyiségű gáz már nem képes látható fényt kibocsátani. A negatív elektronoknak ekkor már
alig van valami akadály az útjukban, tehát nagy
sebességüknél fogva változatlan energiával
rohannak tova a katódról egyenes irányban s
teljes erejükkel ütköznek a csőnek szemben
levő falára, mikor is azt fölmelegítik s fluoreszkálásra bírják.
Ezek az akaddlgnélkiil rohanó elektronok a
katód-sugarak; azaz amit előbb katód-sugaraknak mondottunk, azok a sugarak tisztán szabad állapotú s nagy sebességgel rohanó negatív
elektronokból állanak. Ezt az is bizonyítja
még, hogy az egyirányú párhuzamos katódsugarak egymást taszítják (mert mindkettő
negatív elektromosság), azonkívül e sugarakat
minden negatív elektromossággal töltött test
taszítja, a pozitív elektromos test pedig vonzza.
Az elektronok rendkívüli nagy sebességében
s rohanásuk közben történő heves ütközésükben van a katód-sugaraknak melegílő, káros
s minden romboló hatásuk.
Mint előbb is említve volt, a katód-sugarak
nem jöhetnek ki azon csőből, amelyben keletkeznek, mert a cső üvegfala elnyeli őket.
Ámde azért a katód-sugarak energiája nem
semmisül meg azzal, hogy e sugarakat az üveg
elnyeli: mert először is fölmelegítik az üveget, tehát részben meleg energiává alakulnak
á t ; másodszor az üveget kékeszöldes fluoreszkálásra bírják s így egy részük fény-energiává alakul; harmadszor pedig a katód-sugaraktól ért üvegfalról újfajta sugarak is indulnak, azaz részben új sugárzó energiává alakulnak a katód-sugarak.
Ezeket az újfajta sugarakat sem az élő
szem, sem a legtökéletesebb lenese nem képes
felfogni. Ezek láthatatlanok s hogy a katóddal
szemben levő üvegfalról valóban szétszóródnak,
annak bizonyítéka az érzékeny fotográfiái
lemez, amelyre ezen újfajta sugaraknak ugyanolyan hatásuk van, mint a napfénynek: vagyis
az érzékeny lemezeken kémiai elváltozásokat
idéznek elő, minélfogva bizonyos körülmények között fotografálásra alkalmasak.
Ezeket a katód-sugarak hatására jelentkező
láthatatlan sugarakat Röntgen 1896-ban fedezte
fel s x-sugaraknak nevezte el. Ma felfedezőjükről Böntgen-sugaraknak hívjuk.

41.

SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

Hogy a Röntgen-sugarak nem visszavert
katód-sugarak, vagyis nem szabadon mozgó
elektronokból állanak, az is bizonyítja, bogy
reájuk a mágnesnek nincs kitérítő hatása. De
a közönséges fénysugarakkal sem azonosak a
Röntgen-sugarak, mert különböző közegeken
hatolva át, nem töretnek meg az új közeg
határán, mint a fénysugarak.
A Röntgensugarak
a legnagyobb valószínűség szerint a világ-éter hullámzásából keletkeznek. De hogy e hullámzást a katód-sugarak
hatásának kitett szilárd testek miként indítják,
abszolút semmitsem tudunk.
Nemcsak akkor keletkeznek Röngten-sugao
o
rak, amikor a katód-sugarak az üvegcső falát
érik, hanem mindannyiszor, valahányszor a
katód-sugarak útjába szilárd test kerül s azon
megtöretnek. Ezen az alapon készítik az úgynevezett Röntgen-lámpákat, amelyek lényegükben nagy ritkítású, tehát katód-sugárzásra
képes üvegcsövek. E csövek felfúvódott részének a közepe táján, a katcddal szemben, ferde
helyzetben egy sima platina-lap (platina-tükör),
úgynevezett antikatód van, amelyen a katódsugarak megtöretnek s így e platina-tükörről
indulnak ki a Röntgen-sugarak.
A Röntgen-sugarak elé már úgyszólván
semmifele test nem gördít akadályt; ezek
szabadon, feltartóztathatlanul terjednek szét
mindenfelé. Egyedül a platina és ólom nyeli
el őket teljesen, más fémek pedig csak részben. A csontok foszforsavas calcium-tartalmuk
miatt nehezen bocsátják át.
A Röntgen-sugarakat ez utóbbi tulajdonságuk alapján az emberi test csontvázának a
lefényképezésére használják. Ugyanis, ha érzékeny fotográfiái lemez és egy Röntgen-lámpa
közé helyezzük valamely testrészünket, pl.
kezünket és néhány percnyi sugárzásnak teszszük ki, akkor rendes kezelés után kezünk
körvonala s benne a csontok lesznek láthatók.
A csontvázat azonban fotografálás nélkül is
láthatjuk, ha érzékeny lemez helyett báriumplatincyanürös lapnak a Röntgen cső felé eső
oldalára tesszük a kezünket, amikor Röntgensugárzás hatására e lap másik oldalán (sötét
térben) zöldesfehér fluoreszkálás közben szépen láthatók a csontok.
A Röngten-lámpák ma már különösen a
gyógyászat terén vannak nagy mértékben elterjedve, mert velük nemcsak a csontváz s esetleg
a szervezetbe került idegen testek (pl. lövéstől
származó golyók, sörétek stb.), hanem a szervezet nemesebb részei, a tüdő, gyomor stb. is
szépen megfigyelhetők. így pl. a tuberkulótikus
egyének tüdejében észlelhető gümőkóros elváltozások stb. is felismerhetők.
Vannak azonban káros tulajdonságai is a
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Röntgen-sugaraknak, amennyiben, ha a szervezet valamely része sokszor és huzamosabb ideig
van a sugárzásnak kitéve, akkor ott elváltozások s egyes részek elhalása következik be,
(szőr, haj kihull). Ennek áldozata a londoni
közkórház Röntgen-technikusa is, kinek a
Röntgen-sugarak úgyszólván már minden testrészét megtámadtak, tönkretették: kezének
ujjait egymásután kellett leoperálni, úgy, hogy
ma már a két kezén csak 3 ujja van összesen.
A Röntgen-sugarak az útjokba eső testeket
fel is melegítik.
A Röntgen-sugarak fontosak még a gázok
elektromos vezetőképességének a módosítása
szempontjából is. Ugyariis, mint tudjuk, a gázok
s így a levegő is csak kis mértékben vezetik
az elektromosságot, azaz pl. a villanygépek
elektródjai között a szabad levegőn arán} lag csak
rövid távolság mellett indul meg a szikrázás.
Ha a gázokat s így a levegőt is Röntgensugarak érik, ezeknek a vezetőképessége nagy
mértékben fokozódik, amit az mutat, hogy a
villanygép elektródjait egymástól távolítva
sem szűnik meg a szikrázás. A gázok eme
jobb vezetőképessége azonban csak addig tart,
míg a Röntgen-sugarak hatásának ki vannak
téve, ellenben a hatás megszűnte után rövid
idő alatt visszaalakul a vezetőképesség eredeti
értéke. Különb en a gázok vezetőképessége a
katód-súgarak hatására is fokozódik, de nem
oly nagy mértékben, mint a Röntgen-sugárzásra. De fokozódik a gázok vezetőképessége
még más hatásokra is, mely fokozódott vezetőképessségnek újabb magyarázata röviden a
következő:
A gázok vezetőképességét pozitív és negatív
elektromossággal töltött gázrészecskék idézik
elő, melyek a közönböstulajdonságú
gázmolekulákból képződnek, úgy, hogy pozitív és
negatív-töltésű részekre válnak szét a Röntgensugárzásra, vagy más hasonló tulajdonságú
hatásra. Ezt a folyamatot ionizációnak mondjuk. Az ionizált gázban az elektromos vezetés
úgy történik, hogy az elektromos vonzás következtében a pozitív elektromossággal telt részecskék (ionok) a negatív elektród felé, a negatívionok pedig a pozitív-elektród felé igyekeznek,
ahol elektromos töltésük kiegyenlítődik s
azután szétszóródnak. A töltések kiegyenlítődését úgy kell képzelnünk, hogy a negatívtöltésű ionokról az elektronok leválnak s
behatolnak a positiv-elektród anyagába, ellenben a pozitív-ionok a negatív-elektródról
elektronokat vesznek fel, miáltal a negatívelektród felszaporodott elektronjai fogynak, a
pozitív hiányai pedig betöltetnek.
A Köntgen-sugaraknak fotográfiái, a gázok
vezetőképességét fokozó, melegítő s minden
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más hasznos és káros hatásuk a sugárzás
erejétől függ. Az e célból végzett kísérletek
pedig azt mutatják, hogy a Röntgen-sugárzás
energiája (hatásának a nagysága) tisztán a
Röntgen-cső elektródjainak a feszültségkülönbségétől és az antikatód anyagától függ. Utóbbitól olyképen, hogy minél nagyobb atomsúlyú az antikatód, annál nagyobb energiájú
a sugárzás. Épen azért használnak antikatódul
platinát. Az induktórium megszakításainak a
számától s módjától pedig annyira nem függ
a sugárzás energiája, hogy induktórium helyett
influenz gépet ishasználhatunk a Röntgen- csőhöz.

Az energiáról.
írta:

Gergely

Adolf.

(Második közlemény.)

Egy német orvos, dr. Mayer Róbert Gyula
volt az, aki bebizonyította, hogy a hő és a
munka között kell lenni egy meghatározott
viszonynak, aki e viszony értékét ki is számította és ezzel megvetette alapját az összes
természettudományok legáltalánosabb törvényének, az energia megmaradása elvének.
El fogjuk mondani röviden, hogyan jött rá
ez eszmére.
A test minden részét bejáró vér edényei
között fontos szerepet játszanak azok, amelyek
a táplálékokból kiválasztott nedveket bevezetik
a tüdőkbe, ahol e nedvek széntartalma a belehelt levegő oxigénjével egyesül, ahol tehát a
táplálékok oxidálódnak. Mayer 1840-ben Jávaszigeten tartózkodva, az akkori szokásnak
megfelelőleg, számos betegen eret vágott és
feltűnt neki, hogy a tüdőből kijövő véredények
vére nem sötétvörös, mint itthon, Európában
szokott lenni, hanem élénkpiros színű volt. E
jelenség megragadta figyelmét és arra a következtetésre jutott, hogy minél több táplálék
egyesült a belehelt levegő oxigénjével, minél
több táplálék oxidálódott, elégett, annál sötétebb vörös színe van annak a vérnek és egyúttal annál nagyobb hő is fejlődik a test
belsejében. A belső oxidáció ép olyan természetű égés, mintha meggyújtunk egy gyertyát:
a gyertya anyagának széntartalma egyesül a
levegő oxigénjével, miközben fény és hő keletkezik. Csakhogy az emberi test belsejében ez
a/, égés lassan történik, a hő lassan fejlődik
és mindjárt el is oszlik, úgy, hogy a táplálékok éghető anyaga nem kerülhet föl a meggyúlás hőmérsékletére, nem keletkezhetik fény
mint a gyertyánál, csak hő.
Arra a következtetésre jutott tehát, hogy
annak a vérnek a színe az oxidációnak, az
égésnek fokától függ.
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Jáva szigetén nagyobb meleg uralkodik,
mint Európa bármelyik részében, az emberi
test ott sokkal kevesebbet veszít melegéből,
mint Európában, ahol a hőveszteség a hidegebb
környezet miatt jóval nagyobb. Az emberi
test hőmérséklete mégis mind a két helyen
ugyanaz, körülbelül 37 C°. Hogy tehát a test
hőmérséklete állandóan 37 C°-on maradjon
meg, a forró éghajlatú vidéken kisebbfokú
oxidációra van szükség, mint az északi hidegebb
vidékeken; ilyen helyeken tehát a már említett
tulajdonságú véredény vérének sötétebb vörös
színe van.
Mayer egész érdeklődését most már az állati
hő problémája kötötte le.
Ahogyan a fölmelegített szoba hőtartalma a
tüzelőanyagok elégéséből származik, épen úgy
az emberi és állati vagy egyszóval az állati hő
a táplálékok oxidációjának, elégésének eredménye. Es valamint egy bizonyos mennyiségű
tüzelőanyag elégetésénél mindig meghatározott,
állandó mennyiségű hő keletkezik, akár lassan,
akár gyorsabban történik az elégés, épen úgy
egy bizonyos mennyiségű táplálék oxidációjakor
sem keletkezhetik egyszer több, másszor kevesebb hő. így fejezi ki ezt az élettan egyik
tétele; vagy másképen: az állati test akármilyen csodásan legyen is megalkotva, semmiből hőt nem teremthet.
De nemcsak a szervezet belsejében fejlődhetik hő, hanem azonkívül is képes az ember,
az állat hőt teremteni. Kalapácsolással megmelegíthetünk egy vasdrótot, száraz fadarabot
pedig dörzsöléssel úgy fölhevíthetünk, hogy
meg is gyullad, amint azt a vadak teszik.
Hogyha élőlény semmiből nem teremthet hőt,
akkor a vasdrótnak és a fadarabnak melege,
mint az emberi test által fejlesztett külső hő,
sem keletkezhetett más forrásból, mint amilyenből a belső hő, azaz a táplálékoknak a testben
végbemenő okszidációjából.
Mi következik már most ebből?
Az, hogy az ember által elhasznált munka
és a keletkező hő között meghatározott értékviszonynak kell lennie, azaz egy bizonyos menynyiségű munka árán nem egyszer több, másszor
meg kevesebb hőt nyerhetünk, hanem mindig
ugyanannyit. Mert ha három különböző szerkezetű hőfejlesztő-gép van előttünk, mindegyiket egy-egy ember mozgatja és a mozgatás
mindegyik gépnél ugyanannyi munkát emészt
föl és eközben abban a három emberben egyenlő
mennyiségű táplálék ég el, akkor ha az egyik
hő téjlesztő-gépben több hő keletkeznék, mint
a másikban és ebben is több, mint a harmadikban, nem állhatna meg akkor az a már
előbb említett élettani tétel, hogy ugyanannyi
anyagfogyasztás mindig egyforma mennyiségű
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hőt hoz létre. Az élettani égés elméletéből következik tehát az, hogy az élőtest által fejlesztett külső hő és az elhasznált mechanikai mnnka
között állandó értékviszonynak kell lennie.
E viszony értékét kiszámította és azóta
kísérletekkel mások is igazolták, hogy ha egy
gőzgép 1 kalória hőt használ el, vagyis annyi
hőt, amennyi 1 kg. vizet l°-kal tud felmelegíteni, akkor 424 kilogramm-méter értékű
munka keletkezik. Ennyi értékű munkát végez
például az az erő, amelyik 424 kg.-ot 1 m. magasra felemel. Tehát egy kalória hő 424 kilogramm-méter munkával egyenlő értékű és megfordítva : valahányszor 1 kg. súlyú test 1 méter
magasságról esik le, mindannyiszor 424-edrész kalória hő keletkezik, tehát 1 kilogrammméter munka 424-edrész kalória hővel egyenlő
értékű. A hő tehát átalakítható munkává, a
munka pedig hővé, de ez az átalakulás meghatározott törvénynek van alávetve; azaz: meghatározott mennyiségű hőből nem egyszer
kevesebbet, másszor pedig több munkát nyerhetünk, hanem mindig meghatározott nagyságút
és megfordítva: egy bizonyos mennyiségű
munka eltűnése árán meghatározott mennyiségű hő keletkezik. Az energia nem veszhet
el. A kilőtt ágyúgolyó mozgási energiája a
páncélba való ütközéskor eltűnik, de nem vész
el, hanem átalakul a páneéllap meghatározott
mennyiségű hőbeli energiájává és a gőzgépbe
vezetett hőenergia a haladó vonat mozgási
energiájává változik.
A munkának hővé és a hőnek munkává való
átalakulását könnyebben megérthetjük, ha föltesszük, hogy a hő maga sem egyéb, mint
aminek megsemmisüléséből keletkezett, azaz
mozgás, a test legapróbb részecskéinek mozgása. E mozgást a részecskék kicsinysége miatt
szemünkkel ugyan nem vehetjük észre, de
érzékszervünkre a hő benyomását kelti. Ha
tehát valamely test látható mozgásának energiája ütközéskor vagy súrlódáskor látszólag megsemmisül, a valóságban nem tűnik el teljesen,
hanem átalakul, anélkül, hogy régi energiájából valamit veszítene, anélkül, hogy régi
energiájánál nagyobb értékű energiát nyerne,
átalakul a test legapróbb részecskéinek mozgási energiájává. Mert energiát nem lehet megsemmisíteni és semmiből nem lehet nyerni, így
fejezi ki ezt az energia megmaradásának Mayer
által a hőenergiára kiterjesztett elve.
Van azonban a hőenergián kívül más energia is.
Minden élet főforrása a Nap. Sugarai ráesnek a növényre és zöld levelei elnyelik azokat;
e levelek magukba szívják még a levegő szénsavát is, amely az elnyelt napsugarak hatására
felbomlik alkotó részeire, szénre és oxigénre.

LAPJA.

33

Az oxigén visszamegy a légkörbe, a szén
pedig benne marad a növényben, amelynek
egyik nélkülözhetetlen részét teszi. Az a melegmennyiség, melyet a növény, a fa a napsugaraitól felvesz és amely a szénsav alkotórészeinek
szétválasztására elhasználódott, nem tűnik el
nyom nélkül, mert a fa, még inkább a benne
levő szén állandóan megtartja azt a tulajdonságát, hogy az oxigénnel újra szénsavvá
egyesülhessen, elégjen, szóval kémiai vegyületbe
lépjen vele. Tehát a Nap hőenergiája kémiai
energiává alakul át. Az ősvilági növények megszenesedett maradékában, a kőszénbányákban
megtaláljuk a Nap hőenergiáját lekötött kémiai
energia alakjában, amely a szén elégésénél
mint hő válik újra szabaddá. Ez az a hő, mely
melegíti és világítja lakásunkat, amely a műhelyekben munkagépeket hajt és a sínpályákon
vonatokat ragad messzi távolságokra.
Az elektromos energiáról, forrásairól és pedig
a galván elemről, akkumulátorról és az egyenáramú meg a váltakozó áramú dinamógépekről
majd más alkalommal.

Az iskolai kert.
Irta: Pinkert

Zsigmond.

( H a r m a d i k közlemény.)

A növény nemcsak levelével, hanem szárával és gyökerével is lélegzik. Miért kell eső
után kapálni ? Miért ássuk fel a fák tövét ?
Egészséges-e a szobában sok növényt tartani ?
(A levegőnek az áthasonítás útján való javításáról máskor lesz szó.)
Fordítsuk figyelmünket a kertben fejlődő
búzára. Hány nap múlva csírázott ki? Hogy
fejlődnek egyes levelei ? A szár tövéből máiősszel kezdenek fejlődni a mellékszárak. Ha
novemberben a növény 3—4 levelét lefejtjük,
tövükben láthatjuk a mellékszárak fejlődő rügyeit. Télen a fejlődés szünetel.
A fagy a telelő vetésben igen nagy kárt
tehet. A laza föld felszínének felemelése által
elszakítja a gyökereket, enyhe idő beálltakor
pedig, midőn a föld visszaomlik, a növények
gyökerestől a föld fölé kerülnek és kiszáradnak. A kifagyás különösen tavasszal, a nappali
meleg és éjjeli fagy többszörös váltakozásakor
történik. Állandó hidegben a vetés sokkal
jobban telel, mint enyhe télen. A kifagyás
ellen védekezünk, ha a búzát korán vetjük,
hogy erősen begyökerezzék és tavasszal mihelyt lehet hengerezzük, hogy a növényeket
a földbe visszanyomjuk. A vastag hó a vetésnek nem árt, mert kap elég levegőt; de ha
a hó felszínén jégkéreg képződik, a vetés megfulladhat. Ilyenkor a hóborította vetést bekötött
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Nem észlelhetjük-e a rozsdásodást vagy üszlábú marhákkal megjáratjuk, hogy levegőhöz
kösödést vagy más állati ellenségeit. Ismertesjusson.
A télen szunnyadó rügyekből tavasszal, sük őket.
április, május hónapban 2—5 mellékszár fejMikor érett a búza az aratásra ? Vizsgáljuk
lődik, a vetés bokrosodik. A gyomirtást a meg szemét. Sárga vagy viaszérés. Egy búzabokrosodás előtt kell végezni. Miért ? Hogyan szem hány kalászt, hány magot adott ? Milyen
írtjuk a gyomokat?* Fogasolás.
a mag minősége ? Aratása, cséplése, tisztíA mellékszárak mindenikének végén 1 — 1 tása, gondozása röviden ismertetendő. Mikép
kalász fejlődik. A hajlékony hengeres szalma- értékesíthetjük a szalmát ? Üszkös, rozsdás
szár belül üres és bütykök által több ízre van szalma.
3. Közönséges rozs. (1). 0'6 m*. (A búza
osztva. Minden íz a bütykök fölött különkülön növekedik, mert a szár e helyeken helyett esetleg részletesen ismertethető.) Laza,
annyira gyenge, hogy a kalász súlya alatt is homokos talajon díszlik, miért az Alföld ily
letörne, ha a bütyök aljából kiinduló levél- természetű területein a búzánál nagyobb hahüvely körül nem fogná és meg nem szilár- szonnal termelhető. A hidegebb éghajlatot is
dítaná. A levélhüvely alsó része épen ezért elviseli s így hazánk északibb vidékein is megmeg van vastagodva, felső része gyengébb. Az terem. A búza előtt, szeptember közepén vetalsóbb levelek hüvelyei a fiatalabb szárrészeket jük. hogy még ősszel jól megbokrosodjék és
és a kalászt is magukba rejtik és megvédik. tavasszal korán szárba indulhasson. Fejlett
levélzete a hó alatt levegő híján könnyen kiHajlítsunk egy búzaszárt a föld színére s pállik.
alsó részén egy kampós fával tűzzük oda.
Kalásza hosszú és karcsú, szálkái rövidek.
Néhány nap múlva az alsó bütykök térd módTüskés
tokiászai megvédik az állatok (csiga,
jára megtörnek és a szár a földről fölemelkedik. A hüvelynek a bütyök fölötti megvas- sáska) rágása ellen. Hasonlítsuk össze a búza
tagodott része egyenletlenül növekedett. A szél- és a rozs kalászát.
Virágzása meleg, napos reggelen 6—7 óra
től megdőlt vetés ily módon emelkedik föl
újra. Keskeny szalagos leveleibe a szél nem között történik; szemünk láttára nyílik ki a
kapaszkodhatik, mert mint a zászló, a szél két pelyvalevél és bújik ki közülük 3 portok,
melyek egy perc múlva már hosszú szálon
irányába fordulnak.
A hüvely és levél érintkezésénél lévő nyel- lógva, a reggeli szellőtől lóbázva szórják szét
vecske a levélről lefolyó vizet a szár két sáiga porzójukat. Néhány óra alatt teljesen
oldalán a gyökérhez vezeti, nehogy a hüvelybe kiürülnek és estére elszáradnak. A beporzást
a szél közvetíti. A kétágú tollas bibe a porjutva a szár rothadását okozza.
zót
felfogja.
A kalász központi tengelyének mélyedéseiben kétsorban ülnek a kalászkák, két polyvaVigyünk reggel még ki nem nyílt kalászolevéltől megvédve. A kalászka három virágból kat a meleg szobába, vagy fogjuk kezünk
áll. A virágot skatulya módjára két murva- közé és leheljünk r á ; a meleg hatására rövid
levél, a belső pelyvalevél és a külső bajuszos idő múlva a virágok kinyílnak.
tokiász takarja be. A virág nem feltűnő, illata
Szélviharok vagy hideg esőzések alkalmánines, nektár sincs benne. Miért nincsen e val a beporzás csak tökéletlenül megy végbe.
csalogató eszközökre szüksége ?
Miért? A nedvesség a porzót tönkreteszi.
Napos májusi reggelen szinte szemlátomást A tökéletlen beporzás következtében a kalásznyílnak ki a kalász alsó virágai. A szétnyílott ban kevés szem fejlődik.
pelyvalevelek közül 3 porzó esik ki, melyek
Lisztjéből rozskenyér, szalmájából zsupp
hosszú nyélen függve a reggeli szellőtől ide- készül.
oda lóbázva rázzák ki a finom sárga port.
Szemének gyakori betegsége az anyarozs,
A por tehát a szél útján jut a virágból kiálló, mely különösen a szálanként magányosan álló
kétágú tollas bibére. Miért virágzik reggel? rozs kalászaiban található fel gyakrabban. FejA virágzás csak '/4 óráig tart. A kalász 4 nap lődése. Az anyarozs rendkívül mérges; a
alatt elvirágzott. Eső árt-e ez időben a búzá- lisztbe őrölve nem egyszer halált is okozott.*
nak ? Miért ? A porzó egy része a portokok- A rozstól rostálással gondosan eltávolítandó;
ból már a kinyílás előtt a virág belsejében nagyobb mennyiségben mint gyógyító anyag
hull ki s így az önbeporzás is végbemehet. értékesíthető.**
(Folyt, köv.)
Hasonlítsuk össze a búzavetést a többi
gabonaneműekkel. Miben különbözik tőlük?
* Lásd: Istvánfii Gry. Magyarország ehető és mérges
* L. Magyarország gyomnövényei. Wagner János.
Földmívelésügyi miniszter kiadványa. 1908. 8. szám.

gombái.
** Lásd : Páter B. Magyarország vadon termő gyógynövényei.
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Bevezetés a biológiába.
írta: Wagner

János.

I Harmadik közlemóny.)

A béka egyszerűen becsukja nagy száját
és leszorítja a levegőt a tüdejébe; a kígyónál
a légcső erősen felnyúlik a nyelvre, hogy a
hosszantartó nyelési művelet közben meg ne
fúladjon. A csúszó-mászóknál már a mellkas
bordái működnek, a madaraknál az aránylag
kis tüdőt a test különböző részeiben fekvő
légzacskók erősítik és a belélekzésnél is inkább
a légzacskók térfogatát növelik. Csakis ily
berendezés mellett működhetnek repülés közben szabadon a hatalmas mellékizmoktól mozgatott
szárnvuk.
Az emlősöknél végre
a bordák
o
.
o
izmain felül a has izomzata, kiváltképen pedig
a rekesztőizoni működik közre. Ugyanakkor,
amikor t. i. a hasűrt a mellkastól elválasztó
sapkaalakú reszketőizom lelapul és magával
rántja a tüdőt, a hasfala pedig kidomborodva
a zsigereknek helyt enged, akkor a ferdén
lenyúló bordákat a rájuk tapadó izmok felemelik és előrefelé is tágítják a mellkas térfogatát. Az így egyszerre megnövekedett mellűiben természetesen sokkal kisebb a megritkult
levegőnek a nyomása és a külső légköri levegő
benyomul az orrnyíláson. Egy pillanat alatt
kicserélődik a vér szénsavgáza a levegő oxigénjével, a belélekző-izmok elernyednek, a
megszűkített mellkasban megsűrűsödik a levegő,
és a most már megnövekedett nyomásával
kitódul ugyanazon az úton, amelyiken behatolt.
A kilélekzés mindig valamivel hosszabb ideig
tart, mint a belélegzés, ez az időtartam egyúttal a lélekző szervek pihentetője. Ok is tehát
minden egyes összehúzódás után pihennek,
úgy, mint a szív.
A rendes lélekzetvételnél nem fejti ki az
izomzat a teljes erejét. Az ember pl. közönséges lélekzetvételnél kb. egy fél liter levegőt
lehel be és ki, holott erőltetve, különösen
akkor, ha a kilélekzést szolgáló izmokat is
használja, amelyek a rendes lélekzésnél nem is
szerepelnek, akkor a beszívható levegő 4 liternél többre is rúghat.
A lélekzetvétel száma is változik: kor. a
kifejtett munka, sőt a napszaka szerint is. így
pl. étkezés után nagyobb a lélekzetvételek
száma. A felsőbbrendű állatoknál pedig egyáltalában csak igen kevés ideig szünetelhet a
lélekzés. A legszívósabb búvár sem tud 2 percig élni lélekzetvétel nélkül, a bálna egy fél
óra hosszat is a víz alatt maradhat, ha nagy
tüdejét levegővel teleszívta és kivált ha szorongatják; a tüdejétől megfosztott béka pedig
soká élhet, ha nedves helyen tartjuk, mert
nála a bőrlélekzés még az egész oxigénszük-
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ségletet szolgáltathatja, holott pl. az ember 24
óra alatt is csak körülbelül egy liter oxigént
tud felvenni a bőrén keresztül. Mindamellett
megvan tehát a bőrlélekzés még az ember testén is és már ezért is fontos a bőr tisztántartása, az alsó ruha gyakori váltása és minthogy a nagyobb hőmérsékletkülönbség előnyös a bőrlélekzésre, igen egészséges, ha napjában legalább 15 fokos hő változásnak tesszük
ki a testünket. (Hideg fürdő, szabad levegő!)
Némely állat lélekzésében szerepet játszik
még a bél fala (különösen némelyik halnál),
sőt az étkezés alkalmából lenyelt levegő oxigénjét, vagy ennek egy részét az ember bélfala is felveheti.
A szárazföldi állatok a viziek fölött nagy
előnyben vannak, a kisajtolt levegővel hangot
adhatnak, viszont a vizi állatok közül némelyik a lélekzésnél felhasznált és kilökött víz
erejével a helyét változtatja.
A gázcsere közvetlen eredménye a lassú
égés, az oxidáció, ez pedig a hőmérséklet
emelkedésében mutatkozik. Minél nagyobb az
oxigénfogyasztás, annál nagyobb természetesen
a hőemelkedés is. Az emlősök, madarak pl.
annyi meleget fejleszthetnek, hogy testük hőmérsélete télen, nyáron egyforma. A szabályozó a bőr és ennek a takarója. A bőr t. i.
tele van verejtékmirígyekkel (a kutya a nyelvével szabályoz) és ha magasabb a hőmérséklet, akár az időjárás, vagyis külső okok miatt,
akár belső okokból kifolyólag, pl. erőltetett
munkában, lázban stb. (ilyenkor többet is lélekzünk, mert több oxigént fogyasztunk), kitágulnak a szájacsok és bő verejték révén lehűl a testünk, hidegben összehúzódnak a szájacsok — esetleg annyira, hogy szemölcs
domborodik ki a helyükön (libabőr), nem izzadunk, a test száraz marad, kevesebb meleget veszít. Az ember bőre a mi éghajlatunk
alatt nem győzné ezt a szabályozást, ruhára
van szükségünk a megfagyás, a pörkölő napsugár ellen, de temérdek élő szervezetnek is
van külön védőberendezése, ez azonban más
lapra tartozik.
Hogy a növény testében is meleget fejleszt
az oxidáció, az természetes; ennek kimutatása
nem is nehéz. Üvegtölcsért szoktunk használni, melybe csírázó árpát vagy borsót teszünk; a tölcsért beleállítjuk egy pohárba,
melybe kevés kálilúgot öntünk (a szénsavgáz
lekötése végett), a csírázó magvakba beledugjuk egy pontos, illetve másik hőmérőnkkel
egyformán mutató hőmérő alsó részét és az
egészet letakarjuk egy haranggal. A hőmérsékletkülönbség megállapítása végett ugyanezt a
készüléket melléje állítjuk egy második példányban, azzal a különbséggel, hogy utóbbiba
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a csírázó magvak helyére nedves papírgombócokat teszünk. Bizonyos idő múlva észlelhetjük, hogy a csírázó magvakba dugott hőmérő 1—2 fokkal magasabb hőmérsékletet
mutat. Fejlődő hóvirág, harangrojt . . . még
a vékony hótakaróból is kibújik, mert megolvasztja és a kontyvirág kürtjében néha
15 fokkal magasabb hőmérséklet mutatható
ki, mint amilyen a környezete. E virágban
ugyanis igen gyors a fejlődés, kivált a beporzás pillanatában és nem is nehéz kimutatni,
hogy ekkor rövid idő alatt elfogy a virágban
felhalmozott teljes cukor- és keményítőkészlet.
Érdekes, hogy némely alsóbbrendű állat
életközösségben él a testébe zárt moszatokkai,
természetes, hogy az ezektől kiküszöbölt oxigént közvetlenül értékesíti a gazda.
Végre rámutatok arra, hogy az anyagcserében egyéb gázok is képződhetnek kisebb
mennyiségben és ezek a kitételezés alkalmából szintén kiküszöböltetnek a szervezetből.
A legújabb vizsgálatok kiderítették például,
hogy a szarvasmarha mocsárgázt is lehel ki.
Már ebből az egy példából is látható, hogy a
gázcsere is komplikált folyamat, mely minden
részletében ma sincs tisztázva és a modern
kémiának még e téren is jut tennivalója.
Az érzés. Miben különböznek az élőszervezetek az élettelen testektől? Egyetlenegy tulajdonságban: az ingerelhetőségben, t. i. abban,
hogy külső behatásokat megéreznek és ezekre
sajátságos módon felelnek. Az élet kritériuma
tehát az érzés és ami érzéketlen az élettelen is.*
Az érzés kivétel nélkül minden élőszervezet közös tehetsége; eredeti sajátsága a plazmának épen úgy, mint az emésztő-, szaporodő-, lélegző- és egyéb, a megélhetéshez
múlhatatlanul szükséges képesség. Már az ezt
megelőző fejezetekből kitűnik, hogy vannak
egyetlen egy csupasz, vagy bőrkével burkolt
plazmacseppből való szervezetek; természetes,
hogy ezek testén minden részecske egyenlő
értékű, minden részecske egyformán vesz részt
az életműködésekben, tehát minden részecske
érez is. A nagyobb felszínű, a többsejtű, a
magasabbrendű szervezetek testén azonban már
külön sejtek, vagy sejtcsoportok váltak ki,
amelyek az ingert felfogják és az élőszervezetet e téren tájékoztatják.
Miképpen fejlődtek, alakultak ki e szervek,
amiak rendjét bajos ma meghatározni. De
hányszor tapasztaljuk, hogy egy és ugyanazon
szöveti szerkezettel bíró szerv különböző ré* Csodálatos, hogy még a legújabb időben is írnak
ilyen badarságokat: „A növények oly nemes lények,
melyek élnek, táplálkoznak és nőnek, de nem éreznek". így ír Zélenyák a „A gyógynövények hatása
és használata" című kornpilációjában.
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szei különbözőképen érzékenyek; így pl. a
kezünk feje és tenyerünk nem tűri egyformán a hideget és a véletlen, a bizonyos ingeihatásának folytonosan vagy gyakran kitett
állapot, az inger hatása alól való elrejtőzés
(betüremkedés stb.) okvetlen különböző fokú
érzékenységre vezettek és létrehozhatták évmilliók folyamán azokat a nagyszerű műszereket, amelyek ma a legeszesebb élőszervezetet,
az embert szolgálják.
A megérzés erősen egyéni és faji sajátság.
Csak a velünk közel rokonságban élő szervezetek érzéseit tudjuk valamennyire elképzelni;
és minél távolabb áll tőlünk valamely élő
lény, minél jobban különbözik szerkezetében
az ő ingerelhető műszere, annál tudatlanabbak
vagyunk az ő érzelmi világának a megítélésében. Elmés kísérletekkel megállapíthatjuk
az ingerelhetőség tényét, székhelyét, határait,
de a legpontosabb eszközökkel é$ a legélesebb elmével is esik a fiziológiai folyamat
fokozatait rögzíthetjük, kísérhetjük lépésrőllépésre. / Egy helyen azonban meg kell állanunk. Áthághatatlan akadály állja útunkat;
érthetetlen világ tárul fel előttünk, melyben
minden jel örökre megfejthetetlen és ez a soha
meg nem ismerhető birodalom: a „lélek". Az
út idáig is nehéz, de nagyszerű és szép. Közös nagy kapu, vagy kisebb ajtók vezetnek
befelé és bejárata is rejtélyes, hozzáférhetetlen nekünk, embereknek.
Nagyon téved, aki azt hiszi, hogy csak
olyasféle érzékszervek lehetségesek, amik az
ember testén észlelhetők; és még kevésbé van
igaza annak, aki azt gondolja, hogy az összes
állatok (a növényekről rendszerint semmit se
gondolnak) úgy érzékelnek, mint mi. Hiszen
a mi édes testvérünk szenvedhet pl. fogyatékos látóképességben; lehet színtévesztő;
meg lehet fosztva a piros és zöld szín érzékeltetésétől ; sárgának és kéknek lát akkor
mindent és ki tudná őt a piros és zöld fogalmáról felvilágosítani? Olyas valamiről, ami az
ő lelkéből teljesen hiányzik! Ha a testvérünktől már ekkora áthidalhatlan űr választhat el
(egyébképen egészen normális érzékek mellett),
mit képzeljünk a bogarak, a virágok érzéseiről, vagy pláne oly szervezetek érzéki életéről,
amik egészen más közegben és más körülmények között élnek (pl. a vizi állatok) ?
(Folyt, köv.)
Tartalom. A nyelvről. Pechány Adolf dr. — A
klasszikus és romantikus dráma. Benedek Marcell dr.
— A katód- és Röntgen-sugarak. Behány Mihály. —
Az energiáról. Gergely Adolf. — Az iskolai kert. Pirikért
Zsigmond. — Bevezetés a biológiába. Wagner János.
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.
SZERKESZTŐSÉG:
BUDAPEST, V i l i . KEB., BÉKKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.

lapja.
MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. AJS ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.
KIADÓHIVATAL:
HAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I . KEB., ISKOLA-TÉB 3.

Kéziratokat n e m adixult vissza.

Jövőnk.
Csudálatos jelensége a korszakoknak,
hogy millió és millió ember lelkét azonos vágyak töltik el s cselekvésük azonos
célok felé irányul. Egy-egy eszme izzó
napként füröszti sugaraiban a szellemi
élet egét s mindaddig megszabja a fejlődés irányait, míg tüzes korongja ú j
napnak nem ad helyet. A mult század
letűnt évei a szabadság és egyenlőség
jegyében éltek, az emberiség ezekből
táplálkozó ereje népeket szabadított fel
a rabláncok alól s millióknak adott
jogot. Magyar elmének marad örök
dicsősége, hogy a XIX. század eszméinek törvényeit és ható erőit föltárta;
annak a dicsősége, kinek nevét népoktatásunk szervezése is feledhetetlenné
teszi, az ercsii sír csendes lakójáé, báró
Eötvös Józsefé. Századunk is erősödő
fénnyel látja ragyogni vezető eszméi
napjait, sugárözönük megfogja az embereket, fajokat, nemzeteket, ha számukra
drága a jövendő s benne boldogok lenni
akarnak. Különösen kettőnek ragyogása
árad erővel, mint a pharos tiszta fénye
a tengertjáró hajós útján, a sötétség
ülte éjszakákon. Mindkettő az emberi
és faji természet egy-egy örök vonása:
a szociálisztikus érzés és benne a munkaszeretet, a másik a faji érzés, a sovén
nemzeti érzelem.
Mily csodákat teremtett ; eddig is e

kettő! Hogyne látná szemünk a hiányokat, melyek áldott földünkön, százados
nemzetünk körében vannak, mikor szomjazó lélekkel keressük és csudáljuk szerencsés nemzetek fényes eredményeit, E
kettő vezeti a nyugati nagy és jövendőben is élni akaró népek minden életjelenségét. Ez árad szét iskoláinkban,
ez ragyogja be a hatalmas gyárak világát, ez mozgatja társadalmunk lelkét. Az
első megteremti az embert, mikor a
nevelésnek legfőbb ideájává teszik az
igazságot: „emberré nevelni csak emberi
társadalom által lehet". (Natorp.) Oly
emberi társadalom által, hol a munlca
és szeretete a legfőbb piedesztálon áll,
ahol érzik és tudják, hogy a kérges
kéz, ha becsületes lélekből dolgozik, époly tényezője az egyetemes fejlődésnek,
mint a tudós szelleme, avagy a művész
ihletése. A munkának mindenen átcsapó
vágya mivé tette Németországot! Megdöbbentő arányokban áll a vizsgáló előtt
anyagi és szellemi páratlan gazdagsága,
mind pár évtized eredménye, a germán
akarat gyümölcse. Olaszország szegénységben és küzdelmes sötét világban élt,
de politikai egyesülése után az olasz
munkaszeretet és akarás virágzóvá t e t t e
a Pó-völgy ét, forgalmas városokat teremtett hatalmas gyártelepekkel, ékes bizonyságául annak, hogy mit érhet el egy
nemzet, ha dolgozni akar és tud. De
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mindenütt, hol gazdagság és hatalom
támadott, a munka láza ég a szívekben a nemzeti nagyságért, a boldog
jövendőért.
A másik talán még nagyobb erejű.
A mindent lebíró nemzeti érzés, melynek lángjai soha nem csapódtak oly
magasra, melynek tüze soha nem volt
oly perzselő-hevű, mint napjainkban. Sovén
nemzeti érzés! Hol árad a te heved a
Duna hullámos ölén? A földön, mely
szépségével és áldottságával annyira megérdemelné s népe között, melynek küzdelmes, annyi fénnyel és annyi gyásszal
írott múltja megkövetelné? Talán fiatalos lelkünk hevüléseiben, de nem a férfiasan érett szív dobogásában. „Kétszer
tanuljuk ismerni a világot; először
a képzelem iskolájában, azután a férfias
elme világánál." (Péterfy Jenő.) Nálunk
még csak a képzelem iskoláját járjuk.
Mikor fog földerülni a férfias elme világa?
Hogy megtanuljuk, mi a faji sovén érzés,
keressük fel idegen földek népeit, hol
ez érzelem mint hatalmas áradatú folyam
járja át a szíveket, lázas-hevű nemzeteket teremtve, melyek a nemzeti nagyságért és dicsőségért feszítik minden
izmukat. Kis ós nagy fajok jövendőjének ez a kohója és e kohóban mindenütt szilaj tűz lobog.
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eredmények vágyainknak új szárnyakat
nem adnának, ihlessen a legnagyobb
magyar mondása: „a kisded makkból,
ha egészséges, idővel termő tölgyfa lesz,
csak senki el ne gázolja."
Gerencsér

István.

A népiskolai énektanítás
főbb kérdései.
— IT a n

IIH<

lilt ltözlexnény. —

írta: Seprődi

János.

4. A magyar zene sajátságai a tanításban.
Sztankó Béla most megjelent könyvében (id. mű,
141—149. 1.) elég részletesen szól a népköltészetről és arról a viszonyról, mely közte és a
népiskolai tanítás között van. Bárcsak ezeket
az intéseket tartanák meg a tanítással foglalkozó emberek! Pedig még ez intések és tanítások is hagynak fönn kívánnivalót.
Legszebb s mintegy új perspektívát nyitó
gondolata Sztankónak, hogy a helyesen irányított népiskolai énektanítás „a népdal fejlesztésének egyik (tudatos) tényezőjévé válik s az
iskola e kelesztő, fejlesztő, újraélesztő szerepben osztozik magával a népgéniusszal."
Szép és termékenyítő gondolat, de felette
problématikus. Minden azon fordul meg: menynyire képes rá az öntudatos működés (a tanítás), hogy eltalálja az öntudatlan működésnek
(a népi költésnek) a szellemét. A tudás áll itt
szembe az ösztönnel, s ha nem járunk el eléggé
óvatosan, fejlesztés helyett igen könnyen romlás áll elő.
Es a tanítás munkájában semmi esetre sem
vagyunk eléggé óvatosak. Sztankó egészében
helyesen védi a népköltészet tisztaságát, mikor
hangsúlyozza, hogy „magának az iskolai tanításnak érdekéből — a népdalon változtatni

Talán mi vagyunk a legcsendesebbek
a sorban. Pedig mennyi a feladat, menynyi az elvégzendő, ha nemcsak élni aka- nem szabad; itt a dal esztétikai érdeke az
runk, de a biztos, boldog jövendőn irányító szempont, melyet semmi más jámbor
szándéknak nem szabad alárendelni, már pedig
munkálni is. Most, mikor az új vetés minden más szempont érvényesítése csak ronelső magjait szórjuk iskoláinkban, gyujt- tást eredményezne". Ez nagyon is igaz. De
suk lángra szívünkben a kor e kettős minden attól függ: ki, hogyan értelmezi a népi
eszméjét, hogy növekedjen nemzedék, dal esztétikai érdekét. Maga Sztankó is pl.
a munkaszeretetben nevelt és fáj magyar- megengedhetőnek véli a szöveg csereberélését,
mert hiszen a nép is így tesz: egy dallamra
ságában rendületlen. A ragyogó cél- mindenféle szöveget ráhúz. Igen ám, de épen
ért ne riadjunk vissza a fáradalmaktól; esztétikai szempontból egyik kifogás alá eső
ne legyenek gátolóink színes eszmék sajátsága ez a népköltészetnek, amelyet tehát a
hangos hirdetői; agyunk és szívünk tanításnak inkább kerülnie kellene s nem köcsak e kettő fényét szomjazza, mert vetnie.
Aztán ezzel a kérdéssel is úgy vagyunk, mint
építenünk kell nemzetünket és orszások mással, hogy t. i. az elmélet megmutatja
gunkat. És ha mégis, a jövő nehézsé- a helyes útat, de a gyakorlat vagy kényelemgek talán eltikkasztanának, az elért ből, vagy szükségből, vagy elnézésből, vagy épen
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tudatlanságból tovább halad a maga taposta
rossz úton. En csak egyetlen példát említek.
Minden gyűjteményben, Sztankónál is megvan
Szeretnék szántani szövegű dallamunk. Es sehol
sincs a maga eredeti formájában. Ha a szövege
megváltoztatásába, mint elég sikerültbe bele is
nyugszunk, azt ugyan senki sem mondhatja,
hogy a végén előforduló dallamváltoztatással
esztétikailag nyert volna ez a népdal. Csupán
a szükség dolgozott itt, hogy ne kelljen lemenni
az énekléssel az alaphang alsó másodára.
Epúgy szükségből történnek az ú. n. méretfelezések és méretnyujtások (augmentációk).
Mindjárt például az előbbi dallam (Szeretnék
szántani) 8-ad hangjegyek helyett 4-ed, s 4-ed
helyett fél hangjegyekkel van leírva. Kellő
tempógyorsítással nincs ugyan a kettő közt
metrikai különbség, de van ritmikai. Mert amit
az élet egy ütemben énekel, abból az iskola
kettőt csinál s így aszerint eltolódnak a fő- és
mellékhangsúlyok. Es ez az eltérés mindig
annál nagyobb, minél távolabb állanak értékileg egymástól a felezendő vagy kinyajtandó
méretek. A tempót ugyanis annál nehezebb
utána gyorsítani, hogy a metrikai különbséget
teljesen elenyésztessük s a ritmus eltolódását
valamennyire enyhítsük.
Igen érdekes, amit ezek védelmére Sztankó
Béla felhoz könyve 199-ik lapján. Hasonlítja
ő ezt az esetet az írva-olvasásnál tapasztalható
eljáráshoz, ahol a szótagolás, illetőleg hangkapcsolás könnyítése végett az olvasni kezdő
gyermek minden szótagot (is-ko-la) külön hangsúlyoz és így hibásan ejt ki; ezt azonban majd
az élet és későbbi tanítás helyreüti.
Tökéletesen igaz, csakhogy a hasonlítást egészen keresztül kell vinni. Legelőbb is tehát
nem szabad felednünk, hogy szükségből, az
iskola céljából — s nem a népi dal esztétikai
érdekéből — járunk így el. Továbbá: a kétféle
írásmód és előadásmód közti különbséget nem
szabad lebecsülnünk, sőt nyilván kell tartanunk
és élesen ki kell a tanítóság előtt emelnünk,
hogy ösztönt adjunk a maga idejében való
kijavításra. S végül csakugyan gondoskodnunk
kell arról, hogy ez a hiányosság eltűnjék. Mert
— itt van ennek a hasonlatnak is a biccenője — az élet ennek az éneklési hibának az
elenyésztetesére feleannyi segítséget sem nyújt,
mint az írva-oivasásnak. Ha az iskola rosszul
kezdte, vájjon ki fogja helyreigazítani? Mikor
azt tapasztaljuk, hogy még az írva-olvasás
hibái is akárhányszor szépen tovább tenyésznek
és virágoznak az életben, s ahelyett, hogy
elenyésznének, újabb meg újabb hajtást burjánoznak.
En nem tudom, miként vélekednek erről az
illetékes szakférfiak, de minden nyelvtudós,
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etnográfus és író sajnálkozva nézi, miként
romlik a népnyelv, a tájszólás a népiskolai
tanítás révén. A legtöbb tanító azt hiszi, hogy
neki az irodalmi nyelv érdekében üldöznie kell
minden tájszót és tájkiejtést. És épen az írvaolvasás említett szabadalma miatt a legbadarabb kiejtések kapnak lábra az iskolák környékén, pl. val-jon, tart-sa, il jen, men-nyi stb.
Ha ilyen módon fogja az iskola a népzenét
is megnemesíteni és tovább fejleszteni, bizony
nem sok gyönyörűségünk lesz benne. Es hogy
e tekintetben csakugyan komoly aggodalmaink
lehetnek, mindjárt kitűnik, mihelyt megvizsgáljuk : hogyan bánik el az iskola a magyar zene
két legjellemzőbb sajátságával.
A magyar zenének kikiáltott sajátsága a
korijámbus. Egressy Béni dalaiban lépett fel
ez a ritmusi képlet először nagyobb mértékben
s azóta balhiedelemmé vált, hogy ez a magyar
zenének nemcsak legsajátabb, de legősibb jellemvonása, melyet egyik, legújabb magyarázó szerint is, őseink még Ázsiából hoztak magukkal.
Emiatt aztán régi kóták megfejtői, népdalok
átírói és zeneköltők ott is alkalmazzák ezt a
ritmikai képletet, ahol semmi értelme. Minden
cseh karmester, ha magyar darabot ír, vagy
hangszerel, telegyúrja ezzel a partiturát, mert
azt hiszi, ezen fordul meg darabjának a magyarsága. És az énektankönyvek is csak úgy
fuldokolnak ettől a ritmustól, jóllehet minden
épérzékű magyar ember szinte szenved már
attól a modorosságtól, mely ennek olyan gyakori előrántásából támad.
Ez az érem egyik oldala.
A másik oldalon a méretnyujtás (augmentáció) van, amely ezt a ritmusi képletet majdnem eltünteti az énektanítás kezdőfokáról. Már
Bartalus értéknöveléssel írja ezt a méretet, *
bár az imént tárgyalt méretfelezési és méret
nyújtási hibák sehol sem oly érzékenyek, mint
épen ennél a képletnél. Mert a kicserélt értékek nagyon távolesnek egymástól. A Vs-ból
Vi ütem lesz s minden 8-adból fél és minden
16-odból negyed hangjegy. De ami a legfontosabb : igen sok esetben, pl. rubato vagy szabad előadásnál nem alkalmazhatjuk tetszésünk
szerint azt a tempógj orsítást, mely a különbségeket kiegyenlítené s a hibákat lehetőleg
elenyésztetné.
Hogy aztán e két végletből a valóságban
mi sül ki és hogy ami kisül, mennyire szolgálja a népköltészet esztétikai érdekét: mindez
igazán az énektanítók tudásától és ízlésétől
függ.

Másik

és valóban nevezetes fősajátsága a

* Énektanító vezérkönyv. Budapest, 1898. I. évf.
25. lap.
42*
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bet! — nyomon követi az elméletírókat. Felsőbb- és alsóbbfokú énektankönyveink egy
része az időmértékkel egyáltalában nem foglalkozik, sőt némelyik közölt darabjai fölé semmiféle tempójelzést nem tesz, hanem rábízza a
tanító tudására vagy tudatlanságára. Hát ez a
legkönnyebb eljárás. De akik e tekintetben
pontosan és lelkiismeretesen járnak el, azok is
elvétve ha tesznek vagy egy ártatlan célzást
erre a magyar zenei sajátságra s így ez az
egész rubato-ügy a tanítók kénye-kedvére van
bízva.
Es vájjon mit csinálnak az én ek- zene tanítók ?
A nem-gondolkozók és robotba dolgozók
egyszerűen semmit; hanem mentire hagyják a
dolgot: lesz ahogy lesz. A gondolkozók pedig
eltöltötték már nemcsak Magyarországot, de
mondhatnók az egész müveit zenei világot
Ennek a magyar zenei sajátságnak két vál- azzal a fölfogással, hogy a magyar zenét tanífaja van: egy lassúbb és egy mérsékeltebb. * tani nem lehet, sőt nem is szabad, mert megDe ez a sajátságaminden úgy nevezett hallgató- rontja a tanuló ritmusérzékét. A magyar kir.
nótának megvan; tehát csak az úgynevezett zeneakadémia tanáraitól le az utolsó cseh zontáncnóták kivételek, de azok is fölveszik ezt a goratanítóig minden úgynevezett hivatásos tanító
sajátos előadási módot, ha hallgatónótaképen és tanár vallja ezt a hitet. S bizonyára mindnyájan ismerünk számtalan esetet, mikor a szűiő
szerepelnek.
a zenetanítótól azt követeli, hogy tanítson maAz idegen eredetű és idegen műveltségű zene- gyar nótát is, mire a tanító (ha önérzetes) falírók és tudósok ezt a sajátságot egyszerűen nál hagyja az egész családot s inkább nem
letagadják. Nem azért, mintha ők is nem érez- tanít semmit, mint hogy magyar nótát tanítson.
nék és nem látnák, hanem egyszerűen azért,
A magyar zenei nevelésnek ez a legnagyobb
mert a megszokott zenei rendszerben nem tudják beleilleszteni s így nem tudják meg- szerencsétlensége, mert az ilyen szülő rendesen
érteni. Akadnak, i.kik egyszerűen esztétikai a cigányhoz megy, aki aztán csak magyar nótát
képtelenségnek tartják, mert ott cseng a tud tanítani, hegedűn és cimbalmon.
A dolog nyitját az a magyar sajátság adja
íülükben a ritmusnak az a megcsontosodott
meg,
melyet fennebb röviden jellemeztünk.
meghatározása, hogy az egyenletes mozgást jelent.
Abban határozottan igazat kell adnunk, hogy
Mások hihetetlennek tartják, hogy ne lehetne
ezt a sajátságot kótával leírni. Es csakugyan, ez a magyar sajátság csakugyan nem segíti
meg is próbálják s gyötrik vele magukat is, elő a tanuló ritmusérzékének a kifejlődését.
a magyar zenét is, mert abban igazuk van, Ezt a sajátságot mindjárt kezdetben tanítani
hogy pontos leírás nélkül lehetetlen minden nem lehet, nem szabad. Mert ha egyszer a
polifónia és változatosabb kíséret. Végül olya- tanuló hozzászokott ehhez a méretnélküli,
nok is vannak, akik nyugodt lélekkel hibának, mondhatnók: reá nézve kényelmesebb előadásfoltnak minősítik ezt a sajátságot, melyet a hoz, nagyon nehezen fanyalodik rá a pontos,
magyar zenéről le kell törülni. Az ilyenek nem kimért ütemezéshez, ami nélkül pedig semmitudják, hogy: nem a kakas szavára virrad, féle magasabb és művészibb kiképzés el nem
hanem azért kiált a kakas, merthogy virrad. lehet.
Ebben tehát igazuk van az idegen műveltNem tudják, hogy az elméletet mindig az élet
tényleges tüneményeiből kell elvonni s ha ez ségű zenetanítóknak. De viszont minden magyar
a kettő nem vág egybe, nem az élet hibás, embernek és minden igazi tudósnak éreznie
hanem az elmélet s így azt kell kijavítani és kell, hogy ezt az érdekes sajátságot, mint vanem az életet, a természetet, amely az ember- lami rossz álmot, csak úgy, könnyedén nem
nél erősebb erők és törvények szerint igazodik. törölhetjük le a magyar zene táblájáról. Mert
ha semmibe sem vesszük, ha az ilyen menetű
Hát az iskola és a tanítás?
dallamokat kóta és méret szerint tanítjuk,
Az iskola és tanítás — mit is tehetne egyeezzel meghamisítjuk a magyar zenét s továbbra
is fennmarad az a szakadás, mely a magyar
* Lásd részletesebben : A magyar népzene fajtái.
zenei műveltséget az általánostól oly élesen
Ethnographia. 1902. lí»3- 1. és A magyar népdal
elválasztja.
zenei fejlődése. Erdélyi Múzeum. 1908. 360. 1.

magyar zenének az a szabad, fantáziaszerű
előadásmód, melyet idegen műszóval „rubato
nak, körülírva szabad tempó nak nevezünk. Abból
áll ez, hogy előadás közben nem lehet ütni
a taktust. Az időmérték ugyanis nein egyenletes beosztású, hanem hol megszaladó, hol
lassúdó, az előadó tetszése, ízlése, technikai
készsége, vagy épen vérmérséklete szerint. Ezt
a magyar sajátságot kótában pontosan kifejezni
nem lehet, mert a kótaértékek, hangsúlyozási
helyek az előadásban részint a szöveg, részint
a már jelzett előadói önkény miatt folyton
változnak, mint a kalejdoszkóp vagy a tenger
vize. Ezért van, hogy e dalokat kóta szerint,
tehát kótaérték és határozott méret szerint
eljátszani és leénekelni nem lehet, mert a magyar fül azonnal észreveszi az idegenséget s
nem fogadja el a magáénak.
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Es elvégre is nem olyan veszedelmes ez a jellemvonása, hogy bár egészen vázlatosan,
sajátság, mint ahogy hirdetik és gondolják. kiterjeszkedik a magyar énektanítókra és énekHogy a jó ritmusérzék megfér vele, mutatják tanítási viszonyokra s igyekszik azokat is belea cigányok és magyar naturálista előadók. Es illeszteni az egyetemes fejlődés folyamatába.
hogy a már kifejlett ritmusérzéket meg nem De nagy hiánya ennek az áttekintésnek, hogy
rontja, az is egészen tapasztalati bizonyosság. teljesen figyelmen kívül hagyja azt a nagy
Az lehet tehát csak a józan feladatunk, szünetet, mely az énektanításban a XVIII.
hogy ennek az érdekes magyar zenei sajátság- század közepétől a XIX. század közepéig tartott.
nak kimérjük a tanításban a helyét és idejét.
A középkorból átjött iskolákban, a trivíum
Okvetlenül jeleznünk kell ezt a sajátságot a és quadrivium tantárgyai között, rendes tárdarabokon s meg kell magyaráznunk miben- gyul szerepel az ének-zene. Mikor Mária Terézia
létét a tanulóknak. Erről azonban eddig még alatt a tanítás gyakorlatibb irányt vesz és az
senki sem gondolkodott.
egyház kezéből az állam gondoskodásába megy
Nagyon örvendek annak a kevés általános át, egyszerre kimarad a rendes tárgyak közül
figyelmeztetésnek, amit erre nézve Sztankó s életét a magán és felekezeti tanítás tarkasákönyvében (210. 1.) találunk; bár kevés is, gában tengeti tovább, nem jókedvéből, csak
zavaros is az a tanítás, minthogy e sajátság kényszerűségből, minden egyöntetűség és komoritmikai és időméreti (tempóbeli) jellemvonásai lyabb veletörődés nélkül.
össze vannak vegyítve, illetőleg nincsenek különEz az állapot a népiskolára nézve megszűnt
választva s egészen helytelen a „szokásos írás" már, de még most is tart pl. a középiskoláés „szokásos éneklés" szembeállítása, mivel ban. S véleményem szerint ebben kell keresma már minden valamirevaló író a „szokásos nünk az okot, hogy az énektanítás módszerét
éneklés" jelzése szerint kótázza le a lassú magyar illetőleg annyira bizonytalanságban vagyunk. E
nótát — és így sem fedi a valóságot.
tekintetben vigasztalódást meríthetünk abból,
De így is örvendek neki, mert bizonyság rá, í hogy hasonló előzmények hasonló eredményeket
hogy az ezzel való foglalkozásnak is jelent- j hoztak létre külföldön is és amint az 1905-ben
t Németországban tartott zenészeti kongresszus
kezik a szükségérzete s így itt van az ideje.
És valóban, a magyar ének- és zenetanítás- munkálataiból láthatjuk, ott sem állanak a módnak egyetlen fontosabb kérdése sincs ennél. szert illetőleg sokkal előbbre, mint mi.
Hogy a régiek minő módszeres eljárást köNemcsak népköltészetünk tisztasága függ ennek
helyes megoldásától, de sok tekintetben irá- vettek az énektanításban, nem olyan könnyű
megmondani, mint ahogy gondolnók. Mert
nyítója lesz ez nemzeti zenénk jövőjének is.
5. A módszer. Minden tárgy tanításánál a amiket Sztankó könyve II- ik fejezetében fölsiker legfőbb biztosítéka a módszerben van. Ez sorol, azoknak a rendszereknek egy része nem
az a finom műszer, amellyel a tanító a tudni- a tanítás, hanem a hangjegyírás fejlődésének
valókat tanítványainak átadja. Ennek darabos- a történetébe tartozik. A többi is nagyrészt
ságától vagy finomságától függ jórészt az ered- elméleti próbálkozás volt, amelyek közül egyetmény s így természetes, hogy a tanítással len egy sem emelkedett mindenkitől elfogadott
foglalkozók legnagyobb gondja ekörül forog. általánosságra, hanem többé kevésbé a maga
Valójában minden tárgy tanításának megvan elszigetelt, szűk körében maradt.
a maga külön módszere, amelyet egyik nemMi a különböző elméleti vergődéseket és
zedék átad a másiknak s mindenik igyekszik gombamódra szaporodó zenei rendszereket
rajta valamit tökéletesíteni. ±gy fejlődik ki ismerjük, de hogy a gyakorlatban mi volt az
minden tárgy tanításában bizonyos mult, melyre általánosnak mondható eljárás és mik voltak
a jelen építhet s melyet a jövő irányításának a részletesebb módszertani utasítások, arról
is számításba kell venni.
igen keveset tudunk. És ha pl. az első hírHa valamely tantárgy tanítása bizonyos időre névre jutott magyar énektanítónak, Maróthy
megakad, a folytonoság megszűnésével legelőbb Györgynek a munkásságát abból a vékony és
is a módszer romlik meg, mert elfelejtődnek elmaradt, hiányos elméleti utasításból akarnók
az idetartozó fogások s összezavarodnak a reá megítélni, amely a Harmonious függelékében
1743 ból reánk maradt, bizonyára nagyon igazvonatkozó gondolatok.
ságtalanok
lennénk iránta.
Valami ilyenforma történt az ének- és zenetanítással.
Nekem úgy tetszik, hogy régen is, akár csak ma,
Sztankó Béla könyvének második része foglal- a hallás utáni tanítás volt a leginkább elterjedve.
kozik az énektanítás fejlődésével. Nagyon tanul- Olyan könnyűnek látszik az így való tanítás és
ságosan állította időrendbe a különböző zenei rövid idő alatt olyan külső sikert lehet vele elrendszereket s röviden és világosan fejtegeti érni, hogy nincs mit csodálkoznunk, ha a tájémindeniknek a jelentőségét. Munkájának jóleső kozatlanok előtt ma is jelentékeny becse van.
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Az újabbkori fejlődésnek azonban a legnevezetesebb fordulata, hogy ezzel a fölfogással, a
hallás utáni tanítással, szakított. Ma már tisztán látjuk, hogy ez a tanítási eljárás egyfelől
terméketlen és egyoldalú, mert a léleknek
csupán egyik tehetségére, az emlékezetre támaszkodik s csak azt fejleszti; de nyilvánvaló lett
az is, hogy másfelől térjmegutcába, zsákutcába
vezet, amennyiben csak addig mehetünk vele,
amíg az emlékezetünk ér; ez pedig nincs
valami messze.
Ma tehát már senki sem védi a hallás utáni
tanítást. Ha az óvodában és a népiskola I. és
II. osztályában úgy tanítunk, azért van, mert
az anya sem írva olvasással tanítja a kisgyermeket beszélni. De a felsőbb osztályokban is
ezt követni, semmivel sem volna okosabb eljárás, mint ha a verseket, énekszövegeket a gimnáziumban is diktálás, elő mondás után tanítanók.
Eddig tehát eljutottunk. De most jön a nagy
kérdés: hogyan történjék a hangjegyszerinti
tanítás ?

mellékelve, Pedagógiai Repertórium néven, már
is napvilágot látott az értékes munka.
E Repertórium, mely a maga nagy egyetemességében kétségtelenül úttörő munka, a következő három nagy csoportba foglalva adja
az összegyűjtött cikkeket.
I. Elméleti pedagógia. A) Alaptudományok.
1. Erkölcstan (etika). 2. Lélektan (pszichológia). 3 Társadalomtan (szociológia). B) Nevelés
elmélete. 1. A nevelés alapproblémái (a nevelés
fogalma, célja, lehetősége). 2. Testi nevelés (a
test ápolása, gyakorlása, fejlesztése). 3. Erkölcsi
nevelés (fegyelmezés és nevelés). 4. Értelmi nevelés (oktatás: tanterv és módszer).
II. Gyakorlati pedagógia. A) Magánnevelés (családi nevelés, intézeti nevelés). B) Közoskolai) nevelés 1. Iskolai szervezet. 2. Iskolai
élet (fegyelem). 3. Tanulmányi rend. 4. Egyes
tantárgyak módszere (módszertan). 5. Iskolai
törvényhozás és közigazgatás.
III. Történeti pedagógia. A) Elméletek tör-

(Befejező közlemény következik.)

A könyvtárnak kiváló külföldi folyóiratok
járnak, s így természetes, hogy a Repertórium
állandó nyilvántartója az egyetemes tanügyi
irodalomnak. A folyóiratok a következők:

Pedagógiai Repertórium.
írta: Farkas

Sándor.

Amióta az Országos Pedagógiai Könyvtár
az új elnökség alatt, a szó szoros értelmében
országossá vált, sőt mondhatjuk, európai színvonalra emelkedett, sokan hangoztatták szükségét, hogy a könyvtár számára járó s az egész
müveit világ tanügyi irodalmát felölelő szaklapok közleményeiből repertórium készíttessék.
A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének hivatalos lapjában, a Magyar Tanítóképzőben, a sok nyelvet ismerő Sándor Domokos
nyug. tanítóképzőtanár, a szerkesztőséggel
egyetemben, már egy pár év óta meg is indította a bevezető munkálatokat s a nevezett lap
hasábjain kilenc közlemény számolt be a különböző államok jelentősebb tanügyi lapjainak
szakbeli közleményeiről.
A nagy körültekintéssel megindult s a szakkörök figyelmét egyre jobban érdeklő munkálat
közben azonban csakhamar kiderült, hogy e
mü tulajdonképen az Országos Pedagógiai
Könyvtár szervezetének egyik értékes eredménye.
Neményi Imre dr. min. tanácsos, aki Vángel
Jenő dr. pedagógiumi igazgatóval, a könyvtár
és múzeum elnökével a kettős intézményt hatalmas kultúrintézménnyé fejlesztette, csakhamar
megismertette a gondolatot Tóth János dr.
államtitkárral is, és már 1909. évi május havában kész volt a repertórium alapvető rendelete.
Sándor Domokos összeállításában az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Tanszermúzeum Hivatalos Értesítőjének f. évi hetedik számához 1

ténete. B) Nevelés (intézmények) története.

Allgem. Deutsche Lehrerzeitung. (Leipzig.)
American Annals of the Deaf. (Washington).
The American Journal of Psychology. (Worcester-Mass.)
Annales Scientifiques de l'Ecole Normale Supérieuer. (Paris.)
Archiv f ü r Volksschullehrer. (Goslar.)
Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft zur
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. (Leipzig.)
Biserica si Scola. (Arad.)
Cesky Ucitel. (Praga.)
Comenius-Blätter. (Berlin.)
Deutsche Fortbildungs Schule. (Wittenberg.)
Deutsche Schule. (Leipzig.)
Deutsche Schulzeitung. (Berlin.)
Education. (Boston.)
El Monitor de laEducation Comun (Buenos-Aires.)
Educational Review. (New-York.)
Foia Scolastica. (Balázsfalva.)
Frauenbildung. (Leipzig.)
BlätterfürdasGymnasial-Schulwesen.(München.)
Jahresberichte über das Höhere Schulwesen.
(Berlin.)
Das Humanistische Gymnasium. (Heidelberg.)
Jahresberichte des Vereins f ü r Wissenschaftliche Pädagogik. (Dresden-Blasewitz.)
Journal des Instituteurs. (Paris.)
Journal of Education. (London.)
Kansakoulan Lehti. (Helsingfors.)
Blätter f ü r Knaben. (Leipzig.)
Korrespondenzblatt. (Leipzig.)
Lehrproben, u. Lehrgänge. (Halle a S.)

39. SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

7

LAPJA.

Manuel Général de L'InstructionPrimaire. (Paris.)
Die Mädchenschule. (Bonn.)
H. Meaeth. (Athen.)
Monatschrift f ü r Höhere Schulen. (Berlin.)
Museumskunde. (Berlin.)
Napredak. (Zágráb.)
Neue Bahnen. (Leipzig.)
Neue Jahrbücher f ü r das Klassische Altertum.
(Leipzig.)
Die Neueren Sprachen. (Hessen-Marburg.)
Österreichische Mittelschule. (Wien.)
Pädagogische Blätter. (Gotha.)
Pädagogische Studien. (Dresden-Blasewitz.)
Pädagogische Zeitung. (Berlin.)
Pädagogisches Archiv. (Leipzig.)
Pädagogisches Jahrbuch. (Wien.)
Pädagogischer Jahresbericht. (Leipzig.)
Pädagogische Jahresschau. (Leipzig.)
Pädagogische Neuigkeiten. (Leipzig.)
Pädagogisch-Psychologische Studien. (Leipzig.)
Pädagogische Rundschau. (Wien.)
Pedagogicseszka Zbornik. (Sct-Petersbourg.)
The Pedagogical Seminary (Worcester-Massach.)
Pedagogisk Tidskrift. (Stockholm.)
Der Praktische Schulmann. (Leipzig.)
Preussisches Volksschularchiv. (Berlin.)
Pestalozzianum. (A Schw. L.-Z. melléklapja.
Zürich.)

Zeitschr. f. Lehrmittelwesen. (Wien.)
Pädag., Psychol., Pathol, u. Hyg. (Berlin.)
Zeitschrift f ü r den Physikalischen und Chemischen Unterricht. (Berlin.)
Zeitschr. für Philosophie u. Pädagogik. (Langensalza.)
Zeitschr. f. Realschulwesen. (Wien.)
Zeitschr. f. Schulgesundheitspflege. (Hamburg.)
Zentralorgan f ü r Lehr- u. Lernmittel, Schulwart.
(Leipzig.)

Rassegna Scolastica. (Firenze.)
Revue de l'Enseignement Primaire Supérieur.
(Paris.)
Revue de l'Instruction Publique en Belgique.
(Bruxelles.)
Revue Internationale de l'Enseignement. (Paris.)
Revue Pédagogique. (Paris.)
Der Säemann. (Leipzig.)
H e t Schoolbald. (Gromingen.)
Schul- u. Kirchenbote. (Nagyszeben.)
The School-Journal. (New-York.)
The Schoolmaster. (London.)
The School Review. (Chicago.)
Der Schulfreund. (Hamm.)
Monatschrift für Schulgesang. (Essen.)
Schulzimmer. (Charlottenburg.)
Schweizerische Lehrerzeitung. (Zürich.)
School Science and Mathematics. (Chicago.)
Die Stimme. (Berlin.)
The practical Teacher. (London.)
Tidskrift för Folkundervisningen. (Stockholm.)
Tokyo Educational Museum. (Tokyo.)
Die Volksschule. (Stuttgart.)
Zeitschrift f ü r Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. (Leipzig.)

E g y e s ü l e t e október 7-én, Zselizen tartotta évi
rendes közgyűlését, melyen a tagok nagy részén
kívül megjelent a papság és a környékbeli tanítóság is, felekezeti különbség nélkül. A gyűlést
JBáthy László lévai prépost-plébános, elnök nyit o t t a meg. Kriek Jenő, a lévai áll. tanítóképzőintézet tanára, A gyermeklélek kóros
fogyatkozásairól értekezett. Nagybecsű előadása élénk figyelemben é j tetszésben részesült. Veszely
István, barsbessenyöi f ő t a n í t ó : A tekintély,
mint
a társadalom
alapja
című, érdekesen megírt
m u n k á j a is osztatlan tetszésben részesült. A
gyűlés legkiemelkedőbb pontja volt az 1907. évi
XXVII. t.-c. értelmében a folyó tanév végéig beszerzendő tanszerek gyűjteményének bemutatása.
Báthy
László elnök a lévai esperesi kerületi papságnak megbízatása folytán vállalkozott arra,
hogy érintkezésbe lépve több budapesti céggel,
iskoláink részére j ó ós olcsó tanszerekről gondoskodik. Báthy
a szakférfiú alapos ismeretével
és tudásával magyarázta a tanszerek használati
és kezelési m ó d j á t ; előadását a hallgatóság nagy
éljenzéssel és tapssal honorálta. A tisztújítás
következőleg e j t e t e t t meg. E l n ö k : Báthy László,
társelnök: Jaross
Ferenc lévai igazgató-tanító,
főjegyző: Ghímessy
János lévai iparostanonciskolai igazgató, j e g y z ő : Pélcer István garamcsényi tanító, pénztáros: Sárhegyi
János lévai
tanító, könyvtáros: Svarba Endre, lévai tanító.
A jövő évi közgyűlés Aranyosmaróton
lesz.

Zeitschr. f. d. Geogr. Unterricht. (Leipzig.)
Zeitschrift f ü r das Gymnasialwesen. (Berlin.)
Zeitschrift f ü r die Kinderforschung. ( W i e n )
Zeitschrift f ü r Matern, u. Naturw. Unterr.
(Leipzig u. Berlin.)

A következő számokban először az 1908. évben megjelent cikkek jelennek meg s még a
folyó évben megkezdődik az 1909. év folyamán napvilágot látott pedagógiai cikkek közlése is, megtelelő félévenkénti turnusokban, a
fenti csoportosításban. Rendesen a Hivatalos
Értesítő minden harmadik számához van csatolva egy-egy félív Pedagógiai
Repertórium
melléklet.
Kétségtelen, hogy a Pedagógiai Repertórium
a magyar Országos Pedagógiai Könyvtárt még
inkább belekapcsolja a külföld hasonló irányú
nagy intézményei közé, idehaza pedig még általánosabbá lesz haszna s hatása.

Egyesületi élet.
— A lévavidéki róm. kath. Népnevelők
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SZÉPIRODALOM.
Mennék . . .
IJgy mennék, mennék!... Érzem: valahol
Egv büszke koldusélet haldokol.
Érzem, hogy tőlem száz mérföldre messze
Utolsót ver egy szív. Forró, dalos . . .
Érzem: bíborszegélyes viharfelhőn
Száll, száll egy lélek . . . Gőgös és pazar
S az álma fényes, szikrás, csillagos.
. . . Nem tudom, hol van. Soh'se volt közöm
Az életéhez. Nem tudom nevét.
A szívverése nékem soh'se mondott
Behunytszemű, halk, mámoros mesét.
A lelke színét én sohase láttam,
De öröktitkú, bús özvegyi gyászban
Én siratom csak . . . Egyedül magam . . .
Az élete valahogy elkerülte
Lánysorsomat és koldusán maradt.
Dalos, forró szíve soh'sem talált rám
S az én szívemnek halkfinom szaván
Útjára nem hullottak sugarak.
Hívó vággyal, szerelmesen, rajongva
Nem ostromolta lelkemet^ a lelke —
S enyém volt mégis! . . . Értem volt. Miattam.
Dalai, könnye, bánata, szerelme:
Mind nékem szóltak, mind engem idéztek . .
Úgy mennék, mennék . . . Ott legyek vele,
Mikor utolsót lobban életlángja.
Szegény, szomorú száján megtapadjon
Az ajkam tiszta, lágymosolyú vágya
S halottas színű szemhéján keresztül
Az én szerelmem napja sugarazzon.
Hűlő szívén az én fiatal vérem
Eleven, forró ritmusa remegjen
S a két karommal, bársonyos meleggel,
Halksuhanású, csöpp melódiákra
Ringassam át az örök ölelésbe,
Mellyel a Végtelenség hívja, várja . . .
Ügy mennék, mennék . . . Kerget a szivem
Sebes, szomorú vággyal. És megállok.
. . . Ha idegenül nézne végig rajtam —
És meg nem értené, hogy mit akartam . . .
Ha nem hívott, ha nem várt engemet
S hiába vittem hozzá lelkemet —
Ha párját megtalálta volna rég
S a szája gúnnyal megvonaglanék:
Porig alázná büszke nagy hitem
S megölne bennem egy egész világot! . . .
— — De úgy is mennék . . .
mi.

Vitézlő nagyasszony.
írta: Hétlil

Lajos.

Köztudomású dolog, hogy a mi legutóbbi
szabadságharcunknak, a dicsőségesnek, roskatag
aggok és bajusztalan sihederek mellett asszonykatonái is voltak. Ifjú menyecskékkel a férjük
iránt való szerelem ragadtatott puskát vagy
kardot; hajadon leányokat az általános lelkesedés edzett meg és sodort magával. Sokat eltemetett közülük a háború fergetege, vagy a
táborozás sanyarú viszontagsága. Akik visszakerültek. csöndes, rendes háztartó asszonyokká
váltak. Ültették a tyúkot, sütötték a kenyeret,
varrták, foldozták a ruhát, ápolták gyermekeiket. Legföljebb ha eljárásuk nagyobb határozottságán látszott meg az egykori katona. Az
sem mindeniken.
Ismertem olyat is, akiről azt beszélték, hogy
huszárhadnagyságig vitte és későbbi férje mint
őrmester szolgált alatta.
Mindig érdeklődtem az ilyenek iránt és gyönyörűségem telt benne, ha hozzájuthattam, hogy
háborús élményeik elbeszélését hallgassam.
Ez az érdeklődés intéztette úgy egyik útamat, hogy az illető falun keresztülhaladva,
etetni betérjek egy jó rendben tartott, kisebb
nemesi lakás udvarára, amelynek öregebbik
asszonyáról már több ízben hallottam, hogy
vitézül végigharcolta a szabadságharcot.
Java koiban levő úriasszony fogadott, azzal
a nyilt szívességgel, amely természetesnek tartja,
hogy az útas ott tér pihenőre, ahol legmegfelelőbbnek látszik a helyzet. Csakhamar előjött
anyósa is, az egykori huszárkáplár. Egészen
fehérhajú, kisded termetű anyóka; de egyenes
derekán és fölemelt fején nem látszott meg,
hogy hetven esztendőnél jóval több nyomja a
vállát.
— Azt a Poncius Pilátusát a németjinek,
— mondá, amint a katonáskodásra fordult a
beszéd — megint elmennék, ha rákerülne a sor.
El én! Hát mért tartom ott a falon a kardomat, meg a karabélyt. Tíz esz'endeig rejtegettem a pince földjébe ásva, szalma és rongy
közé csavarva, amíg szaglásztak utána. Éjszakánként ástam ki néhányszor, hogy tisztán
tartsam a rozsdától. Csak támadjon újból az
ebadta németje; bizony nem búvok előle a
sarokba!
Bátorságot vettem megkérdezni, hogy tényleg csatában is volt-e, vagy csak irodán és a
kórházban végezte nemes szolgálatát.
— Hogy voltam-e csatában? —- viszonzá
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sértődötten. — Hát hol a tüzes gyehennában
lettem volna másutt? Csaknem azért kötöttem
fel a kardot, hogy tintát mártogassak, vagy
flastromot ragasszak vele! Ott voltam mindenütt a századommal, egészen a fegyverletételig.
Csak akkor öltöztem hirtelen asszonyi ruhába
és szöktem ki a többi közül, mintha markotányosné lettem volna. Fegyveremet, ruhámat
annál a becsületes földmívesnél hagytam, akitől
ruhát kaptam az átöltözésre. Lovamat nekik
ajándékoztam s a fegyvert később onnan hozattam el. Sebet bizony kaptam is, adtam is.
Itt láthatja egynek a nyomát a jobb kezemfején. Van egy a balkaromon is. Hát ezt a
forr adást, amely az államon húzódik keresztül
talán a mennybeli angyalok csókolták oda?
Ezzel egy vasashadnagy ajándékozott meg. Azt
a fűzfánfütyülő teremburáját a nemzetséginek!
De azonközben ÍZ én kardom már keresztülszelte a fejét és ő végigterült a gyepen. Gyönyörű almásszürke lovát a magaméhoz akasztottam, úgy harcoltam tovább. Annak a lónak
árából vásároltam később a Diósalj tövében
levő szénarétünket, melyen épen most foly a
gyűjtés.
Amíg ezeket beszélte, mind sűrűbben tekint
getett ki az ablakon a gyülekező fellegekre.
— Az a te baleszü urad is most tud a vásárba cékászni, — fordult a menyéhez — mikor
itt kellene lennie a munkásoknál. Hogy a tüzes
mennykő ütne a félrekalindáló eszejárásába!
— Uram, Jézus! — mondá ijedten, amint
egy távoli mennydörgés moraja hullámzott végig — meg ne hallgasd valahogy az én előbbi
balgatag beszédemet!
Ezzel felugrott s engedelmet kért tőlem, hogy
neki távoznia kell. Kiment gyorsan, be az
istállóba; kivezetett egy lovat kötőféken, a
kötőféket hurokra vetette a szájába és a vályú
mellé vezetve, fölpattant a hátára minden nyereg nélkül és elvágtatott a szénagyűjtők felé.
Mikor magunkra maradtunk, menye mentegetni kezdette az öreget. Ne ítélje meg
— mondá — nyers beszéde miatt. Azt ő még
a katonaságtól hozta magával s olyankor esik
különösen belé, ha katonáskodásáról beszél.
Amit arról elmo»d, mások is megerősítik, hogy
mind igaz. De máskülönben arany szíve van.
Tizenöt éve lakom házában, mint fiának felesége ; de nekem soha egyetlen rossz szót nem
mondott. Meg nem engedné, hogy külső munkának én nézzek utána. Azt mondja, hogy az
nem nekem való; én csak tartsam rendben a
házat, úgy, mint eddig. Egyetlen kislányunkat,
aki most iskolában van, úgy kényezteti, hogy
a szellőtől is óvja. Igaz, hogy nem is iudnék
olyan szilaj lovaglást véghezvinni, amilyet őmost
is mutatott; sem a munkásokat, cselédeket
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nem teremtettézném úgy össze, amiként ő szokta.
Fiához azonban, az én férjemhez, felette kemény,
parancsoló, követelő. Kérleltem, hogy legyen
szelídebb hozzá. Azt felelte, hogy ne elegyedjem belé; azt ő jobban tudja; annak úgy kell.
Én siratnám meg, ha durva, korcsmázó, kicsapongó lenne, mint az apja volt. Nem is fejlődött ki férjemben egyéb kivetni való tulajdonság, mint a nagy fösvénység. Az rendre úgy
elhatalmasodott rajta, hogv, amint mondani
szokták, még a saját szájától is sajnálja a betevő falatot. Cselédet, munkást minden ürügy
alatt megrövidít a bérében. Nem is jönne
hozzánk dolgozni senki, ha én háta megett ki
nem pótolnám mindazt, amit ő jogtalanul elvont.
Lekötötte érdeklődésemet az öblösbeszédű
kisded nagyasszony alakja s mindaz, amit menye
oly igaz megbecsüléssel elmondott felőle. Szívesen vártam volna be a szénagyüjtőktől való
visszatérését, de a fellegek megoszlottak, más
völgyek felé húzódtak, és én siettem elérni útam
valódi célpontját.
Nem is láttam többé, de évek múlva elbeszélték, hogy halála is époly latonás és jellemző volt, miként az élete.
Mikor ágyba döntötte a vénség és a betegség, odaszólította mindig igaznak ismert menyét és megbízta, hogy gondoskodjék az ő
tisztességes eltemetéséről. Fiamtól, attól az
összeaszott lelkű fösvénytől kitelnék, hogy négy
szál gyalulatlan deszkában vitessen ki, mint
valamely vándorcigányt. De te, leányom, nem
felejted el, hogy nem voltam rossz hozzátok;
nektek éltem; a gazdaság is elég jó rendben
marad utánam. Tudni fogod, hogy titeket ítélne
meg a világ, ha engem csak úgy eldobnátok.
Egy reggel, nem sokkal azután, megállapították a bejárók, hogy a nagyasszony semmiképen sem éri meg az estét. Menye szekérre
ült és elment a városba, anélkül, hogy a férjének említette volna, miért. Mikor visszatért,
már az utcán azzal fogadták, hogy anyósa
váratlanul jobban van. Férje azonban lármás
haraggal támadott rá, hogy megbolondult-e,
mikor ilyen drága koporsóért dobálja a pénzt.
Hiszen ez 70 — 80 pengőbe is belekerülhetett.
Ezt is csak úgy elpusztítja a féreg és a rothadás, mint a gyalúlatlan deszkát.
A hangos szitkozódás behallatszott az ablakon a beteghez és annak kialvófélben levő
életerejét még egyszer fellobbantotta a harag.
— Jer ide, te Istentől elvetemedett zsugori.
Jer, jer közelebb az ágyamhoz! Hozd ide azt
a mogyorófapálcát a sarokból. Hajolj meg,
tartsd közelebb a hátadat!
És még meglevő erejét összeszedte és arra
fordította, hogy szürkülő fejű nagy korhasztó
fiát végigverje.

NÉPTANÍTÓK

10

Az pedig tűrte szó nélkül, s mikor kiesett a
pálca az elgyengült kézből, ő lehajolt és azt a
kezet megcsókolta. Mint ahogy gyermekkora
óta megszokta, hogy az anyától kapott büntetést meg kell köszönni.
A kéz már hidegedett; nem tudott fölemelkedni, hogy áldását adja. Az ajkak sem nyíltak szóra többé. De a szemek utolsó, szelíd
tekintete azt jelentette, hogy az az engedelmesség és az a kézcsók kiengesztelte lelkét;
egész szeretete ittmarad övéivel.
K ö n y v e s h á z .

*

Nemzeti

kultúránk

erősítése.

(Irta

Horváth Dezső dr., kir. tanfelügyelőségi tollnok.
Nyomatott a „Homonna és Vidéke"
könyvnyomdájában.)
Mindig szívesen foglalkozunk azokkal a művekkel, melyek a magyar kultúra emelésére törekszenek. Még abban az esetben is találunk bennük
egy-egy értékesíthető gondolatot, egy-egy életrevaló eszmét, ha a szerzővel az ajánlott eszközök
és módok megváltó erejére nézve nem is értünk
egyet. A szóbanlevő füzet szerzője hozzá még
gyakorlati ember, kinek igen sokszor volt alkalma
népoktatásügyünk bajaival megismerkedni. Művét részletesen nem ismertethetjük, csak néhány
főbb gondolatát emeljük ki.
Horváth Dezső a mutatkozó bajok legfontosabb
okát abban látja, hogy „a nemzeti k u l t ú r a igazi
megbecsülése hiányzik magából a m a g y a r társadalomból, hiányzik nemzetünk valamennyi rétegéből, hogy ne is beszéljünk a nemzetiségekről,
akik ellenségei neki". Keserű igazság, amit Horváth mond. Érzi ezt a magyar t a n ü g y minden
embere. De hozzátehetjük, hogy a l e g ú j a b b időkben már itt is változás állott be. A magyar
tanító nem az a napszámos többé, aki régen
volt, nem a társadalom üldözött és kitaszított
proletárja. De hogy sokáig az volt, a magyar
kultúra ma is sínyli.
Horváth Dezső azt hirdeti, hogy a reformot a
a népoktatáson kell kezdenünk. A népiskolák
legnagyobb része hiányos felszerelésű és zsúfolt.
Kivételt ebben a tekintetben jóformán csak az
államiak tesznek. Minthogy a népiskolák államosítása oly sok pénzbe kerülne, hogy azt a szegény
ország nem bírná el, azt ajánlja, hogy államosítani kell a tanítóképzőket s az így az életbe
kilépő tanítók nemcsak a pedagógiának, hanem
a nemzeti államnak is hű katonái lennének. Hogy
nagyobb erővel és tudással szolgálhassák a tanügyet, reformálni kellene a tanítóképzést.
Nem ú j dolog, amit Horváth hirdet, de van
valami ú j s á g abban, ahogy a kivitelt elképzeli,
ahogy a célt kitűzi. Nem tartozik azok közé,
kik egyetlen eszmét látnak maguk előtt s nem

LAPJA.

41.

SZÁM.

törődve szerzett jogokkal, pénzügyi helyzettel,
felekezeti érzékenykedéssel, mindenáron szeretnék megvalósítani a felvetett gondolatot. Horváth
gyakorlati ember, könyve gyakorlati könyv. Ha
könyvének más hatása nem is lesz, mint hogy
felszínen tartani segített a népoktatás reformjának
hirdetését s ú j oldalról is megvilágította a kérdést, már elérte célját. A reformmunkát sohasem
egy ember valósítja meg. A megvalósítás előtt
már ott él m i n d n y á j u n k lelkében, megalkotva és
kialakulva azokból a törekvésekből és eszmekből,
melyeket számtalanon hordtak össze.
(—s.)
* K r i s z t u s — D a r w i n . (írta Pósch
Károly.
Nyomtatták Grinádon, Pozsony megyében. Szerző
sajátja. Ára 1 korona 20 fiillér.)
Szerző ezt a tanulmányát a Magyar Protestáns
Irodalmi Társaság pozsonyi körének egyik ülésén
olvasta fel. Értekezésének célja az volt, hogy
kimutassa, mily szépen megférnek egymás mellett
a tudomány és a hit. Munkája ajánlásában a
következőképen világítja meg a hit és a tudomány barátságos viszonyát: „Mielőtt elhagyod a
várost, tekints fel az emberi kéz által épített
templomtorony csúcsára, hol az idő fogának
dacoló vaskereszt fölött ott találod a villámhárító
ég felé meredő felfogóját. A tudomány megvédi
a hitet s a hit a kereszttel emeli a tudományt.
A felkelő nap első sugarai bearanyozzák a templomkeresztet s az Isten haragja megbékül a »akmerővel, ki a kereszt fölé helyezett ércujj számára is részt kér az égi fényből."
Ezek után Darwin tanainak fejtegetése következik. Látszik, hogy ismeri nemcsak Darwint,
hanem mindazokat, kik nyomába léptek, vagy
tanítását cáfolták. Darwin tanainak ügyes ismertetése e rósz. Kár, hogy sok benne a szubjektív
dolog. A szorosan v e t t tudományos dolgok közé
nem jó sok szubjektívizmust keverni, mert
zavarossá válhatik az előadás s a járatlanabb és
tájékozatlanabb olvasó világos látását s a rendszer áttekinthetését megnehezítheti.
Darwin tanításának ismertetése közben, különösen pedig utána azt fejtegeti, hogy nem szabad
az emberiségnek két részre szakadnia. Ne írja
egyik tábor zászlajára Krisztus, a másik pedig a
Darwin nevét, hogy egymás ellen támadjanak.
Szerinte az emberiségnek mint egységes tábornak
kell indulnia Krisztus és Darwin után.
Művének ez a része nem eléggé világos. Néhány oldalon n e m is lehet ezt a kérdést elintézni.
A magyar irodalomban szokatlanok az ilyen
könyvek. Igazi hazájuk Németország. De nem
t a r t j u k fölöslegeseknek őket, m e r t nagy azoknak
a száma, kik tépelődve állanak meg a keresztút
előtt, nem tudva, merre menjenek, hogy az igazságot megközelíthessék.
Pósch Károly munkáján észre lehet venni,
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hogy olvasott és minden iránt érdeklődő ember
tollából került ki. De ha valaha még ú j a b b
munka Írásába fog, soha se tévessze szem elől,
hogy az ily fontos kérdések kifejtésére több
anyagra van szükség és állításainak világosabb
bizonyítására.
(— s.)

* Szepsii emlékek, (irta Sárneczky Vilmos.
Ara 80 fillér. Nyomtatta és kiadja Tóth István,
Szepsiben. A tiszta jövedelem az abaújtornavármegyei Tanítói Internátusé.)
A kidolgozott és hajlékonnyá vált nyelv, a
köztudatban levő költői frázisok sokasága, a
régebbi költőktől megteremtett és már maguktól
kínálkozó rímek sok embert csábítanak a versírásra. De legnagyobb részük a hagyományok
hatása alatt csak verset ír és nem költeményt.
Az olvasó legalább nem fogadja el versét költeménynek. Nem elégszik meg azzal, ha a mult
örökségét ismételten eléje t á l a l j á k : szükségét
érzi az ú j gondolatoknak, ú j tárgyaknak, ú j költői fordulatoknak. '
Sárneczky Vilmos füzetében hiába keressük
ezeket. Tárgyaiban és feldolgozási módjában nem
tud ú j a t adni. A megénekelt természeti képeknek,
mondáknak, jubileumoknak nemcsak a hangulata,
hanem a fordulatai és szókincse is a régi hagyományok felkeltése. De különben is, a mondák és
természeti képek leírásában még akkor sem közelíthetné meg nagy elődeit, ha valami hangulatot
tudna bennünk ébreszteni eredeti hasonlataival
vagy fordulataival. Minthogy erre nem képes,
nyugodt lélekkel mondhatjuk, hogy verseket í r t
ugyan, de nem költeményeket.
(—x.)
* A k k o r d o k . (Karafiátli
Jenő költeményei.
Singer és Wolfner bizománya. Ára 2 korona.)
Ennek a kis füzetnek a szerzője,
Karafiáfh
Jenő, fiatal ember még és most először g y ű j t ö t t e
össze újságokban megjelent verseit. Nem t u d j u k ,
minden versét magában foglalja-e ez a könyv,
vagy pedig gondos kritikával válogatta össze
javarészét. Bizonyos, hogy egy sincs köztük kivetnivaló, hangulatrontó. Valóban akkordok ezek
a költemények, könnyeden, finoman odavetett
hangulatkép valamennyi; szerzőjük érzi, hogy
ilyen egyszerre megcsendített hangokban van az
ő ereje és soRa sem mélyed el érzései boncolgatásába. Három kis versszaknál alig terjednek
tovább a versei. Ennyi elég is Karafiáthnak, hogy
kereken, tömören kifejezze a mondanivalóját.
Formai készsége egyformán nyilvánul meg ebben
a szerkezeti tisztaságban és sorainak dallamosságában, a keresetlen rímeinek jóleső csengésében.
S ami bennünket főképen meggyőz arról, hogy
Karafiáth igazán költői tehetség: sehol nincs egy
rosszul választott szó vagy kifejezés, mely a
költemény hangulatából kizökkentene. Pedig ez az
a pont, ahol a legügyesebb dilettáns is meg
szokott botlani. A kötethez néhány ügyes mű-
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fordítás és egy kevésbé sikerült, balladaszerű
költemény j á r u l . A szerző édesanyjának ajánlotta munkáját. Kiállítása s z é p ; Lakatos A r t ú r
festőművész nagyon bájos címlapot rajzolt számára.

(b.)
* A Protestáns Orsz. Árvaház félszázados
munkája és jubileuma. (írta Brocskó Lajos.)
A „Néptanítók Lapja" 37-ik számában ismertettük azt a füzetet, melyet szintén Brocskó
Lajos állított össze a Protestáns Árvaház félszázados fennállásáról. Ismét jelent meg egy füzet,
mely ugyancsak azt a célt szolgálja, m i n t az
előbbi, t u d n i illik, hogy m e n n é l többen i s m e r j é k
meg annak az árvaháznak nemes munkáját, mely
annyi száz meg száz árva gyermeknek gondoskodott lelki és testi érdekéről az árvaház falain
belül és kívül egyaránt. A jubileumon ott voltak
a volt növendékek is, kik közül az egyik ezzel
jelentette be jövetelét l e v é l b e n : „Elmegyek a
szép ünnepre, hogy fölvéve a kék kötényt és kék
sapkát, még egyszer boldog árva fiú lehessek."
Ahová ilyen emlékek fűződnek, mint ehhez az
árvaházhoz is, oda érdemes bepillantani, s ilyen
bepillantást nyerhetünk e füzet megszerzésével
is, mely világos képet n y ú j t az intézet áldásos
munkájáról s a munkával elért eredményekről.
(Kapható Budapesten, Hornyánszky Viktor könyvnyomdájában.)
(j.)

* A fa-faragás, mint házi művészet. (Ismerteti Kardos
Árpád. Ára 1 korona 20 fillér.
Franklin Társulat kiadása.) Szerző munkájának
ez már a második kiadása, mi bizonyítja a könyv
népszerűségét, amit e m u n k a meg is érdemel.
Megérdemli annál is inkább, mert nálunk is
mindig jobban és jobban, sőt többen és többen
törekednek arra, hogy bevigyék iskoláinkba a
svéd szlöjd-rendszert, mely nagyban előmozdítaná
a háziipar fejlődését.
Kardos Á r p á d igen világos útmutatást ad a
kezdő faragóknak, felsorolja a faragáshoz szükséges eszközöket s megadja mindazokat a tudnivalókat, melyekkel a faragáshoz bátran hozzáfoghat a kezdő s gyakorlatát tökéletesítheti a
haladó.
Részletesen leírja a faragás nemeit, m i n t
amilyenek például a frízmetszés, kőmetszés,
laposmetszés stb., s tisztán csak azokkal foglalkozik, melyek a házi művészet körébe vágnak.
Útmutatást n y ú j t a fanemek megválasztásához,
leírva mindegyiknek jó és rossz tulajdonait, ami
annál inkább is fontos, mivel nem minden fajtájú fa alkalmas a faragásra. Mint legalkalmasabbakat említi meg a k ö r t e , dió-, tölgy- ós
akácfa-deszkákat. Megmagyarázza az eszközökkel
való bánásmódot s ezt a magyarázatot még
könnyebben megérthetővé teszik a közbeszúrt
szemléltetőképek.
(j.)
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Útszéli porszemek.
London, 1909 október.
A városoknak nemcsak testük különböző, de
lelkük is, még ugyanazon ország egymáshoz
közelfekvő helyein is. Nem a kiterjedés, az
utcák szélessége, szépsége, nem az építkezési
modor, a paloták száma, nem ez dönt, hanem
a város hangulata. Es ez annyira különböző.
Münchenen valami csodálatos báj ömlik el,
mintha képtárainak művészi levegője szállt
volna rá, nyilttá, finommá, derültté, széppé
varázsolva utcát, házat, embert.
Mainz könnyben úszik. A szürke ólomtetök
szomorúan borulnak a csendes házakra. Tágas,
virágos újabb részében, régi szűk utcácskáiban
aránylag kevés az élet. Még rengeteg cukrászdája sem édesíti meg a hangulatot. Az idegent
csaknem úgy dédelgetik, mint nálunk. Kérdeztem, mi Mainz legszebb látnivalója. Lemondással felelték a hesszeniek: — A porosz Wiesbaden a Rajna túlsó partján, negyedórányira
Mainztól. Az növekedik, gyarapszik. Ott a
vagyon, a fény! A császár évenként meglátogatja. Hozzánk nem jön, nem szeret, mi sem őt.
Köln hatalmas dómja fenséges komolyságával,
belsejének titokzatos homályával, csendjével,
mintha külön világot alkotna e lármás, durva
városban. Rengeteg ember rohan, lökdösődik
az aránylag szűk utcákon, az egy ember számára is keskeny gyalogjárókon. Az automobilok visítnak, a kocsisok pattogtatnak, a villamos
majdnem felfurakodik a gyalogosok közé. Gyerekek száguldnak kerekes korcsolyáikon, nem
nézik, kibe ütköznek. Játszanak, kiabálnak.
Semmi nyoma az utcán az iskolának, az iskolában a nevelő-törekvésnek. Letettem feltűnő
oldaltáskámat, elkeseredett komolysággal róttam az utcákat, mégsem kerülhettem el az
ízléstelen megszólításokat. Érthetetlen, hogy élhet a magasba vonó templom tövében ilyen,
minden erkölcsi érzék nélkül szűkölködő város.
*

Németország fényes iskoláin keresztül vezetett útam Angliába. Alighogy földet ért a lábam,
elindultam Dowerben iskolát keresni. Hamarosan rátaláltam egyre. Nem messze e forgalmas
kikötőváros központjától, a temető közvetlen
közelében, parányi vörös téglaépület, benne
nagy sereg gyermek. A földszinten a kicsik.
Ötéves tanköteles koruktól kezdve öt osztályba
sorozva, fiúk, leányok együtt. Az emeleten az
alsó öt osztályra épített négy felső tanévben
csak leányok. A fiúk már külön iskolába kerültek.
Mintha falusi házaink szűk pitvarába lépnék.
Alacsony kisajtó vezet a tanterembe, melyet
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két szürke, kékcsíkos függöny három részre
oszt. A három alsó osztály tanyázik itt. Három
fiatal tanítónő dolgozik, fejenként 40 — 50 tanulóval. A negyediknek szemüvege és a szoba
közepén elhelyezett íróasztala messziről hirdeti
a főtanítónőt. Sötét folyosócskán jutunk a
másik két osztályhoz. Egyszerű, 7—8 fokos falépcsőzeten kuporog az egyik csoport. Hetenheten. Ha nagyon szorítanák, a nyolcadik is
közéjük bújhatnék, de akkor nem tudnának
helyükhöz jutni a magasban ülők.
Előttük semmi asztal, hátuk mögött semmi
támasz.
A berendezés a leliető legegyszerűbb. Virág,
néhány szemléltetőkép enyhíti a barátságtalan
benyomást. No meg a szelíd, leereszkedő bánásmód. Igaz, van rendes, órarendbe foglalt meseórájuk. Még a másodikban is járja az- építőkocka. Világos papírból épp babaágyat farigcsált a harmadik osztály. Egyetlen tanítási óra
sem tart 20•—25 percnél tovább, utána 15 perc
játék, torna, lehetőleg a szabadban.
Bizonyosan sok mintaépítkezésű, tökéletes
berendezésű iskolája van Angliának. De most
már az is bizonyos, hogy nem mind olyan.
Havas

Irma.

Tanítók tanácsadója.
K. F. Obád. A tankötelezettség végrehajtására
vonatkozóan kiadott rendeletek nem érintik azt a
kérdést, hogy mily elbánásban részesítendő az a gyermek, ki a mindennapi elemi iskola hat és az ismétlőiskola három évfolyamát sikerrel elvégezte, de csak
a következő tanév folyama alatt tölti be életének 15.
évét, akit tehát az ismétlő-iskola utolsó évfolyamába
újból beírtak. Az Utasításnak ama rendelkezése, amely
szerint a 12., illetve a 15. évét a tanév folyama alatt
betöltött tanköteles a tanév végéig köteles a mindennapi, illetőleg az ismétlő-iskolába járni, minden esetre
azon tanulókra értelmezendő, kik a mindennapi és az
ismétlő-iskolát be nem fejezték. A teljes kiképzés elve
alapján jogosult az a követelmény, hogy az ily növendékek a tankötelezettség korhatárán túl is az iskolában tartassanak. Ebből kifolyóan már most az a gyermek, kit a tanköteles kor beálltát megelőzve vettek
fel az elemi iskolába s így 15. évének betöltése előtt
fejezi be az ismétlő-iskola három évfolyamát, a korhatár elérése után — véleményünk szerint — fölmenthető a további iskolábajárás kötelezettsége alól. Ismételjük azonban, hogy ez kifejezetten a mi felfogásunk ;
ha a jövőben követendő eljárás felől teljes tájékoztatást
óhajtanak, tessék a tanfelügyelőség útján elvi jelentőségű döntést kieszközölni. Megjegyezzük még, hogy
ezzel a tankötelezettség körébe tartozó összes kérdéseket teljesen kimerítettük s így tehát erre vonatkozóan
hozzánk intézendő újabb levelekre nem felelünk. —
Kcsér. A felhozott ügyben a helyi viszonyok ismerete
nélkül alig lehet érdemleges választ adnunk és pedig
annál kevésbé, mert azt nem tételezhetjük fel, hogy
a gazdasági tárgyak oktatásával megbízott tanító az
Utasítás rendelkezéseivel olyannyira ellentéles elméletnek igyekeznék érvényt szerezni. Altalánosságban
e kérdéshez szólván, csupán annyit jegyzünk meg,
I hogy a gazdasági tárgyaknak nem csupán a gyakor-

•41.

SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

lati, hanem az elméleti részét is a szaktanító köteles
ellátni, a közismereti tárgyak oktatását pedig valamennyi tanító, külön díjra való igény nélkül. —
Kétes. Azon ismétlő-tankötelesek, kik a közismereti
tárgyakat saját felekezetük általános ismétlő-iskolájában, a gazdasági tárgyakat pedig az állami elemi
iskolával kapcsolatos gazdasági népiskolában tanulják,
ez utóbbi iskola összes nyilvántartási naplóiba sorszám
szerint bevezetendők. — Z. P. és K. M. A közokt.
miniszternek a nem-magyar tannyelvű képzőkben nyert
okleveleknek magyar tannyelvű iskolákra való érvényesítése iránt kiadott rendeletét ismertettük. Szíveskedjenek ennek ntána nézni. Részletes útbaigazítást
csak azon képző igazgatósága adhat, ahol vizsgálatot
tenni szándékoznak. — Nvrad. Az állami népokt.
intézetek igazgatói, gondnokságai és a kisdedóvodák
felügyelő-bizottságai csak egymáshoz és a föltétlenül
pörtőmentes hatóságokhoz, hivatalokhoz és községekhez
írhatnak portómentesen. A magánszemélyekhez írt
levelek úgy a távolsági, mint a helyi forgalomban
portókötelesek. A kir. tanfelügyelőségek azonban hivatalos ügyekben bárkihez, tehát a magánszemélyekhez
is, portómentesen intézhetnek leveleket. Ebből következik az is, hogy az áll. iskolai igazgató-tanítók, gondnokságok velünk portómentesen nem levelezhetnek. —
Többeknek. Tisztán magánjellegű ügyek tárgyalására
itt nincs terünk. — V. Y. Kpta. Magániskolánál lévén
alkalmazva, véglegesítése az iskolafenntartótól függ.
Miután pedig az ideiglenesség azon föltételének, hogy
egyévi működés után sikeres vizsgálatot tegyen, eleget
tett, ezen az alapon jogosan kérheti megerősítését.

Hivatalos

rész.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter :
K i t i l t o t t a : „Antropologia", „Manifere", „Paseri" és „Mineralogia" című és „Editura librarici socecu si C-nia Bucuresci" jelzésű és 6 darabból álló szemléltetési táblát, mivel az 1907.
évi XXVII. t.-cikk 17. §-a szerint „az oktatáshoz
szükséges tanszerek idegen történeti vagy földrajzi vonatkozásokat nem tartalmazhatnak és
csakis hazai készítmények lehetnek", folyó évi
8 6 . 6 6 2 / 9 0 9 . sz. a. kelt rendeletével a magyarországi összes elemi népiskolákból; a „streiakarte
de ceteri pentru clevii scoalei poporale de Nicolae Stef. Josif Moldován, Nicolae Boscain J u l i u
Grossoreau P e t r u Vancu invätätori. Editiunea
II. Pretul unui escemplar 60 fii. Arad, 1907.
Tiprazul tipografiei diecesxane ort. romane" című
tankönyvet f. é. 86.049. sz. a. kelt rendeletével,
minthogy az engedélyezés föltételének a szerzők
meg nem feleltek, a 110.983/908. sz. a. kelt föltételes engedélyezést visszavonván, a magyarországi összes el. népiskolákból.
K i n e v e z t e : Erődi János segédtanfelügyelőt, a
belényesi tanfelügyelőségi kirendeltség vezetőjét,
a VIII. fiz. oszt. 3. fokozatába, az 1904. évi I.
t.-cikk értelmében megillető személyi pótlékkal
kir. tanfelügyelővé; Balga
István dr. barsvármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot a X. fiz.
oszt. 3-ik fokozatába az 1904. évi I. t.-cikk értelmében megillető személyi pótlékkal kir. segédtanfelügyelővé és szolgálattételre továbbra is
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Bars vármegye kir. tanfelügyeiőségéhez rendelte ;
Doudez Jenő dr. végzett joghallgatót a XI. fiz.
oszt. 3-ik fokozatába az 1 9 0 4 . évi I. t.-cikk értelmében megillető személyi pótlékkal kir. tanfelügyelőségi tollnokká és szolgálattételre Kolozs
vármegye
kir. tanfelügyelőségehez
rendelte;
Kenyeres
Károly, Ivanovies
János, Szabó Erzsébet, Tóth Ilona oki. tanítókat, ill. tanítónőket a
diósgyőri áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Bogáti Adolf oki. tanítót az alsókomaróczi,
Hronyecz
Mária oki. tanítónőt a havasmezői,
Tary Mária oki. tanítónőt a csongrádi áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá, illetve tanítónővé; Stájer István oki. tanítót a bácsfai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Balázs Zoltán oki. tanítót a tivadari áll.
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Orlovszky
Margit oki.
tanítónőt a brassói áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Zsigmond
Irma oki. tanítónőt a zborói,
Berényi
Honoráta oki. tanítónőt a nyitraszulányi áll. el.
isk.-hoz r. tanítónővé; Molcsán László oki. tanítót
és Csihó Irén oki. tanítónőt az alsószucsi áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; ilf)7ceAlojzia oki.
tanítónőt a perecseni áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé.

Jelen minőségében áthelyezte: Lázár

Ká-

roly trencsénvármegyei segédtanfelügyelőt PestPilis-Solt-Kiskún vármegye kir. tanfelügyelőségehez ; Farhas Sándor koskóczi áll. el. isk. tanítót
a hosdáti áll. el. isk.-hoz; Nemecz Ferenc csejthei áll. el. isk. tanítót az alsószombatfalvi, Atorich Ferenc nyitraújlaki áll. el. isk. tanítót a
csejthei áll. el. isk.-hoz; Bontiluvics
Gusztáv
ozorai és Moldován T r a j á n tordaszentlászlói áll.
el. isk. tanítókat kölcsönösen; Walter
István
büttösi áll. el. isk. tanítót a tokodüveggyári áll.
el. isk.-hoz; Badó Lipót tótraszlaviczai és Szabó
Géza kisbudaki áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen;
Telkes Alfréd tivadari áll. el. isk. tanítót a
brassói áll. el. isk.-hoz; Nagy Sándor nagyidai,
Lutsinszky
László alsókomaróczi, WÖlfel Irma
havasmezői, Balázs Anna csongrádi áll. el. isk.
tanítókat, ill. tanítónőket a diósgyőri áll. el. isk.hoz ; Balázs
Mihály csanádpalotai áll. el. isk.
tanítót a tűróczszentmártoni, Blozsán
Kálmán
bácsfai áll. el. isk. tanítót a gyorokcsángótelepi
áll. el. isk.-hoz; Dávid
Katalin gyorokcsángótelepi áll. el. isk. tanítónőt a csanádpalotai áll.
el. isk.-hoz; Nagy Mária zborói áll. el. isk. tanítónőt a bártfamihályói áll. el. isk.-hoz; Gergely
Jolán gyalári és Ráczné Mezey Anna lestyéni
állami óvónőket kölcsönösen.

Yégleg megerősítette: Blidariu

Zakariás

topleczi (volt határőrvidéki) közs. el. isk. tanítót
jelen állásában.

Nyugdíjat utalványozott: Katoska

István

felsőturcseki áll. el. isk. tanítónak évi 8 0 0 K - t ;
Takács Miklós szepesjakabfalvi közs. el. isk. tanítónak évi 720 K-t; Kádár Mihály tiszavidi közs.
el. isk. tanítónak évi 1 3 6 0 K - t ; Simrák László
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P é t e r bátai róm. kath. el. isk. tanítónak évi
1 7 6 0 K-t; Sonkoly József felsőrási ref. el. isk.
tanítónak ideiglenesen évi 5 0 0 K - t ;
Binder
József kiskováesvágási róni. kath. el. isk. tanítónak évi 640 K - t ; Hrbacsek György csicsmányi
róm. kath. tanítónak évi 1 0 8 0 K - t ; Szőke Sándor esztári ref. el. isk. tanítónak évi 1 5 2 0 K - t ;
Kiss Sándor éradonyi ref. el. isk. tanítónak évi
1 4 0 0 K-t; Héderváry
Bertalan alsókálosai ref.
el. isk. tanítónak évi 1460 K - t ; Záboji
Gyula
rákospalotai ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak ideiglenesen évi 1 4 0 0 K-t; Sziics Zakheus sövényfalvi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 4 4 0 K - t ;
Muresán
Miklós óradani gör. kath. el. isk. tanítónak évi 5 8 0 K - t ; Kopornoky
Elek jenkei
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1140 K - t ;
Kosztea Miklós esebi gör. kel. el. isk. tanítónak
évi 380 K - t ; Enyedi Lajos pallói ref. el. isk.
tanítónak évi 1 0 8 0 K-t; Légrádi János poroszlói
ref. el. isk. tanítónak évi 7 8 0 K - t ;
Hajabács
Ignác kistatai róm. kath. el. isk. tanítónak évi
1 0 8 0 K-t; Lőrintz
István andrásfai róm. kath.
el. isk. tanítónak évi 960 K - t ; Buzsieska
Alajos hátmonostori róm. kath. el. isk. tanítónak
évi 1040 K - t ; id. Volej Neit iglóvéghelyi róm.
kath. el. isk. tanítónak évi 1 6 6 0 K - t ;
Fleischner Lipót beszterczebányai izr. el. isk. tanítónak
J. Izidor losonczi izr.
évi 2420 K - t ; Lendler
el. isk. tanítónak évi 760 K - t ; Stöszler
Jakab
závodi izr. el. isk. tanítónak évi 1 1 2 0 K - t ; Todea
Romulusz albáki gör. kel. el. isk. tanítónak évi
5 8 0 K - t ; Kiss István szimói róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 1 6 6 0 K-t; Buda
Simon pusztahidegkúti gör. kath. tanítónak évi 300 K - t ;
Beregszegi
Ferenc beregszegi róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 9 8 0 K - t ; Badeezky István magyarkanizsai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1480 K-t.
V é g k i e l é g í t é s t u t a l v á n y o z o t t : Pápay Géza
István szászhalombattai róm. kath. el. isk. tanítónak 4 3 5 K - t ; Berecz Irén dévaványai róm. kath.
el. isk. tanítónőnek 1000 K-t.
Gyám-, i l l . s e g é l y p é n z t
engedélyezett:
néh. Juga Demián dobollóbácstelki nyug. gör. kel.
el. isk. tanító özv., szül. Marin P. Rebekának évi
300 K-t; néh. Hirtenreiter
Mihály nyug. borjádi
tanító özv., szül. Leiszter Borbálának évi 300 K - t ;
néh. Csillag J á n o s dobrapataki ág. h. ev. el. isk.
tanító özv., szül. Pervan Zsuzsannának évi 640 K - t ,
néh. Haniberger
József kővári róm. kath. el. isk.
tanító özv., szül. Buday Ágnesnek évi 660 K - t ;
néh. Springer
M. Lipót eperjesi orth. izr. el. isk.
tanító özv., szül. Berkó Sára Rozáliának évi 740 K - t ;
néhai Rozner
Rezső szentadorjáni áll. el. isk.
tanító özv., szül. Varga Izabellának évi 760 K-t,
Margit és Emilia nevű kiskorú árváinak egyenként
126 K 66 f-t, együtt 253 K 3 3 f-t, mindössze
1 0 1 3 K 33 f - t ; néh. Petrovits
J e n ő melenczei
g. kel. szerb el. isk. tanító özv., szül. Zsivojnits
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Annának évi 6 8 4 K-t; néh. Wertsch Gusztáv
nyug. fehérpataki ág. h. ev. el. isk. tanító özv., szül.
Fleck Annának évi 500 K - t ; néh. Marx Márton,
volt paripási róm. kath. el. isk. tanító özv., szül.
Neumayer Magdolnának évi 6 7 0 K-t; néh. Korcsek Zsigmond pozsonyi ág. h. ev. el. isk. tanító
özv., szül. Reil Emiliának évi 762 K-t; néh.
Pammer Rezső battyándi ág. h. ev. el. isk. tanító
özv., szül Krauthoífer Teréznek évi 660 K-t.
Arvaházba való f ö l v é t e l é t e l r e n d e l t e :
néh. Okolicsányi
Béla egyházasbásti tanító Izabella, Mária, Jozefa és Margit nevű árváinak a
kecskemétibe.

Különfélék.
— Előléptetések a kultuszminisztériumban. O Felsége a m a g y a r k i r á l y — a vallásés k ö z o k t a t á s ü g y i m. kir. miniszter előterjesztésére — Tomanóczy
Gyula min. osztálytanácsosnak a miniszteri
tanácsosi címet, Gosztonyi
Aladár és Balassa
István d r . min. t i t k á r o k n a k
a miniszteri osztálytanácsosi
címet és jelleget,
Mandl L a j o s d r . és Neterda
Modest min. seg é d t i t k á r o k n a k a miniszteri titkán
címet és
jelleget, v é g ü l Tóth István dr., Pilinszky
Ferenc
dr. és Dúlovics
Rezső Á r p á d min. segédfogalmazóknak a miniszteri fogalmazói
címet és
jelleget d í j m e n t e s e n adományozta. Ezen előlépések közül olvasóinkat leginkább
Tomanóczy Gyula miniszteri t a n á c s o s n a k kitüntetése
érdekli. T o m a n ó e z y ugyanis, mint az állami
elemi népiskolák ügyeiben intézkedő Y l / a . m i n .
ügyosztálynak helyettes főnöke, nagyon g y a k r a n
érintkezett és érinkezik a m a g y a r tanítóvilággal.
Innen ismerik a mi t a n í t ó i n k az ő lekötelező
modorát, ü g y e s - b a j o s d o l g a i k b a n mindig kész
jóindulatát és melegen érző aranyszívét. Olvasóink iránt való kedves kötelességünket teljesítjük t e h á t a k k o r , amikor k i r á l y i kitüntetéséhez — v a l a m i n t a többi előlépéshez is —
őszinte ö r ö m m e l , igaz szívből gratulálunk.
— T a n í t ó i j u b i l e u m . Szép ünnepélyt rendezett Csata barsmegyei község lakossága tanítójának, Dudich
Istvánnak tiszteletére, 40 évi
tanítósága és nyugalomba vonulása alkalmából.
Az ünnepélyt Te Deum előzte meg, mely u t á n
a község lakói, kik ezen a napon beszüntették
a munkát, az iskolában gyülekeztek, hol Zelenyák
János dr., lekéri plébános, volt országgyűlési
képviselő, iskolaszéki elnök méltatta az ősz tanító
érdemeit, ki 3 6 éven át működött Csata községben, melynek apraja nagyja az ő tanítványa volt.
A község lakossága egy remek ezüstserleggel lepte
meg az ü n n e p e l t e t s nevére alapítványt tesz egy
szegénysorsú iskolásgyermek
taníttatására. A
jubiláns meghatottan mondott köszönetet a szép
ünneplésért.

41.

SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

— Az állami tanítók kívánságai. Az állami
tisztviselők kolozsvári kongresszusa, mint már
jeleztük, magáévá tette Havas Pál előadó javaslatait, a következőkben: 1. Utasítsa a kongresszus
az „Állami Tisztviselők Országos Egyesületét",
hogy saját kebelében az állami tanítók szakosztályának
megalakítása iránt az állami tanítók
egyesülete elnökségével a tárgyalásokat azonnal
kezdje meg. 2. Az állami tisztviselők részére
kilátásba helyezett szolgálati
pragmatika
az
állami tanítókra is egészben kiterjesztessék. 3. Az
állami tanítók, mint állami tisztviselők vétessenek
ki az országos tanítói nyugdíjintézet kötelékéből,
s végellátás tekintetéből is az állami tisztviselőkkel egyenlő elbánásban részesíttessenek. 4. Az
állami tisztviselők lakásbérrendezése
az állami
tanítókra is feltétlenül és haladéktalanul terjesztessék ki. 5. Az állami tanítók, minden különleges fizetésrendezési intézkedés figyelmen kívül
való hagyása mellett, az állami tisztviselők státusába kebeleztessenek be, s ott a középiskolai
érettségivel alkalmazott állami tisztviselőkkel
fizetés és előlépés tekintetében egyenlő elbánásban részesüljenek, s az automatikus
előléptetés
áldásaiban az állami tanítók is részesíttessenek.
— Ü n n e p e l t n é p t a n í t ó . Szép ünnepnek volt
színhelye a röjtök-muzsaji r. kath. elemi népiskola. Holier János főtanító 41 évi szorgalmas
működése után a tanév elején nyugalomba vonult.
Volt tanítványai imponzáns módon adtak kifejezést tanítójuk iránti szeretetüknek. Küldöttség
hívta meg a főtanítót és családját az ünneplőközönség elé. Horváth
István
üdvözlőszavai
után az ünnep a Himnusz éneklésével kezdődött.
Lőrincz
Kálmán igen szép szavakkal köszönte
meg volt főtanítójuk fáradozását, mit a tanügy,
a kántorság, a mezőgazdaság terén községeik
érdekében egy egész emberöltőn át kifejtett.
Beszéde közben a tanítványok nevében hálájuk,
szeretetük, ragaszkodásuk jeléül Madarász János
átnyújtott egy díszalbumot, melybe emlékül a
tanítványok nevüket jegyezték. Ezután következett Nagy Lajos ünnepi beszéde. Egyszerű, de
méltó szavakkal emlékezett meg Haller János
működésének főbb mozzanatairól. Ezek után még
Lőrincz Antal a távollevő tanítványok nevében
üdvözölte az érdemes főtanítót, ki szíves szavakkal köszönte meg tanítványainak ragaszkodását
és a hálájuk jeléül átnyújtott díszalbumot.

— Diákotthon Sopronban. A Sopronmegyei
Általános Tanítóegyesület Jászai
Mari színművésznő közreműködésével fényesen sikerült
ünnepélyt rendezett Sopronban, amely 1710 K
57 fillér tiszta hasznot hozott a
Diákotthon
javára. A munkából az oroszlánrészt
Simkó
Endre tanítóképző-intézeti tanár, az egyesület
elnöke vette ki, aki rövid ötévi elnökösködése
alatt megteremtette a sopronmegyei tanítósfág
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részére a budapesti Eerencz József Tanítók Házában a szobaalapítványt és a soproni Diákotthon
javára már eddig is 8000 K tőkét teremtett.
Méltán megérdemli a tanítók barátja címét, mint
ahogy őt a sopronmegyei tanítóság nevezi.
— P á l y á z a t . Az Udvarhelymegyei Tanítóegylet a következő tételre pályázatot h i r d e t :
„A néptanítóra az iskolán kívül váró feladatok,
és pedig: ifjúsági egyesületek, gazdakörök, szövetkezetek szervezése, vezetése, alkoholizmus elleni
küzdelem megoldhatók-e úgy, hogy azok a tanító
munkabírását t ú l ne terheljék ? Ha igen, m i
módon?" Pályadíj 60 korona. Csakis az egylet
tagjai pályázhatnak. A jeligével ellátott és idegen
kézzel írott pályamunkák 1910 szeptember l - i g
alulírott elnökhöz adandók be. A pályanyertes
mű az egylet tulajdonává válik, a szerzői j o g
épségben hagyása mellett. Jiménfalván, 1909. évi
október 8-án. Szász Eerencz, egyl. elnök.

— A kultuszminiszter a művészi csipkei p a r é r t . A közoktatásügyi miniszter a régi
magyar csipkeverés fölélesztése érdekében a mult
évben a magyar királyi iparművészeti iskolával
kapcsolatban csipkeverő - iskolát létesített. Az
iskola egy tanítóműhellyel van összekötve. A
tanítás technológiai alapon folyik, olyformán, hogy
annak ipari szabadsága tantervi diszciplínákkal
ne korlátoztassék. Az iskola egyelőre külön állami
segítségben részesül, de az államsegítség megszűnik, mihelyt az iskola saját jövedelméből tarthatja fenn magát. Az iskola iránt országszerte
nagy az érdeklődés, amit legjobban igazol, hogy
az iskola készítményei nagy kelendőségnek és a
külföldről is mind jelentékenyebb mértékben megnyilatkozó keresletnek örvendenek. A miaiszter,
szem előtt tartva különösen a hegyvidéki lakosság nagy szegénységét, a csipkeipar országos
meghonosítására is megtette a kellő lépéseket.
Most egy éve ebből a célból 15.000 korona
költséggel vidéki tanítónők számára csipkeverőtanfolyamot rendeztetett, amelynek nyomán ma
már számos helyen foglalkozik a nép csipkeveréssel. E speciális tanfolyam folytatásakép
utóbb más három úgynevezett csipkeverő-tanfolyamot is szervezett a miniszter a vidéken.
Nevezetesen Beszterczebányán, Marosvásárhelyt
és Hosszúfalun. A miniszter azonkívül megfelelő
módon gondoskodik a művészi értékű, régi csipkeminták összegyűjtéséről és megőrzéséről, valamint
a modern ízlésű rajzok és újabb munkanemek
terjesztéséről.

— Tanítók névmagyarosítása. Szeptember
hóban belügyminiszteri engedelemmel a következő
tanítók magyarosították meg n e v ü k e t : Steixner
Károly tormaföldi tanító Szentkirályi
r a ; Tucakovics Béla békési kir. gazdasági szaktanító
Török-re és Spitz Julianna budapesti polgári
iskolai tanítónő Iván ra,.
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— Az „ I s k o l a i Ü n n e p e i n k " című tanügyirodalmi folyóirat szerkesztősége pályadíjakat tűz
ki a következő tételre: „ Erzsébet-ünnepélyen,
tanuló által előadandó mű." A pályamű lehet
költemény, monológ, dialóg vagy trialóg, azaz
bármely m ű f a j ú fogalmazvány, mely még nyomtatásban meg nem jelent és mely a tanuló számára íratott. A pályázatban részt vehet minden
idevágó mű, bármely iskolafaj növendékei részére
készült. Pályadijak: I ső díj 20 kor., Il-ik díj
15 kor., III-ik díj 10 kor. Minden, közlésre elfogadott mű 5 kor. Határidő: 1909 december 1.
A jeligés levélkével ellátott pályaművek a szerkesztőség címére, Marosvásárhelyre küldendők.

— Üj iskolák Sopron megyében.

Sopron

megye területén legutóbb több helyen é p ü l t ú j
iskola. Mult vasárnap Kópházán és Felszoporon
szentelték fel a róm. kath. elemi népiskola egyegy tantermét, Ágfalván pedig az ágost. ev. elemi
iskola harmadik tantermét avatták fel. Általában
Sopron vármegyében a népiskolák száma folyton
emelkedik. Legutóbb Acsalagon, Csornán, Fertőhomokon, Lajtaszéken, Ligvándon, Lócson, Lókon,
Pusztacsaládon, Réczényben, Szanyban, Yittnyéden,
Szilsárkány és Bősárkányban nyiltak meg ú j
iskolák, részint teljesen ú j épületben, részint
bérhelyiségben.
— H a l á l o z á s o k . Krausz István áll. el. isk.
igazgató-tanító, a Sárosm. Alt. Tanítóegyesület
volt elnöke, a felsőtarczai járás köri elnöke és
a kisszebeni Önkéntes Tűzoltóegyesület tb. főparancsnoka, 34 évi buzgó és érdemekben gazdag
tanítói ós 9 évi igazgató-tanítói működése után,
életének 59-ik évében elhunyt. — Tóth Mihály
róm. kath. tanító, városi kepviselő Szentkúton,
életének 60-ik, boldog házasságának 33-ik és
tanítói működésének 33 ik évében elhunyt. —
Péhh Györgyné, szül. Láng Irén áll. tanítónő
életének 3 4 i k , tanítónői működésének 14-ik évében elhunyt. — Sretvizer
Lajosné, szül. Ilakovszky Ilona f. hó 10-én, életének 53-ik s legboldogabb házasságának 34-ik esztendejében,
hosszabb szenvedés után elhunyt Budapesten.
— Ficzek
Ferenc, nyugalmazott róm. kath.
tanító életének 99-ik évében elhunyt, Járokszáláson. Áldás emlékükre!

Szerkesztői üzeneíek.
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A könyvet kiadtuk ismertetés végett. — lí. J. (Budapest.) Szíveskedjék a tanfelügyelőség által láttamozott
levélben kérni a lapot. Csak így utalványozhatjuk. —
Ideálista. A bíztatás még nem jelent közlést. A kéziratot megsemmisítettük. Írjon egyebet, hátha az máiközölhető is lesz. — K. (A póttartalékos tanító.)
Sorra kerül. — Cz. (Kondoros.) Igen, önnek szólt-_ —
Sz. (Oszi hangok stb.) Közöljük. — Sz. Gfy. (Őszi
ének.) Szintén.
B. (Nevelésünk és nemzetünk jövője.)
A mi sajátos viszonyaink közt nehéz a fejtegetett
kérdés megnyugtató megoldása. Nem vagyunk rá még
elég érettek. — Cs. (Osztálybeosztás.) Nagyon hevenyészett cikk. Bélyeget elfeledett csatolni s így a
kéziratot nem küldhetjük vissza. — 1$. (Egy pár
őszinte szó.) A cikkében elmondott bajok általánosan
ismeretesek, azoknak segítségén munkál is a kormány.
Persze, máról-holnapra nem lehet az ön által említett
célra alkalmas tanítókat nevelni. Különben ez a kérdés
azok közé tartozik, amelyről okosabb minél kevesebbet
beszélni s annál többet cselekedni. írása igen lelkes,
de nagyon is virágos. — T. (D.) Szívből örvendünk,
ha önnek örömet szerzettünk „Zabáréskor" című költeményének e rovatban való közlésével. A most küldött
költeményekből hely szűke miatt nem közlünk, de
ezeket is eltettük, mint kultúrtörténeti adalékot, annál
is inkább, mert mint leveléből látjuk, ezzel is örömet
szerzünk önnek. Reméljük, ön is szerez majd nekünk
örömet azzal, hogy megismerkedik a helyesírás elemeivel, ami tanítóembernél nem épen fölösleges.
Máskülönben: melyik képzőben szerezte a költeményében említett „okiratot" '? — Holló. Nem ütik a mi
mértékünket. — lt. J. (Versek j A harmadik vers
eléggé sikerült. Megérdemli a bíztatást. — (x. (Iskolai
szövetkezetekről.) Közöljük. — ( a ) A cikket, sajnálatunkiu, mi nem közölhetjük. A mostani miniszter
működésének méltatása az utánunk következő szerkesztőség feladata, mikor más lesz a miniszter is, más a
szerkesztő is. — J. L. (25 év.) Örömmel olvastuk a
szép költeményt. Szívből kívánjuk, hogy jó egészségben. jókedvben érje meg az 5U-iket is. — B. (Neveljünk iparra ... stb.) Sorra kerülnek. — A. (A budapesti
protestáns árvaház félszázados munkája.) Annak idején
ismertettük a füzetet. A kéziratot kivételesen megőrizzük s rendelkezésére bocsátjuk. — t>. (Nagybecskerek.) Természetesen, azért fogadtuk el közlésre, hogy
közöljük. Vigasztalja, hogy vannak itt régebben elfogadott cikkek is. — V. (A régi időkből.) A közlendők
közé tettük. — H. (Néhány szó a szocialistákról.) Alaposan kell tanulmányozni e kérdést, csak úgy szabad
hozzászólani. — Cz. Gy. (Sümegcsehi) Forduljon Molnár
Gyula áll. tanítóhoz. Címe : Pazdics, Zemplén m. —
M. (Anina.) Amint a multheti számból látható, már
hoztunk tudósítást arról a gyűlésről. — I). A. (Ökörmező.) Csak a tanfelügyelő által láttamozott, bélyegtelen kérésre utalványozható ingyenes lap. — Marieí.
„Lepirongatást" semmi esetre sem érdemelnek ezek a
versek, de bizony ahhoz is gyöngék, hogy közöljük
őket. — Sz. í). (Ne aggódj!) A tartalom jó, de legalább felfogásában kellene valami újnak is lenni. A
forma nagyon gyönge, az pedig versben szinte ugyanolyan fontos, mint a tartalom. — N. L. (Falumba
visszavágyom.) Közölhetetlen. — K. L. (Nem panaszkodom.) Szép érzés, gyöngén kifejezve. — Praxi.
Dilettánsmunka.

Törekvő. Megérdemli a bíztatást. Kisebb igényű
lap ezeknek is hasznát vehetné, de fog ön nekünkvalót is írni. — K. E. (Gyermekemhez.) A magyar
nyelv és helyesírás tökéletes tudása nélkül hiába
próbálkozik versírással. — R. (Tiszaújhély.) Forduljon
Tartalom : Jövőnk. Gerencsér István. — A népa bírósághoz, az majd körözteti. A lap ilyesmit nem iskolai énektanítás főbb kérdései. Seprődi J^ános. —
közölhet, csupán a hirdetések közt jelenhetnék meg. —
Pedagógiai Repertórium. Farkas Sándor. — Egye<x. (Fülöpszállás-Balázspuszta.) A szerző most Japán- sületi élet. — Szépirodalom : Mennék . . . Nil. —
ban van. Magunk sem tudjuk, kinél rendelheti meg
Vitézlő nagyasszony. Bélhi Lajos. — Könyvesház. —
a könyveit. — E. (Osztálybeosztás.) Közöljük. T. p.
Útszéli porszemek. — Tanítók tanácsadója. — Hivamár csak a jövő évre utalványozható. — R. (Temesvár,) talos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS.
Rovatvezető: J A N C 8 Ó

Társadalmi akció
az iskolán kívüli oktatás érdekében.
Az „Országos Magyar Iskolaegyesület" október 7-én tartotta 25 éves alapításának jubiláris közgyűlését. Az „Országos Magyar Közművelődési Tanács" felhasználva ez alkalmat,
értekezletre hívta össze a hazai közművelődési
egyesületek titkárait. Mintegy harmincöt közművelődési egyesület képviseltette magát e
titkári értekezleten, amelyik két félnapon át
(októben 7 én délután és 8-án délelőtt) tanácskozott a Közművelődési Tanács elnökének,
Széli Kálmánnak elnöklete alatt. Már maga
az a körülmény is különösebb súlyt ad e
tanácskozásnak, hogy vezetését oly nagytekintélyű államférfiú vállalta magára, mint
Széli Kálmán.
Ez értekezletnek fő tárgya az a kérdés
volt, hogy miként lehetne közművelődési
egyesületeink között, a legnagyobb országos
egyesülettől elkezdve, egészen a legkisebb
falusi közművelődési egyesületig, összhangzatos és programmszerű közös cselekvést
biztosítani a magyar közművelődés fejlesztésének érdekében?
A magyar közművelődés érdekeiről tanácskozva, lehetetlen volt, hogy az iskolán kívüli
oktatás, mint a magyar közművelődés egyik
leghatalmasabb tényezője, homloktérbe ne nyomuljon. E s valóban, ez a kérdés uralkodott
vörösfonal gyanánt az egész értekezleten, amelynek leszűrödött eredménye a következőkben
foglalható össze: a magyar közművelődés érdekében szervezni kell a magyar társadalmat az
iskolán kívüli oktatás fejlesztésével. Az iskolán
kívüli oktatást azonban csak úgy lehet fejleszteni, ha a társadalmat annak érdekében
szervezzük, különösebben pedig azt a falusi
társadalmat, amely a nép millióit foglalja
magában.
A magyar falusi társadalom szervezésének
a következő lehetséges és legcélszerűbb eszközeit jelölte meg az értekezlet:
a) A közművelődési egyesületek tartsák
kötelességüknek országosan és a maguk területén is odahatni, hogy minden faluban ifjúsági egyesület szerveztessék, amely magában
foglalná a falu mindkét nembeli ifjúságát,
tizenötéves kortól kezdve huszonnégyéves korig,
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illetőleg a katonai szolgálat, vagy a családalapítás idejének bekövetkezéseig.
b) A katonai szolgálatukat kitöltöttek, egyszóval a nagykorú falusi népség pedig vonassák be lehetőleg a maga egészében az úgynevezett falusi gazdakörökbe. A falusi társadalom e két egyesülete legyen aztán az ország
minden községében az a kettős szervezet,
amely körül csoportosulni fog a falu társadalmi, gazdasági és közművelődési élete a
maga egészében. De mind ennek első feltétele
az, hogy nemcsak a falu, hanem az egész vidék
értelmisége is közreműködjék a falusi társadalom e szervezésében. Ennek a szervezetnek nem lehet más célja, mint a falusi nép
erkölcsi, értelmi és gazdasági érdekeinek szolgálata.
Ez érdekek szolgálatára ránevelni a falusi
népet, az értekezlet általános felfogása szerint
az ifjúsági egyesületek vannak hivatva s azért
a legnagyobb gond ez egyesületek szervezésére fordítandó a közművelődési egyesületek
részéről.
Nagyon érdekes megismerni, hogy ez értekezlet eszmecseréiből minő képe domborodott
ki a falusi ifjúsági egyesületeknek.
Az ifjúsági egyesület vezetése a falusi értelmiség, elsősorban pedig a papok és a tanítók
feladata. Nekik kell arra törekedniük, hogy a
hatóságok és a közművelődési egyesületek
támogatásával megalakuljon az egyesület, amely
gócpontja legyen a serdiiltebb ifjúság társadalmi, erkölcsi és gazdasági törekvéseinek.
Ez okból arra kell törekedni, hogy ez egyesületeknek az iskolában, vagy az iskolával állandó kapcsolatban társaskörjellegű helyisége
legyen, hogy azt az ifjúság szabadidejében
önkényt épen úgy felkeresse és látogassa,
mint az iskolakötelezettség és a szülői akarat
kényszerének hatása alatt fiatalabb korában
felkereste és látogatta az iskolát. Ez az egyesület azonban necsak az okulásra szolgáljon
alkalmul, hanem középpontja legyen az ifjúság szórakozásainak is. Egy olyan egyesület,
amely ezt a feladatot nem vállalná magára,
nem felelne meg rendeltetésének, mert az
ifjúság erkölcsi védelmét csak ily módon
szolgálhatja. Köztudomású dolog ugyanis, hogy
a falusi ifjúság legtöbb tévedésének, sőt bűnének az az oka, hogy szórakozásaiban és mulatságaiban egészen magára van hagyatva.
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Sőt, ami a helyzetet még súlyosabbá teszi, az,
hogy faluhelyeken a nemesebb irányú szórakozásnak majdnem minden alkalma hiányzik.
Nem áll e tekintetben az ifjúságnak más rendelkezésére, mint a kocsma és a kocsmákban
rendezni szokott táncmulatságok. Csodálkozhatunk-e tehát, ha a falusi ifjúság egész
erkölcsi magaviseletén egyre inkább erőt vesz
a kocsmai légkör szelleme?
Azonkívül, ez egyesületekben arra is kell
törekedni, hogy az ifjúság gazdasági érzékét
felkeltsék azért, hogy ránevelődjék jövendő
élete helyesen felfogott gazdisági feladataira.
Igen helyeden, rámutattak arra is, hogy az
iskolai takarékpénztárakat, amelyekkel évtizedekkel ezelőtt az iskolákban kísérleteztek, ez
ifjúsági egyesületek kebelében kellene új
életre kelteni, még pedig két módon. Először
rászoktatni az ifjakat arra, hogy abból a jövedelmükből, vagy keresményükből, amellyel
szabadon rendelkeznek, egy bizonyos részt,
mint megtakarított összeget, helyezzenek el
az egyesület pénztárában. Másodszor, kísérletet kell tenni, hogy az ifjúság bizonyos házi
iparágakban magát az egyesületi élet keretében kiképezze s az így elkészített bázi- ipari
termékekből befolyó tiszta jövedelmet pedig,
legalább egy részében, szintén az egyesület
pénztárába helyezzék el. Az így összegyűlt
pénzből aztán segélyt kapna a tag — természetesen megtakarított tőkéje arányában -—
katonai szolgálata idején, vagy felhasználhatná családalapításakor a férfi gazdasági
felszerelésekre, a nő pedig kelengyéje kiegészítésére.
Az a falusi ifjú vagy leány, aki abban az
időben, mikor az iskolát elhagyta, egy ilyen
egyesület kötelékébe és erkölcsi hatása alá
kerül, a szó nemesebb értelmében vett társaslénnyé alakul át aza.att a 6—8 évi idő alatt,
amelyet az ifjúsági egyesületben fog tölteni.
Ki fog lelkéből pusztulni minden antiszociális
vonás, amely az úgynevezett suhanckorban, a
teljesen magára hagyott ifjúban, oly gyorsan
és oly buján szokott kifejlődni és amely antiszociális vonás okozza azt is, hogy falusi fiatalságunk oly könnyen magáévá teszi azokat a
felforgató törekvéseket és eszméket, amelyekkel egy bizonyos politikai és gazdasági irányzat apostolai az utóbbi évtizedben szóval és
írásban oly hevesen megrohanták.
A közművelődési egyesületek titkári értekezletének ilyen irányú megállapodásai idővel
testet is fognak ölteni bizonyos társadalmi- és
közművelődési törekvésekben. Hogy milyen
sikerre], e jelen pillanatban nehéz lenne megjósolni. De a lehetséges sikertől eltekintve is,
kötelességünknek tartottuk a magyar tanító-
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ságnak és mindazoknak, kik az iskolán kívüli
oktatás lelkes és önkénytes munkásai, figyelmét már most ráirányozni és pedig azért,
mert közreműködésük nélkül a közművelődési
egyesületek, ha majdan programmjukká teszik
e titkári értekezlet idevágó megá lapodásait,
igazán üdvös és célravezető eszméjüket meg
nem valósíthatják.

Az osztrák szabadoktatás köréből.
Az osztrák szabadoktatás a mult század
hetvenes éveinek első felében kezdődik, az
osztrák népoktatás fellendülésével egyidejűen
és pedig tisztán társadalmi úton, az állami
hatalom minden támogatása nélkül. Ekkor
kezdenek megalakulni a népművelő-egyesületek
(Yolksbildungsvereine), amelyek még ma is
működnek, különböző alakban és különböző
módon &zolgálva a népművelés ügyét. Ez
egyesületek tevékenysége a népművelés különböző ágára terjedt ugyan ki, de azt'rt majdnem mindnyájuknak úgynevezett népkönyvtárak
alakítása volt a főcéljuk és legnagyobb eredményt ezen a téren is értek el. Azonkívül a
nép számára előadásokat, felolvasásokat, tanfolyamokat, hí ngversenyeket és színielő adásokat
is rendeztek. Legkevesebb sikerük azonban a
jó népies iratok terjesztésében volt.
Ami a népkönyvtárakat illeti, a legtöbb az
osztrák nagyvárosokban töitént, amelyekben a
hatóságok is felkarolták a népkönyvtárak ügyét.
Kivételt csak a birodalom székesfővárosa, Bécs
alkot. Mikor évekkel ezelőtt a legnagyobb
osztrák-német népművelő-egyesület, a bécsi, a
városi tanácshoz fordult anyagi támogatásért,
az ezer koronát szavazott meg, de azzal a
kikötéssel, hogy abból csak olyan könyveket
vásároljanak, amelyeknek tartalma nincs ellentétben a keresztény világnézettel. Miután az
egyesület nem volt hajlandó magát ilyen szellemű cenzúrának alávetni, a városi tanács
segítsége is elmaradt. Ellenkező módon cselekedett a csehek fővárosa, Prága, ahol egy
nagyobbszabású népkönyvtárt teljesen városi
pénzen tartanak fenn. Legérdekesebb és
legfigyelemreméltóbb azonban az, ami e
tekintetben a csehországi németek részéről
történt.
Reichenbergben, 1900-ban alakult meg a népkönyvtári egyesület azzal a szándékkal, hogy
a szükséges pénzalapot mihamarabb összehozza.
A reméltnél gyorsabban sikerült szándékuk.
Az ipar- és kereskedelmi kamara e célra alkalmas helyiséget engedett át saját épületében.
A fűtés, világítás és a szolgálat költségeit
magára vállalta a városi tanács. A könyvtárnok
egy városi polgári iskolai tanító, ki ezért
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600 korona tiszteletdíjban részesül. Az első
legnagyobb alapítványt egy nagyiparos, Liebig
báró tette es pedig 10.000 koronát arra, hogy
annak kamataiból könyveket vásároljanak;
10.000 koronát pedig a könyvtári helyiségek
bútorzattal való felszerelésére és e bútorzat
fenntartására és gyarapítására. A nyilvános
gyűjtés eredménye 13.000 korona volt. A könyvgyűjtemény alapjául a tanító egyesület 1800
müvet magába foglaló könyvtára szolgált.
Ehhez járult 1000 kötet ajándék ós 5000 kötet
vásárlás útján történt beszerzése. Az olvasóteremben egy kisebb, 1400 kötetből álló kézikönyvtár van elhelyezve, ugyanitt állanak,
közhasználatra kitéve, a nevezetesebb folyóiratok és a különböző pártállású politikai lapok.
A könyvtárt 1901. október 13-án nyitották
meg s a látogatók száma már az első hónap
végén 1120-ra rúgott.
A népkönyvtárak alapításában Csehország
német vidékein különösebb buzgóságot a Bund
der Deutschen in Böhmen és a Deutscher
Verein zur Verbreitung gemeinnütziger
Kentnisse in Prag című egyesületek fejtenek ki,
amelyek az egyes községekben vagy könyvtárakat
alapítanak, vagy pedig könyvadományokkal
segítik a már meglevőket. Az utóbbi, amelyik
1869-ben alakult, harminc év alatt, 1899-ig
1011 köny-.tárt alapított és segélyezett. Csak
egyedül 1900-ban 835 kötet könyvet osztott
ki 17 könyvtár között. Igen figyelemreméltó
ez egyesületnek egy másik irányú tevékenysége is. Közhasznú előadások gyűjteménye cím
alatt, egy évenként 12 füzetben megjelenő
vállalatot ad ki, amelyet ingyen szokott megküldeni az á tala alapított, vagy segélyezett
népkönyvtáraknak. Újabb időben működési
körét azzal egészítette ki, hogy úgynevezett
járási fiókokat alapít. Az elsőt Aussigban,
1898-ban alapította és most már 28 ilyen
fiók csoportosul az aussigi járási egyesület
körül, mint középpont körül. Az aussigi járási
egyesületnek könyvtára is van,melybenmár alapítása második évében, 3240 mű állott az olvasók
rendelkezésére, 28.148 kötet forgalommal. A
könyvkikölcsönzők száma az első évben 1576
volt és az olvasótermet 22.887 személy látogatta. Hasonló járási középpont alakult meg
1901-ben, Teplitz székhellyel. Ugyanilyen tevékenységet fejt ki Csehország déli részében a
Deutscher Bóhmerwáldbund, amely 160 népkönyvtárt alapított, 11.000 kötettel.
Morvaországban is két nagy egyesület, a
Bund der Deutschen in Nordmähren és a
Deutschmährischer Volksbildungsverein fejt ki
hasonló irányú tevékenységet. Különösen a sík
vidék német falvait látja el a két egyesület
gazdagon népkönyvtárakkal. Legnevezetesebb
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népkönyvtár Morvaországban az Ottendorfer''sehe
freie Volksbibliothek in Zivittau, melynek könyvállománya 1901-ben 15.616 kötet volt és
pedig 9.000 kötet szépirodalmi és 6.000 kötet
tudományos mű. E könyvtárt a nevezett évben
2.903 egyén használta, akik közül 773 munkás
és 879 pedig asszony és leány volt. Az olvasótermet 23.095 egyén látogatta. Kikölcsönöztek
magában Zwittauban 55.542 kötetet, melynek
19Vo-a tudományos mű volt. A környéken levő
22 faluba pedig 19.138 kötetet kölcsönöztek ki
és pedig 17°/o-ban tudományos művet. Az összes
könyvforgalom tehát 74.680 kötetre rúgott.
E könyvtár egyesület azonban a szabadtanítás
terén is figyelemreméltó munkásságot fejt ki.
így a jelzett évben harminc látogatott felolvasást és előadást rendezett Zwittauban és
környékén.
Az alpesi tartományokban nem olyan eleven
a szellemi élet és a közművelődési tevékenység, mint Csehország német vidékein, de
azért itt is igen sok figyelemreméltó dolog
történik.
Grácban, 1895-ben alakult az első népkönyvtár, amelyet még ugyanazon évben két
másik követett. E bárom népkönyvtár könyvforgalma az első évben 75.097 kötet volt, a
másodikban már 179.430, a harmadikban
179.506. Ezután némi csökkenés következik
ugyan, de azért bőven kárpótol az olvasóterem látogatóinak állandóan emelkedő száma.
Igazi nagy népkönyvtár szerepét tölti be
a Joanneummal kapcsolatos Steiermärkische
Landesbibliothek is, amely évenként a tartomány
különböző részeibe mintegy 30.000 kötet
könyvet kölcsönöz ki. Nagy és üdvös tevékenységet fejt ki ebben az irányban a tartománybeli németség védelmére alakult Südmark,
amely különösen a német-szlovén nyelvhatáron
fekvő községekben alapít népkönyvtárakat,
nevezetesen épen a legveszélyeztetettebb pontokon: Ciliiben, Klagenfurtban, Mureckben,
Radkersburgbun, Rannban, Marenbergben, Völkermarkton és pedig átlag 1.000—1.200
kötettel. Hogy milyen szükség volt e községekben ezekre a könyvtárakra s hogy azok
ott milyen hatással működnek, bizonyítja az,
hogy az itt felsorolt hét községben négy és
fél hónap alatt 35.460 kötetet kölcsönöztek
ki s ezek között egymagában Klagenfurtban
26.342 őt.
Alsó-Ausztriában a népkönyvtári törekvéseknek középpontját az Allgemeiner Niederösterreichischer Volksbildungs- Verein alkotja, amelynek székhelye Kremsben van és amely 67
fiókjával az egész Alsó-Ausztriát behálózza.
Ez egyesület 129 népkönyvtárt alapított, igaz
ugyan, hogy többnyire nagyon kis könyv42*
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anyaggal. így 83 van olyan, melynek könyvanyaga 100—500 kötet között váltakozik és
csak 13 van olyan, amelyben 1000 kötetnél
több van. A legnagyobb
ezek között a
Bécs mellett fekvő Badenben van 2367 kötettel, azután következik a zittersdorfi 2338
kötettel.
Bécsben az első népkönyvtárt 1878-ban a
VII. kerületi demokrata egyesület alapította,
amely ma is fennáll, mint a népkönyvtáregyesület könytára és forgalma évenként 50.000
kötetre rúg. 1879-ben alakult meg az Alsergrandon a második, amelyet a
CentraiBibliothek- Verein vett át és tart fenn. Nagyobb
lendületet vett Bécsbea a népkönyvtárak ügye
1886 ban, mikor a Wiener Volksbildungs- Verein
megalakult. Ez az egyesület
ezidőszerint
Bécsnek szegényebb, de egyúttal a legnépesebb
kerületeiben 14 népkönyvtárt tart fenn, azonkívül számos helyőrségi, kórházi, fogházi és
tanoncotthon-könyvtárt és végül a Ferenc
József Népotthonban egy nagy népotthonkönyvtárt. Ez az egyesület eddig szerzett tapasztalataiból a következő érdekes tanulságot
vonta le: sokkal célszerűbb nagyobb könyvtárakat alapítani és tartani fenn, mert ezeket
egyrészt könnyebb ellenőrizni, másrészt gazdag
tartalmuknál fogva a közönségre nagyobb
vonzást gyakorolnak, míg a kisebb könyvtárak
könnyebben kivonván magukat az ellenőrzés
alól és szegényes tartalmukkal sem gyakorolván
nagyobb vonzást, csakhamar tengődő, csendes
életbe mennek át. Hogy a tapasztalat megfelel a valóságnak, bizonyítja az ottakringneulerchenfeldi népkönyvtár, amelynek forgalma 336.000 kötetre rúgott. Epen ilyen
imponáló forgalmat mutatnak fel az V. kerületben levő Leopold Auspitz Bibliothek és a
XV. kerületben az Arneth-Bibliothek.
A Wiener Volksbildungs-Verein alapításának
első évétől, 1886-tól 1899-ig, tehát 13 év alatt
8,228.000 kötet könyvet juttatott a bécsi nép
kezébe és könyvtárállománya különböző népkönyvtáraiban összesen mintegy 100.000-re
tehető. Ami a tudományos tartalmú könyvek
százalékszámát illeti, az állandó emelkedésben
van és pedig a nagyobb könyvtárakban erősebb
mértékben, mint a kisebbekben. Az olvasók
foglalkozását illető százalékszám is körülbelül
állandó, némi változás csupán egyes foglalkozási ágakra vonatkozóan konstatálható. A
munkások az olvasó közönségnek mintegy
40%-át alkotják. Egyes kerületekben e szám
nagyobb. Így Ottakringben 5 0 % ; a népotthonkönyvtárakban pedig 65%. Ottakringben, hogy
a munkások mentől élénkebb részt vehessenek
az egyesületi életben is, külön munkás szakosztály alakult meg, amely azonban hatását
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nem annyira a könyvtárra vonatkozóan érezteti,
mint inkább a felolvasásokat és a társas kirándulásokat illetően. Hasonló szakosztályok
vannak alakulóban Bécs többi munkásnegyedeiben s ez úton az egyesületi élet maga is
mentől szélesebb népies alapra helyezkedik.
Hogy a népkönyvtárügy mezején a társadalmi tevékenység még elevenebb és nagyobb
legyen, alapította 1898 ban dr. Beyer E. tanár a Centraibibliothek-Verein-1, amely tízéves fe nállása aiatt igazán meglepő és szép
eredményeket ért el. Az egyesületnek Bécsben
a Belvárosban van egy középponti és a többi
kerületekben összesen 14 fiókkönyvtára. A Centralbibliothek-Verein csereviszonyban van a
Wiener Volksbildungsvereinnal. Ez utóbbi
egyesület ugyanis évenként bizonyos összeget
rendelkezésére bocsát a Centralbibliothek-Vereinnak s ennek az összegnek a fejében aztán
külvárosi tagjai ingyen használhatják a Centralbibliothek összes könyveit. Ennek a kölcsönösségnek az eredménye az, hogy a Centralbibliothek-Verein 14 fiókjának és a Wiener
Volksbildungsverein 13 könyvtárának, tehát
összesen 27 könyvtárnak olvasói a középponti
könyvtárból megkaphatják mindazokat a tudományos műveket, amelyek az egyes kerületi
könyvtárakban nincsenek meg. Ennek a Central bibliotheknak évi átlagos forgalma 554.000
kötetre rúg, az összes kerületi fiókkönyvtárakét is beleszámítva, pedig 1,213.000 kötetre
rúg az egyesület évi könyvforgalma.
Ezeken kívül még vannak Bécsben kisebb
könytáregyesületek is. Ilyen a Verein der
Jugendfreunde, amelynek két könyvtára van.
Ilyen a népkönyvtár egyesület könyvtára a
VII. kerületben, melynek évi könyvt'orgalma
50.000-re rúg; továbbá a kereskedelmi- és
iparegyesület könyvtára a XIV. kerületben.
Sok könyvtára van a különböző munkásképzőegyesületeknek is. Ilyen nagyobb egyesület
Bécsben 13 van, kisebbfajta pedig még több.
Az egyes iparos szakegyesületeknek is van
könyvtáruk, amelyeket csak a tagok használhatnak. Legtekintélyesebb e könyvtárak között a VI. kerületi munkásképző-egyesület
könyvtára, amely 3000 kötetből áll. A használt müvek 70%-a szépirodalmi, 30° o-a pedig
tudományos volt. A tudományos művek között
legnagyobb forgalma van a történelmi, földrajzi ós társadalomtudományi müveknek. A
természettudományi művek harmadik helyen
állanak, a jogtudományiak pedig a legutolsón. A legolvasottabb szép'rodalmi írók pedig:
Zola, Verne, Rosegger, Mirk Twain, Hauptmann., Sudermann, Schnitzle)', Ibsen.
Katholikus részről is igen figyelemreméltó
lépések történtek Bécsben a népkönytárügyet

41.

SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

21

LAPJA.

illetően. 1899-ben alakult a Volkslesehalle-Verein, jeinek elszavalása. Az egyesület ezirányú műamely 1900-ban nyitotta meg a VIII. kerü- ködését kiegészítik az úgynevezett w'phangletben első olvasótermét, amelyben az első versenyék. A tudományos előadások amennyire
évben 13.000 egyén használta az ott található, csak lehetséges, sorozatosak. A legutolsó eszszigorúan katholikus szellemű 33 újságot és tendőben 15 ilyen sorozatos előadást tartot45 folyóiratot. A könyvtárban 5000 kötet tak", amelyek közül egy 8 előadásból álló sorokönyv van, amelyből az első évben 4500-at zat földrajzi tárgyú volt, egy má ik 8 as sorohasználtak. Az egyesületnek jelenleg kél fiókja zat pedig az optika főbb kérdéseit tárgyalta.
van Az egyik az I-ső kerületben, a második Összesen 188 előadást tartottak. Ebből 123
a XX-dikban. A katholikus iskoluegyesület- tudományos természetű volt, 32 szavalati előnek is van Bécsben két népkönyvtára Egyik adás és 33 néphangverseny. A látogatók
Ottakringben, a második pedig a XIII. kerü- összes száma 47.181 volt, akik közül 22.275 en
letben.
a tudományos előadásokat, 9.862-en a szavaló
Ezek a könyvtárak együttesen, évenként estéket és 15.224-en pedig a néphangversenyeátlagos számításban, közel három millió ket látogatták. Legnépesebbek a hangverkötet könyvet juttatnak Bécs lakosainak senyek voltak. Egyes hangversenyek látogatóinak átlagos száma 491 volt, a szavaló estéké
kezébe.
A szó szorosabb értelmében vett szabad- 302 és a felolvasásoké 170.
tanítás is magánkezdeményezés útján keletNagy tevékenységet fejt ki ezirányban a
kezett és tartatik fenn, nagy többségében Kremsben székelő
„Niederoesterreichischer
ugyanazon egyesületek által, amelyek a nép- Volksbildungs-Verein" is, amely 51 helységkönyvtárak ügyét karolták fel, de azért van- ben 111 előadást tartott. A felolvasások
nak olyan egyesületek is, amelyek pusztán tárgyai nagyon különfélék, de i>z aktuális ércsak szabadoktatással foglalkoznak. Ez egyesü- dekű dolgokra különösebb siilyt fektetnek.
leteknek nemcsak székhelye, hanem működési A pedagógiai tárgyú előadásokat a tanítótestere is elsősorban a nagyobb városokra terjed tületek tagjain kívül a szülők csak csekélyebb
ki. A kisebb városok, főleg pedig a faluk még mértékben látogatták.
mindig kénytelenek nélkülözni a szabadoktatói
A szabadó!; tatás terén Bécs szervezett
intézmények áldásos működését.
munkássága is rendkívül nagy tevékenységet
A legelső egyesület, amelyik a nagyközön- fejt ki. 1891-ben a.akította meg Bécs 15
ség számára előadásokat tartott a Verein zur munkásönképző-egyesülete, 41 munkás-szakVerbreitung naturhistorischer
Kenntnisse in egyesület és 7 másnemű munkás-egyesület a
Wien", amely 1860-ban alakult meg ugyan, Der Unterrichtsverland der Arbeiter-Vereine
de a valóságban 1855 óta működött és megNiederöstetreichs
című egyesületet,
amely
alakulásának évéig előzetesen már 87 elő- fennállásának már első évében 1 362 egyes
adást tartott. Az előadásokat november elsejé- előadást, 17 sorozatos előadást és 64 tantől március végéig tartják és rendszerint kí- folyamot tartott. Ez egyesületet azonban a
sérletekkel és vetített képekkel kísérik. Bizo- hatóságok egy pár évi működés után, politikai
nyos fokig az ilyen fajtájú intézmények közé okokból feloszlatták s ennek következtében
lehet számítani a „ Wissenschaftlicher Jű,ub"-ot most minden egyes munkás-egyesület és szakis, amely a nagyközönség számára minden szervezet önállóan működik a szabadoktatás
hétfőn és csütörtökön népszerű tudományos terén. Legfigyelemreméltóbb munkásságot fejt
előadásokat szokott tartai.i. Azonkívül hasonló ki ezirányban a VI. kerületi ínunkásönképzőcélokra nagytermét a különböző egyesületek- egyesület. amelynek 1.000 tagja van: 600 férfi
nek is rendelkezésére bocsátja, úgy, hogy ezt és 400 nő. Ez átlagosan évenként 10—11 tana klubbot egy bizonyos fokig úgy lehet tekin- folyamot szokott rendezni és pedig esténként
7 — 8 óra között. E tanfolyamok a követteni, mint a vagyonosabb és műveltebb osz
tályok művelődési központi egyesületét. Nya- kezők : gyorsírás, rajz, szépírás, könyvvitel,
ranként nagyobb körutazásokat is szokott ren- francia-, olasz nyelv, helye-.írás, fogalmazás
dezni a Nordkaphoz, Palesztinába, Olasz- és ismétlő elemi oktatás. Az önképző-egyesület
tagjainak e tanfolyamok ingyenesek. A nemországba, Dalmáciába stb.
A „Wiener Volksbildungs-Verein" is mái- tagok, akiknek azonban valamely munkás-szakkorán kezdett foglalkozni a szabadoktatással, szervezethez kell taitozniok, havonként és egy
amennyiben fennállása óta a téli hónapokban tanfolyamért 30 fillért fizetnek. A t mfolyamok
vasárnap délutánonként felolvasásokat szokott látogatottsága állandóan emelkedcben van.
tartani. Az ingyenes felolvasások, tartalmukat
tekintve, vagy tudományos természetűek, vagy
pedig a német költői termékek jelentékenyebb-
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Az utolsó években állandóan annyi volt a
jelentkező, hogy helyszűke miatt igen sokat
vissza kellett utasítani közülük. Szombat és
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vasárnap este népszerű tudományos előadásokat szoktak tartani.
Bármilyen élénk és nagyszabású tevékenységet is fejtettek ki a szabadtanítás terén
az itt felsorolt egyesületek és szervezetek, az
osztrák szabadtanításból hiányzott valami, ami
az egésznek nagyobbszabású lendületet adhatott volna. Hiányzott belőle a magasabb értelmiség hatásos közreműködése. Azonban ez
sem sokáig váratott magára. 1893 ban a bécsi
egyetemnek 53 rendes és magántanára, kik
között az egyetemnek olyan kitűnőségei is
helyet foglaltak, mint Menger, Billroth, Suesz
és Härtel, beadványt intéztek az egyetem tanácsához, azzal a kérelemmel, hogy angol
minta után vegye kezébe az egyetemen egy
szabad egyetemi tanfolyam szervezését. Az
egyetemi tanács magáévá tette a beadvány
álláspontját és Menger tanárt megbízta a szabad egyetemi tanfolyam alapszabályainak kidolgozásával és 12.000 korona állami segítségért a közoktatásügyi kormányhoz fordult.
Az egyetemi tanács elfogadta a Menger által
kidolgozott alapszabálytervezetet s a közoktatásügyi minisztérium is megadta a kért
12.000 korona állami támogatást. így nyílt
meg a kontinens összes egyetemei közül legelőször a bécsin az University Extension tanfolyama.
A bécsi University Extension ügyeinek vezetése egy ti zenegytagú bizottság kezébe van
letéve, akik részint az egyetemi tanács tagjai,
részint az egyes karok képviselői. Az adminisztratív teendőket kezdetben az egyetem
rektori hivatala végezte, de 1897 óta dr. Hartmann magántanár személyében, aki különben
az egész mozgalom első kezdeményezője volt,
külön titkárt kapott. Az előadások sorozatosak és minden egyes sorozat hat előadásból
áll. Tandíj is van. Egy sorozatért egy korona
fizetendő. A munkás-szakszervezetek tagjai csak
50 fillért fizetnek egy sorozatért. 1898-ban az
állami segítséget a kormány 14.000 koronára
emelte s a következő évben az alsóausztriai
tartománygyűlés is 2000 koronát szavazott
meg az University Extension céljaira. Ez
intézmény az első években működését csak
Bécsre terjesztette ki, de csakhamar AlsóAusztria városait is bevonta működési körébe,
így az 1900/01. tanévben már 27 sorozatos
előadást tartottak Bécsen kívül 26 helységben
és állíthatni, hogy még a kisebb helyiségekben is aránylag nagy sikerrel.
Például szolgálhat erre az összesen 1036
lakosi! kis Pöchlarn. E helységben Í.Z University Extension előadásait 332 en hallgatták,
az összes népességnek tehát 32%-a. A hallgatóság 54"5°/o-a a munkásosztályhoz tarto-
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zott, de a más életfoglalkozási ágak is szépen
voltak képviselve, kivéve a földmíves-osztályt,
amely a hallgatóságban csak egy százalékkal
volt képviselve. Különben ez az általános jelenség Ausztriában, a vidéken mindenütt, A
nők arányszáma vidéken iá mindjárt kezdetben kedvező volt, 45'9%, amely azóta lassú,
de állandó emelkedésben van.
A 6 előadásból álló sorozatoko i kívül több
hónapig tartó úgynevezett elemi tanfolyamokkal is kísérleteket tettek, különösen Bécsben,
így rendeztek latinnyelvi és mennyiségtani
tanfolyamokat. Eleinte e tanfolyamokat i agyon sokan hallgatták, de azután a jelentkezők elmaradoztak és a hallgatóság mintegy
harmadára olvadt le. E tanfolyamok hallgatóinak átlagos száma körülbelül 30. Most nem
az egyetemen tartják, hanem a Volksheim-ban.
(Folyt, köv.)

Beszámoló az analfabéta tanfolyamokról.
Hosszú évszázadokra terjedő mulasztások
után belátta a magyar társadalom is, hogy
amely nemzetnél megvan az egységes és a
társadalom minél szélesebb rétegeit átható
nemzeti kultúra, ott az általános műveltség és
a tudás terjedésének nyomán kél a kereskedelmi élet fejlődése, ipari, gazdasági előrehaladás és ezek alapján az anyagi jóléttel
párosult szellemi fennsőbbség.
Ez a szempont vezeti és irányítja kulturális
fejlődésünkért küzdő nagyjainkat. Megadni a
tömegeknek a szellemi feleilágosodás, a tudás
megszerezhetőségének lehetőségét, ez a törekvés jellemzi minden nagyobb közművelődési
kezdeményezésünket, amelyek között a legérdekesebbek
egyike az analfabéták írásolvasásra való oktatása.
Az analfabéták oktatásának rendszeresen
való végeztetését az Országos Közművelődési
Tanács kezdette meg az elmúlt év november
és december hónapjában.
A Tanács a lefolyt téli évadban 444 községben szervezett az analfabéták írás-olvasás
tanítására szolgáló tanfolyamot.
A szervezés munkája számos, előre valóban
nem is képzelt akadályba és nehézségbe ütkö
zött, melyek közül a legnagyobb volt a magyar
nép bizalmatlansága. Bármerre járlak is a
Tanács megbízottjai, a nép majdnem mindenütt gyanúsításokkal fogadta a szervezésre
irányuló törekvéseket. Amint sok buzgó tanfolyamvezető néptanítónk jelentette, ennek a
gyanúsító bizalmatlanságnak az oka főként
abban rejlett, hogy a nép el van idegenedve
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a tanult emberektől, akik eddig csak törvénynyel, rendeletekkel és dobszóval intézték el
ügyeit.
Szégyenletes dolog, — de úgy van — eddig
nem törekedtünk arra, hogy a néppel érintkezzünk s ennek a következménye volt az a
helyzet, hogy a nép e tanfolyamok szervezésénél minduntalan azt hangoztatta, hogy az
urak bizonyosan megint újabb terhet akarnak
a nép nyakába akasztani a tanfolyamokkal.
Ily körülmények közt kezdte meg a Közművelődési Tanács a tanfolyamok szervezését.
Nehéz munka volt.
Nemcsak a szervezés fáradságos munkáját
kellett elvégezni, de a nép bizalmatlanságát is
le kellett küzdeni.
Arlcay Kálmán, a Tanács ügyvezető alelnöke, ritka lelkesedéssel és fáradhatatlan
buzgalommal járta be az ország számos vármegyéjét és a magyar néptanítói és tanfelügyelői kar legkiválóbbjainak dicséretre
méltó közreműködésével 40 vármegye területén 414 analfabéta tanfolyam kezdette meg
1908. évi december hó folyamán áldásos
munkásságát. A tanfolyamokra összesen 13.652
analfabéta iratkozott be.
A Tanács minden lehetőt elkövetett a tanfolyamok sikere érdekében. Minden analfabéta számára ingyen ábc-és könyveket, író
szereket, irkákat küldött le. Ellátta megfelelő
irányítással a tanfolyamokat vezető tanítókat,
akik a magyar néptanítói kar legkiválóbbjainak sorából választattak ki.
Dacára azonban a legmesszebbmenő áldozatkészségnek, a tanfolyamok életében egyremásra jelentkeztek azok a tünetek, amelyek
minden új intézmény életében, akárcsak a
gyermekbetegségek, föl szoktak tűnni.
Mindenfelé akadlak emberek, akik elkezdték
csúfolni a tanulni járó analfabétákat. Utcahosszant bizony sokszor fölhangzott a gúnyos
kérdés: „Mentek a dedóba, hol a tarisznya?"
Előljártak e tekintetben a rossz példával a
szociálisták, korcsmárosok törzsvendégeikkel
együtt, akik még a gyermekeket is fölbíztatták a tanulnijáro. analfabéták kigúnyolására.
A gúnyolódok elhallgattatása pedig nem mindig járt sikerrel.
Beleszólt a dologba az asszonyok féltékenykedése is. Azt hitték, hogy férjeik az esti
7-től 10 óráig terjedő időt, — amely alatt a
tanítás folyt — máshol töltötték el, nem
pedig az iskolában. A tanulás sok asszony
hite szerint csak ürügy volt a félrelépésre.
Az öregek is egyre-másra maradtak el.
Fáradtak, kimerültek voltak; nem látták az
esti világításnál a betűket, reszketett a kezük ;
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munkában megkérgesedett kezeiknek szokatlan
valami volt a vékony írószerszám. Számosan
ez okok miatt vesztették el a kedvüket és
maradtak ki a tanfolyamokból.
Sokan időközben Amerikába
költöztek,
másokat katonai szolgálatra hívtak be, több
községben fellépett a trachoma, vörhenyjárvány. Beállott ezután mindezek betetőzéseül
a korai tavaszi munka . . .
Es mindezen sok akadály dacára az Országos Közművelődési Tanács büszkén tekinthet
végig mi nkájának elért eredményén.
A beiratkozott 13.652 analfabéta közül
2011 hallgató maradt el és 11.641-en tanultak meg írni-olvasni. Ebből a számból 4191-en
bizonyítványt is kaptak, míg a többiek számára a jövő évben ismétlő tanfolyamok lesznek felállítva.
Mielőtt a tanfolyamok belső életének érdekesebb mozzanatairól megemlékezünk és a
tanfolyamok eredményeiből a bennünket érdeklő
következtetéseket levonjuk, nem lesz talán
érdektelen ha megemlítem, hogy a beiratkozott analfabéták között 28 14 éves; 316 15
és 19 év közötti; 2949 20 és 29 év közötti;
2676 30 és 39 év közötti; 2486 40 és 49
év közötti; 1395 50 és 59 év közötti; 494
60 és 69 év közötti; 65 70 és 79 év
közötti és végül 2 80 évnél idősebb korú
hallgató volt.
A tanfolyamokban résztvett tanulók foglalkozásuk szerint a következőkép oszlottak meg:
7423 földbirtokos és földmívelő, 2081 mezőgazdasági cseléd és napszámos, 169 községi
és vállalati alkalmazott, 280 tényleges szolgálatban levő katona, 2 községi bíró, 47 hajós
és halász, 182 gyári és hasonló természetű üzemnél alkalmazott munkás, 9 kereskedő és házaló, 43 cigány, 44 szolga 284,
iparos.
Úgy a tanfolyamok belső élete, mint a bezárások alkalmával tapasztalt végeredmény
méltán megérdemlik, hogy velük kissé részletesen is foglalkozzunk.
Nagyértékű nevelő hatása volt ezeknek a
tanfolyamoknak. Egész sereg jóízű aprósággal
mutathatjuk meg, hogy a mi minden szépre
és jóra kapható népünk lelkületéből milyen
érzületeket csalt ki a tanfolyamok oktató
munkássága.
Sok helyen a tanfolyamokat szorgalmasabban látogató analfabéták annyira felbuzdultak,
hogy az utcán a falra támasztották az irkáikat
és úgy gyakorolták magukat az írásban. Otthon pedig a családtagokkal, iskolásgyermekekkel ismételgették az iskolában tanultakat.
Hát bizony néha nagy is volt az öröm ha
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az apróság a tudás dolgában felülkerekedett
az apjával szemben. De ez azért nem volt
baj, mert az öreg annál inkább rajta volt,
hogy a tudás tekintetében is fenntartsa az apai
tekintélyt. Egyik ungmegyei községben esett
meg a história. Hazakerült az öregek iskolájából a gazda és mikor belép övéihez a szobába,
nem köszönti őket. Az első osztályba járó
kis fia erre megszólal:
— Édes apám! hát kendteknek nem tanítja
a tanító úr, hogy ha valahová bemegyünk,
azt kell mondani: Jó estét kívánok!?
Szégyenkezve néz a gazda és ezzel vágja ki
magát:
Ennyire még nem tartutik!
— No, akkor maguk nagyon lusták lehetnek, mert mi már ez első héten tudtuk! . . .
Ugyancsak a mi emberünkről szól a másik
eset is.
Iskola után betévedt a korcsmába és többet
talált inni a kelleténél. Hazamegy, ahol máivárta a felesége, fia, leánya. Az asszony látván
állapotját, dörmögött, szidta az iskolát, tanítót
és mindazokat, kik a felnőttek oktatását kitalálták.
Szó szót ér, végre az asszony egy-két
ütleget kapott. Leugrik az ágyban ülő fiú és
apja elé állván, ekkép szól:
— Apám megmondom ám a tanító úrnak,
aztán a sarokba állítja majd, mert verekedni
nem szabad!
Meghökken erre az apa, aztán szó nélkül
lefekszik. Alig bujt az ágyba, zokogás hallatszik. Erre megijed az asszony, odalép az
urához, kérdi:
— Mi leli kendet?
— Borcsa, alszik már a gyerek ?
— Nem tudom.
— Nézd meg, addig nem békülhetek veled,
mert szégyenlem magam a gyerek előtt!
Nemcsak a tudás világosságát adták meg
ezek a tanfolyamok a szellemi sötétségben
élőknek, de nevelték bennük az érzések fejlődését, a lelki tisztulást is.
Amint nehéz az öreg fát meghajlítani,
ép olyan nehéz volt a férfi korban lévő
analfabétákkal tanulás tekintetében eredményt
elérni.
Ügy saját tapasztalataiból, mint a beérkezett
jelentésekből, arról győződött meg a Tanács,
hogy a legtöbb, azt lehet mondani minden,
a tanító egyéniségén fordul meg. Az analfabétaoktatás jobban próbára teszi a tanítót, mint
az iskolai oktatás. Erély, szigor itt nem jöhet
számításba, a nép lelkének, gondolatvilágának
helyes ismerete az egyedüli biztos fonal,
amellyel a népet vezetni lehet.
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A nép olyan, mint a gyermek; ösztönszerűen megérzi, kiből sugárzik feléje igaz,
önzetlen szeretet és ezt hasonló szeretettel,
bizalommal, kitartással viszonozza.
A nép szeret, óhajt, a 1 ar tanulni. Százaknál
és százaknál volt alkalmunk látni a határtalan
örömöt, amit az írás-olvasás megtanulása után
éreztek. Büszkeség, önérzet nyilvánult meg a
sikerrel vizsgázók viselkedésében.
Akadtak sokan, a'.ik kezet akai-tak csókolni
a vizsga után tanítójuknak, áldást mondottak
reája és mindazokra, akiknek része van abban,
hogy reájuk is gondoltak. Sokau, akik nem
akartak a tanfolyamokra beiratkozni, most
már bánják elmaradásukat és alig várják az
új tanfolyamok megnyitását.
Hogy mindez így van, abban a királyi tanfelügyelők lelkes irányító munkássága mellett,
az oktatást végző magyar tanítói karnak van
a legnagyobb része.
A mi tanítóink ismét megmutatták, hogy
szívük egész melegével tudnak hevülni a nemes és szép eszményekért.
Csodás kitartással, bámulatos buzgalommal
vezették tanfolyamaikat.
Többen házról-házra jártak és úgy toborozták össze az analfabétákat. Ha egy-egy kimaradt, szeretettel, lelkesítő rábeszéléssel igyekeztek azokat visszatéríteni. Mások a tanítási óra után énekelni tanítottak s így szüntették meg az analfabéták elmaradását. Voltak, akik imádságos könyvek ajándékozásának
ígéretével tartották össze tanulóikat; akadt
olyan tanító is, aki a tanfolyam első hónapjában csak naponként tett látogatásával tudta
leküzdeni tanulóiban a megcsúfoltatásuk folytán feltámadt szégyenérzetet.
A tulajdonképeni siker nekik köszönhető,
s akkor, amidőn az Országos Közművelődési
Tanács a jövő hóban újból megkezdi a tanfolyamok szervezését, ismét a magyar néptanítói kartól fog legfőkép függni a kezdeményezés eredménye.
Milliók vannak hazánkban szellemileg önmagukra hagyva. Nemzetünk fölvirágzása és
boldogulása függ attól, hogy a magyar népet
szellemi haladásában megerősítsük,
TJj honfoglaló munkásság lesz ez, amelyet
a magyar néptanítói kar, hiszem, hogy dicsőséges eredménnyel fog eredményre juttatni!
Szundi/

Károly.

Tartalom. Társadalmi akció az iskolán kívüli
oktatás érdekében. — Az osztrák szabadoktatás köréből. — Beszámoló az analfabéta-tanfolyamokról.
Szundy Károly.

Felelős szerkesztő: Benedek

Budapest, 1009. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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A m. kir. tudományegyetemi nyomda kiadásában most jelent meg:

VEZÉRKÖNYV
a beszedi- é s é r t e l e m g y a k o r l a t o k

tanításához.

Nagy László u t á n teljesen á t d o l g o z t a : URHEGYI ALAJOS,
bpesti VI. ker. állami t a n í t ó n ő k é p z ő i t a n á r , gyakorló-isk. t a n í t ó .
85

N e t t ó - á r a 75 fillér, b o l t i á r a 1 korona,
beküldése esetén p o r t ó m e n t e s e n küldetik meg.

fillér

A vall.- és közokt. m. kir. miniszt. 79.395/1909. sz. rendeletével segédkönyvül engedélyezte.
Nagy László „Vezérkönyve" négy évtizeden át volt a tanítóság vezetője. E négy
évtized leforgása alatt azonban a beszéd- és értelemgyakorlat tanításának szempontjai oly
változáson mentek keresztül, hogy a könyv átdolgozása, illetőleg teljesen újjá írása vált szükségessé. így tehát, bár a könyv nagynevű elődjének nevét is viseli, teljesen új, s hogy a
modern követelményeknek mily mértékben felel meg, azt a következő két bírálat mutatja.
Gömori Sándoi", az iglói áll. tanítóképző igazgatója, kinek előzetes bírálat céljából
kiadtuk a munkát, a többek közt így nyilatkozik:
„Urhegyi, mint tehetséges, Istentől megáldott tanítómester bánik az ismeretek földolgozásával. Azoknál a mintáknál, amelyeket könyvében ád („Az asztal." „A család." „A. macska."
„A tyúk." stb.) kitünőbbeket nem ismerek. Azért, mert beleviszi tanításába egész lelkét, mert
kiváló oktató tartalmuk mellett kiváló nevelő hatásúak is. Mesterileg fölhasználja e tanításokban a gyermek tevékenységét is; e tekintetben a tanítókartársak igen sokat tanulhatnak
könyvéből. És ha csak félig-meddig fogják a tanítókartársak követni Urhegyit, hacsak félannyira
is lesznek képesek azt a szellemet teremteni tanításuk közben, amely ezekben a részletesebben
kidolgozott tanításokban van, már ezzel is szép, nagy hivatás vár erre a könyvecskére."
Zajzon Dénes kir. tanácsos, nyug. áll. tanítóképző-igazgató, a „Hivatalos Közlöny"
augusztus 1-én megjelent számában közölt hivatalos bírálata így foglalja össze:
„A fentebb elmondottak alapján jó lélekkel állíthatom, hogy Urhegyi Alajos munkája
pedagógiai irodalmunkban számottevő helyet foglal el. Látszik, hogy olyan tanférfiú írta, aki
a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításának módszerével tökéletesen tiszában van és hogy a
munkának kidolgozását odaadással, ügyszeretettel végezte. Tanítóink, a fiatalok épúgy, mint az
idősebbek, sikerrel használhatják a vezérkönyvet."
Ezek alapján Urhegyi vezérkönyvét nyugodt Öntudattal ajánljuk a magyar tanítók
figyelmébe.
A m. kir. tud.-egyetemi
nyomda
igazgatósága.

Űj népiskolai Értesítő-Könyv.
A vallás- é s k ö z o k t a t á s ü g y i m. kir. m i n i s z t é r i u m az állami népiskolák
részére ú j beosztású Értesítő-Könyvet a d o t t ki.
Ezen ú j É r t e s í t ő - K ö n y v a m. kir. tud.-egyetemi n y o m d á n á l k a p h a t ó .
Bolti á r a 18, n e t t ó á r a 14 fillér. Minden megrendelőnek nettó-áron
szolgáltatjuk ki s a pénz előleges beküldése mellett, p o r t ó m e n t e s iskolai h a t ó ságok é s i n t é z e t e k n e k , p o r t ó m e n t e s e n k ü l d j ü k meg.
M u t a t v á n y p é l d á n y o k a t n e m szolgáltatunk belőle ki.
A m. kir. tud.-egyetemi
nyomda
igazgatósága.

A tanítóképző-intézetek

figyelmébe.

A tanítóképző-intézetek számára szolgáló Csiky-féle A l k o t m á n y t a n m á r
kapható.
Am.
kir. tud.-egyetemi
nyomda
igazgatósága.
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PÁLYÁZATOK.
A solti ref. orgonista-kántori ideiglenes állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése: készpénz 30u kor., lakbér
90 kor., fűtésre 40 kor., búza 31 hl., árpa 21 hl.
Temetési díjak: prédikációs és imádságos halottól
80 fiü., énekszóstól 40 fill., búcsúztatóstól 2 kor. 40 fill.
Kötelesség : templomi orgonázás és éneklés ; temetési,
kántori és búcsúztatási szolgálat; az egyháztanács
által meghatározandó órákon az iskolásoknak hangj egyés énektanítás. A megválasztott az egyházmegyei
tanítói és gyámegyletnek kötelezett tagja. Ref. vallású
pályázók tanítói vagy zeneiskolai oklevéllel, keresztelési
anyakönyvi kivonattal, eddigi szolgálatról s magaviseletről tanúskodó lelkészi bizonyítvánnyal fölszerelt
kérvényeiket a solti ref. lelkészi hivatalhoz folyó évi
október 16-ig kiildjék be. A megválasztás csak egyévi próbaidőre érvényes. Az állomás azonnal elfoglalandó. Ref. Egyháztanács.
(1803—III—3)
Az igazságügyi m. kir. miniszter úr közvetlen fennhatósága alatt álló kassai m. kir. javítóintézetnél
betöltendő családfői, esetleg családfősegédi állásra
ezennel nyilváno pályázatot hirdetek. A családfő az
állami tisztviselők X. fizetési osztályában évi 2000
(kettőezer) korona fizetést és 810 (nyolcszáztíz) korona
lakáspénzt, a családfősegéd pedig a XI. fizetési osztályban évi 1400 (egyezernégyszáz) korona fizetést és
720 (hétszázhúsz) korona lakáspénzt kap. Úgy a családfő, mint a családfősegéd a növendékek étkezésénél
teljesítendő felügyelet fejében „fizetés természetével
nem bíró" évi 350 (háromszázötven) korona élelmezési
költségben részesül, mely járandóság helyett azonban
ingyenes élelmezést is adhat az intézet. A családfő
(családfősegéd) a reábízott intézeti növendékeket neveli
és tanítja az intézeti igazgatóság utasításai szerint,
mely célból egész idejét és életmódját az intézet háziés napirendjéhez kell alkalmaznia. Hetenként azonban
egynapi (vagy két félnapi) és évenként négyheti szabadságra van igénye. A családfői (családfősegédi)
állásra csak okleveles elemi vagy polgári iskolai tanítók
pályázhatnak, akik születési, végzett tanulmányi,
eddigi működési, továbbá egészségi és családi állapotukat feltüntető eredeti bizonyítványaikat tartoznak
pályázati folyamodványukhoz csatolni. A zenében és
a rajzban való jártasság előnyt biztosít a kinevezésnél.
A pályázati folyamodványt sajátkezűleg kell megírni
és azt a hivatali felsőbbség útján legkésőbb a f. évi
október hó 30-ig közvetlenül hozzám benyújtani. A
kinevezés egyelőre csak egyévi próbaidőre fog szólani
s a véglegesítés csak egyévi, minden tekintetben
kifogástalan szolgálat után következhetik be. Kelt
Kassán, 1909. évi szeptember hó 30-án. Latzkovszky
Laios kir. tanácsos, igazgató.
(1865—III —3)
Radócz községben az újonnan rendszeresített községi elemi iskolánál tanítói állás pályázat útján betöltendő. Javadalmazás: állami fizetéskiegészítéssel
1000 korona, természetbeni úri lakás, kerttel. Pályázati kérvények községi iskolaszékre címzendők és f.
évi október 26-ig az alulírottnál nyújtandók be. Jenőfi
János iskolaszéki elnök, Nagyugrócz, Bars m.
(1839 - I I - 2 )
Jamniki ev.leányegyház (fekszik félórányira a vasúti
állomástól) kántortanítót keres. Tannyelv : tót-magyar.
Javadalma: 1300 korona s szép,tisztességes lakás. Pályázatok október 17-ig a szentpéteri ev. lelkészi hivatalhoz (Liptó m.) küldendők.
(1885— II—2)
A p i n c z é d i ev. egyház kántortanítói állásra október 20-ig pályázatot hirdet. Jövedelme: szép lakás
kerttel, készpénzben 720 korona, föld, mely jelenleg
380 koronáért bérbe van adva, mely után az adót a
tanító fizeti, stólák. Kötelessége : három osztályt tanítani, minden ötödik héten a kántori teendőket végezni.
Tannyelv: tót-magyar. Kérvények Horváth János
lelkészhez küldendők Pinczédre, Bácska. (1909-II-2)
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Az albárl (Pozsony m.) róm. kath. iskolaszék a
kántortanító elhalálozása folytán megüresedett kántorságra (segédkántori állásra) pályázatot hirdet. Javadalma : évi 800 korona, illetve havi 60 korona 66 fillér
fizetés és a temetési stólajövedelem. Kötelessége: a
tanítói és kántori teendők teljesítése. A segédkántor
megválasztása május 31-ig szól. A kellően fölszerelt
kérvények október 21-ig főtiszt. Miskovicz János iskolaszéki elnökhöz, Albárra küldendők. Az állomás október
23-án elfoglalandó.
(1860-11—2)
Kántornak ajánlkozom lakásért és némi javadalmazásért, kisebb helyre. Tizenöt évig voltam önálló rőm.
kath. k.-tanító. 40 éves, családos vagyok. Bizonyítványaim jók. Megkereséseket kérek B a l a s s a g y a r m a t ,
Rákóczy fejedelem út 89., Alföldi kántor címre.
(1912—1—1)
Az érköbölkúti ref. egyház pályázatot hirdet a
megüresedett leánytanítói állásra. Fizetése : 18 hold
szántóföld, 2 hold kaszáló, 24 köböl rozs az egyház
magtárából, tandíj 240 korona, fapénz 34 korona,
államsegély 323 korona, természetbeni lakás, 500
• - ö l kerttel. Kötelessége : I—VI. osztály és ismétlőiskolások tanítása. Kanonikus órákon, továbbá lelkész
vagy kántor akadályoztatása esetén istentisztelet végzése. Harmadik iskola fölállítása folyamatban. Pályázati határidő: október 30. Varga Béla, ref. lelkész.
(1927—1—1)
A b a j s a l ág. hitv. ev. egyháznál egy rendes kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom:
800 korona az egyház pénztárából, előleges havi részletekben fizetve, '/8 telek föld élvezete, melynek évi
haszonbére 300 korona, lakás házikerttel, oífertórium
és stóla évi jövedelmének a fele. Pályázati határidő :
október 23. Tannyelv : magyar-tót. Fölszerelt kérvények alulírotthoz küldendők. Bajsa (Bácsbodrog m.),
1909 október 11. Kmaty Mátyás, ev. lelkész.
(1946-1-1)
G e l s e (Zala) község községi iskolaszéke nyugdíjazás
folytán megürült kántortanítói állomásra pályázatot
hirdet. Állás jövedelme : lakás, mely áll 3 szobából,
konyha, kamara, istálló, sertésólak, 974 TJ-öl udvar
és házikertből, melyből azonban leendő építéskor
szükséges részt tartozik átengedni kárpótlás nélkül,
a község pénztárából 260 korona tandíj, 752 korona
bor- és gabonaváltság, 60 korona lélekpénz címén,
évnegyedenként előre, 8 hold 810 Q-öl szántóföld
egy darabban, 2 hold 1305 Q-öl rét, amelyeknek
adóját maga a kántortanító fizeti, 6 darab szarvasmarhának és 6 darab sertésnek szabad legeltetése a
községi legelőn. Kilimán községtől, míg férfitanítója
nem lesz, kap 6 p. mérő rozst és 4 korona lélekpénzt. Ha esetleg az iskolák igazgatásával őt bízzák
meg, úgy kap még 100 koronát a község pénztárából, a gazdasági ismétlő-iskola vezetéseért szintén
100 koronát államsegélyből, irodaátalánya 20 korona.
Kötelessége, mint tanítónak: a reábízott tanulókat
tanítani; mint kántornak: 1. az iskolásgyermekeket hetenként legalább egy órában egyházi énekre
tanítani, 2. mindennapi szentmisén orgonálni, akár
fizetett legyen, akár nem, 3. hazulról való távozását
és helyettesítését a plébánosnak jelenteni. Pályázati
határidő, amire a kérvények beküldendők : 1909. év
október 24-ike. Az állás azonnal elfoglalandó. Csak
rőm. kath. pályázhatnak. Személyes megjelenés szükséges. Gelse, ln09 október hó 11-én. Bősze Jenő, isk.széki elnök.
(1947—1—1)
A felsőzárosi (Trencsén ni.) ág. hitv. ev. egyház
V i d o r n y a leányegyházában megüresedett tanítói
állásra ezennel pályázatot hirdet. Javadalom : tisztességes lakáson és kertélvezeten kívül 1000 korona.
Tót nyelv bírása kívántatik. Pályázatok a felsőzárosi
ág. hitv. ev. lelkészi hivatalhoz folyó évi október hó
23-ig nyújtandók be.
(1959—1—1)
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A tököli lóm. kath. egyházhoz ideiglenes kántor
kerestetik. Fizetés : havi 60 korona, utólagosan fizetve.
Szabályszerű stólailletmény, körülbelül 20 korona havonként. Az alkalmazott köteles az összes kántori
teendőket végezni és az iskolás gyermekeket egyházi énekekre tanítani. Mellékkeresetre kilátás. Az
állás november 1-én elfoglalható. Kérvény okmányokkal a tököli r. kath. plébánia-hivatalhoz adandók be.
(1948—1—1)
O r g o v á n y (Pest m.) község iskolaszéke pusztai alsó
iskolájánál megüresedett tanítói állásra pályázatot
hirdet. Javadalom: 1000 korona készpénz ; 800 [J-öl
kert-föld haszonélvezete; tisztességes lakás és törvényes korpótlék. Kötelesség: az I—VI. osztályú
vegyes elemi népiskola és az ismétlő-iskola vezetése.
Ez állásra lehetőleg kath. vallású egyén választatik
meg. Határidő: október 25-ig. Az állás azonnal elfoglalandó. A iskola államosítása folyamatban van.
Molnár Gergely, közs. iskolaszéki elnök.
(1951—1—1)
Csurog (volt határőrvidék) község községi jellegű,
magyar-szerb tannyelvű el. népiskolájánál tanítói állás
betöltendő. Ezen állással 1200 korona alapfizetés, 200
korona lakbér, 200 korona fűtési átalány, 40 korona
kertátalány, 10 korona írószerátalány és törvényes
korpótlékokból álló illetmények vannak egybekötve.
A keresztlevéllel és oklevéllel, továbbá szolgálati bizonyítványokkal, valamint a nyelvismeretet és magyar
honosságot igazoló okiratokkal fölszerelt kérvények
Bácsbodrog vármegye közigazgatási bizottságához folyó
évi október hó 30-ig teijesztendők be. A nem-magyar
szövegű okmányok hiteles magyar fordítása is csatolandó. Faragó János, kir. tanfelügyelő. (1953—I—1)
A z o m b a i róm. kath. osztálytanítói állásra október 25-iki határidővel pályázat hirdettetik. Járandóság : egy bútorozott szobán kívül 800 korona készpénz a hitközség pénztárából, havi előleges részletekben, 200 korona államsegély. Kötelessége : a reábízott
osztályt önállóan vezetni, az ismétlősöket oktatni.
Minthogy a megválasztott a kántort akadályoztatása
esetén helyettesíteni tartozik, csak a zenében jártasak
pályázhatnak. Állás november 1-én foglalandó el.
Kellőleg fölszerelt kérvény iskolaszéki elnök címére
küldendő.
(1956—1 1)
A n é m e t n a g y s z e n t m i k l ó s i (Torontál) róm. kath.
elemi iskolánál rendes tanítói állásra október 25-ig
pályázat hirdettetik. A megválasztandó javadalma:
a hitközségtől előleges havi részletekben 1112 korona
fizetés, lakásdíj 200 korona, irodaátalány 20 korona,
a községtől egy 192 j~-öles pótkert haszonélvezete
és fuvarmegváltás címén 9'tiO korona, végül az esedékes korpótlékok mint államsegély. Kötelessége : a
reábízott osztályokat tanítani és az ismétlő-iskolát
vezetni; a gyermekeket a kath. tanintézetekben előírt istenitiszteletekre elvezetni és ott reájuk felügyelni,
ünnepélyes alkalmakkor pedig a templomi énekkarban közreműködni. Csakis róm. kath. vallású, okleveles tanító pályázhat. A szabályszerű pályázatok legkésőbb október 25-ig, Petrovits Emil nagyszentmiklósi plébános, iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be.
Az állás november elsején elfoglalandó. (1958-1-1)
A klokotlcsi (Krassó-Szörény m.) róm. kath. népiskolánál újonnan szervezett osztálytanítói (tanítónői)
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: államtól
720 korona, hitközségtől 280 korona, 24 méter tűzifa
— egyelőre egy bérszoba, konyha, kamra. Kötelessége : a kijelölendő osztályokat és ismétlő-iskolát
vezetni. Tannyelv: horvát-magyar. Határidő : november
15-ig. Antók Dániel, iskolaszéki elnök.
(1961—II—1)
E lap 29. számában megjelent F ó l y a község róm.
kath. kántortanítói állására újból pályázat hirdettetik.
Kérvények október hó 24-ig benyújtandók. Dimitrievits
Ottó, elnök.
(1970—1—1)
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Betöltendő : az újpesti (Pest vm.) áll. el. iskolánál
egy tanítói, a g y ö n g y ö s i (Heves vm.) áll. el. iskolánál
egy tanítói állás. Ezen két állásra csakis állami szolgálatban levő, családos tanítók pályázhatnak. Betöltendő továbbá: a n a g y u g r ó c z l (Bars vm.) áll. el.
iskolánál egy igazgató-tanítói, a prlszlópl (Beszterczenaszód vm.) áll. el. iskolánál egy tanítói (román nyelv
bírása igazolandó), a tömörkényi (Csongrád vm.) áll.
el. iskolánál egy tanítói (gazdasági szakképzettség
igazolandó), a bojabirzi (Hunyad vm.) közs. el. iskolánál egy szolgálattételre odarendelendő áll. tanítói,
a válaszúti (Kolozs vm.) áll. el. iskolánál egy igazgató-tanítói, a v a r a n n ó i (Zemplén vm.) áll. el. iskolánál egy tanítói állás. Mindezen állásokkal az 1907.
évi XXVII. törvénycikkben megállapított illetmény
élvezete van egybekötve. A kellően (legalább tanítói
oklevéllel) fölszerelt kérvények f. évi október 30-ig
bezárólag azon vármegye kir. tanfelügyelőjénél adandók be, melynek kerületéhez az illető iskola tartozik.
A kir. tanfelügyelők megkerülésével, akár közvetlenül,
akár más hatóság útján beadott kérvények figyelembe
nem vétetnek. Budapest, 1909 október 11. A miniszter
helyett: Halász Ferenc, min. tanácsos. (98/h—I—1)
Pályázati hirdetmény. A pellérdi Brázay Kálm á n közcélú é s családi a l a p í t v á n y á b ó l a
folyó tanévtől kezdve egy kereskedelmi iskolai ösztöndíj évi 500 (ötszáz) koronával megüresedvén, ez
ösztöndíjra ezennel pályázatot hirdetek. Az ösztöndíj
elnyerésének az alapítólevél értelmében elengedhetetlen föltételei: a magyar honpolgárság, a hazafias
érzés, illetve magatartás, a kifogástalan erkölcsi magaviselet, a pályához megkívánt testi épség és az iskolában legalább jó előmenetel. Az ösztöndíj elnyeréseért
a felső kereskedelmi iskolák mindama tanulói folyamodhatnak, kik a fenti föltételeknek megfelelnek. Az
egyenlően minősítettek közül a szegényebbeké az
elsőség. Egyenlően jól minősítettek és egyenlően szegények között kiskunhalasi, baranyavármegyei, székelyföldi és trencsénvármegyei magyar anyanyelvű ifjak
előnyben részesülnek. Az ösztöndíjért folyamodók kérvényei az illető iskola igazgatósága útján a felső
kereskedelmi iskolai főigazgatósághoz legkésőbb f. évi
október hó 25-ig benyújtandók s a főigazgató a kérvényeket, minősítő véleményével ellátva, nyolc nap
alatt a pellérdi Brázay-családi tanács (Budapest, IV.,
Múzeum-körűt 23.) gondnokához köteles teijeszteni.
Az ösztöndíj előleges félévi részletekben fog folyósíttatni. Az ösztöndíjban részesülő tanuló félévenként
az illető tanintézettől nyert bizonyítványának hiteles
másolatával tartozik megfelelő előhaladását, illetékes
hatósága útján, a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál és a családi tanács gondnokánál igazolni,
ha pedig ezt elmulasztaná, vagy előhaladását a minisztérium, a családi tanács meghallgatása után, kielégítőnek nem találná, az ösztöndíj az illetőtől meg fog
vonatni. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter.
Budapest, 1909 október hó 8-án. A miniszter meghagyásából: Dr. Morlin, min. tanácsos. (99/h—I—1)
Tiszaföldvár község iskolaszéke a maitfűi vasúti
állomás közvetlen közelébe s az államosítás kérelmezése
alatt lévő pusztamartfűi elemi iskolai rendes tanítói
állásra pályázatot hirdet. Ez állomás javadalma: 1000
korona törzsfizetés és a törvényes korpótlék, természetbeni lakás, mely áll 2 szoba, konyha, kamrából,
továbbá 257 [ -öl udvar és 343 [ '-öl kert haszonélvezete. Kötelezettsége : a pusztamartfűi iskola I—VI.
vegyes osztályainak állami tanterv szerinti és a gazdasági ismétlősök vezetése. A szabályszerűen felszerelt
kérvények f. évi október hó 29-ig bezárólag adandók
be a községi iskolaszékhez, Nagytiszteletü Tóth Bertalan
ref. lelkész, mint iskolaszéki elnökhöz. Az állás a
választás jogerőssége után azonnal elfoglalandó. Tiszaföldvár, 1909. évi október hó 14-én. Tóth Bertalan,
községi iskolaszéki elnök.
(2006—1—1)
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A lemondás folytán megüresedett viszi, államilag
segélyezett községi iskolai tanítói állásra pályázatot
hirdetek. Fölkérem mindazokat, kik ezen állást
elnyerni óhajtják, hogy képesítésüket és működésüket igazoló okmánnyal fölszerelt kérvényüket legkésőbb folyó hó 27-ig az iskolaszéknél adják be.
Javadalma: 1. 1000 korona fizetés, miből 900 korona
államsegély és 100 korona a község pénztárából lesz
fizetve, 2. 2 szoba, konyha, éléskamra és a szükséges
mellékhelyiségekből álló lakás, udvarral, 3. 600 Q-öl
területű kert használata. Választás határideje ezúttal
nem lesz kitűzve. Visz, 1909 október 11. Takács István, iskolaszéki elnök.
(1963—I—1)
A d o m b o s m e z ő i ág. hitv. ev. leányegyház okleveles kántortanítót keres. Az iskola osztatlan, a magyar
és tót nyelv ismerete szükséges. Javadalma: szép
nagy lakáson kívül az államsegéllyel 1000 korona.
A folyamodványok október 24-ig Járossy Mihály,
balogvölgyi ev. dékánhoz, Balogpádárra (Gömör m.,
u. p. Felsőbalog) küldendők.
(1964—1—1)
Marosjára leányegyház (Marostorda) kántortanítója nyugdíjaztatván, helye betöltendő. Fizetése:
államsegélyből 740 korona, különféle alapokból pedig
260 korona; új lakás. Kötelessége : a mindennapi és
ismétlő tankötelesek tanítása, lelkész helyett a hittant is tanítani, vasárnaponként délelőtt és délután a
templomban előimádkozni, valamint egyéb kántori
teendőket végezni. Pályázatokat október 24-ig a
székelykáli plébániához lehet beadni. Székelykál,
1909 október hó 11-én. Bálint Péter plébános, isk.széki elnök.
(1968—1—1)
A hajdúnánási izr. iskolánál f. hó 22-ig betöltendő tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 1000 korona törzsfizetés és törvényes lakbér.
Sreter Mól-, iskolaszéki elnök.
(1972—1—1)
Dunaszerdahelyi ág. hitv. evang. egyházközség
kántortanítót keres. Fizetése, mint tanító: lakás, 100
korona az egyházközségtől, Í000 korona államsegélyből, '/a a . hold szántóföld vagy 20 korona; mint
kántor: 100 korona, stóla és nagypénteki offertórium,
iskolafűtésre ad az egyházközség 4 öl lágyfát vagy
értékének megfelelő kőszenet. Kötelessége : a mindennapi és ismétlő-tanköteleseket a törvény utasítása
szerint tanítani és a kántori teendőket végezni. Tankötelesek száma: 25—30. Pályázatok a lelkészi hivatalhoz október 31-ig beküldendők. Dunaszerdahelyen,
1909 október hó 13-án. Marczy István, ág. hitv. ev.
lelkész.
(1973—II—1)
Cseszte! róm. kath. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: községi pénztárból 800 korona j
államsegély 200 korona j lakbér, kertilletménnyel,
200 korona. Kötelessége: az iskolaszék által kijelölt
osztályok tanítása és az ismétlősök vezetése. Kellően
fölszerelt kérvények f. évi október 31-ig alulírotthoz
küldendők. Választás napja a pályázókkal közöltetni
fog. Csak férfitanítók pályázhatnak. Cseszte (Pozsony
vármegye). Pósta helyben. Iskolaszéki elnök.
(1974-1-1)
A sarlósári uradalmi cselédség gyermekeinek
tanítására november 1-től, ideiglenes minőségben, okleveles tanító kerestetik, ki szabad idejében a gazdasági irodai munkáknál segédkezne. Fizetés : havi 60
korona, bútorozott szoba, fűtés és világítás. Folyamodványok bizonyítványmásolatokkal, melyek vissza
nem küldetnek, Mudrony Jenőhöz, Szabadszállás, címzendők.
(1976—1—1)
A s z e g h e g y i ág. hitv. ev. egyházközség két új
kántortanítót keres, kiknek teendője a reájuk bízandó
osztály tanítása, az ismétlősök oktatása és a szokásos
stólákért az egyházi funkciók végzése, négyhetenként
felváltva. Fizetés: 1000 korona és természetbeni lakás,
a rendes melléképületekkel. Pályázhatni f. évi október
30-ig. Engisch Frigyes, ev. lelkész.
(1977—1—1)
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P o z s o n y h i d e g k ú t i róm. kath. kántortanítóságra
október 24-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazása:
herceg Pálffy Miklós épületében két szoba, konyha,
kamra, pince, padlás, faszín, udvar, házikert; készpénzben és terményben, legkisebb számítással, 626
korona 64 fillér; azonnal kérendő államsegély 373
korona 36 fillér. Kötelessége: osztatlan iskolában
tanítani, ismétlősöket oktatni, minden kántori funkciót
végezni. Tannyelv: tót-magyar. Állás azonnal elfoglalandó. Vasúti állomástól: Lamacstól20 perc, Pozsony
mellett. Fölszerelt kérvények róm. kath. iskolaszék
elnökségéhez küldendők. Moys Antal lelkész.
(1978-1-1)
A r e l y ó l róm. kath. kántortanítói állomásra folyó
október hó 27-re pályázat hirdettetik. Jövedelme:
ezer korona. Folyamodványok Krávecz Péter esperes
címére, Szepes-Hanusfalvára küldendők.
(1979—1—1)
S o m o s (Sáros m.) róm. kath. iskolájánál egyik
tanítói állás október hó 28-án betöltendő. Alapfizetés :
államsegéllyel 1000 korona, törvényszerű lakás stb.
Pályázók személyesen megjelenni kéretnek. Fölszerelt
kérvények iskolaszékre címzendők. Az állás november
hó 1-től elfoglalandó.
(1980—1—1)
T o l n a é r t é n y i róm. kath. osztálytanítói állásra
október 24-ig pályázhatni. Javadalma: 300 korona a
községtől, remélhető 380 korona államsegély, 20 korona
fa-illetmény, 100 korona lakáspénz, 20 korona kertilletmény. Élelmezés kántortanítónál. Csakis kántorságban jártas okleveles tanítók pályázhatnak. Iskolaszék.
(1981—1—1)
Tanítóképző III. v. IV. osztályát végzett katholikus
tanítójelöltet keresek. Díjazás megegyezés szerint.
Levélileg értekezhetni. Háry Antallal P u s z t a - T e t e ,
u. p. Monor (Pest m.).
(1982—1—1)
Bükkaranyosi róm. kath. kántortanítóságra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 20 hold föld, 15 köböl,
gabona, 120 korona párbér, 40 korona tandíj, 12 köböl
gabona a kincstártól, 7 méter fa, 40 korona stóla,
338 korona államsegély, 3 szoba és melléképületek.
Választás október 29-én. Vasúti állomás Emőd. Jekelfalusy Viktor.
(1984-1-1)
F ü l e k nagyközsége, (Nógrád vármegye) az újonnan
szervezett ötödik osztályianítónői állásra, október 30-ig
pályázatot hirdet. Fizetése : 120 korona lakbér címen,
100 korona községi pénztárból, 900 korona államsegély. Vezeti kijelölendő osztályt, ingyenesen a kézimunkatanítást leánynövendékek között, megosztva
alkalmazott tanítónővel. Róm. kath. vallású pályázónők, teljesen felszerelt kérvényei, fenti határnapig
beküldendők. Állását jelezendő időre elfoglalni köteles.
Későbben érkezett pályázatok figyelembe nem vétetnek. A községi iskolaszék.
(1985—I—1)
J á n o s h i d a (Jásznagykúnszolnok m.) községben
megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. A
tanító évi fizetése 1000 korona, ebből 200 korona,
valamint 20 korona kertilletmény a községi pénztárbóí
évnegyedenként előre, 800 korona mint államsegély,
a jászberényi m. kir. adóhivataltól, havonként előre
lesz fizetve; ha nőtlen tanító választatik meg, e folyó
iskolai évre egy szobából álló lakást kap, nős tanító
pedig 200 korona lakpénzt. Kötelessége : a községi
iskolaszék által később megjelölt osztályt vezetni,
hittant heti 2 órában és gazdasági ismétlő-iskolát
heti 4 órában tanítani. Ezen állásra csakis róm. kath.
okleveles tanítók pályázhatnak azon megjegyzéssel,
hogy a kántori teendőkben jártasak előnyben részesülnek, mivel a megválasztott tanító a kántort betegség vagy elfoglaltsága esetén helyettesíteni tartozik.
Állását ' azonnal el kell foglalnia. Kérvények hiteles
okmányokkal felszerelve, 1909 október 27-én déli
12 óráig nyújthatók be Réthi Gyula plébános, iskolaszéki elnöknél. A később érkezők figyelembe nem
vétetnek.
(1988—1—1)
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A k l s g e r g e l kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: 2'/2 hold föld 40 korona, párbér
624 korona 62 fillér, készpénz 139 korona 90 fillér,
stóla 70 korona, tandíj 80 korona, államsegély 57 korona, összesen 1000 korona. Természetbeni lakás és
házikert, melyben a kertészetre is oktatja a gyermekeket. Választás október 28-án. Kérvények az iskolaszéki elnökhöz, Saskeöy Ferenc plébánoshoz, Litke
(Nógrád m.) intézendők.
(1986—1—1)
A k í s b ö l g y é n i községi iskolaszék pályázatot hirdet
tanítói állásra. Javadalom : 1000 korona fizetés, lakás,
kert, fűtés, és 10 korona nyomtatványokra. Pályázati
kérvények f. évi november 6-ig nyújtandók be az
iskolaszék elnökéhez. Csak róm. kath. vallásúak pályázhatnak. Kisbölgyénben (Nyitra megye), 1909 október
14-én. Paulen János, iskolaszéki elnök.
(1987—1—1)
A w e l t z e n r i e d l községi elemi népiskolánál a kántortanítói állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes
lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett,
magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagym. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok t'.
évi november hó l-ig Krassószörény vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be. Ezen állásra
kizárólag róm. kath. vallású, a kántori teendők ellátására is képesített, okleveles tanítók is pályázhatnak. Lúgos, 1909. évi október hó 12-én. Berecz Gyula,
kir. tanfelügyelő.
(97/h—I—1)
A mártonfalvai (Szabolcs megye) ref. egyház
kántortanítói állására pályázatot hirdet. Javadalom:
1. Készpénz az egyháztól 400 korona, államtól 600 korona, mindkető havi előleges részletekben fizetve.
2. Lakás 2 szobával, 1 előszobával, melléképületekkel,
belső és külső kerttel. 3. Két öl tűzifa. 4. Ismétlőiskolások tanításáért a község pénztárából 100 korona.
5. Stóla. 6. Ha a községi faiskola kezelése reábízatik,
ezért 50 korona. Kötelessége : 1. Istenitiszteleteken az
éneklés vezetése harmóniummal. 2. Temetések végzése.
3. I—VI. fiúosztályok vezetése egyházkerületi utasítás
szerint és a fiú ismétlő tankötelesek tanítása heti
2 órán. 4. Kánonikus órákon és a lelkész akadályoztatása esetén, a templomi istenitisztelet végzése. Mártonfalva Debreczenhez kocsin 2 órányira van. Vasúti
állomása Vámospércs, honnan községünk hat kilométernyire van. Pósta, távírda, telefon helyben. Pályázati felszerelt kérvények 1909 november 4-ig alulírotthoz nyújtandók be. Választás november 7-én lesz.
Állás választás után azonnal elfoglalandó. Mártonfalva
(Szabolcs megye), 1909 október 15. Ajtay Jenő ref.
lelkész, iskolaszéki elnök.
(1994—II—1)
A radnóthi róm. kath. kántortanítói állásra pályázatot bb'detek. Javadalma: 1. készpénzben havi előleges részletben 860 korona 80 fillér; 2. 24 űrköbméter hasábfa a tanító udvarára hazaszállítva, értéke
120 korona; 3. 1 db tehén és borjúlegeltetés, értéke
24 korona; 4. 2 hold 1365 C"öl első osztályú föld
használata, adóját a kántortanító fizeti; 5. misestipendium 2 kor; 6. stóla 20—40 korona; 7. iskolafűtésre 12 köbméter fa, minek ellenében tanító az
iskola söpréséről gondoskodik; 7. szép 2 szobás lakás,
pince, téli és nyári konyha, gazdasági épületek 400
Q]-öl veteményes kert; 8. korpótlék az arra jogosultnak, részben az iskolafenntartótól, részben az államtól.
Kötelessége : az összes tankötelesek tanítása, a kántori
teendők végzése. Pályázati okmányok november l-ig,
a nagyméltóságú püspök úrhoz címezve, a radnóthi
róm. kath. alulírott iskolaszéki elnökhöz adandók be.
Csak okleveles kántortanítók pályázhatnak. Személyes
jelentkezők előnyben részesülnek. Radnóth, 1909 október 15. (Kisküküllő m.) László János plébános,
iskolaszéki elnök.
(1995—1—1)
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A s z é c s e g r e s i (Zemplén vm.) községi iskolai
tanítói állás betöltendő. Fizetés : természetbeni lakáson
kívül 820 korona államsegély és 10 kat. hold föld
haszonélvezete — 180 korona. Kérvények 1909 október
25-ig alulírotthoz — Cselej, u. p. Pelejte — küldendők.
Cseley Lajos, iskolaszéki elnök.
(1992—I—1)
R e v i s t y e v á r a l j a (Bars m.) osztatlan községi iskolájánál egy róm. kath. vallású tanítónői állás töltendő
be. A tanítónő javadalmazása : 900 korona államsegély,
100 korona községi hozzájárulási díj, lakás és 45 [ -öl
kert. Szabályszerűen fölszerelt kérvények f. hó 28-ig
Revistyeváralja község bírájánál adandók be. Az állás
november l-én foglalandó el. Elöljáróság.
(1897-1-1)
A l s ó d n b o v á n (Nyitra m.), pósta Nagykosztolány,
róm. kath. tótajbú iskolánál nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra október 30-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: kétszobás lakás, konyha,
kamara, pince, istálló, ól, kert, 1339 Q-öl szántóföld,
14'56 hektoliter rozs, 10 mt. tüzelőfa, községektől
422 korona, községi segély 34'30 korona, offertóriumok 10 korona, alapítványokból 103 korona, stóla
70 korona, orgonálásért 6'30 korona, ostyasütés 16
korona, zsellérektől 4"40 korona. Fizetéskiegészítés
még nincs rendezve. Kérvények a nagykosztolányi
plébánia-hivatalhoz küldendők. Hoenigh Ferenc, plébános.
(1997—1—1)
A j e n k e i (Ung m.) róm. kath. iskolánál nyug'
díjazás folytán megüresedett kántortanítói állásrs
november l-ig pályázat hirdettetik. Fizetése: a községtől készpénz, féltelek-föld, fa, stóla és párbérjárandóság fejében 548 korona, államsegély 452 korona,
azonkívül megfelelő lakás. Folyamodványok nagyságos Benkő József főesperes úrhoz, Ungvárra küldendők. Nyelv: magyar-tót.
(1998—1—1)
A kosariszko-priepasznei ág. hitv. ev. egyház
részéről okleveles kántortanító kerestetik. Tannyelv :
tót. Hiványilag megállapított fizetés, készpénzben és
terményekben 1006 korona, két szobából, konyhából,
kamarából s istállóból álló lakás és házikert. Folyamodványok küldendők f. évi október 30-ig alulírotthoz. Kosariszko (p. Brezova). Stefánik Pál, lelkész.
(1999-1-1)
Blaskovich Elemér úr p u s z t a k e n g y e l i birtokán
elemi fiú- és leányiskolához róm. kath. vallású tanító,
esetleg tanítónő kerestetik. Járandóság: évi 600
korona, 20 hektoliter búza, 8 hektoliter árpa, 1 hektoliter főzelék, 40 kg. só, 2 hold tengeriföld-használat,
1 db fejőstehén-tartás, tüzelőanyag. Lakás: 3 szoba,
konyha, kert. Állás elfoglalása azonnal. Fölszerelt
pályázati kérvények Blaskovich Elemér, uradalmi
intézősége címre, Pusztakengyel, október 31-ig elküldendők.
(2001—II—1)
P á l o s n a g y m e z ő i (nagyközség Bars megye) róm.
kath. kántortanítói állásra november l-ig pályázat
hirdettetik. Fizetése: 1907. törvény alapján összeírt
javadalmi jegyzőkönyv szerint összesen 1181 korona
28 fillér, részint a községi pénztárból, előleges havi
részletekben, részint vallásalapból — adóhivatal útján — utólagos negyedévi részletekben. Ismétlő-iskolai
díj 100 korona, községi pénztárból. Német nyelv tudása szükséges. Lakás : 2 szoba, konyha, kamra, pince.
Schifferdecker Ferenc, plébános.
(2004—1—1)
A dányi, községi jellegű elemi népiskolánál megüresedett férfitanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : a község pénztárából, havi előleges részletekben,
800 korona, államsegélyből 200 korona és 200 korona
lakbér; azonkívül esetleges korpótlék. Kötelessége : a
mindennapi és ismétlő tankötelesek törvényszabta
oktatása. Határidő: november 3-ig. Kérvények az
iskolaszékhez címezve, alulírotthoz küldendők. Dány
(Petmegye), 1909 október 17. Mattyasovszky Alajos,
igazgató-tanító.
" (2005 I I - í )
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Pályázatmeghosszabbítás a szeptember 16-iki számban megjelent p a d r a g i ref. tanítói állásra. Kérvények október 25-ig küldendők lelkészi hivatalhoz.
Iskolaszék.
(1905—1—1)
A s z ű c s i róm. kath. osztálytanítói állásra pályázat
hirdettetik. Javadalmazása: 1000 korona készpénz,
kertpótlék, egy bútorozott szoba. Pályázati határidő :
október 26-ig. Pályázatok az iskolaszéki elnökhöz
küldendők. Szűcs, u. p. Prancziavágás (Veszprém m.).
(2007—1—1)

Az

fertőtlenítése és portalanítása
„ F ó n a g y - f é l e
Dustless"-szel
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Dustless"-gyár:
E r d ő s

Játék a tanítók dolga,
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket használják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák
az 1. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához,
az új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva,
osztályonként 6 koronáért, a III. és IV. osztályokéihoz
pedig egyenként 5 koronáért Ziina Jánosnál Budapest, Vll., Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg.
(1496—XII—7)

A gyermek első tanítójának,
Juhay Antal gyakorlati veséi-könyvének példátlan
sikerét bizonyítja, hogy legújabban már az ötödik,
az új tantervhez és utasításhoz alkalmazott kiadása
hagyta el a sajtót. Kapható Zima Jánosnál Budapest, VIL, Thököly-út 45. Ára 6 korona. (1579-V1-6)
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Tankönyvek
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elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónőképezdék, valamint az ország összes tanintézetei számára a legújabb kiadásban nálam
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanárjelöltek részére kaphatók az összes forgalomban levő jegyzetek.
Állandóan raktáron vannak a világirodalom újabb és nevezetesebb termékei.
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek,
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára.
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Mindennemű fölrilágosítássul kénr.»éiígel szolgálok.
Részletes könyvárjegyzék ingyen!
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könyvkereskedő.

B

Budapest, II. ker., Fő-utca 2. szám.
(1338—X—8)
au,

r

iskolák

a tüdővész teqedésének meggátlására kötelező
miniszteri rendeletek alapján

u m n c T r c c i /
n l n U i L 1 Lolilx.

•ET
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József

és

alatt lehet megrendelni.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-48-38)

M0GY0R0SSY
CIMBALOM
kitüntetve: Budapest
1896, Pécs 1907, London
1908, Bécs 1907, aranyérmekkel és díszoklevéllel stb. Acél belső szerkezet feltalálója, szabadalmak a világ összes
kultúrállamaiban cimbalomra és gramofonra.
Hegedüosztály-vezető:
Bárány Dezső, híres mester. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak.
Kérjen árjegyzéket! Legnagyobb magyar cimbalomgyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, Rákóczi-út 71.
(934—26-15)

HAEMONITJMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít -.
PAJKR R E Z S Ő ésTÁRSA
BUDAPEST,
X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Részletfizetésre 8 koronától feljebb.
Tanerőknek külön százalékengedmény.

ANGSTER
orgona-

P c p r p l n o bármely kisvárosban vagy alföldi nagyt l o C i ClliC községben működő tanítópárral erdélyi
nagyközségből, kéttanerős állami iskolától egy tanítónő és egy tanító. Pósta, vasút helyben, két város
és nagyobb fürdőhely közvetlen közelében, gazdáikodásra kiválóan alkalmas vidék, kellemes szolgálati
viszonyok. Ajánlatok „Csere" cím alatt poste restante
(1735—III—3)
Marosvásárhelyre küldendők.

(63—52—11)

JÓZSEF ÉS FIA

és harmónium - gyára

PÉCSETT.
i

T á r s a

Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám

Ajánljuk kitűnő hangú és erős szerkezetű légnyomatú (pneumatikai)
orgonáinkat jutányos árak mellett,
művészies kivitelben. Baktáron
kitűnő hangú harmóniumok minden nagyságban (170 koronától 1000 koronáig). Mindennemű
javításokat, hangolásokat és átépítéseket olcsón vállalunk. Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
Alapíttatott: 1867. (655-26—11)

41.
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Iskolai és orgonaliarmóninmot ne
Tegyen, míg

REMÉNYI MIHÁLY
magyar hangszertelepének harmóniumról szóló árjegyzékét át nem
olvasta, mely ingyen és bérmentve
küldetik Budapestről, VI., Király-u58.
Gyakorló pedálos orgonák a legolcsóbb gyári árakon. Régi hangszerek
cserélése, vétele és javítása, kezesség mellett. Telefon 87—84.
(1200-30—11)
M a r v Áo M ó r a í tudományos műszerek gyára
iUUriiL 0 » Mlol Cl Budapest, VI.,Bulcsú-u. 7. Telefon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a am. m.
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint.
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok,
közetek stb. Állami és nem állami iskolák legcélszerűbb bevásárlási forrása.
(25—26—21)

Stampay ének- és imakönyve,
(XVI. kiadás. 25« oldal. 24 oldalas kotta ingyen.)
amely 30 és 50 filléres kötésekben, tízre egy ingyen
példánnyal kapható Köbölkúton, (Esztergom m.) jövő
tanévben áremelés nélkül bővítve lesz.
(1551—XX—3)

FEIWEL LIPÓT utóda
BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7.

Iskolapadok,
iskolaberendezések, tornakészülékek és
óvodaberendezések gyára.
Kívánatra
megküldi
újonnan
kiíj, adott árjeííy'< «ékét, ingyen
J és bérmentve.

készpénzért vagy részletfizetésre
legjutányosabb áron

EHRENTREU és FUOHS
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Huszár Aladár iskolai könyv- és papírkereskedésében
Szatmáron kaphatók a következő — minden tanítóés tanítónőnek nélkülözhetetlen — művek :

Gyakorlóiskolai Kalauz
szerkesztette Bodnár Gáspár a ped. tanára, ára bérmentve 2 korona, tecketerv a falusi, nem szaktanítós
gazdasági ismétlő-iskola részére. Összeállította Tölgyesi Lajos. Ára bérmentve 90 fillér. Az összeg előre
küldendő be.
(1674—VI—4)

SCHUNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. ÍJDVARI SZÁLLÍTÖ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(658)
BUDAPEST.
(52-20)
Föüzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV»,
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország

legnagyobb és villamos erőre
dezett hangszergyára

beren-

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Aijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Okleveles tanítónő kerestetik
magyar-német nyelvtudással, pusztára. Fizetése: 50
korona és teljes ellátás. Kötelessége: három gyermek
nevelése, testi gondozása és német nyelvre való okAjánlatok fényképpel és bizonyítványokkal
ellátva, okt. 25-ig Bartalis Béla, kántortanító címén,
Balatonfokajárra (Veszprém megye) küldendők.
(1962—1—1)

testvéreknél
B U D A P E S T , VI. ker., T e r é z - k ö r ú t 8 / k .
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Telefon 88—59.
(208—40—33)
reme

1K f n r í n t á r t
^ szabásban, elegáns kivitelI J l U I l U l u I l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot

l i r a i i K K F . és

Társa

úriszabé-ilzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20—52- 42)
P n n i . p | áll. tanítónő, gyönyörű, felsővidéki (m. k.
UöCI Cl vasgyári) nagyközségből (300 K lakbér), áll.
tanító, sok mellékessel, szőlővel, gazdálkodásra kitűnő.
1 tanítós alföldi iskolától (Máv. állomás 1 km.) bárhová egy helyre. „Ali. tanító", Szeged, Apáca-u. 23.
(1990-1-1)
8 tanerős, állami iskolától tanítópár.
Cím: Kercsedi, Lupény.
(1983—III—1)

Orgona-Rariiióiiiuinok,
elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban
szállít:
Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár,

STOWASSER J.
csász. és kir. udvari száUító. a
hangfokozó-gerenda, az Ocskaiés a Rákóczi-tárogató feltalálója.

BUDAPEST.
Főiizlet: II., Lánchíd-u.5.
Gyár: II., öntőház-u. 2.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű vonósés fúvóhangszereiv
Magyarorsz.legnagyobb vonös
és f ú v ó h a n g s z e r e k gyára.

Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bérmentve.
(35—52—42)
Tanerőknek külön kedvezmény.
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Pcprpl
tanítónő Alsószombatfalváról (Fogaras
D8CI Cl ru.). Cím: Községi óvoda. Géres, u. p. Erdőd
(Szatmár m.).
(1926—1—1)
K A gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel
(II.) 3 K; 48 csinos és dallamos előjáték (I. II.)
2-40 K. Zámbó Károly, Szeged-Rókus.
(1950-V-l)

Cserélek
Nyitramegyei Csejte nagyközségből, 5 tanerős, újonnan épült állami iskolától, bárhová. Perepatics Anna.
(2000-1-1)
A Vaday-Szász-féle

Részletes Tananyagbeosztás

P c p r p l n p Budapest bármely külvárosába, Szolv o C I ClilOj nokra, Szatmárra vagy Nagyváradra áll.
tanítónő, törvényhatósági joggal felruházott nagyvárosból. Cím: „Áll. tanítónő", Szilágysomlyó, poste
restante.
(1943—1—1)

mindenféle iskola részére. Egy vaskos kötet 3 K 50 f.
Kapható csakis VADAY JÓZSEF ig.-tanító címén,
Nagyváradon. (Heti és havi beosztás.) (1739-IV-4)

FladÓ
6változatú, előljátszó, pedálos orgona hely
J j l a l l U szűke miatt minden elfogadható árban. Peppert
Nándor fia, Szombathely (Vas m.). (1763-111-2)

Magyarország Vármegyéi

P c o r ó t ' t o r P C Pest közelében, áll. tanítónő, gVöU o O Í C l HCICO nyörű vidékű városból. Cím : „Áll.
tanítónő", Németbogsán.
(1776-1-1)
p _ „ „ I 1 minden iskolával bíró nagy városban működő
UdUlUl ^11. tanító. Tanonciskolái jövedelem 60 " K.
Ajánlatok „Előnyös csere" alatt poste restante, Budapest, főpósta intézendők.
(1957—I—1)
I f i n Syönyörii magyar dalt 2 szólamra, iskolai szép
1 " " szöveggel, tartalmaz a Kis Muzsikus. I—II. füzet
1 K 60 f. Különálló „Szövegkönyv", falusi iskolák
részére, 40 f. Jósvay Gábor kántortanító, Poroszló
(Heves m.).
(1930—VI—2)

Jelesebb nevelönöt keresek,
ki III. polgárista leányomat a magánvizsgálatra előkészíti. Német, francia nyelv és zongora tanítása
szükséges. Korosabb nő előnyben részesül. Pályázatok,
teljes ellátáson kívül, a fizetési igény megjelölésével, Gerendy Istvánnéhoz küldendők, Sövényfalva
(Kisküküllő megye).
(1620—1—1)

Róm. kath. nevelőnő kerestetik
pusztára két kisleány mellé, elemi osztályok tanítására. Zongora, német nyelv és a háztartásnáli segédkezés megkívántatik. Fizetés: 50 korona, teljes
ellátás. Ajánlatok bizonyítványmásolatokkal Galgóczy
Antalnéhoz, Pusztatőnye, u. p. Alistál, küldendők.
(1991-1—1)

József fonomimikai eljárása a l e g jobb. Kérjen prospektust. Kiadja
az „Első Galántai Könyvnyomda,
Galánta" (Pozsony m.) A miniszteri
engedélyezés száma 4828/1905.
(1864—VIII—3)

Iskolatáblai térképrajzokban. A módszeres földrajztanítás nélkülözhetetlen segédeszköze. Ára 55 fillér.
Bármely kézikönyv mellett használható. Kapható:
Vaday József közs. isk. igazg. címén, Nagyváradon.
(1767—IV-4)

Osztatlan népiskoláknak
csendes foglalkoztatáshoz legalkalmasabb segédeszköz minden osztályban a Helyesírási G y a korlatok II—VI. oszt. számára, egy füzetben.
Ára 30 fillér. Kapható Vaday József közs. isk.
ig.-tan. címén, Nagyváradon.
(1655—IV—4)
gy

fiúgyermekhez

keresek pusztára oly alkalmas

róm. kath. vallású, fiatal nevelöt,
ki a gyermeket az elemi iskola II. osztályára előkészíteni képes. Fizetése : teljes ellátás és havi 30 korona.
Bizonyítványokat címemre : Tukaszilágypuszta, u. p.
Tiszacsegére kérek küldeni. Piacsek István.
(1820-11—2)

Az előfizetési és hirdetési díjak
nem a szerkesztőségbe, hanem a
kiadóhivatalba küldendők be, következő cím alatt:

A Néptanítók Lapja
Tekintetes Kiadóhivatalának
Budapest,
I. ker., Vár, Iskola-tér 3. szám.
"polgár sákdor
orv. mű- és kötszerésznél

Minden tanító készen kapja
az általa vezetett osztály tananyagbeosztását, óratervét, órarendjét és haladási naplóját, minden
osztály részére. Kapható kizárólag Dosztál Kálmánnál, Dicsőszentmárton. Áijegyzék ingyen.
(1800—IV—4)

Szerény igényű nevelöt keresek

(Bpest, VII., Erzsébet-körút 50.)
legjutányosabban beszerezhetők
a legjobb találmányú s é r v kötök, összes betegápolási
eszközök és kötszerek, haskötök, egyenestartök, orthopédiai f ű z ö k és járógépek,
valamint m ű l á b és m ű k é z
saját műhelyében a legpontosabban készül. Képes árjegyzék
ingyen és bérmentve, csak megadandó, mily tárgy szükségeltetik.
(449—20—15)

a téli hónapokra. Megkeresések „Pusztai iskola",
Szerep (Bihar), címre küldendők.
(1955—H—1)
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Budapest, 1909 október 28.

NÉPTANÍTÓK LAPJA.
KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
Intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
Iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.
SZERKESZTŐSÉG:
BUDAPEST, VIII. KEB., BÉBKOCSIS-ÜTCA 16. SZÍM.

M. K I R .

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — A* előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egyhasábií sora 1 korona. Exek a díjak is
előre a kiadó hivatalba küldendők.
KIADÓHIVATAL:
MAGI. K1B. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB 8.

K é z i r a t o l t a t n e m ad.T3.nlc v i s s z a .

Tudomány — hatalom.
(—r) A minap fővárosunk közelében
egy francia mérnök felszállt a földről a
levegőbe. A gép, mely az embert felvitte a levegő-égbe, emberi
találmány;
a mozdulatlan szárnya, a villám gyorsaságával pergő csavarja, utolsó motorszöge, minden mesterséges rajta. Bár a
gólyamadár természetével húzott el a
mező fölött, de azért ember-ész számítása kormányozta. A leáldozó nap aranypalástot terített a zúgva szálló gépre;
valóban, a tudomány jelent meg a magasban, királyi trónusán.
Több mint százezer magyar nézte
Blériot
Lajos felszállását. Nem akadt
senki, akire e látvány mély hatást ne
tett volna. Az az ősrégi vágyakozás
szakadt fel az emberek lelkéből, melyről azt írta a mi költőnk: Törjön is mind
ég felé az, ami gyöngy; Hadd maradjon gyáva földön a göröngy. Bár reszketett a levegő az emberek örömkiáltásaitól, a százezernyi tömeg mégis
bámulatosan fegyelmezte magát. Megállott helyén és megvárta, míg a több
kilométer távolságra elszálló gép újra
közelébe jött. Oly hatása volt e jelenetnek, mely az emberi szívet jobbá,
gazdagabbá tette.
Bizonyos, — mindenki érezte — hogy
nagy hódító jár a levegőben. De nem
az a hódító, aki véres háborút vagy

szolgaságot hoz az emberre; nem az,
akinek nyomában szenvedés és gyűlölet
jár. Hanem az igazi hódító, aki szabadságot hoz és szeretetet oszt mindenkinek. Olyan földi hatalom, olyan koronás király, akinek nincsen ellensége,
aki fegyver nélkül elfoglalta az egész
világot. Csak egy példát tud erre a föld
története; az alázat útján a tisztaság
köntösében csak maga az isteni Szeretet
tudta így meghódítani a világot. Egy
hatalom van az égben: a szeretet; és
egy hatalom lakik a földön: a tudomány.
Tulaj donképen nem a francia aviatikusról van itt szó. Beszélik, hogy
mikor a földre szállott Blériot, József
főhercegünk sietve, izgatottan ment hozzája, hogy megszorítsa benzines kezét;
a népáradat pedig áttörte a kordont,
hogy a mérnököt vállaira emelje. Ez az
őszinte öröm és az elragadtatás érzései
valójában nem az ismeretlen férfiúnak
szólottak, hanem a levegő hatalmas
hódítójának. Nem a személyért, hanem
az eszméért újongott Budapest népe. Egy
percre átérezte ez a nép, hogy király
és koldus valóban egyenlő. A francia forradalom küzdelmei és a népek szabadságharcai nem szolgálták oly eredménynyel az egyenlőség és testvériség elveit,
mint ez az egy francia. Amit egykor
nem hitt volna el a francia főúr, hogy
a francia parasztban is ugyanaz az emj! \
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ber él, aki benne: azt a hitet mintegy
fölmagasztalta Blériot felszállása.
Hallottam jól öltözött férfiakat, akik
közvetlenül a felszállás előtt is kételkedtek a sikerben. Voltak, akik egyáltalán nem hitték el, hogy a felszállás
lehetséges. Bizonyára ezeknek az embereknek lelke tele lett bizalommal. Ha az
az egész százezernyi tömeg mind hitevesztett emberekből állott volna, akkor
is égő hitet fakasztott volna bennük ez
a látványosság. Önkénytelenül kérdi meg
önmagát az ember, vájjon hol áll meg
és egyáltalán megáll-e az emberi lángész? Ennek a büszke kérdésnek gőgjét
azonban szerte enyhítette az emberek
arcán ragyogó gyermeki öröm. Menjen
el Blériot mindenfelé, ahol egy város,
egy ország,, egy nemzet elvesztette hitét
jövőjében. Szálljon fel diadalmas gépjével a levegőbe és emelje fel a magasba
magához és tudományához a végtelen
szenvedést és nyomort.
És ti magyar tanítók, mikor olvastatjátok kis híveitekkel a Rákosi szántó
dalát: Miről apám nagy búsan szólt,
Hogy itt hajdan szebb élet volt . . .
beszéljétek el növendékeiteknek a rákosi
szántó e diadalmas eseményét, neveljetek belé a kis szívekbe új, nagy hitet
arról, hogy szebb, boldogabb élet lesz
egykor Rákos mezején . . .

Nagy gondolatok.
írta: Iióródi/
Miklós.
A neveléstudomány, mivel tárgya az emberi
test és lélek, az évezredek fonalán mindig a
fölmerült nagy eszmékből és nagy eseményekből táplálkozott, a legkiválóbb eszmehordozók
adtak neki tartalmat és mindig a legújabb eseményekhez alkalmazkodott, ami nem is lehet
máskép, hiszen az ember s így nevelése is kénytelen a változó körülmények szerint idomulni.
Lykurg nevelési rendszerét a spártai ifjú époly
kevéssé nélkülözheti, mint Mózesnek a sinai
pusztában megírt nagyszerű törvényeit, s a
kereszténység környezetébe került ifjúság eszmei
kényszer hatása alá került, hogy a keresztény
neveléshez igazodjék. Rousseaut, Lockét, avagy
Tolstojt kortársaik gondolkodásukból ki nem
dobhatják s Verulami Bacót, Kepplert, Newtont
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stb. kortársaik egyenesen irányadóknak tekintették.
Ebben a tudatban a neveléstudomány elméleti
és gyakorlati munkásai semmiképen sem kerülhetik el, hogy azokat a nagy eseményeket és
nagy gondolatokat, amelyek tetőpontjukat épen
a most folyó évnek legutolsó hónapjaiban,
augusztusban és szeptemberben érték el, figyelmen kívül hagyják, sőt esak akkor járnak el
helyesen, ha azokat tudomásul véve, helyesen
felfogják és korszerű nevelésüket ama gondolatok
hatása alatt igyekeznek érvényesíteni. Mik is
voltak ezek?
1. Repülőgépek és kormányozható léghajók
versenye Francia-, Német- és Olaszországban.
2. Örvoskongresszus Budapesten.
3. Nagy, vallásos irányú gyűlések Magyarországon és Németországban, még pedig úgy
kath. nagygyűlések, mint protestáns gyűlések.
Csak kissé kellett volna figyelemmel kísérni e
nagy eseményeket s a szemlélőnek nyomban
feltűnik, hogy itt nem kicsinyes és nem tisztán
a mi korunkat érdeklő küzdelmek és vívmányok
forogtak és forognak szóban, hanem olyan szempontok, amelyek visszanyúlnak igen valószínűleg
még a történelemelőtti korba is és előre vetik
árnyékukat a legtávolabbi jövőbe. A repülés,
mint repülés, magában bölcseleti szempontból
nem jelent többet, mint egy kőbalta, avagy egy
kovaszigony az ősember kezében, de mint fokozati tünemény, keresztül a vasút at on, automobilokon, villamos vasútakon, gőzhajókon, dróttal
és drót nélkül készült távírókon, hallatlan és
rendkívül bámulatos, — ha nem néznék szójátéknak — fölemelő gondolatot foglal magában.
Annyit jelent, hogy az ember elméjével és ügyességével hatalmába igyekszik keríteni az összes
természeti erőket és mintegy isteni erővel körül
akarja hálózni a szárazföldet, a vízóceánt és a
légtengert, hogy ne legyen fizikai erő ezen a
földglóbuson, amelynek ő parancsolni nem tudna.
A repülőgép a fizikai téren körülbelül ezt a
legmagasabb igényt fejezi ki, s ha Kepplerék
és Newtonék világnézletet döntöttek le és világnézletet alkottak azzal, hogy földünket beléhelyezték elménkbe is, oda, ahová illik, Blérioték
és Zeppelinék nem kevésbé fognak világnézletet
alkotni azzal, hogy a golyóbis fölötti uralmat
mintegy befejezik. Igaz, hogy ma még neveléstudományi szempontból nem áll ott e kérdés,
hogy az ifjúságot valamely praktikus irányba,
efelé a kérdés felé tereljük, de épen nem tudhatjuk, hogy mit hoz a holnap. Annyit pedig
már a mai nap is elhozott, hogy figyelmeztessünk minden ifjút ama büszke emberi gondolatra, hogy a természet erői, legalább a nagy
mechanikai erők itt a földön hatalmunkban
vannak s módunkban áll a föntebb említett
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kőbalta és a repülőgép között az emberi tevékenység mérhetetlen eredményeire rámutatni.
Talán kisebb kérdés a, budapesti nemzetközi
orvosi kongresszus? Épenséggel nem. Ha a
nagy természeti erők rabszolgáinkká váltak,
akkor elkerülhetetlenül szükséges, hogy mi testünkkel és szellemünkkel azok felett uralkodni
is tudjunk. Ám ehhez egészséges test s egészséges lélek is kell, minélfogva épen nem véletlen, hogy a ma élő emberiség legképzettebb
elméi összegyülekeznek tanácskozni afölött, hogy
melyek volnának azok a tudományos módozatok,
amelyek segélyével az emberiséget, amely külső
dolgaiban olyan roppant haladással dicsekedhetik, belsőleg is annyira megerősíteni, hogy
ezen a nagyszerű földgolyón uralkodni és azt
élvezni képes legyen. Szerény nézetünk szerint,
ebben az irányban sokkal hátrább vagyunk s
még rendkívül hosszú útat kell megtennünk,
hogy a mechanikai téren elért eredményeket
csak meg is közelítsük. Az anyag és erő világában ma már meglehetősen otthonosak vagyunk,
mert a villámtól többé nem félünk, a légtenger
hullámzásai époly kevéssé imponálnak, mint az
ősóceánok apályai és dagályai. Ám a következő
fokozat, „az élet" világa, még mindig mélységes
titok az ember előtt s a „vis vitális" exponensei
előttünk merőben ismeretlenek. Mélységes sejtésekkel pillantunk e titokzatos világba és sóhajtozva kiáltunk fel: vájjon-vájjon, te titokzatos
élet, fel fogod-e nyitani ablakaidat, hogy azokon
keresztül az emberi szem bepillanthasson ? Merész
hittel hisszük, hogy igenis fel fognak nyílni
legalább annyira, mint amennyire a fizikai világ
ablakai felnyíltak. Meg fog születni a növényi
test reszarányosságának vagypazar színharmóniájának, a növényi magvakban lekötött titokzatos
erőknek Kepplerje, el fog jönni a nagy Newton,
aki az állati és emberi test csodálatos szövevényeinek egységes elvét egyszerű arányokba
foglalja majd. Ez a sejtés olyan emberi érzés
ma már, amely elől kitérni nem lehet s nekünk
úgy látszik, hogy Uruguaiból, Paraguaiból,
Tokióból s a földgolyó legkülönbözőbb pontjairól ez az izgató gondolat, ez a mélységes
sejtés s az a vágy, hogy e titokhoz közelebb
férkőzhessenek, hozta össze azokat, akik nap
nap után az élettünemények megfigyelésével
foglalkoznak. Es nem közönséges látvány volt
a 30—40 — 50 év óta kutató elméknek, kik a
mikrokozmos milliárdjai között töltötték életüket, véghetetlenül érdekes megnyilvánulásai.
Már-már jelentkeznek az elmék, akik egységesítenek, akik az élő szervezetek különféle, végtelen soknak látszó megnyilvánulásai között
csaknem a magaslaton lévén, általánosságokat
pillantanak meg. S ha az életerő titka még nem
is villant fel előttük, de az életerő uralma alatt

LAPJA.

3

működő és csoportosuló fizikai erők ismeretének
akkora komplexumával dicsekedhetnek, hogy a
repülőgépesek és a dróttalan távirósok minden
utógondolat nélkül odanyújthatják kezüket,
mondván: munkatársaink a mikrokozmos világában, velünk párhuzamosan haladtok.
Midőn az ember a körülötte és a benne élő
világ ilyetén megismerésén merész lépésekkel
dolgozik és halad előre, ugyanakkor összejönnek
a népek, különösen a filozóf népek, a németek
és a magyarok, s fensőbb, magasabb kérdéseket
vetnek fel az emberi élet céljairól s az emberi
élet jövőjéről és boldogságáról. Ez a háromféle
tünemény összevetve, mind annak a nagyszerű
szokrateszi tételnek szolgálatában áll, hogy:
„Ismerd meg tenmagadat". Az önismerethez
szükséges ismernem környezetemet, testemet, és
a legnehezebb megismernem önlelkemet, amivel
a harmadik nagy munkairányzat szintén augusztus
végén és szeptember elején a nagy, vallási irányzatú gyűléseken foglalkozott. Ezen a ponton
talán az egész földgolyón ezidőszerint olyan
magasságra senki sem emelkedett, mint hazánknak egyik nagy fia, a bölcselet és szociális élet
büszkesége, Prohászka Ottokár. Merész kérdést
vet fel. Épen az előbb elmondott nagyszerű
vívmányok és eredmények hatása és szemlélete
alatt elmerülve, midőn rámutat a kétezeréves
kereszténység óriási programmjára, ekként állítja
fel mindenképen bátor és mindenképen csodálatraméltó kérdéseit: „Szükség van-e még reánk?
Boldogul-e a világ nélkülünk ? Bokkant szolgái
vagyunk-e mi a kultúrának, kik nagy nyugdíjat
élveznek s kiknek tisztességes eltakarítását nehezen várják, vagy pedig az emberiség barátai,
akikre az élet és az erő titkai bízattak ?"
Első tekintetre látszik, hogy e kérdések s a
föntebb érintett óriási tudományos haladás között a legbensőbb és a legszorosabb összefüggés
van. A nagy szónok nem is hátrál meg e hatalmas tünemények előtt s nyiltan kimondja, hogy
vannak a társadalomnak, különösen pedig a
művelt társadalomnak hatalmas rétegei, akik
épen a tudomány hallatlan vívmányaiban bizakodva, azt mondják, nincs szükség a kereszténységre. El kell ismerni, hogy azoknak, akik a
morális erőket akarják kellő világításba helyezni,
s így Prohászkának is, a legrettenetesebb helyzetük van, mert a tudomány, algebrával és mérővesszővel kezében, lépésről lépésre, matematikai
pontossággal igazolja állításait, mindent mérlegre dobhat, mindent óraszerkezetnek vethet
alá s pontosabbnál pontosabb igazságokat állíthat fel, míg ellenben az erkölcsi erőknek s
különösen a hitnek védői veszedelmes magaslatokon járnak, ahova még sem az algebra, sem
a mérővessző, sem a mérleg el nem jutott s
óriási erőt kell kifejteniük, hogy szavaikkal a
43*
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lelkek mélységeit mozgásba hozva, állításaik
igazságát nem annyira beigazolják, mint átéreztessék. S ezt a roppant feladatot szinte
félelmes erővel oldotta meg a szegedi naggyűlés
szónoka, midőn három hatalmas érvvel igazolja,
hogy hiábavalók a technikai vívmányok, mert
„technikai erőt sokat, ellenben morális erőt
keveset termel a mai társadalom; repülőgépeken
emelkedik, de az ideálizmus magaslatáról lezuhan;
szervez tömegeket, de szétszakít egyedeket;
társadalmi harmóniáról álmodozik s diszharmóniába kergeti az embert; gócpontokat létesít
ipari, társadalmi törekvéseknek, de az embert
megfosztja központjától, súlypontjától, nincs
morális alapja, nincs jellemet nevelő rendszere,
nincs ideálizmusa, nincs erkölcsi ereje; állapota
a világnézlet és erkölcs dolgában chaotikus;
megérti valahogy a világot, de nem érti meg
magát sehogy sem; hódít, foglal, nyer tért, de
önmagát elveszti". Épen ezért, mint mondja:
„a kereszténység hivatása nem változott, hivatása nem szűnt meg, hordoznia és fejlesztenie
kell az emberiség erkölcsi életét, mely a harmonikus, erős, boldog embert adja. Ebben a kereszténységet senki sem helyettesítheti, de legkevésbé
a vallástalan modern kultúra".
Ezek után három nagy érvét fejti ki, elmondván, hogy az erkölcsiség ideális tényezőit
s az azokról való szilárd és lelkes meggyőződést
a kultúrából nem meríthetjük, azokat a keresztény hit adja. Ez után második érvében szembeszáll azzal a mindinkább elharapódzó nézettel,
hogy lehetséges erkölcs vallás nélkül is. Itt fölemlíti azt a szemrehányást, amelyet sokszor nem
is ok nélkül hánytorgatnak, hogy amíg a kereszténység hivatott képviselői a vallásosságot s a
hitet elsőrangú föltételnek tekintik, nagyon elnézők az erkölcsi gyöngeségekkel szemben, s e
pontnál rendkívüli erővel hangsúlyozza, hogy
neki nem kell sem vallás erkölcs nélkül, sem
erkölcs vallás nélkül. Harmadik érvében pedig
hirdeti, hogy a kereszténység nélkül nincs forrás,
amelyből az ember lelkesedést, tehát lendületet
nyerhessen. Itt mondja ki a nagyszerű axiómát,
hogy: „az erkölcsöt nem hordozó s nem fejlesztő vallás kompromittálja önmagát. Ez nem
az evangélium szelleme s olyan vallásosság, mely
tömjént gyújt, de a szíve hideg; mely aranyos
gyertyatartókon lángot ápol, de a lelke sötét;
imádkozik ajkkal, de a keze véres; mely misét
szolgáltat, de maga áldozatot nem hoz; mely
kegyelmet kér, de maga nem ad; mely templomokat épít, de fejét a szegények átka borítja".
Rámutat, hogy a vallásosság nem kíván remeteséget s azt mondja: „Én ugyanis a kereszténység gyöngeségének tartom, ha valaki azt hiszi,
hogy a közélet, a kereskedői, ipari, technikai,
hivatalnoki élet nem lehet igazán keresztény
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s azt gondolja, hogy aki keresztény életet akar
élni, annak a pusztákba és a kolostorokba keU
vonulni. Krisztus ellentmond e felfogásnak. 0
nem lett stilita negyven kilométernyire Antióchiától, hanem iparos, kézműves lett és példát adott
arra, hogy hogyan kelljen az egész életet az ő
szellemében és példája szerint kialakítani." L?gnagyobbszerü pedig eme kijelenté.-e: „Kerülni
kell azt a látszatot, mintha az emberi élet értékeit s földi céljait megvetnők vagy kicsinybe
vennők, mintha mi azt gondolnók, hogy ezek
megvetésében és letörésében áll a tökéletesség.
Ferde irányzat s elmaradott gondatlanság azt
hinni, — úgymond — hogy csak az ima, a
böjt, az alamizsna jócselekedet, de hogy az egész
emberélet s annak összes értékei nem lehetnek
erkölcsileg jók ; mert Isten gondolatai mind színaranyok lehetnek, ha jószándékkal és jóindulattal végezzük."
Tudomást kellett vennünk erről a nagyszerű
hármas tüneményről nekünk, akik neveléssel és
tanítással foglalkozunk s akik arra törekszünk,
hogy az ifjúságban világnézletet hozzunk létre.
És noha minden kétségen felül áll, hogy Zeppelin ballonja, az aviatikusok félelmes szárnycsattogásai s a japáni egyetemi professzor megremegtető bacillusai, melyekkel e bátor ember
szembeszállva visszatereli azokat, hogy embertársait meg ne támadhassák, nagy mértékben
fokozzák a földi jólétet, boldogságot és büszke
öntudatot, s noha e tudósok félelmes előnyben
vannak a nagy moralistával és szociológussal
szemben, mert amit mondanak, azt szembeszökően
igazolni is tudják s a tévely távol áll tőlük:
mégis, s talán annál fokozottabban, a szegedi
hatalmas szónok felé fordul tekintetünk, kiben
milliók és milliók gondolata tör elé s ugyanannyi vágy nyer kifejezést, abból a célból, hogy
a sárba, a porba lehullni kezdő emberiség helyére, a nagy fensöbb erők igénybe vételével,
fennen szárnyaló és törhetetlen jellemeket neveljünk, akik ha automobilon száguldanak, vagy
biplánon szelik át a légóceánt s akik ha a
mikrokozmos veszedelmes lakóival szemben teljesen vértezve vannak, egyúttal erősek, szilárdak
legyenek az eszményiségben is. S akiknek szívéből és lelkéből úgy áradjon szét a szeretet nagy
elve, amint látjuk, hogy valahonnan valami
titokzatos erőforrásból az a nagy természetben
és az emberi lélekben szétárad.
— Ifjftsági daloskörök

szervezése. Ap-

ponyi kultuszminiszter az iskolai év beálltával
újból megbízta Hacld N. Lajo3 országos énekfelügyelőt a vidéki iskolák dalosköreinek szervezésével. Hackl főleg a nemzetiségi vidékek iskoláiban fogja megalakítani a magyar dalosegyesületeket.
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A népiskolai énektanítás
főbb kérdései.
— Negyedik és befejező közlemény. —

írta: Seprődi

János.

Amint mindnyájan tudjuk, világszerte két
ellentétes áramlat küzd egymással. Az egyik
ragaszkodik a hangjegyírásnak századok alatt
kifejlődött eszközeihez és arra törekszik, hogy
a jelenben irodalmilag érvényes hangjelzéseket
tanítsa meg s azok segítségével vezesse el a
tanulókat a kitűzött célhoz, t. i. a hangjegyről való éneklés tudományához. Mivel e rendszerben minden zenei hangnak megvan a maga
abszolút helye, neve és jelzése, nevezik ezt
abszolút- rendszernek.
Sokan ezt nagyon nehéznek tartották és
t a r t j á k ; ezért századok óta újabb meg újabb
próbálkozások történtek részint a hangjegyírás
egyszerűsítése, még inkább a tanítás könnyítése céljából. Népszerűségre jutottak ezek közül azok a rendszerek, amelyek fölöslegesnek
mondják a hangok abszolút jelzését s csupán
a hangok közt lévő viszonyok (relációk) jelölésére törekesznek. Ezek az úgynevezett rélatívmódszerek, amelyek a zenei hang magassági
viszonyainak jelzésére számjegyeket, betűket
vagy szótagokat használnak. Közülök messzire
kiválik az úgynevezett szolmizáló - módszer,
amely semmi egyéb, mint a híres középkori
bencés-szerzetes Arezzói Guidó módszerének
fölújítása és a jelenkori fejlődéshez való alkalmazása.
Az abszolút módszer tulajdonképen csak a
szolmizáló-módszerrel áll szemben, amely utóbbi
európaszerte ijesztő gyorsasággal hódít s amely
mellett a többi relatív-módszert megbukottnak
tekinthetjük. Ez a kettő azonban oly élesen
szemben áll s különösen a szolmizáló - módszer
hívei annyira türelmetlenek és fanatikusok,
hogy amint tapasztalásból is tudom, igen nehéz közöttük igazságot tenni.
A mi népiskolai tantervünk úgy tette túl
magát ezen a kérdésen, hogy egyszerűen nyitva
hagyta és a kettő között való választást a
tanítókra bízta. A tanterv igen helyesen cselekedett, hogy olyan kérdésben, amely még érvényesen eldöntve nincs, határozott állást nem
foglalt. De véleményem szerint az utasításoknak részletesebben meg kellett volna húzni a
kettő közti párhuzamot és a tankönyvíróknak
okvetlenül meg kell tenniök a választást; mert
ezt a kettőt csak űgy könnyedén összeönteni
nem lehet. Mindeniknek más az alapelve, más
a célja s különbözik a kivitele.
Bár Sztankó B ; la tankönyvei e tekintetben
is nyomon kísérik a tantervet, jelzett művének
a megjelenését érdeklődéssel vártam. Mert azt
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reméltem: ha a tantervben és tankönyveiben
nem is akarta ezt a kérdést élére állítani, a
történeti fejlődés magaslatáról olyan párhuzamot von e két ellentétes rendszer közt, amely
ide vagy oda eldönti a kérdést.
De sajnálkozva kell megvallanom, hogy könyvének ezt tárgyaló része (130. és köv. 1.)
sehogy sem elégítheti ki a várakozást. Szépen,
tanulságosan fejtegeti a történeti egymásutánban fellépő rendszereket s mikor az összehasonlításra kerül, egyszerre elhanyatlik a fejtegető
tárgyalás. Szerzőnek majd minden törekvése
oda összpontosul: kimutatni, hogy- az abszolutés szolmizáló-módszer megfér egymás mellett,
mert a kettő között nincs kibékíthetetlen ellentét. Sőt ez a békítő szándék megakadályozza
abban is, hogy legalább e két módszer előnyös
és hátrányos oldalait világosan, határozottan
előadja.
H a Sztankó Béla több mint húszéves gyakorlati ós elméleti velefoglalkozás után sem
tudja ezt a kérdést eldönteni, okvetlenül azt
jelenti, hogy ez a kérdés még most sem ért
meg a döntésre. Nincs még sem mellette, sem
ellene annyi adatunk és tapasztalatunk, hogy
nyugodt lélekkel akár egyik, akár másik mellé
állhassunk.
De annak, úgy hiszem, itt az ideje, hogy e
kétféle rendszer előnyeit és hátrányait egybevessük. Abban a reményben teszem meg, hogy,
ha a kérdést végleg el nem is tudom dönteni,
hozzájárulok ezzel a tisztázásához.
Az abszolút-rendszer ellen egyebet nem tudnak fölhozni, csak azt, hogy nehéz. Ez a vád
tulajdonképen nem a módszer, hanem az egész
zenetudomány ellen szól és nagy mértékben túlzott. Ez a vád még a középkorban tapadt a
zenetudományhoz, amikor a zenetudósok, mint
más szakok tudósai is, csakugyan inkább ködbe
burkolni igyekeztek a tudományukat, hogy a
laikusok előtt annál nagyobb legyen a tekintélyük. De Arezzói Guidó óta sok idő eltölt s
az egyházi hangnemeket feltüntető, bonyolult
rajzolatú Guidó-féle tenyér (Manus Guidonis)
ma már csak kuriózum. A zeneművészet újabbkori fejlődése, a két dar- és moll-kategóriának
megállapítása, annyira egyszerűvé és világossá
tették a mai zenei rendszert, hogy annak megtanulása semmivel sem okoz nagyobb nehézséget, mint akármelyik más tárgyé. Sőt merem
állítani, hogy a mennyiségtannál, fizikánál és
bölcsészetnél határozottan könnyebb.
Akik ezt mégis hirJetik, vagy a régi babonaságból teszik, vagy ami valószínűbb; tárgyi
nehézségnek gondolják azt ami tulajdonképen
a módszer rosszul való alkalmazásának a következménye. Ha valaki azzal kezdi a tanítást,
amint ez sajnos, ma is elterjedt, hogy fölírja
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a táblára a C-dur hangnemet és utána a többi
24-et s egyebet nem csinál, mind csak azokkal gyötri a tanulókat, természetesen nem ér
el semmi eredményt. Ennek azonban nem a
zenetudomány s nem is az abszolút - módszer
az oka, hanem egyszerűen az, hogy minden
józan ész és pedagógiai igazság ellenére akar
tanítani.
Én legalább erősen meg vagyok győződve
arról, hogy a jelenlegi zenei rendszer az abszolut-módszer helyes alkalmazásával egészen jól
megtanítható s vele annyi eredményt elérhetünk,
amennyit más tárgyak tanításától is megvárunk.
Ez azonban egyáltalában nem zárja ki, hogy
még könnyebbé és sikeresebbé ne igyekezzünk
tenni az énektanítást. Nem lehet tehát rossz
néven venni, ha akár minden nap — amint
csakugyan szinte történik is — ú j meg új
módszerek támadnak. De meg kell vallanom,
hogy ameddig az én ismeretem elér, eddig
egyetlen-egy olyan módszert sem ismerek,
amely megérdemlené, hogy érte az abszolútmódszert s a vele együtt járó egész mai zenei
rendszert eldobjuk. Nem tartom ilyennek a
szolmizáló - módszert sem, jóllehet világszerte
ellenállhatatlan erővel törtet előre s készül
kiszorítani minden más módszert.
A szolmizáló módszer legfőbb erénye, hogy
könnyen lehet vele eredményt elérni. És ez a
könnyüség csakugyan nem babona, mint az
abszolút-módszer túlzott nehézsége. Ezen tulajdonsága miatt terjedt el olyan hirtelen és
annyira.
De vájjon a legrövidebb út-e egyszersmind
a legjobb és legcélravezetőbb ? És kimeríthet i-e
valamely módszer tartalmát egyedül a könynyűség? Hiszen a hallás utáni tanítás is elég
könnyű s azzal is lehet gyors eredményeket
fölmutatni!
A szolmizáló - módszer könnyűsége, amint
hívei hirdetik, abban van, hogy 24 hangnem
helyett csupán egyet tanít. Hát ez csakugyan
nagy könnyüség, de pedagógiailag épen ebben
van ennek a módszernek a legnagyobb gyöngesége is. Az e módszer szerint tanulók vígan
éneklik nem csupán a tantervben kijelöt 3
kereszttel és 3 í?-vel jelzett dallamokat, hanem
az 5—6 előjeggyel ellátottakat is. Anélkül
azonban, hogy fogalmuk volna magáról a
hangnemről és hangsorról s értelmét tudnák
venni annak a sok ákom bákom jegynek, mely
az eléjük tett kótázatot tarkítja. Sőt erre nézve
olyan tanításokat kapnak, amelyek homlokegyenest ellenkeznek az igazsággal is, a zenetudománnyal is. Kecskés Ernő például, aki
nálunk legkomolyabb híve ennek a módszernek, azt tanítja, hogy az előjegyzések csupán
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a do megállapítására valók s egyébként számba
sem kell venni őket; a kettős keresztről és
kettős U-ről pedig azt mondja, hogy „az éneklésnél csak egyszerű felemelő és leszállító
jeleknek tekintendők" *
Hogy a tanulóknak fogalmuk sincs a különböző hangnemekről s mégis leéneklik azokat,
ezzel a szolmizálás hívei nagyra vannak; pedig
e tanítási eljárás pedagógiailag semmivel sem
különb annál, mikor a mennyiségtanból tudja
a tanuló valamely tétel levezetésének mechanikus egymásutánját, de hogy mit miért csinál,
mi miért történik, egyáltalában nem érti.
Vannak, akik ma is minden lélektani és
pedagógiai józanság ellenére így tanítják a
mennyiségtant s tán emiatt van, hogy a szolmizáló-módszernek ez a főbenjáró hiánya nem
kelt olyan visszatetszést, aminőt megérdemel.
Zavarja különben a tisztán látást az a téves
fölfogás is, hogy ebben a módszerben az idegen
eredetű szótagoknak (do-re-mi . . .) ugyanaz
volna a szerepük, mint a gesztusoknak, kézjeleknek az olvasás fonomimikai módszerében.
Hát ez határozott tévedés. Ha a fonomimikai
jelek jól vannak összeállítva, — de sajnos, nincsenek sem eléggé megmagyarosítva, sem eléggé a
gyermeki értelemhez szabva — mindenik térbeli képzetet ébreszt fel, amely fölkelti a hallásbeli képzetet s így könnyítő eszköz arra,
hogy az illető hangképzet az öntudatba jusson
és ott megmaradjon. Efféléről a szolmizálásnál
szó sincs. Ott az értelmetlen do szótag és
társai mögött nincs semmiféle térbeli kép, ami
a hallásbeli képzetet elősegítené. Ami van, az
a vonalrendszertől van. És azok a szótagok
tulajdonképen a vonalrendszertől felkeltett térbeli képzetet is nem hogy felhasználnák, de
egyenesen lerontják. Hiszen bármilyen fekvésű
az a dallam, ugyanazok a szótagok szerepelnek
az éneklésénél s így ez a módszer egyenesen
megakadályozza az abszolút zenei hallás kifejlődését.
De a kettő közti nagy különbséget legjobban mutatja, hogy míg az olvasás fonomimikai módszerénél a kézjelek azonnal elmaradnak,
mihelyt az öntudatban megerősödtek a szükséges hangképzetek, addig az énektanításnál
minden fokozaton tovább szerepelnek azok a
szótagok. Ebből látszik, hogy a fonomimikai
jelek valóban csak eszközök a tanításban, ellenben azok a szótagok egyebek is.
A szolmizálás hívei nagyot néznek, ha megállapítom, hogy az ő tanítási eljárásukban azok
a szótagok nemcsak eszközül, de sok tekintetben célul is szolgálnak, ami természetesen mód* Énekgryakorlókönyv az elemi iskolák számára.
III. rész. Budapest, l'J08. 57. és 88. 1.

44.

SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

szertani képtelenségre vezet. Azok a szótagok
ugyanis nemcsak nem segítik elő a szükséges
hangképzetek keletkezését, de külön hosszú idő
és fáradságos gyakorlatok szükségesek arra,
hogy a már fölébredt és megerősödött hangképzetek ezekkel a szótagokkal társuljanak. A
do és a mi magában semmiféle hangérzetet
nem kelt és e tekintetben semmivel sem áll
előbb a la szótagnál. Hanem a szükséges hangérzetet felkelti a vonalrendszer és a hangjegyek
térbeli elhelyezése s külön értelmi munka és
fáradság szükséges ahhoz, hogy az így felkeltett hangérzetek még azokkal a szótagokkal
is társuljanak.
így válik az eszköz céllá. Ezért találunk a
szolmizáló-tankönyvekben aránylag olyan sok
technikai gyakorlatot: nem a dallamok, hanem
a szótagok begyakorlására valók azok. S az
ebből eredő balga felfogás eredményei aztán
azok a pedagógiai esetek, aminő pl. egyik
tanítónőképző-intézetünkben is megtörtént, hogy
a magántanuló megbukott az énekből, nem
azért, hogy az elébe adott dallamot nem tudta
leénekelni, hanem azért, hogy doremi szerint
nem tudta.
Nagyon örvendenék, ha a szolmizáló - módszer hívei az ellenkezőről meg tudnának győzni,
de én a jelzett hiányokat lélektani, pedagógiai
és módszertani tekintetben annyira súlyosaknak
tartom, hogy azok mellett eltörpül a könnyűség, melyet ez a módszer a tanításban nyújt.
Kivált ha meggondolom, hogy ez a könnyűség is sok tekintetben csak látszólagos és
nagyon szűk korlátok közé van szorítva.
Mert nem egészen igaz, hogy 24 hangnem
helyett csak egyet kell tanítani és tanulni. A
dur-hangsor mellett föltétlenül meg kell tanítani a moll-hangsort is. Aztán ennek a módszernek a könnyűsége csak addig tart, amíg
egészen primitív hangmenetekről és rendes,
diatonikus hangsorban mozgó dallamokról van
szó. Mihelyt a dallam a rendes menetből kitér
és fellépnek a kromatikus hangok, ennek a
módszernek a könnyűsége azonnal csütörtököt
mond s egyszerre nehezebb lesz az abszolútmódszernél; mert a hangtalálásban nem segíti
a tanulókat az a megértés, mely a hangnemek
ismeretéből fakad.
Ha meggondoljuk, hogy a magyar népdalnak és népzenének egyik fő sajátsága épen a
gyakori és merész hangnemi kitérésekben, modulációkban van, azonnal belátjuk, hogy reánk
nézve nagyobb jelentősége van ennek a körülménynek, mint a külföldi énektanításban. Nálunk lépten nyomon olyan népdalra bukkanunk,
melynek az első sora — mondjuk — C dúrban mozog, de a második már G-dúrban, a
harmadik pedig ingadozva előkészíti a negye-
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dik sor visszatérését a kezdő hangnembe. Mit
csinál ezekkel a szolmizáló-módszer ?
Már a XI. században, Guidó idejében tisztában voltak ennek a módszernek ezzel a gyengeségével s azért találták ki az ú. n. mutációt,
vagyis a do (ut) áthelyezését, ahonnan ez a
módszer a nevét is kapta. De hogy valamely
tanuló az alaphang (do) változtatását meg
tudja tenni, ahhoz a hangnemek ismerete szükséges. Enélkül nem ismeri fel az alaphangot
s nem tudja, hová kell a do-1 helyezni. í g y
áll elő az a körforgás, melyből már a régiek
sem tudtak kibonyolódni.
A szolmizálás mai hívei azonban mindezzel
keveset törődnek. Azt elismerik, hogy módszerüket a hangszerekre való tanításnál nem
lehet használni; de már azzal keveset gondolnak, hogy e módszer tanításait a mai zenetudomány és zeneirodalom tanításaival összhangba hozzák.
Külföldön e módszer terjesztésére egyesületek és propagandák alakultak s csak azt lehet
sajnálni, hogy az így mesterségesen támasztott
zajban elvész a módszeres ének-zenetanításnak
legfőbb törvénye: az indukció.
A mai pedagógiai fejlődés majd minden
tárgy tanításában kijelölte az induktív eljárás
szükségességét. A tanterv is emlegeti, jó módszeres tankönyveink is vannak, a való élet
azonban keveset törődik vele. A legtöbb tanítónak mindegy, akármilyen módszer. Tanít egyfelé, ahogy épen jön.
És ezzel eljutottunk a népiskolai énektanítás
utolsó kérdéséhez.
6. A tanító. A legkiválóbb kézbeli eszköz
sem ér semmit, ha ügyetlen ember fogja a
végét. Nagyon fontos dolog tehát tisztába jönnünk, hogy a jelenlegi tanítónemzedék képes-e
arra a feladatra, melyet a tanterv előír.
Ha nem akarunk úgy járni, mint Bartalus
a Heinroth-féle rendszerrel, egészen őszintén be
kell vallanunk, hogy nem képes. „Valljuk be
csak őszintén, mert úgysem mi vagyunk az
okai, hogy az elemi iskolai tanítók legalább
95 %-ának fogalma sincs nemcsak a helyes énektanításról, de még a hangjegyről való éneklésről sem." így szól Kecskés Ernő Vezérkönyve
előszavában, s őt ezért a bátor és igaz szaváért
a legnagyobb dicséret illeti.
Nincs mit tennünk egyebet, mint minden
álszemérem és érzékenykedés nélkül hozzáfogni
a baj orvoslásához.
Kecskés Ernő azt hiszi, hogy elég erre egy
olyan vezérkönyvet írni, „amelynek segítségével a legcsekélyebb zeneismeret nélkül szűkölködő, de egyébként tiszta hallású tanítók is
képesek legyenek a hangjegyről való éneklést
megtanulni, minden hangszer és minden idegen
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segítség nélkül." Ö meg is í r t a ezt a V e z é r k ö n y v e t ; de bármennyire becsülendő is ebbeli
törekvése és ideálizmusa, m e g kell m o n d a n u n k ,
b o g y az üdvösségre bizony ez nem elég.
E r r e nézve nincs más segítségünk, m i n t a
tanító- és tanítónőképző-intézetek é n e k t a n í t á sának m i n é l szigorúbb és lelkiismeretesebb
ellenőrzése é s a tanítók s z á m á r a minél t ö b b ször és t ö b b helyen r e n d e z e t t szünidei t a n folyamok.
Csakhogy ezek a t a n f o l y a m o k n e h o g y o l y a n o k legyenek, aminőt e g y e t alkalmam v o l t
látni. Ahol a kiküldött miniszteri vagy m i f é l e
megbízott egyszerűen e l ő v e t t e az a k k o r m é g
friss tantervi utasításokat s a bámuló és m e g botránkozó t a n í t ó k előtt szóról szóra felolvasta.
Ezeken a t a n f o l y a m o k o n g y a k o r l a t i t a n í t á s t
kell végezni s a tantervi utasításokat kell a
szó igazi értelmében m e g é r t e t n i és m e g m a g y a rázni. K ü l ö n b e n úgy j á r u n k , mint a c i g á n y a
cifra p a l o t á v a l . V a n k i t ű n ő t a n t e r v ü n k , h o z z á
bő módszeres u t a s í t á s ; v a n n a k j ó t a n k ö n y v e i n k
— és a t a n í t ó s á g t a n í t hallás után, a h o g y
régen csinálta.

Egyesületi élet.
— Az „ U n g v á r m e g y e i
általános néptanító-egyesület"
életének egyik nevezetes
fordulópontjához jutott.
Kitartó s tevékeny
munkásság, úgy erkölcsileg, mint
anyagilag
gyarapodva, a folyó évben é r t e meg fennállásának
30-ik évét. Az elmúlt három tized nem egyszer nehéz és fáradságos munkában telt el, de a
munka meghozta gyümölcsét. A 200-nál több
tagot számláló egyesület ma már oly tevékenységet fejt ki minden téren, mellyel b á t r a n kiállhatja a versenyt a többi rokon egyesületekkel.
Eltekintve a szellemi t é r e n való szorgalmas
munkásságától, örökké maradandó alkotása lesz,
a saját erejéből létesített és nagy áldozatok
árán Ungváron fenntartott „Tanítói O t t h o n a " ,
melyben i m m á r 3-ik éve találnak igazán otthont
az egyesület tagjainak középiskolába járó gyermekei. De amíg a maga j a v á r a nem rettent vissza
a legnagyobb áldozatoktól sem, nem feledkezett
meg az össztanítóság érdekeit szolgáló Eötvösalapról sem, melynél a „Tanítók Háza" javára
2000 koronás alapítványa van s melyet a közel
jövőben 3 0 0 0 koronára fog kiegészíteni. Büszkén
tekinthet t e h á t vissza az „Ungvármegyei ált. néptanító-egyesület" harminc éves múltjára, s valóban örömünnepnek t a r t h a t j a a november hó 4-én
tartandó jubiláris közgyűlését, melyet az eddigi
közgyűléseknél sokkal nagyobb ós díszesebb keretben készül megtartani. Az egyesület választmányának határozata folytán, a közgyűlés két
részből fog állani. D. e. 10 órakor a vármegye-
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háza nagytermében ünnepi díszközgyűlés lesz,
melyen részt vesznek az egyesületi tagokon kívül
Ungvár városának és a vármegyének notabilitásai.
Az ünnepi közgyűlésen az egyesület
ezidőszerinti elnökének, Takács Lászlónak megnyitóján
kívül B u d a i István egyes, főjegyző ismertetni
fogja az egyesület 30 éves történetét. Majd újabb
2000 koronás alapítványt tesz az egyesület
„Tanítói Otthona" javára, s elhatározza, hogy
a „Tanítók Háza" javára t e t t 2 0 0 0 koronás
alapítványát 3000 koronára egészíti ki. Az ünnepi
közgyűlést, a szokásos tárgysorozattal, a rendes
közgyűlés fogja követni, amellyel belép az „Ungvármegyei ált. néptanító-egyesület" munkás életének negyedik évtizedébe, hogy tovább küzdjön
ama magasztos eszmékért, melyek megvalósítását
alakulásakor maga elé tűzte.
(—y—s.)
X A löcsevidéki r ó m . katb. néptanítóe g y e s ü l e t október 5-én tartotta meg Szepesváralján XXVII. rendes közgyűlését, melyen a
város egyházi és világi előkelőségein kívül megjelentek testületileg a szepeshelyi tanítóképzőintézet növendékei is. Szilvást/ Hortenzia, kluknói
tanítónő el. isk. II. oszt. növendékekkel olvasmánytárgyalást m u t a t o t t b e ; Schumera János pedig
történelmi tárgyú mintatanítást tartott az el. isk.
V — V I . osztályában. Mintkettőjüknek a közgyűlés
a sikerült tanításért köszönetét és elismerését
nyilvánította. A tanítás végeztével az egyházmegye nemes főpapja, Várvy
Sándor szepesi
püspök érkezett meg, aki gyönyörű beszédben
fejtette ki a keresztény nevelés célját, fontosságát
és hasznát, buzdítva a tanítókat terhes és nehéz
feladatuk önfeláldozó teljesítésére. „Megjelenésem
által — úgymond — némi tanúságát akartam adni
annak a tiszteletnek, becsülésnek, elismerésnek
és szeretetnek, mellyel a tanítói kar iránt viseltetem ; és hogy körükben megjelenésem mintegy
élő, h ű szimbóluma legyen annak az egységnek,
mely önöket hivatási munkájukban a Főpásztorhoz, az egyházhoz fűzi, s amely egység keretében
egyesülve kell lenniök egymással, egymás között
is, a közös egy célra, egységes kartársi törekvéssel
és m u n k á v a l ; amely munkának örömmel látom
kifejezését jelen összejövetelükben is, amely
munka a vallásosság és hazafiasság munkája."
Következőleg Rolny Ferenc dr. elnök beszélt a
házi nevelés ferdeségeiről. Retz Károly szepesváraljai tanítónak a kath. tanítók szociális feladatairól szóló és alapos tanulmányozásról tanúskodó értekezése is osztatlan tetszést aratott.
Neubauer
Zoltán leibiczi tanító érdekes szemléltető számológépéről, a feltaláló talpraesett magyarázó és ismertető szavai után, a közgyűlés kimondotta, hogy a nevezett tanszer oktatói célokra
a számtantanítás alsó fokán felette alkalmas. A részleges tisztújítás során Bertcaldszhy
Kálmán eddigi
érdemdús főjegyző egyhangúlag alelnökké, Kap-
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raltsik György vm. szeretetházi vezető főjegyzővé
választatott. Impozáns volt az egyesületi tagoknak
a temetőbe való kivonulása, hol a branyiszkói hősök
emlékének áldoztak. A Himnusz eléneklése után
Rolny Ferenc dr. elnök izzó hazafiságú beszédet
intézett a jelenlevőkhöz, melynek végeztével elhelyezték az egyesület koszorúját az emlékszobor
talapzatára s elénekelték a Szózatot.

Könyvesház.
* L a F o n t a i n e . (írta Taine
H. Franciából
fordította Geöcze Sarolta. Kiadja a KisfaludyTársaság. Megjelent a Franklin-Társulatnál. Ara
4 korona.)
Hálásak lehetünk a Kisfaludy-Társaságnak,
hogy a művelt magyar közönség számára hozzáférhetővé teszi Taine-nek azokat a műveit is,
melyek az ő támogatása nélkül nem jelenhetnének meg. Hálásak vagyunk, de egyúttal szomor ú a k is. Eszünkbe j u t , hogy kicsiny nemzet
vagyunk, melynek oly szűkkörű a komoly és
tartalmas dolgok iránt érdeklődő közönsége, hogy
még Taine műve is csak legrégibb irodalmi társaságunk anyagi támogatásával jelenhetik meg.
Taine-t nem kell bemutatnunk. Nevéhez fűződik az újabb idők irodalomtörténetírása. 0 teremt e t t e meg a bölcseleti, vagy ha úgy tetszik, oknyomozó irodalomtörténetet. Az ő írói nem függetlenek, nem magukban állók, hanem szinte
l á t j u k kisarjadni őket nemzetük testéből, látjuk,
mint neveli őket koruk társadalma azokká, amikké
lettek. Művei mindig korrajzok, rávilágít az avatatlanok előtt rejtelmeseknek látszó erőkre, melyeknek következménye a költő egyénisége, gyümölcse a költő munkája. Ha vezetése alatt elindulunk rég elmúlt korok társadalmába, nem
t u d j u k , mit bámuljunk inkább. Éles eszénél csak
nyugalma nagyobb, logikájánál csak stílusa tökéletesebb.
Igazi gyönyörűség La Fontaine életrajzának
olvasása. Nemcsak a nagy meseköltőt ismerjük
meg oly közelről, mintha egész életünkben érintkeztünk volna vele, hanem megértjük korának
irodalmát és történelmét. La Fontaine-t úgy tünteti föl, mint az igazi, az ősi gall szellemnek a
megtestesítőjét.
E helyen nem terjeszkedhetünk ki a munka
részletes ismertetésére, megelégszünk azzal, hogy
bemutatunk belőle egy olyan részecskét, mely
mindnyájunkat közelről érdekel. Arról van szó
e részben, hogy Páris és a vidék között mily
óriási különbség van. Magyarország és a franciák
hazája között e téren nagy a hasonlóság: sokáig
mi is mindent egyetlen nagy városunkban, Budapesten hordtunk össze.
„ H a a forradalom — írja Taine — a vagyoni
állapot szélsőségeit enyhítette is : viszont a köz-
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pontosítás a műveltségi állapot különbségeit növelte. Ott van az egyetlen uralkodó város, Páris,
hol fulladásig összezsúfolva nyüzsögnek, fojtogatj á k és kimerülést nem ismerve termékenyítik
egymást — az emberi tudás és találékonyság
m u n k á j a és egymásba kapcsolódása ú t j á n — az
eszmék; köröskörül pedig pangó vidéki városok,
hol irodájához láncolt hivatalnoknép s az üzletéhez kötött polgárság j á r j a esténként a kávéházat, nézi a billiárdozókat, keveri az elzsírosodott kártyát, ásítozik a multheti újság mellett,
készül ebédjéhez és rágódik a napi pletykán.
Még lejebb a parasztság, amelynek könyvtára a
kalendárium; de még az is fölösleges, m e r t a
nép fele í r á s t u d a t l a n : melyet, mint a nyájat behajtanak szavazni s mely ezt a szavazást robotszámba veszi. A tudatlan, fásult nép megszokta,
hogy lelkiismereti s egyéb ügyeit a kaputosok
intézzék: az egyház s az állam érdekeiből föl
sem bír fogni csak egy betűt is. Az óriási csillár, mely Párisban lobog, oda csak pislogó gyertyának látszik; a központba halmozott sok világoság félhomályban hagyja az ország többi r é s z é t . . .
A mai Páris olyan, mint Kóma a Caesarok,
Alexandria a Ptolomeusok idejében: izzó anyagokból alkotott, hatalmas televényföld ; megterem
benne mindenféle csodálatos gyümölcs, mely sokszor káros, olykor részegítő, de a honi föld nem
t a r t reájuk számot. Németországban a szolgáló
vasárnap délutánonként Schillert olvassa és meg
is é r t i ; s nem ritkaság, hogy a fűszeresbolt
mélyéből zongoraszó hallik. A flamand bányászok
munka után karban énekelnek. A bibliát a protestáns országokban széltében olvassa a nép,
sőt meg is érti. Nálunk ? Egy-egy háborús történet, egy-egy ledér nóta, valami helyi monda.
A párisiakon s a kozmopolitákon kívül vájjon ki
élvezi irodalmunkat, művészetünket, zenénket ?
mely mind oly finom, művészien kidolgozott,
úgy tele van lélektani megfigyeléssel! Irodalmunk
is, miként vallásunk és kormányformánk, inkább
csak föléje van rakva a nemzetnek, mintsem
benne gyökereznék."
* A z é n ö r ö k s é g e m . (írta Kárpáti
Aurél.
Major Henrik rajzaival. Singer és Wolfner kiadása.)
Az elmúlás szomorúsága, a meg sem született
vagy eltűnt vágyak keserűsége, a bánat nehezedik Kárpáti Aurél verseskönyvére. De ez a
bánat soha sem diszharmonikus, nem ostromol
eget és földet, inkább valami szelid megadás
jellemzi, az érzései mellett gondolkodó ember
megadása. A kör szűk, melyben a versek mozognak, mégsem válik a könyv fárasztóvá, mégsem
okoz kedvetlenséget. Pedig azt a szűk kört már
mások, még pedig igen nagy költők is kimerítették.
Hogy

nem

válnak fárasztóvá e költemények,
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annak az az oka, hogy mindenikben ott van a
költő egyénisége, még akkor is, ha a megnyilatkozó fájdalom mindnyájunkban él is. T e h á t csak
a tárgy tekintetében szűk a köre Kárpáti Aurélnak, az előadás módja űj. Igaz, hogy az ú j s á g r a
való törekvésében olykor nagyon merész kifejezésekre ragadtatja magát, de ezekért is megbocsátunk a költeményekben található sok finomságért.
A bánatos csüggedésnek finom kifejezője a
következő költemény:
Valamelyik könnyelmű ősöm
Az örömömet elnevette,
A csókjaimat elcsókolta
És én sírok most ő helyette.
Szerette a violás hajnalt,
Azért kerül a mámor engem.
Minden nagy bűnöm elkövette
S nekem kell érte vezekelnem.
Elélte az én életemnek
Sugarát, forró déli napját
S engem az éjszakába küldött,
Ahol a szemfödőket varrják.
A poharát fenékig itta,
Aztán eldobta s ment pihenni.
Mindent mert, amit én akartam,
Nem vár itt már rám semmi, semmi.
Ó, az én könnyelmű ősöm
Még a vágyam is elkívánta,
S mit rám hagyott: beteg szívének
Egy-két megkésett őszi álma.
Sokan vannak, kiknek nem tetszik a kiábrándultságnak és csüggedésnek ez a hangja. De mi, kik
a költészetben az újat, a szépet, a hangulatosat
keressük, elismerjük, hogy ebben a versben költői tehetség nyilatkozik meg. Kárpátinak annyira
alaphangulata a bánat, hogy még azt sem kívánhatjuk, bár másféle költeményeket is írna. Úgy
látszik, neki csak erre van ereje. Szomorú csak
az, hogy hamar kimerül s ismétlésekbe fog esni.
Ha Kárpáti megmarad azoknak az érzéseknek
megénekléáénél, melyeknek megértésére és átérzésére még nem kell a földi talajt kirúgni
lábunk alól, még szép verseket fogunk tőle
olvasni. Ha azonban közeledni fog a szertelenség
felé, csak azok számát szaporítja, kiket a divat
hirtelen nagyra nevel, hogy annál jobban fájjon
nekik az az örökös sötétség, mely a feltámadás
reménye nélkül zárja el őket.
(—»•)

* Minisztl-ációs könyv. Bonts József taranyi
plébános minisztrációskönyvének
megjelent a
tizedik, bővített kiadása. E kiadás előnye, hogy
a latin szöveg magyar betűkkel van írva, a
minisztráló fiú teendőiről bő magyarázatot ad,
emellett a legolcsóbb kiadás. Ara 6 fillér. Megrendelhető : Nádai I. könyvkereskedésében, Keszthelyen.
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Tanítók tanácsadója.
Cs. M. Szkö. Azt mégsem kívánhatja tőlünk, hogy
az ön szénlerakási dolgaival foglalkozzunk. Tessék azt
maguk között elintézni. — Cz. L. Az uradalom a
cselédek gyermekei után járó tan- és beíratási díjakért
nem tartozik kezeskedni és pedig annál inkább nem,
mert a földbirtok után bizonnyal jelentékenyebb
összeg erejéig viseli az iskolafenntartás költségeit.
Ha pedig teljes vagyontalanság miatt maguk a cselédek nem képesek megfizetni a jövő tanév elejétől
kezdve különben is megszűnő tandíjat és a föltételesen szedhető beíratási díjat, akkor hiába keres arra
más személyt, kire a fizetést áthárítani lehetne. —
0 . V. Sütlek. A közokt. miniszter 72.370/1897. sz. a.
kelt rendelettel a kisdedóvodai és elemi iskolai építési
mintaterveket adta ki. Az ezek szerint való építés kötelezettsége elsősorban az áll. és közs. iskolákra vonatkozóan áll fenn. Ajánlva lettek természetesen az egyházi hatóságoknak is azzal, hogy a hitfelekezeti elemi
iskolák építésénél az azokban megállapított méretek
betartassanak. Ha önök ezen méretektől eltérnek, a
közegészségügy rovására teszik ezt. A tanterem és
tanítói lakás elé folyosó csak akkor építendő, ha több
tanteremnek építése forog kérdésben. Ellenkező esetben megfelel az előtér is. — P . C. 1. A tanítót nem
lehet csak úgy röviden „az iskolától eltávolítani" ;
fegyelmi úton elmozdítható ugyan, de mivel az illető
államsegélyt élvez, a határozat végrehajtásához a
közokt. miniszternek is van beleszólása. 2. Az államsegélyt a tanító nem viszi magával másutt való alkalmaztatása esetén, mert az nem a tanító személyéhez
kötötten, hanem az illető állás javadalmának kiegészítésére engedélyeztetett. 3. A vezetéknév úgy írandó
be, amint az eredetileg íratik, a keresztnév pedig
magyar hangzás szerint. — R. 1. Mcsár. Az Utasítás
33. §-ának 10. pontja szerint az állami tanító a használatára adott terület után nem csupán az állami
egyenes adókat, hanem az összes adókat tartozik viselni.
Ezekhez sorozandó természetesen a törvényhatósági
útadó is. — B. F. Zrány. Kétszeresen nem kötelesek
államsegélyük után adózni. Intézzenek kérvényt a
pénzügyigazgatósághoz, hogy az egyik helyen _ való
törlést rendelje el. Jövőben pedig az adóbevallási íven
jelöljék meg, hogy államsegélyük után melv adóhivatal vonja le a kereseti adót. — P . M. Ihmor.
Az illető, föltéve, hogy ugyanazon hitfelekezethez
tartozik, a népokt. törvény 11. §-a alapján megróható
a felekezeti iskola fenntartási költségeivel. A közig,
hatóságnak és felsőbbfokon a minisztériumnak lesz
feladata azután határozni a kivetés dolgában, ha ez
ellen fölebbezés adatik be. — K. L. Hlika. 1. Lapunk
ingyenes példányát csak akkor engedélyezzük, ha az
ehhez fűzött és lapunk homlokzatán olvasható föltételeknek eleget tesz. 2. Az elődje által élvezett
államsegélynek nevére leendő átutalását kérje az iskolaszék s csatolja az előírt mellékleteket. Hogy mely
időtől kapja államsegélyét, arra nézve nem nyilatkozhatunk, mert fogalmunk sincs róla, hogy mely időben fogják kérni a kiutalványozást ? Különben ajánljuk
saját érdekében az 1907. évi XXVII. t.-c. és a végrehajtási Utasítás megszerzését s alapos áttanulmányozását, mert enélkül aligha fog tudni boldogulni. —
K. I. Szkrtó. Különös állapotok lehetnek önöknél,
hogyha az egyik tanító a mulasztók kimutatását kötelességszerűen elkészíti, a másik tanító pedig sohasem.
Alkalmazkodjék csak ön továbbra is eddig követett
eljárásához, mert annyi bizonyos, hogy társát a
mulasztásért előbb-utóbb is felelősségre fogják voiwii.
A másik két kérdésére gazdasági mellékletünkön
felelünk. — K. M. Njcsa. Az elnököt szavazati jogának gyakorlásában mi sem gátolhatja.
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SZÉPIRODALOM.
A baczoni temetőben.

Öleltelek kedvesem,
S te pihentél csendesen,
Szunnyadoztál édesen . . .

(A Jó Pajtás 5-ik számából.)
A baezoni temetőben
Most van a nap lemenőben:
Ráverődik a sugara
Nagyapó s nannyó sírjára.

Bús, magányos nyoszolyámon
Pilláimra nem jön álom;
Csak egyedül imádkozom,
Ébren rólad álmodozom,
Kis öcsédet ölelem,
Búm virrasztgat fönn velem,
Oh, jaj, hányszor könnyezem!

Egykor, régen liaj de féltem,
H a temetőkertbe léptem!
Vége már a félelemnek:
Nagyapóék itt pihennek.

É s te lenn a síri ágyon
Hogy' aluszol, kis virágom?
Oh, jaj, örök a te álmod,
Az enyém meg messze szállott:
Küldd el, édes, szellemed,
Csókolja le szememet,
Altasson el engemet!
Szalay
Gyula.

Testem, lelkem hogyha fáradt,
Ide jőni érzek vágyat.
Ide jövök este, reggel,
S beszélek az öregekkel.
Elmondom, hogy bárhol járok,
Mindenütt gondolok rájok,
Hálás szívvel, könnyes szemmel,
Gyermeki szent szerelemmel;

Sphinx eupliorbiae.

Hogy mit írtam sok-sok könyvben,
Mind ő tőlük örököltem,
S ha van szívemben szeretet,
Ez az ő szívükből eredt;
A forrását minden jónak
Köszönhetem nagyapónak;
Nagyapónak s a p á r j á n a k :
Az én édes jó anyámnak.
Óh, áldott föld, szent sírhalom,
Szálljon reád csend, nyugalom!
S hogyha pályám megfutottam,
En is itten nyugodhassam.
Benedek

Elek.

Fiam emléke.
Jób:

A mi közös nyoszolyánkon
Milyen édes volt az álom:
Este együtt imádkoztunk,
Éjjel együtt álmodoztunk
Kis fiacskám, teveled,
Míg öleltél engemet . . .
J a j , nem lesz több reggeled!
Ügy találtad jó puhának,
H a felráztam párnácskádat;
Oh, hányszor betakartalak
Hosszú téli éjek alatt,

VII.

13. 14.

írta: Bózsiny

Franciska.

Alkonyodik. A nap tüzes golyója bukdácsol
a „Fehérhegység" sötét nyúlványai közt; a
„ Zsebrák" magas ormáról bukott le épen, teli,
piros képpel. Búcsúzó sugarai aranyos zománccal vonják be az ég azúrján kóborló bárányfelhőket és rózsásra csókolják a hegyek ormait.
A sötét fenyves fölött hosszú, világos sáv húzódik végig, folyvást halványodva, egyre kisebbedve, míg végre teljesen elenyész s az egész
tájat elüli a csendes, hallgató alkonyi szürkület.
Gyepes tisztáson ülök elmerengve. Tekintetemet kéjesen nyugtatom a völgyi rétségen, a
misztikus, ködbevesző erdőn s s/ivom tele tüdővel a vadvirágos, balzsamos illatot, hallgatva
az esti zsibongás végtelen karának a búcsúzó
madárdallal egybeolvadt csodás harmóniáját.
S amint így ülök, a napszálltával a múltba
téved a lelkem. Arcomon még ott vibrál a lenyugvó napnak a képe. Ragyogott; elmúlt,
fönséges nyugalommal, mint valami halálra
sebzett hős diadalmas csata után.
Volt nekem egy barátom, az is ilyen fönséges nyugalommal vált meg az élettől, miután
úgy élt, mint egy mosolygó, vídámlelkű bölcs.
Magas szárnyalású lélek, fenkölt gondolkodású
elme volt; a lényeg volt előtte minden, a forma
semmi, s akaratával nem bírt sem a megszokás, sem a konvenció törvénye, azért a cselekvéseivel mindig ezek keretein kívül mozgott.
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A sok között, ami elméjét izgatta, első
jutott annak a kérdésnek: vájjon mi lesz
azután, ha az ember egyszer örök álomra
hunyta le a szemét? Hová lesz a napsugár
fénye, melege, mivé lesz a lélek ? A reinkarnáció
tanának híve volt, de hite azért nem volt ment
a kétely szorongatásaitól.
S amint így ülök, a nap alkonyi hangulathullámain ringó lélekkel, visszaszáll az emlékezetem halálos ágyához, ahogy kezét kezemben
tartva hallgatom mindegyre jobban és jobban
gyengülő hangját, örök létre szóló búcsúzását.
Érzem a hidegülő ujjak utolsó szorítását,
amellyel végső szavait pecsételte; látom arcát,
amint merevülő nézésével a szoba mennyezetét
fúrta a tekintete, s kékülő ajakát, amint végső
rebegéssel sóhajtja: „Hová lesz a lelkem, mivé
lesz a szellem ? . .
„Ha van lehetőség, visszajövök, megmondani." S a lelke elszállt messze,
messze, és talán amíg én fénytelen szemét bezártam, már ott szálldosott a hadak útján túl,
a csillagos messzeségben, ahová hite vonzotta.
Napok, hónapok, sőt évek multak el azóta,
hogy cézári arcán (mert olyan volt, mint egy
remekbe metszett kameán valami imperátor
képe) többé nem világított hatalmas szelleme,
hogy beszédes ajka örökre elnémult. És én
csak várom, folyton várom, babonás hittel várom, hogy egyszer csak megjelenik nekem megdicsőült szelleme, úgy, mint Flammarion „Lúmen"-je az ő tudós barátjának. Várom álmatlan,
fehér éjszakákon át, lesem magányos nappalaim
csendjében, hogy szellemajka megszólaljon mellettem, beváltani, ha lehet, halálos ágyán tett
ígéretét.
*

A nyugati égen a nap utolsó sugarait is
kiváltotta már az esti szürkület. Hosszú rajvonalban vonul el fejem fölött egy károgó
varjúhad s aztán eltűnik a mélységesen hallgató erdő sötét fái közt, ahol éjjeli tanyája van.
Minden csendes. Csak nagymessziről hallani a
zegernyés erdei úton egy elkésett fuvaros nehéz
szekerének elfojtott csikorgását s a közeli forrás lágyan neszelő, egyhangú csörgedezését.
Valahonnan egyszer csak nesztelenül suhan
felém valami, egy eltévedt pillangó, olyan szokatlan zömöktestű, mint valami éjjeli pille.
Körülszálldos némán, hangtalan szárnyalással,
szitálva libeg előttem, megpihen a csomó vadvirágon, amit téptem, annyi időre csak, hogy
kivehessem kurtára szabott barna potroháját és
a rövid, szélesre metszett, rőt szárnyain a kusza,
színes cikornyát, s aztán eltűnik a közelségben
buján tenyésző ebtejfű, euphorbiae-bozótban.
Szívem nagyot dobban, megismerem: sphinx
euphorbiae volt, az elköltözött régi, kedves
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jóbarát kedvenc lepkéje, mely a véletlen különös szeszélyéből, akárhány jelentős mozzanata
volt érdekes életének, mindig ott röpködött
körülötte: azért szerette, jelvényének, nyugtalan
lelke szimbólumának választotta, talizmánjának
tette, s zománcolt aranymását állandóan viselte
amulett gyanánt.
A „Sphinx euphorbiae" volt, vagy, hogy
épen az ő hazajáró lelke!
Fölizgult fantáziámtól elborul az agyam.
Feszülten várom, hogy megszólaljon mellettem
szellemhangja. Hívom, szólítgatom: „Hátvisszajöttél, hát itt vagy?! Beszélj hát, mondd meg,
mi, hogyan van ott a Capellában vagy a Siriusban ? Hát az Androméda csillagködjén túl is
érez a szív, eszmél a lélek?"
Kábul a fejem és a szemem eszelős nézéssel
odatapad, a merrefelé a sphinx eltűnt. Várom
fanatikus hittel, mindegyre csak várom a túlvilágról szóló közlést; várom, hogy lehulljon a
sűrű fátyol, amely a titkos képet takarja, —
addig várom, amíg az alkony végső szürke
fénye is bele nem olvad az éjszakai sötétbe.
*

Megnyílik az éj sötét kárpitja, s miriádnyi
gyermekszem tekint le kandi nézéssel a kéjesen
vonagló alvó földre és a földön arra a lázasfejű álmodozóra. Gyermekszemek, égi angyalok
kíváncsi szemecskéi. Gyermekszemek ? Mérhetlen távol ragyogó csillagok, mindmegannyi
óriási világ, mindegyik telve hasonló álmodozóval, úgylehet, mint amilyen én vagyok.
Éles víjongás hasít bele az áhítatos, mély
csendbe, valami éjjeli ragadozó veszekedő visítása. Nyomában mindenféle ismeretlen visszhang
riad fel s engem is fölráz eszelős elmerülésemből. De csak nehezen bírok felocsúdni egészen
s idegenül tekintek magam körül. Fejem fölött
a csillagos nyári ég, szemben sötéten szinte
fenyegetve mered rám a „Zsebrák" komor
tömege. Mintha borzongást éreznék, kényelmetlenül emelkedtem föl a helyemből. Hol is volt a m ? Mi is van velem? Ah, már eszmélek:
elköltözött, régi, kedves jóbarátom emléke látogatott meg ismét s a fantáziám megint elragadott, aközben az éjszaka elűzte a napot s a
csillagok kiültek az égi magasokra, kigúnyolni
sötétben tapogatódzó féregvoltunkat. Igen, a
fantáziám megint kissé elragadott. Mert hogy
barátom haldoklásában megígérte, hogy visszatér, ha lehetség van benne s megmondja, mi
van a csillagokon túl: a szép nyári alkonyat
megvesztegette érzékeimet, ép eszemet s én
vártam újra, mint már annyiszor, hogy megjelenjék beváltani ígéretét. De ismét csak hiába
vártam, ő nem jelent meg, nem szólalt meg
most sem.
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Szólt azonban helyette más: a hallgató éjszaka, az alvó föld zsibbanása és a néma, csillagos ég. S amit ezek beszéltek, attól úgy megenyhült a szívem, úgy megvigasztalódott a
lelkem, hogy könnyek gyűltek a szernembe és
én mély megilletődéssel, Istenbékével bensőmben hazafelé vettem az utamat . . .
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dallamát tekintve, a kemény hangnem következő
lépcsőit tartalmazza:

1., 2., 3 . ;
ezt a három lépcsőt a különböző hanglétrákhoz
való alkalmaztatással a következőkép fejezhetjük
ki í r á s b a n :
C

Des

D

Irodalom és művészet.
Iskolai Dalgyűjtemény.
Hangírásunk jelenlegi rendszerének egyik érdekes és jellemző vonása a jelölésmód alaki gazdagsága. Amily bosszú és küzdelmes, sokképen kísérletező fáradozás után j u t o t t el oda a mai nemzedék,
hogy a hangot, ezt a megfoghatatlan, igen nehezen
meghatározható s csak képletesen ábrázolható
érzékletet határozott jelekkel kifejezze: époly
szívósan ragaszkodik olyan hagyományszerű kifejezési, illetőleg jelölési formákhoz is, melyek
némi részt már nélkülözhetők volnának.
Hallunk pl. egy dallamot énekelni. A dal
melódiai hullámzásából, a dallamot alkotó hangok
lépcsőzetes elrendezéséből, a fokonként emelkedő
(vagy Fzálló) hangok által alkotott hangsor szerkezetéből azonnal következtetést vonhatunk a
dallam hangnemére.
A lépcsőzetesen elrendezett
hangok sora ugyanis vagy ezt a szerkezetet
mutatja:
1, 1, i , 1, 1, 1, J h a n g ;
vagy pedig e z t :
1,
1, 1, i, 1, 1 h a n g ;
az elébbi esetben a dallam hangneme
kemény,
utóbbi esetben lágy. E kétféle megnevezés, e
kétféle szerkezet egyben a dallam hangulatára is
rávilágít s így e kétféle dallam érzelmi világunknak is más-másféle területeit érinti s a dallam
esztétikai hatásának különböző voltát tételezi fel.
Ha most már á hallott dallamot írásban is ki
akarjuk fejezni, azt egy meghatározott hang
magasságára vonatkoztatjuk, vagyis választunk
egy hangi íranemet,
melyet a leírásnál alapul
veszünk.
T u d j u k azt, hogy egy tiszta nyolcad hangtávolságában zeneileg meghatározható 12 különböző magasságú hang foglaltatik benn, a következő elrendezéssel:
2.
eis
des

c.

4.
dis
es

cl

7.

9.
gis
as

fis
gea

e

f

g

11.
a is
b

a

h

(c');

1.
3.
5.
6.
8. 10. 12.
amiből következik, hogy egyazon dallamot 12
különböző hangmagasság szerint írhatunk le.
Vegyük csak példaképén a „Szeretnék szántani"
kezdetű dal első ütemét („Szeretnék . . ."), mely,

Es

é t

m

K» T

As

Fis
A

hk

$*

y

H

Eszel a 12 féle leírási móddal egyazon

dal-

lamot jelöltünk
meg, s a különbözőképen jelölt
dallamok között nincs is egyéb különbség, mint
az, hogy fokonként magasabb-magasabb hangon
kezdődik a dal.
íme, a melódiák jelölésmódjának egy alaki
gazdagsága.
A különböző létranemek szerint való ilyetén
jelölésmódra főként a hangszeres zene érdekében
van szükség; a hangszerek ugyanis meghatározott
hangok szerint hangolvák, vagy legalább hangolandók, s így a hangszert játszónak olyan jelölésmódra van szüksége, mely a hangokat az ő abszolút
magasságuk szerint határozza meg.
A hangjegyekből éneklő általában nem igen
törődik a hangjelölés által kifejezett abszolút
hangmagassággal, mert reá nézve nem az írásban
kifejezett hangmagasság, hanem a saját
hangterjedelme az irányadó. E g y magasabb hangrégióban leírt dallamot tehát, pl. a zongorán (vagy
harmóniumon), a leírás által kifejezett hang.magasságon kell eljátszanunk, míg ha ugyanazt
a dallamot, ugyanazon leírás alapján el akarjuk
énekelni: elénekeljük a magunk hangterjedelme
által meghatározott hangkörben, tekintet nélkül
az írás által kijelölt magasságra.
Valamely dallamnak a föntebb kijelölt 12 létranemben való leírásával még nem merítettük ki
a kifejezés formai gazdagságát. A jelenlegi hangírás rendszerében használt öt különböző (t. i . :
szoprán, alt, tenor, basszus és violin) kulcs ezt
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a 12-féle írásmódot még megötszörözi. A c-hanglétra magasságában írva pl. ezek a jelölések lehetségesek :
g'-kulcs
f-kulcs

S--A
2"1— 1

é

c'-kulcs
iH

1

•

—)'
s

M

*

c'-kulcs

2 = — r — r — 1

!

c -kulcs

"

7

1
trP.)'

0

r

t>

- II

—
t—^

Fi
^

k

A változatos kulcsrendszereket részint a különböző hangszereknek egymástól sokszor nagyban
eltérő hangterjedelme teszi szükségesekké, részint
az teszi hasznosakká, hogy a polifonikus énekműveknek nagy önállósággal haladó szólamai
hangterjedelmükhöz szabott önálló vonalrendszerbe
írhatók s így jobban, könnyebben jelölhetők és
olvashatók.
A kifejezés alaki gazdagságát növeli jelenlegi
hangrendszerünk enharmóniája
i s ; vagyis az
ugyanazon magasságú hangoknak más névvel való
ellátása, mely a leírásban ismét ú j formákat hoz
létre. Pl. a föntebb említett dal kezdőütemre
egyjelentőségű az alábbi két forma szerint leírva :
Fis

=

Ges

tó
•

A melódiai jelölésmód e sokféleségéhez társul
a metrikai jelölés alaki gazdagsága.
A hangok időértékének meghatározása azon
tételen alapszik, hogy — a feleződés vagy kétszerezés haladványa szerint — egyik hang időértéke kétszerese, négyszerese, nyolcszorosa, avagy
fele, negyede, nyolcadrésze stb. lehet a másik
hang időértékének.
Az időnek ezt a viszonyát a hangjegyek (kóták)
alakjával fejezzük k i ; ez az értékskála a következő jelekkel fejezhető k i :
1.

2.

Ebben a fokozatban minden egyes jegy az
utána való j e g y által kifejezett időmennyiségnek
kétszeresét s minden egyes jegy az előtte levő
jegy által kifejezett időmennyiségnek felét jelöli
meg.
Ha pl. a 4. sorszámú jegy ideje 1 másodperc,
akkor a 3. sz. jegy 2 másodpercet, a 4. sz. jegy
V2 másodpercnyi időt jelent.
Ez a jegysorozat szintén nagy mértékben hozzájárul a kifejezési alakok sokféleségéhez.
Ha pl. időérzékiink segítségével megállapítottuk

LAPJA.

43.

SZÁM.

azt, hogy valamely dallam hangjai, időtartamukat
tekintve, miként aránylanak egymáshoz, ezen időméret-viszonyok írásbeli megjelölése céljából többféle mód áll rendelkezésünkre.
Vegyük csak ismét annak a föntebb említett
s általánosan ismert, egyszerű kis dalocskának az
első ütemét. Az első ütem időbeli tartamára
nézve igen könnyű megállapítanunk azt, hogy a
két első (és időmértékre nézve egymással egyforma
idejű) szótag vagy hang eléneklése együtt véve
annyi időt foglal le, amennyit a harmadik szótag
(vagy hang) egymagában véve ; ez alapon megállapíthatjuk azt, hogy a harmadik hang kétszerese
az első és második hangnak.
A föntebb közölt értékskála szerint ez időviszonylatot a következő jelölések fogják kifejezni:
V -

1

t M

j
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-
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íme, az időméret viszonyainak kifejezésében a
sokféleség, az alaki gazdagság.
Ezzel ugyan nem merítettük ki az összes formákat, mert a fő- és mellékhangsúlyok értékeljse
az egyes ütemeknek összevonását vagy széttagolását eredményezvén, ezek nyomán ú j meg ú j
alakulatok keletkeznek: de ennyi is elég annak
a tételnek a bebizonyítására, mit e cikkecske
elején mondottunk, hogy a hangírás mostani rendszerének egyik legjellegzőbb vonása a hangviszonylatok jelölésmódjának alaki gazdagsága.
Mi lehet a leghelyesebb álláspont ezen — első
pillanatra oly bonyodalmasnak látszó — alakzatokat illetőleg a népiskolai énektanítás szempontjából ?
Bizonyára az, hogy a legnagyobb gondosággal
s a gyermek lelki tehetségeinek szigorú számbavételével hámozzuk ki e sokképen összeszövődött
rendszerből azt, ami a leglényegesebb, azt, amit
a népiskolai tanuló zsenge értelme felfog s amire
a népiskolai énektanítás anyagát alkotó dallamok
tudatossá tétele szempontjából szükségünk van.
Ami pedig az így vont korlátokon kívül esik,
ami fölösleges, azt hántsuk le, tanításunk anyagából rekesszük ki s hagyjuk azok feladatául, kik
a népiskolán t ú l is folytatják tanulmányaikat.
Bizonyos igaz, hogy így j á r v a el, nem fognak
tanítványaink t u d n i mindent, ami a múzene termékeinek reprodukálásához, vagy általában jelenlegi hangrendszerünk teljes áttekintésehez szükséges. De hát kinek j u t n a eszébe eféle célokat
tűzni ki a népiskolai énektanítás elé'? Másfelől
azonban — ez is bizonyos, igaz — csakis igy
érhető el az, hogy amit, tanulóink tanulnak, az
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valóban tudatos is legyen előttük, s lehet-é másirányú, -nemű és -célú a mai értelemben vett
tanítás, mint az ismereteknek tudatossá tétele ?
A hangírási, vagyis jelölési módnak ez az
egyszerűsítése tehát a módszeres énektanításnak
egyik legfontosabb mozzanata.
Egyszerűsítünk azáltal, ha a műzenében használt 12 hanglétra helyett — a népiskolai énektanítás céljait jórészt kielégítő —
egyetlen-egy
létranemet tanítunk. Bármily létranemből legyen
tehát leírva gyűjteményünkben valamely dal
(a legtöbbször azzal a célzattal, hogy a dallam
elénekeltetésénél a jelölt hangmagasságban kell
énekeltetnünk a gyermekeket, s éneküket a jelölt
létranem szerint kell hangszerrel k í s é r n ü n k ) : írjuk
át azt a gyermek által legkönnyebben felfogható
létranembe, vagyis abba, amely a természetes
hangsor hangjaiból is kialakítható (c, d, e, f , g,
a, h, c; v a g y : a, h, c, d, e, f , g, a).

Ily egyszerűsített írásmóddal az 1. lapon közölt
dal átírása a következő leend:

Hogy a különböző kulcsrendszerek közül szintén
elég egynek ismertetése, az bizonyításra sem
szorul. Ezek között legcélszerűbb a g'-kulcs rendszere szerint való jelölés, részint azért, mert ez
a kulcsrendszer illeszkedik legjobban a gyermekek
hangterjedelméhez, de azért is, m e r t ezen kulcsrendszer a leghasználatosabb.
Egyszerűsítenünk kell a metrikai jelölésen i s ;
vagyis a sokféle alak közül ki kell választanunk
azt, melynek jelentését a gyermek előtt a legszemléletesebbé t u d j u k tenni. Ebből a szempontból legcélszerűbb, ha az időméret meghatározásának
alapjául állandóan a

Ezen át'rással — ott, ahol az ének hangjegyek szerint taníttatik — ez a dal már a III.
osztályban megtanítható hangjegyek szerint. A
gyermek olvas és énekel az egyszerűsített átírás
szerint, míg a hangszeres kíséret alapjául az eredeti írásmód szolgál.
A 2. lapon közölt dal létraneme kemény C ;
ennél tehát csak az ütemfaj átírásával egyszerűsíthetünk a jelölésmódon ; így :

hangjegyet vesszük fel s az összes időbeli mérések
egységéül az az idő szolgál, melynek ez a jegy
a kifejezője. Ennek a kedvéért gyakran kell egyegy ütenyt kétfelé tagolnunk s az így kétfelé
tagolt ütempárokat a főhangsúly érvényesülése
céljából kötőívekkel meg kell jelölnünk.
Ily egységes hanglétra és ü t e m f a j r a való átvitellel az anyagnak olymérvű redukciója áll elé,
melyet a népiskolában minden nehézség nélkül
elsajátíthatunk.
A mai mellékleten közölt dalokat ily módon
egyszerűsítve, az első lapon közölt dal létraneme
(a gyermekeknek szánt leírással) kemény C leszen ;
ütemnemét s a hangok időbeli beosztásának jelölési
módját úgy tehetjük a gyermekek előtt könnyen
felfoghatóvá s szemléletessé, hogy a legkisebb
időmértéket tesszük a mérés egységévé s ezt
a 0 hangjeggyel fejezzük k i ; ezáltal az eredetileg
jelzett ü t e m kétszeressé szélesedik ki (ezért hívják az ily eljárást augmentációnak = kiszélesítésnek), s hogy a hangsúlyozási rendben zavar s
változás ne álljon be, 2 — 2 ü t e m e t kötőívvel
összevonunk.
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Ez utóbbi átírással pusztán csak a jelölés m ó d j a
változott, m e r t a | - o s és ;}-es ü t e m f a j között, a
dolog lényegét tekintve, semmi különbség nincs.
Az anyagnak ily irányú redukciója az alapja
azon énektanítási rendszernek, melynek Németországban Heinroth,
nálunk Bartalus
voltak a
főképviselői. E rendszerekről bővebben egy m á s
alkalommal.
Sz. Jl.

Hivatalos

rész.

Körrendelet.
I.
(Valamennyi k i r . tanfelügyelőnek és tanfelügyelőségi kirendeltség vezetőjének. — 78.395/1909. sz.)

Mindinkább általánossá válik az a panasz,
hogy a népoktatási intézetek tanulóinak erkölcsi
érzületében, gondolkodásmódjában és kedvtelésükben kóros elfajulás tünetei észlelhetők. Megdöbbentő példákat szolgáltat a tapasztalat, melyek nemcsak a felnőttek és serdültebb ifjúság,
hanem a mindennapi tanköteles korban levőknek
erkölcsi tekintetben való ziillöttségéről tesznek
tanúbizonyságot. A baj elsősorban a társadalom
legalsóbb rétegeiből származó egyének gyermekeinél mutatkozik, ennélfogva annak orvoslásj,
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vagy legalább is továbbterjedésének megakadályozása ott képezi egyik legsürgősebben megoldandó feladatát valamennyi arra hivatott
tényezőnek.
A népiskola volna elsősorban hathatós tényező
arra, hogy a föntebb körvonalozott baj terjedésének gát vettessék azáltal, hogy az iskola
a tanköteles gyermekek erkölcsi érzületének fejlesztésére, egyszóval nevelő munkára is törekedjék. Elismerem ugyan, hogy e tekintetben
nehéz feladat hárul az iskolára akkor, midőn
a gyermek már a szülői háznál és a lelki benyomások fölvételére legfogékonyabb korában
oly környezetben kénytelen élni, hol a teljes
műveletlenség folytán, de még inkább a szegénységgel járó nyomorúságos életmód és lakásviszonyok következtében — midőn különösen nagyvárosokban sokszor több szegény család kicsiny,
szűk és piszkos helyiségben van összeszorítva —
oly tapasztalatokat szerez, melyek az erkölcsi
érzés eltompítására inkább, mint kifejlesztésére
alkalmasak; kétségtelennek tartom azonban,
hogy az elemi iskolák tanítói, amennyiben hivatásukat helyesen képesek felfogni, az iskolákban
a hitoktatást teljesítő lelkészekkel karöltve, nagy
mértékben előmozdíthatják a tanköteles korban
lévő gyermekek erkölcsi színvonalának emelését
célozó törekvéseket és pedig azáltal, ha egyrészt a tanköteleseknek magaviseletét az iskolán
kívül is igyekeznek figyelemmel kísérni és befolyásolni a szülőket oly irányban, hogy maguk
is jó példával járjanak elő és gyermekeiket
erkölcsös módon neveljék, másrészt pedig, s ez
már sokkal inkább módjukban áll, azáltal, hogy
az iskola falain belül igyekezzenek közvetlenül
a gyermekekre hatni, megragadván minden kínálkozó alkalmat arra nézve, hogy a gyermek lelkében szunnyadó nemesebb ösztönöket életre
keltsék, feltárván előttük az erkölcsös életmódból háramló előnyöket, viszont az erkölcstelenséget követő lelki és anyagi züllés nyomorúságait, egyszóval a szó legszorosabb és legnemesebb értelmében vett népnevelői hivatásuknak tegyenek eleget.
Az itt általánosságban elmondottak után
szükségesnek tartom különösen a következőkre
felhívni a kir. Tanfelügyelő úr figyelmét:
Adandó alkalmakkor és amennyiben annak
szükségét látja, utasítsa a tanítókat, tanítónőket,
óvónőket, hogy, ha a gondjaikra bízott gyermekeknél bizonyos erkölcsi fogyatkozásokat
tapasztalnak, egyrészt igyekezzenek azokat az
erkölcstelen magaviselet követésétől — szeretetteljes módon a lelkükre beszélve — visszatartani,
másrészt a szülőket a gyermek viselkedésére
figyelmeztetni, annak káros következményéről
meggyőzve őket, oly irányban befolyásolni, hogy
gyermekük viselkedésére maguk a szülők is éber
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figyelemmel vigyázzanak. Amennyiben ezen eljárásuknak eredménye nem volna, kérjék ki a
hitoktató lelkész közbenjárását.
Buzdítsák, sőt kötelezzék a tanítók a gyermeket a templombajárásra és e tekintetben maguk
is járjanak elő jó példával. Kísérjék a tanítók
figyelemmel a gyermekek öltözködését és hassanak oda, hogy a gyermekek rendesen felöltözve járjanak az iskolába, nehogy a hiánytalan öltözködés szemérmet sértő tréfákra és
viselkedésre alkalmat szolgáltasson a gyermekeknek.
Akadályozzák meg a tanítók, hogy a tankötelesek között erkö'csmételyező ponyvairodalmi termékek forogjanak kézen, ehelyett igyekezzenek közöttük erkölcsös, vallásos, hazafias
tárgyú olvasmányokat meghonosítani, azokat
velük megkedveltetni, esetleg őket ily épületes
tárgyú olvasmányok felolvasásával szórakoztatni.
Ily alkalmakkor levonván a felolvasott történetekből a gyermekek számára az erkölcsi tanulságot is, és azt nekik értelmi fejlettségi fokuknak megfelelő modorban megmagyarázván, igyekezzék a kir. Tanfelügyelő úr iskolalátogatásai
alkalmával a tanítókat és tanítónőket szigorúan
ellenőrizni, hogy az általam föntebb vázolt népnevelői kötelességeiket teljesítik-e?
Végül pedig teljes szigorral hasson oda a kir.
Tanfelügyelő úr, hogy amely iskolánál ez
keresztülvihető, a fiúk a leányoktól elkülönítve
taníttassanak.
A tanítási órák közötti szünetekben kirándulások alkalmával úgy a leány-, mint a fiúgyermekek tanítójuk, illetőleg tanítónőjük állandó
felügyelete alatt legyenek.
Az iskoláknál úgy a fiúk, mint a leányok
részére külön és egymástól kellő távolságban
elhelyezett illemhelyek legyenek.
A tanítók pedig szigorúan utasítandók, hogy
oda a leányokat és fiúkat soha sem egyszerre,
hanem mindig egyiket a másik után, különkülön bocsássák ki.
Felhívom végül kir. Tanfelügyelő urat, hogy
a jelen rendeletem értelmében teendő intézkedéseinek lelkiismeretes végrehajtását kísérje éber
figyelemmel és az eredményről az 1909/10. tanév
végén tegyen kimerítő jelentést.
Budapest, 1909 október 7.
A miuiszter helyett:
Tóth,
államtitkár.

II.
(Valamennyi egyházi főtiszt, főhatóságnak.)

A tankötelesek erkölcsi nevelése tárgyában
valamennyi kir. tanfel ügyelőhöz intézett rendeletem másolatát oly kéréssel van szerencsém a
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főtiszt. Főhatóságnak szíves tudomás végett
megküldeni, hogy az ezen rendeletemben megjelölt célra irányuló törekvéseket saját hatáskörében is támogatni méltóztassék azáltal, hogy
a rendelkezése alá tartozó felekezeti iskolák
tanítóit és tanítónőit, valamint a hitoktató lelkészeket is a gondjaira bízott tanköteles gyermekek erkölcsi nevelése érdekében kifejtendő
fokozatos buzgóságra, emellett pedig a saját
részükről is minden életkörülmények között
tanúsítandó példát mutató magatartásra inteni
méltóztassék.
Budapest, 1909 október 7.
A miniszter helyett:

Tóth,
államtitkár.
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4. A kir. tanfelügyelők ezen jelentések alapján sürgősen megteszik a be nem iratkozott
tankötelesek beiskolázása, az esetleges zsúfoltság
megszüntetése, tanítói állás szervezése, vagy
iskola állíttatása érdekében netalán szükséges
intézkedéseket.
5. Ezen rendeletem már az 1909/10. iskolai
évben életbe lép s a december hó 31-ig iskolába be nem írt tankötelesekről egy példányban
a m. kir. központi statisztikai hivatalhoz s egy
példányban a kir. tanfelügyelőséghez beterjesztendő H. mintájú statisztikai kimutatásra vonatkozó rendelkezéseket nem érinti.
Budapest, 1909 szeptember 24.
A miniszter helyett:
Molnár,
államtitkár.

Körrendelet.
I.
(Valamennyi vármegyei törvényhatósági közigazgatási bizottságnak. — 4423/1909. ein. sz.)

II.
(Valamennyi vármegyei kir. tanfelügyelőnek
tanfelügyelői kirendeltségnek.)

és

Kapcsolatban 2085/1907. és 2294/1908. V. M.
A vármegyei törvényhatóságok közigazgatási
ein. sz. a. kelt rendeleteimmel, a tankötelezettség bizottságaihoz az iskolába beírt és be nem írt
teljesítésének ellenőrzését megkönnyítendő, a tankötelesek számának bejelentése tárgyában
következőket rendelem:
egyidejűleg ugyanezen szám alatt kiadott ren1. Az elemi népiskolák vezetői (igazgatói) deletemet tudomásul vétel végett megküldöm
kötelesek az iskolájukba a 2. pontban megjelölt Tanfelügyelő úrnak.
határidőig beiratkozott, a rend. tan. városi hatóBudapest, »1909 szeptember 24.
ságok és a községi elöljáróságok pedig az ugyanazon határidőig iskolába be nem iratkozott tanA miniszter helyett:
kötelesek számát és vallás szerinti megoszlását,
Molnár,
az utóbbiak külön az iskolába járás alól fel
államtitkár.
nem mentettekét és külön a fölmentettekét, az
elemi népiskolák vezetői pedig ezenkívül még
iskolájuk teljes befogadóképességét az illetékes A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter;
kir. tanfelügyelőségnek (tanfelügyelői kirendeltJóváhagyta: a felsőzempléni ref. egyházmegyei
ségnek) évenként bejelenteni.
tanítóegyesület alapszabályait f. évi 112.810. sz.
2. A rendezett tanácsú városok és azon köza. kelt rendeletével.
ségek és iskolák részérő], amelyekben a tanítás
Köszönetét nyilvánította: Von der Osten
szeptember hó első felében kezdődik, a szeptember
Leopoldina grófnőnek, aki a pojeni gör. kel. fehó 30-ig, azon községek és iskolák részéről pedig,
amelyekben a tanítás szeptember hó második lekezeti elemi iskola építési költségeihez 1 0 0 0
vagy október hó első felében kezdődik, az október koronát adományozott.
Kinevezte: Szén András oki. el. isk. tanítót
hó 15-ig be nem iratkozott, illetőleg beiratáll. el. isk. r. tanítóvá és szolgálattételre a
kozott tankötelesek száma jelentendő be.
hosszúfalusi áll. polg. fiúiskolához berendelte,
A bejelentésnek a fent megszabott határnaptól
az internátusi felügyelői teendők
ellátására;
számított 5 napon belül meg kell történnie.
Mares
Géza segédárvaatyai teendőkkel
meg3. A bejelentés céljaira a mellékelt A/2, és bízott el. isk. tanítót a debreczeni orsz. taníB/2. mintáknak megfelelő portómentes levelező- tói árvaházhoz segédárvaatyává; Baderka J á n o s
lapok használandók,* amelyeket tárcám költ- lapusnicseli közs. el. isk. tanítót a lapusnicseli
ségére a m. kir. központi statisztikai hivatal áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Muja Simon oki.
állíttat elő és díjtalanul küld meg a rend. tan. tanítót a delibláti (volt határőrvidéki) közs. el.
városoknak, községi elöljáróságoknak és az isk.-hoz r. t a n í t ó v á ; Tichy Ferenc oki. tanítót a
iskoláknak.
makranczi áll. el. isk.-hoz r. t a n í t ó v á ;
Bleszkány
* Ezeket a levelezőlapokat a m. kir. központi statisztikai hivatal már szétküldötte.

J á n o s sarudi róm. kath. el. isk. tanítót a gyöngytisbenepusztai áll. el. isk.-hoz r. t a n í t ó v á ;
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Hugó oki. tanítót a szabadka k ü l t e r ü l e t i
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Czélcus Frigyes oki.
tanítót a kiskiindorozsmai külterületi áll. el. isk.hoz r. t a n í t ó v á ; Kovács Gyula oki. t a n í t ó t az
aradi csutora-utcai áll. el. isk.-hoz r. t a n í t ó v á ;
Kaszai Mihály oki. tanítót a czaczagalambosi áll.
el. isk.-hoz r. t a n í t ó v á ; Markovits Mihály damóczi
gör. kath. el. isk. tanítót a németperegi áll. el.
isk.-hoz r. t a n í t ó v á ; Káli Kálmán oki. t a n í t ó t a
lőrinczrévei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Kimsch
Ferenc oki. tanítót a hocsai áll. el. isk.-hoz r.
tanítóvá; Buzogány Albert oki. tanítót a szinyei
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Herman Béla oki.
tanítót a nagyveszverési áll. el. isk.-hoz r. tanít ó v á ; Stander E r n ő oki. tanítót a csantavéri áll.
el. isk.-hoz r. t a n í t ó v á ; Szabó Antal oki. t a n í t ó t
a petrozsényi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Öakay
Jolán oki. tanítónőt a zichyfalvi, Czabaffy J e n ő
kécskei közs. tanítót a törökkanizsai áll. el. isk.lioz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Pilits Sándor oki.
tanítót és Marczikits Erzsébet oki. tanítónőt a
felsőkaboli (volt határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz
r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Czunya Trajánné bozovicsi közs. el. isk. tanítónőt a teregovai áll. el.
isk.-hoz r. tanítónővé; Akantisz Ilona oki. tanítónőt a brisztyai áll. el. isk.-hoz r. t a n í t ó n ő v é ;
Ráth Emilia oki. tanítónőt a felsősajói áll. el.
isk.-hoz r. tanítónővé; Lazareszku Mária oki.
tanítónőt a p a t t á s i (volt határőrvidéki) közs. el.
isk.-hoz r. tanítónővé; Frankenberger P a u l a tanítónőt az ercsenyei áll. el. isk.-hoz r. t a n í t ó n ő v é ;
Borza Anna oki. tanítónőt a totesdi áll. el. isk.hoz r. tanítónővé; Michna Mihályné oki. tanítónőt a nyitraújlaki és Kohári Ilona oki. tanítónőt
az óturai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Linder
Gizella oki. tanítónőt a békéscsaba-erzsébethelyi áll.
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Dvorzsák E m m a oki.
kisdedóvónőt a gyulaji áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Túrán Adél oki. kisdedóvónőt a naszódi II. számú áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Pataki Katalin oki. kisdedóvónőt a vágbeszterczei áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé;
Baán Margit oki. kisdedóvónőt a drávaegyházi
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; Blaskovich
Gizella kisegítő kisdedóvónőt a kübekházai II. sz.
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; Tüzes Erzsébet oki. kisdedóvónőt az óturai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; Tomcsányi Aladárné szül.
Zsámbokréthy Jolán oki. kisdedóvónőt a zombori
IV-ik számú áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ;
Virágh Irén oki. kisdedóvónőt a tiszalöki áll.
kisdedóvodához kisdedóvónővé; Papp Gizella
dunaföldvári közs. kisdedóvónőt a patóházai áll.
kisdedóvodához kisdedóvónővé; Molnár E t e l k a
oki. kisdedóvónőt a daruvári áll. kisdedóvodához
kisdedóvónővé; Menhardtné Ambrózi E t e l oki.
kisdedóvónőt a tiszakálmánfalvai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé.
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Jelen minőségében áthelyezte : Barta János csörgői áll. el. isk. tanítót a zemplénvármegyei kir. tanfelügyelőséghez; Breznai Imre gercselyi áll. el. isk. t a n í t ó t a vésztői áll. el. isk.hoz ; Bodor Kálmán lőrinczrévei áll. el. isk. tanítót az oroszfájai áll. el. isk.-hoz; Takáts Győző
hocsai áll. el. isk. t a n í t ó t a koskóczi áll. el. isk.hoz ; Karay Ambrus szinyei áll. el. isk. tanítót
a tötösi áll. el. isk.-hoz; Szepessy Gyula nagyveszverési áll. el. isk. tanítót a jolsvai áll. el.
isk.-hoz; Kávay István szászkabányai áll. el. isk.
igazgató-tanítót a lippai, Hótay Ferenc csantavéri
áll. el. isk. tanítót a szászkabányai áll. el. isk.hoz; Jezemiczky E l e m é r petrozsényi áll. el. isk.
tanítót a lisznyópataki áll. el. isk.-hoz; Papp
Gábor temeskutasi áll. el. isk. igazgató-tanítót
az érdi, Papp Gáborné temeskutasi áll. el. isk.
tanítónőt a frigyesfalvi, Kelemen Mihály felsőstubnyai áll. el. isk. igazgató-tanítót és Kelemen
Mihályné Schwarz Elza felsőstubnyai áll. el. isk.
tanítónőt a temeskutasi, Mihalyß József zichyfalvi áll. el. isk. igazgató-tanítót és Mihályfi
Józsefné, Szittner Mária zichyfalvi áll. el. isk.
tanítónőt a felsőstubnyai, Hirka István törökkanizsai áll. el. isk. tanítót a zichyfalvi áll. el.
isk.-hoz; Létai Antal ós neje Létainé Eicsei
Gizella marosludasi áll. el. isk. tanítót és tanítónőt a bozovicsi, Czunya Traján bozovicsi áll. el.
isk. tanítót a teregovai, Atádi Béla és neje
Atádiné Moga Eugénia teregovai áll. el. isk.
tanítót és tanítónőt a marosludasi áll. el. isk.hoz ; Kontsek Márta briesztyai áll. el. isk. tanítónőt a ruttkai áll. el. isk.-hoz; Séder Ida felsősajói áll. el. isk. tanítónőt a rimaszombati áll. el.
isk.-hoz; Jelitz Regina aranyosmaróti és Tomcsányi Anna czinkota-ehmantelepi áll. el. isk.
tanítónőket kölcsönösen; Boross A n n a antalóczi
áll. el. isk. tanítónőt a baranyai áll. el. isk.-hoz;
Szentesi Ilona oláhújfalusi áll. kisdedóvónőt a
szigetcsépi áll. kisdedóvodához; Moringer Józsefné
szül. Schuszter Mária tiszanánai és ifj. Masztis
Szilárdnó szül. Csaprányi Lujza gyorokcsángótelepi áll. kisdedóvó vőt kölcsönösen; Ilancz
Mihályné szül. Ivneitner Gizella zsombolyai áll.
kisdedóvónőt a nagyváradi VII. sz. áll. kisdedóvodához ; Tóth E r z s é b e t verestorony-porcsesdi
áll. kisdedóvónőt az oláhújfalusi áll. kisdedóvodához.

Nyugdíjat utalványozott: Kiss Demeter
felsőszelistyei gör. kath. el. isk. tanítónak évi
1 3 6 0 K - t ; Id. Burró Imre vernócz-chvojniczai
áll. el. isk. tanítónak évi 800 K - t ; Pica Szilárd
reusori gör. kel. el. isk. tanítónak évi 600 K-t;
Paidinyi Ignác szakmári róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1440 K - t ; Linzer Fülöp újhegyi róm.
kath. el. isk. tanítónak évi 1400 K - t ; Ruisz
Béla némethásosi róm. kath. el. isk. tanítónak
évi 1 3 8 0 K-t; Csiky József szuhogyi ref. el.
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isk. tanítónak évi 1500 K - t ; Mimtean
János
ohabiczai gör. kel. el. isk. tanítónak évi 4 0 0 K - t ;
Nagy Benedek dési ref. el. isk. tanítónak évi
2 2 4 0 K - t ; Btilyovszky
István deánfalvi ág. hitv.
ev. el. isk. tanítónak évi 7 4 0 K-t; Páva Szilárd
belinczi gör. kel. román hitf. el. isk. tanítónak
évi 920 K - t ; Bakajsza
György eperjesi gör.
kath. tanítóképző-intézeti gyakorló-isk. tanítónak
évi 1340 K - t ; Papp
György gyümölcsénesi
gör. kath. el. isk. tanítónak évi 1380 K-t; Láng
Izidor abaúj szántói áll. el. isk. tanítónak évi
1720 K - t ; Pathó Lajos tiszacsege-nagymajortanyai ref. el. isk. tanítónak évi 980 K - t ;
Bosenfeld
Mór németújvári izr. el. isk. tanítónak évi 9 4 0 K - t ; Knezevits
Mihály magyarkanizsai gör. kel. el. isk. tanítónak évi 1 5 0 0
K - t ; Frey József pornóapáti róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 1 1 6 0 K - t ; Matulay
Keresztély
almási róm. kath. el. isk. tanítónak évi 16-36
K - t ; Stipics János nemeskoltai róm. kath. el.
isk. tanítónak évi 1440 K - t ; Dágó Iván felsőkápolnai g. kel. el. isk. tanítónak évi 540 K - t ; Kianicska József modori róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1 4 6 0 K - t ; Győrök Győri István vágai
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 980 K - t ;
Huszovszky
György somosi róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 1 6 6 0 K t ; Amandia
Virgil iktári
gör. kel. román hitf. el. isk. tanítónak évi 9 8 0
K - t ; Balog János csekelakai ref. el. isk. tanítónak évi 6 2 0 K-t; Bazsant
Vince dunakeszii
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 2400 K - t ;
Jakab Sándor vajasdi ref. el. isk. tanítónak évi
8 0 0 K - t ; Padi Róza margittai óvónőnek ideiglenesen évi 3 4 0 K t ; özv. Maximov
Jánosné
szül. G-yorgyevity Nimfadora nagybecskereki gör.
kel. el. isk. tanítónőnek évi 1340 K - t ; özv.
Gaál Ödönné szül. Svetitska Mária kecskeméti
orsz. tanítói árvaanyának évi 1 0 8 0 K-t;
Tankó
Béláné szül. Nagy Ida szászvárosi magyar egyeOttilia
sületi óvónőnek évi 420 K - t ; Grandjean
torontálszigeti közs. óvónőnek évi 3 4 0 K - t ;
Bálán Valér dragsinai gör. kel. román hitfel.
el. isk. tanítónak évi 4 60 K - t ; Fejesné
Zöld
Amália baróti áll. áll. gazd. szaktanítónőnek évi
1 6 8 0 K t.

Gyám-, ill.

segélypénzt

engedélyezett:

néh. Falábú Sándor szentesi ref. el. isk. tanító
özv., szül. Balog Teréziának évi 680 K - t ; néh.
Wladimir
Sándor nagybocskói gör. kath. tanító
özv., szül. Marina Annának évi 622 K-t, Margit,
Béla ós Viktor nevű kiskorú árváinak egyenként évi
1 0 3 K 66 f-t, együtt 310 K 98 f-t, mindössze
9 3 2 K 98 f - t ; néh. Jókuti
József kiczői róm.
kath. el. isk. tanító özv., szül. Hros Máriának
évi 660 K-t.

Árvaházba való felvételét elrendelte: néh.
Létray 'István hárskúti róm. kath. tanító István
nevű árvájának a debreczenibe.
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Különfélék.
— A ref. egyházak és iskolák

állami

s e g í t s é g e . Tóth János államtitkár a Hevesnagykúnsági ref. egyházmegye közgyűlésén főgondnoki
megnyitójában kitért arra a segítségre is, melyben az állam az utolsó három év alatt a ref.
egyházat és iskoláit segítette. Ez a kitérés nem
volt fölösleges, mert hiszen való igaz, amit Tóth
János a megnyitójában mond, hogy az utóbbi
években valóságos rendszerré kezdett fajulni az
államnak a ref. egyházzal szembeállítása. Ám a
számok minden frázisnál ékesebben, nyomatékosabban beszélnek. A számok pedig azt m o n d j á k :
Míg 1904-ben a ref. egyház az államtól mindenféle címeken, egyházi és iskolai segélyben 2 millió
2 3 1 ezer koronát kapott, ma több mint
hatmilliót
kap, tehát a ref. egyház állami segélye az utolsó
három év, vagyis Apponyi kultuszminisztersége
alatt körülbelül megháromszorozódott.
Ennek
konstatálása után megnyitóját a következő szavakkal folytatta és fejezte be az államtitkár: „Ha
mindehhez hozzáfűzöm még, hogy biztosítva
lett egyházunknak a király által
megalkotott
törvényeink szentesítési záradékában az ujabb

3 millió segélynek törvénybe iktatása,

nehogy

az a mindenkori kormány tetszésének és jóindulatának legyen kitéve, az erre szolgáló törvényjavaslat, mely ezen összeget örök
alapítványként
örökre és tőkében is célozta biztosítani, készen
van s tárgyalásra teljesen elő van készítve,
továbbá, hogy a papi fizetések újabb rendezésének
nagy kérdése is országos előmunkálattal már
teljesen előkészítve van és csak megoldását v á r j a ;
akkor, uraim, feltártam önök előtt az államnak
és az államhatalom kezelőinek azon mélységes
jóakaratát és munkáját, mellyel egyházunk erkölcsi
erejének emelését, anyagi felvirágzását nagy
arányban előmozdították az utolsó 3 év a l a t t ; és
feltártam Önök előtt egyházunk történetében egy
rövid korszakot, melyben óriási lépésekkel vitetett
a teljes megvalósulás felé a 4 8 : 2 0 . t.-c. azon
elve, hogy egyházunk egyházi és iskolai
szükségletei az államhatalom által fedeztessenek, valamint
a másik fő nagy elve, a jogegyenlőség és viszonosság, úgy, hogy ezen a t é r e n és minden t é r e n
egyházunk érdekében több tétetett 3 év alatt,
mint előbb 40 év alatt. Nem állítom, hogy
minden megalkottatott, ami kellene; de azt
igen, hogy amit rövid idő alatt
megalkotni
lehetett, azt a ref. egyház iránti kifogyhatatlan
jóakarat megalkotta. Esek tények, uraim,
mélye-

ket sem a rosszakarat,

sem az ámító

szavak

le nem tagadhatnák.
í t é l j e n e k ! Az én hitem
az, hogy egyházunk élete fordulóponthoz érkezett.
Egy korszakot zártunk le mely telve volt egyházunk iránt mélységes, kifogyhatatlan jóakarattal,
termékeny munkával; mely korszakról pár évvel
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ezelőtt megjósoltam önöknek, hogy a kálvinista
világ egykor úgy fog megemlékezni, mint a soha
vissza nem térő virágzásnak idejére. Ma is hiszem
ezt. Hogy mit hoz a jövő, nem tudhatni. Az én
lelkem inkább aggodalommal, mint reménnyel van
telve. De Istenhez fordulok, kiben bízom, hogy
Egyházamat és Hazámat soha el nem hagyja."
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Szerkesztői üzenetek.

Gr. M. (Verseg.) Más a szerkesztőség és más a
kiadóhivatal. A szerkesztőségen hiába reklamál meg
nem jelent pályázatot s e célra beküldött pénzt. Általában igen kívánatos volna, ha a kiadóhivatalnak szóló
leveleket egyenesen a kiadóhivatalnak küldenék. Sok
fölösleges dologtól mentenék meg a szerkesztőséget és
a hirdetések is idejében jelennének meg, ha közvetlen
— Kézimunka-tanfolyamok. A Kézimunkára kapná azokat a kiadóhivatal. Egyébként levelezőlapját
áttettük a kiadóhivatalhoz elintézés végett. — K. I .
nevelő országos egyesület iskolai műhelyében a
(Család és iskola.) Sorra kerül. — K. (Száll az ének
fővárosi tanítókurzusok november 8-án kezdődnek,
szájról szájra.) Elismerés illeti a népdalok gyűjtéséért
mely kurzusokon minden tanító és tanítónő részt
s különösen azért, hogy dallamukat is lejegyzi. A
vehet. Maga a munkásság heti 3 — 4 órát veszen
mutatóul küldött dalokat alkalmilag közöljük s szívesen vesszük, ha egyik-másik dalnak a kottáját is
igénybe és kiterjed a népiskolai utasítások idevonatkozó anyagára, t. i. agyagmintázásra, karto- megküldi, természetesen olyat, melynek szövege is,
dallama is fölvehető Iskolai Dalgyűjtemény című melnázsra és fafeldolgozásra. E kurzusi tevékeny- lékletünkbe. — E. (Stájerlak.) Őszintén örvendünk,
ségre vonatkozólag november 4-én, csütörtökön hogy oly nagy örömet szerzett levelünk. — Sz. (Oszi
dal.) Méltó párja az eddigieknek. — K. (Levél a szerdélután 5 órakor a VIII. ker., Bezerédi-utcai
kesztőhöz.) A mi hitünk szerint az a cikk nem akarta
közs. elemi iskola (VIII. ker., Bezerédiutca
önt bántani s nem volt abban „fölényes gúnyolódás".
16. sz.) tornatermében lesz a szokásos megnyitó
Ilyesmit nem is engednénk meg. Épen azért mellőzzük
értekezlet, melyen megállapodnak a gyakorlati a válasz közlését, mert csak ártanánk a közérdekű
ügynek, ha ezzel újabb választ provokálnánk. Igen
munkának időbeosztásában. Az egyesület kéri a
részt venni kívánó tanítókat, hogy személyesen helyesen írja levelében, hogy a tanítóságnak elsősorban
egyesülni kell a közös munkára (a szociálizmus okozta
fáradjanak el a tanácskozásra. Beiratkozásra jelent- bajok orvoslásáról van sző), mi meg hozzátesszük:
kezhetni október 23-tól minden kedden, csütörtötárgyilagos fejtegetésekben kell tisztázni az eszméket.
kön, pénteken és szombaton d. u. 5 — 7 között, Nagy baj volna, ha azon kezdenék a közös munkát,
hogy egymás hajába kapnának. — R. (Az 5°/o-os iskolai
az egyesület irodájában.
pótadó.) Helyes, amit ír, de oly pongyolán, hevenyészetten írja meg, hogy mi a közlésére nem vállalkoz— Örökbefogadás. Markhot
József nyugalhatunk. Higyje el nekünk, hogy a nyugodt, komoly
mazott tanító örökbe óhajt fogadni egy tanítóhangnak mindig mélyebb és biztosabb a hatása. —
árvát: 1 6 — 2 0 éves leányt, ki neki és feleségének
Sz. (Az antialkoholizmus fegyverei) Minden megjelent
cikket díjazunk, ezt a cikket azonban nem közölhetjük.
öreg napjaikban gyámolítójuk lenne. Ez ügyben
Teljességgel nem értünk ugyanis egyet azzal a móddal,
szóval vagy írásban értekezni lehet vele lakásán:
amint ön az iskolásgyermekkel meg akarja utáltatni
Budapest, VIII., Baross-tér 16, II. 17.
a szeszivást. Hogy a tanító sorra kérdezze az iszákos
szülők gyermekeit: Hol járt tegnap az apád ? A korcs— H a l á l o z á s o k . Pál György áll. el. iskolai
mában ¥ Ott mit csinált ? Leitta magát. A sárban
tanító tanítóskodásának 27-ik évében elhunyt
fetrengett stb. Nem gondolja, hogy ezzel több kárt
Marosvásárhelyt. — Id. Hochrein
Lajos nagy- tesz a gyermek lelkében, mint amennyit a pálinkaivás
tehetne ¥ — G. J . (Jerszeg.) Tessék panaszával a kir.
bajomi róm. kath. kántortanító üagybajomban
elhunyt. 33 Va évig volt tanító, ebből 32'/a évet tanfelügyelőhöz fordulni. — Cz. (Osztályok elosztásáról)
Tudomásul vesszük a vótumát (t. i. ellene van annak,
Nagybajomban töltött. Mint érettségizett ember hogy a tanító mindig egy osztályt tanítson), de cikkecskerült Vámosra tanítónak s 1877. év tavaszán
kéje közölhetetlen. — (i. (A szorgalomidő és a tanyai
iskolák.) Alkalmilag sorát ejtjük. — K. (Néhány szó
Pécsett képesítőzött. Atyja, nagyatyja szintén
a kézügyesség gyakorlásáról.) Közöljük. — 0 . (A tanító
tanítók voltak, tanító a fia is, iíj. Hochrein Lajos,
és a politika.) Nagyon is át kellene dolgoznunk, amire
budapesti gyógypedagógiai tanár. —
Lantos nincs időnk. — Cs. P. (Hódmezővásárhely.) Ön nagyon
Gyula kántortanító életének 44-ik, boldog házasszellemes ember. Levelének a megszólítása ez: ! Még
szellemesebb volna így: ¥ Különben az a panasza,
ságának 23-ik, tanítói működésének 27 ik évében
hogy négy hónappal ezelőtt azt üzentük: sorra kerül
elhunyt Vértestolnán. — Margarethen
Izráel, ki
a cikke, s még nem került. Arra kér, ha üzenetünk
az ungvári orth. izr. hitk. iskolájának 27 évig
„csak naiv gyereket becézgető tréfa volt", a kéziratot
volt igazgatója és 5 éve, hogy nyugalomba vonult,
küldjük vissza. Végül: „remélem, hiszem, komoly
emberekkel van dolgom ¥" írhat így, ilyen hangon
69 éves korában elhunyt. — Bokotey Margitka
jónevelésű ember ¥ — Médi. „Ne szollj, ami elmullt,
életének 18. évében elhunyt Ökörmezőn. —
arról senkinek." A költészet igen szép dolog, de a
Áldás emlékükre!
helyesírás sem megvetendő. Ez „vállaszunk" a versekre. — V. K. (A Tisza partján.) Egyes sorai sikeTartalom : Tudomány — hatalom. — Nagy gon- rültek, az egész nem. — N. Á. (Templomban.) Nem
épen rossz, de a mi mértékünket nem üti meg. —
dolatok. Kóródy Miklós. — A népiskolai énektanítás
P. A. (Emlékek) Sorra kerül ez is, a már elfogadottak:
főbb kérdései. Seprődi János. — Egyesületi élet. —
is, csakhogy alig tudunk megbirkózni a felgyűlt
Könyvesház. — Tanítók tanácsadója. — Szépiroanyaggal. — J . E. (Alkonyaiban stb.) Sorát ejtjük. —
dalom : A baczoni temetőben. Benedek Elek. — Fiam
L. K. Más lapokban megjelent irodalmi munkák fölött
emléke. Szalay Gyula. — Sphinx euphorbiae. Bózsing
Franciska. — Irodalom és művészet. — Hivatalos rész.— való ítélkezésre nem vállalkozhatunk.
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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Iskolai Dalgyűjtemény.
Szerkesztik: HACKL N. LAJOS és SZTANKÓ BÉLA.

Templomban.
Andantino.

Balmert J.
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Népdal. Átdolgozta : Bloch

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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A m. kir. tudományegyetemi nyomda kiadásában most jelent meg:

VEZÉRKÖNYV
a beszéd- és értelemgyakorlatok

tanításához.

Nagy László után teljesen átdolgozta: URHEGYI ALAJOS,
bpesti VI. ker. állami tanítónőképzői tanár, gyakorló-isk. tanító.
Nettó-ára 75 fillér, bolti ára 1 korona,
85 fillér beküldése esetén portómentesen küldetik meg.
A vall.- és közokt. m. kir. miniszt. 79.395/1909. sz. rendeletével segédkönyvül engedélyezte.
Nagy László „Vezérkönyve" négy évtizeden át volt a tanítóság vezetője. E négy
évtized leforgása alatt azonban a beszéd- és értelemgyakorlat tanításának szempontjai oly
változáson mentek keresztül, hogy a könyv átdolgozása, illetőleg teljesen újjá írása vált szükségessé. így tehát, bár a könyv nagynevű elődjének nevét is viseli, teljesen új, s hogy a
modem követelményeknek mily mértékben felel meg, azt a következő két bírálat mutatja.
Gömól'i Sándor, az iglói áll. tanítóképző igazgatója/ kinek előzetes bírálat céljából
kiadtuk a munkát, a többek közt így nyilatkozik:
„Urhegyi, mint tehetséges, Istentől megáldott tanítómester bánik az ismeretek földolgozásával. Azoknál a mintáknál, amelyeket könyvében ád („Az asztal." „A család." „A macska."
„A tyúk." stb.) kitünőbbeket nem ismerek. Azért, mert beleviszi tanításába egész lelkét, mert
kiváló oktató tartalmuk mellett kiváló nevelő hatásúak is. Mesterileg fölhasználja e tanításokban a gyermek tevékenységét is; e tekintetben a tanítókartársak igen sokat tanulhatnak
könyvéből. Es ha csak félig-meddig fogják a tanítókartársak követni Urhegyit, hacsak félannyira
is lesznek képesek azt a szellemet teremteni tanításuk közben, amely ezekben a részletesebben
kidolgozott tanításokban van, már ezzel is szép, nagy hivatás vár erre a könyvecskére."
Zajzon Dénes kir. tanácsos, nyug. áll. tanítóképző-igazgató, a „Hivatalos Közlöny"
augusztus í-én megjelent számában közölt hivatalos bírálata így foglalja össze:
„A fentebb elmondottak alapján jó lélekkel állíthatom, hogy Urhegyi Alajos munkája
pedagógiai irodalmunkban számottevő helyet foglal el. Látszik, hogy olyan tanférfiú írta, aki
a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításának módszerével tökéletesen tiszában van és hogy a
munkának kidolgozását odaadással, ügyszeretettel végezte. Tanítóink, a fiatalok épúgy, mint az
idősebbek, sikerrel használhatják a vezérkönyvet."
Ezek alapján Urhegyi vezérkönyvét nyugodt öntudattal ajánljuk a magyar tanítók
figyelmébe.

A m. kir. tud.-egyetemi
r

Uj

nyomda

igazgatósáya.

r

népiskolai

Ertesítö-Könyy.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium az állami népiskolák
részére új beosztású Értesítő-Könyvet adott ki.
Ezen új Értesítő-Könyv a m. kir. tud.-egyetemi nyomdánál kapható.
Bolti ára 18, nettó ára 14 fillér. Minden m e g r e n d e l ő n e k n e t t ó - á r o n
s z o l g á l t a t j u k ki s a pénz előleges beküldése mellett, portómentes iskolai hatóságok és intézeteknek, portómentesen küldjük meg.
Mutatványpéldányokat nem szolgáltatunk belőle ki.
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda
igazgatósága.

A tanítóképző-intézetek

figyelmébe.

A tanítóképző-intézetek számára szolgáló Csiky-féle Alkotmánytan
•itó.

A m. kir. tud.-egyetemi

nyomda

már

igazgatósága.
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PÁLYÁZATOK.
A klokotlcsi (Krassó-Szörény m.) róm. kath. népiskolánál újonnan szervezett osztálytanítói (tanítónői)
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: államtól
720 korona, hitközségtől 280 korona, 24 méter tűzifa
— egyelőre egy bérszoba, konyha, kamra. Kötelessége : a kijelölendő osztályokat és ismétlő-iskolát
vezetni. Tannyelv : horvát-magyar. Határidő : november
15-ig. Antók Dániel, iskolaszéki elnök.
(1961—II—2)
Dunaszerdahelyi ág. hitv. evang. egyházközség
kántortanítót keres. Fizetése, mint tanító : lakás, 100
korona az egyházközségtől, 1000 korona államsegélyből, '/a m. hold szántóföld vagy 20 korona; mint
kántor: 100 korona, stóla és nagypénteki offertórium,
iskolafűtésre ad az egyházközség 4 öl lágyfát vagy
értékének megfelelő kőszenet. Kötelessége : a mindennapi és ismétlő-tanköteleseket a törvény utasítása
szerint tanítani és a kántori teendőket végezni. Tankötelesek száma: 25—30. Pályázatok a lelkészi hivatalhoz október 31-ig beküldendők. Dunaszerdahelyen,
1909 október hó 13-án. Marczy István, ág. hitv. ev.
lelkész.
(1973—II—2)
A k i s b ö l g y é n i községi iskolaszék pályázatot hirdet
tanítói állásra. Javadalom : 1000 korona fizetés, lakás,
kert, fűtés, és 10 korona nyomtatványokra. Pályázati
kérvények f. évi november 6-ig nyújtandók be az
iskolaszék elnökéhez. Csak róm. kath. vallásúak pályázhatnak. Kisbölgyénben (Nyitra megye), 1*909 október
14-én. Paulen János, iskolaszéki elnök.
(1987—11—2)
A mártonfalvai (Szabolcs megye) ref. egyház
kántortanítói állására pályázatot hirdet. Javadalom:
1. Készpénz az egyháztól 400 korona, államtól 600 korona, mindkettő havi előleges részletekben fizetve.
2. Lakás 2 szobával, 1 előszobával, melléképületekkel,
belső és külső kerttel. 3. Két öl tűzifa. 4. Ismétlőiskolások tanításáért a község pénztárából 100 korona.
5. Stóla. 6. Ha a községi faiskola kezelése reábízatik,
ezért 50 korona. Kötelessége : 1. Istenitiszteleteken az
éneklés vezetése harmóniummal. 2. Temetések végzése.
3. I—VI. fiúosztályok vezetése egyházkerületi utasítás
szerint és a fiú ismétlő-tankötelesek taDÍtása heti
2 órán. 4. Kánonikus órákon és a lelkész akadályoztatása esetén, a templomi istenitisztelet végzése. Mártonfalva Debreczenhez kocsin 2 órányira van. Vasúti
állomása Vámospércs, honnan községünk hat kilométernyire van. Pósta, távírda, telefon helyben. Pályázati felszerelt kérvények 1909 november 4-ig alulírotthoz nyújtandók be. Választás november 7-én lesz.
Állás választás után azonnal elfoglalandó. Mártonfalva
(Szabolcs megye), 1909 október 15. Ajtay Jenő ref.
lelkész, iskolaszéki elnök.
(1994—II—2)
Blaskovich Elemér úr p u s z t a k e n g y e l i birtokán
elemi fiú- és leányiskolához róm. kath. vallású tanító,
esetleg tanítónő kerestetik. Járandóság: évi 600
korona, 20 hektoliter búza, 8 hektoliter árpa, 1 hektoliter főzelék, 40 kg. só, 2 hold tengeriföld-használat,
1 db fejőstehén-tartás, tüzelőanyag. Lakás: 3 szoba,
konyha, keit. Állás elfoglalása azonnal. Fölszerelt
pályázati kérvények Blaskovich Elemér, uradalmi
intézősége címre, Pusztakengyel, október 31-ig elküldendők.
(2001—II—2)
A dányi, községi jellegű elemi népiskolánál megüresedett férfitanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : a község pénztárából, havi előleges részletekben,
800 korona, államsegélyből 200 korona és 200 korona
lakbér; azonkívül esetleges korpótlék. Kötelessége : a
mindennapi és ismétlő-tankötelesek törvényszabta
oktatása. Határidő: november 3-ig. Kérvények az
iskolaszékhez címezve, alulírotthoz küldendők. Dány
(Pest megye), 1909 október 17. Mattyasovszky Alajos,
igazgató-tanító.
(2005—II—2)
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A kosariszko-priepasznei ág. hitv. ev. egyház
részéről okleveles kántortanító kerestetik. Tannyelv :
tót. Hiványilag megállapított fizetés, készpénzben és
terményekben 1006 korona, két szobából, konyhából,
kamarából s istállóból álló lakás és házikert. Folyamodványok küldendők f. évi október 30-ig alulírotthoz, Kosariszko (p. Brezova). Stefánik Pál, lelkész.
(1999—II-2)
Betegségem miatt három hónapra róm. kath. kisegítő tanerőt keresek. Ellátás és megegyezés szerinti
fizetés. Ajánlatban a fizetés megjelölendő. Marikó
(Trencsén megye), Pásté ka Lajos, kántortanító.
(1967—1—1)
Komárom város zeneiskolájánál szervezett két rendes és pedig egy zongora- áa egy hegedűtanszakra
képesített tanári állásra pályázatot hirdetek. Az állások lehetőleg oly egyénekkel töltetnek be, kik fúvóhangszerek tanítására is képesíttettek. J avadalom :
egyenként és évenként 1200 korona alapfizetés, mely
10 év után 1400, 20 év után 1500, 30 év után 1600
koronára emelkedik. A magasabb fizetési osztályba
előlépés, eredményes működés és kifogástalan magaviselet figyelembe vételével, az iskolaszék határozata
alapján történik. Évi lakpénz 420 korona és 100
korona ötödéves korpótlék. Az egyik tanerő a polg.
fiúiskolái énektanításért külön díjazásban is részesül.
Pályázhatnak férfiak és nők egyaránt. A magyar
állampolgárságot, a 20-ik év betöltését igazoló, továbbá
valamely hazai vagy külföldi zeneakadémiától vagy
hasonló fokú zeneiskolától (konzervatórium) nyert zenetanári képesítő-oklevéllel, vagy valamely bel- vagy
külföldi zeneiskolánál négyévi zenetanári alkalmazást
igazoló bizonyítvánnyal fölszerelt kérvények november hó 6-ik napjának déli 12 órájáig alulírotthoz
nyújtandók be. Csupán gyakorlati képzettséggel bíró
egyén csak az esetben alkalmazható, ha elméletileg
képesített egyén nem pályázik s ha az elméleti képesítéssel nem bíró pályázó Komárom város zeneiskolájánál két éven át kitűnő eredménnyel működött.
Komárom, 1909 október 7. Domány János kir. tanácsos, iskolaszéki elnök.
(1975—I—1)
S z e p e s v á r a l j á n f. évi november hó 17-én betöltetik az egyik, kántorsággal egybekötött, róm. kath.
tanítói állomás. Jövedelme: I. tanítói 804 korona
a városi pénztárból, 16 köbméter puha tűzifa saját
használatára, beíratási díjak 200 korona, megfelelő
korpótlék, az ipariskolában vállalt oktatásért legalább
240 korona, de 400 koronáig is fölviheti, 300 korona
évi lakbér addig, míg az ezen állomást megillető
természetbeni lakás fölszabadul, kiürítése után rögtön oda bevonulni tartozik; II. kántori: évi 120
korona a templomi pénztárból, stóladíjakból 140
korona, alapítványi misékért 26 korona. Kötelességei:
az egyik osztályt önállóan vezetni, a hétköznapi,
valamint az ünnep- és vasárnapi szentmiséknél,
továbbá az egyházi szertartásoknál, körmenetek- és
temetéseknél énekével közreműködni és szükség esetén az orgonistát külön díjazás nélkül helyettesíteni.
Az orgonálásban való jártasság tehát megkívántatik.
Nyelvismeret: magyaron kívül a tót. Az orgonálásban
és énekben való jártasság bemutatására személyesen
kell jelentkezni november 17-én, reggeli 9 órakor.
Az állomást legkésőbb november 30-ig kell elfoglalni.
Kellőleg fölszerelt és az iskolaszékre címzett folyamodványok november 16-ig Zemancsik István plébános, iskolaszéki elnökhöz küldendők, Szepesváraljára.

1

(2017-1—1)
Csákóczi (Hont m.) róm. kath. tanítói állásra
pályázat hirdettetik október 30-ig. Fizetés: 1000
korona, ebből 656 korona államsegély. Lakás: 2 szoba,
konyha, kamra, istálló, kert. Tót nyelv tudása szükséges. Kérvények a bozóki plébánia - hivatalhoz küldendők.
(2022—1—1)
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T ó s z e g (Pest megye) községi jellegű tanyai, vasúti állomás melletti iskolájához okleveles tanítók
november 2-ig pályázhatnak. Javadalmazás : 1000
korona (ebből 600 államsegély) havi előleges részletekben, két szoba, konyha, kamra, pincéből álló
lakás, melléképületek és házikert. Az állás mielőbb
elfoglalandó. Dolenszky Imre, iskolaszéki elnök.
(2010—1-1)
A c s a t a j i ev. kántortanítói, magyar tót tannyelvű,
1400 korona vegyes javadalmú állásra kellően fölszerelt jelentkezések november l-ig Biszkup Béla
lelkészhez Németgurab, u. p. Réte (Pozsonv megye)
küldendők.
(2011 — 11—1)
Irsára (Pest megye) oly okleveles, róm. kath.
kántortanító kerestetik, ki a felsőbb osztályokat tanítani, a kántorságot pedig önállóan végezni, búcsúztatókat készíteni tudjon a beteg kántor helyett. Fizetése : 700 korona egy évre, búcsúztatós nagy halotttói 80 fillér, kicsitől 40 fillér. Állomás azonnal elfoglalható. Vasút helyben. Cservenyicz Sándor, kántortanító.
(2012—1—1)
A barstaszári róm. kath. kántortanítói állásra
november 10-re pályázat hirdettetik. Biztosítható
jövedelme: szántóföld, készpénz és terményekben
összesen 1204 korona. Lakás megfelelő. Tannyelv
magyar, de kántorság miatt a tót nyelv ismerete is
előnyös. Bővebb felvilágosítás s egyéb feltételek pályázókkal közvetlenül a választás előtt közöltetni fognak.
Kérvények az iskolaszék címére, Barstaszárra küldendők.
(2015—1—1)
A nyugdíjazás folytán üresedésbe jött zöldi községi jellegű, magyar tannyelvű elemi népiskolánál a
tanítói állás betöltendő. Fizetés : államsegéllyel 1000
korona, 2 szobás lakás, kerthaszonélvezet s failletmény, valamint iroda- és iskolaszolgatartási átalány.
Pályázati határidő: 1909. évi október hó 31. Az
iskolaszékhez intézett kérvények az iskolaszéki elnökhöz
küldendők. Zold, 1909. évi október hó 16-án. Olvashatatlan, iskolaszéki elnök.
(2016—II - 1 )
Az esztárl ref. leánytanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: természetbeni jó lakás melléképületekkel s házikerttel; készpénz, az egyházi pénztárból negyedévenként előre fizetve, 662 korona; tizenöt
kat. hold 498 Q]-öl szántóföld egy tagban, melynek
adóját az egyház fizeti, haszonbéri felvett értéke
700 korona; egy és fél öl kemény tűzifa, beszállítva;
korpótlék az államtól. Kötelessége: leányiskola I—VI.
osztályát és az ismétlő-iskolás leányokat tanítani, a
kántort akadályoztatása esetén helyettesíteni. Pályázó
férfitanítók felszerelt kérvényüket november 3-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz adják be. Az állás választás
után azonnal elfoglalandó. Esztár, u. p. Pocsaj, Bihar
megye. Szűcs Béla ref. lelkész, iskolaszéki elnök.
(2018-1-1)

A koronczól magyar tannyelvű róm. kath. elemi
népiskolához évi 1000 korona fizetéssel pályázatot
hirdetünk. Lakása: 1 szoba, fűtéssel. Kötelessége: a
reábízott osztályt vezetni, az ismétlőket fölváltva
tanítani és a kántori teendőkben, vakációt kivéve,
mindenkor segédkezni. Megjegyzendő, hogy fűtést
csak egyszobás lakással élvez. Pályázati határidő:
november 3, mikor a választás is megtörténik. A kérvények főtisztelendő Kovács Lajos, plébános úrhoz
küldendők. Győr m., Koronczó, f. h. 17. Perepatits
Ferenc, iskolaszéki jegyző.
(2020—1—1)
Tallóson (Pozsony m.) az államilag segélyezett
községi iskolánál a harmadik tanítói állásra pályázat
hirdettetik. Javadalmazása: a községtől 150 korona,
államsegélyből 850 korona fizetés, egy bútorozatlan
lakszoba, 20 korona kertpótlék. A szabályszerűen fölszerelt kérvények november hó 5-ig Lamos Árpád,
iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. Csak férfiak pályázhatnak. Tallóson, 1909. évi október hó 18-án.
(2021—1-1)

LAPJA.

25

A szilád! evang. iskolaszék a folyó iskolai év
végéig alkalmazandó helyettes tanítói állásra pályázatot hirdet, november 7. lejárattal. Fizetése: lakáson
kívül havonta 6ti korona. Tót nyelv ismerete szükséges. Pályázhatnak okleveles, esetleg oklevél nélküli
tanítók és tanítónők. Sziládi iskolaszék, Nyitra m.
(2019-1—1)
M a g y a r k a n i z s á r a (Szeged mellett) róm. kath.
segédkántort keresek, aki miséket, temetéseket önállóan végezni képes. Fizetés: húsz korona utólagosan,
havonként. Mosatásra 4 korona. Gyertyajövedelem van.
Fűtés, világítás, lakás, élelmezéssel. Azonnal glfoglalandó. Kek Béla, főkántor.
(2023—1—1)
A margittai községi kisdedóvónői állásra pályázat
hirdettetik. Javadalmazás: évi 600 korona, két szobából és mellékhelyiségekből álló lakás. Az oklevéllel
és esetleges eddigi működést igazoló bizonyítvánnyal
ellátott kérvények a felügyelőbizottság elnökéhez folyó
évi november lü-ig adandók be. Margitta (Bihar
megye), 1909 október 17. Balogh Ferenc, felügyelőbizottsági elnök. Sugár Bertalan dr., bizottsági jegyző.
(2024-1—1)
Az osztrói (Nyitra m.) róm. kath. iskolánál üresedésbe jött osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik.
Fizetése: 800 korona községtől, 200 korona államsegély. Egyszobás lakás. Felszerelt folyamodványok
Markovics Mihály elnökhöz Krakovánba, u. p. Trebete,
november hó 5-íg nyújtandók be. Tót nyelv ismerete
szükséges.
(2025—1—1)
A máréfalval (Udvarhely megye, u. p. Székelyudvarhely) rőm. kath. kántori és IU-ik osztálytanítói
állásra az iskolaszék október hó 31-ig pályázatot hirdet. Javadalom: a díjlevél szerinti forrásokból 750—
800 korona, államsegélyből 350 korona. Kántori próba
október 24-én és 31-én tartatik. Megjelenők előnyben
részesülnek.
(2026—11 -1)
Pályázat a farmosi (Pest megye) evangélikus leányegyház kántortanítói állagára. Jövedelem : föld, párbér,
készpénz és 200 korona államsegély-kiegészítés. Egyházi jegyzőségért 30 korona. Kérvények október 31-ig
Terényi János körlelkészhez küldendők, Tápiószentmártonba.
(2027—1—1)
A n a g y i g m á n d i református egyház népiskolájához
ideiglenes kántortanító kerestetik. Javadalma: a tanév
befejeztéig havonként 100 (egyszáz) korona, stóla,
2 szoba, némi bútorzattal. Kötelessége: az V—VI.
osztály és az ismétlősök tanítása, templomi orgonálás
és éneklés, énekkar vezetése, a lelkész akadályoztatása
esetén helyettesítés. Az állás november 1-én elfoglalandó. Képezdei tanítójelöltek is pályázhatnak. Kérvények legkésőbb november l-ig a lelkészhez küldendők. Nagyigmánd, Sz. Kiss Károly, ref. lelkész.
(2031-1-1)
K a l á n o s i ev. iskola ideiglenes tanítót keres. Javadalma : egy bútorozott szoba, fűtés s havonként
60 korona. A tót nyelv ismerete szükséges. Folyamodványok november 5-ig a becizkói lelkészi hivatalhoz
küldendők.
(2033-1-1)
A d o m b e l v e i Rulczó-völgyi (Trencsén m.) róm.
kath. iskolai állásra pályázat hirdettetik november
3-ig. Jövedelme: 1000 korona és megfelelő lakás. Tót
nyelv megkívántatik. Az állás azonnal elfoglalandó.
Iskolaszéki elnökség.
(2035—1—1)
Pályázat. Hunyad megye dévai járáshoz tartozó
Popesdkisközségben újonnan szervezett községi iskolához tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma:
természetben 2 szoba, konyhából és kamarából álló
lakás ; államsegély 900 korona, a községtől 200 korona
és 8 méter tűzifa. A tannyelv magyar, azonban a
román nyelv bírása is szükséges. Oklevéllel s működési
bizonyítvánnyal fölszerelt pályázati kérvények november hó 10-ig alulírott címre küldendők. Alpestes, 1909.
évi október hó 18-án. Sarudy Elemér körjegyző,
iskolaszéki elnök.
(2039—11—1)
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Kastélyos-Dombó (Somogy) református orgonistatanítóságára pályázat hirdettetik. Javadalom : állami
fizetéskiegészítéssel (243 korona) — 1000 korona, melyből föld, legeltetési és faizási jövedelműi 52 korona
van számítva ; kitűnő lakás, kert és belsőség. Teendők:
hatosztályú elemi iskola tanterv szerint való vezetése,
a kántortanítőság törvényekben és szabályzatokban
előírt teendőinek elvégzése, lelkész akadályoztatásakor helyettesítés. Az állás azonnal elfoglalható. Oklevéllel és egyéb okmányokkal felszerelt kérvények
folyó évi november 7-ig Kovács Bertalan, tanügyi
elnökhöz küldendők. Kálmáncsa, Somogy, pósta helyben. *Novottny Alajos, lelkész.
(2036—1—1)
A Kazinczi Kőszénbánya-Részvénytársaság bányatelepi iskolájában, S a j ó k a z i n c z o n (állomás Barczika,
Borsod megye) a tanítói állás megüresedett. Az alulírt igazgatóság ez állás betöltésére pályázatot hirdet.
A pályázatban részt vehetnek oly magyar honos tanítók, akik valamely magyarországi állami tanítóképzőintézetben nyertek tanítói oklevelet. Előnyben részesül ama pályázó, aki a német és esetleg a tót nyelvet
is bírja. A pályázati kérvények f. hó 31-ig nyújtandók
be az alulírott igazgatóságnál, az állás pedig legkésőbb f. é. november 15-ig lesz elfoglalandó. A
bányatelepi tanítói állással 1000 korona alapfizetés
és az 1907. évi XXVI. törvénycikkben az állami népiskolai tanítók részére megállapított korpótlékok vannak egybekötve. Ezenkívül jár a megválasztandó
tanítónak szabad lakás és fűtés, nemkülönben világítási célokra évenként 50 kg. kőolaj. Amennyiben a kinevezendő tanító valamelyik felekezethez tartozó tanköteleseknek hitoktatását is ellátja, a hitoktatásért
járó szokásos díjazás. Budapest (V., Váczi-körát 16.),
1909 október 20. A Kazinczi Kőszénbánya-Részvénytársaság Igazgatósága.
(2038—I—1)
A bajai áll. tanítóképző-intézetnél az elhalálozás
következtében megüresedett zene- és énektanári állásra
pályázat hirdettetik. Pályázhatnak zeneakadémián
képesített oly egyének, kik a zongora, orgona, hegedű
és ének tanításában megfelelő jártassággal bírnak.
Ezen állás vagy valamely más képzőintézetnél szolgálatban levő tanár áthelyezése útján, vagy egy új tanerő kinevezése által fog betöltetni. Amennyiben az
állás új tanerővel töltetnék be, a X. fizetési osztály
3-ik fokozatának megfelelő javadalommal van egybekötve. Amennyiben pedig magasabb fizetési fokozatban
levő pályázó neveztetik ki, vagy helyeztetnék át, úgy
eddig élvezett illetményei érintetlenül maradnak. A
születési anyakönyvi kivonattal és végzett tanulmányokról szóló . okmányokkal, szolgálati bizonyítványokkal és a családi értesítővel felszerelt ós a vallásés közoktatásügyi miniszterhez címzett folyamodványok legkésőbb f. évi november hó 10-ig, a pályázó
ezidöszerinti működési, vagy lakhelyének illetékes
kir. tanfelügyelője útján, Bács-Bodrog vármegye kir.
tanfelügyelőjéhez nyújtandók be. A m. kir. vallás- és
közoktatásügyi Minisztertől. Budapest, 1909 október
19-én. A miniszter meghagyásából: Neményi, miniszteri tanácsos.
(101/h—I—1)
Az líjszomotorl (Zemplén m.) róm. kath. kántortanítói állásra október 31-ig pályázat hirdettetik.
Jövedelme : 2 padlózott szobából álló lakás, t konyha,
1 kamra, 1 istálló, csűr, magtár és 400 Q-ölnyi házikert. Mint tanító kap: a hitközségtől készpénzben
252 koronát, havi előleges részletekben ; a gróf HadikBarkóczy-féle uradalmi erdőből 24 szekér tűzifát; évi
államsegélye 596 korona. Mint kántor: stólából, díjlevél szerint, 20 korona; szentmisealapítványból 1
korona 40 fillér; 6 hold szántóföld, rét és legelő.
A kellően fölszerelt kérvények Benkő Bertalan róm.
kath. lelkészhez küldendők, Újszomotor (pósta: helyben, vasúti állomás : Varannó). Személyes megjelenés
megkívántatik.
(2046—1—1)
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A m a r o s v á s á r h e l y i izraelita hitközség iskolájánál
az újonnau rendszeresített és 1910 január 1-én betöltendő II. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : államsegéllyel kiegészített ezerkétszáz korona
törzsfizetés és négyszázhúsz korona lakbér. Pályázhatnak oly 30 éven aluli okleveles férfitanítók, akik
héber ismeretekben alapos képzettséggel bírnak, szigorúan vallásos, erkölcsös életmódot folytatnak. Előnyben részesülnek azok, kik a budapesti izr. tanítóképezdében nyerték oklevelüket, jó hanggal rendelkeznek és templomi énektanításra képesek, melyért külön
jövedelemre számíthatnak. Megválasztott csakis a
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr jóváhagyása
után foglalhatja el állását. A kellő családi állapotot
és esetleges működést feltüntető okmányokkal felszerelt folyamodványok alub'rt iskolaszék elnökségéhez
f. évi november hó 21-ig beküldendők. Maros-Vásárhely, 1909 október hő 18-án. Lövy dr., iskolaszéki
elnök. Polacsek C. Vilmos, iskolaszéki jegyző.
(2040—III—1)
A t i s z a v i d l (Bereg m.) államsegélyes községi iskolai
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Okmányolt pályázatok november hó 5-ig az iskolaszék elnökéhez beadandók. Javadalom: törvényes fizetés, kifogástalan
lakás, 800 [ ;-öl kerttel és melléképületekkel. Az
állásra az pályázhat csak, aki ref. vallású, mert a/
ref. egyháznál kántori és hitoktatási teendőket is tartozik ellátni, mely szolgálatáért a ref. egyháztól évi
240 korona díjban részesül. A megválasztott tanító
a megfelelő stólát is kapja.
(2047—1—1)
A krassovai plébániához tartozó j a b a l c s a i rém.
kath. osztatlan népiskolánál megüresedett kántortanítói
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: természetbeni járulékokkal és államsegéllyel együtt 1000 korona. Tanítási nyelv : magyar-horvát, vagy bármely
szláv nyelv. Pályázó e javadalmazást mint kántortanító élvezi. Köteles : kántori teendőket és a szokásos
egyházi funkciókat végezni s anyaegyház plébánosának
a hitoktatásban segédkezni. Kérvények a róm. kath.
plébániahivatalhoz Krassovára (Krassószörény m.),
november 10-ig küldendők. Krassova. Pakos Emánuel,
adminisztrátor.
(2048—1—1)
M a g y a r s z e r d a h e l y i községi iskolánál a vezetőtanítói állás megüresedett. Felhívatnak mindazok, kik
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen
fölszerelt pályázati kérvényüket az iskolaszéki elnökhöz f. évi november 18-ig küldjék be, mert a később
érkezők el nem fogadtatnak. Ezen állással a kántori
teendők ellátása is vele jár s a kántori teendők végzése Magyarszerdahely és Bocska községekben a megválasztandó tanítóra kötelező. A választás Magyarszerdahelyen, f. évi november 20. napján d. e. 10
órakor fog megejtetni, melyet e napon délelőtt 9 órakor orgona- és énekpróba előz meg. Javadalom: lakás,
1 kat. hold beltelek, 5 kat. hold rét, szántó, 4 db
sertés és 4 db marhalegeltetési joggal (melyek után
az adót a tanító fizeti) 200 korona, 21'/2 mérő rozs
128 korona, 3 öl hasáb tűzifa 72 korona, készpénz
600 korona. Összesen: 1000 korona. Ezenkívül lélekpénz és stólajövedelem. Azok a pályázók, kik szőlőszeti, gyümölcsészeti tanfolyam végzését igazolják,
sikeresebben pályázhatnak. Költözködési költségre a
megválasztott tanító nem számíthat.
m a g y a r s z e r d a h e l y i községi iskolánál az osztálytanítói állásra f. évi november 18-ig pályázat hirdettetik. Választás: f. évi november 20-án délelőtt 11
órakor. Javadalom : községtől 600 korona, államsegélyből 400 korona s egy szobából álló lakás.
(2050—1—1)
K i s z á c s r a (Bács) ág. hitv. ev., okleveles, tótajkú
tanító vagy tanítónő kerestetik. Fizetése: lakáson
kívül 1000 korona, készpénzben. Bizonyítványok nov.
13-ig lelkészi hivatalnak küldendők.
(2060-11—1)
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NÉPTANÍTÓK

A n é g y f a l u s i áll. jellegű, önálló gazdasági népiskolánál 1910. évi január hó l-én egy közismereti
tanítói állás töltendő be. A pályázati kérvényekhez
csatolandó: 1. Születési anyakönyvi kivonat. 2. Honossági bizonyítvány. 3. Tanítói oklevél. 4. Működési
bizonyítvány. 5. Mezőgazdasági vagy gyümölcstenyésztési tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány. Szabályszerűen fölszerelt kérvények f. évi november hó
15-ig Brassó vármegye kir. tanfelügyelőjéhez nyújtandók be. A m. kir. vallás- és közokt. minisztertől.
Budapest, 1909 október 13. A miniszter meghagyásából: Halász, miniszteri tanácsos.
102 h—I—1J
A j a b l a n i c z a i községi elemi népiskolánál az újonnan
szervezett tanítónői állás betöltendő. Az állás járandóságai : 1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes
lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett,
magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallásés közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz címzett
folyamodványok folyó évi november hó 10-ig Krassószörény vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909. évi október hó 18-án. Berecz
Gyula, F. J. r. 1., kir. tanfelügyelő. (100/h— I— 1)
H á s s á g y (Baranya) község iskolaszéke kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: természetbeni
lakás, 818 [ -öl házikert, készpénz 1200 korona, stóla
40 korona. Ezen összegből tisztán tanítói 1130 korona,
kántori 140 korona. Ha a megválasztott tanító neje
női kézimunka-oktatásra vállalkozik, évi 80 korona
díjazásban részesül. Tannyelv magyar, de a kántoriak
miatt a német nyelv ismerete szükséges. A kérvények
november 2-ig bezárólag alulírthoz küldendők. Hásságy
(u. p. Nagykozár), Hohmann Károly, iskolaszéki elnök.
(2053-1—1)
S z ű c s (Heves m.) róm. kath. kántortanítói állomására pályázat hirdettetik, november 8-ig. Évi javadalmazás : 1141 r -öl szántóföld, 799 f j - ö l rét, 181
(
-öl káposztás haszonélvezete; párbérből 240 korona
készpénz, évnegyedes előleges részletekben; községi
deputátumból 133 korona 20 fillér; államsegélyből
520 korona; kőszéntörzstőke kamatából 14 korona
52 fillér; stóla 24 korona. A még 1000 koronáig
hiányzó javadalmazás hitközségi pótadóból fedeztetik.
Lakás ált: 2 padlózott szoba, konyha, kamra, istálló
és sertésól. Választás november 9-én. Kellően fölszerelt
kérvények Dobóczky Gábor iskolaszéki elnökhöz, Egei'csehi küldendők.
(2055-1-1)
Hull község (Bars megye) róm. kath. iskolájánál
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítői állásra
pályázat hirdettetik. Jövedelme : 1. természetbeni
lakás : 2 szoba, 1 konyha, 1 kamra, 1 istálló, 1 pince,
1 félszer, 1 konyhakert; 2. a községtől 4 kat. hold
és 1001 f j - ö l szántóföld, 1 szekér széna; 3. községi
pénztárból 400 korona készpénz, földmunkaváltság
fejében 100 korona, stólajövedelem mintegy 50 korona,
államsegély 158 korona. Kötelessége: 111—VI. osztályú iskola vezetése, kántori teendők végzése és az
ismétlő-tanköteleseket a másik tanítóval fölváltva,
vasárnaponként oktatni. Pályázók kérvényei, kántortanítói oklevéllel fölszerelve, f. évi november 15-ig
az iskolaszék elnökéhez, ohaji plébánoshoz küldendők.
A választás f. évi november 17-én d. e. 10 órakor
fog megtartatni Hull községben.
(2050—I —1)
B ú r s z e n t m i k l ó s (Pozsony m.) községben fennálló
háromtanítós róm. kath. népiskolánál az egyik osztálytanítói állásra november 7-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 1 bútorozott szoba, a községtől 800 korona,
20 korona kertilletmény, 126 korona faátalány, melybői
a tanterem is fütendő, és 114 korona államsegély.
A fát a község befuvarozza. Pályázhatnak csakis férfitanítók. Kötelessége : egy tanteremben tanítani és a
kántori teendőkben segédkezni. Az állás azonnal elfoglalandó. Nec8eszálek Károly plébános, iskolaszéki
elnök.
(2062—1—1)
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A n a g y p a l l i róm. kath. kántortanítói állásra
— 1816—1—1. sz. hirdetés szerint — a választás nov.
22-én fog megtörténni. Személyes megjelenés nem
okvetlenül szükséges. Pályázati határidő: nov. 18.
(2059—1—1)
Pályázati hirdetmény. Az orlovátl (volt határőrvidék) községi elemi iskolánál üresedésben levő
tanítónői állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen
községi tanítónői állomással a következő évi fizetés
van egybekötve: 1000 korona fizetés, 3 öl kemény
tűzifa, 60 korona szénátalány, 1 hold szántó, 400 öl
kert, 10 korona irodai átalány, 72 korona iskolatisztogatási átalány s a gazdasági ismétlő-iskolai tanításért 146 korona 66 fillér. A kinevezendő tanítónő
köteles tanulóit egyházi énekre is oktatni s ezért a
hitközségtől 120 korona jutalomdíjban részesül. Felhívatnak pályázni óhajtó okleveles tanítónők, hogy a
torontálmegyei közigazgatási bizottsághoz cimzendő,
1 koronás bélyeggel ellátott, kellően tölszerelt folyamodványukat f. évi november hó 8-ig a megyei közigazgatási bizottságnak, Nagybecskerekre küldjék be.
A magyar nyelvben való szó- és írásbeli jártasság,
valamint a magyar honosság okmányilag igazolandó.
Nagybecskerek, 1909. évi október hó 16-án. Grézló,
kir. tanfelügyelő.
(2061—III—1)
S o m o g y v á m o s o n a róm. kath. osztálytanítói állomásra f. évi november hó 10-ig pályázat hirdettetik.
Jövedelme: 1000 korona készpénz, egyszobás lakás,
fűtéssel és tisztogatással. Kötelessége: az I—II. osztályú mindennapi és gazdasági ismétlő-iskola tanítása,
azonfelül vasár- és ünnepnap litániát s a kántortanító
akadályoztatása esetén temetést is végezni. Kérvények
főtiszt. Hankóczy János plébános úrhoz, Somogyvár
(Somogy m.), küldendők.
(2064—1—1)
A n a g y b l c s c s e i nyilv. polgári iskolához keresek
keresztény rajztanárt és nyelvészt, azonnali belépésre.
Jelentkezés egyszerű levélben. Fizetés megállapodás
szerint. Igazgatóság.
(2066—l-l)
m o n o s t o r (Torontál) községi iskolánál a tanítói
állásra november 15-iki lejárattal pályázat hirdettetik. Fizetés: 264 korona a községtől, 736 korona
államsegély, természetbeni lakás. A stóláért köteles
a kántori teendőket végezni, a hitoktatásért 24
korona évi díj jár. Iskolaszék.
(2067—III—1)

HIRDETESEK.
Játék a tanítók dolga,
ha tanításuknál a juhay-féle vezérkönyveket használják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák
az I. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához,
az új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva,
osztályonként 6 koronáért, a III. és IV. osztályokéihoz
pedig egyenként 5 koronáért /ima Jánosnál Budapest, VII., Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg.
(1496—XII—8)

Huszár Aladár iskolai könyv- és papírkereskedésében
Szatmáron kaphatók a következő — minden tanítóés tanítónőnek nélkülözhetetlen — művek :

Gyakorlóiskolai Kalauz
szerkesztette Bodnár Gáspár a ped. tanára, ára bérmentve, 2 korona. Lecketerv a falusi, nem szaktanítós
gazdasági ismétlő-iskola részére, összeállította Tölgyesi Lajos. Ára bérmentve 90 fillér. Az összeg előre
küldendő be.
(1674—VI—5)
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fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész tegedésének meggátlására
miniszteri rendeletek alapján

Dustless"-szel

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Telefon : 177—77.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171—48—39)
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elemi és polgári iskolák, tanító- ós tanítónőképezdék, valamint az ország összes tanintézetei számára a legújabb kiadásban nálam
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanárjelöltek részére kaphatók az összes forgalomban levő jegyzetek.
Állandóan raktáron vannak a világirodalom újabb és nevezetesebb termékei.
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek,
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára.
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Mindennemű fölviláROfutANSHl kéncftéegel H/olgátok.
könyvárjegyzék

T O L D I

ingyen!

L A J O i

í

könyvkereskedő.

s

Budapest, II. ker., Fő-ntca 2. szám.
(1338—X—9)

i»

HARMONIUMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít:
PAJKR R E Z S Ő ós T Á R S A

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Részletfizetésre 8 koronátél feljebb.
Tanerőknek külön százalékengedmény.

(53—52—42)

SCHUNDA V. JÓZSEF

Az elemi népiskolákat kőtelező
tanszerbeli fölszerelések
legjobb beszerzési forrása:
tanszerek gyára,

B U l U P E S r , VIII., Baross-utca 2 1 .
(a Tanszermúzeum mellett).
Miiszerészeti gyár!
Üvegfúvó-intézel!
Árjegyzék ingyen és bérmentve!

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen!
Telelőn 42—05.

Templomi orgonák.
Javításokat, átalakításokat, hangolásokat legjutányosabb áron, lelkiismeretesen elvállal ötévi jótállás mellett, bármely vidéken Mezey Géza, orgonaépítő. Budapest, VII., Fűrész-utca 19. szám.
(2028—1—1)

BUDAPEST,
X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.)

'B^» • • I

ERDÉLY
és
laboratóriumi fölszerelések
és

kitüntetve : Budapest
1896, Pécs 1907, London
1908, Bécs 1907, aranyérmekkel és díszoklevéllel stb. Acél belső szerkezet feltalálója, szabadalmak a világ összes
kultúrállamaiban cimbalomra és gramofonra
Hegedűosztály-vezető:
Bárány Dezső, híres mes
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak.
Kérjen áijegyzéket! Legnagyobb magyar ciinbalomgyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, Rákóczi-út 71.
(934—26-16»

M*. T

Tankönyvek

Részletes

CIMBALOM

kötelező

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle üustless"-gyár:

T

SZÁM.

MOGYORÓSSY

Az iskolák

„Fónagy-féle

43.

(1212-26-6)

CSÁSZ. ÉS KIR. ÜDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(658)
BUDAPEST.
(52-21)
Föüzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV.,
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország

legnagyobb és villamos erőre
dezett hangszergyára

beren-

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat éB hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Áijegyzék kívánatra ingyen ós bérmentve.

43.

SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

p l o d n egy 6 változatú, előljátszó, pedálos orgona hely
CiaUU szűke miatt minden elfogadható árban. Peppert
Nándor fia, Szombathely (Vas m.). (1763-111-3)

FEIWEL LIPÓT utóda Iskolapadok,
BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7.

iskolaberendezések, tornakészülékek és
óvodaberendezések gyára.
Kívánatra
megküldi
újonnan
kiadott árjegyzékét, ingyen
és bérmentve.

(»—52—43)

LAPJA.
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1A A gyönyörű magyar dalt 2 szólamra, iskolai szép
szöveggel, tartalmaz a Kis Muzsikus. I—II. füzet
1 K 60 f. Különálló „Szövegkönyv", falusi iskolák
részére, 40 f. Jósvay Gábor kántortanító, Poroszló
(Heves m.).
(1930—VI—3)
készpénzért vagy részletfizetésre
legjutányosabb áron

EHRENTREU ÉS FUCHS
testvéreknél

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút

8/k.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Telefon 88—59.
(208—40—34)

KÉZIMUNKA
Gobelinek,
hímzőanyagok és szövetek rendkívüli
nagy választékban, szabott gyári árakban. Kérjen képes árjegyzéket.

Telefon 109—06.

B É R C Z I

Tanítóilöknek engedmény !

D.

S Á N D O R

női kézimunka-nagyiparos.

Budapest, VI., Dessewffy-utea 5. sz.
• Saját árúházában.
f é l e

a t 6

P I Z I N G E RSai>T
BUDAPEST, VIII., Nagytemplom-utca 17.
(753—XI—10)

•

''M'1

•

:

Intézeti kelengyék részére
hímzett és szövött m o n o g r a m m o k , b e t ű k
és s z á m o k rendkívüli nagy választékban
raktáron.
(16-26-22)
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Páratlan eredmeny! f8éIszámos ^artlrf^ua1!

Végzett tanítójelöltet keresek

elismerve ! Eng. I. o. számv. olvasókönyv 50 f. Külön
utasítás! Vezérf. I—II. o. számvetéséhez 80 f. Számképek 30 f. 2 szorzótábla 60 f. (Bélyegekben bérm.)
Fűzi Márk, Kassa. Engedélyezve 109.381/1906. sz. min.
rendelettel.
(1920-1-1)

nevelőnek elemi iskolát végző fiaim mellé, ki j-desen
végezte az iskolát, református vallású, különösen magyar és számot kiválóan tudja tanítani. Fizetés: teljes ellátáson kívül havi 30 korona. Bizonyítványok
Matusz Lajos birtokoshoz, Felsőméra (Abaúj m.) küldendők.
(2008—1—1)

P c o r ó l áll. tanítónő Aradtól közel, Pest megyébe.
1/öCI Cl Cím : „ÁH. tanítónő", Zimándköz (Arad m.).
(1965—1—1)
T f p r p l p r n í Mindazokat a tanítónő és tanító kartárHC1 C l C l l l . gakat, kik irodalommal és költészettel
foglalkoznak, kérem, szíveskedjenek egy nagyfontosságú
irodalmi eszme megvalósítása céljából címüket velem
közölni. Bardócz Tivadar tanító, Zsigárd (Pozsony m.).
(1966-1-1) '
P c p r Á l n o délvidéki nagyközségből, vasút, pósta
UaCI ClllC helyben, 6 tanerős, áll. iskolától tanítópár — a férfi igazgató — hasonminőségben, vagy egy
helyen működő tanító és tanítónővel is, Pest vagy
szomszédos megyékbe. Ajánlatok „Páros csere" Arad,
főpósta, poste restante.
(2009—I—1)
P o p r Á l középiskolával bíró, alföldi megyei székhelyUöCI Cl jői, 8 tanerős, áll. iskolától ig.-tanító hasonállásúval (Erdély kivételével i, középiskolával bíró
helyre, esetleg róm. kath. kántorság vagy egyéb jövedelemmel nagyobb községbe. Megkeresések : Fenyvesy Jenő, Szeged, -Belv. fiúiskola kéretnek.
(2029-1—1)
1 C l preludiuin, 4 Ave Maria, 3 Tantum ergo, 2 PasI v J I t 0 rale kaphatók előre postautalványon küldött
3 kor. 30 fillérért Bázár Gyulánál, Orosháza (Békés
megye).
(2032—1 — 1)
fiam é s

WOTTAIX+ I r a r o c o b - három
egy kisleányom
ÍICVCIUI HCl CSCB. mellé I., II., III. és lV-ik polg.
osztályt tanítani és azokból jó eredménnyel levizsgáztatni. Megkívántatik, hogy az illető a polgári iskolai tananyagot jól ismerje. Fizetése : havi 35 korona
és ellátás. Kiss Ferenc g. intéző, Melindamajor, pósta
Tótkomlós.
(2034-11—1)
Tanítóm önálló helyre lett megválasztva, azért oly
d két fiamat a polgári isk.
ki
I—II. osztályáról és három
fiamat az elemi iskola osztályairól levizsgáztatja. Fizetése : teljes ellátás és havi 30 korona. Megjegyzem,
hogy év közben más álláara nem mehet. Lampért
Gyula ispán, Szerecseny (u. p. Dinnyés, Fejér m.).
(2058—1-1)

tanítót keresek, i

8 tanerős, állami iskolától tanítópár.
Cím: Kercsedi, Lupény.
(1983-111—2)

Szerény igényű nevelöt keresek
a téli hónapokra. Megkeresések
Szerep (Bihar), címre küldendők.

„Pusztai iskola",
(1955—11—2)

Ne vegyen zongorát!!!
míg

(1200-30—12)

legújabb, zongorákról szóló
árjegyzékét meg nem hozatta, melyet

REMÉNYI
zongora-osztálya,

Bpest, Királj-u. 58.,
ezen lapra hivatkozva in- v ^ v
gyen és bérmentve küld ^ r g j ^
Új és használt zongorák,
pianinók a legolcsóbbtól a legfinomabbig. Űj zongorák 280 írttól följebb, 36 havi részletfizetésre is.
Régi pianinók és zongorák újakra becseréltetnek.

I ' í f n r i n t p r t r e m e ^ szabásban, elegáns kivitelU IUI l l l l C i l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt,, felöltőt vagy télikabátot
lírauKZ F . és
T á r s a
űriszabó-üzlete, T i n . ker., Rákócsi-rtt 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20-52-43)

Első magyar vili. erőre berendezett

hangszergyér

Stowasser János,
cs. és kir. udvari szállító,
a m. kir. orsz. Zeneakadémia, zenedék és színházak szállítója, a Hangfokozógerenda, az Ocskai
és a Rákóczi-tárogató feltalálója
BUDAPEST.
Főüzlet: II., Lánozhid-u. 5.

Gyár: Öntőház-u. 2.

Magyarország legnagyobb vonós- és fuvóhangszerek gyára.

Kik gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel
(II.) 3 K; 48 csinos és dallamos előjáték (I. II.)
2-40 K. Zámbó Károly, Szeged-Rókus.
(1950-V-2)

Ajánlja saját gyárában készült hangszereit,
úgyszintén húrokat és hangszer-alkatrészeket.

József fonomimikai eljárása a l e g j o b b . Kérjen prospektust. Kiadja
az „Első Galántai Könyvnyomda,
Galánta" (Pozsony m.). A miniszteri
engedélyezés száma 4828/1905. •
(1864—VIII-4)

vonóshangszerek készítésében és
javításában.
Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bérmentve.
Tanerőknek kiilön kedvezmény. (35-52-43)

Specialista:

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

XLn. évfolyam. 44. szám.

Budapest, 1909 november 4.

NÉPTANÍTÓK LAPJA
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R .

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magvarorszagi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.
SZERKESZTŐSÉG:
BUDAPEST, V i l i . KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 5 0 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.
KIADÓHIVATAL :
MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 8.

K é z i r a t o k a t n e m adnixlc vissza.

A vasember.
A természet védő- és támadó-fegyverekkel látta el teremtményeit. Védő- és
támadó-fegyvereik vannak a nemzeteknek is. Abban a védekező és támadó
küzdelemben, amely a fajok között nyíltan és csendben évezredek óta folyik, a
legújabb századokban rendkívül hatásosnak mutatkozott a színház. Nem a legújabb évtizedek színházait értjük, melyek
nagy részéhez kevés köze van az irodalomnak. E színházakról majdnem kivétel
nélkül elmondhatjuk, hogy nem vezetői
többé a közönségnek, hanem a nézőközönségben élő nemes és nemtelen
tulajdonokra egyaránt számítva, a közönség ízléséhez és kívánságához alkalmazkodnak. Hatásuk, természetesen, ma is
igen nagy, rombolnak és építenek, aszeriat, amint a közönség ízlése kívánja.
A színház üzleti vállalkozássá lett és
alkalmazkodik, hogy megmaradhasson.
Nem erről a színházról beszélünk. Volt
idő, mikor a mi kis fajunkat minden
oldalról ellenséges áramlatok csapdosták. Azok, kik a régi rend mellett természetes védői lehettek volna, részben
közömbösen nézték a nemzet sorvadását, részben beállottak akaratlanul is
ellenségei sorába azzal, hogy idegen
nyelv, idegen irodalom és művészet
pártolói voltak azon a földön, hol a
hazai irodalom és művészet kifejleszté-

sére szükséges lett volna támogatásuk.
Ebben az időben végtelenül fontos szerephez jutott a színház. Megérezték ezt
a nemzetnek azok az osztályai, megérezték az(fe a férfiak, kik még nem
adtak föl minden reményt a jövőt illetőleg. Nem tartjuk véletlenségnek, hogy
két legnagyobb nemzeti költőnket: Petőfit
és Aranyt ellenállhatatlan erő sodorta
a színészet felé.
A legveszedelmesebb években megmozdult Erdély főúri társadalma. Megmozdult, hogy megteremtse a színészetet. Az erdélyiek legerősebben érezték
a veszedelmet, legjobban látták a magyarság szorongatott helyzetét. Hagyományok is éltek köztük. Hagyományok
a nem rég elmúlt erdélyi., fejedelmi
udvarról, melynek megszűntével egy
hatalmas történeti tényező tűnt el,
amely megvédhette őket idegen fajok
erőszakos és csendes térfoglalásától. A
színház az ő szemükben nemcsak összekötő kapocs volt, nemcsak a nemzeti
nyelv fönntartója és terjesztője, hanem
olyan intézmény is, melynek közhangulatot kell teremtenie, a nemzeti érzést
erősítenie, az erkölcsöket javítania, példaképeket szolgáltatnia. Nemes ifjak hagyják el a szülei házat, hosry megalakulhasson az első színtársulat. Nem a dicsőség, nem a megélhetés, nem a változatos élet iránt keletkezett vá<?y vonja őket;
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valami belső nyugtalanság űzi mindet, tés és erőszak csak szenvedni tanított meg,
az élni akaró nemzet nyugtalansága. de félni nem. Pecsétgyűrűjére egy cádrusfa
Tár reájuk a nyomor, az elhagya- volt vésve. Mintha jelképe lett volna eretottság, a meg nem értés, s ők nem jének. Hatalmas cédrus volt ő, arra hivatva,
csüggednek. Működésük közben öröm- hogy szembeszálljon a viharral s alatta
mel tapasztalják, hogy szaporodik azok- meghúzódjanak a gyengébbek.
nak száma, kik megértik őket.
Valahányszor Wesselényiről olvasok,
mindig
Tompának egy gyönyörű költeTalán legjobban megértette hivatásuk
fontosságát az erdélyi társadalomban ménye jut eszembe. Egy ősi C3alád
idősebb Wesselényi Miklós. Ez a közép- utolsó tagjának sírba tételekor elmondja
kori oligárkába oltott modern ember a költő azokat a gondolatokat, melyek
jelképe volt a megújhodni készülő ma- a sírboltban elfogják. Nagy bűnei volgyarnak. Gondolatai, törekvései már az tak a családnak: szilaj, erőszakos, igazúj időkre mutatnak, fékezhetetlen ter- ságtalan és fékezhetetlen volt,
D e midőn egy ország szólni n e m mert,
mészete, tettei, a lelkében megszüleS az elgyalázott nemzet csak n y ö g ö t t :
tett modern gondolatok véghezvitelének !
E m e l t fővel, h a r s á n y a n mond ellent . . .
módja a középkori lovagot juttatják
Felkölt. Megállt szilárdan K o n t m ö g ö t t ;
eszünkbe. A magyar nemzet képe ő, i
H ő s e n küzdött Mohácsnál, o t t kilencen
melyben forrongott már az a rettenetes
Maradtak, mind erős, szép b a j n o k o k :
Sok, bújdosván n a g y b á j á b a n : kietlen
erő, mely lerázással fenyegette a reáTengerparton t a k a r j a gyér h o m o k .
rakott bilincseket sa középkor valamenyIdősebb Wesselényit mindig magam
nyi hagyományát.
Az első színészek betöltötték hivatá- előtt látom, ahogy az erőszakra emelt
sukat. Nemcsak a nyelv terjesztőként, fővel, harsányan mond ellent. Emelt
a közérzés megteremtőiként működtek, fővel, harsányan abban a korszakban,
hanem nekik köszönhetjük, hogy meg- mikor az ellenmondást nagyon kevesen
született a magyar dráma. A mai kor gyakorolták.
Wesselényi ércalakja örökké fogja
már kezdetlegeseknek és naivaknak ítéli
e drámák legnagyobb részét, de a tör- hirdetni, hogy volt egy vasember, kit
ténetíró, ha a magyar megújhodást he- szenvedés és kecsegtetés nem ingathalyesen akarja megírni, meg fog állani tott meg hitében és akaratában; volt
e drámák mellett, mert részük volt egy vasember, ki a régi rend idejében
nemcsak a sorstól osztályrészül kapott
Magyarország új életre ébredésében.
Az utókor sok igazságtalanságot követ kiváltságokat élvezte, hanem védelmezte
Lengyel Miklós
dr.
el. Kiragad a múltból embereket, kik- is nemzetét.
hez hozzáfűzi koruk minden vívmányá— F e l i é r I p o l y h a l á l a . Fehér Ipoly pannonnak érdemét. Kifosztja a kortársakat, halmi főapát, a magyarországi Szent Benedek rend
hogy bálványokat alkosson magának. feje, az Országos közoktatási tanács alelnöke, PanIdősebb Wesselényi Miklós félelmetes, nonhalmán meghalt. Az elhunyt főpapot már
de amellett szimpatikus alakja is kezd hosszabb idő óta gyomorbaj kínozta. Nemrég meg
is operálták, de a m ű t é t csak elodázta a kataszhomályba veszni, hogy érdemein mások trófát,
amely most bekövetkezett. Az elhunyt
osztozzanak. De nekünk most, mikor főpap 1 8 4 2 ben született, Visken. Huszonhárom
halálának százéves fordulóján szobrát éves korában szentelték fel pappá s ezután tíz
leplezték le a kolozsvári nemzeti szín- évig Pannonhalmán tanár volt, majd az eszterházban, meg kell állanunk előtte. Ő volt gomi főgimnázium igazgatója lett és 1882-ben a
szegedi tankerület főigazgatójává nevezték ki.
az, kinek félelmetes alakja nem egyszer Mikor
Vaszary Kolos elfoglalta az érseki széket,
visszariasztotta a kormányt erőszakos Fehér Ipoly lett utóda a pannonhalmi főapátságban.
intézkedésektől, ő volt az, kit fenyege- Temetése mult szombaton volt Pannonhalmán.
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Petőfi a szocialisták szemüvegén.

gaságokat. Viszont nem hitték, mint szerzőink,
hogy Petőfi magyarázata Kolumbus tojása,
(Kende Ferenc és Gömöri Gyula: Petőfi világnézete. amely csak a történelmi materializmus asztalán
Petőfi korának gazdasági átalakulása, eszméi és műáll meg. Épen oly vakmerő az a ráfogás, hogy
vészete. Budapest, Világosság-könyvnyomda.)
a hivatalos irodalomtörténet nem akarja Petőfiírta: Kardos
Albert.
ben észrevenni a nyugat hatását. E könyv
Egy hegyesorrú és még kegyesebb állú, szerzői ki akarják javítani az irodalomtörténet
gyér és szertemeiedő bajú férfifej néz előre- e hibáját és materiálista lelkiismeretükre hallhajolva, néz merően, talán a karikázó, rezgő gatva, igen is kimutatják a külföldi irodalomlevegőbe, talán a lent nyüzsgő s alaktalan, nak Petőfivel való kapcsolatát, s ezzel sok olyat
sötét tömegbe vesző emberekre. Ilyen címkép- megmagyaráznak, ami piciny, soviniszta szemen
pel jelent meg a minap egy jókora füzet, mely át érthetetlen (64—70). S e nagyképű fogadPetőfi világnézetét akarja ismertetni és meg- kozás után miféle eredményre jutnak ? Amikről
magyarázni. A címkép — úgy sejtem — Pe- külön értekezések szólnak már rég, amit filolótőfit ábrázolja s a tekintet valószínűen az ő giai tanulmányok egész sora megállapított, ami
világnézetét példázná. De amily erőfeszítéssel, benne van minden jóravaló iskolai könyvben,
mondhatni, erőszakolással hüvelyezhetők ki a sőt amit a jelesebb tanulóktól az érettségi vizscímképből Petőfi arcvonásai és emberek alakjai, gálaton is meg szoktak követelni, azt bizonyítépen olyan nehéz a könyvnek minden logikai j á k be ők is, hogy Byron, Beranger és Heine
szerkezet nélküli 14 fejezetéből Petőfi egyénisé- hagytak több-kevesebb nyomot Petőfi költészegével és költészetével megismerkedni s még tén. Az igaz, hogy ők odasorolják még Puskint
nehezebb Petőfi világnézetéről határozott fogal- is, de e viszonynak a bizonyításával még adósok maradnak.
mat alkotni.
A két szerző nagy feladatot tűzött ki maga
Még inkább csodálkozhatunk elfogultságukon,
elé: Petőfit nem általános emberi sajátságokból, amelyet, mondhatni, lépten-nyomon elárulnak,
nem lélektani törvényekből megmagyarázni, de mely legkiáltóbban két kijelentésükből hangnem a magyar költészet fejlődéséből származ- zik hozzánk. Többször ismételik, hogy lélektani
tatni, költői értékét nem művészeti elvek, a alapon lehetetlen Petőfi egységes arcképét megszerkezet, a stílus, a vers szabályai szerint meg- rajzolni, mert a kutató a saját lelkén keresztül
állapítani, hanem az egyedül üdvözítő és min- vizsgálja (6. lap); ugyanazt hirdetik egy más
denben csalhatatlan történelmi
miteriilizmussal
helyen (69. lap), ahol szemrehányást tesznek a
megfejteni azt az emberi és írói problémát, hivatalos irodalomtörténet-íróknak, hogy leiküamelyet Petőfinek hívunk. Petőfi oly összetett kön keresztül akarják megérteni, tehát lerántjelenség, költészete az emberi érzéseknek és ják magukhoz. Kérdem a szerzőktől, hogy ők
gondolatoknak oly gazdag tárháza, hogy szinte talán a lábukkal vagy testük más részével férvégtelen sok oldalról vizsgálat alá lehet fogni kőznek hozzá Petőfihez, hogy annyira tiltakoz
s bármely szempontból kiindulva, becses tanul- nak a lélektani vizsgálódás ellen ? S aztán mit
ságokhoz juthatunk, de azt mondani, hogy gondolnak, nagyon fö'emelik-e Petőfit, midőn
Petőfi csupán a szociálizmus szemüvegén lát- a történelmi materiálizmus színvonalára helyeható tisztán, hogy csakis a történelmi materiá- zik ? De talán sehol sem elfogultabbak, mint
lizmus nézőpontjából érthető meg helyesen, ahol azt állítják, hogy Petőfi eszméinek örököse
ahhoz vakmerő elfogultság vagy együgyű kor- az egyetlen forradalmi osztály, a munkásosztály
látoltság szükséges.
(124. lap). Ez más szóval azt jelenti, hogy csak
Nem tudom, hogy e két tulajdonság közül munkásember, jobban rnjndva csupán a szociálmelyiket hozta az egyik és melyiket a másik demokrácia híve élvezheti és méltathatja kellőszerző, de az bizonyos, hogy könyvük e két kép Petőfit. Lám mi, a polgári társadalom, a
hibának csodás keveréke. Vakmerőségük mind- szűkkeblű „burzsoázia" tagjai, sokkal nagyleljárt munkájuk elején kitűnik. Azzal a ráfogás- kűbbek vagyunk; mi mindamellett is, hogy
sal élnek, hogy Petőfi költészetéről és egyéni- magunkénak valljuk Petőfit a nemzet és oszségéről egységes képet még eddig senki sem tály szempontjából egyaránt, szívesen megenadott, hogy a Petőfivel foglalkozók ellenmon- gedjük, hogy nemzetközi szociálisták váltig
dásnak hagyták költészetét és rébusznak állít- gyönyörködjenek benne.
ják elénk egyéniségét, hogy a feladat megoldáA vakmerőséget megbocsátanám, az elfogultsát elütött ' 1 : efféle elnevezésekkel: forradalmak ságot menthetőnek tartanám, ha szerzőinkben
istene, félhőit madara, futó csillag. Gyulai és alapos készültség, magasabbrendű ítélőképesség,
Meltzl, Beöthy és Riedl, vagy Petőfinek leg- szerkeszteni és írni tudás egyesülne a fönti
újabb elemzője: Oláh Gábor soha sem jártak el tulajdonságokkal. De mind e kellékek hiányozdy könnyelműen és soha sem mondtak oly bal- nak belőlük. Akik azt írják Petőfiről, hogy, h a
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több pénzre tett szert, akkor utolsó krajcárig
elmulatta pénzét barátaival, akik Petőfit 1843ban Debreczenből Mezőberénybe küldik színészkedni, akik szerint Petőfi önzése közmondásos
volt, akik azt merik odavetni, bogy Petőfinek
népbarát költeményei (1845—47) visszatetszést
szültek a hazafiak között és mindenki megvetéssel nézte a Dózsafattyút (117. lap) stb.,
azok nem ismerik jól Petőfi életét és nem képesek felfogni a korát.
A könyvnek szerkezete is nagyon gyönge.
Petőfi megértéséhez — mondják — szükséges
a gazdasági és társadalmi életnek az ismerete,
az eszmék fejlődésének a története. Helyes,
ezt magunk is elfogadjuk. De evégett nem
kell, hogy bekalandozzák két-három század
történetét és bejárják Európa országait Angliától kezdve Olaszországig, még kevésbé kell
XIY. Lajos mondását „L'état c'est moi" idézniök és legkevésbé 20—30 szociálista-írót, köztük St. Simon és Fourier mellett Szabó Ervint
felsorolniok. S még meg sem elégszenek e 30
lapos elkalandozással, a könyv későbbi részében,
ahol már Petőfi művészetének a fejtegetése
volna soron, ismét előállanak a gazdasági változások, a társadalmi átalakulások, az osztályharcok emlegetésével. E fejezetekben hetet-havat
összehordanak, különösen sok értelmetlenséget,
vagy legalább homályosságot, akkor, amidőn
művészetről, kritikáról általában elmélkednek.
Többek között ezt mondják: „A művész tudja,
hogy csak az a nagy művészet, amelyet gazdag
szépsége tesz erőteljessé, hiszen a művészetet
elsősorban szépsége s utána igazsága adja /"
(50. lap.) A kritikát pedig így határozzák meg:
„Az igaz kritika, amelyik csak annyit ismer,
amennyihez ért és erejét s esetleges művészetét
szintén a művészetnek szentéli(145.
lap.)
De konkrét esetekben is el-elhagyja őket
józan ítéletük. Csokonairól azt állítják, hogy
„legszerencsésebb a nyelvújításban, ami annak
a szép gondolatnak az eredménye, hogy nem
akart reformálni, hanem csupán eredetiségre
szülte az újat". Szükségtelennek tartjuk ezt
magával Csokonaival cáfolni. Vörösmartyról
megengedik, hogy korának kitűnősége, de a
régi nemesi világot dicsőítette, a jelent nem
tudta megérteni, a jövőbe különösen nem látott,
ezért, ha csinált is művészit, az bizonyára nem
örökre szóló. (65. lap.)
Azonban korlátoltságukat — mondhatnám —
együgyűségüket mi sem bizonyítja annyira, minthogy az Ebéd után-h&n látják azon költemények hosszú sorának az elsejét, amelyekben
Petőfi szidja, gúnyolja a nép szellemi és anyagi
előrejutásának akadályozóit, a lustálkodó, a
munkát megvető nemest, mert szerintük az ilyen
nemes mondja ezeket:
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Ah kedves pamlagom,
Be' áldott p u h a vagy! stb.

S aztán:
Kölyök, pipát ide,
Siess, a n a g y a p á d !
Add errébb hát, ökör!
En nyúljak érte tán ?

Azonban a könyvnek tulajdonkép megölő
betűje, hogy szerzői nem tudnak írni s hogy
néha még a fogalmazás, a nyelvtani egyeztetés
legelemibb követelményeivel is összeütköznek.
Petőfi életét oly össze-visszaságban beszélik el,
„Az apostol" tartalmát oly zavarosan adják
vissza, hogy ember legyen, aki el tud igazodni
akár az események sorrendjén ott, akár a gondolatok menetén itt. Sok helyt a szavak értelmével sincsenek tisztában. Szilveszterről, mikor
az feltámadt önérzetében szembeszáll a rosszlelkű úríival és félelmes méltósággal embervoltát hangoztatja, azt mondják: ellármázta
mondókáját. Nem lehetnek tisztában a szókkal
és kifejezésekkel akkor sem, mikor ilyesmit
írnak: Petőfi művészi rafinériával
kezeli a
tollat; vagy: ha kissé tovább pendítjük
az
ügyet, akkor stb. (102. és 103. lap.)
De ez hagyján, a tömérdek nyelvtani és mondattani botláshoz képest. Akárhányszor találunk
többesszámú alany után egyesszámú állítmányt
(reformtörekvésed és küzdelmed hiábavalónak
bizonywZí [35. lap]; eszméi mély és ú j perspektívát nyitoíi [124. lap]). A több birtokos
jelét is fölcserélik az egyesével (eszményképei
a jövő méhében élnek s csak akarni kell eléréséi [94. lap]); és viszont (kiknek pajkosságai&ban és csinytevése«£ben nem vett részt [40.
lap]). A tárgyas és tárgyatlan ragozást is elelvetik (német, francia, angol és olasz nyelveket
sajátította el [45. lap]). Aztán vannak ilyen mondataik : K a n t . . . az emberi szellem működését
három részre osztja fel: a szemlélővél, az értelemmel és a szoros értelemben vett ésszel; nem
különb ez sem : Az uralkodó-ház . . . jónak látott
eszközül felhasználni politikájában: Magyarország teljes bekapcsolását Ausztriához. (35. lap.)
Ezek után fölösleges a műnek pozitív tételeit cáfolni s legfőbb célzatát megdönteni. A
célzat egyébiránt abban állana, hogy Petőfit a
népből való származása, a népjogokért való
küzdelme tette igazán nagy költővé és utolérhetetlen művésszé. Annyi erővel és joggal
Táncsisnak is hasonló költőnek és művésznek
kellene lenni.
Ismétlem: Petőfinek szociálista szempontból
való vizsgálatát és méltatását szívesen fog tűhatja az irodalomtörténet. De aki erre az új s
töretlen útra lép, és kivált aki a Gyulaiak,
Salamonok, Beöthyek tanítását el akarja vetni
és helyébe Petőfiről más felfogást akar ültetni,
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az erősebb fegyverekkel, egy Marx tudományával. egy Lassalle éles elméjével, egy Jaurés
ékesszólásával szálljon ki a síkra, mert különben még oly fáradságos igyekezet, még oly
igaz jóakarat mellett is szánalom vagy nevetség
lesz sorsa, mint a mi két szerzőnké.

A modern földrajz iránya és célja.
(Lasz Samu dr. tanárnak az Országos Közegészségügyi Egyesületben tartott előadásából.)

Avatott és hivatatlan körökben azonképen,
lépten-nyomon: röpke szólamokkal, fogalmakkal hajigálóznak az emberek. H a e fogalmak
alapos megokolását kívánnánk tőlük, jó szívvel
mondom, nagyon sokan adósaink maradnának.
Ilyen fogalom a modern földrajz fogalma
is. Mert ennek a definíciója korántsem könnyű
dolog. Olyan tudomány ez, mely az idők jártával, csak lassan-lassan fejlődött összefoglaló,
enciklopédikus és egyben önálló tudománnyá s
a materiája nagy gazdagságánál, meg a megművelt tudományágaknak sokféleségénél fogva,
az első pillanatra szinte zavarba hozza a definíció keresőjét. Ahány fő, annyiféle gondolkozás.
Hiszen a céhbeli geográfusok sincsenek egyazon véleményen. Ha a földrajz matériája dol •
gában annyira, amennyire közel is járnak egymáshoz, sőt végeredményében meg is alkusznak egymással — de a módszer
szempontjából
nagyon eltérők egymástól a vélemények!
A nagynevű Ratzel „a földrajz
fogalma1'
fölött meditálván, haladéktalanul el is mondja,
hogy: „Geográfia annyit tesz, mint földleírás,
és tudjuk, hogy tudományunk sokáig nem is
volt egyéb, mint amit a neve jelent, t. i. a Föld
szí-lének többé kevésbé rendezett leírása. Terrae
universae quatenus nobis cognita est, descriptio:
ígv határozza meg Cluverius XVII. századbeli
klasszikus földrajzi könyvében."
Szerény magunk, a tanítás első.fokán, igénytelen kis könyvünkben imígy kívánjuk belevinni kis diákjaink lelkébe „ A mi tantárgyunk"
— a geográfiának fogalmát:
A földrajz tájékoztat bennünket a föld alakjáról, nagyságáról, mozgásáról s megismertet
bennünket azzal, hogy milyen a Földnek helyzete a többi csillagokhoz: különösen a Naphoz és Holdhoz fogva. Leírja a Föld felületét,
a rajta levő világrészeket, tengereket, hegységeket, folyókat és tavakat, megismerteti velünk
a levegőt és annak sajátságait. A földrajzból
ismerjük meg a különböző termékeket, továbbá
az embert, a különféle népeket, nemzeteket és
országokat.
A földrajz csak hosszú fejlődéssel jutott el
mai modern irányához.
Ez a modern fejlődés Varenius,
Humboldt
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és Ritter nevéhez fűződik s végezetül báró
Riehthofen munkásságával és nemes példájával
váltotta meg teljesen a modernség polgárjogát.
Az említett Cluverius-on kívül a legkiválóbb
férfiak „rendszerező eljárásukkal" kívántak ú j
szellemet belevinni a földrajzba.
A modern földrajznak kiváló előfutárja volt
az 1650 körül föllépett Bernhard
Varenius,
aki elsőül használta az „Általános földrajz"
(geografia generalis) fogalmát s körülbelül mai
közkeletű értelmében definiálta. Ám az ő kora
nem értette m e g !
Lám 1701-ben Baudrand
a
Bietionnaire
géographique című müvét imígy kezdi: „ A
földrajz ma — divat! A köznép sorai fölé
kevés ember emelkedett, akinek szüksége nem
volna reá."
Kant fizikai földrajzot tervez; a tudományt
a dogmával megegyeztető Locke könyvének
(„Elements of Natural Philosophy") alapeszméjével, de mert a földrajz ezt a „filozófiai
irányt el nem fogadta", a geografia a földtanhoz csatlakozott. A fizikai földrajz „az egész
földrajznak önálló és természetes alapja", csak
később került enaek a mai nagy tudománynak
szervezetébe. Csak lassan-lassan vált — modernné!
Varenius után másfél évszáznak kellett volt
lezajlania, míg Alexander v. Humboldt-han
a
földrajznak ú j hérosza támadt. Humboldt, a
speciális földrajz terén, az okozatos összefüggésre vetett ügyet; a természetadta tüneményeket végigkíséri az egész Föld kerekségén és
osztályozza is azokat. Munkássága valóban az
általános földrajz müvelését ölelte föl.
A fizikai földrajz Humboldt nyomain haladva,
fejlődve, gyermekéveit élte, de csakhamar csorba
érte a kiváló jelentőségét, mert Karl
Ritter
— akinek érdemeit elvitatnunk nem szabad —
szemlélődésének módszerében a tünemények okozatos összefüggését is számba vette ugyan, de a
földrajzot inkább filozófiai históriai irányba terelte.
Sokan támadták is Rittert a választott iránya miatt, azzal is vádolván őt, hogy a földrajzot a történelem „segédtudományává" avatta.
Nem átallom bevallani, hogy Riehthofen hatása
alatt állva, pár évvel ezelőtt magam is kissé
elfogult voltam Ritterrel szemben, különösen
akkor, mikor a göttingeni egyetem érdemes
fiatal docensének: dr. Ludwig Mecking oceanografus és klimatológusnak egyik értekezésében
azt olvastam, hogy: „Ritter a földrajzot a történelem „szolgálójává" degradálta."
Ez a megjegyzés indokolatlan. Hiszen elvitathatatlan Ritternek az igaza, h o g y : „a földrajzi
tudomány el nem lehet történelmi elem nélkül,
ha valóban a földszín téri viszonyainak a tana,
nem pedig elvont silányság, melynek keretén és
ablakfiókain át látjuk a tágas teret — de üresen".
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A dolog természetes r e n d j e szerint a t ö r t é - í
Tanítók tanácsadója.
nelemnek és a földrajznak, szoros a k a p c s o l a t a .
Ty. M. Plka. A régi szemléltető-képek elfogytak, az
Mily szépen is írja Ratzel:
„ . . . h a kissé
újak (az I. oszt. számára) sajtó alatt vannak. Megjelejobban s z e m ü g y r e vesszük a földrajz és t ö r t é - nésüket minden esetre jelezni fogjuk. Könyveket elvből
nelem viszonyát, c s a k h a m a r látni fogjuk, h o g y
nem ajánlunk; tessék bármely könyvkereskedőhöz fordulni. — Á. A. Tpknya. A mellékhelyiségek ügyéről
itt egyoldalú szolgálati v a g y támogatási viszonye helyen sokszor írtunk; újabbat most sem mondról szó sem lehet és hogy „a történelem s e g é d hatunk. — P . Önnek kissé különös felfogása van a
t u d o m á n y a " kifejezésnek, m e l y e t a f ö l d r a j z r a
kir. tanfelügyelő hatásköréről. Hogy e tekintetben
oly könnyű szerrel alkalmaznak, semmi j o g o alkotott téves nézetét helyreigazítsuk, röviden tájékoztatjuk a kir. tanfelügyelőnek törvényben megállasultsága sincsen. E g y á l t a l á b a n — kell-e m o n pított főbb teendőiről: A. kir. tanfelügyelő vagy segéde
d a n o m ? — nem is létezik oly tudomány,
mely
köteles a tankerületében levő alsó és felső népokcsak segédtudomány
volna, valamint
olyan sem, tatási intézeteket minél többször, de évenként legalább
mely bizonyos körülmények
közt egy másik
tudoegyszer meglátogatni s azokban a népoktatási törvények pontos végrehajtására felügyelni. Felügyel
mány segédjévé nem válhatna.
Valamely
tudotovábbá arra, hogy a törvényben kötelezett tantármány csak akkor segítheti a másikat, ha
már
gyak mily terjedelemben és az illetékes felsőség által
maga is ónálló."'
v
megállapított tanterv szerint taníttatnak-e ? E tekintetben, amennyiben hiányokat tapasztal, figyelmezteti
Hogy p e d i g mennyire a f e j é n találta a szöa tanítót, értesíti az iskola illetékes felsőségét, és
g e t Ratzel, aki e sorokat alig negyed évszázszükség esetén jelentést tesz a miniszternek stb. Vájjon
zal ezelőtt í r t a , azt ama k ö r ü l m é n y igazolja a
miképen gyakorolná már most a tanfelügyelő az ellenlegelevenebben, h o g y m a i m m á r a h i s t ó r i á n a k
őrzést, ha nem lenne kérdezési joga?'' Hogyan szerezhetne meggyőződést a tanulók előhaladásáról, ha a
földrajzi eleme külön, önálló, hatalmas tudofelügyelet kérdése abban merülne ki, hogy a tanító,
mánnyá f e j l ő d ö t t : a históriai
földrajzzá.
Sőt
a tanfelügyelő jelenlétében, néhány kiválóbb növenbízva-bizakodunk abban, h o g y geográfiái vezető
dékét feleltetne tetszése szerinti tárgykörből ? Ezek
után nem ajánljuk, hogy akár a királyi, akár az egytényezőink ó h a j a szerint — követve a f r a n c i a
és német p é l d á t is — a magyar kormány
talán házi tanfelügyelő iskolalátogatása alkalmával afféle
kijelentést tegyen, hogy a kérdezési jogot magának
már a közel jövőben
megszervezi,
fölállítja
a
tartja fenn — Nyugdíj. Nyugdíjigényének folytonosbudapesti tudományegyetemen
a históriai
földsága jelenlegi minőségében meg nem szűnt. Miután
most más adóhivatali kerülethez tartozik, jelentse be
rajz égetően szükséges
tanszékét.
az illetékes tanfelügyelőségnél, hogy előző alkalmazRitter
i r á n y á t a m o d e r n földrajz t e r é n
tatási helyére nézve kirótt nyugdíjintézeti járulékból
Richthofen
b á r ó é váltotta föl.
mennyi a hátraléka s kérje arra. hogy ezen hátralékának
beszedése iránt szükséges intézkedéseket tegye meg. —
É s ha o d a k ü n n a t á r s a d a l o m b a n , a v a g y a
Xkároly. Az állami tanítók lakpénze még mindig az,
tudós t á r s a s á g o k b a n is, az újszerű eszmeárammint aminőt az 1907. évi XXVI. t.-c. 2. §-a megállapít
latok közben R i c h t h o f e n - r e f o r d u l a szó, s a j A tanítói lakpénznek a fizetési osztályokba sorozott
nos, fel-felhangzik a k i c s i n y l é s : R i c h t h o f e n
állami tisztviselők lakpénzének megfelelő módon való
rendezése ügyében volt már több mozgalom, azonban
nem g e o g r á f u s , hanem p u s z t á n g e o l ó g u s !
eredmény nélkül. — T. P. Okér. Közöltük már sok
Nagyon téved, aki azt állítja. Csakis az
esetben, hogy a tanítók és a lelkészek hivatalaik után
állíthatja, aki R i c h t h o f e n n e k és iskolájának, járó fizetéseiktől községi adót nem fizetnek és hogy
57 872. sz. a. hozott minisztertanácsi határozattal kit e h á t a mai m o d e r n g e o g r á f u s o k működésének
mondatott, hogy a községi és ily értelemben azzal
irányát nem ismeri.
azonos állami iskolák céljaira kivetett 5%-os iskolai
Belemerülve a t á r g y a m érdemébe, e n g e d j e adó községi pótadónak tekintendő s ennélfogva a
m e g az igen tisztelt társaság, h o g y ezt a t é m á t tanítókat fizetésük utáni jövedelmeikre nézve iskolai
adó fizetésére kötelezni nem lehet. Ezzel azonban nem
— hacsak röviden is — megvilágítsam.
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t , sokféle á g u k m i n - tévesztendő össze a hitfelekezeti iskolák céljaira kivetett iskolai adó, melynek fizetése alól a tanítók
den t a l p a l a t n y i terén, a l e g u t ó b b i évtizedekben
nincsenek fölmentve, sőt ezt az adót 23.100/887. sz. a.
n a g y változás érte. Óriási a haladás s e g y b e n
kelt miniszteri rendelet értelmében az állami tiszta m e g ú j h o d á s ! A természettudományok
fölvirág- viselők is kötelesek megfizetni. — Lúgos. A tankötelezettség végrehajtása tárgyában lapunk ezen rovatázása egyúttal fóllendítette
a földrajzot
is, mely
ban közölt üzenetekből kivehette volna, hogy hivatmai napság
a természet
ismerete,
tisztára: kozott válaszunk nem oly esetre vonatkozott, amidőn
természettudomány.
a tanuló a tanév folyama alatt tölti be a 12. életévét,
hanem
oly tankötelest illetően adatott, ki a tanév
(Befejező közlemény következik.)
megkezdése előtt mult 12 éves, de a mindennapi
iskola valamennyi évfolyamát még el nem végezte.
— A d a k o z á s . A „Győrvidéki tanítóegyesület"
Egy és ugyanazon nézetben vagyunk tehát önnel s
ekképen rendelkezik különben az Utasítás is. —
az Apponyi T ó t h emlékalapra 10 koronát k ü l d ö t t
Tanítónő. Az iskolaszék elhatározása esetén hitfelelapunkhoz. Frommer
János felsőczikolai tanító
kezeti iskolába is köteles a tanító másvallású növen7 koronát küldött az aradi vesztőhely megdékeket fölvenni; az ezek szülőire kirótt iskolafennváltására. Ebből a növendékek gyűjtése 4 kor. tartási járulék nem a tanítót, hanem a fenntartót,
illeti. Ha az iskolafenntartó ezen jövedelemről a tanító
98 f., saját adománya 2 kor. 02 f. Mindkét
adományt rendeltetése helyére juttattuk.
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javára lemond, az minden esetre annak a tanítónak
jár, ki a másvallású növendékeket oktatja. Hogy önöknél mégis az a tanító veszi fel a jövedelmet, ki nem
oktatja e tanulókat, ennek okát mi nem tudjuk adni. —
K. P. Gty. A volt pénzügyi közig, bíróságnak jelzett
határozata most is érvényben van; az ön által idézett
részt azonban ki kell egészítenünk azzal, hogy amenynyiben a prot. hitközség és a tanító között oly magánjogi természetű szerződés jött létre, melynek alapján |
a haszonélvezetre adott föld után kirótt adót a tanítónak kell fizetni, a hitközségnek, mely a kincstárt kielégítette, jogában áll, hogy a kincstárnak fizetett
egyenes adóért a tanító fizetéséből kárpótolja magát. —•
B. 0 . Rkve. 1. Ismertettük a közokt. miniszternek
azon elvi állásfoglalását, amely szerint több iskolafenntartót kötelezett arra, hogy a törvényszerű lakáspénzt az államsegély folyósításának idejétől szolgáltassák ki a tanítóknak. E rendelkezésnek azonban nincs
általánosságban kötelező ereje; ha önök még nem
kapták meg a magasabb lakpénzt, annak elnyerése
érdekében a szabályszerű eljárást folyamatba kell tenni.
2 Azt sem tudjuk, vájjon az iskolaszék folyamodott-e
elődje államsegélyének átutalásáért. Ha közli velünk
a fölterjesztés megtörténtét, szívesen utána nézetünk. —
K. I. A középiskolában való énektanításra jogosító
vizsgálat tárgyában a miniszter újabban bocsátott ki
rendeletet. A tanfolyam minden év január hó 16-ik
napján kezdődik s tart június hó l-ig. A tandíj 100 K.
Fölvehetők a 16. életévüket betöltött oly egyének,
kik a középfokú iskolák valamelyikének négy osztályát sikerrel elvégezték és kiállották a fölvételi
vizsgálatot. A tanfolyamra való fölvétel iránti folyamodványok a vizsgáló-bizottság elnökéhez címezve, az
Orsz. m. kir. zeneakadémia titkári hivatalánál nyújtandók be. Akik a tanfolyamot sikerrel elvégezték,
oklevelet nyernek és az oki. énektanítói címet használhatják. A képesítő-vizsgálat kivételes esetben a
tanfolyam hallgatása nélkül is letehető, a tandíjat
azonban így is meg kell fizetni. — B. K. Ndém.
Ön méltatlankodik afölött, hogy soraira nem kapott i
azonnal választ. A szokott udvariassági formákat tel- j
jesen mellőző újabb levelét figyelmen kívül is hagyhatnánk, mert a levelezés egyáltalában nem kötelességünk, amint azt ön tévesen hiszi. Hogy ennek dacára
minden hozzánk forduló olvasónknak készséggel adunk
útbaigazítást, azt nem kötelességteljesítés révén, hanem
azon törekvéstől vezettetve tesszük, hogy általános
ismeretek nyújtása mellett olvasóink magánügyeit
érintően is a lehetőségig alapos tájékoztatást adjunk.
Ha ön még nem kapott választ, annak az lehet az
oka, hogy levelének elintézése utánjárást igényel; de
lehet az is, hogy a naponként érkező levelek tömegében elkallódott. Okosabb dolog lett volna tehát,
hogy ha ez utóbbi esetet föltételezve, megismétli kérdéseit és nem ír meg oly levelet, aminőtől mindenkor,
de különösen akkor kell tartózkodni, ha arról van szó,
hogy önnek valaki szívességet tegyen. Még csak annyit
jegyzünk meg, hogy a múltban történtekért mi nem
vagyunk felelősek. — Rf. Névtelen levelekre nem válaszolunk. Kérdései különben sem közérdekűek s így
azokra csak levélbélyeg beküldése esetén felelhetnénk.—
B. 22. Fiúméban minden nős tanító, továbbá özv.
tanító s tanítónő, ha gyermeke van, 400 K működési
pótlékot kap fizetésén kívül. A lakpénz 600 K. —
Felvidéki. l . H a fizetési könyve megtelt, az adóhivatal
újabbat fog kiállítani. 2. A könyvkereskedő nem
tudhatta eiőre, hogy a régi értesítőkönyvecskék a
használatból kivonatnak. A megrendelteket nem köteles
visszavenni. — P. L. Jíybgát. Érvelése fölötte különös.
Ön szerint a tanítónak még akkor is igénye van fizetésére szeptember hó 1-től kezdve, ha állását pl.
december hóban foglalja el. Nem csodálkozunk afölött,
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ha az iskolaszéki elnök sehogy sem akar az ön álláspontjára helyezkedni. Nyugodjék bele abba, hogy
önnek törvény szerint csak attól az időtől jár a fizetése, amikor állását tényleg elfoglalta. —< L. Nszlók.
1. Az ingyenes taneszközök engedélyezése iránt fölterjesztendő kórvény fölszerelését illetően e helyen már
többször nyilatkoztunk. Tessék utána nézni. 2. Arra
a kérdésére, hogy hogyan legyen a díjlevél kiállítva,
csak ezt a feleletet adhatjuk: úgy, hogy a tanítói
állás összes javadalmát magiban foglalja. Különösebb
kellékei nincsenek. — B. F. Hlics. A magasabb illetményeket biztosító okmányt csatolja 1 K-s bélyeggel
ellátott és a minisztériumhoz címzendő folyamodványához s ezt tessék a tanfelügyelőséghez beterjeszteni. —
B. H. 1. A tandíjat többnyire a beíratás alkalmával
szedik és pedig ott, ahol az kisebb összegű, az egész
évre esőt egyszerre. Ahol azonban, különösen az izr.
és magánjellegű iskoláknál, magasabb a tandíj, havonként szedik be azt és ebben az esetben a tanév folyamán kilépő tanulótól csak oly összeg követelhető,
mint amennyi kilépésének idejéig esedékes. 2. Alapos
oka van tartani a följelentéstől. Tájékoztatása végett
közöljük az erre vonatkozó rendelkezést. Zugiskolának
tekintendő mindazon tan- és nevelőintézet, mely több
gyermeknek együttesen leendő tanítása s nevelése
végett anélkül tartatik fenn, hogy a fenntartók együtt
külön egyházi vagy polgári községet, vagy jóváhagyott
alapszabályok mellett iskolai célra működő társulatot
(egyletet) képeznének, vagy a fenntartó magánegyénnek ily intézetek fenntartására való jogosultsága a
vallás- és közoktatásügyi miniszter által elismertetett
volna. Nem tekinthető zugiskolának, amidőn két vagy
legföljebb három család gyermekei háznál való oktatására közösen oki. tanítót tart s a gyermekek száma
5—6-nál nem több. — Lfalva. A népiskolai tanítók
az 1880. évi XXVII. t.-c. 3. §-álioz csatolt Utasítás 2.
pontja és a pénzügyminiszter 23.268/882. sz. a. kelt
körrendelete értelmében hadmentességi adót nem kötelesek fizetni. — K. A. Áthelyezés alkalmával még
a rózsafák sem vághatok ki vagy vihetők el. —
Kürti. Tessék elolvasni a B. H.-nak szóló üzenetünket.—
O. E. Nk apos. 1. Ha a befolyó tandíj a díjlevélben
megállapított összegen alul marad, kérheti a biztosított
összeget. Ha megtagadnák, forduljon a közig, bizottsághoz. 2. Mivel államsegélyt élvez, elegendő a szolgálati bizonyítvány melléklése, annak igazolására, hogy
korpótlékra jogosult. — 0. T. Battyán. Egyházi adó
— tehát a párbér — fizetése alól a tanító nincs fölmentve. — K. I. Gödöllő. 1. Az iskolaszék csak
olyan segélyt szavazhat meg, amelyre fedezet van a
költségvetésben. Fizetésemelést a hitközség képviseletének jóváhagyásával adhat. 2. Az állami iskolák
számára kiadott Utasítás rendelkezései tartandók szem
előtt. 3. Azokra az izr. vallású tulajdonosokra, akik
másutt laknak, helybeli birtokaik után kivethető az
adó, mely az állami adó 5%-ánál nagyobb is lehet,
de az adókulcs nem lehet nagyobb a többi hitfelekezeti tag adókulcsánál. — T. L. \kükényes. I. Fizetése csak attól a naptól jár, amely napon állását
tényleg elfoglalta. Ha az iskolaszék ragaszkodik hozzá,
köteles visszafizetni az illetéktelenül — bár jóhiszeműen — fölvett összeget. 2. Minthogy arra az évre kirótt adóját előbbeni helyén már lefizette, nem köteles a
december havi részletet jelenlegi helyén újból fizetni. —
M. D. V. Csak azok a tanítójelöltek tarthatnak igényt
a póttartalékba helyezésre, akik a sorozá« idején a
képző utolsó évfolyamát végzik. Próbálják meg folyamodással ; talán megengedik, hogy az utolsó évet befejezze s csak azután hívják be. Előbb kellett volna
ebben a dologban eljárni. A sorozóbizottságban is van
emberi érzés. Ha ezidőszerint alkalmatlannak találták
volna, megmenekül minden kellemetlenségtől.
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ŐSZI BOKRÉTA.
Ószi hangok.
Száraz ágak között zizeg a szél;
Peregnek a meggypiros levelek.
Fakult avarra hull a sárga lomb,
Ólomszínű felhők suhannak . . .
A felhők nyomába
Pókhálók lenge fátyolszárnya.
Öreg torony, régi torony tetője
Csak bámul, bámul a szürkülő tájra,
Pedig megszokta, sokat láthatta . . .
Régen:
Teteje fénylett őszi sugártól;
Büszkén kacsintott a hegytetőre,
S alant kanyargó pocsétás útra.
— Ma: félredülve rozsdás keresztje,
Egy oszlop eltűnt, a többi korhad.
A fal tövébe lassan lehulltak:
Vakolat, zsindely, meg egy-egy tégla .
Az öreg torony csak nézi, nézi . . .
S magát siratja
Bús harangszóval.
Alatta: szerte sírkövek, melyek
Bevésett évek aranyos nyomát
Már alig őrzik,
Az idő azt is tördeli, tépi . . .
Elszórta szirmát
Muskátli, szegfű,
Haloványan áll
Az őszirózsa:
Ösz barangol a kertek alatt . . .
A pajkos, fürge, kis madarak
Kerti >övényre ha le is szállnak,
Ezüstös szóval már nem csevegnek.
Összesimulnak, s csak néha szólnak,
Emlegetve a kedves nyarat.
Csapzott szakállú, zúzmarás bokrok
Kíváncsin néznek a hűvös reggelre,
A felhők mögül kibukkanó nap
Megint elbávik a föld elül.
Az ősz mindjobban beljebb kerül.
A faluvégen itatókútnál
Karikás csattan, — tehenek bőgnek:
Szeretnének menni a mezőknek . . .
Ludak gágognak,
Károg a varjú,
Csereg a szarka.
Gyermekek látják; nevetve szólnak:
Vendég jön holnapra.

. . . Csörög a szőlő száraz venyigéje
A nagy ablak alatt.
Az ősz már elhaladt . . .
Észrevétlen meglepték udvarunkat
A cinkemadarak:
— Zord tél kopogtat, csörömpöl az ajtón;
Es a természet mindjárt kimondja:
Bejöhet! . . .
Szép
Annuska.

Hulló levelek.
A szép, virágos forró nyárnak
Ah, ismét vége már.
Pajkosan szökdel ágról-ágra
Az őszi napsugár.
A sárguló, aszott fűszálon
Csillogó dér remeg
S fejemre hullnak, egyre hullnak
A hervadt levelek.
A bokrok színes, tarka lombján
Egy kis madár dalol,
Oly édes-búsan, olyan szépen,
Ügy a szívembe szól;
Dalának könnyű lepkeszárnyán
A mult felém lebeg
S fejemre hullnak, egyre hullnak
A hervadt levelek.
Járok-kelek lehajtott fejjel
A zörgő avaron,
Míg lelkem végigszáll merengve
A messze multakon.
Egy kedves arc, mosolygó szempár
Csábítva intenek
S fölöttem hullnak, egyre hullnak
A sápadt levelek.
Az esti szellő lágyan zsongva
Halkan felém repül
S egy régen elhalt kedves nótát
Dúdol fülem körül.
S az égi hangok csengve szállnak
Az alvó föld felett, —
Köröttem hullnak, egyre hullnak
A zörgő levelek!
Oh minden elmúlik a földön,
Mint egy viráglevél!
S lelkünk felett, mint tarlott réten,
Sóhaj szellője kél.
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Csak egy marad meg birtokunkban,
A bús emlékezet,
A többit mindet eltakarják
A hulló levelek!
Az élet szép, virágos útján
Haladtam egykoron,
Megrakva hittel, bizalommal
S reménnyel gazdagon.
S most megtört szívvel, búsan állok
Szép álmaim felett . . .
Oh hulljatok, óh fedjetek be
Ti hulló levelek!
Darayhy

Irma.

Őszi hold.
Hegy fölött az őszi sarló
É s hegy mögött már a n a p ;
Havas ormok hófejéről
Hűvös szellő szárnyra kap
S elkezd búsan sírdogálni . . .
Könnyjétől a fű deres . . .
. . . Alszik minden . . . ajtó zárul,
Legényt várni ki nem tárul
Kicsi kapu, leveles.
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Pislog a mécs, jő az álom,
A két szemem leragad,
Reám szól az édesanyám:
N e dörzsöljed, nem szabad!
Aztán felfog két kezével:
— J e r az ágyba! jó meleg!
S úgy ígérget, ugy takargat,
Amíg egyszer ő is hallgat . . .
Hogy az Isten áldja m e g !
. Hegy fölött az őszi sarló
É s hegy mögött már a nap.
Sugarából, melegéből
Csak a hűs szellő maradt . . .
Mult napokból is csak annyi,
Mit az emlék visszahord,
Mikor félig árnyba', fénybe'
Te lépsz a tavasz helyébe:
Oszi hold! te, őszi hold!
Reize Nayy

János.

rr

Oszi ének.
A templomkertünk útjain járok,
Fenyvek örökzöld lombja alatt.
Körülem halvány, őszi virágok
Rejtve a lombok közt nyílanak.

Széles utcán, melyen végig
Törpe akácfasor áll,
Hosszan nyúlik egymás mellett
A holdfény s a félhomály.
Szeretem a holdas éjjelt:
Csupa sejtés, csupa csend . . .
S szomorúan, mint az árva,
Félig fénybe', félig árnyba',
Vágyó lelkem elmereng.

Zord viharoktól, n a p heve ellen
S durva kezektől védve e hely
Nyugalom, béke, csend van e kertben,
Megpihen a vészdúlta kebel.

. . . Otthon vagyok szüleimnél,
Otthon vagyok, — álmodom;
Van jó módom: puha párnám,
Sárlovam meg ostorom.
Felhámozom mind a négyet
S húzatom a kis kocsit . . .
Kocsi nem megy . . . kikap a ló . . .
Egyet ugrom s h a j r á ! aló!
Hajkurászom a bocit!

Elbeszélgetve az őszi virággal
— Sorsa a hulló kis levelen —
Itt kibékül a szív a világgal,
Elcsitul a vágy s szenvedelem.

Esteledik . . . őszi szélre
Muzsikál az ablakunk,
Édesapám bent az ágyban,
Mi a padkán s — hallgatunk.
Mult időknek történt dolga:
Az folyik most odabenn . . .
É s a vége valahánynak:
Vége annak a világnak!
Olyan nem lesz soha sem!

Csöndesül a szív, elsimul árja,
Megaranyozza az alkonyi fény,
— Ragyogóbb a menny tiszta sugára
Zajtalan, csendes tó tükörén . . .

Egy szerelem köti lombot az ághoz,
Szívet a szívhez, — s válnia fáj,
Vérzik a sebzett, könnyeket áldoz,
Halk sohajok közt hervad a t á j . . .
Óh, de az Ur keze nyugszik az ágon,
Lombja ha sarjad, lombja ha hull,
Vándor az ember e földi határon:
J ő — szeret — s elmegy zajtalanul . . .
. . . Itt közelebb az égi Atyához
Száll a kebelre szent nyugalom:
S bár a virágra hervadozást hoz:
Enyhül az őszi, hűs fuvalom!
Szalay
Gyula.
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Megholt v i r á g a i t . . .
Megholt virágait temeti az erdő,
Búcsúztatja a szél, siratja a felhő.
Tűnő reményimmel én is idejárok —
Azok is, azok is hervadó virágok.
Ha az E g megszánna, egy se nyitna újra,
Csalfa szerelemre, soh'se múló búra.
Hej, de jó is volna feledni, feledni,
Hulló levelekkel mindent eltemetni!
Iiorsodi
László.

A gyermek kor olvasmányainak
reformja. *
írta: Tataki János
dr.
Megállapítható, hogy a gyermekkor olvasmányai mindenkor összefüggésben voltak az
uralkodó nevelési elvekkel s hogy ezek viszont
a históriai fejlődés szülöttei. Az ily szempontból nézett időszakok különösen elütő és élénk
színűek Németország változatos történetében.
A reformáció kora a legendákat katekizmussal,
énekeskönyvvel meg bibliával, később pedig
bibliai tárgyú történetkékkel helyettesíté. A
tulajdonképeni
gyermekkönyveket
Rousseau
filantrópikus
formát öltött eszméinek diadala
hozta meg azokban a müvekben, melyeknek
szerzői leereszkednek a gyermek világába, hogy
azt felvilágosítsák és civilizálják. Napóleon korának romantikus visszahatása mondákat és meséket adott a gyermekeknek, az egyházpolitikai
éra pedig az úgynevezett „Spinnstuben"-szerzők
jámbor, feudális nép- és gyermekkönyveinek vált
termőtalajává. A szövetségi úton megújult német
birodalom végre a nemzeti nevelés gondolatát
tette uralkodóvá, és így került ott a ma élő
hazafias elbeszélőirodalom az élre.
Napjainkban a legnagyobb történeti átalakulások egyikének mnstforrását éljük s e kor
ezer kélsége között csak azt tudjuk bizonyosan,
hogy a munkaviszonyok ú j formációja a legfontosabb jelenség. A törekvések kétiránvúak.
Az egyik cél: nagyobb mennyiségű árút jobb
minőségben és kevesebb munkaerővel előállítani;
a másik: a munkásnak az ő munkája gyümölcsét bővebben biztosítani. Amaz irányzatot jellemzi — hogy néhány példát említsek — a
munkarendszerek javítása, a munka középpontosítása, az árúknak állami felülvizsgálata, a napi
dologidőnek megrövidítése, emezt a sok munkáskoalició és munkást védő igyekvés. A jelenkor
pedagógiai reformjai e kettős célra irányulnak.
Az ipari és továbbképző gazdasági iskolák, a
* Repertórium : Heinr. Wolgast: Das Elend unserer
Jugendliteratur, Ad. Schreiber: Des Buch vom Kinde
(Jugendlektüre), I. Tetcs: Schulkämpfe der Gegenwart.
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szakiskolák, a tanonciskolák szervezése, a szlöjdnek a tanítási tervekbe való beiktatása végső
fokon a termelés javítását jelenti. A testi nevelés
ügyének fokozottabb gondozása, a tornának és
a sport különféle nemeinek felkarolása, az iskola
és a lakóház egészségügyi állapotának tökéletesbítése, továbbá a törvények és gazdálkodás ismeretének terjesztése mind arra jó, hogy a munkás
a létért való küzdelemben védekezni tudjon.
Lehetséges, hogy e törekvések némelyike nem
egyenesen e célból, hanem egészen más okból
istápoltatik, de azért mint mellék- vagy ellenáramlat, tulajdonképen csak a haladó fejlődés
ügyét szolgálja. Az árúk előállítását munkára
való nevelés által intenzívebbé tenni, a modernség degeneráló hatásait s az ezekből alakuló
o
o
életmód hátrányait a test gondosabb nevelése
által csökkenteni s végül az élet lehető élvezhetésének képességét helyesen vezetni s a művészetre való edukációval nemesíteni, ezek amaz
útak, melyeket manapság járunk s nagyságukban és fontosságukban megmérhetünk. Nyugodtan járhatunk rajtuk, mert „vissza a természethez" vezetnek. Minden eredményes reform,
mely a haladást szolgálta, zászlaján a természethez való visszatérés jelszavát lobogtatta.
A testi jólét fokozottabb megbecsülése a
természettudományi gondolkodás és érzés jele,
s bármily különös alakokba bújik is a sport,
a testi erők foglalkoztatása a szobában gubbasztó életmóddal szemben hódolat a természetnek, s ezt örvendve kell köszöntenünk. A sportban és a künn való játékokban az emberi
természet eredendő erejének az a része nyilatkozik meg, melyet a fonák nevelés és életmód
sokáig békókba vert és elnyomorított. Ez a
tevékenység ösztöne. A tapasztalás tanítja, hogy
ez az ösztön a romlatlan, egészséges gyermeki
természet legkiválóbb ismertető jele. A gyermek
megelégedett, ha tud és szabadságában van
valamit tenni. Ezen az alapon gondolkozik
Spencer Herbert, mikor azt mondja, hogy az
ifjak lustasága annyira ellentmond zsenge koruk
természetes állapotának, hogy amennyiben nem
rossz nevelésnek következménye, majdnem minden esetben testi hiba az okozója. Ezért annál
értékesebb a játékszer, mennél több tevékenységre ad a gyermeknek alkalmat; ezért látjuk,
hogy a baba s az ennek miniatűr világában
szükséges ezerféle apróság, az építőkőszekrény meg
a homok rakás a gyermek legkedvesebb játéka.
A mai iskola a gyermek életében revoluciót
idéz elő, mert pedagógiánk messze van attól,
hogy a gyermek tevékenységi ösztönét tegye
rendszabályainak és eljárásának alapjává, ki
indulási pontjává. A gyermek legelőször „csendesen ülni", majd betűt ismerni tanul. Ez a
két képesség, mely a gyermeki természettel
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diszharmonizál, az olvasás legelső előfeltétele.
Ha meggondoljuk, hogy a fejledező gyermeki
elme természetszerűleg szomjazza a meséket és
elbeszéléseket, melyekkel addig, míg iskolába
nem került, az édesanja foglalkoztatta, nincs
mit csodálkoznunk azon, hogy az iskolának
említettem első két beavatkozása csak megerősíti, sőt kényszeríti a gyermeket olvasási vágyának, tanulási szomjának kielégítésére. Eképen
nyeri a gyermek azt a torznevelést, mely minden természetes rendet fejtetőre állít. Az, amit
tulajdonképen kedvelnie, keresnie kellene, az
olvasással szemben elveszti vonzó hatását, ami
gyönyörűségére kellene hogy legyen: testi erőinek és érzékeinek munkás edzése és szellemének
ilyetén gyakorlása, azt gyötrelemnek tekinti;
elveszti játszókedvét s maga a tanulás is csak
ritkán látja hasznát emez, a gyermek minden
képességét abszorbeáló olvasási túlzásnak. A természettel ellenkező iskolai élet rossz következményei többé-kevésbé minden gyermeknél észlelhetők. Ha nem olvasási mánia, úgy akkor talán
a szabályos testi munka iránt érzett ellenszenv
vagy kedvetlenség jellemzi a gyermeket. A mozgás és játék a csöndesen ülésnek pusztán csak
reakciója lesz; nem az erők természetes érzete
által megkövetelt s úgy testi, mint szellemi
tekintetben gyarapító, spontán mozgás, hanem
csak reflex, mely a test fonák kényszerhelyzetére
mint az egészségért szükséges ellenhatás következik. Minden valószínűség szerint ebben van
sok gyermek ama fejlődésbeli elváltozásának
oka, mely bizonyos szellemi petyhüdtségben
nyilvánul, ha két-három esztendei iskolábajárás
ulán a házi nevelés természetes rendjébe s ezzel
a gyermek derűs, csöndesvizű világába furakodott s a hideg, merev kézzel felbolygatott
iskolai beavatkozásnak mesterkélt ösztönzése,
jobban mondva ingerlése meggyöngül. Az iskolai
oktatás mai mivoltában a gyermeknek épen a
tevékenység ösztönéből élő egyenes fejlődését
akasztja meg és a természettel ellenséges útra
ráncigálja. Egyes mozzanatok ezen oktatás mellett is hasznosíthatók ugyan, és pedig az öntevékenység értelmében, de a tanítás a maga egészében s kivált első részében, mikor az olvasniés írnitanulás adja a foglalkoztatás legnagyobb
anyagát és ezek minél gyorsabb és tökéletesebb
elsajátítása a legfőbb cél, leghívebben a föntiekkel jellemezhető. Taglaljuk csak kissé az olvasnitanulás gyakorlatait s látni fogjuk, hogy ezekben
a szellemi feladatok oly áradatán kell átvergődni,
hogy a tanítás régi arany tétele: „könnyűről a
nehézre, konkrétről az absztraktra", mindjárt
a kezdetnél sutba kerül. A gyermek hihetetlen
bőségű, üde, csíraképes erővel kerül az iskolába.
Máskülönben elképzelhetetlen volna, hogy az
első tanulóév feladataival megbirkózni tudjon.
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Meggyőződve lehetünk, hogy egy-két esztendei
iskolai tanítás után a gyermek már nem képes
ugyanama szellemi munkának ugyanazon időben
való elvégzésére. Hasonlítsuk csak össze az első
tanulóév feladatait a második vagy harmadik
esztendő feladataival. Mily kicsinynek tetszik a
haladás az első év óriási lépésével szemben!
Mikor az üde nekilendülés elernyed, a ragyogó
szemű fürgeség ellankad az ottbont felváltott
iskolának tisztára szellemi munkaterhe alatt,
megindul a fegyelmezés és módszertani mesterkedések hajszája. Ugyanegy forrásból: az erőszakolt olvasnitanulásból ered a tevékenységi
ösztön elsatnyulása és az olvasási mánia. Mindkettő baj, melyet csak úgy szüntethetni meg,
ha jó útra térünk és a testi gyakorlatoknak
meg a munkának, mint nevelési eszköznek, elsőbbséget biztosítunk.
Körülbelül tíz esztendeje, hogy egyes filozófusok és pedagógusok hosszú apostolkodása
után ez a felfogás életre kapott és szélesebb
körben felkaroltatott. Az emberi természet két
felének: az elfogadóképességnek (receptivitás)
és az öntevékenységnek (spontaneitás) gondozása
az új eszme szerint rangszámot cserél 's az
eddigi iskolai tanítás által kétségtelenül túlzott
„receptivitás" a „spontaneitás" gyógyító visszahatására természetes medrébe szorul. Ennek
magától értetődő következménye, hogy a szertelenül csapongó olvasási kedv is alábbszáll s
a vizenyős túltengés helyébe termékeny földtalaj kerül.
Az a kérdés, hogy a gyermeknek eddig nyuj
tott olvasmányi anyag megfelelt-e a célnak,
vagy sem, a mondottakkal szemben alárendelt
jelentőségű Mert a nagy tömegeket soha sem
a tanulás útján nyert ismeret bírta haladásra.
Azok az erők, melyek zúgva és pusztítva a
világ történetét formálják, utolsó, csöndesen
elsimuló hullámringásukkal a kultúrjelenségeket
húzzák s ezekkel szemben az egyes ember be
látása, tudása hatalom és erő nélkül áll.

Egyesületi élet.
— A Fejérmegyei Tanítótestület október
13-án ós 14-én t a r t o t t a közgyűlését Székesfehérvárott. Szirbek
József elnök megnyitójában elismeréssel emlékeszik meg azon vívmányokról,
melyeket a tanítóság a kormánytól a közel múltban nyert, de mint fájó sebeket sorolja fel a
méltánytalanságokat, melyek a tanítóságnak ma
is nyilt sebei. I l y e n e k : a lakbérügy, a nyugdíjtörvény revíziója, a kedvezményes vasúti jegy.
Teleki
Sándor egy. főjegyző jelentése folyamán
főérdeklödést a bir. bizottság beszámolója keltett.
„A tanító a társadalom szolgálatában" című m ű
4 0 kor. II. díjjal jutalmaztatván, kitűnt, hogy a
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munka szerzője Lauzeritsch Antal székesfehérvári
tanító. Dicséretet nyert még Velinszky
László
ugyancsak székesfehérvári tanító hasonló t á r g y ú
munkája. Felolvasást t a r t o t t a k : Velinszky F e r e n c
A tanítói tekintélyről,
Bilkei Ferenc, ki a szünidőben Amerikában járt, Az amerikai
népiskolákról, végül Medgyessy József székesfehérvári tanító
A kedvezményes
vasúti jegyekről. Előadó meggyőző érvekkel mutatta ki, hogy ez a tanítóságnak olyan óhaja, melytől ugyan nem a lét, vagy
nem lét kérdése függ, de eredményében az államnak anyagilag hasznos, erkölcsi haszon tekintetében
pedig megbecsülhetetlen. Beterjeszti határozati
javaslatát, mely szerint az ügynek 1910 j a n u á r l - i g
való elintézésére keresse meg az egyesület a
megye másnemű tanítóegyesületeit, a megyei
és városi törvényhatóságot, a megye
összes
országos képviselőit, végül a közoktatási és kereskedelmi kormányokkat. A tisztújítás megejtetvén,
a régi tisztviselőkön kívül a központi bizottságba
mint ú j tagok beválasztattak: Sziklay P. Gyula
nyug. kir. tanfelügyelő, Geiszt József és Medgyesy József székesfehérvári tanítók.

— A Fogarasvármegyei ált. tanítóegyes ü l e t idei rendes közgyűlését október 16-án
tartotta meg Fogarason, a vármegyeház nagy
termében. Az egyesületnek ilyen népes gyűlése még nem volt. Az 1908. és 1 9 0 9 . év
folyamán ugyanis a felekezeti iskolák tanítói is
csaknem kivétel nélkül beléptek az egyesületbe,
úgy, bogy a tagok száma megháromszorozódott.
A hivatalból köteles tagok hiánytalanul,
a felekezeti tanítók közül pedig 64-en jelentek meg. A
gyűlésen részt v e t t e k : Belle Sándor alispán,
Szabó Elemér kir. tanfelügyelő, Nagy Lázár járásbíró és számos helybeli és vidéki érdeklődő.
A „Himnusz" eléneklése és Pápay József elnök
tartalmas megnyitóbeszéde után Rákosi Ferenc
ref. tanító gyakorlati tanítást tartott az énekből;
majd Szabó Ferenc áll. t a n í t ó : „Reformeszmék
a tanügy t e r é n " címmel érdekes, s a mi tanügyünket Románia tanügyével összehasonlító felolvasást tartott, amely felolvasásnak kinyomtatása
liatároztatott el. Kiss Károly alelnök beszámolt a
„M. T. 0 . B."-nak és az „Eötvös-alap"-nak nyári
közgyűléseiről. Az indítványok során a „Fogaras
és Vidéke" c. hetilap az egyesület hivatalos
lapjául fogadtatott el, s a hivatalos laprész
szerkesztőjévé: Szeremley Császár Ákos tanfelügyelőségi tollnok választatott meg. P á p a y József
elnök és Gábor Dániel pénztárnok, tekintettel
korukra és megrendült egészségükre, tisztükről
lemondtak, mire elnökké : Kiss Károly; alelnökké :
Gart Tivadar; pénztárnokká: Katona M á r t o n ;
könyvtárnokká: Klein M á r k ; ós egy üresedésben
lévő választmányi h e l y r e : Gábor Dániel választatott meg. A választás után Recker János
zernesti áll. isk. igazgató, méltatva Pápay József-
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nek hosszas és érdemekben gazdag 36 éves
munkásságát, indítványozta, hogy az egyesületnek
fennállása kezdetétől buzgó m u n k á s á t : Pápay
József fogarasi ref. igazgató-tanítót örökös tiszteletbeli elnökké válasszák meg. Az indítvánj* nagy
lelkesedéssel fogadtatott el, amely megtiszteltetésért könnyes szemekkel mondott köszönetet a
kitüntetett. Kiss Károly elnök megválasztásáért
köszönetet mond, s rámutatva azon rohamos
fejlődésre, amelyen az egyesület az utolsó két
óv alatt átment, minek következtében a vármegye
összes tanítósága egy táborba tömörült, köszönetet
mond a meleg érdeklődésért és az egyesítő
munkásságért Szabó E l e m é r kir. tanfelügyelőnek,
s egyúttal kéri az egyesület összes tagjait, hogy
egymást megértve és támogatva munkáljanak a
közös cél: az egységes magyar nemzeti állam
kiépítésén és megerősítésén. A vármegye kir.
tanfelügyelőjének buzdító beszéde s a „Szózat"
eléneklése után a gyűlés véget ért. Nagyon
sajnálatos dolog volt, hogy az országos gazdasági
egyesület előadója, közbejött
akadályoztatása
folytán, a kitűzött előadást nem t a r t h a t t a meg,
minthogy az ilyen f e j l e t t gazdasági viszonyokkal
bíró nemzetiségi vármegyében a tervbe vett előadásnak nemcsak közgazdasági, hanem nemzetgazdasági jelentősége is van. A nagygyűléssel
kapcsolatosan a „Tanítók Házá"-ban teendő szobaalapítvány javára „Műsoros estély" is rendeztetett, amelyen a város tanügybarát intelligenciájának több tagja is közreműködött. A jól sikerült,
gazdag műsort tánc fejezte be. Az estély jövedelme 4 1 4 korona volt.

— A Győrvidéki tanítóegyesület október
2'3-án tartotta évi közgyűlését a győri áll. polg.
leányiskola tornatermében, melyre nagy számmal
jelentek meg a győrvárosi és vármegyei tanítók; a
tanítóképzők felsőosztályú tanulói; népoktatási intézetek tanárai és igazgatói; tanfelügyelők ; az iskolaügy i r á n t érdeklődök. Teli Anasztáz dr. elnök megnyitójában a fegyelmezésről és az erkölcsi nevelésről beszólt. Beszédét nagy tetszéssel fogadta a
közgyűlés. A szakirodalmi pályázatok eredményét
a bíráló-bizottság elnöke, Benedek Vince alelnök
hirdette ki, mely szerint Halász
János gyárvárosi áll. isk. igazgató nyerte el a kitűzött pályadíjat. Csury Jenő min. osztálytanácsos a postatakarékpénztárakról és a zárt betétekről tartott
érdekes előadást. U t á n a Ember János kir. tanfelügyelő a magyar nyelv és számolás oktatását
fejtegette igen tanulságosan. Mészáros
Vilmos
a méhészetről mondott gyakorlati és ú j dolgokat.
Benedek Vince az Eötvös-alap győri köréről
mondta el jelentését, mely szerint tanítók gyermekei, özvegyei, árvái a Győrvidéki Tanítóegyesület révén jótéteményekben részesültek az
alap részéről. A pénztáros jelentése, táviratok,
lemondások, indítványok felolvasása és előterjesz-
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tése után az egyesület elhatározta, hogy a tanítóegyesületek országos szövetségébe belép s ezen
a címen a tagsági díjakat fölemeli. Benedek
Vince az analfabéták ingyenes oktatását ajánlja
a közgyűlés figyelmébe. Teli Anasztáz dr. elnök
tiszttársai nevében lemondott tisztségéről, miután
a hároméves ciklus letelt. A maga részéről kéri,
hogy újból ne válasszák meg, mivel egészségi
okokból tovább tisztét be nem töltheti. Az egyesület főjegyzőjének indítványára az ú j elnök megválasztásáig, a közgyűlés felkérésére, a gyűlést
vezeti. A tisztikart egyhangúlag választotta a
közgyűlés. Elnök : Ember János, akit egyakarattal
választottak meg. Alelnökök: Benedek Vince,
Littomericzky János. Főjegyző és szerkesztő:
ü j l a k i Géza. Pénztáros: Vető Károly. E l l e n ő r :
Pfeiffer Mór. T i t k á r : Takács Endre. Ügyész:
Kiss Jenő. Könyvtáros: Malobiczky Kálmán. Jegyzők : Takách Ilona és Fritz György. Tanszertáros:
Wagner Sándor. Végül Benedek Vince indítványára Teli Anasztáz dr.-t a közgyűlés az egyesület első tiszteletbeli elnökévé kiáltotta ki.

— A Tolnavármegyei

általános tanító-

e g y e s ü l e t október 21- én Szekszárdon, a vármegyeház nagytermében t a r t o t t a meg évi rendes
közgyűlését. Tihanyi Domokos kir. tanácsos nagyhatású elnöki megnyitója és a multévi ülési
jegyzőkönyv hitelesítése u t á n Bencz Ákos dr.,
budapesti m. kir. póstatakarékpénztári segédtitkár
a postatakarékpénztár lényegéről, működéséről és
a zárt betétkönyvecskék intézményéről t a r t o t t
tanulságos előadást. Azután a tanítóképzés reformjáról értekezett Nagy Béla kir. segédtanfelügyelő,
egyesületi főjegyző. Határozatilag kimondotta a
közgyűlés, hogy a tanítóképzés sürgős reformálását
szükségesnek t a r t j a és felír a közokt. miniszter
úrhoz, kérve, úgy kegyeskedjék azt megoldani,
hogy a mai képzők teljes beszüntetésével a tanítói pályára lépni óhajtó ifjak az érettségi u t á n
egy évig az egyetemeken a középiskolai tanárjelöltekkel együtt heti 20 órában hallgassák a
pedagógiát, ahol a felállítandó gyakorlóiskolákban a tanítójelöltek heti 6 órában gyakorolhassák
a tanítást, mely után külön vizsgáló-bizottság
előtt képesítőt tegyenek ós ott tanítói oklevelet
nyeljenek. Nagy Béla jegyzőkönyvi köszönetben
részesült. Az ingyenes népoktatási törvényt ismertette Szalai Sándor gindlicsaládi áll. iskolai igazgató. Hálás köszönettel adózik e törvény megalkotásáért mindenki miniszterünknek, Apponyi
Albert grófnak. A hasznos madarak védelméről
szabad előadást tartott Béesy
István, kajmádi
községi tanító. Egyúttal bemutatta a magyar
ornithológiai központ közbenjárására a baranyakárászi fészekodúgyárból ingyen nyert feszekodvakat és etetőházakat. A nem magyarajkú
iskolákban a magyar beszéd tanításáról értekezett
Eberhardt János mucsii róm. kath. tanító. Örven-
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detes tény, hogy Tolna vármegyében minden
iskola tannyelve magyar, i t t német tanításról szó
sincs. Kindl Vilmos a feminizmusról t a r t o t t szép
előadást. Valláserkölcsi tekintetben kifogásolja,
ellenkezőleg nem lát benne veszedelmet. Pályadíjat n y e r t Kálmán
Károly és Szalai Sándor.
Új pályatételül 50 korona jutalmazás mellett
„Miképen szervezzük vagy rendezzük az iskolai
kirándulásokat?" c. tétel t ű z e t e t t ki. A Tihanyialap 20 koronás jutalmát Balla Károly n y e r t e
el. Könyvtár gazdag, számadás rendben volt. Elhatározta a közgyűlés, hogy a „Tanítók Házában"
egy Tihanyi
szobaalapítványt létesít, g y ű j t é s r e
felhívást bocsátott ki.. Gróf Apponyi- és Tóth-féle
alapítványra 25 koronát szavazott meg az egyesület, saját pénztárából. A gyermeknaptár- és az
„Eötvös-alap" a tanítóság figyelmébe ajánltatott.
Március 15. és október 6 ának országos ünneppé
tétele i r á n t a közgyűlés felír az illetékes helyre.
Perczel Mór tábornok szobrára gyűjtést rendezett
a tanítóság. Közebédnél zene mellett felköszöntőkben nem volt hiány. Délután a híres múzeumot
és a Molnár-féle nagy.-zerű nyomdát tekintette
meg a tanítóság.

Könyvesház.
* A szocializmus ténykedése és a hazai
k ö z o k t a t á s ü g y . (írta Árgus. Megjelent Hajdúszoboszlón, Plón Gyulánál.)
A szabadgondolkodók ós szociálisták ellenében
az ú. n. történeti hatalmakat és azok képviselőit
veszi védelmébe Árgus. H a figyelmesen olvassuk
munkáját, sok tekintetben meg kell hajolnunk
következtetései előtt. Vannak viszont állításai,
melyeket elfogulatlan ember nem fogadhat el. A
munkán meglátszik, hogy írója sokat foglal kozott
társadalmi kérdésekkel, de meglátszik az is, hogy az
éremnek nem mindig vizsgálja mind a két oldalát.
Különben sokat vár az oktatás javításától, még
pedig radikális megváltoztatásától, a tanítóképzés
államosításától és a szociológia tanításától. Ez utóbbit
be szeretné vinni az iskolába, nem úgy mint külön
tárgyat, banem mint j á r u l é k á t más tárgyaknak.
Mi is helytelennek és szomorúnak találjuk,
hogy az életbe kilépő i f j ú társadalmi kérdésekben j á r a t l a n s áldozatul esik annak a csoportnak,
melyhez a körülmények közelsodorták. Mégsem
mernénk ajánlani a szociológia bevitelét az iskolába. Az oktatás kevés hasznát venné. Nekünk
meg kell várnunk, míg valamely tudomány kiforr
és nézetei, föltételei igazságokká szilárdulnak. Különben abba a hibába esnénk, hogy nem igazságokat, hanem felfogásokat tanítanánk.
Munkájában a kultúráról és a művészetről,
már t. i. a mai koréról azt állítja, hogy bennük
„nem a tiszta, szabad gondolkodás, hanem a gondolkodás anarkiája játszik főszerepet". Ezt meg
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is okolja. Megokolására nem t é r ü n k ki, hanem
csak a váddal foglalkozunk. Mindnyájan l á t j u k
azt az anarkiát, amely Argus figyelmét sem kerülte el. De ez az anarkia nem ma van először
a magyar irodalomban, vagy a világirodalomban.
Átéltük már mi is, más nemzetek is többször.
Nem ártott, sőt használt az irodalomnak és művészetnek egyaránt. A szélsőségek képviselői a
semmiségbe t ű n t e k , de megtették azt a szolgálatot, hogy érdeklődést ébresztettek s az általános káoszból egész sora a tehetségeknek lépett
elő. Mi most sem félünk az irodalomban mutatkozó forrongástól, és anélkül, hogy szimpátiát
éreznénk a modernek iránt, v á r j u k a fejleményt.
Nyugodtan várjuk, mert t u d j u k , hogy a Napóleonok jövetelét forradalmak szokták megelőzni.
Árgus művének vannak értékes részei, de egészében mégis azt a hatást teszi a munka, hogy
írója nem t u d o t t megszabadulni bizonyos előítéletektől.
(— s.)
* ő s z i r ó z s á k . (írta Varga
Borbála. A
szerző sajátja. Megjelent Szegeden, Engel Lajos
könyvnyomdájában.)
A lírai költőnek nehéz a helyzete. Köre szűk
s ezen a szűk téren igen nagy versenytársakkal
kell megbirkóznia. Hozzá még a régi költők
előnyben vannak. Fogékonyabb korunkban szinte
lefoglaltak egyes érzéseket a maguk számára,
ugy, hogy ú j a b b költőinknek csak akkor sikerül
az érzéseket megmozgatniok, ha formában és
tartalomban ú j a t adnak.
Varga Borbálának is nehéz a helyzete. Népdalszerű költeményeinek erős versenytársai a
valódi népdalok és nagy költőink népdalutánzatai.
Pillanatnyi hangulatokat, vagy állandó érzéseket
kifejező versei is életre hívják bennünk mások
alkotásait, azokét, kiket már megszoktunk, kikkel
már összeforrottunk. El kell azonban ismernünk,
hogy mégis hatással volt reánk ez a kötet. Talán
az érzések őszintesége, talán a nyelv, talán az
egyik-másik költeményén átvonuló finom hangulat hatott reánk. E hangulatos költemények közül
való az alábbi is. Címe: J u n g f r a u és Mönch.
Svájci Alpeseknek
legnagyobb csúcsán
Jártatva a szemem
az igéző Jungfraun . . .
Nézem, nézem s látom :
a jégkeblű szép lány
Titkon sóhajt s arca
végtelenül halvány.
Valami úgy fájhat
a szegény leánynak . . .
Tán a hü szerelme
a szomszéd „Barátnak" ?
Aki kavargó szelektől
tépeti a haját,
Csak, hogy jól láthassa
a gyönyörű Jungfraut
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Akinek a lelke
hómezőkön fázik . . .
Míg kiért ő sóhajt:
rá se néz a másik.
Ki tudja, hogy miért
maradt meg pártában,
Miért él a szép lány
örökké magában'?
A virágos völgyet
mikor el-elnézi,
Bo 1 dogtalan ságá t
százszor jobban érzi.
* Az ö n n e v e l é s . (írta Léderer
Ábrahám.
Felolvastatott az Orsz. Izr. Tanítóegyesület 1 9 0 9
május 6-án t a r t o t t ülésén. Különlenyomat. Megjelent Lampel R. könyvkereskedésében.)
Az erősek és gyengék harca állandó a társadalomban. Míg a régi társadalomban a kedvezőtlen körülmények között született emberek csaknem mindig alul maradtak a küzdelemben, ma
mindenkinek jogában és módjában áll megszerezni
azokat a fegyvereket, melyekkel az érvényesülésre való kilátással küzdhet boldogságáért. Mindenki számára nyitva áll az iskola, sőt az államhatalom a felnőtteket is iparkodik a tudás áldásaiban részesíteni. Hogy az egyén megállhassa
helyét, hogy hasznos polgára lehessen hazájának,
állandóan önművelésre van szükségé. Léderer
Ábrahám füzete tehát olyan kérdéssel foglalkozik,
mely mindnyájunkat érdekel.
Munkájában kifejti az önnevelés fontosságát,
majd elmondja azt a módot, hogyan művelhetjük
magunkat s őrizhetjük ellen képzetünket, kívánságainkat, vágyainkat. Mit t e h e t az egyén következetes és kitartó munkával'? Utasításait a bibliai tízparancsolat u.intájára, ő is tíz parancsolatban, az önművelés tízparancsolatában foglalja
össze.
Léderer kis munkája gondolkodó ember műve.
Olvasása haszonnal jár mindazokra, kik az ember
lelki világáról, a nevelésről gondolkodni szoktak.
Ha nem is értünk mindenben egyet az íróval,
annyi haszna minden esetre le.sz, hogy rokongondolatokat fog fölkelteni bennünk.

* Beszélgetések nem-magyar anyanyelvű
népiskolai tanulók számára. (Módszeres útmutató. A U 0 . 0 0 0 / 1 9 0 8 . számú rendelettel kiadott tanításterv alapján írta Ricinger
Ignác
áll. tanító, 9 2 . 1 6 5 / 1 9 0 9 . sz. a. engedélyezve tankönyvül a nem-magyar tannyelvű elemi népiskola számára. Nyomatta és kiadja:
Röttig
Gusztáv és fia Sopronban, 1909. — Beszélgetés-ok
az I — V I . osztály számára. I. füzet 30 f, II. füzet
40 f, III. füzet 40 f, IV. füzet 40 f, V. füzet
50 f.)
Ricinger Ignác munkája tulajdonképen 6 füzetből áll. A füzetek 30 — 50 oldal terjedelműek.
Öt füzet az egyes osztályokra vonatkozó beszélgetéseket tartalmazza, míg a hatodik az eljárásra
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vonatkozó módszeres utasításokat adja meg. A
szerző célja az, hogy útbaigazítást adjon a nemmagyar anyanyelvű népiskolában működő tanítóknak arra nézve, mint járjanak el, hogy aránylag
kevés eszközzel szemmelláthatólag gyors eredményt mutassanak fel a magyar nyelv tanítása
körül. S midőn ezt teszi Ricinger, egyúttal nem
közönséges kvalitású egyénként mutatkozik be.
Jól látom én, hogy munkájában ott van Láng
Mihály könyvének ismerete, de egyúttal önálló
gondolkodást is mutat, önálló kutatás eredményét
is látom. Határozottan értékes utasításainak
erőt kölcsönöz az a jelenet, mely a tátraaljai
osztatlan népiskolában működő Ricingerben felébresztette azt a gondolatot, hogy mily nagy
különbség van az iskolai dresszura keretén belül
mozgó beszélgetés és az életre előkészítő magyar
beszélgetés között. S hogy erre magától rájött,
hogy nem vakította el az iskola padjain felmutatott eredmény s hogy ezen az alapon indult
el az életre előkészíteni a gyermekeket, ez adja
meg munkájának igazi értékét.
Ricinger munkáját mindazonáltal nem tekintem
abszolút értékűnek, aminthogy bizonyára ő sem
tekinti. Hisz minden iskola életviszonyához simuló
beszélgetést lehetetlen írni. Ilyent minden tanítónak magának kell összeállítani a saját körülményeinek figyelembe vételével. S minél többen
dolgoznak hasonló irányban, annál több pedagógiai
értékű igazság fog leszűrődni.
Ricinger füzetében az osztályok szerint fokozatosan állítja össze a beszélgetés anyagát. Figyelembe kell azonban vennie, hogy óriási különbség
van, h i csak a már valamit tudó II. osztályost
s a teljesen idegennyelvű I. osztályost hasonlítjuk össze. Annál az amúgy is idegenkedő,
aggodalmaskodó kis I. osztályos román, tót vagy
más idegenajkú gyermeknél azonnal a
„Jó
reggelt" vagy más hasonló köszönéssel kezdeni
bajos. Hiszen hangbeli erős különbségek is vannak
a magyar nyelv és az idegen nyelv között. Van
azonban nekünk olyan beszélgetésünk, amelyik,
hogy úgy mondjam, internacionális. Ez az állatok
beszéde. A disznó röf-röfjét megérti bármilyen
ajkú gyermek. A felmutatott képre rögtön rámondja a röf-röf hangutánzó szót s ebben már
benne van a magyar o hang. S ilyen hangutánzó
szó számtalan van s mindegyikkel egy-egy tisztán
kiejtett magyar hangot tanul meg a gyermek
— még pedig a legnagyobb kedvvel. S most már
ehhez a hangutánzó szóhoz hozzá lehet egy kis
beszélgetést fűzni. „Mit mond a disznó?" stb.
S mikor így e hangutánzó szavakkal már beleloptuk a fülükbe a magyar hangokat, azután
térhetünk át más beszélgetésre, de akkor is föltétlenül az aktivitás segélyével.
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kvalitásos munkának tekintem Ricinger „Beszélgetéseit". Bő anyagot és sok hasznos utasítást talál
benne az olvasó. Gyermekversek, játékok, ház
körüli foglalatoskodás közben előjövő beszégetések
stb. igen nagy'számmal vannak benne. Kiállítása
ízléses, ára olcsó.
Urheyyi
Alajos.

* Gyakorlati útmutatás az elemi iskolai
s z á m o l á s - t a n í t á s b a n . (írták Velősy Lipót és
Ladányi Miksa. Szerzők tulajdona. Ára 1 korona.)
Szerzők e könyvükben egyrészről tényleg útmutatással szolgálnak nekünk arra nézve, hogy
hogyan tanítsuk a számtant a kisgyermekeknek.
Ez a könyvnek a módszertani része, melyre
bővebben fogunk kiterjeszkedni. Másrészt pedig
azokat a sablonos hibákat sorolják fel, melyeket
még ma is nagyon sokan elkövetünk s így
természetesen tanítványainkkal is elkövettetjük.
Sok ilyen öreg hiba van számtantanításunkban,
de a legnagyobb hiba az, mikor a teljesen szükségtelen szavakra, kifejezésekre is súlyt helyezünk.
E helytelen kifejezések egész sorára mutatnak
rá a szerzők, de mindjárt a helyes kifejezésekkel
is megismertetnek. A könyv módszertani része
számcsoportok szemléltetésén alapul. Nem a szemléltetés szükségességét hangoztatják üres frázisokkal, hanem a szemléltetés mikéntjére nézve adnak
igen értékes útmutatást.
Akár vannak szemléltetési eszközök valamely
osztályban, akár nincsenek, az eredmény feltűnő
lesz akkor, ha a számok felbontását és összetevését egyaránt, a táblán számkép-csoportok
alakításával szemléltetjük. E számcsoportok elhelyezését, összeállításuk módját magyarázzák és
mutatják be a szerzők.
A közönséges és tizedes törtek magyarázása,
szóval megértetése minden ilyen számkép-csoportok bemutatása által történik. Ez érdekli a gyermeket, könnyen megtanulja, a műveleteket, míg
például a számsorok írása 50-ig vagy 100-ig nemcsak, hogy untatja a gyermeket, hanem ha az
elején mindjárt elvéti — ami nagyon könnyen
megeshetik — a legkisebb haszonnal sem jár.
Ép ilyen értéktelen munka az is, ha a táblát
teleírjuk számtani példákkal s a gyermekekkel
füzeteikben kidolgoztatjuk. Igaz, hogy ezekkel a
gyermek elbabrálhat akár egy egész órán át, de
kedvetlenül, unalommal csinálják, ez pedig igazán
nem lehet a modern pedagógia kívánalma.
Szerzők igen hasznos munkát végeztek s munkájuk meg is érdemli, hogy foglalkozzunk vele,
mert sok olyan öreg hibát szemléltetnek benne
amelyek vagy nem haltak
ki a számtantanítás keretebői még ma sem, vagy már ú j r a
is születtek. Ezeket legalább ne engedjük ú j r a
megöregedni.
(j.)

* Az első lépés. (írta Adorján Zoltán. Meg-

Az itt elmondottaknak szerettem volna nyomát , jelent Marosvásárhelyt, Benkő László nyomdájálátni Ricinger munkájában. Enélkül is azonban ban. Ara 2 korona.)
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Első kísérlete Adorján Zoltánnak ez a verseskötet. Még n e m tudja megválasztani az értékest,
még nagyon a hatása alatt van mestereinek.
Egyik-másik költeményén nagyon megérzik Petőfinek és Szabolcskának a hatása. Nem mernénk
végleges véleményt mondani költői tehetségéről.
El kell ismernünk, hogy f e j l e t t ritmusérzéke,
verselési készsége van, de igazán értékest csak
akkor fog alkotni, ha teljesen függetleníti magát
és ú j területet hódít meg költészetével.
Első kötetében vannak figyelemreméltó alkotások, de a többség közepes, egyesek pedig még
azon is alul maradnak.
* A k i s h o n v é d ő k . Sajtó
alatt s még ez
ősz folyamán meg fog jelenni Loveczky Ernőnek
(Pécs) — március 15 ike megünneplésére írt —
A kis honvédők c. énekes gyermekszínműve 3 felvonásban.
K é p e s m a g y a r b é l y e g e k . Tíz csoport
képes magyar bélyeget küldött lapunkhoz TViesner
J. Emil, a képes magyar bélyegek kiadója (Budapest, VI., Pannonia-utca 2/c.), s mi ezt a vállalkozást jó szívvel ajánljuk ú g y az elemi mint a
középiskolai tanítók figyelmébe. Ezek a képes
magyar bélyegek nagy segítségére lesznek az
iskolai tanítás különféle ágaiban. Elég u t a l n u n k
a c-oportok tartalmára. A kiváló magyar művészek által rajzolt s eddig megjelent bélyegeken
ö.->zes királyaink, nevesebb hadvezéreink, államférfíaink, íróink, művészeink arcképével találkozik
a tanuló, egy csoportban pedig nevezetesebb várak
képeivel. Ezeket követik m a j d gyors egymásutánban híres utazók, földrajzi felfedezők, feltalálók,
tudósok, művészek arcképei, végül a természet
képeinek, építészeti és művészeti emlékeknek
bélyegei. Egy-egy bélyeg ára 2 fillér. Kaphatók
minden könyvkereskedésben. Hogy a tanulók a
bélyegeket összegyűjthessék és megőrizhessék,
igen csinos kiállítású gyűjtőkönyveket is adott
ki Wiesner. Egy ilyen könyvnek, melybe több
száz bélyeg ragasztható, 90 fillér az ára. Van
nagyobb alakú is, melynek az ára 2 korona. íme,
az eddig megjelent csoportok : I. Az Árpád-házból
származott királyok. Ara 50 fillér. II. A vegyesházból származott királyok. Ara 30 fillér. III.
A Habsburg-házból származott királyok. Ara 35
filler. IV. Magyar írók, költők, művészek. Egyegy sorozat ára 12 fillér. 1. sorozat: Béla király
névtelen jegyzője (Anonymus), Balassa Bálint,
Pázmány Péter, Mikes Kelemen, Dugonics Andi'ás,
Kazinczy Ferenc. 2. sorozat: Kisfaludy Sándor,
Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Páy
András, Kisfaludy Károly, Kölcsey Ferenc. 3.
sorozat: Jósika Miklós, Czuczor Gergely, Vörösmarty Mihály, Gaal József, Eötvös József báró,
Bajza József. 4. sorozat: Arany János, Garay
János, Tóth Kálmán, Báró Kemény Zsigmond,
Tompa Mihály, Petőfi Sándor. 5. sorozat: Madách
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Imre, Vas Gereben, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán,
Liszt Ferenc, Munkácsy Mihály. V. A kálvária.
Ara 30 fillér. VI. A hét vezér. Ara 14 fillér.
Almos, Előd, Huba, Kund, Tas, Ond, Töhötöm.
VIII. A magyar nemzet vértanúi. Ara 30 fillér.
IX. Magyar várak. Ara 12 fillér. Árva vára,
Murányvár, Sárospatak vára, Trencsén
vára,
Vajdahunyad vára, Visegrád vára. X. Magyar
államférfiak, hősök és hadvezérek. Egy-egy sorozat ára 12 fillér. 1. sorozat: Attila, Árpád, Hunyadi János, Kinizsi Pál, Zrinyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc. 2. sorozat: Báthory István, Bocskay
István, Bethlen Gábor, Verbőczy István, Martinuzzi F r á t e r György, Wesselényi Miklós báró. 3.
sorozat. Széchényi István gróf, Kossuth Lajos, Deák
Ferenc, Andrássy Gyula gróf, Bem, Klapka György.

Hivatalos

rész.

Körrendelet.
(Valamennyi

közigazgatási bizottságnak.
97.50Í). szám.)

—

A községi jellegű, kisebb fokozatú gazdasági
népiskolák az 1902. évi 6 6 . 5 6 9 . sz. a. kiadott
„Gazdasági ismétlő-iskolai szervezet és t a n t e r v "
22. §-a a l a p j á n csakis a gazdasági t a n í t ó k és
a női k é z i m u n k a tanítónők d í j a i n a k kiegészítésére n y e r h e t n e k állami t á m o g a t á s t , m í g az ily
g a z d a s á g i népiskolák gyakorlati telepeinek fölszerelési és művelési költségei, ezzel szemben
p e d i g a g y a k o r l a t i telepek jövedelmei a községet illetik.
A szóbanforgó kisebb f o k o z a t ú gazdasági
népiskolák számadásai is elsősorban az illető
községet érdeklik, minélfogva az ily számadásoknak a végső felülvizsgálat, illetve a felmentvény megadása végett a vezetésem alatti
minisztériumhoz, avagy kebli számvevőségemhez való évenkénti felterjesztése mellőzhető.
U g y a n e z e n indokból mellőzhető a községi
jellegű önálló, valamint azon állami jellegű,
kisebb fokozatú és önálló gazdasági népiskolák
s z á m a d á s a i n a k felterjesztése, melyek összes dologi
szükségleteit a község fedezi.
F e l h í v o m ennélfogva a közigazgatási bizottságot, h o g y jövőben mindazon kisebb f o k o z a t ó
és önálló a k á r kö?ségi, a k á r állami, avagy m á s jellegű gazdasági népiskolák számadásait, melyeknél az összes dologi szükségletekről az illető
község gondoskodik, az 1876. évi X X V I I I .
t. c. 6. § - á n a k 7. p o n t j a , illetőleg az 1906. évi
51.396. sz. p. ü. és 1906. évi 54.946. sz. vkm.
k ö r r e n d e l e t e k értelmében kellőkép felülvizsgáltatván, azokra a végérvényes felmentéseket
saját h a t á s k ö r é b e n adja meg, anélkül, h o g y a
szobanf'orgó számadások egv
okmányolatlan
p é l d á n y á t ide felterjesztené.
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Ily számadások a jövőben csak esetleges
t'elebbezés k a p c s á n terjesztendők fel.
Azon állami jellegű, kisebb f o k o z a t ú e's önálló gazdasági népiskolák számadásai, melyek
dologi szükségleteiről a kir. k i n c s t á r gondoskodik, illetve amelyek szükségleteiről a jövedelem terhére kell gondoskodni, azonban t o v á b b r a is felterjesztendők évenként.
Végül a kisebb fokozatú és bármely jellegű
g a z d a s á g i népiskolák tanítói és kézimunkatanítónői részére utalványozott évi d í j a k mikénti
elszámolására n é z v e ' ezennel elrendelem, h o g y
az utalványozott díjakra j o g o s u l t a k kellően
bélyegeit n y u g t á i t minden évben legkésőbb
október hó végéig közvetlenül kebli számvevőségemhez terjessze fel.
Budapest, 1909. évi október h ó 15-én.
A miniszter h e l y e t t :
Tóth,
államtitkár.
A m. k i r . vallás- és közoktatásügyi m i n i s z t e r :
E l ő l é p t e t t e : Jankovits
Ernő áll. el. isk.
tanítót a népnevelés terén szerzett érdemei
elismeréseül az 1907. évi XXVI. t.-c. 9. szakasza alapján igazgató-tanítóvá.
K i n e v e z t e : Varga János oki. tanítót a drávadiósi áll. el. isk:-hoz r. tanítóvá; Nagy Pál oki.
tanítót a rovenszkói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Wallandt
Soma oki. tanítót a móriczföldi áll.
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Mathaisl
Henrik oki.
tanítót a csicsmányi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ;
Sárosy Albert répczebányai róm. kath. el. isk.
tanítót a gercselyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Unterweger József alliosi közs. el. isk. tanítót
és Kösztler
Olga oki. tanítónőt az alliosi áll.
el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé;
Krauscher Ernő, Metzker
Géza, Néder István, Dóczy
Ilona, Beke Borbála, Metzker Mária,
Perlwolfné
Trillts Mária nagymarosi róm. kath. el. isk.,
Sipos Mihály ipolysági róm. kath. el. isk. igazgató-tanítókat, ill. tanítónőket a nagymarosi áll.
el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké;
Szathmáry István oki. tanítót a keresztesi és Tóth
Antalné Illinger Eleonóra oki. tanítónőt a garamszécsi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé;
Orosz Iloaa oki. tanítónőt a bölöni áll. el. isk.hoz r. tanítónővé; Paszulyka
Anna oki. tanítónőt a hajdúdorogi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Ferch Gizella bukaresti róm. kath. el. isk. tanítónőt a zsombolyai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ;
Keller Szeréna oki. tanítónőt a felsőgerebeni áll.
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Vécsey Aranka oki.
tanítónőt a korompai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Lakatos
Margit oki. tanítónőt a viczei
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Szida
Stefánia
oki. tanítónőt az almáskamarási áll. el. isk.-hoz
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r. tanítónővé; Mikuía
Anna Berta oki. tanítónőt az avasújfalui áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé;
Pataky
Mária oki. tanítónőt a mosniczii áll. el.
isk.-hoz r. tanítónővé; Abonyi Ilona oki. kisdedóvónőt az ambrózfalvai áll. kisdedóvodáhóz kisdedóvónővé ; Kovássy
Jolán oki. kisdedóvónőt a
máramarosszigeti áll. kisdedóvodához kisdedóvón ő v é ; Lévay Ilona oki. kisdedóvónőt a csongori
áll. kisdedóvodához kisdedővónővé ; Stefan Irma
oki. kisdedóvónőt a bustyaházai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; Geiger Hona oki. kisdedóvónőt a tiszaborkúti áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Hoffmann
Margit közs. kisdedóvónőt
a petrőczi áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé;
Hajlamász
Zsófia óbessenyői közs. kisdedóvónőt
az óbessenyői áll. kisdedóvodához kisdedóvonővé.
S z o l g á l a t t é t e l r e r e n d e l t e : Balázs
Péter
nyug. áll. el. isk. tanítót a kolozsvármegyei
tanítói nyugdíjügyi bizottság véleménye alapján
tanítói szolgálatába visszahelyezte és szolgálattételre Nagyküküllő vármegye kir. tanfelügyelőségéhez rendelte.
Jelen minőségében áthelyezte:
Brinich
Kornél rovenszkói áll. el. isk. tanítót a morvaőri áll. el. isk.-hoz; Révész Gyula avasújfalui
áll. el. isk. tanítót a hagymásláposi áll. el. isk.hoz ; Bakcsi Sándor fotosmartonosi áll. el. isk.
tanítót a szeszármai áll. el. isk.-hoz;
Pálinkás
Béla győri és Zoltán Dénes fiumei áll. el. isk.
tanítókat kölcsönösen; Exner
Mihály újbányacsüröki áll. el. isk. tanítót a muszkai áll. el.
isk.-hoz ; Mátéffy József viczei áll. el. isk. tanítót a nagysomkúti áll. el. isk.-hoz; Hoff elder
János korompai áll. el. isk. tanítót a gyetvai
áll. el. isk.-hoz; Kapitány
József gyetvai áll.
el. isk. tanítót az aranybányai áll. el. isk.-hoz;
Kiss Márton koháryházai áll. el. isk. tanítót a
vecsési áll. el. isk.-hoz; Brauner József ghymesi
áll. el. isk. tanítót a nyitraivánkai áll. el. isk.hoz ; Lyikár Mihály bácskeresztúri áll. el. isk.
tanítót a sajkásgyörgyei, Téglás Emil zerneszti
áll. el. isk. tanítót a bácskeresztúri,
Kovács
Irma bölöni áll. el. isk.tanítónőt a zerneszti áll.
el. isk.-hoz; Lépi Valéria drávadiósi áll. el. isk.
tanítónőt a nagyugróczi áll. el. isk.-hoz;
Mikitta
Emilia vihnyepeszerényi áll. el. isk. tanítónőt a
keresztesi, Kukorelly
Juliska garamszécsi áll. el.
isk. tanítónőt a vihnyepeszerényi áll. el. isk.-hoz ;
Szabadfi
Etelka mosniczii áll. el. isk. tanítónőt
a dunaveesei áll. el. isk.-hoz; Vertán
Piroska
felsőgerebeni áll. el. isk. tanítónőt a magyarszentmihályi áll. el. isk.-hoz; Schuszter
Jozefin
harasztosi áll. kisdedóvónőt a barczaiíjfalusi áll.
kisdedóvodához; Thamó Anna vágbeszterczei áll.
kisdedóvónőt a parajdiáll. kisdedóvodához; Sinvm
Erzsébet barczaújfalusi áll. kisdedóvónőt a szatmárnémetii Kinizsi-utcai áll. kisdedóvodához;
Gebauer Alexandrina tatrangi áll. kisdedóvónőt
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a kiskőrösi áll.
lajtaújfalui áll.
kisdedóvodához;
kisdedóvónőt az

kisdedóvodákoz; Hither
Sarolta
kisdédóvónőt a zsombolyai áll.
Ember Mária drávaegyházi áll.
ilonczi áll. kisdedóvodához.

De amidőn azt látjuk, hogy a teljes szuverénitás
nem j u t kifejezésre a „Osztrák-magyar monarchia"
címben, sőt ellenkezőleg, merőben helytelen fogalmat kelt, s amidőn azt látjuk, hogy a külföld
Nyugdíjat utalványozott: Tomor Sándor téves felfogását és helytelen köztudatát is folysuri róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1 4 6 0 K-t; ton táplálja az Osztrák-magyar monarchia államtízathmáry László érkörtvélyesi ref. el. isk. tanító- cím : miért kell nekünk magunknak is ugyanezen
nak évi 860 K-t; Debreczeni József árpádi ref. helytelen címet, a mi gyermekeinkben a helytelen
tanítónak évi 1540 K - t ; Boskovits Dusán béga- fogalmat tovább tenyészteni V
Míg régebben a Iviepert-féle, valamint a góthai
szcntgyörgyi gör. kel. szerb el. isk. tanítónak
évi 1160 K-t; PáczitánMihály
kustánfalvai gör. J u s t u s Perthes-féle kartogr. intézettől kaptuk
térképeinket, addig nem csodálkozhattunk a közkath. el. isk. tanítónak évi 1080 K-t;
Grasalkovich Antal tiszakerecsényi róm. kath. el. isk. jogi tévedéseken, de mióta a magyar földtanítónak évi 1220 K - t ; Bell Elek szamos- rajzi intézet készíti (a különben remek szép)
lukácsi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 6 4 0 K-t; ! térképeinket: méltán elvárhatjuk, hogy a magyar
Domokos János gyulai róm. kath. el. isk. tanító- alkotmányjog keresve se találhasson hibát rajtuk,
s hogy pl. az összbirodalmi látszatnak a legnak évi 1720 K-t.
;
Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: csekélyebb jele is eltűnjék róluk.
Ilyen szempontból a cím, a név pedig különéh. Podhradszky
(Podgradszky) Plato deszki
gör. kel. szerb hitf. el. isk. tanító özv., szül. ; nősen fontos.
A Magyar földrajzi intézet az illető térképeim
Dragojev Zsófiának évi 692 K-t, József, Milán
es Iván nevű kiskorú árváinak egyenként 115 megváltoztatását saját iniciatívájából nem teheti,
minthogy e kiadvány approbációja a múltban
K 3 3 f-t, együtt 345 K 99 f-t, mindössze 1037
K 99 f - t ; néh. Milcoroiu
János kereki gör. már ily címen történt.
Tudomásunk van azonban arról, hogy az intékel. el. isk. tanító özv., szül. Iluicza Elenának
évi 688 K - t ; néh. Klosztermayer
János csepeli zet is helytelennek tartja a mostani címet, s
egyedül Nagyméltóságod utasítását várja, hogy
róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Hainitz Hera helyesbítést készséggel teljesíthesse.
minának évi 600 K-t.
Midőn azt látjuk, — így szól tovább a felirat
— hogy Nagyméltóságod Magyarország
és
Különfélék.

„Osztrák-magyar monarchia."
A kecskeméti közs. népiskolai tanítótestület
ezévi február 5 iki üléséből a közoktatásügyi
miniszter urat felkérte: utasítsa a ,,Magy. földrajzi intézet részv.-társ." kartográfiai osztályát,
hogy a kiadásában megjelenő „Osztrák-magyar
monarchia" című iskolai falitérképnek ezt a
címét változtassa meg, s ezentúl
Magyarország
és Ausztria
címen adja ki. A tanítótestület a
következőkben okolta meg kérését:
Magasabb osztálybeli tanítványainknak a szemük
előtt levő falitérképről az „Osztrák-magyar monarchia" államcím vésődik emlékezetükbe, holott
ez az elnevezés közjogilag merőben helytelen.
Ez a megtévesztő elnevezés ugyanis egy államiságot jelent, pedig jogilag nincs is oly egységes közjogi test, mely az osztrák-magyar monarchiának felelne meg.
Ez az elnevezés igen alkalmas arra, hogy
kifelé az összbirodalmi látszatot keltse, de viszont
nekünk egyáltalán nem alkalmas arra, hogy államunk önállóságát vele feltüntessük, sem arra,
hogy itt két állam van, két külön területtel,
külön közjoggal, külön fejedelmi hatalommal,
külön állami szervezettel, a törvényhozási hatalomnak teljes és föltétlen önnállóságával, s hogy
tehát itt nincs államunió s nincs összállatn.

Ausztria

viszonyának

jogi természetéről a fel-

világosítást nemcsak szükségesnek tartja, hanem
messze kiható szavainak s iratainak felvilágosító
erejével hazánk közjogi helyzetéről a külföldet
is tájékozza: akkor bátran remélhetjük, hogy
nem fogja Nagyméltóságod jelentéktelen semmiségnek tekinteni, ha iskoláinkban hazánk közjogi viszonyáról szóló magyarázatot egy tiszta
fogalmat keltő államcímhez kívánjuk kötni, s
ezt a gyermekeink szeme előtt függő térképen is
kifejezésre szeretnők juttatni.
E r r e az érdekes feliratra e hó 7-én Kerekes
József, a tanítótestület elnöke, a következő választ
kapta Kurucz Gyula tanfelügyelőtől:
Örömmel értesítem tek. felügy. igazgató urat,
hogy a kecskeméti községi elemi iskolai tantestület indítványára alapított javaslatomra a
nagyméltóságú vallás- és közokt. Miniszter úr
utasítani méltóztatott a Magyar földrajzi intézet
részvénytársaságot, hogy a kiadásában megjelenő
..Osztrák-magyar monarchia" című iskolai falitérképnek jelenlegi felírását változtassa meg és
ezentúl a közjogilag helyesebb „ M a g y a r o r s z á g
és Ausztria"
felírással adja ki.
Ugyancsak utasítani méltóztatott az országos
tanszermúzeumot is, miszerint intézkedjék, hogy
minden hazai tanszergyárban és intézetben a
megjelenő térképeken és glóbusokon csakis ezen
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elnevezés használtassék. Ettől eltérő felírású térképeket és glóbusokat iskolai használatra ezentúl
a minisztérium nem fog engedélyezni.

—

A földrajzi

oktatás

reformja. Az

(»rszágos Közegószségi Egyesületben nagyérdekű
előadást tartott Lasz Samu dr. tanár a földrajzoktatás reformjáról. A nevezett egyesület egyik
szakbizottsága ugyanis (az iskolaorvosok és egészségtan tanárok osztálya) nemcsak az iskola higiénikus, egészségügyi kérdéseivel foglalkozik, de
figyelemmel kíséri a pedagógiai, didaktikai kérdéseket is. í g y foglalkozott már e bizottság
a nyelvészeti, a mathematikai reformmal, legutóbb
pedig a
földrajzoktatás
reformjával,
melynek előadója Lasz Samu dr., az I. ker. főgimnázium tanára volt. A közép- és népiskolai
tanítókat 'egyaránt érdeklő előadásnak közöljük
az első részét. A tudós tanár előadása második
szakaszában t é r t rá, utalva a külföldön és hazánkban egyaránt megnyilatkozó nagy földrajzi tájékozatlanságra és a geográfiái ismeretek hiányosságára, a magyar földön megindított földrajzi
reform-mozgalomra. Részletezi a különböző tanterveket — a régebbiek jobbak voltak a földrajztanítás szempontjából, mint a mostani — továbbá
a reform-bizottságnak a földrajz keretét, pedagógiai, didaktikai célját felölelő kérdőpontjait.
Megismerteti — Cholnoky és Simonyi Jenő dr.
definíciói hangsúlyozásával — a magyar modern
középiskolai földrajzoktatás irányát, materiáját s
hangsúlyozza a reform-bizottság végső határozatát,
mely szerint: „ A földrajz ezidőszerint való tanítását csonkának találja és annak a felsőbb osztályokba való önálló bevezetésével, betetőzését
óhajtja." Befejezőszavaiban az Országos Közegószségi Egyesület s ennek kebelében az iskolaorvosokat és egészségtan-tanárokat, mint az
iskolában, annak tanító-nevelő munkájában a
tanároknak hűséges t e s t v é r e i t : a hallgatóságát
arra kérte, támogatná a földrajzi reformbizottságot a -geográfiái ismeretek mélyítésének nemes
missziójában. Az előadást szélesmedrű vitatkozás
követte, melyben egyformán osztoztak geográfiát
tanító tanárok és az iskolaorvosok. Valamennyien
a tanítás megkönnyítését és gyakorlati irányát
sürgették, hogy így a tanulók túlterheltetése
elkerültessék. Az iskolaorvosok különösen a higiéné
szempontjából tárgyalták a reform kérdését, azt
óhajtva, hogy a tárgy materiája a gyermekek
fejlettségi viszonyainak számbavételével osztassék
fel az egyes osztályokban. Föl is kérte a szakosztály Balázs István dr.-t, világítaná meg most
már a higiéné szempontjából a magyar középiskolák földrajzoktatását s készítsen ez érdemben
tervezetet.

—

„Tihanyi"

szobaalapítvány.

Tihanyi

Domokosnak, Tolna vármegye kir. tanfelügyelőjének, jövő év m á j u s havában lesz 40 éves jubi-
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leuma. Ez alkalomból a Tolnavármegyei általános
tanítóegyesület elnöksége lelkes felhívást intézett az
egyesület tagjaihoz,aTanítókházában egy „Tihanyi"
szobaalapítvány létesítése végett. A szobaalapítványhoz szükséges 4 0 0 0 koronából megvan már
629 kor. 3 3 fii. Tihanyi-alap címen, 1 1 9 1 kor.
45 fii. árvaházi alap címen. A szíves adományok
Máté József bátaszéki községi ig.-tanítóhoz, az
egyesület pénztárosához küldendők.
— B ú c s ú i i n n e p . Lélekemelő ünnep folyt le
Szepesremete bányavárosban. Rendezte a község
és ev. egyházközség elöljárósága, az iskolaszék
és tanítótestület Brósz
Adolf tanító, körelnök
és egyházi gondnok tiszteletére, hi 35 évi buzgó
és áldásos működése u t á n meggyengült egészsége m i a t t nyugalomba vonult. A zászlókkal és
virágokkal díszített iskolateremben, a szózat elhangzása utan, dr. Kreichel
iskolaszéki elnök
méltatta a távozó tanító érdemeit lelkes szavaktanító felköszöntötte a tanítótestület
kal. Dimer
nevében, Fabrici gölniczbányai tanító felolvasta
a szepesi tanítóegylet elnökségének elismerőátiratát és búcsúzott a volt körelnöktől, Geduldig városi bíró tolmácsolta a polgárok és az
ev. egyházközség hálaérzelmeit; végre Morzsányi
Ilonka tanuló megköszönte a szeretett tanítóbácsinak önzetlen fáradozását és értékes emléktárgyakat nyújtott át neki, aranyórát lánccal és
egy szép dohányzókészletet. Az ünnepelt meghatottan köszönte a szeretet és ragaszkodás
e kitüntető nyilvánítását és a tanulók himnuszéneke befejezte a szép ünnepet.
— H í r e k F o g a r a s b ó l . Fogaras vármegye közigazgatási bizottságának
október havi rendes
ülésén a kir. tanfelügyelő j e l e n t é : A fogarasi
áll. polg. leányiskolával kapcsolatosan kétéves
női kézimunka-tanfolyam szerveztetett s a tanfolyam vezetőjéül Szabó Józsa felső ipariskolát
végzett tanítónő neveztetett ki. Ez évben csak
az első évfolyam n y i t t a t o t t meg, melyben a
fehérruhavarrrás összes ágazatai heti 18 órában,
a közismereti tárgyak pedig heti 5 órában adatnak elő. A tanfolyamnak jelenleg 20 növendéke
van. Kucsuláta községben állami óvoda szerveztetett, s mihelyt az elhelyezés biztosíttatott, az
óvoda működését azonnal meg fogja kezdeni.
A reusori újonnan szervezett közs. el. iskolához
Comsulea János dolovai áll. el. isk. t a n í t ó ; a
vajdarécsei közs. el. iskolához pedig
Markó
Etelka oki. tanítónő választatott meg. A közigazgatási bizottsági ülés után a fegyelmi választmány Stefán Vince keletfelsőszombathelyi gör.
kel. el. isk. tanítót a magyar nyelv tanításának
elhanyagolásáért dorgálásra és a költségek megfizetésére
ítélte, Kántor György kucsulátai gör.
kel. tanító ellen azonban az ítélet meghozatalát
felfüggesztette, miután az illető nyugdíjaztatását
kérte.
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— Negyven év. Petrofszh/
Ferenc garamnémetfalvai róm. kath. tanító most töltötte be
áldásos tanítói működésének 40 évét. A jubileumot csöndben, szűk családi körben ülte meg.
Annál inkább megérdemli, hogy megemlékezünk
róla, ki ily hosszú időn át szolgálta lelkesen a
népoktatás és a magyarság ügyét. A jubiláns
tanító édesatyja Munkay József egyeki áll. iskolai
igazgatónak.

— A tanító

síremléke.

Néhai

Kalmár

Sándor tanító félszázadot meghaladó áldásos tanítói működést fejtett ki a beledi ev. gyülekezetben s ez idő alatt értelmes és munkás nemzedéket nevelt az egyháznak és hazának. Az egyházközség elhunyt tanítója iránti hálás érzését azzal
akarta némileg leróni, hogy sírja fölé emlékkövet
állíttatott. A község apraja-nagyja, úgyszólván
valláskülönbség nélkül, nagy számmal vonult ki
a temetőbe, hol a megkoszorúzott sírkövet Rózsa
Sándor ev. lelkész avatta fel. Szem nem maradt
szárazon, midőn a lelkész a tanítói hivatás
magasztosságát fejtegette, az elhunytat úgy állítva
a hallgatóság elé, mint aki e magasztos hivatást
a szó igazi értelmében élete végéig betöltötte.
Az egyházközség nemes érzését bizonyítja az is,
hogy az elhunyttal egy sírban nyugvó feleségének
roskatag síremlékét is egyidejűleg rendbehozatta.
— H a l á l o z á s o k . Mimteán
Aurél János
muszkai gör. kel. román tanító munkás életének
44-ik, tanítóskodásának 25-ik évében hosszabb
szenvedés után, okt. 18-án elhunyt. —
Raulin
Imre róm. kath. kántortanító, Paulin Béla kántortanító édesatyja, Somogy-Gadányban, életének
54-ik, boldog házasságának 30-ik és áldásos
tanítói működésének 34-ik évében hirtelen elhunyt. — Id. Marhovich
Gusztáv, az Északmagyarországi egyesített kőszénbánya-iparvállalat
részvénytársulat 27 éven át volt rendes tanítója,
a baglyasaljai önk. tűzoltó testület alparancsnoka,
községi képviselőtestület tagja, a Nógrádmegyei
tanító-egyesület választmányi tagja, munkás életének 51-ik, boldog házasságának 28-ik és működésének 30-ik évében elhunyt Baglyasalján. —
Grimm Pál volt szigetbecsei kántortanító, egyévi nyugalomba vonulása után elhunyt. Temetése
nagy részvét mellett Ráczkevén volt. —
Ladanszky
Ilona róm. kath. tanítónő életének 27-ik, tanítóskodásának 8-ik évében elhunyt, Tóbán. Áldás
emlékükre !
Tartalom: A vasember. Lengyel Miklós dr. —
Petőfi a szociálisták szemüvegén. Kardos Albert. —
A modern r földrajz iránya és célja. — Tanítók tanácsadója. — Őszi b o k r é t a : Őszi hangok; Szé/p Annuska.—
Hulló levelek. Daraghy Irma. — Őszi hold. Berze
Nagy János. — Őszi ének. Szálay Gyula. —• Megholt
virágait. Borsodi László. — A gyermekkor olvasmányainak reformja. Pataki János dr. — Egyesületi
élet. — Könyvesház. — Hivatalos rész. — Különfélék.—
Szerkesztői üzenetek.

LAPJA.

43.

SZÁM.

Szerkesztői üzenetek.
B. A. B. (Vágy stb.) Gyönge versek. — Sz. II. (Visszatekintés stb.) Sajnos, a vers és a Klára néni című rajz nem
érik el azt a színvonalat, melynek megtartására törekszünk. A leányegyesületről szóló cikkben csupa helyes,
szép dolog van, de ezt is újra kellene írni, hogy
közölhessük. — B. L. (Borozás közben.) A vers nera
rossz és a bíztatást nagyon megérdemli, csak hosszabb
a kelleténél és tárgyához képest nincs elég erővel
megírva. — N. M. (Hegedűszó stb.) Sorra kerülnek. —
H. H. „Nil" név alatt Dapsy Gizella szeghalmi óvónő, az
újabb költőnemzedék egyik legtehetségesebb tagja ír. —
P. (Alsóárpás.) Tőlünk telhetően. — F. I. (Kissztapár.)
Budapest, Szentkirályi-utca 21. — T. S. (Új hegedősök stb.) Jön. — K. (Halottak napján.) Sajnálatunkra,
kívánságát nem teljesíthetjük. — I). Az egyiket (a magyar beszéd tanítása) közöljük. A másik kérdést most
pihentetjük. Még nem oly rég alaposan megvitatták
e lapban s az ön cikke alig mond újat. — B. A. A
Jó Pajtást a Franklin-Társulat (Egyetem-utca 4.) adja ki.
Forduljon oda mutatványszámért. Egész évre 10 K az
előfizetési ára. — Kezdő. Csupa hétköznapi gondolat,
a stílus művészete nélkül. — Sz. (Emmuskámhoz.)
Kér, hogy „annál is inkább" közöljük versét, mert
„a lap egyik olvasójához van intézve". Sajnáljuk, hogy
többi olvasóinkra való tekintettel kívánságát nem teljesíthetjük. — Kicsiny. Sem tartalma, sem formája. —
Őszi éjszakán. Sorát ejtjük. — II. (Miről gondolkozzunk ?) Igaza van : kívánatos, hogy a Néptanítók Lapja
szerkesztője bírja a miniszter bizalmát, mert csak így
szolgálhatja minden tekintetben a tanítóság jogos
érdekeit. De viszont az is kívánatos, hogy a szerkesztő
is bízzék a miniszterben. íme a magyarázata, hogy a
lap mostani szerkesztője a miniszterével egyszerre
távozik. Annak semmi hasznát nem látná a tanítóság,
ha a szerkesztő tovább szerkesztené a lapot, kölcsönös
bizalom nélkül. Ha más miniszter jön, annak is meglesz bizonyára a maga bizalmas embere s fel kell
tennünk az utódról, hogy minisztere bizalmát a tanítóság
javára hasznosítja. Egyébként: a meleg ragaszkodást
hálásan köszönjük, de a cikket nem közölhetjük. —
0 . Nagyon szép. — K. (Skatulyázás.) Szívesen veszszük a lap tárgyilagos kritikáját s közöljük is. Mi
magunk érezzük legjobban, hogy még sok tekintetben
távol vagyunk a magunk elé tűzött egyik céltól: a különböző iskolafajták embereinek egy táborba tömörítésétől. Erre vonatkozó törekvéseinkre onnan nem jött
visszhang, ahonnét vártuk: a középiskolától. A lapba
ma már sok jelestollú középiskolai tanár ír (legutóbb
is épen középiskolai tanártól jelent meg egy igen
magvas tanulmány a népiskolai énektanításról), de a
középiskolai tanárság a maga egészében még nem
látszik érdeklődni a Néptanítók Lapja cikkei iránt.
Nemrég hallottuk, hogy egy tanárnak „véletlenül"
a nyáron kezébe akadt az újság s elolvasván egy számot, végigolvasta az egész évfolyamot nagy elcsudálkozásában, hogy : nini, mi lett ebből a lapból! Hát
lett, ami lett. Egyet pl. egész bizonyossággal merünk
állítani, hogy a négy folyó és hármas halom hazájában
egyetlen lap sem foglalkozik oly komolyan a könyvek
ismertetésével, mint ez a lap, s már ezért is minden
valamirevaló középiskolai tanárnak olvasnia kellene.
De hát a világ sem teremtődött egy nap alatt. Nem
szabad csüggednie : majd megteremtődik az oly sokak,
tói kívánt egység is. — „Szövetkezzünk." Jó arrahogy felolvassa a falujában. A mi olvasóinknak erre
a szózatra nincs szükségük. — I. J. (Erdőszentgyörgy.)
A politikai vábág_ ideje alatt a miniszterek nem adnak kihallgatást. írjon levelet a honvédelmi miniszternek.
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GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS.
Rovatvezető: KJBOLOIT

Tanítók a szociális munkában.
(Meskő Pál előadása.)

Apponyi Albert gróf közoktatásügyi miniszter
a szociális kérdés fontosságából kiindulva, a
tanfelügyelőkhöz még ez év tavaszán felhívást
intézett, hogy a tanítói kart meg kell nyerni
a magyar nemzeti irányban folyó szociális
tevékenységnek. Erre a célra a miniszter a
Magyar Gazdaszövetséget különös figyelembe
ajánlotta és egyszersmind elrendelte, hogy
nagyobb tanítógyülések alkalmával a Magyar
Gazdaszövetség mindenkor meghívassék. Eleddig számos helyen fordultak meg a Gazdaszövetség kiküldöttei és általán mondható, hogy
a magyar tanítóságban már is erős érdeklődés
mutatkozik a szociális munka iránt. Legutóbb
a szombathelyi egyházmegyei Tanítóegyesület
25 éves jubiláris közgyűlésén is ott volt a
szövetség kiküldötte, Meskó Pál titkár személyében, ki igen érdekes előadás keretében ismertette azokat a feladatokat, melyek a szociális munka terén csak a magyar tanítók
lelkes közreműködésével oldhatók meg. Alább
egész terjedelmében közreadjuk ezt az előadást,
okulásul azoknak, kik eddig távol álltak ezektől
az eszméktől és gyönyörűségére azoknak, kik
eddig is érdeklődéssel kísérték ezt a mozgalmat.
*

Első kötelességem megköszönni a szombathelyi egyházmegyei róm. kath. tanítóegyesület
igen tisztelt Elnökségének azt a szívességét,
hogy alkalmat nyújtott nekem a magyar kultúrának itt megjelent érdemes munkásai előtt
megismertetni a Magyar Gazdaszövetség céljait
s azokat a törekvéseket, melyek megvalósítása
Szövetségünknek programmja, valamint az eszközöket és módozatokat is, amelyek segítségével
az ország gazdasági megerősödése érdekében
sikerrel dolgozhatunk.
Hogy a tanítóság már most is elég nagy
terhet hordoz a vállain s hogy munkabírása
sok teherpróbának van kitéve, ezt mindenki
tudja, aki ismeri a viszonyokat és csak olyan
emher tagadhatja, aki egy lelkiimeretes néptanító munkálkodását soha figyelmére nem
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méltatta. Az is szomorú igazság, hogy a
társadalom nem részesíti a tanítói munkálkodást olyan méltánylásban, olyan elismerésben, amilyen azt megilleti s hogy néptanítóink munkásságának jelentőségét még
mindig nem mérik azzal a mértékkel, amely
annak nagyságát a valósághoz híven megállapítaná. Azt azonban szintén hazafias örömmel
kell beismerni, hogy azok a néptanítók, kiknek
a társadalommal szemben jogos követeléseik
vannak, nem arra irányítják figyelmüket, hogy
elvitázhatatlanul igazságos igényeik kielégíttessenek, nem kötik föltételekhez közérdekű
munkálkodásukat, hanem hazafias érzelmeiket
követve, teljes buzgalommal és odaadással teljesítik azokat a nehéz feladatokat, amelyeket
magasztos hivatásuk számukra kijelölt.
Más országok néptanítóitól a hivatali kötelességek lelkiismeretes teljesítésén kívül egyebet
nem kívánnak s amelyik tanító a tanítás és
nevelés terén sikerrel munkálkodik, az tudja
és érzi, hogy lelkiismeretét semmiféle mulasztás
nem terheli s tudja azt is, hogy tőle többet
sem az állam, sem a társadalom nem kíván.
Nálunk azonban a tanítóval szemben egyéb
követelményeket is támaszt a társadalom, mert
nélküle a közjólét előmozdítására irányzott
társadalmi munkásságot a mi falvainkban, földmívelő népünk között végezni nem lehet. Ha
végig tekintünk azon összes társadalmi intézményeinken, melyek a falvak népének erkölcsj
és anyagi érdekeit szolgálják, megállapíthatjuk
hogy valamennyi egy-egy buzgó lelkésznek,'
egy-egy derék és fáradhatatlan néptanítónak
köszönheti létezését. Ha azután azt keressük,
hogy kik a lelkei, kik a munkásai, kik az
életbentartói ezen intézményeknek, ismét csak
azt fogjuk látni, hogy csaknem mindenütt a
lelkész és a néptanító viseli a munkateher
oroszlánrészét s hogy ők dolgoznak, ők fáradoznak a nagy erkölcsi és gazdasági célok
megvalósítása érdekében. De nem azért dolgoznak e társadalmi intézményekben lelkes
odaadással, mert a társadalom ezt tőlük megköveteli, hanem azért, mert maguk is belátják,
hogy nélkülök ezek a népjóléti intézmények
— a mi viszonyaink között — fenn nem t a r t hatók.
Ha a néptanító urak visszavonulnának a
szövetkezeti és gazdaköri munkálkodástól, akkor
ezen intézmények legnagyobb része vagy meg-
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szűnnék, vagy csak névleg léteznék, mert
hiányoznának azok az emberek, akik szorgalmukkal és odaadásukkal azok hasznos munkáját
biztosítják. Körülbelül 3000 szövetkezetünk és
800 gazdakörünk van, de igazán alig van ezek
között olyan, amelyikben ne a tanító végezné
a munka legnehezebb részét.
Bátran elmondhatjuk tehát, hogy a tanító
urak egy jelentékeny része érzi és tudja, hogy
az iskola falain kívül is várnak rá olyan feladatok, melyek teljesítése alól magát ki nem
vonhatja s amelyek az 6 közreműködésük nélkül meg nem oldhatók.
A Magyar Gazdaszövetség, mint a szövetkezeti és gazdaköri mozgalom irányítója, köszönettel tartozik a magyar tanítói karnak, mert
csakis annak önfeláldozó közreműködésével
tudtuk elérni azokat a sikereket, amelyekkel
ma dicsekedhetünk. A tanítói karnak egy
tekintélyes része, felismerve törekvéseink jogosultságát, céljaink nemességét, lelkesen sorakozott az alá a zászló alá, amelyet a falvak
népének gazdasági megerősítése érdekében kibontottunk.
A Magyar Gazdaszövetség, t. közgyűlés, a
földmívelő kisgazda érdekeinek gondozását,
gazdasági ismereteinek fejlesztését és anyagi
gyarapodását tekinti legfőbb feladatának. De,
miután ezen a téren sikeres mnnkát megfelelő
szervezkedés nélkül végezni nem lehet a
Gazdaszövetség törekvése elsősorban arra irányul, hogy minden községnek meg legyen a
maga gazdaköre, melyben egyesülnek a község összes földmívelői s amelyben meg lehet
indítani a földmívelő kisgazda érdekében szükséges munkásságot. Megfelelő szervezetek és
komoly egyesülés nélkül földmívelőinket a
gazdasági haladás terén előre nem vihetjük,
nem pedig már csak azért sem, mert úgyszólván kivihetetlen, hogy minden egyes emberrel
külön-külön foglalkozzunk s mindenkivel különkülön ismertessük meg azokat a vívmányokat,
termelési módokat és eszközöket, melyek
segítségével a mezőgazdasági munkálkodást
gyümölcsözőbbé tehetjük. Ennélfogva minden
községben gazdakört kell szerveznünk, melynek tagja a község minden földmíves lakója
s melynek hivatása és kötelessége a gazdasági ismeretek népszerűsítése, a gazdasági boldogulás felé vezető utak egyengetése s az anyagi
megerősödés. Gazdakör nélkül egy község
gazdasági fejlődése érdekében sikeres munkát
végezni nem lehet. Egy-egy lelkes, buzgó ember, aki szívesen dolgozik s fárad faluja földmívelő népének gazdasági fejlődése érdekében,
gazdakör nélkül is sok jót tehet, de ha gazdakört szervez, akkor megvalósíthatja mindazokat
az eszméket, amelyek a községet a gazdasági és
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erkölcsi fejlődés útjára vihetik. A gazdaköri
munkásság egy táborba tömöríti a község
minden gazdáját, a gazdakörben előadásokkal, gépbemutatásokkal, versenyekkel, díjazásokkal, kirándulások rendezésével, gazdasági
tartalmú füzetek kiosztásával gyarapítani lehet
a gazdasági ismereteket, fokozni a termelést,
szervezni a beszerzést és értékesítést s ezáltal
előmozdítani a gazdasági megerősödést.
A tanító munkája az iskolában is kevésbé
terhes az olyan községben, melynek népe vagyonos, ahol az iskolába járó gyermekek szülői jólétben élnek s fogékonysággal bírnak a
kultúra és haladás iránt. A tanítót mindig
jobban megbecsüli a művelt, vagyonos nép,
mint az olyan, amely elmaradottságban és
szegénységben sínylődik. Ennélfogva minden
tanítónak már ezért is érdekében áll tevékeny részt venni abban a társadalmi munkásságban, melynek célja a gazdasági jólét fokozása s az anyagi boldogulás biztosítása. Ha
tehát a tanító az iskolán kívüli szabad idejét
a gazdaköri munkásságnak, a község gazdasági érdekeinek szenteli, nemcsak a lakosság
gazdasági érdekeit szolgálja, de megkönnyíti
tanítói munkásságát és lehetetlenné teszi azokat a veszélyeket, amelyek a tanítói munka
eredményét az életben fenyegetik. Hiába áldozza fel magát a tanító az iskolában, hiába
dolgozik lélekemésztő odaadással, ha növendéo

'

kei az életben nem azon elvek érvényesülését
látják, amelyeket tanítóik ajkai hangoztatnak.
Miután pedig tapasztalati tény és bebizonyított dolog, mert mutatják a többi müveit
államok példái is, hogy a mezőgazdasági termelők, a földmívelők szervezkedése előbbre
viszi a mezőgazdasági kultúrát s erősíti az
ország gazdasági fejlődésének alapzatát, ennélfogva mi sem maradhatunk tétlenül, mi sem
bízhatjuk a véletlen szerencsére gazdasági
megerősödésünk esélyeit, hanem kötelességünk
nekünk is létrehozni azon társadalmi intézméményeket, amelyek a gyakorlatban a gazdasági érdekek felkarolása szempontjából célszerűeknek bizonyultak.
A tanító urak közreműködése nélkül azonban ehhez a nagy országos jelentőségű munká •
hoz hozzáfogni nem lehet. Sikerre csak úgy
számíthatunk, ha a lelkész és tanító urak szintén belátják a szervezkedés szükséges voltát
s ha magukra vállalják azokat a feladatokat,
amelyek végrehajtását másokra, mint lelkiismeretes és hazafias érzésű emberekre bízni
nem lehet.
Tudvalévő dolog, hogy azok, akik ezeréves
állami létünk legerősebb pilléreit, a hazafias
érzést és a vallásosságot kiirtani akarják, akik
a nemzetközi tévtanok pusztító kóranyagával
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népünk tiszta lelkületét megfertőzni szeretnék,
akik a kereszt helyére a nemzetközi felforgató eszmék vörös zászlaját akarnák kitűzni,
keresik az érintkezés útjait a falvak népéhez,
a földmívelő kisgazdákhoz, mert tudják, hogy
míg ezek szívében a hazaszeretet láygja ég,
míg ezek vallásukhoz ragaszkodnak, addig
őket a szociáldemokrácia rabszíjára fűzni nem
lehet. Már pedig, ha az eddiginél még nagyobb
sikerrel fogják is táborukat erősíteni, ha a
vasbotoknak, a revolvereknek, az erőszaknak
még nagyobb szerepet adnak is szervezkedésüknél, ha a városok félrevezetett munkásai
közt még nagyobb hódításokat tesznek is,
nagyobb diadalnak mindaddig nem örvendhetnek, míg a földmívelő gazdanép millióit
zászlóik alá sorakoztatni nem tudják. Legfőbb
törekvésük tehát, hálójukba keríteni a földmívelő gazdanépet s szétszórni a falvakban
azt a konkolyt, amely tönkreteheti azokat a
megszentelt hagyományokat, amelyek tiszteletbentartása nemzeti létünk legerősebb biztosítéka.
Miután pedig a földmívelőre való horgászás
folyvást nagyobb mérveket ölt, nekünk is kötelességünk az élelmes horgász uraknak kezükre
koppintani ós tudtukra adni, hogy a földmívelő nép között tilos a horgászás, mert
falusi gazdanépünk utálja és megveti azokat
az eszközöket, amelyekkel ezek a horgász urak
dolgoznak.
De hogy soha eredményeket elérni ne tudjanak, hogy egyetlenegy földmívelő se tévedjen táborukba, hogy egyetlenegy faluban se
legyenek képesek tért hódítani, kötelességük
a nép között élő hazafias és képzettebb embereknek mindent megtenni, ami a földmívelő
nép jogos igényeit kielégíti s boldogulását
biztosítja. Ha a lelkiismeretes és megbízható
emberek a vezetőszerepet magukra nem vállalják, abból a célból, hogy a földmívesmozgalmakat irányítsák s veszélyes ösvényekre
terelődni ne engedjék, akkor aztán megtörténhetik, hogy földmívelő népünk elindul majd
azok után, akik az ő dolgaival foglalkoznak,
akik rámutatva az ő bajaira, felsorolják boldogulásának akadályait s megfestik szemkápráztató, csalóka színekkel annak a jövőnek a
képét, amikor mindenki úr és gazdag lesz.
Miután pedig azok az Istengyalázó és
hazátlansággal kérkedő népboldogítók mindenféle anyagi javak fitogtatásával akarják a
földmívelő népet táborukba csalni, nekünk is
úgy kell a földmívelők szervezését keresztülvinni, hogy a szervezkedés eredménye gazdasági jólét és megelégedés legyen.
A gazdakörök szervezésével ezt a eélt elérhetjük, mert minden gazdakör iskolája azok-

nak a gazdasági ismereteknek, amelyek a
nyugati államok földmívelőit jóléthez juttatták, minden gazdakör kohója azoknak az eszméknek, amelyek megvalósítása a földmívelőt
az ő szerény portáján megerősítik, minden
gazdakör kiindulási pontja azoknak a mozgalmaknak, amelyek a falu népének gazdasági
helyzetét javítják. A gazdakörben tartott előadásokkal és felolvasásokkal s az ezek kapcsán
keletkezett eszmecserékkel lassanként olyan
eszmék is valósággá érlelődnek, amelyeket
kezdetben idegenkedéssel fogadtak s olyan
gondolatok is tetté válnak, amelyek ezelőtt
elpusztultak a bizalmatlanság örvényében.
A gazdakör a legalkalmasabb hely a különféle gazdasági szövetkezés hasznának és előnyeinek megismerésére, itt lehet például
eszmecsere tárgyává tenni azon földbérlő-szövetségek kérdését, amelyek segítségével népünknek sokat emlegetett földéhessége kielégíthető. Néhány gazdakör már megtette azt
békés úton, amit a szociáldemokraták is csak
általános felfordulás esetén gondolnak elérhetőnek. ígérik a földosztást, de nincs olyan ember
az országban, aki tőlük már földet kapott
volna. A gazdakörök ellenben nem ígérték a
földosztást, hanem szerveztek 2—300 szegény
földmívelőből földbérlő-szövetséget s ennek
segítségével megszerezték a földmívelők számára azokat az uradalmi földeket, amelyek
eddig egyes nagybérlők kezeiben voltak. Az
ilyen földosztás nemes és hazafias munka,
mert földhöz juttatja még az olyan szegényebb sorsú földmívelőket is, akik még csak nem is
ábrándozhattak arról, hogy ők valaha uradalmi bérlők lehessenek.
Szóval, a gazdakör az az intézmény, amelyre
a mi falvainkban mindenütt szükség van.
Minél későbben szervezzük azokat, annál több
a kárunk, mert annál későbben léphetünk
arra az útra, amelyik biztosan elvezet a gazdasági boldogulás felé. Nemrégen egy német
gazda járt egy alföldi nagyközségben és érdeklődött az ottani társadalmi egyesülések
iránt. Nagy csodálkozással vette tudomásul,
hogy van ott temetkezési-egylet, kiházasítóegylet, kuglizó-társaság, Rákóczi asztaltársaság, csak épen gazdakör nincs, pedig 3 kocsmárost, 2 kovácsmestert és 4 susztert kivéve,
mindenki szántóvető.
Hogy a mi népünket nem könnyen lehet
újításoknak megnyerni, új eszmékkel megkedveltetni, én is tudom nagyon jól, még
pedig közvetlen tapasztalásból. De azt is
tudom, hogy az erős meggyőződésből fakadd
lelkesedés, az akadályok elől vissza nem rettenő szívós kitartás, a legtöbb esetben legyőz
minden nehézséget. Mikor a világ legnehezebb
44*
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problémáit is megoldják, akkor talán mi ma- valláserkölcsi tanokkal, amelyek mint vezérgyarok is visszük annyira, hogy minden falu- csillagok világítják be hivatásszerű pályafutában gazdakört tudunk csinálni. Ha más nem- suk útjait.
Ha pedig talán a már meglevő, megerősözetek megcsinálták a repülőgépet és a kormányozható léghajót, akkor mi magyarok dött és megkedvelt egyesületek miatt — az
próbáljuk megcsinálni azokat a kormányoz- erők szétforgácsolásának veszélyeztetése nélható gazdaköröket, amelyek földmívelő né- kül — a gazdakört szervezni nem lehetne,
pünket a gazdasági jólét legmagasabb fokára akkor úgy méltóztassanak intézkedni, hogy
emelhetik. Repülőgépek és léghajók nélkül a ezek a meglevő egyesületek vagy szövetkezekultúra fejlődése talán meg nem akadna, de tek összeköttetésbe lépjenek a Magyar Gazdaa gazdák szervezése és gazdakörök létesítése szövetséggel s hogy ezekbe az egyesületekbe
nélkül a magyar mezőgazdasági kultúrát fej- is bevitessék a gazdaköri munkásság s a gazdaleszteni és előrevinni nem lehet. Gazdaköri sági jólét fejlesztésére való törekvés. A Maszervezkedés nélkül termelésünket fokozni s gyar Gazdaszövetséggel való kapcsolat semmiérdekeinket megvédelmezni nem tudjuk. Kín- kép sem gyengíti azokat a szálakat, amelyek
lódhat, vesződhet, dolgozhat a magyar gazda az illető egyesületet vagy szövetkezetet talán
a megszakadásig, ha nem hívja segítő tár- más országos kerületi vagy megyei központi
sakul a szervezkedésben és szövetkezésben szervezethez fűzik. De a Magyar Gazdarejlő erőket, meddő marad minden fáradozása. szövetséghez való csatlakozásra szükség van.
Pedig nálunk a gazdasági megerősödés egy- mert ez az az országos intézmény, ahonnan
a gazdaköri és szövetkezeti mozgalom irányíúttal a nemzeti lét kérdése is.
tást
nyer, ahol a földmívelő gazdanép érdekéKérem ezért a szombathelyi egyházmegyei
róm. kath. tanítóegyesület igen tisztelt tagjait, ben kifejtendő munkásság irányelvei megállatámogassák a Magyar Gazdaszövetséget abban píttatnak s ahonnan a gazdaköri munkásság
a nehéz munkában, amelyet földmívelő népünk erőt és támogatást meríthet.
szervezése, erkölcsi és gazdasági fejlődése érKérem a népvezetés igen tisztelt munkásait
dekében megindított. Kérem, szálljanak szembe arra is, bogy már az iskolában tegyék fogébátran az eléjük tornyosuló nehézségekkel, konnyá a serdültebb nemzedék
szívét a
hiszen az elmúlt nemzedékek életüket és va- gazdaköri és szövetkezeti szervezkedés iránt s
gyonukat is szívesen áldozták fel a hazáért. hogy már az iskola falai közt értessék meg a
A mostani nemzedéktől nem azt kívánja a fejlettebb tanulókkal a gazdaköri és szövethaza érdeke, hogy életét tegye kockára, hanem kezeti szervezkedés szükséges voltát. Ha e
azt, hogy legyen a nemzeti kultúrának, a nem- nemes eszmék csíráit már az iskolában belezet gazdasági megerősödésének soha ki nem ültetjük a gyermekek fogékony elméjébe, akkor
fáradó, elszánt munkása. E téren pedig az egészen bizonyos, hogy az utánunk következő
első kötelesség a mezőgazdasági kultúrát arra nemzedék nem fog botorkálni és tapogatódzva
a fokra emelni, hogy versenyezni tudjunk a járni a gazdasági megerősödés útjain, hanem
nyugati államok mezőgazdaságával, hogy az duzzadó vitorlákkal fog előre menni a gazdaország legbiztosabb erőforrását, a földet, nem- sági függetlenség felé.
zeti meggazdagodásunk kimeríthetetlen kincses
A németek hímeves hadvezére, mikor hadbányájává tehessük. Ha a tanító urak meg- vezéri talentumát magasztalták, azt mondta,
értik intencióinkat, felismerik törekvéseink hogy nem ő, hanem a néptanítók verték meg
fontosságát, akkor a Magyar Gazdaszövetség a franciákat. Mi is bátran mondhatjuk, t. köztábora olyan munkásokkal fog megerősödni, gyűlés, hogy Magyarország gazdasági megerőkiknek segítségével megszerezhetjük a poli- södését a néptanítók közreműködése nélkül
tikai függetlenség kivívásához szükséges leg- elérni nem lehet. Elmondhatjuk, hogy nemzeti
főbb tényezőt, a gazdasági jólétet.
létünk megerősítésén fáradozó államférfiaink
A gazdaköri munkássággal járó teendőktől leghasznosabb munkatársai a néptanítók.
Hazafias kötelességérzetükre appellálva, azt
már csak azért se méltóztassanak vonakodni,
mert a Magyar Gazdaszövetség mindenben és a kérelmet intézem a tisztelt jelenlévőkhöz,
mindenkor segítségükre lesz és pedig nemcsak hogy egyetértésben a lelkész urakkal, fogjaa szervezésnél, hanem azután is, mikor a nak hozzá a gazdakörök szervezésének országazdakör megkezdi a község gazdasági életé- gos jelentőségű munkájához s tegyék emlének fellendítésére irányzott munkásságot. Mél- kezetessé fáradságos tanítói munkásságukat
tóztassanak bizalommal lenni a Magyar Gazda- olyan gazdakör létesítésével, amely termőföldje
szövetség iránt, mert ha velünk karöltve dol- lesz a falu földmívelő népe gazdasági előgoznak a gazdasági megerősödés mezején, soha menetelének s amely mint bevehetetlen védősem fognak összeütközésbe jönni azokkal a sánc fogja feltartóztatni azokat a lelkiismeret-
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len népámítókat, kik haza- és vallásellenes
eszméikkel földmívelő gazdanépünket hatalmukba keríteni szeretnék.
*

Reméljük, hogy ezek az igék megértő szívekre fognak találni a hazafias magyar tanítók
közt és nyomukban az egész országban megindul az a munka, mely becsületes magyar
szívvel végezve, ezerszeresen hozza meg kamatait az alsóbb néprétegek szellemi és anyagi
jólétében. A Magyar Gazdaszövetség fentvázolt szociális programmja már ebből a szempontból is a legnagyobb figyelemre méltó.

Magyar Társadalmi Múzeum.
írta: Lakatos

Lajos.

Sajnos, nem tagadhatjuk: Magyarország a
legutóbbi időkig el volt maradva szociálpolitikai szempontból a nyugati államoktól. Csak
a legutolsó decennium az, amelyben a kormány és társadalom vállvetett munkálkodása
változást hozott létre ezen a téren is, mint
annyi máson. Az idő rövid volt és sok még
a tennivaló; de ami eddig létesült, szinte elsőrendű a maga nemében, ami pedig még hiányzik, azt gyors munkával igyekeznek pótolni.
Most ismét a kereskedelmi minisztérium
léptetett egy újabb szociálpolitikai alkotást
életbe: a „ M a g y a r Társadalmi
Múzeumot".
A célja: apróra összegyűjteni és szemléltetőleg
bemutatni mindazt, ami különösképen a munkások között dúló betegségek leküzdésére alkalmas ; továbbá állandó szemmeltartása itthon
és a külföldön azoknak a védelmi eszközöknek, melyek a munkást munkaközben a balesettől megvédik.
Hivatásának megfelelően, az intézet elsősorban a két legpusztítóbb népbetegség: a
tüdővész és az alkohol veszedelmét bemutató
és az ellene való védekezést ismertető osztályát
rendezte be. Egy harmadik osztálya mutatja
be a munkásvédelmi berendezéseket.
A tüdővészterem egy tuberkulózis-múzeum
első kísérletének tekinthető hazánkban. Ezek
a múzeumok hathatós ségítőszervei a müveit
államokban a tüdővész elleni védekezésnek
s nálunk is az lesz, amennyiben ezek, mint
egy nyitott könyv, tárják a néző elé a rettenetesen pusztító népbetegségek mivoltát, természetét és a vele való sikeres küzdelem módját és a védelmi harc eddig elért eredményeit.
A teremnek, a padlózattól kezdve az utolsó
szegig, a legmodernebben berendezett gümőkórszanatórium jellege van. A terem egyik sarkán
van a felszerelt kórágy, mellette egy másik
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pihenőágy, a falakon különböző, természetes
nagyságú fertőtlenítőeszközök. Ugyancsak a
fal mentén vannak felállítva a Thirring adatai
szerint megszerkesztett statisztikai mappák,
melyek a gümőkór terjedésének és pusztításának ijesztő arányszámát mutatják. Mindenütt
és minden intő, figyelmeztető felírások:
„Mértékletes élet, sok szabad levegő, rendes
táplálkozás, tisztaság és edzés űzik el legbiztosabban a test hajlandóságát a gümős betegségre !"
„Senki se köpjön a földre!"
E r r e nézve szinte megdöbbentő az a statisztikai kimutatás, mely szerint a tüdővészes
betegség második korszakában a beteg köpése
7694 gümőbacillust tartalmaz.
E g y másik jelszó ezt hirdeti:
„A napsugár és a hideg víz a legerősebb
védelmi eszköz a tüdővész ellen".
É s ennek megfelelően van berendezve a
kórterem is; függöny, vagy szőnyeg az egész
helyiségben nem található.
Az alkoholterem még felszerelési munkálat
alatt áll. A kiállított praeparátumok, a statisztikai adatok és fotográfiák ijesztő képét adják
az alkohol pusztításainak.
Érdekes a gépterem, melyben a legkülönfélébb ipari és gazdasági gépek természetes
nagyságban vannak elhelyezve, fölszerelve azokkal a munkásjóléti és munkásvédelmi eszközökkel, miket a legmodernebb munkásvédelem
megkövetel.
A fazekasteremben a különféle ipari mimkával járó betegségek és balesetek elleni védekezés eszközei vannak kiállítva a legszemléltetőbb rendszerben.
Végül a munkásjóléti- és könyvtárterem
vonja magára az érdeklődő figyelmét.
Az előbbiben főleg a munkáslakás-kérdés
megoldásának a módjait szemléltetik, míg a
könyvtárnak tizenkétezernyi kötetét most rendezik katalógusba.
Január óta — elsőrangú szakemberek közreműködésével — illusztrált lapot is ad ki a
Társadalmi Múzeum: kéthavonként megjelenő
Értesítőt, 5—6 ív terjedelemben. A fentebb
vázolt célokat követi ez is, állandó tájékozást
nyújtva minden itthon és külföldön történt
munkásjóléti és munkásvédelmi akeióról.
Programmjába vette a Társadalmi Múzeum
azon mélyen elszomorító körülmény megjavítását és indító okának kifürkészését is, hogy
már oly sok községe, városa, sőt egész vármegyéje van hazánknak, ahol a gyereksírás
elátkozott valami, a gyerekáldás feketén feketéllő átok. A gyermeket nem várják becézésre
vágyó, szerelmetes szívvel, de elkívánják a
közeledtét és rettegnek tőle.
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Azok, akik azt prédikálják, hogy a népesség
gazdagítása és megélhetésének az elősegítése
volna a hathatós eszköz az „egyke" ellen, nem
járnak helyes nyomon. A statisztikai adatok
azt bizonyítják, hogy a népesség nyomorúsága
épen nem vonja maga után az elnéptelenedést.
A proletár-osztályoknál sokkal gyakoribbak a
a sokgyermekes családok, mint a gazdagabb
és tehetősebb társadalmi rétegekben. Bizonyos
fokon a gazdagság vonja maga után az egykét,
a gazdagsággal járó, erősen fölfokozott standard
idézi elő a gyermektől való rettegést. Az
alacsonyabb sorban lévő néprétegeknél a sok
gyermek általános jelenség. A nyomor nem öli
meg a gyermekeket. A nyomor nem a kicsíráztatója az egykének.
De igenis, érdekesen függ össze az elnéptelenedés a népesség foglalkozásával. A parasztságnál, vagy a munkásosztályok körében az a
jelenség áll elő, hogy a földaiívelő néprétegeknél dívik leginkább az „egyke". Különösen a
törpebirtokos-osztályoknál fordul elő az egygyermekrendszer. Az apró birtokocskák eltartanak egy családot, de többet már nem képesek
táplálni. A birtok megosztottsága a gyermekek
között egyenesen a nyomorba kergetné a következő generációját egy olyan családnak, amely
egy gyermekkel még meg tudott élni. Ha a
birtok osztatlanul száll az egykére, a létfennt artása biztosítva van, míg ha több gyermek
k özött oszlik meg az amúgy is apró tag, a
fö dmívelőcsalád biztos lépésekkel közeledik
az elszegényedés, a birtoktalanság és a proletár iát us felé.
Épen az ellenkezője áll be ennek a helyzetnek az iparososztályoknál. Az iparral foglalkozó
családnál a gyermek vagyon. Az üzem kibővítéséi fölfokozását, friss munkaerő beállítását
jelenti a gyermek, ami pedig négyzetes arányban való gazdagodás. A kis üzletecskéből
nagyszabású vállalat lehet, apró iparból nagyipar. Iparosnál a gyermek nem elszegényedést,
vagyonmegosztást, han?m vagyonszaporodást
jelent. És az iparűző társadalmi osztályoknak
épen ezért, természetszerűleg, többgyermekű
családok az összetevő elemei, míg a földbirtokos, különösen a kis- és törpebirtokososztályoknál egy bizonyos ponton föltétlenül
elnéptelenedés áll elő. Például Franciaországban
a birtokososztályokbúi indul hi az elnéptelenedés,
míg az iparos Németország népessége óriási
mértékben növekszik.
Az „egyke" ellen tehát nem a törvénykönyvvel kell küzdeni, hanem azzal, hogy ipart
teremtsünk meg az eddig csak tisztán földmívelő területeken és módot adun'i a kisbirtokos családoknak arra, hogy iparosoknak
neveltessék gyermekeiket. Akkor nem lesz többé
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rettegés a proletariátustól, rettegés a nyomorúságtól és rettegés a gyerektől. Es akkor lesz
újra gyerek, sok-sok nevetőképű, tiszta kacagású
gyerek szőlős Somogyban és Tolnán, Baranyán.
Franciaországban az utolsó statisztikai esztendőben elkövetkezett az a szomorú állapot,
hogy az újszülöttek száma nem pótolja már a
meghaltak számát, a lakosság tehát háború
és járvány nélkül megfogyatkozott. Tudjuk,
hogy Franciaország lakosságának növekedése
a természetes szaporodás révén, már idestova
egy század óta nem t a r t lépést a többi európai
országéval. Az arány évtizedről évtizedre roszszabbodott a franciákra nézve, míg végre eljött
az 1907-iki fekete esztendő, amelyben az átlagosnál nem nagyobb halálozási szám immár
húszezerrel felülmulta a születések számát.
Németország például, amely a tizenkilencedik
század közepén, a maga nagy széttagoltságában,
kevésbé volt népes, mint Franciaország, ma
már hatvanötmilliónyi egységes nemzetet küld
a világ versenyébe, a francia lakosság pedig
a negyvenmilliót sem tudta elérni.
Valóban, érthetők a feljajdulások és vészkiáltások, amelyek erre a nagy veszedelemre
minden úton-módon rá igyekeznek irányítani
a francia nép figyelmét. A párisi statisztikai
társaság kiszámította, hogy Németország,
amelyben 1891 óta kétszerannyi gyermek születik, mint Franciaországban, négy esztendő
múlva épen kétszerannyi újoncot lesz képes
besorozni, ugyanolyan arányú véradó mellett,
a német lobogó alá, mint Franciaország a
francia alá. Most, hogy az 1907. esztendő szomorú újsága is megjött, a francia hadügyi költségvetés előadója a kamarában így kiáltott föl:
— A francia hadsereg tizenöt esztendő alatt
négy hadtestet fog kardcsapás nélkül elveszíteni, ha a születési arány a mostani marad!
Ugyancsak de M. Messimv az idegenek fokozódó beözönlésére is fölhívta a kamara
figyelmét. Még a mult század ötvenes éveiben
mindössze négyszázezer nem-francia honos találkozott francia földön, az idegenek száma
1880-ban már egymillióra nőtt s mostani
számukat másfélmillióra teszik a statisztikusok. Ezek foglalják el azoknak a franciáknak
a helyét, akik nem születnek meg.
Franciaország harminc esztendő óta nagyszabású gyarmatpolitikát űz. Tunisz, Madagaszkár, Tonkin és Indo-Kína francia birtokain. Talán ott nőnek új törzsei a francia
fajnak? Az újságok keserűen jegyzik meg,
hogy ezekben a gyarmatokban sokkal kevesebb francia akad, mint amennyi angol, német,
olasz és belga ott él.
A francia szellem érzékeny és méltán teszi
vizsgálódás tárgyává ezeket a baljóslatú tüne-
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teket. Azt a kézenfekvő okot, hogy az általános gazdagság és a fényűzés kicsapongásai
következtében ritkult meg az újszülöttek száma,
nem fogadják el kielégítő magyarázatul. Rámutatnak, hogy Anglia lakossága nem kisebb
jólétben, kényelemmel és luxussal él és még
sem vesztette el természetes szaporodásának
régebbi erővel teljes arányait. A dohányzás és
az alkohol sem lehet főoka az elnéptelenedésnek, mert a statisztika szerint Németországban, Angliában és Belgiumban semmivel sem
kisebb a dohány- és alkohol-fogyasztás, mint
Franciaországban. Végre is, nem marad hátra
más, mint annak megvallása, hogy az elnéptelenedés egyetlen oka a francia családias
szellem megromlása s az élő nemzedék önzése a következő generációval szemben.
A francia kormány már évekkel ezelőtt
észrevette a fenyegető veszedelmet s WaldeckRousseau akkori miniszterelnök és belügyminiszter már hét esztendővel ezelőtt megalakította az elnéptelenedési bizottságot, amelybe
Franciaország valamennyi számottevő politikusát, tudósát, pénzemberét, statisztikusát és
nemzetgazdászát kinevezte. A névsor nagy és
csillogó volt, a bizottsági munkálatok azonban nem sok eredménnyel jártak. A nagybizottság mindjárt első üléseiben két albizottságot alakított, egyet a születési, másikat a
halálozási viszonyok tanulmányozására. Az albizottságok sűrűn üléseztek, a szakreferensek
beterjesztették jelentéseiket, amelyeket a kormány lesztenografáltatott s megküldött az újságoknak. Azután Combes jött WaldeckRousseau helyébe s az új miniszterelnök pénzhiány miatt eltörölte a bizottság költségvetését. Találkozott egy francia hazafi: Javai dr.
volt képviselő, aki fölajánlotta a bizottságnak
a szükséges költségeket, csakhogy Javai dr.
időközben meghalt és ígérete teljesítetlen
maradt. Most azután, hogy az 1907. esztendő
szomorú tanulsága akuttá tette a veszedelmet, a kormány ismét összehívta a bizottságot
s az újból megkezdte a munkásságát.
Természetesen, a legbölcsebb bizottságnak
sem áll módjában megjavítani egy ország
születési arányait. Annyit azonban minden
esetre megtehet, hogy javasolhat állami és
társadalmi reformokat, amelyek közvetve befolyásolhatják a születési arányszámot. Általánosan a francia hazafiságra hivatkoznak és
sokan elegendőnek tartják, ha a házastársakat országszerte figyelmeztetik a nemzet iránt
való felsőbbrendű kötelességeikre. A reálisan
gondolkodók ezt elégtelennek t a r t j á k és intézmények útján akarják megszaporítani az újszülöttek számát.
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A liázi-ipa ii szövetségről.
Irta : Kohányi

Gyula.

Többízben volt már szó mellesleg e hasábokon az Országos Házi-ipari Szövetségről,
mely arra alakult, hogy az országban az utóbbi
időben örvendetesen fellendült házi-ipari tevékenységet irányítsa, tájékoztassa, készítményeinek piacot szerezzen s az eladást közvetítse,
azonban úgy vagyok meggyőződve, hogy a
közönség ezt az intézményünket még mindig nem ismeri eléggé, akár a termelő,
akár a fogyasztó-lakosság igényeit és azoknak kielégítését vesszük is szemügyre. Sőt,
nem egyszer egyenesen céltalan szigorúságú
bírálatban is részesítik azok a kevesek, akik
időlegesen rágondolni érdemesnek, akarom
mondani érdekesnek tartják. Épen ezért megkísérlem e sorokban, hogy olyan helyen beszéljek a dologról, ahol a kellő időben elhangzott szó jó földbe vetve, egyenesen ki is
csírázhatik s ilyen földnek elsősorban is legfőképen a magyar gazdasági népoktatás munkásainak lelkét és iskoláik környékét kell
tekintenem.
A házi-ipar ugyanis nézetem szerint az a
tér, amelyen megállva, megtalálhatjuk azt az
archimedesi pontot, amelyből Magyarország a
szegény országok közül kimozdítható s a
gazdagok közé átalakítható. Nincs semmi leküzdhetetlen
akadálya annak, hogy úgy, mint
az külföldön is történt, a házi-ipari fészkecskék müipari műhelyekké fejlődjenek s alapjaivá váljanak egy-egy község, sőt egész vidékek vagyonosodásának
és átalakulásának,
hanem persze munka és kitartás az kell hozzá,
ezt pedig Magyarországon együtt ritkán talál
az ember, még ha a bíráló vizsgálódás előtt
nem homályosította is el az ember szemét az
internacionálé.
E lapok olvasói jól tudják, hogy a földmívelési kormánynak az utolsó évtizedben kifejtett akciója folytán immár ezrekre megy
azoknak a községeknek a száma, amelyekben
részint a régóta dívó kezdetleges házi-ipar fejlesztésére, részint a meglevő s addig egyáltalán ki nem használt nyersanyagok értékesíthetésére házi ipari tanfolyamokat rendeztek s
évről évre rendeznek. Ám az ekként megszerzett ismeretek gyümölcsöztetéséről gondoskodnunk kell, mert ha a népen munkájának eredménye rajta vész, a következő télen senki
emberfia az ő nyakát többé munkába nem
hajtja s lelkét munkára nem serkenti. E r r e a
gyümölcsöztetésre vállalkozott a
Házi-ipari
Szövetség, amely hivatva van arra, hogy piaI cot teremtsen a helyben, illetve a közeli kör1
nyéken közvetlen elárúsítás útján el nem he-
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lyezhető házi ipari termékek számára. Evégből Budapesten, a Vdci-körúton levő helyiségében a házi-ipari tárgyakból állandóan
raktárt tart, megrendeléseket tesz, elfogad és
közvetít, gondoskodik arról, hogy a m. kir.
államvasutak állomásain levő házi-ipari árúraktárak, külföldi néprajzi kiállítások és árúházak, valamint a hazai műiparárúsok ilyen
cikkekkel állandóan el legyenek látva.
Azonban ez a gondoskodás csak akkor lehet
eredményes, ha a vidéki házi-ipari telepekkel
összeköttetést képes fenntartani s azokban
bírhatik, hogy megrendeléseit teljesítik. Minthogy a házi-ipari munkálatok főideje közeledik,
legyen rajta minden arra hivatott tényező,
hogy a szövetség tárházai sohase álljanak
üresen., mert hála Istennek, ma már ott vagyunk,
hogy házi-ipari cikkeink a külföldön élénk
kereslet tárgyai. Álljunk azért mindnyájan az
Országos Házi-ipari Szövetség zászlaja alá s
minden magyar gazdasági népiskola legyen
ennek a szövetségnek egy-egy helyi fiókja.
Ahol a házi-ipari foglalkozásra már nagyobb
teret hódítottak, ott alakítsa meg a tanító a
házi-ipari értékesítő szövetkezetet, mely lépjen
érintkezésbe az Országos Szövetséggel a készítmények terjesztése érdekében. De különösen
arra volnának az ilyen helyi fiókok alkalmasak,
hogy egymás készítményeinek piacot teremtsenek s a népben meglevő ösztönszerű házi-ipari
foglalkozást a kereslet igényeihez idomítsák.
Hogy e tekintetben mit lehet elérni, arra legyen
elég a Kalotaszegen fekvő Magyarbikal kisközség hasonló szövetkezetének forgalmára
utalni, ahol a kalotaszegi bútorok és egyéb
faipari és piperecikkek számára immár olyan
piacot teremtett a szövetkezet, hogy egy-egy
magyar az ő téli unalmában űzött házi-ipari
foglalkozásával játszva megkeres évente 1000
koronát, ami az ő részére — mivel emellett
megmaradt régi foglalkozásánál, azaz földecskéje
mívelésénél — valósággal az égből omlott
összeget jelent.
A szövetkezet megalakításának módozataira
készséggel nyújt felvilágosítást az ottani állami
elemi iskola igazgatósága minden hozzáforduló
érdeklődőnek, valamint arra is, hogy miként
lehet a szövetkezet termelésének piacot teremteni.
Nem hallgathatom el azonban annak hangsúlyozását, hogy a házi-ipari szövetség támogatása érdekében megindítandó akcióba nem
szabad magyar szalmatűz módjára nagy keretek
felölelésével belefogni, mert régi dolog, hogy
aki sokat markol, keveset szorít. Jól körül kell
nézni a község lakosságának eddigi szokásait,
ki kell tapasztalni hajlandóságait, legföként
pedig a netalán mégnyilatkozó különlegessé-
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geket. Egyáltalában nincs kizárva, hogy olyan
faluban, ahol pl. a gyékényfonásnak, vagy a
kenderszövésnek némi talaja és múltja van,
egyes emberek a többiek munkájától elütő és
érdekes alakulatokat is produkálnak. Azokból
a budapesti házi-ipari vásárra minden esetre
igyekezzünk mintákat juttatni s gondoskodni
arról, hogy az esetleges utánrendelésre legalább
ugyanannyi példány rendelkezésre álljon. Ha
azután ez az utánrendelés bekövetkezik s ezzel
az iparcikk bevezetése a forgalomba megtörtént,
akkor vesse rá magát annak a különlegességnek a gyártására az egész szövetkezet s az
eddigi pepecselést, közönséges d o l ^ k készítését
hagyja másoknak s emellett igyekezzék a szövetkezet vezetősége ismét új formákat a piacra
juttatni, még mielőtt az előbbi kiment volna
a divatból.
Viszont azonban kétségtelen, hogy nemcsak
a kínálat, hanem a kereslet biztosítása tekintetében is rászorul a Szövetség a vidék segítségére. S ebben a tekintetben különösen azok
a tanítók tehetnek sokat, akik fogyasztási
szövetkezetekkel állanak összeköttetésben. Ezek
a fogyasztási szövetkezetek lehetnek a házi-ipari
tárgyak legbiztosabb terjesztői. Ugyanis a külföldön, továbbá nyilvános árúházakban főrészt
a műipari igénnyel fellépő cikkek azok, amelyek piacot találhatnak, míg a mindennapi
használat eszközei, gyermekjátékok stb., inkább
olyan helyeken kelendők, ahol a vevők állandóan és más célból is, sőt főképen inkább
más célból fordulnak meg.
Mert, aki házi-ipari bazárba bemegy, természetszerűleg vásárol valamit és pedig, ha sok
pénze van, akkor olyan dísztárgyat, amely
valószínűleg túl van a házi-ipari készítmények
iránt támasztható igények határán, ha pedig
kevés a pénze, akkor a gyárilag készült tömegcikkekkel, a jellemzően ú. n. bécsi ronggyal
szemben, a házi-ipari készítmények valószínűleg elbuknak a szemnek szóló kínálkozó versenyben, mert alighanem drágábbak, mert.
természetesen, jobbak amazoknál. Hanem a
fűszerboltban, ahová a fogyasztó mindennap
bemegy, ezek a tárgyak, ha megjelennek,
verseny nélkül maradnak s biztosan győzelmet
aratnak, — ha megérik az árukat.
Mert ez is fontos dolog ám. Nem szabad
nagy igényekkel fellépni, hanem, ha valahol,
úgy itt kell alkalmazni a nagy forgalom, kevés
haszon közgazdasági elvét. Erre is csak a
szövetkezés képesíthet, mert olcsó anyag,
könnyű szállítás és némi hitelnyújtás és
igénybevétel nélkül ezt elérni nem lehet. Elérni azonban kell. A kolozsvári köztisztviselők
fogyasztási szövetkezete pl. minden év december havában karácsonyi gyermekjátékvásárt
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rendez tagjai számára, aránylag elég olcsón, de
— tapasztalatom szerint — mégis olyan árakon, amelyeknél kedvezőbbet a Hangyának
a Házi-ipari Szövetséggel alkalmilag való társulása ú t j á n könnyen lehetne elérni.
Országos akció esetén szinte teljes munkamegosztás volna lehetséges. Az agyagipar és
faipar, a vesszőfonás, a kender- és lenszövőipar, a horgolt és vert csipkék különféle fajai,
a hímzések, varrások útján előállítható háziipari tárgyak, sőt városokban, ahol sok a
papírhulladék, a papírmasé tárgyak stb., az
egyes vidékek ízlése, gondolkodása szerint
volnának eloszthatók, ha azok valamennyijét
kellő gonddal, ízléssel és választékos formában lehetne produkálni, aminek feltétele az,
hogy a helyi fiókok vezetői erről a megfelelő
minták beszerzése stb. útján gondoskodjanak.
E tekintetben igen szép munka vár. úgy
a férfi-, mint a nőtanítókra, amely rövid idő
alatt anyagilag is meglehetős haszonnal kecsegtethet. Mert hiszen, ha a szövetkezet megerősödik, ú j formák bevezetése időről időre életszükséggé válik majd s ezek előteremtése,
megrajzolása stb., a szövetkezet erőihez mérten kell, hogy díjaztassék is. De — szerintem
— még ennek kilátása nélkül is kötelessége a
tanítóságnak az, hogy az iskola keretét a nép
házi-ipari törekvéseinek felkarolásával kibővitse.

A törköly- és sepríípálinka főzése.
írta: Györy

Elemér.

A pálinkafőzés ideje most érkezett el. Télre
való munka ez; nem is tanácsos azzal nagyon
sietni. Ősszel gondunk legyen arra, hogy a
törkölyt egészséges állapotban tartsuk el (főleg,
hogy meg ne ecetesedjék), az első fejtés után
pedig a seprűt tartsuk kénezett hordóban
mindaddig, amíg kifőzésének sorát ejthetjük.
Manapság már annyiféle pálinkafőző-üstöt
használnak, hogy igazán bajos volna eldönteni,
hogy a sok jó közül melyik a legjobb. De
legyen bármily cifra neve vagy formája e gépeknek, lényegükben mindegyik ugyanaz, közönséges desztilláló, vagyis lepároló készülék.
Egy üst, amelyben a cefrét hevítjük, s egy
hűtő, amelyben a szeszgőzök cseppekké sűrű
södnek. E két főrészt cső köti össze, amelyen
át a szesz- és vízgőzök átvándorolnak. E három
részt minden szerkezetű szeszfőzőnél megtaláljuk. Azok az újítások és javítások, amelyek
ilynemű modern gépeknél alkalmaztattak, lehetnek praktikusak, ámde ne kedvetlenítsék el
azt a gazdát, akinek még a régimódi kisüstjének agyaraiból csepeg a szesz az alátett csobolyóba. A világhíres francia konyak is ilyen
primitív környezetből származik, mégis meg-
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hódította a világot. (Már t. i. azt a világot,
amelyik hódol neki,)
A leglényegesebb újítás a pálinkafőző-üstök
terén a „kettős fenék". Azaz, hogy a kazán
nem „direkt tüzelésű". A cefre úgyszólván
vízfürdőben, illetve gőzfürdőben hevíttetik,
miáltal az odakozmásodás kivan zárva. A második pedig, hogy a töltés és kiürítés hosszadalmas munkája lényegesen megrövidíttetett.
E z t elérték a „billenő üst" berendezéssel. Ha
egy-egy kazán tartalma kifőzetett, akkor az
üstöt egy emeltyűkar segélyével előre billentik,
s tartalma egyszerre kiömlik az odahelyezett
kádba. Ürítés és töltés alig tart öt percig,
míg a régi gépeknél bizony sok, drágán megfizetett idő telt el eddig! Bármily géppel dolgozzunk is, a pálinkafőzésnél két főmomentummal állunk szemben. Az egyik az aljszeszfőzés, (votkázás) a másik pedig a tisztázás
(rektifikáció).
Az aljszeszfőzésnél a cefrét gyömöszöljük az
üstbe, azonban 1 -> részét üresen hagyjuk 1 hl.
legyömöszöltt örkölyre 14—16 1. vizet öntünk.
A tüzelést eleinte mérsékeljük, csak ha a cefre
forrni kezd, akkor tüzelhetünk élénkebben,
mert akkor az odakozmásodás veszélye máinem kísért. A hűtőben mindig hideg víz legyen.
A pálinkának egész hidegen kell kifolynia,
mert különben épen a legnemesebb szesz
párolog el belőle. Az aljszesz főzését akkor
hagyjuk abba (egy-egy kazánnál), ha a szeszmérő 5 fokot mutat. Azért is igen célszerű,
sőt szükséges, hogy a hűtőből kifolyó szesz
egy alkalmas módon odaerősített üveghengerbe
folyjék, amelyben állandóan ott van a szeszmérő.
A rektifikálásnál még nagyobb vigyázattal
kell lennünk. Itt már nem szabad oly erősen
tüzelni, mint az aljszeszfőzésnél. A hatalmas
erővel átszálló gőzök ugyanis légritkítást
okoznak s a votka könnyen átszalad a hűtőbe.
Igen hosszadalmas dolog azután az egész szerkezet kitisztítása!
Gyakran látjuk, hogy — különösen a főzés
kezdetekor — a pálinka felszínén kisebbnagyobb zöldszínű cseppek úszkálnak. Olyanformák, mint a levesben a zsírkarikák. Ezt
azonban csakis ott lehet látni, ahol a kifolyó
szeszt üvegedényben fogják fel. (Ami igen helyes
dolog.) Ez az ú. n. „rézeleje". Különösen olyan
törköly főzésénél származik, amely törköly
ecetes volt. A lepárlásnál ugyanis az átszálló
ecetsav aránylag sok rezet old fel a csövekből
s ezt a gőzök magukkal rántják a hűtőbe, s
ott ez is megsűrűsödvén, cseppekké válik s
a pálinka felszínén fog úszni (Grünspan) E
fölösleges réz eltávolítására sikerrel alkalmazhatjuk a csersavat. Hektoliterenként 10 — 20
gramm csersav alkoholban oldva a rezet vörös-
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barna csapadék alakjában csakhamar a fenékre
ülepíti.
Hogy a törkölyből és a seprűből mennyi
pálinkát nyerhetünk, az sok körülménytől függ. i
Törkölynél például elsősorban attól, hogy
mennyi alkohol volt, vagy képződött benne.
H a gyengén sajtoltuk, bizonyára több szesz
keletkezett, mintha erősen, vagy többízben
sajtoltuk. Különösen gyenge pálinkát kapunk
az olyan törkölyből, amely előzetesen törkölyborkészítés céljaira használtatott. Nagy átlagban mondhatjuk, hogy 100 kg. törkölyből
( 9 0 - 1 2 0 liter jól letaposott törkölyből) 9—
12 liter, 5 0 % (térfogat százalék) alkoholt tartalmazó pálinkát nyerünk. A seprűnél pedig
attól függ, hogy több vagy kevesebb bor
maradt-e benne. Átlag egy hl. seprű 12 —15
liter, 50% seprűpálinkát ad.
Ügy a törkölyt, mint a seprűpálinkát tanácsos minél erősebbre főzni s legalább két évig
raktározni, illetve eltenni, mert ez idő alatt
nyers ízéből veszít, s az önantéther által
okozott jellemző íze is eltűnik.

INevelés a szocializmus szolgálatában.
írta:

Czirbusz

Endre.

A megélhetésért folyó harc annyi eszmét
vet felszínre, hogy a sokak által kívánt boldogsághoz már csak azok helyes rendezése
volna hátra. E harcban mindig az a győztes,
kinek a kevés is sok, aki boldogságát nem a
földi múló javakhoz köti, kinek igényei nem
nagyok, ki a világ hiúságát másodrendű kérdésnek tekinti és végre, aki családjában találja
örömét, boldogságát. A szociális eszmék nagyon sok embert leszorítottak az erény útjáról.
Népünk ez eszmék iránt túlfogékony volt, mint
mondani szokás, csakúgy nyelte a világot megváltó szociális tanokat. Ezeknek a befolyása
eredményezte azután azt, hogy a nép hitében
— a szociálista vezetők által sokszor hangoztatott Krisztusi eszmék — a könnyebb megélhetés vágyát ébresztették fel. Ne kutassuk
tehát a szociálizmus lényegét, hogy emberi
gyarlóság, irigység, kapzsiság vagy uralomvágy-e a táplálója ? Egy az bizonyos, hogy —
mint említettem — a könnyebb megélhetés
vágya hozta létre, mely vágyat fokozta még
az a balhit, hogy a földi javak arányos elosztása után ez mihamar m e g is lesz. Ezt
pedig minden szociálista úgy ertette, hogy a
földi javakból annak is jut, aki egyébként
földhözragadt szegény. Ez a képtelen óhaj
az idők folyamán elmaradt ugyan, de fellépett
náluk helyette az a tudat, hogy nélkülük nincs
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semmi; ha ők leteszik a szerszámot, megáll
a forgalom, nem kap fizetést sem pap, sem
tanító, sem jegyző stb. Hogy ezt szemléletileg
is bemutassák, sztrájkoltak, letették a szerszámot és a munkaadót nagyobb munkabér
adására kényszerítették, ami, természetesen,
n aga után vonta az általános drágaságot,
melyben aztán a munkás kierőszakolt munkabértöbblete is elveszett.
Állapítsuk meg tehát, hogy a sociálizmus
lényege a tisztességes megélhetésen fordul
meg, mely törekvés utóvégre nem megvetendő
és minden ember óhaját képezi, ha névleg
nem is szociálista. Ha ezt elfogadjuk, nem
végez a tanítóság felesleges munkát, ha ebben
a kérdésben a nép pártjára áll és megismerteti először magát az életet, mely h a j h !
mennyi bajjal, küzdéssel, szenvedéssel van
összekötve, mely szenvedés közös sorsa a
gazdagnak és szegénynek egyaránt. Másodszor ha a munkák különféleségét ismerteti
meg. Hogy pl. nem egy, erdőben fát vágni és
ugyanabból a fából kereket és különféle szerszámot készíteni. Mert fát az is tud vágni,
ki abból kereket készít, de aki kereket nem
tud készíteni, az csak a fát tudja vágni. Vagy
nem egyforma jutalmat érdemel a vonatvezető
és az árúk kirakásával foglalkozó munkás.
Mert a vonatvezető mindkét munkára képes,
ellenben a munkás fizikai ereje a vonat vezetésére még nem alkalmas, stb. Mondjuk meg
a népnek, hogy nem elég a nehéz megélhetésérc csak jajgatni, hanem dolgozni kell, ha
élni akarunk e földi életben, hol utóvégre
csak a renyhe, dologtalan nem talál megélhetést. A vagyon szorgalom jele, a vagyonnak
fenntartása pedig érdem. így a szociálisták
eme mondását, hogy „Le a vagyonos osztállyal",
oda kell módosítani, hogy inkább örülni kell,
ha van olyan osztály, mert a szegénységnek
csak' a nagy birtok ad munkát és biztosítja
megélhetését. Ne teljék meg a szíve irigységgel, ha Isten adományából több jutott, mint
neki, mivel a nálánál vagyonosabb is munkával párosult takarékossággal jutott ahhoz
amije van. Az első emberpár az egész földnek
ura volt, mégis szegényebb viszonyok között
élt, mint a mai elégedetlen elem ezrei. Meg
kell magyarázni, hogy a föld javai kihasználásáért a harc folyton tartó, hogy a föld kincsesbánya u g y a n ; de az ércet abból munkával
kell kihozni. Hogy a föld nem a mesebeli
„Eldorádó" hol munka nélkül éltek az emberek. Nem elég a mindennapi kenyérért csak
imádkozni, hanem Isten segítségével dolgozni
is kell érte.
És, hogy a megélhetésért folyó harcban
minden élő lény kiveszi a maga részét,
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legyen az a vagyoni állapot bármilyen fokán.
Epen azért elítélendő az a gondolkozás,
mely a szociális eszmék rossz megértéséből
származik, hogy t. i. a földi javakat meg kell
osztani. Csak az a szerencse, hogy e javak
megosztását Isten nem emberekre bízta, mert
már rég agyonvertük volna egymást. Ilyen és
hasonló eszmecserék által a nép lelkéhez közelébb férkőzni igen könnyű feladat lesz.
Ujabban az alföldön sok helyen életbe léptetett szabad líceumi előadások igen szép
missziót teljesítenek. Ezek feladata a nép felvilágosítása lévén, igen helyes, hogy abból a
társadalom is kiveszi a maga részét, nemcsak
a tanító, kit utóvégre hernyószedéstől kezdve
mindenre a k a r n a k felhasználni. Minden ilyen
törekvés csak dicséretet érdemel és az, ki
tudását e nemes eélra felajánlja, a nép hálájára méltó hivatást tölt be.
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Garamszentkereszt, Jegenye, Kisudva, Léva,
Malacka, Nyíregyháza, Nyitra, Nyitrazsámbokrét, Osztopán, Szeghalom, Szentkirály (Udvarhely vm.), Szentpéter (Torontál vm.), Székelyhó, Tab, Temeskubin, Tornyospálca, Tótszentpál, Zádorlak, Zsitvagyarmat községekben.
12 liter pálinkát k a p t a k : Berzéte, Dédes,
Hernádnémedi, Magyarcséke,
Mezőpagocsa,
Nagybodok, Nagydobra, Pogony (Nógrád vm.),
Szapáryfalva, Szenttamás, "Szepsi, Szikszó,
Sztropkó, Tiszaszalka, Zsadány községekben.
15 liter pálinkát k a p t a k : Cseklész (Pozsony vm.), Eperjes, Kerekhalom, Perbenyik,
Petneháza, Sinfalu, Tavarna és Varannó községekben.
20 liter pálinkát k a p t a k : Baán, Badatin,
Bajmóc, Homonna, Jablonc, Kispróna, Kisselmecz, Lemes (Sáros vm.), Nagyiévárd, Nemeskosztolány, Nemeskürt, Pribóc és Varadia
községekben.
30 liter pálinkát k a p t a k : Darázsfalva, KáA pálinka mint munkabér.
posztafalu és Nagyeörvistye községekbe.
írta: Moravitz
Lajos.
Megdöbbentő azonban, hogy még 40 literA pálinkának az a tizenhárom tótaradá i nél is több pálinkát k a p t a k : Kosóczon 42
áldozata előtérbe állítja ismét az alkohol ellen litert, Magyardiószegen 126 litert, Necpálon
való küzdelem fontosságát s ama szociális
120 litert, Pozsonyban 120 litert, Vágvecsén
kötelességet, amelyet a magyar tanítóságnak 43 litert.
e téren teljesíteni kell. Sokan, több oldalról
Ha még figyelembe vesszük azt, hogy ezt
világították meg már e kérdést e lap hasáb- az óriási szeszmennyiséget Erdélyben átlag
jain. Nem akarok én ezekre itt visszatérni. 2 — 3 napig, a Dunántúl 3 napig, az Alföldön
A pálinkáról, mint munkabérről óhajtok most
3—5 napig, a Felvidéken 3—6 napig tartó
néhány szóval megemlékezni, figyelmébe ajánlva aratómunka alatt fogyasztották el, nem kell
az alábbiakat a tanítóságnak s általában a akkor e számokhoz sokat hozzátennem, sokat
munkaadókkal, a munkásokkal, a néppel érint- mondanak azok magukban is. Nem hallgatkezőknek, az alkohol ellen küzdőknek.
hatom azonban el azt,' hogv
mikor az alkohol
CT»/
Rideg számokat tartalmazó könyv került ellen felvette a társadalom a harczot, sohanemrég a kezembe. Érdektelensége miatt ke- sem gondolt ezekre a munkabér-pálinkákra,
vesen kiváncsiak e számokra, de akik elolvas- ezek megszüntetésére; sőt talán-talán az alkosák azokat, találnak köztük olyanokat, amelyek hol ellen küzdők és az alkoholisták menedékmegdöbbentő dolgokat tárnak fel. Súlyos vá- házára ma nagylelkűen adakozók között is
dak e számok a társadalomra, megmutatva vannak egyesek, kiknek körében a pálinka
egyúttal sok bűnnek, bajnak forrását, amelyre munkabér gyanánt szerepel.
eddig alig gondoltunk.
Ne csak beszéljünk tehát a pálinka ellen,
A földmívelésügyi miniszter által kiadott hanem lássuk meg a baj igazi forrását és
statisztikáról van szó, mely az 1907. évi a beszéd helyett cselekedjünk. Cselekedjenek
mezőgazdasági munkabérek kimutatását közli. azok, kik a munka ellenértéke gyanánt pálinItt olvasom, hogy az ország minden tájékán kával fizetnek és cselekedjen a maga hatásszokás, hogy egyes földbirtokosok és bérlők körében e rossz szokás ellen a néptanító.
a részes aratóknak az elvégzett munkájukért Hasznosabb munkát végez, ha a pálinkapálinkával fizetnek. A fizetési illetményül adott illetmények eltörlése érdekében egyénenként
pálinkára vonatkozó statisztikai adatok bár beszél az azzal fizetőkkel, a munkaadókkal,
nagyon hiányosak, — minden járásban 2 — 3 mintha a népnek tíz felolvasást tart az alkoközségről állították össze, — mégis figyelemre hol káros voltáról. Számos társadalmi kérdéskeltők s hathatós közbelépést kívánnak.
sel összefüggő fontos kötelességet teljesít ez
esetben így a tanító, köztük elsősorban az
De beszéljenek a számok.
1907-ben a részes aratók páronkint 10 liter amerikai útra botot faragók számát mindenpálinkát k a p t a k : Bát, Bánlak, Bihardiószeg, esetre megcsappantja.
Buzita Dobra, Elek, Felsőelefánt, Galambos,
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llová lett a magyar nóta?

Szőlőhegyen.
Beteg, halódó, csontos venyigék . . .
Valaki r a j t u k keményen büntet.
Mámoros, lázas sok fényes percért,
Amelyek voltak s gyorsan eltűntek,
Temetés készül. Valaki büntet.
Haragos vad szél suhint reájuk.
Elveszi tőlük emlőjét a föld.
Elég volt rnár a nagyivás, hej-huj.
Közeleg józan, kenyeres böjt.
Elveszi tőlük emlőjét a föld.
— Lent messzeségbe f u t a rónaság.
Lenyomja büszkén ekéje vasát
Feszülő, tagos sok paraszttenyér.
A messze földön csöndes béke száll.
Kárpittá lesz a búvó gabnaszál;
Isten kezében készül a kenyér.
Finta
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Sándor.

Búzakalász.
Vadvirágos zöld mezőben
Andalogva járok,
Köszöngetnek mindenünnen
Szép búzakalászok.
Búzakalász, ringó vetés,
Aranysárga t e n g e r !
Játszi szellő csókolgatja
Édes szerelemmel.
Csókolgatja, ölelgeti
Napsugárral egyre . . .
Ivaszapengés . . . aratódal
Csendül a fülembe.
Hálaadó hő imaként
Magas égig szárnyal:
A legszebb, a legédesebb
És a legdrágább dal!
Búzakalász, aranykalász,
Megcsókollak t é g e d :
Te vagy a remény, ü d v ! Te vagy
A kenyér, az élet!
Porse
Vilmos.

Hosszú téli estén sokszor elhalgattam,
Amint a fonóba 1
Késő éjjelekig szólt a magyar nóta,
Eítt a magyar nóta.
Egy szerelmes legény belesírta búját
A legszebb nótába,
S abban mondta el, hogy az, akit szeretett
Hűtlen lett hozzája.
Úgy elsírtak rajta, úgy tudtak könnyezni,
Még az is sírt talán,
Kiről a nóta szólt, az a hamislelkű
Hűtelen barna lány.
Most meg ha h a l l g a t n á m , . . . nem tudom hallgatni!
Nincs már magyar nóta,
Tingli-tangli járja, kuplékat dalolnak
Este a fonóba.
Durva trágárságot, piszokkal cifrázva,
Pirul, aki hallja,
Magam vagyok tán csak az egész faluban,
Aki sírok rajta.
Hosszú téli estén sokszor elhallgattam,
Amint a fonóba,
Késő éjjelekig szólt a magyar nóta,
Rítt a magyar nóta.
Bagdy

István.

M i s i .
írta: Köveskuti

Jenő.

Osz f e j é t lassan m e g m o z d í t o t t a , körülnézett
tévetegül, vértelen ajkai megnyíltak s vontatva,
alig h a l l h a t ó a n m o n d t a :
— Szeretnék felülni az ágyban, m e r t most
m á r csak eljön az a Misi . . .
K é t leánya g y ö n g é d e n fölemelte, fölültette,
felesége meg, ez az őszhajú szentasszony,
négy-öt p u h a vánkost t ö m ö t t háta, d e r e k a alá.
— í g y ni, édes öregem, most m á r próbáld
meg, elég m a g a s lesz-e ?
— E l é g hát, no persze, de hát hol m a r a d
az a Misi ?
— A leányok lopva összenéztek, m a j d az
a n y j u k felé tekintettek kérdőleg, titkon mélyet
sóhajtva. Az öregasszony nyugalmat p a r a n csolt a r c á r a és bár t o r k a összeszorúlt, elég
hangosan mondta:
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— Az akadémián van, hiszen most folynak
a szigorlatok. A professzornak csak ott kell
lenni, édesem . . .
— No, igen a szigorlatok, de hát csak nem
tartanak ilyen sokáig . . . Voltam én is akadémiai professzor.
— De hát, apa, tudod, hogy az idén olyan
sok a jogszigorló, mondta az egyik leány,
arcát elfordítva.
— Aztán olyan keveset tudnak, lassan
megy a vizsga, Misi is panaszkodott, —
mondta a másik, ott állva hátul az apja fejénél, hogy ne lássa árulkodó arcát a beteg.
— Sokan vannak . . . lassan megy . . . De
hát hiszen tegnap se volt itt az a Misi, tegnap is, hiába vártam, este sem jött át szegény beteg apjához.
— De ha épen tegnap kezdődtek azok a
szigorlatok, édesem . . .
— Tegnap azt mondtátok, hogy beteg a
Misi. Igaz, hogy tegnapelőtt arról panaszkodott, hogy szédül egy kissé. Aggódtam is.
Talán csak nem lett rosszabbul?
— No, igen, a szigorlat sokáig tartott, Misi
kifáradt, kissé szédült is, nem jöhetett át
hozzád.
— De legalább csak egy percre átjöhetett
volna. Eddig naponként többször is átnézett.
Hiszen tudja, hogy mennyire szeretem . . .
A szemem fénye volt mindig. . . mivel egyetlen fiú . . . mivel olyan eszes . . . mivel olyan
jó . . . És most nem jön, hét nap óta felém
se néz. Menjetek át hozzá, hiszen csak a szomszédban lakik, nézzétek meg, talán hazajött
már a szigorlatról . . .
Az anya intett az egyik leánynak s az kiment. Néhány perc múlva visszatért, könnyektől áradó szemmel s reszketve az anyja fülébe
súgta; meghalt.
A két leány a falhoz fordulva, szemet eltakarva, alig hallhatóan, szinte némán zokogott.
Anyjuk csöndben odalépett az öreg úr ágyához, sovány, finom kezével a vánkos csipkéin
idegesen babrálva, erős hangon mondta.
— Édesem, Emma visszajött Misitől. Szigorlatának vége van. Már semmi baja. Jönne is
hozzád, de hirtelen el kellett utaznia.
— El kellett utaznia ? Ugyan miért, hová ?
vádott közbe hirtelen és türelmetlenül a beteg.
0 , Istenem, mit mondjanak erre?
— A püspökhöz, a nádasdi nyaralóba, valami
hivatalos ügyben. Kezedet csókolja, ha visszatér, azt üzeni, nem mozdul el ágyadtól . . .
Édesem első a hivatás, a kötelesség . . .
— Igen, a hivatás, a hivatás! mormogta az
öreg úr s arcát nyugodtan fordította befelé és
zúgolódás nélkül várta fiát.

. . . Az anya intett leányának, aki a szomorú
hírt hozta, s kimentek. Odakünn hangos sírásra
fakadt a két nő.
— Istenem, de meglátogattál bennünket!
Mikor halt meg, Emma, mikor s hogyan halt
meg?
— Csak az elébb, négy órakor még egy
erős ütést kapott, zavartan beszélt valamit az
apáról, a fejét tapogatta, körülnézett, a feleségét és a kicsinyeket kereste, könnyezett,
aztán kiszenvedett — zokogta a leány.
Az öreg úr odabent elszenderült és kijött
a másik leány is. Nagyon zokogtak.
— De leányok, az Isten szerelmeért, legyünk
erősek, hiszen megöljük őt is . . .
*

*

*

— De szép rózsaszínű ruhád van, Emma.
Milyen szép az a világos kötény előtted,
Ágnes. A hajatokban rózsa van. Az arcotok
is derültebb, mint tegnap volt. Jól van. Ez
illik a fiatalsághoz. Anyátok is, mintha vidámabb volna . . . Mit mondott az orvos, odakünn ?
— Minden jót, apa.
— No, no . . . csak ne higyjetek neki.
Érzem én, hogy már nem sokáig tart. Megértem én már a halálra . . . Hanem mikor
jön meg az a Misi ?
— Nem tudjuk, apa, nem írt.
— Ha sokáig késik, engem, meglehet, máinem talál életben. Én már egészen készen
vagyok az útra . . . De micsoda harangzúgás
ez, már reggel óta? A püspöki harangok is
búgnak. A Mecsek egészen ide veri a hangokat.
— Az öreg kötélverő halt meg itt a szomszédban, Misiék házában, öregem.
— Az öreg Szecsődy ? Ejnye, jó öreg, hát
megelőztél? Azt hittem, én megyek előbb.
Ültessetek fel, imádkozni akarok érte.
Felültetik, miközben csodálkozva kérdi:
— De hát a püspöki harangok is a Szecsődy kötélverőnek szólnak?
— A fia húzatta meg rá öregem, aki elég
jómódban van.
— Igen, hát neki is van egy jó fia, mint
nekem . . .
Imádkozik. Felesége meg leányai azalatt
egyenként kimennek, kiszökdösnek s az ajtónyíláson csöndes zokogás hangja szűrődik be.
Odakünn a harangok egyre búgnak. Kocsik
robognak végig az utcán, megállnak a „kötélverőék" lakása előtt; egyideig ott állnak,
aztán visszarobognak.
— Mikor lesz a Szecsődy szomszéd temetése ? — kérdezte az öreg úr.
— Holnap négy órakor, délután.
*

*

*
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A hosszasra nyúló órák lassan múltak.
Dr. Sebessy Elek nyugalmazott jogakadémiai
tanár türelmetlen volt betegágyában. Egyre
a fiát emlegette, aki nem akar megérkezni a
nádasdi kastélyból. Nem siet szegény atyja
betegágyához. Még csak nem is ír. Ugyan mi
dolga lehet neki ott a püspöknél ? Talán csak
nem az igazgatói állásra van kiszemelve?
Ilyen fiatalon! . . .
De hát miért n e ? Van-e csak egy is az ő
fiához hasonló tudós az egész akadémián ? . . .
Bizony nincs. Tehát igazgató lesz a Misi. H a
5 ezt a dicsőséget megérné.
Most erről gondolkozik és észre sem veszi,
hogy felesége, m e g leányai csak ritkán jönnek
be, hogy csak a sápadt képű kis Máli. egy
rokon árvaleány tartózkodik körülte. Ni, hogy
megszépült ez a leányka; az arca is, mintha
kerekebb volna.
— Málika, Málika, hogy megpirosodott a
képed! jó színben vagy. Jól van leányom.
Azután gondolkozott tovább a fia emelkedéséről.
Eközben délutáni négy óra lett . . . A püspöki templomban
megkondultak ismét a
harangok. Búsan búgva hatoltak a hangok a
beteg szobájába. Az öreg úr figyelmes lesz.
Tehát temetik a Szecsődy szomszédot. Felesége és két leánya bejött s az ágy mögött
foglaltak helyet.
— Felülnék, imádkoznám a szegény szomszédért.
Felültették. Eközben kívül, az utcán csendes moraj támad. Sok nép tódul a szomszéd
ház felé. A harangok elhallgatnak és szomorú
énekszó lopódzik be, félve, a nyílásokon.
— Nyissátok ki az ablakot! Hadd halljam
az éneket, nem irtózom tőle.
Az ablakot is kinyitották, az öreg ú r
mélázva hallgatta az éneket: „Requiem aeternam dona ei Domine." Majd megindult a
menet, de nem az ablak alatt vonult el, hanem
ellenkező irányba vette útját.
— Hát miért nem erre mennek, hiszen erre
van a temető -s én szeretném az öreg szomszédnak legalább a koporsóját látni.
— Édesem, a piac, meg a főutca felé mennek.
Tudod, hogy hiúk az ilyen szegény emberek.
Kerülőt tesznek a temető felé, csakhogy minél
többen lássák a menetet.
Az öreg úr belényugodott s mikor már
messze volt a gyászmenet, a tömeg kopogása,
moraja s az ének is csak sejtésszerűen hallatszott, ismét fiáról kezdett álmodozni. De
mégis, mintha nagy változás történt volna
rajta. A Szecsődy szomszéd halála, temetése,
a harangzúgás, az ablak előtt gyülekező tömeg
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s az ének, látható módon felizgatták. Vagy
talán a fia utáni vágyakozás tette nyugtalanná ?
Merőn nézett maga elé egy ideig, majd a
távolba, mintha lesne, várna valakit. Szeme
kigyulladott, s karját fölemelve, erc's hangon
tördelte:
— Ott jön, ott . . . a pécsváradi úton . .
ő az, ő . . .
Felesége és leányai az ágyához siettek.
— Kit látsz, öregem, ki a z ?
— Hát nem látjátok ? . . . A Misi. Most
eltakarta egy domb . . . eltűnt a kocsi egy
völgybe . . .
Ismét kibukkan . . .
Hogy vágtatnak a
lovak . . . Ott ül a Misi a kocsin . . . ide néz. . .
engem keres . . . Misi, Misi! . . . itt van a p á d . . .
hahaha ! . . . kezében a kinevezés . . . nem
megmondtam? . . .
Nagy erőfeszítéssel egészen felugrott az
ágyában s karjait ölelésre tárva kiáltotta.
— Itt van már ! . . . Itt a Misi. . . édes
fiam . . .
Szeme elhomályosulva s megtörve lezárult,
karja leesett, visszahanyatlott vánkosaira s a
másvilágon ölelte fiát.

Gazdasági Tanácsadó.
Y. E. Egerhát. A feltörendő kis lucernás földbe
bármilyen konyhakerti növény előnyösen fog megteremni. I(^idazonáltaJ, ha a kérdéses földrészlet kissé
mélyebben fekszik, avagy esetleg könnyebben öntözhető, úgy elsősorban a karfiolt, káposztát vagy kelkáposztát ajánljuk a termelésre. Különben pedig
minden attól függ, hogy mily nagyságú az illető
terület, s milyenek az értékesíthetési viszonyok azon
a vidéken ? Közel fekszik-e valamely jó piac, ahol a
termények jó árban lesznek értékesíthetők? Miután
mindezekről kérdésében nem tesz említést, csak általánosságban válaszolhatunk azzal, hogy ha jól díszlett
a kérdéses területen a lucerna, úgy utána úgyszólván
mindennemű kerti növény jól fog díszlem, legyen az
akár káposztaféle, akár répaféle, akár hagyma. —
Kérdező. 1. A magtárban levő zsizsik pusztításáról
lapunk Tanácsadó rovatában már többször volt szó,
mindazonáltal megismételhetjük a kővetkezőket: A
vetőmag zsizsiktől való megtakarításának legkönnyebb
ós legjobb módja az, ha csak két éves vetőmagot
használunk. A zsizsik ugyanis csak a nyártól a jövő
tavasz végéig marad a borsóban és a lencsében s
akkor elhagyja azt. Az ilyen mag azután a következő
év vetése idején tiszta a zsizsiktől és bízvást használható vetőmagnak. De megtisztítható az egyéves
vetőmag is annyira a zsizsiktől, hogy vetőmagul
bátran használható. E megtisztítás szénkéneggel történik. A vetőmagnak szánt magot zsákba szedve, még
januárius- és februáriusban meleg helyen (fűtött helyiségben) tartjuk és február végén, március elején
megszénkénegezzük. A szénkénegezés hordóban történik.
Egy-egy hektoliternyi űrtartalomra átlag 50—50 (ötvenötven) köbcentiméter (fél deciliter) szénkéneget kell adni,
hogy ölő hatása féltéllen és teljes legyen. A hordó egyik
fenekét kivesszük s a másik fenekére állítva, száját
jól betömjük és az abroncsokat megszorítjuk, hogy
a szénkéneg a hordóból ki ne szivárogjon. Ha a hordó
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jó, megtöltjük kétharmadnyira borsóval, tetejébe helyezünk valami mély tányért vagy lapos tálat, ebbe
öntjük a megfelelő szénkéneget s azután a hordót
kivett fenekével letakarjuk. Minthogy azonban a szénkéueg igen gyorsan alakul át gázzá s a hordófedőül
használt fenék mellett könnyen elillannék: ennek
megakadályozására e fedőt jól körül kell tapasztani
s azonkívül kővel, téglával e fedőt meg is kell nehezíteni, hogy a gáz a fedelet föl ne emelhesse és a
gáz ki ne szabaduljon. A tapasztáshoz erősen ragadó
agyag kell Míg a szénkénegezés folyik, vagy ahol
szénkéneg van. ott pipálni, gyújtót gyújtani tilos !
Ha kész a munka, akkor az így betapasztott hordó
24 óráig bántatlanul marad, azután ki kell gurítani a
hordót a szabadba, fedelét le kell emelni s a magot
száraz helyen ponyvára teregetni, hogy a szénkéneggáz elszálljon. Másfél óra múlva tiszta a borsó és a
lenese, s egy óra múlva már nem érezni rajta a szénkéneget. Az így megszénkénegezett magban nincs
többé élő bogár s a mag csírája sem szenved s aggodalom nélkül használható vetőmagul. Ha a zsizsikes
magot meleg helyen zsákban tartottuk, legjobb, ha a
szénkénegezni való borsót zsákostól tesszük a hordóba.
Nem kell félni, hogy a szénkéneg nem öli meg a
zsákba kötött zsizsiket, mert a szénkéneg gáza csak
úgy tódul be a zsákba is, mint akár a hordóba öntött borsó közé. Ajánlják a zsizsikes mag fertőtlenítésére a hőt is, mondván, hogy ha a zsizsikes borsót
a megsült kenyér kiszedése után a még meleg kemencébe vetjük, a zsizsik elpusztul. Minthogy a hevítés sok eshetőséggel van egybekötve s az eredmény
mindig kétséges, az a zsizsikes mag fertőtlenítésére
nem alkalmas. — 2. A feltett kérdés érthetetlen. Mit
ért ön a búza „beoltása" ellen ? Az üszög elleni védekezésnél a 2°/o-os kekgálicoldatot szokták használni,
amelyben a búzát jól megmossák. Megjegyzendő,
hogy igen célszerűnek bizonyult azon zsákokat, amelyekben a 2°/o-os kékgáliccal pácolt búzavetőmagot
kivisszük a szántóföldre, szintén beáztatni az oldatba,
s állandóan csak ezen zsákokat használni a csávázott
vetőmag elhelyezésére. A vetés befejezte után a zsákok tiszta vízben kimosandók. A búzának üszög elleni
pácolása (és nem „beoltása") többféleképen történik,
s ezek között a legjobb a Lmhart-féle eljárás, amely
szerint egy középen elvágott hordóban (amelyből
ilyenformán két kádat kapunk) 50 liter vízben 1 kgr.
kékgálicot feloldani, s azután a vetőmagot kézirostába
termi (mintegy 6—8 kilogrammot egyszerre), s azt a
rostával együtt alámeríteni az oldatban, s eközben
kézzel jól megdörzsölni a folyadékban levő magot.
Megmosás után kiöntjük egy tiszta helyre a magot,
vékonyan elteregetjük, s ha annyira megszáradt, hogy
elvethető, úgy azonnal elvetjük. — 1*. J. Borsodlíovaj. Kérdéseire lehetetlen e helyen kimerítően
válaszolni, mert akkor egy egész szakkönyvet kellene
leírni. Tessék Páter Béla dr. egyetemi magántanár,
gazd. akad. tanárhoz fordulni (címe : Kolozsvár,
gazd. akadémia), aki a gyógynövények termeléséről és értékesítéséről szakmunkát írt. Ezen nagyobb
munka kivonatban is megjelent, egy füzet alakjában az Erdélyi Gazdasági Egyesület könyvkiadóvállalatában (Kolozsvár), ahonnan (úgy hisszük, egy
koronáért) megrendelhető. — B. Gy. Sámfáivá. Az
élősövénynek alkalmasnak vélt bokrokat a földmív.
miniszter úrtól kedvezményes árban (alig néhány
fillérért bokronként) megkaphatja, de folyamodványt
kell beadni még f. évi december hó végéig. A magunk részéről azonban az ily hasznot nem hajtó és a
kert területéből sokat elfoglaló élősövényt nem tartunk észszerűnek alkalmazni. Ha már mindenáron
élősövényt akar létesíteni, úgy jobban ajánljuk a
szederfát (Morus alba L.) vagy a mogyoróbokrokat.
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Mindkettő hasznot hoz ; az előbbi szépen nyírható is.
Azonban sokkal okosabb dolog a kert területét kihasználni s inkább olcsó drótkerítést vonni a kert
körül. Az erre fektetett költség a megmaradt terület
kihasználásával értékesül. — W. Gy. Patkon. Kedvezményes árban (ingyen nem!) kaphat gyümölcsfákat, ha ebbeli kérelmével, amelyre 1 koronás okmánybélyeg teendő, legkésőbb december hó végéig
fordul a földmívelésügyi miniszter úrhoz. Hogy
mennyit ? az a készlettől függ. Esetleg 200 darabot
is kaphat az egyes fajtákból. Csak a gyümölcsfajokat
(alma, körte, szilva stb.) jelölheti meg, a fajokat
nem, mert azt, valamint a kiadatási helyet is, a földmívelésügyi miniszter állapítja meg. Méhcsaládok nem
adományoztatnak, méhészeti eszközök is csak korlátolt számban. Minderről különben Tanácsadó rovatunkban már számtalanszor volt szó. Tessék a f. évi
januári, februári stb. számokat átnézni. — Kántortanító. 1. Az előbbi üzenet Önnek is szól. Miért nem
olvassák a Néptanítók Lapját és annak mellékletét ?
Mit gondol, miért tartja fenn az állam ezt a lapot ?
Azért talán, hogy olvasatlanul a papírkosárba dobják V ! 2. A népiskolai szemléltető-eszközökből a régiek
már elfogytak, az újak pedig még nem adattak ki.
Tessék három hónap múlva újra kérdést intézni. —
S. A. Kusaly. 1. A barackfák és diófák terméketlenségének okát innen nem állapíthatjuk meg. írja le a
dolgot részletesebben és esetleg küldjön be egy-két
gallyat a növényélet- és kórtani állomásnak Magyaróvárra, ahonnan díjtalanul nyer felvilágosítást. 2. A
méhészeti eszközökre vonatkozólag már adtunk választ
e lap Tanácsadó rovatában. — G. M. Brezova. Forduljon kérelmével a nyitravármegyei gazdasági egyesülethez, illetve ennek útján az illető kerületi gazdasági felügyelőséghez (ezelőtt állattenyésztési felügyelőnek neveztetett). — M. Gy. Vágújliely. Mint állami
tisztviselő. 50 százalék engedmény mellett kaphat
gyümölcsfákat. A kérvényt ez év végéig okvetlenül
be kell nyújtani a földmívelésügyi miniszter úrhoz s
megjelölni, hogy milyen gyümölcsnemet óhajt. A
kérvényre 1 koronás bélyeg kell. — M. K. Kissziget.
A kérvényt legjobb a gazdasági egyesület útján benyújtani. Mellékelhet egy községi bizonyítványt arról,
hogy mióta méhészkedik kaptárakkal s hogy sikerrel
űzi a méhészkedést, amellyel buzdító példát ad a
község lakosságának. A kérvény a földmívelésügyi
miniszter úrhoz címzendő és bármikor benyújtható. —
A. K. Ercsi. Tessék beszerezni Páter Béla dr., akad.
tanár könyvét. Olvassa el a P. t7.-nek adott mai választ. — F. J. Zsámbék. 1. Az állami birtokokon
levő népiskolai tanítói állások ezidőszerint mind be
vannak töltve. A legutolsó pályázat f. évi augusztus
hó 15-én járt le. 2. A hirdetés a Budapesti Közlönyben, a Földmívelési Értesítőben stb. tétetik közzé.
3. Az oda kinevezett tanítók állami tanítók, de a
földmívelésügyi miniszter fennhatósága alatt állanak. —
P. L. Tiszolcz. A kérdéses tanfolyamok a kereskedelmi miniszter által rendeztetnek. Felvilágosítással
szolgál az illető kerületi iparfelügyelőség.

Tegyesek.
— Az iparostanonc-iskolák

kiállítása.

Mártonffy Márton iparoktatási kir. főigazgató az
iparostanonc-iskolák igazgatóihoz a következő
levelet intézte. Az „Iparostanonc-iskolai Tanítók
Országos Egyesülete" az iskolák fennállásának
25-ik évfordulóját ünnepélyes módon kívánja
emlékezetessé tenni. Ezt pedig akként tervezi,
hogy Budapesten általános kiállítást óhajt ren-
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dezni a tanulók iskolai és műhelyi munkálataiból.
Különös súlyt kell helyezni arra, hogy az iskolák
fokozatos fejlődése feltüntetve legyen, miértis,
ott ahol lehetséges, az iskolai dolgozatok retrospektív képét kell bemutatni.
A
kiállítás
huzamosabb ideig fog tartani, mely alkalommal
a tanítóságnak is módot akarnak nyújtani arra,
hogy az iskolákat érdeklő összes ügyekkel megismerkedjenek. Mindezekfolytán megkeresem az
igazgató urat s a vezetése alatt álló tantestületet,
hogy az iskolai munkálkodást felölelő s a kiállításon bemutatandó dolgokat már most kijelölni
szíveskedjék, úgy hogy a jövő évi május—június
hó közepéig elkészülve rendelkezésre álljanak.
A műhelybeli munkálatokról különösen arra kell
törekedni, hogy az egyes vidékeken elterjedtebb
s jelentősebb iparkészítmények mutattassanak be,
természetesen csak azok, amelyeket az inasok
készítettek. Erre nézve legcélszerűbb lesz. ha a
tantestület az ipartestület vezetőségét kéri fel a
kezdeményezésre, tervezésre, irányításra s általában véve az inasmunkák ügyeinek intézésére
Különösen is hangsúlyozni kívánom, hogy az
országos Egyesület az országos kiállítás ügyében
még csak a kezdeményezés stádiumában van és
annak megvalósítása a kormánytól nyerendő
engedélyhez van kötve. Minthogy egy ilyen
kiállítás nagy méreteivel tetemes anyagi kiadást
okoz, alig remélhető, hogy az ország súlyos pénzügyi helyzetében az összes szükséglet állami
segítségből fedezhető legyen, miértis az igazgató
urak s a felügyelő-bizottságok szíves figyelmét
arra is kikérem, hogy az iskolafenntartó hatóságok, kereskedelmi és iparkamarák és az ipartestületek anyagi támogatásáról idejében és megfelelő módon gondoskodjanak

— Homokhasználat kézmosáshoz. Vegyi
kísérletek alapján több külföldi orvos arra a
következtetésre jutott, hogy a kezek dezinficiálásánál igen ajánlatos a finomszemű homok. A
homok még a legnehezebb viszonyok között is
mindenkor beszerezhető, főzés vagy égeté? által
pedig könnyen és mindenütt sterilizálható. A
piszkot a felső epidermis rétegekről gyorsabban
és biztosabban eltávolítja, mint a kefe, különösen
akkor, ha egyúttal szappant is használunk. Számos,
előzőleg bacillusokkal inficiált kéznél, amely hatnyolc percig forró vízzel, káliszappannal és
homokkal megdolgoztatott, anélkül, hogy valamilyen antiszeptikumot alkalmaztak volna, majdnem teljes sterilitást értek el, amint ezt számos
oltási és tenyésztési kísérlettel kimutatták.
— Az ü l t e t é s r ő l . Az ültetésnél főszabályul
azt állapíthatjuk meg, hogy egy-egy kerti vetemény magvát nem kell mélyebbre vetnünk, mint
a mekkora ennek a magnak az átmérője. Ne
takarja vastagabb földréteg a magot, mint amilyen
vastag maga a mag. Ebben a tekintetben kivételt

4 4 . SZÁJI.

csak a hüvelyes vetemények tesznek, melyeket
mélyebbre kell vetnünk. Az általános szabály
azonban csak a középszerű talajra nézve áll. A
homokos vagy egyéb igen porhanyós talajban a
magot mélyebbre, az agyagos talajban kevésbé
mélyre vetjük. De befolyásolja a vetést az időjárás is, amennyiben esős időben nem kell olyan
mélyre vetnünk, mint szárazban. Az elvetett
kerti mag szereti, ha a vetés után deszkával
lepréseljük, de ne mulasszuk el előbb, kivált
kötött talajban, az elvetett mag fölé vékony
homokot vagy porhanyó televényföldet szórni,
mely a talaj megcserepesedését meglehetősen, akadályozza.

— Kerti pázsit trágyázására tudvalevőleg
igen kitűnő a jól kezelt, táplálóerőben magasan
álló, 3 éves komposzt, amely gazmagvaktól mentes. Ez, egyenletesen elterítve, lehetővé teszi a
pázsitnak dús és egyenletes növését. Alkalmas e
célra a kályhák, takaróktűzhelyek, kémények
korma is, mit legjobb a hórétegre egyenletesen
elszórtan alkalmazni, hogy olvadáskor egyenletesen juthasson a pázsit közé s foltossá ne válhasson annak zsendülése ós növése. Ha a korom
közé fahamu is keverhető, annál jobb. Kitűnő
még e célra a trágyáié, melyet legcélszerűbben
a hórétegre locsol fel az ember egyenletesen.
Ily lé hiányában mesterségesen trágyázható a
pázsit, pl. egy árra számított 4 — 5 kg. Thomasliszttel és kainittal, mit keverten szór fel az
ember, szintén minél egyenletesebben. Ha tavaszkor, a vegetáció megindulásakor, még 1 árra
1 kg -nyi jól elaprózott chilisalétromot is ad s
ezt havonként egyszer megismétli az ember, a
pázsit egész éven át, be a télig, kifogástalan
szépségben marad, feltevén persze, hogy annak
kellő öntözéséről és nyírásáról is gondoskodnak.

— Hány jércét tegyünk egy kakashoz.
E sokat vitatott kérdésre a szakemberek is tudvalevőleg sokféleképen felelnek. Általánosságban
azt leshet mondani, hogy ahol a baromfit szűk
ketrecben tartják, ott 3 — 5 jérce elég egy
kakasra, rendes baromfiudvaron 6 — 8 jércét adhatunk egy kakas mellé, míg ha a baromfi a
mezőn, erdőn kedvére sétálhat és mozoghat,
egyetlen kakas mellett 12 —15 jércétől is termékenyített tojást fogunk kapni.
Tartalom. Tanítók a szociális munkában. Meskó
Pál. — Magyar Társadalmi Múzeum. Lakatos Lajos.
— A házi-ipari szövetségről. Kóhányi Gyula. — A
törköly- és seprüpálinka főzése. Győry Elemér. —
Nevelés a szociálizmus szolgálatában. Czirbusz Endre.
— A pálinka mint munkabér. Moravitz Lajos. —
Pihenő: Szőlőhegyen. Finta Sándor. Búzakalász.
Porse Vilmos. Hová lett a magyar nóta ? Bac/dy
István. Misi. Köveskúti Jenő. — Gazdasági Tanácsadó.
— Vegyesek.

Felelős szerkesztő: Benedek

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Új népiskolai Értesítő-Könyv.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium az állami népiskolák
részére új beosztású Értesítő-Könyvet adott ki.
Ezen új Értesítő-Könyv a m. kir. tud.-egyetemi nyomdánál kapható.
Bolti ára 18, nettó ára 14 fillér. Minden megrendelőnek nettó-áron
szolgáltatjuk ki s a pénz előleges beküldése mellett, portómentes iskolai hatóságok és intézeteknek, portómentesen küldjük meg.
Mutatványpéldányokat nem szolgáltatunk belőle ki.
A ni. kir. tud.-egyetemi
nyomda
igazgatósága.

PÁLYÁZATOK.
A nyugdíjazás folytán üresedésbe jött zöldi községi jellegű, magyar tannyelvű elemi népiskolánál a
tanítói állás betöltendő. Fizetés : államsegéllyel 1000
korona, 2 szobás lakás, kerthaszonélvezet s failletmény, valamint iroda- és iskolaszolgatartási átalány.
Pályázati határidő: 1909. évi október hó 31. Az
iskolaszékhez intézett kérvények az iskolaszéki elnökhöz
küldendők. Zold, 1909. évi október hó 16-án. Olvashatatlan, iskolaszéki elnök.
(2016—II - 2)
Magyarkanizsára (Szeged mellett) róm. kath.
segédkántort keresek, aki miséket, temetéseket önállóan végezni képes. Fizetés: húsz korona utólagosan,
havonként. Mosatásra 4 korona. Gyertyajövedelem van.
Fűtés, világítás, lakás, élelmezéssel. Azonnal elfoglalandó. Kek Béla, főkántor.
(2023—II—2)
A m a r o s v á s á r h e l y i izraelita hitközség iskolájánál
az újonnan rendszeresített és 1910 január l-én betöltendő II. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : államsegéllyel kiegészített ezerkétszáz korona
törzsfizetés és négyszázhúsz korona lakbér. Pályázhatnak oly 30 éven aluli okleveles férfitanítók, akik
héber ismeretekben alapos képzettséggel bírnak, szigorúan vallásos, erkölcsös életmódot folytatnak. Előnyben részesülnek azok, kik a budapesti izr. tanítóképezdében nyerték oklevelüket, jó hanggal rendelkeznek és templomi énektanításra képesek, melyért külön
jövedelemre számíthatnak. Megválasztott csakis a
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr jóváhagyása
után foglalhatja el állását. A kellő családi állapotot
és esetleges működést feltüntető okmányokkal felszerelt folyamodványok alulírt iskolaszék elnökségéhez
f. évi november hó 21-ig beküldendők. Maros-Vásárhely, 1909 október hó 18-án. Lövy dr., iskolaszéki
elnök. Polacsek C. Vilmos, iskolaszéki jegyző.
(2040—III—2)
Pályázati hirdetmény. Az orlovátl (volt határőrvidék) községi elemi iskolánál üresedésben levő
tanítónői állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen
községi tanítónői állomással a következő évi fizetés
van egybekötve: 1000 korona fizetés, 3 öl kemény
tűzifa, 60 korona szénátalány, 1 hold szántó, 400 öl
kert, 10 korona irodai átalány, 72 korona iskolatisztogatási átalány s a gazdasági ismétlő-iskolai tanításért 146 korona 66 fillér. A kinevezendő tanítónő
köteles tanulóit egyházi énekre is oktatni s ezért a
hitközségtől 120 korona jutalomdíjban részesül. Felhívatnak pályázni óhajtó okleveles tanítónők, hogy a
torontálmegyei közigazgatási bizottsághoz címzendő,
1 koronás bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt folyamodványukat f. évi november hó 8-ig a megyei közigazgatási bizottságnak, Nagybecskerekre küldjék be.
A magyar nyelvben való szó- és írásbeli jártasság,
valamint a magyar honosság okmányilag igazolandó.
Nagy becskerek, 1909. évi október hó 16-án. Grézló,
kir. tanfelügyelő.
(2061—III—2)

A c s a t a j i ev. kántortanítói, magyar-tót tannyelvű,
1400 korona vegyes javadalmú állásra kellően fölszerelt jelentkezések november l-ig Biszkup Béla
lelkészhez Németgurab, u. p. Réte (Pozsonv megye)
küldendők.
(2011—II—2)
K i s z á c s r a (Bács) ág. hitv. ev., okleveles, tótajkú
tanító vagy tanítónő kerestetik. Fizetése: lakáson
kívül 1000 korona, készpénzben. Bizonyítványok nov.
13-ig lelkészi hivatalnak küldendők.
(2060—II—2)
A m á r é f a l v a i (Udvarhely megye, u. p. Székelyudvarhely) róm. kath. kántori és lU-ik osztálytanítói
állásra az iskolaszék október hó 31-ig pályázatot hirdet. Javadalom: a díjlevél szerinti forrásokból 750—
800 korona, államsegélyből 350 korona. Kántori próba
október 24-én és 31-én tartatik. Megjelenők előnyben
részesülnek.
(2026—11 - 2)
Pályázat. Hunyad megye dévai járáshoz tartozó
Popesd kisközségben újonnan szervezett községi iskolához tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma:
természetben 2 szoba, konyhából és kamarából álló
lakás ; államsegély 900 korona, a községtől 200 korona
és 8 méter tűzifa. A tannyelv magyar, azonban a
román nyelv bírása is ssfükséges. Oklevéllel s működési
bizonyítvánnyal fölszerelt pályázati kérvények november hó 10-ig alulírott címre küldendők. Alpestes, 1909.
évi október hó 18-án. Sarudy Elemér körjegyző,
iskolaszéki elnök.
(2039—II—2)
N a g y p a k a (Pozsony m.) róm. kath. iskolaszéke a
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma:
2 padlózott szoba, konyha, kamra, istálló, fakamra ;
6 hold szántóföld, 695 Q]-öl szérűskert; államsegély
422 korona; párbér 40 pozs. mérő rozs és 30 korona;
tandíj 265 korona; alapítványok után 13 korona;
mindennapi misék és stóla körülbelül 200 korona;
4 öl tüzelőfa, házhoz szállítva. Korpótlék államsegélysegélyből. Személyes megjelenés kívántatik, de az útiköltség nem lesz megfizetve. Kérvények november hó
15-ig Rácz János plébánoshoz küldendők, Nagypaka.
(Pósta és vasúti állomás helyben.) Választás november
10-án. Az állás azonnal betöltendő.
(2101—I—1)
A tordasi (Fejér vm.) evang. egyház nőtlen tanítót
keres iskolája I—III. osztálya számára. Javadalma:
600 korona készpénz, egy bútorozott lakószoba, négy
köbméter cserhasáb 43'76 korona értékben, 356 korona
államsegély s a szabályszerű korpótlékok. Kötelessége :
a tanításon kívül harmadvasámaponként és az ezeket
követő heteken az istentiszteleteknél kántori közreműködés. A pályázati kérvények f. é. november 15-ig
adandók be a tordasi ág. h. evang. lelkészi hivatalnál.
JánosBy Lajos, esperes.
(2106—I—1)
A í i l o t i l d - s z e r e t e t h á z b a n egy családtanítói állás
megüresedett. Évi díj 600 korona és teljes ellátás.
Kötelessége: 30—40 gyermek nevelése, oktatása.
Személyes jelentkezés kívánatos. Kérvények az igazgatósághoz Budapest, I., Budakeszi-út 8. Az állás
azonnal elfoglalandó.
(2102—1—1)
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A bátaszéki községi iskolánál újonnan szervezett
kettő tanítónői állomásra f. é. november 15-iki batáridővel pályázat hirdettetik. Kötelességek : egy mindennapi és egy általános, esetleg gazdasági ismétlő-leányiskolának az országos törvények és miniszteri rendeletek értelmében való önálló vezetése. Jövedelem: évi
1000 korona fizetés és 200 korona lakáspénz. Az
állomás 1910 január 1-én foglalandó el. A kellő bélyeggel ellátott folyamodványok, keresztlevéllel, oklevéllel,
szolgálati és honossági bizonyítványokkal felszerelve,
melyek vagy eredetiben, vagy közjegyzőileg hitelesített
másolatban melléklendők, a bátaszéki közs. iskolaszékhez intézendők. A gazdasági tanfolyamot végzettek,
egyéb minősítés számbavétele mellett, figyelemre
számíthatnak. Ha olyan választatik meg, ki gazdasági
tanfolyamot nem végzett, ennek végzésére köteles.
A tannyelv magyar. Romaisz Ferenc, iskolaszéki elnök.
(2104-1-1)
A budaszállási (Nógrád vm.) róm. kath. tanítói
állásra november S-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: kért államsegéllyel 1000 korona. Tannyelv:
magyar-tót. Köteles vezetni ismétlő-iskolát. Divény,
Szokolovszky Bence, iskolaszéki elnök. (2107—1—1)
Okleveles tanítónő helyettes vagy nevelői állást
sürgősen keres. „Tanítónő" jeligére. Poste restante.
Apátfalva, Borsod m.
(2108—11-1) ^
Állomást keres egy okleveles róm. kath. tanítónő;
mint helyettes állami iskolához vagy házhoz is elmenne, tanítónőnek. 30 korona havi fizetést és teljes
ellátást kér elemi, 40 koronát polgári tantárgyak
tanításáért. Az első levél „Törekvő, 222. sz." poste
restante küldendő Bokod, Komárom megye.
(2109—1- 11
Nyugdíjaiztatás következtében megüresedett s z ö l ő s ardóí ref. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik.
Javadalma: 7 hold föld, adót az egyházi pénztár fizeti,
15 köböl búza gabona, tandíj, fa, 360 korona államsegéllyel ezer koronára kiegészítve, egyszobás jó lakás,
melléképületek. Kötelessége: díjlevél szerint. Kérvények november hó 7-ig adandók be a ref. lelkészi
hivatalhoz Szőlősardóban, u. p. Szín, Abaúj-Torna
megye.
(1928—1—1)
A huttli róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat
hirdettetik. Jövedelem: államsegéllyel 1000 korona.
Kérvények november hó 26-ig küldendők Herbszt
László egyházkerületi tanfelügyelőhöz Proszékre, u.
p. Szielnicz (Liptó m.). Tót nyelv ismerete megkívántatik.
(2043-11-1)
Nagy uradalom részére kerestetik egy fiatal, nőtlen,
keresztény, némi gazdasági ismeretekkel bíró tanító, ki
délelőtt az illető majorban lévő 20—25 gyermeket
tanítja, míg délután a gazdasági irodában segédkezik.
Ajánlatok, fizetési igények megjelölésével, „Keresztény
2563" jelige alatt poste restante N a g y s z e n t m i k l ó s
kéretnek.
(2044—1—1)
A liptópálfalvi róm. kath. tanítói állomásra folyó
évi november hó 15-re pályázat hirdettetik. Ezen
állomás jövedelme : a pálfalvi hitközségtől évi 400 korona, negyedévi e l ő l e g e s részletekben; ugyanazon hitközségtől 20 p. mérő rozs ; Arvay Péter 1000 koronányi
alapítványának kamatja, 52 korona 72 fillér. A tanítót
a szükséges tűzifával ellátni köteles a pálfalvi hitközség. A folyamodványok, szükséges bizonyítványokkal
felszerelve, a pályázat napjáig Herbszt László proszéki
plébánoshoz, mint kerületi tanfelügyelőhöz küldendők
be, a liptópálfalvi róm. kath. iskolaszékre címezve
Proszékre, u. p. Szielnicz (Liptó megye).
(2067—1—1)
Kosztolnai evang. egyház pályázatot hirdet hrasnih e g y i tanítói, tanítónői állásra. Fizetése: államsegéllyel 1000 korona, nagy gyümölcsös házikert,
rendes lakás. Tannyelv: tót-magyar. Pályázatok Trokan
Sándor lelkészhez november 10-ig küldendők. Kosztolna, pósta Ó-Tura (Nyitra m.).
(2068—1—1)
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A 42-ik számban megjelent t o l n a é r t é n y i tanítói
pályázat november 10-ig kiterjesztetik. (2097-1-1)
Nevelőnek ajánlkozik érettségizett ifjú tanítójelölt,
szerény igényekkel. Cím : Tálossy József N a g y kanizsa, Petőfi-út 13.
(2099-1—1)
A Tarnaméra (Heves vármegye) község római
katholikus elemi népiskolájánál megüresedett II. rendes
tanítói állomásra pályázó, róm. kath. vallású, okleveles
tanítók az iskolaszékhez írt, keresztlevéllel, nőtlenségi
vagy házassági bizonyítvánnyal ós többi szükséges
eredeti okiratokkal vagy ezek hitelesített másolataival
felszerelt kérvényüket november 14-ig alulírotthoz küldjék. Javadalmazása : 1. az iskolai épületben 2 szobából s
konyhából álló lakás, udvar, kert, istálló; 2.800 korona
készpénz évi fizetés a hitközségtől, előleges havi vagy
negyedévi részletekben. A 2u0 korona fizetéstöbbletet
s esetleges korpótlékot államsegélyből kérjük. Kötelessége : a mindennapi iskola kijelölendő osztályait és a
gazdasági ismétlő-iskola fiú- vagy leány növendékeit
tanítani. Az iskolaszék által megválasztott és az egyházi főhatóság által megerősített tanító állását tartozik
azonnal elfoglalni. Tóth Gyula lelkész, iskolaszéki
elnök.
(2070—1—1)
Mucsényi (Nógrád) kath. tanítói állás betöltendő.
Javadalmazás: 1000 korona készpénzben. Választás
napja: november 11. Pályázati cím: Gallus Péter
plébános, Rapp (Nógrád).
(2071—1—1)
A d ó c z i f ü r é s z e i községi elemi népiskolánál a
tanítói állás betöltendő. Járandóságai: 120 korona a
községtől, 900 korona államsegély és lakás, vagy lakpénz. Róm. kath. vallású oki. tanítók folyamodványaikat Csellár József, iskolaszéki elnökhöz november hó
13-ig küldjék be. Tannyelv: magyar-német
(2072—I—11
V í z l e n d v a i (pósta: Szarvaslak, Vas m.1 róm. kath.
kántortanítói állásra november 11-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme: megfelelő lakás kerttel, tanítói
607 korona, kántori különféle forrásokból 534 korona,
egyházfii 142 korona. Kötelessége : egyik tanteremben
tanítani, az összes kántori, valamint a templomi
teendőkről gondoskodni. Nyelv: magyar-vend-német.
Iskolaszék.
(2073—1—1)
A bátai (Tolna vm.) öttanítós róm. kath. népiskolánál nyugdíjazás, illetve előléptetések folytán megürült negyedik sorszámú osztálytanítói állomásra
pályázat hirdettetik. Javadalma : 3 szoba-, konyha-,
kamra-, présház-, pince- és istállóból álló természetbeni lakás ; 10.800 H-öl szántóföld CLSS-61 koronái,
mely a folyó gazdasági évre 427 koronáért haszonbérbe
van adva; 12 m3 puha hasábfa (48"20 koronái; készpénz 600 korona; gazdasági ismétlő-iskoláért 142
korona; meszeltetési átalány 10 korona; államsegély
168 korona. A tanító kötelességei: az iskolaszék által
kijelölt osztályban a mindennapi és ismétlő-tanköteleseket tanítani, növendékeit naponta istenitiszteletre
vezetni s ott felügyelni, a kántori teendőket szükség
esetében díjtalanul végezni, körmeneteknél a kántornak segédkezni és a „Pécsegyházmegyei róm. kath.
tanítóegylet" tagjai közé belépni. Tannyelv : magyar.
Az állomás azonnal elfoglalandó. Fölszerelt kérvények
november 10-ig az iskolaszékhez küldendők. Választás : november 13-án. Személyes megjelenés s némi
énekpróba kívánatos. Báta, 1909 október 24. Györkő
Ferenc plébános, iskolaszéki elnök. Csankó Géza, iskolaszéki jegyző.
(2075—1—1)
A e s ö n g e i (Vas m.) evang. egyház második tanítói
állomására pályázatot hirdet. Fizetése : egyházközségtől 600 korona, havonként előre fizetve; egy és fél
öl kemény tűzifa; lakásul egy bútorozott szoba ; államsegélyből 355 korona. Kötelessége: a reábízott osztályok tanítása s a kántoriakban segédkezés. Jelentkezések, fölszerelve, november 12-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők.
(2082—1 — 1)
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A m. kir. pénzügyminisztérium kegyurasága alá
tartozó D i ó s g y ő r községi róm. kath. tanítói állomásra, .lemondás folytán, pályázat hirdettetik. A szabályosan bélyegeit kérvény és mellékletei, mint:
keresztlevél, oklevél, nötlenségi vagy (egyházi) esketési
és összes szolgálati bizonylatok a nm. pénzügyminisztérium címére, a miskolczi róm. kath. esperesi hivatalnak, Miskolcz (Mindszent), november hó 13-ig
küldendők be. Jövedelme: 1. Lakás, mely áll: kettő
szoba, konyha, kamra és szép kertből. 2. Fizetéskiegészítés címén a diósgyőri róm. kath. hitközségtől évenként 8 korona. 3. A kincstártól készpénzben, havi
előleges részletekben, 607 korona 66 fillér. 4. A kincstártól 8 hold és 910 [ > ö l szántó, 150 korona. 5. A
kincstártól 14'5,/iooo hl. kétszeres gabona, 168 korona.
6. A kincstártól 20 m:! tűzi hasábfa, 80 korona. 7. !/2
telek után járó erdő- és legelőilletmény 30 korona.
Összesen 1043 korona 66 fillér. Esetleges korpótlék.
Kinevezett tanító köteles: az igazgató által reábízott
osztályokat vezetni s a kántori teendőkben a kántort
akadályoztatása esetén díj nélkül helyettesíteni.
A diósgyőri róm. kath. iskolánál lemondás folytán
egy tanítónői állás töltendő be. Fizetés : tisztességes
lakáson kívül a hitközségtől 400 korona, államsegélyből 600 korona. Kellően fölszerelt kérvények az iskolaszékre címezve, november hó 13-ig főtisztelendő Kiss
László plébános úrhoz küldendők.
(2077—I—1)
Betöltendő a lemondás folytán megüresedett nyíregyházi-rozsrétbokori tanyai, ág. h. ev. népiskolai
tanítói állás, esetleg az áthelyezés folytán megüresedő
érpatakzsindelyesi ág. h. ev. előkönyörgő-tanítói
állás. Javadalmazás: a nyíregyházi tanyán : 800 korona
az egyháztól és 300 korona államsegély; Érpatakzsindelyesen: 200 korona az egyháztól, 400 korona
kegyúri és 400 korona államsegély, valamint mindkét
helyen természetbeni lakás. Állás választás után azonnal elfoglalandó. Pályázati határidő: e hirdetmény
megjelenésétől számított 5 nap. Kellően fölszerelt pályázati kérvények nagytiszt. Geduly Henrik lelkész,
iskolaszéki egyházi elnökhöz küldendők. (2078—1—1)
Ú j v á s á r kántortanítói állására való pályázat megújíttatik. Honéczy, lelkész.
(2083—1—1)
Pályázat a hiripiief. orgonista-kántortanítói állásra.
Javadalom: 1000 korona, államsegéllyel; kitűnő lakás
melléképületekkel, nagy kerttel; stóla. Kötelesség:
I—VI. osztályban mindennapi tankötelesek tanítása,
orgonista-kántorkodás, lelkész helyettesítése kánonikus
órákon és szükség esetén. Pályázati okmányok 1909
november 20-ig alulírotthoz küldendők. Személyes
jelentkezés ajánlatos, pályázó költségén. Állás december
1-én elfoglalandó. Hirip (p. Ombod, Szatmár m.), 1909
október 26. Kálmán Sándor, ref. lelkész. (2079—1—1)
Nolcsói ág. ev. tót-magyar tannyelvű tanítói állásra
november 15-ig pályázhatni. Jövedelme: 284 korona
az egyháztól, 716 korona államsegély. Folyamodványok az ág. ev. lelkészi hivatal címére, TúróczTuránra küldendők.
(2086—1—1)
I v á s k ó f a l v i (Bereg m.) gör. kath. kán tor tani tói
állásra pályázatot hirdetek. Törvénynek megfelelő
épületen kívül évi fizetés : 1000 korona, melyből
államsegély 880 korona. Pályázni óhajtók okmányaikkal és püspököm őnagyméltóságához címzett folyamodványaikkal Ivánkófalván, f. évi december 5-én
délelőtti órákban kéretnek megjelenni. Zákány János,
iskolaszéki elnök.
(2100—1 — 1)
Jásznagykűnszolnok vármegyében, D é v a v á n y á n ,
róm. kath. kántortanító mellé segéd kerestetik. Kötelessége : a kántortanítót minden teendőiben helyettesíteni, tudjon orgonálni, énekelni, temetést önállóan végezni, a kántortanító betegeskedése alkalmával az iskolában is helyette tanítani. Fizetése : mosás
és ágyneműn kívül teljes ellátás, havi negyven korona. A kérvények Póta Gyula kántortanítóhoz küldendők.
(2097—1—1)
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Pályázat. A n a g y n a r d a i (Vas megye) róm. kath.
kántortanítói állomásra, a vármegyei közig, bizottság
által jóváhagyott javadalmi jegyzőkönyv és 1905
november 19-én megállapított és eddig érvényben
lévő kántortanítói díjlevél alapján, folyó évi november hó 20-ig bezárólag, ezennel pályázat hirdettetik.
Jövedelme: 1. szabad lakás, két szoba, 1 konyha
1 kamra, 1 pince, 1 istálló; 2. készpénz a hitközség-'
tői 506 korona 40 fillér; 3. ingatlanok után 223 korona ; 4. karcbúza és -rozs 384 korona 08 fillér; 5.
failletmény minden háztól 2 korona = 144 korona;
6. Batthyány-féle alapítvány 25 korona 40 fillér; 7.
stólajövedelem 15 korona; 8. tandíj 117 korona 96
fillér, összesen 1455 korona 84 fillér. Ebből tisztán
tanítói fizetés 1248 korona 80 fillér, kántori 207 korona 4 fillér. A tanítási nyelv : magyar. A kántori:
horvát. A tanítói és kántori kötelességei és a jövedelem részleteiről felvilágosítást ad az iskolaszéki
elnök. A választásra, mely folyó évi november 21-én
lesz megtartva, személyes megjelenés kívántatik. A
kellően fölszerelt folyamodványok alulírt iskolaszéki
elnökhöz küldendők be. Nagynarda, 1909 október
27. Schápy József plébános, iskolaszéki elnök.
(2098—1—1)
N a g y k ö v e s d r e (Zemplén m.) ref. ideiglenes tanító
kerestetik. Fizetése : 30 korona havonta, teljes ellátás, ágynemű nélkül. Megválasztott köteles legalább
7 hónapot november 15-től kitölteni. Személyes megjelenés, oklevél, állandósításra előny. Pályázat iskolaszékhez intézendő.
(2087—1—1)

HIRDETÉSEK.

Játék a tanítók dolga,
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket használják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák
az I. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához,
az íij miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva,
osztályonként 6 koronáért, a III. és IV. osztályokéihoz
pedig egyenként 5 koronáért Zima Jánosnál Budapest, VII., Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg.
(1496—XII—9)
Hnszár Aladár iskolai könyv- és papírkereskedésében
Szatmáron kaphatók a következő — minden tanítóés tanítónőnek nélkülözhetetlen — művek:

Gyakorlóiskolai Kalauz
szerkesztette Bodnár Gáspár a ped. tanára, ára bérmentve 2 korona. Lecketerv a falusi, nem szaktanítós
gazdasági ismétlő-iskola részére, összeállította Tölgyesi Lajos. Ára bérmentve 90 fillér. Az összeg előre
küldendőbe.
(1674—VI—6)

POLGÁR SÁNDOR
orv. mü- és kötszerésznél
(Bpest, VII., Erzsébet-körút 50.)
legjutányosabban beszerezhetők
a legjobb találmányú s é r v kötők, összes betegápolási
e s z k ö z ö k és kötszerek, haskötők, egyenestartók, orthopédlal fűzők és járógépek,
valamint műláb és m ü k é z
saját műhelyében a legpontosabban készül. Képes árjegyzék
ingyen és bérmentve, csak megadandó, mily tárgy szükségeltetik.
(449—20—16)

45.
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Az

iskolák

fertőtienítése és portalanítása
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle Dustless"-szel
történik. E gzert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle üustless"-gyár:

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szír-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Telefon: 177—77.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-48—40)

Sérvben szenvedőknek!

SZÁM.

MOGYORÚSSV
CIMBALOM
kitüntetve: Budapest
1896, Pécs 1907, London
1908, Bécs 1907, aranyérmekkel és díszoklevéllel stb. Acél belső szerkezet feltalálója, szabadalmak a világ összes
kultúrállamaiban cimbalomra és gramofonra.
Hegedűosztály-vezető:
Bárány Dezső, híres mester. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak.
Kérjen árjegyzéket! Legnagyobb magyar cimbalomgyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, Rákóczi-fit 71.
(934—26—17)

Keleti-féle legújabb cs. és kir. szab.
sérvkötő pneumatikus gummipelottával, a legtökéletesebb a maga
nemében ! Nem csúszik, nem okoz
kellemetlen nyomást és rendkívül
kitűnő fekvése által felülmúl minden más gyártmányt. Arak : Egyoldalas 12 K. Kétoldalas 24 K.
Gummi görcsérharisnyák, egyenestartók, orthopédiai fűzők, testegyenesítő-gépek, műlábak, műkezek valamint a betegápolás és
betegkényelemhez való összes cikkek saját gyáramban legpontosabban készülnek. Nagy, képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
K E L E T I
1.,
orvosi műszergyáros, Budapest,IV.,
Koronalierccg-utca 17. A főtisztelendő szervita-rend zárdapalotájában. Alapíttatott 1878. évben.
(657—XII—6)

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA

tudományos műszerek gyára
Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Telefon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m.
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint.
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok,
kőzetek stb. Állami és nem állami iskolák legcélszerűbb bevásárlási forrása.
(25—26—22)

és harmónium - gyára
PÉCSETT.
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szerkezetű légnyomatú (pneumatikai)
orgonáinkat jutányos árak mellett,
művészies kivitelben. Baktáron
kitűnő hangil harmóninmok minden nagyságban (170 koronától 1000 koronáig). Mindennemű
javításokat, hangolásokat és átépítéseket olcsón vállalunk. Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
Alapíttatott: 1867. (655-26—12)

Stampay ének- és imakönyve,

Mielőtt liegedüt vesz,

(XVI. kiadás. 25G oldal. 24 oldalas kotta ingyen.)
amely 30 és 50 filléres kötésekben, tízre egy ingyen
példánnyal kapható Köbölkúton, (Esztergom rn.) jövő
tanévben áremelés nélkül bővítve lesz.
(1551—XX—4)

kérje a magy. kir. zeneakadémia házi
hangszerkészítőjének legújabb képes árjegyzékét, melyet ezen lapra hivatkozva
ingyen és bérmentve küld:

Marx és Mérei

készpénzért vagy részletfizetésre
legjutányosabb áron

EHRENTREU ÉS FUCHS
testvéreknél

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút

8/k.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Telefon 88—50.
(208—40—35)

orgona-

REMÉNYI MIHÁLY,
a

hangfokozó - gerenda

feltalálója,

Budapest, Király-utca 58.
Javítások szakszerűen, a legolcsóbb/
árak mellett.
REMÉNYI hangfokozó-gerendája által*
bármely gyengehangú hegedű vagy
gordonka sokkal szebb, erősebb hangot kap. Kezesség
minden egyes hangszerért.
(1200—30—13)
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja 1 lapot ragudén magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.

MINISZTÉRIUM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egyliasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG:
KIADÓHIVATAL:
BUDAPEST, VIU. KEB., BÉBKOCSIS-UTCA 16. SZlM.
MAGI. K1B. EGYETEMI NYOMDA, JL KEB., ISKOLA-TÉB 8.
K é z i r a t o k a t n e m ad.ixixlt v i s s z a .

Az iskolaügy szervezete.
(H—s.) Azt szokta szemére vetni a
magyar kritika közoktatórendszerünknek, hogy német szellemű. A német
befolyásolja a magyar jellem kialakulását. Ugyan ki hinné, hogy a német
neveléstudomány mestere a magyar befolyásnak tulajdonítja a német jellemalapjának megváltozását ? Pedig így van.
A jénai nyári tanfolyamon hallottuk
tavaly magának, Bein dr.-nak a szájából. Szerinte a német ember hajdanában zárkózott, visszavonult természet
volt. Szerette, ha egyedül lehetett. E
természetével szakítania kellett, mikor
rája csapott az ősmagyar. Egymáshoz
való közeledésre, tömörülésre kényszerítette a harcias magyaroknak fegyveres
támadása. Kőfalakat építettek védelmükre a németek. A bekerített helyeken megkezdődött köztük az érintkezés
és kifejezésre jutott az egymásra v u k >
utaltság. Kezdetét vette a munka megoszlása, a tárgyak csere-beréje, majd a
pénzforgalom. Új gazdasági és társadalmi vérkeringés indult meg.
A filozófus összefoglaló erejével jellemzi tudósunk a német kultúréletnek
fokozatos izmosodását. Szinte látjuk, hogy
bontakoznak ki a különböző iskolafajták
a korszakos eszmeáramlatok hatása alatt,
a naiv parokiális iskolától a tudomány
, ormán tündöklő egyetemig; hogy vegyül

enyhítően a gyöngéd elem szende mosolya a fickós világ szilaj hangulatába.
Elől jár Heidelberg, és a derék, a híres
Jéna vaskalaposnak bizonyul, mert utolsó
abban a sorban, mely a nőket szívesen
látja. Nem a tanár úr szava ez, hiszen
ha nem csalódunk, még most sem látja
nagyon szívesen a nők közszereplését.
De ha nem is rajong aziránt, hogy
tudományos képzettségben részesüljenek
a nők, azt elismeri, hogy alkalmasak a
nevelő hivatásra. Nem egyedül a családban, hanem az iskolában is. Helyteleníti azt a szokásos megkülönböztetést, hogy a család nevel, az iskola
tanít. Hiszen — úgymond — amikor
tanítok, befolyást gyakorolok a lélekre.
Es ez jó szerencse, mert manapság nincs
is abban a helyzetben a család, hogy
neveljen. Az igaz, hogy iskolánk jelen
való szervezetében egészen nem pótolhatja a család mulasztását. Nincs rá
érkezése. De azért mihelyt kilép a gyermek a családból s beteszi lábát az iskolába, rögtön be kell vonni a nevelés
hatáskörébe. Ennélfogva nagyon elhibázott dolog volna már az első fokon
megkezdeni a szakoktatást. Kombinálni
lehet az általános és szakműveltséget.
Pl. a tanítóképzés terén kell is. Az
előbbire öt évet szánjanak, utóbbira
kettőt a képzőben.

F.r?,ezett:l9.1ilr^2^
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lesz a népesség legszélesebb rétegére.
Ez a köznép rétege. Többnyire innen
nyúlnak fel a kimagasodó tehetségek.
Érdekes, bogy rendszerint kimerül a család, ha egy nagy-nagy embert termel.
Gondoljunk csak Lutherre, Schillerre,
Goethére. Előadónk önkénytelenül is
igazolja a német származású Herbertelméletet. Kritikája sem érdektelen. Szerinte a német iskolai szervezetnek az a
főbaja, hogy túlságosan merev. Az egyes
iskolai kategóriák úgy sorakoznak egymás mellé, mint a fasor fái. Hiányzik
a könnyed átmenet az egyik kategóriából a másikba. Nagyon korai időre esik
a pályaválasztás szüksége.
Ennek majd csak akkor kellene bekövetkeznie, ha tisztába jöttünk az ifjú
tehetségeivel és hajlamaival. Ezt a kritikát szóról szóra alkalmazhatjuk hazai
iskolarendszerünkre is.
r

Dicséri az Egyesült-Államok iskolai
szervezetét, mely nem téveszti szem
elől a gyakorlati életet. A négyosztályú
elemi iskola fölé helyezkedik a felső
népiskola négy osztálya. Következik utána
ugyancsak négy-négy évfolyammal a reáliskola és a gimnázium (kollégium), illetve
főreáliskola. Mindezek tetején áll az egyetem. Együttesen nyer oktatást e tanintézetek mindenikében a két nem. Az
együttesség elve megkönnyíti az iskolák
szaporítását. Ez igaz lehet. De ez csupán fiskális érdek. Csakhogy igazság
szerint az iskolai szervezet terén nem
a pénzügyi, hanem a neveléstani szempont dönt. A társadalmi érdek is ellene
fordul. Azt tapasztalják ugyanis ÉszakAmerikában, hogy a közös oktatás óta
hanyatlik a házasságok száma.
Rein újításterve nem idegen előttünk.
Tartson 6 évig szerinte a népiskola és
ugyanannyi ideig a vele szerves kapcsolatba hozandó középiskola, e fölé építsék a 4 évfolyamú egyetemet. A népiskolában a negyedik osztálytól kezdve
tehetségük szerint csoportosítsák a tanulókat. Tehát Rein dr. felcsap a mann-
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heimi zászló alá. A hat osztályra terjedő
népiskola, mint a középfokú tanulmány
előfeltétele, határozottan javulást jelentene. Már csak azért is, mert ezzel kitolódnék a nevelés céljával ellenkező és
szakmák szerint megosztott tanítás.

A gyengetekctségíí gyermekek
oktatása.
írta: Juba Adolf dr.
Már régóta készülök a Néptanítók Lapjában
e fölötte fontos kérdéssel foglalkozni, amelyet,

amióta a kisegítő-isicolák és -osztályok intézményét Németországban és Svájcban tanulmányozni alkalmam volt, soba sem vesztettem
szem elől. Nem elégedtem meg azzal, hogy a
Pedagógiai Társaságban egy egész monográfiát
olvastam fel (megjelent a Magyar Pedagógiában),
hanem minden évben azokban a magyar városokban, ahová az iskolaegészségügy és testnevelés tanulmányozására kiküldettem az Orsz.
közoktatási tanács részéről, a mérvadó körök
figyelmét mindig felhívtam a gyengetehetségü
gyermekek szomorú sorsára és a kisegítő-iskolák
és -osztályok fölötte nagy szükségességére. A
Néptanítók Lapjában (39. sz.) Hercsuth Kálmántól megjelent közlemény alapján arra kérem e
lap szerkesztőségét, hogy e kérdést megbeszélés
tárgyává tegye, hadd sikerüljön nálunk is megfelelő módon terjeszteni ezt az intézményt.
Mindenekelőtt teljesen egyetértek ama szomorú sors ecsetelésével, amely az ilyen gyengetehetségü fiúk osztályrésze; csak azzal kívánom
megtoldani, hogy az ilyenek, a katonasághoz
kerülve, épen fogyatékos figyelő és emlékezőképességük miatt nagyon sokszor kíméletlen
bánásmódban részesülnek, s hogy mások által
könnyen befolyásolható gyenge akaraterejük
miatt a szigorú szabályok megszegésére könnyen
rábírhatók. Nem is csoda, hogy az öngyilkos
katonák egy jórésze ezekből kerül ki. A gyengetehetségü leányok pedig a prostituáltak legnagyobb százalékát szolgáltatják. Nem lévén
akaraterejük, erkölcsi érzékük nem lévén kifejlesztve, nem állván kellő felügyelet alatt, csak
hamar a bűn és nyomor lejtőjére kerülnek. A fiatalkorú bűntettesek között az ilyen gyengetehetségűek igen gyakoriak, és ha e bűnösök számát
lényegesen csökkenteni akarjuk, akkor agyengetehetsegűek tanítását rendezni, későbbi életsorsuk
irányítását, figyelemmel kísérését megfelelő közegekre kell bízni. Az, amit a népiskola tanítója
az ilyen gyermekekkel tehet, az bizony édeskevés ; legjobb bizonyság erre Hercsuth Kálmán
igazi jóindulattól teljes cikke.
A haladás a gyógypedagógiai oktatás e terén
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azonban korántsem oly örvendetes hazánkban,
mint azt cikkíró egy kijelentéséből következtetni lehetne; ellenkezőleg, fölötte szomorú. Ama
nagyobb vidéki városokban, melyekben az évek
folyamán megfordultam, egyetlen-egyben sem
találtam kisegítő-osztályt, sőt még hajlandóságot
sem ilyenek felállítására. Pedig jártam Szegeden,
Szabadkán,Temesvárt, Lőcsén, Marosvásárhelyen,
Pozsonyban, Székesfehérvárt, Sopronban. Az
épen lefolyt patronázskongresszus alkalmával
illetékes helyen tudakozódtam, hogy hol vannak
ilyen kisegítő-osztályok, illetőleg iskolák. A nyert
értesülések szerint Budapesten, az állami kisegítőiskolán kívül, a főváros fenntart 12—13 kisegítőosztályt s ezenkívül csak még öt vidéki városban
van kisegítő-osztály, öt várossal pedig tárgyalások folynak.
Hogy e szám mily kevés, kitűnik a Poroszországra vonatkozó adatokból, ahol körülbelül
egy negyed évszázad előtt állították fel az első
kisegítő-iskolát: 1894-ben 18 porosz városban
volt 37 kisegítő-iskola 700 gyermekkel, 1901ben 41 porosz városban volt 21 kisegítő-iskola
4728 gyermekkel, 1906-ban 116 porosz városban volt 203 kisegítő-iskola, 13.102 gyermekkel.
Az osztályok száma 1901-ben 223 volt, később
már 588-ra emelkedett, 660 tanítóval. Maga
Berlin 31 kisegítő-iskolát létesített volt 136
osztállyal (136 tanítóval), melyekben 2181 gyermeket tanítottak, pedig Berlin egyike volt ama
városoknak, amely nagyon későn érdeklődött ez
intézmény iránt. S ne gondolja senki sem, hogy
a mi aránylag kisebb városainkban elég tanuló
ne lenne. A tapasztalat szerint minden 750,
legfeljebb 1000 lakos után egy-egy gyengetehetségű tanulóra számíthatni (Berlin 2 millió
lakosából 2181 ily gyermek került ki), tehát
Székesfehérvárott akadna vagy 30 — 35 gyengetehetségű tanuló, kiknek 2 osztály kellene;
Pozsonyban, Szegeden vagy 100, akikből egy
teljes kisegítő-iskola betelnék.
Már régóta keresem az okokat, amelyeknek
ez az igazán szomorú állapot tulajdonítható és
a következőkben tudtam megállapodni:
Mindenekelőtt a népoktatási törvény hiányos
keresztülvitele, még műveltebb városainkban is.
A hatéves mindennapos tankötelezettség jobbadára csak a papiroson van. Minthogy a tanulók
zöme a IV. elemiből a polgáriba vagy középiskolába megy, nem törődtek azzal a kisebbséggel, mely vagy már 10 éves korában kezd
inaskodni (titokban), vagy pedig egyszerűen
csavarog. Utóbbiak túlnyomóan épen a gyengetehetségüek. Most, hogy az állam nyomatékosan
követeli az elemi V. és VI. osztály felállítását,
minekutána megfelelő tantervet készíttetett az
Orsz. közoktatási tanáccsal, lassanként létesülnek
az V. és VI. osztályok a városokban, eleinte

3

kevés tanulóval. Mentől jobban fejlődik ki a
6 osztályú elemi, mentől több tanulót fog ez a
polgáritól és középiskolától elvonni, szóval mentől
inkább fog terjedni, a vérbe átmenni a hatéves
iskolázás, annál jobban fognak kiválni azok a
tanulók, akik társaikkal lépést tartani nem tudnak.
Egy másik oka a fent rajzolt szomorú állapotnak a tanulók felsőbb osztályba lépésének
a könnyűsége. Már az igen gyenge tanuló lehet,
akit magasabb osztályba nem engednek föllépni,
akinek tehát az osztályt ismételnie kell. Sőt,
nagy meglepetésemre, olvastam e lapok hasábjain
olyan véleményt is, hogy e tanulókat, előmenetelükre való tekintet nélkül, tovább viszi, abban
a hitben, hogy valami csak ragad reájuk okosabb, jobb észtehetségű kortársaikról. Amely
iskolában az az elv nem érvényesül, hogy a
tanuló, aki a tananyagot el nem sajátította,
felsőbb osztályba nem léphet, bármily idős,
abban soha sem lehet megnyugtató módon, a
laikus szülőket is meggyőzően, a gyengetehetségűeket a kisegítő-iskola számára biztosítani.
Hiszen általános szabály, hogy az a gyermek
való a kisegítő-iskolába, aki az egyévi tananyagot rendes iskolába járás mellett sem végezheti el
két év alatt.
Harmadik oka ez intézmény ki nem fejlődésének e kisegítő-iskolák hovátartozósága. Hogy
miért, még manap is rejtély előttem, a kisegítőiskolákat kivonták a rendes iskolahatóságok
fennhatósága alól és a gyógypedagógiai intézetek közé tették, holott ennek az intézménynek
a népiskolával kell szoros összefüggésben lennie.
Hiába állított fel az állam kisegítő-iskolát, hiába
létesített tanfolyamot tanítók részére, akik
hivatva lennének kisegítő-iskolában működni,
hiába vállalja el — amennyire a költségvetés
megengedi — a kisegítő-iskola tanítójának fizetését, míg a községek csak az anyagi kiadásokról tartoznak gondoskodni. A haladás valóban
csigahaladás és ilyen is marad mindaddig, míg

a tanítóvilág érdeklődését széles körien fölkelteni és fenntartani nem sikerül.
Az érdeklődés fölkeltése ma nincs meg. Az
állam a törvényhatóságok fejeivel egyenesen
érintkezik, ezeket szólítja fel ilyen iskolák létesítésére, vagy az állam által létesítendőnek anyagi
támogatására. Minthogy a törvényhatóságok fejei
ezt az intézményt nem értik, annak szükségességétől áthatva nincsenek, semmiféle terhet elvállalni nem hajlandók, hanem az államra tolják
az összes költségeket. S ha ilyen iskola mégis
létesül, az állam által oda kinevezett tanító
idegen élem az illető város tanítóságában, akinek ítélkezését a kisegítő iskolába föl veendők
fölött bizonyára sokszor rossz néven veszik a
kollégái. A megfelelő viszony közöttük ki nem
fejlődvén, az ilyen kisegítő-iskola fejlődni jmtud.
7
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Egészen másképen keletkeztek a német kisegítő iskolák. Az egyik városban egy lelkes
tanító felkarolta az ügyet, ismertette az intézményt, híveket szerzett neki kollégái között,
kimutatta szükségét a vezető tényezők előtt,
fölkeltette a városi urak hiúságát, hogy vagy
más várost megelőzzenek, vagy a szomszédos
város mögött el ne maradjanak. Az a tanító,
aki így lelkesen felkarolta ez intézményt, vezetője lett az első kisegítő-osztálynak, tekintélyt
szerzett kollégái előtt és mindinkább abba a
helyzetbe jutott, hogy vezetője lehetett az egész
ily iskolának. Az az előny, ami belőle saját
személyére jutott, hogy t. i. kis létszámú (15—
20 tanulós) osztályban tanít és személyi pótlékban részesül, csak csekély kárpótlásnak tekinthető sok fáradozásáért.
Erre kell nekünk is törekednünk, ha célt
akarunk érni. Részemről a testtanomban (tanítóképzők részére) külön cím alatt ismertetem
ezeket az iskolákat. A tanító- és tanítónőképzőkből olyan jelöltnek kijönnie nem volna
szabad, ki ilyen iskolát nem látott közvetlenül.
A működésben levő tanítóságnak, a kir. tanfelügyelőknek pedig tovább kellene feszegetniök
s dűlőre vinniök e kérdést.
Legújabban még egy más fórum keletkezett,
melyet az ügy érdekében célszerűen lehet és
kell felhasználni. A már szervezett és még
szervezendő patronázsok egyik főfeladata a
bűnözés megelőzése, különösen a fiatalkorúak
között. Ezt pedig legbiztosabban elérik, ha a
gyengetehetségűekre vannak figyelemmel, kik
— mint föntebb említettük — igen könnyen
kerülnek a bűn lejtőjére. A patronázsok érdeklődését kell tehát fölkelteni ily iskolák és osztályok létesítése iránt, az ő feladatukká kellene
tenni az ily iskolákból kikerültek további gondozását, vezetését, támogatását az életben, még
a katonaságnál is. Mihelyest egy patronázs teszi
ezt, követni fogja a másik és így hatalmas befolyásuk az ügynek meg van nyerve. Ajánlom
a tanítóságnak, hogy ez irányban tegyen kísérletet.
A patronázsok érdeklődésének felkeltése kétszeresen hasznos. Először hasznos, mert erkölcsi
támogatásukkal sokkal könnyebben megy az
iskolák létesítése, másodszor meg anyagi támogatásuk sem megvetendő dolog, mert arról meg
vagyok győződve, hogy sokan csak a városok
szegénységével fogják elmaradottságukat e téren
megokolni, amit azonban nem hiszek el, mert
látom, hogy a városoknak sok mindenféle,
kevésbé szükséges dologra van pénzük, ha akarják. Egyébként az ily iskola költségei nem is
oly nagyok. E g y gyermek talán kétannyiba kerül,
mint egy rendes tanuló, miért cserében a város
a jövő egy terhétől szabadul meg.
Az eddigi gyenge siker e téren is arra indít,
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hogy próbáljunk már meg egy másik útat, azaz
hogy térjünk vissza az eredeti útra, amely külföldön is bevált. Vegyük ki a kisegítő iskolákat
és -osztályokat a gyógypedagógiai intézetek
kötelékéből, ügyeljenek rájuk a kir. tanfelügyelők,
létesítsék ez iskolákat a városok maguk, segítve
a patronázsok által, vezessék az ily iskolákat a
városok tanítói.

A modern földrajz iránya és célja.
(Lasz Samu dr. tanárnak az Országos Közegészségügyi Egyesületben tartott előadásából.)
— Második, befejező közlemény. —

A geográfusok vezére a legutóbbi két decennium jártán Ferdinand v. Riehthofen, aki korántsem üzent hadat, miként az avatatlanok tudni
vélik, a Ritter iskolájának; ellenkezőleg. Igaz
és nemes érdeméhez híven csatlakozott hozzá.

Megbecsülte a kiváló geográfusnak „ideális szemlélődő-módszer ét, mellyel az egyes-egyedül az
embert tekinti a geográfiái kutatás céljának és

feladatának", de egyúttal érvényesülést, tisztéletet szerzett a Humboldt fizikai és természettudományos irányának'.
Sőt tovább ment Humboldtnál. A geográfiának gyökerét ú j alapon, a geológia fundamentumán „a szó szorosabb, legnemesebb értelmében, beleágyazta az ős anyaföldbe."
így értelmezve, más fényben látjuk Richthofent, a „geológust", mert a földrajznak célját, feladatát senki tisztábban, élesebben nem
körvonalozta nálánál, miként azt leipzigi akadémiai székfoglalójában, a „Methoden und Aufgaben der heutigen Geographie" című szózatában olvashatjuk.

A modern földrajz mai napság — úgymond
Riehthofen — a Föld felületének: atmoszféra,
hidroszféra és litoszféra szerint való hármas
összeálakulásának és ezekkél a tényezőkkel öszszefüggő okozatos tüneményeknek tudománya.
E geográfiái tüneményeknek fiziológiájuk és
biológiájuk is van, sőt megvan a fejlődésük
törvénye is. E z t hangsúlyozza: Brückner.
Hogy ebben a díszes körben Richthofentől
sebtében Brückner-re térek s megvilágítva Richthof'ennek működését, az ő iskolája egyik jelesének, előbb a berni, most már a wieni egyetem földrajz-professzorának soraival magyarázom az antropogeografia és fizikai földrajz
pragmatikus kapcsolatát, annak két oka is van.
Hogy lássák az orvoslat tudományának mesterei, az én tisztelt tanárkollégáim, a „geológus o k é n a k nevezett geográfusoknak céljában tu-

datos működését. Lássák, miként illesztik a
modern geográfusok is kutatásuk keretébe az
embert, hogy megismerjék annak fejlődését ;
nemcsak a jelenét, hanem a múltját is.
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Richthofen, az oknyomozó geografia atyamestere, tizenkét esztendeig tartó nagy útjain
szerzett tapasztalatai alapján, tudásának imponáló nagyságával egyesítette a Ritter és Humboldt iskolájának irányát. Megbővítette és mélyítette azt, s bogy a földrajzi leírás nagy művésze mily szerenesés kézzel végezte működését, miként plántálja a geográfiái kutatásnak
és szemlélődésnek: „Führer für Forschungsreisende" című alapvető művében kifejtett elméletét a praxis terére, azt Kínáról szóló epokális munkájában bebizonyította.
Ez a Kináról szóló gigászi mü szinte páratlan a maga nemében. A tizennyolc tartományból álló óriási birodalomnak ismertetése volna
a feladata; ám az első hatalmas kötetnek javarészében Kinának a nagy ázsiai kontinenshez,
a környezetéhez való viszonyát tárgyazza, —
hogy így olvasóit Kina megismerésére előkészítse. S amikor így a bevezető-kötetében Ázsia
képét bravúros vonásokkal megrajzolta, a Kinára
vonatkozó irodalom fejlődésébe merül annak
második felében. Ragyogtatja tudásának sokoldalúságát s a szinte véghetetlen kútfőforrásokon végigkíséri a birodalom históriájának
fejlődését.
Csak a második kötetben tér rá a tulajdonképeni Kina tárgyalására, de ebben is csak
Eszak-Kinával ismerkedünk meg, míg a harmadikban a paleontológiát dolgozta fel. A
negyedik kötet megjelenését, sajnos, immár nem
érhette meg a nagy tudós.
A második kötetben mutatkozott be a hérosz,
a nagy Richthofen, tudásának teljében, magyarázva a térszín formáit s mindazon tüneményeket, melyek vele okozatos összefüggésben van-

nak — geológiai alapon. Testamentumát írta
meg ebben; a geografia tudományának örökbecsű kincsesházát.
Richthofen ezzel a korszakalkotó művével és
az érintettem Führer für Forschungsreisende c.
munkájával a geográfusok elméjét világszerte
megtermékenyítette.
Richthofen szellemi hagyatékának hűséges
gondozója az ő gyászba borult özvegye és lelkes tanítványainak serege. 1907 karácsonyára
jelentek meg az E. Tiessen kiadta
Kinai
naplói, melyek rendkívül érdekesen világítják
meg a sokoldalú kutató-utazónak munkásságát,
ki bár geológusként indul, de már akkor bizonyosodik geografnsnak.
A mult 1908. esztendőben immár Richt-
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természet és ember között való kölcsönhatásoknak érveit és oly rendkívül érdekesen utal
ezeknek a vonatkozásoknak históriai és gazdasági oldalára, az csakis vérbeli geográfus
lehet.
Ratzel mindegyik írása tele van megkapó,
magasan járó, elmés gondolatokkal és eszmékkel. Ratzel ezekhez válogatja, a megvilágosító
példáknak hosszú sorozatát. Ep ezért olvassák
az ő munkáit oly szívesen. De Richthofen igazi
természettudósként — a természettudós módszerével — utal arra a problémára, miként
terjedt el az ember a Földön. Elemző szemlélődéssel állapítja meg letelepülésének módját
és bebizonyítja, hogy a földrajz, jelesen az

ember geografiája sem egyéb természettudománynál. Kiapadhatatlan forrásból meríti megfigyeléseit és ezekből vonja következtetéseit. Imígy
tárgyazza az emberek számát, a raceokat és
törzseket, és okolja meg a népek és raeeok
elterjedésének és eltolódásának históriáját, az
államok, nyelvek és vallások hatalmi szférájával együtt. így ismerteti az emberek ökonómiá-

ját éz öntözőműveit. A forgalomnak elemzi
tényezőit; miként közlekedik az ember szárazon és vizén és hogyan éri az emberi kultúra
fejlődésének délélőjét.
És hogy rávilágítsak a sokszor közszájon
forgó „modern földrajz" többi vezéreszméire,
stációt kellene tartanom az orosz geográfusok

vezető mesterénél: Peter Petrovics Szemenoivnál, meg az olaszok maestrojánál: Giuseppe
Dália Vedova-nál. Nem állapodom meg náluk,
pedig az ősz Szemenow párját ritkító nagy földrajzi munkássága és az iskolájáé, mely a Richthofenével egy testvér, érdekes reflexéül kínálkoznék a Richthofen működésének. Sietve sietek,
hogy már csak nagy nemzetközi jelentőségénél
fogva is, még csak földrajztudományunk jelesé-

ről :

William Morris Davis-ről, Cambridge

Harvard-egyetemének kiváló professzoráról, az
amerikai geografus-iskola vezéréről, a berlini
egyetemnek a mult 1908—09. iskolaév első
felében — a Penck helyén cseretanáráról —
emlékezhessem.
Egykoron minálunk Dunántúl — a cseregyerekek divatja járta, hogy a német szóra
reákapattassuk a fiút vagy a leányt. Most
cseretanárokat, tudományt vált — az Ó-világ

meg az Uj-világ!

Sajnos, idő hiányában csak pár szóval utalhatok a nagy elme munkásságára, de keresni
hofennek a település és forgalom geográfiájáról fogom az alkalmat, hogy a zseniális geográfus— 1891 ben, valamint az 1897—98. iskolaév nak modern vezéreszméit a legilletékesebb hetéli felében a berlini egyetemen — tartott lyen : Földrajzi Társaságunk körében bemutatelőadásait is olvashattuk a dr. Ottó Schlüter hassam.
kiadásában. Aki imígy tudja fejtegetni, miként
Ehelyütt, a térszínformák ismerete nagy mesRichthofen ezekben az előadásokban teszi: a terének s a folyók fejlődése históriája szinte
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elérhetetlen analitikusának, ugyancsak „modern"
geográfusnak, csak néhány vezéreszméjére utalok,
í m e : 1877 — 1878-ban körülutazta a világot.
Megannyi kutató-útban s három decenniumos
mélységes studiumban érleli eszméit s próbálja
ki azokat a praxisban s vitatkozik fölöttük a
világ első geografusai társaságában.

.
A szisztematikus geografia, Davis felfogása szerint: a jelen geológiája, a geológia
pedig kiegészítője a letűnt geográfiák egész
sorozatának. Hangsúlyozza, hogy a két tudománynak magva elválaszthatatlanul fűződik
együvé. Egyik főkülönbségük egyrészt a geográfiái tények megközelíthetéséből ered és ez
a megközelítés a geográfiát a megfigyelés
tudományává avatta, — a másik főkülönbség,
hogy a múltban lezajlott eseményekhez, alakulásokhoz nem férkőzhetik hozzá, a direkt
észlelés — így aztán a geológia — a következtetés tudományává vált.
Azonban Davis, aki ily éles elmével fejtegeti az összefüggést és különbséget, nemcsak
az ember és a Föld közti kapcsolatot utalja a
földrajz körébe, hanem felöleli a Földnek min-

den életnyüváwuláshoz való viszonyát s megvilágítja azt a fejlődés fáklyájával . . . Változatos kölcsönhatásukban a földrajz keretébe
illeszkednek — a szerves és szervek híján való
elemek . . .
Davis működésében különösen két momentumra kell utalnunk: elméleti következtetéseire
és rendszeres kutatásaira. Következtetéseivel a
világ különböző vidékein szerzett megfigyeléseket vetette össze s így állapította meg „erosiocyklus"-át, melynek segítségével valamely vidék
fejlődésének történetében előre is pillanthatunk,
meg^ — hátra is!
Es ez a munkásság, már ebben a csipetnyi
vonatkozásban is, önkénytelenül a nagy Darwint
juttatja eszünkbe.
Ne is csodálkozzunk hát afölött, hogy Davis
előtt Richthofen
— kinek működésével az
amerikai tudós geográfusnak elméletei pompás
harmóniában vannak — szintén meghajtotta
lobogóját, írván — 1896 január 23-án a következőket :
„ . . . A tél folyamán nagy érdeklődéssel olvastam a Seine és Themse medencéjéről kelt írásait; nagy fontosságukat mindenki elismeri . . .
Az ön éles elméje és kutatásainak nagy alapossága a térszínformák, azonkívül a folyók történelme elemzésének mesterévé avatták ö n t . . . "
így vált Davis a geografia széles mezejének
vezérévé.
Magunk pedig, imígy a Richthofen és Davis
kutatásáig eljutva, talán halvány rajzban bemutattuk a modem geografia jeleseit s reámutattunk a modern geografia irányára és céljára.
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Ebből a perspektívából vizsgálva diszciplínáinkat és azok rendkívüli sokoldalúságát, lát-

juk, hogy a mai földrajz a legérdekesebb és
legbecsesebb tudományok mellé sorakozik.
Cholnoky Jenő dr. tüzetesen definiálja a modern tudományos geografia irányát, célját. Rendszerbe foglalja a Földről való ismeretágakat,
s minthogy a Richthofen megkülönböztette

litossféra, hidroszféra és atmoszféra szerint
„látszólag nem jut hely a szerves világnak",
negyedik szférául a szerves világot: az organoszférát osztja be s a négy szférát tárgyazza egyrészt a leíró, másrészt a fizikai földrajz keretében.
Meditálván imígy modern geográfiái irány
és cél fölött, önkénytelen az a gondolat ébred
lelkünkben, hogy respektálva a megemlített

elveket, mi leszen vájjon főcélja a magyar
középiskola földrajz-oktatásának ?
Az Erődi Béla dr. bölcseségével vezetett földrajzi reform-bizottságunknak tárgyalásai során
szépen, okosan kifejtette azt Simonyi Jenő
dr. Szebben nem is lehetne azt elmondani.
„Az iskolában csak az maradjon a főcélja:

Megértetni az emberi élet és annak színtere
közti kapcsolatot; áthidalni a természeti és történeti tudományok közti hézagot. — Az a nemzedék, amely a középiskolából kilép az életbe,
ismerje meg hazáját előre. Ismerje meg hazája
gazdagságát és szegénységét, szépségeit és tökéletlenségeit, szerencséjét és gondjait. Lássa, mit
hagytak rája az ősök ebben a hazában és mit
várnak tőle az utódok. Az elődök munkásságának eredményeit megismerve, megbecsülni
tanulja mintlétének alapját és szent emlékét. De
tájékozódjék aziránt is, mekkora tere lesz még
az ő munkásságának . . .

Ismerje meg a Föld többi országait és nemzeteit. Jusson tudatára, hogy azok miben támogathatják, miben veszélyeztethetik törekvéseinket ; miben méltók becsülésünkre, miben sajnálatunkra; mennyiben szolgálhatnak követendő
vagy intő például. Érdeklődjék a legtávolabbi
országok sorsa iránt is, mert maholnap közelebbről érinthet bennünket, mintsem képzeljük . . .

Lássa a térben együtt, amit a történelem és
a földtan az idők során mutat ..."
Vajha hallanák gyönge hangunkat, megvalósítanák ezt a mi forró óhajtásunkat szerte e
szép hazában tanító-testvéreink ezrei a közép-

iskolákban csakúgy, mint az elemi iskolákban!
Halhatatlan emlékezetű Hunfalvy

Jánosunk

a Humboldt és Ritter tudományos geográfiái
irányát egyesítette. Érvényesülést szerzett az
Elisée Reclus elveinek s ennek emberszerető
nagy szívével aranyozta meg a földrajznak tudományát s vitte azt tanítványai ezreinek lelkébe.
Szerette a tárgyát s szerette az embert; miként
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halhatatlan Reclus-nknek hagyatékából is az
örök emberszeretet szól a leikünkhöz és markolja meg a szívünket — mindörökre!
Lóezy Lajos dr. és geográfiái iskolája a
Richthofen építette fundamentumon áll; Richthofen geográfiái irányát követi, hogy céljához

A jelzett folyóiratban Schier József, egy
nagytekintélyű osztrák tanfelügyelő és ismertnevű író számos cikkben foglalkozik behatóan
azzal a kérdéssel, hogy mily pedagógiai és
didaktikai követelményeket támaszt a jelenkor
a gyermek első olvasókönyvéhez. Ennek kaphíven, a Föld három szféráját kölcsönös hatá- esána folyóirat jeles szerkesztője, Hintertv ildner
sukban megismertesse s „Humboldt lámpájával János Miksa, szintén tanfelügyelő, ki többször
csakúgy, miként a Bitterével", reávilágíthas- hosszabb tanulmányútat tett Magyarországon és
son a Föld szerves és szervetlen elemeire s alaposan és elfogulatlanul ismeri a magyar népoktatásügyet és kultúrális törekvéseinket, önzetlen
lege-legelői — az emberre!
Utalva a modern geografia irányaira és cél- jóindulattal meg kiváló szakavatottsággal tereli
jaira, látva a földrajz mezején lépten-nyomon a német tanítóvilág figyelmét a „ magyar fonomifeltünedező tájékozatlanságot, gyógyító orvos- mikára", mint az írás- és olvasásoktatás legkönyként a magyar társadalom és a közel jövőben nyebb, legbiztosabb és legkedveltebb módszerére.
talán, végre- valahára mégis egységes
magyar
Tekintve, hogy a Lajtán túl bennünket, testnemzeti középiskolának ütőerére kell tennem a vértelen magyarokat, nem igen szoktak elkékezemet, hogy mégis merhessem a betegség okát. nyeztetni, igaz örömmel kell üdvözölnünk HinFöl kell keresnem a magyar földrajz-tanítás terwaldner osztrák tanfelügyelő úr nemes akciómúltját, meg a külföldét s a magunk tanítá- ját s óhajtjuk, hogy a magyar néptanítóság
sának terveit; a régiebbekkel összevetnem a minél szélesebb körökben vegyen tudomást
mostanit, hogy ma, hűségesen referálva a föld- komoly és nagyjelentőségű tanulmányáról, amely
rajz tanítására irányzott reformmunkánk mind- egyik ékesszóló bizonyítéka annak, hogy mégis
egyik mozzanatáról, a reform során felhangzott csak kezdenek bennünket becsülni és elismerni
óhajokról, vágyakról és javaslatokról, valamint künn a nagyvilágban.
a szakavatott kezekből vett, nemzeti ideáljaink„Körülbelül 6—7 év előtt — írja a szernak s a speciális magyar iskolázásnak meg- kesztő — a magyar tanítógyüléseken előbb
felelő próbatervezetekről, azoknak hovaelőbbi csak félénken, tapogatódzva bukkant föl az új
megvalósításával: gyógyító írt helyezhessünk a olvasástanítás híre. Később egyre erélyesebben,
sajgó sebre!
egyre követelőbben hangoztatták a csodás fölfedezéseket, világot meglepő eredményeket s az
ú j módszer mindenütt, hol kísérletet tettek vele,
A foiioiiiimika hódítása
tényleg gyönyörű sikert mutatott föl. Az ügyAusztriában.
gyei kezdettek komolyan és behatóan foglalkozni, sőt a vallás- ós közoktatásügyi kormány
írta: Lakatos
Lajos.
A magyarságról, hazai intézményeinkről, nem- is nagy érdeklődést tanúsított iránta, s a makülönben kultúránkról is a külföldi lapok leg- gyarországi népoktatási intézetek hivatalos közszívesebben rágalmak és ráfogások kíséretében lönye: a Néptanítók Lapja szíves készséggel
szoktak megemlékezni. A magyar közönségnek nyitotta meg hasábjait az ú j módszer fölötti
megvan az a jó tulajdonsága, hogy elolvassa vitatkozásoknak és eszmecseréknek, többször
ezeket a rágalmakat, de nem üt vissza, s így egész mintaleckét is közölve, s így a fonominöveszti szarvát a magyargyalázó külföldi saj- mika egész Magyarországon rohamosan elterjedt.
tónak, melynek egy része rendszeres kultuszt
A főérdem Tomcsányiné
Czukrász
Róza
csinál abból, hogy a magyarságot kipellengé- mátyásföldi tanítónőé, ki lankadatlan buzgarezze. Persze, nem mindegyik külföldi lap ilyen. lommal küzdött és küzd a fonomimika megVan már több olyan is, mely őszintén és elfogu- honosítása és terjesztése érdekében. F á r a d h a latlanul iparkodik szóvá tenni a hazai kultúr- tatlan buzgalommal szedett össze és dolgozott
intézményeket és magyar tudományt. Ezektől föl jókora anyagot, melyen metódikailag betermészetesen a bírálatot is jónéven vesszük. mutatta a magyar tanítóságnak emez újabb
Legutóbb az osztrák pedagógiai irodalom irány alkalmazását. Lelkesedéssel, ékesszólással
legkitűnőbb, legtekintélyesebb s a müveit kon- hirdette e tanításmód üdvözítő erejét: 1899-ben
tinensen legelterjedtebb orgánuma, az osztrák első, 1901'ben második kiadásban megjelent
„Fonomimikai előgyakorlatok az olvasás és írás
kultuszkormány által kiadott: „Zeitschrift fúr
das österreichische Volksschulwesen" című hiva- tanításához" című könyvében. Az 1902-ik istalos népoktatási közlöny emlékszik meg egy kolai év elején pedig „A magyar gyermek első
hosszú cikk keretében a magyar népiskola egy könyve" című tankönyvet bocsátotta közre.
kiváló és nagy értékű vívmányáról és fölhívja rá
Én — mondja tovább Hinterwaldner úr —

a német tanítóvilág figyelmét.

Magyarországon jártamban a véletlenség foly-
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tán ismerkedtem meg ezzel a módszerrel. Egy
magyar mezővárosban időztem s ott hallottam,
hogy a község fiatal tanítója ú j módszer szerint tanítja az írva-olvasást. S midőn módszere
felől kérdezősködtem, azt mondta, hogy ez fonomimika. A fonomimika kifejezés teljesen ismeretlen lévén előttem, röstelkedve tudatlanságom
fölött, megkérdeztem: Hát mi az a fonomimika ?
Nem tudtam magamnak megmagyarázni, hogyan
lehetséges az, hogy a fonomimikáról eddig mitsem hallottam? Megfoghatatlan volt előttem,
hogy a német és egyéb külföldi pedagógiai
lapok erről eddigelé abszolúte semmit sem írtak.
Nemsokára alkalmam nyílt egy magyar iskolai
vizsgán résztvenni, hol fonomimika szerint tanítottak, s a vizsga eredménye minden tekintetben, úgy az olvasási készséget, mint a tanítványok érdeklődését illetően oly fényes volt, hogy
a fonomimika iránt való kíváncsiságom folytán
az illető tanítók által beavattattam magamat a
rejtélyes metódus titkaiba. Minél jobban megismertem a fonomimikát, annál jobban növekedett iránta az érdeklődésem s annál jobban
elmélyedtem belé. Megszereztem a francia
Grosselin műveit is, és csodálkozva láttam azt a
szinte hihetetlennek tetsző tényt, hogy Franciaországban több mint két évtized óta szerepel
az ú j olvasástanítás metódusa, mely 16 év előtt
s újabban 6 év előtt aranyéremmel lett kitüntetve s Páris összes népoktatás-i intézeteibe be
lett vezetve. Ez a módszer Franciaországból

átszármazott Magyarországba s ott egész irodalmat teremtett s az iskolai gyakorlatban az
egész országban meglehetősen erős gyökeret
vert, míg nálunk — még a tanférfiak szélesb
körében is — még csak nevéről sem ismeretes!
Hinterwaldner úr érdekes és fölötte értékes
tanulmánya a következő szakaszokra oszlik:
1. Az én szerepem a fonomimikában. Melyben érdekfeszítően írja le, hogyan ismerkedett
meg ez új olvasástanítási módszerrel és lelte
föl annak kiváló hasznavehetőségét.
2. Az írva-olvasás módszerei. Ebben párhuzamot von a fonomimika és az ismert írvaolvasás-oktatási módszerek között.
3. Grosselin fono mimikája. Melyben azt mondja,
hogy az írva-olvasás e zseniális könnyedségű
metódusát: a fonomimikát, J a c o t o t földije, a
francia Grosselin Ágoston találta föl és tette
a gyakorlat számára alkalmassá.
4. A fonomimika a gyakorlatban. Számos
mintalecke bemutatásával.
5. A hangok összefűzése, szótagok alkotása
és szétbontása.
6. Az olvasás, az írás.
7. Fonomimika és kisdedóvó.

8. Ajánlás és hivatkozás a magyar sikerekre.

4 4 . SZÁJI.

Szavait ekkép végzi a lelkes magyarbarát:

„Célom nem más, mint a német tanítóvilágot
a magyar, nekem rendkívül becsesnek látszó
módszerrel megismertetni, minthogy a magyar
tanítók már évek óta örömmel élvezik annak
üdvös gyümölcseit. Vajha sikerülne nekem német társaim figyelmét a fonomimika módszerére oly mérvben felkölteni, hogy kedvet kapnának azt iskoláikban kipróbálni!"

Tanítók tanácsadója.
T. A tandíjkárpótlás ügyében követendő eljárás rendeletileg lesz szabályozva; tessék bevárni ennek kibocsátását. — Ma. Az érdekelt tanköteles 15. életévének betöltéséig köteles az ismétlő- vagy a gazdasági
népiskolát látogatni. Az a körülmény, hogy a polgári
iskola I. osztályát elvégezte, nem menti fel az illetőt
az ismétlő-iskola látogatásának kötelezettsége alól. —
Y. T. Afalva. 1. Arra nézve, hogy a nemzeti zászlót
az elrendelt napokon hány órától hány óráig kell
kitűzni, nem tudunk utasítást. Sok helyütt már előtte
való este tűzik ki és kinthagyják harmadnapig ; másutt
napkeltétől napnyugtáig. A lényeg az, hogy egész nap
ott lobogjon a zászló. 2. Ha van hely, a szülők kívánságára beírhatók a mindennapi iskolába az oly 12 — 14
éves tankötelesek is, akik még nem végezték el a
VI. osztályt. 3. Minden, az órarendben kitüntetett órát
meg kell tartani. Az, hogy a tanulók egy része hiányzik,
nem lehet ok arra, hogy egy másik csoport (osztály)
számára előírt tanítást meg ne tartsuk. — Czbgád.
Kivételesen még egyszer közöljük, hogy ingyenes taneszközök • engedélyezése iránti kérelmet legcélszerűbb
december hóban beterjeszteni a kir. tanfelügyelőséghez. A kérvény az iskolaszék nevében a vallás- és
közokt. miniszterhez címzendő. Mellékletei: a meglevő és a hiányzó taneszközök jegyzéke, a főszolgabíró
által láttamozott bizonyítvány az iskolafenntartó szegénységéről. A minisztérium csupán a legszükségesebb
taneszközöket engedélyezi, az e célra szolgáló hitel
keretében. — B. Gy. Bírta. A nyugdíjintézetbe való
fölvételt megelőző szolgálati éveit, ha ezért folyamodik,
most aligha fogják beszámítani s valószínűleg oda
utasítják, hogy kérelmét végellátása idején újítsa meg.
Hogy kaphat-e határozott kijelentést a beszámítást
illetően, arra pozitív választ nem adhatunk, miután
nem mi intézkedünk ügyében. Ha azonban végellátása
idején önre nézve kedvezőtlenül állapíttatik meg a
nyugdíjösszeg, módjában áll a közig, bíróságál panaszt
emelni. — K. F. Vvatta. A kinevezett állami tanítónak a hivatalos eskü letétele után van igénye arcképes igazolványra. A folyamodvány a Máv. igazgatóságához intézendő s ahhoz 1 db arcképet és 1 K értékű
póstabélyeget kell csatolni. A kérvényt illetékes helyre
a kir. tanfelügyelő juttatja el. — I). A. Czegléd. A
nőtanító árvái szülőtlen árvákul tekintendők, mivel az
apa a törvényben foglalt korlátozásnál fogva özvegyi
ellátásban nem részesíthető s róluk akképen gondoskodnak, mintha az atya özvegyi ellátáshoz igénnyel
bírna, vagyis kapják az özvegyet megilletendő ellátásnak '/e-át fejenként. Ezenfelül, mint szülőtlen árvák,
egyenként évi 50 K-t. A félévi járandóságot, vagyis
a volt tanítónő összes javadalmának félévi összegét,
az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 140. §-a alapján, a hitközség köteles kiszolgáltatni. Ezeken felül, föltételezvén a 10 évi beszámítható szolgálatot, az 1891. évi
XLIII. t.-c. 6. §-ában foglaltakhoz képest a férj igényt
tarthat temetkezési járulékra. — I. J. Lhybbe. Követelése jogtalan s így nem is érne célt.
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SZÉPIRODALOM.
A magyar szabadságharc vége.

Dal az unalomról.

A 60-ik évfordulón.

Oméltóságát, az unalmat,
Eleddig úgy ösmertem é n :
Mint a nagy urak hü barátját,
Ki nem is néz felém!

írta:

Úgy egyszer-másszor láttam én már
Yídám, családi zsúrokon;
S ültünk együtt sok irodalmi
Felolvasásokon.
De külön, én rám, rám se' nézett,
Nem kérdte azt se, ki vagyok,
S a nagy uraknak én szerényen
Bölesen békét hagyok.

Baloyh

V ál.

Egy hosszú emberöltő fekszik immár a magyar függetlenségi harc végső katasztrófája s a
mai nemzedék között. De Ausztriával vívott
akkori fegyveres küzdelmünk — más mederben
bár és más eszközök által — mindegyre tart.
Azért nemcsak történelmi emlék, hanem reális
tanulság is, amit Világos mezeje mindkettőnknek beszél.
1849 aug. 13 án zárult az egy évig t a r t o t t
párviadal Magyarország és Ausztria közt. Aznap rakta le fegyverét az aradi hegy alján
30 ezer honvéd — az utolsó tábori sereg a ma-

gyar véderőből — Oroszország előtt.
E s róla tudtam, hogy nagyúri,
Hogy finom és előkelő.
Sok fényes, sőt udvari bálon
A legfőbb rendező!
Tudtam, hogy sok, híres tudósok
Járnak karonfogvást vele,
S a császári találkozókon
Mindig van egy helye!
— Oméltóságát, az unalmat,
Eleddig így ösmertem én.
Az ördög hitte volna, hogy még
Szerelmes lesz belém.
S most pár nap óta, konfidensül
I t t ül mindig a nyakamon . . .
Mióta a modern poéták
Könyvét olvasgatom!
Szabolcska
Mihály.

E jellemző tény megfelel az erőpróba eredményének, melyre a magyar nemzet Ausztria
részéről provokáltatott. Tőle indult ki a támadás, hogy a történeti magyar államot saját tartományává igázza le; a hadjárat azonban nem
termett neki babérokat. Magyarország rögtönzött honvédelme, iskolázatlan tábornokai végét
tudták vetni az osztrák inváziónak.
Ausztria főserege, mely 1849 március elején
még a Tiszavonalnál állt, áprilban már a Vágig,
májusban a Kis Kárpátok alá s a L a j t h a
mögé volt kénytelen hátrálni. A Ferenccsatorna
mellől elvert délszláv határőrcsapatok utolsó
mentsvárukat ugyanekkor a Tiszatorkolat fölött,
a titeli fennsíkon keresték. Erdélyből már előbb
szorultak ki az ellenséges dandárok. Bukovina,
Moldva s a Havasalföld felé. Osztrák kézen
május első felében csupán Budavár, Arad, Temesvár, Gyulafejérvár s néhány kisebb erőd
maradt, kemény ostromzár alatt.
Mindez arra vallott, hogy Ausztria a játsz-

mát elvesztette és saját erejéből nem is lesz

Új hegedősök.
Vézna hangot, müérzelmet
Cincognak ma a modernek:
A szecessziós poéták.
Hajh, ezért feledjem én hát
Bús Lavotta mély hangjait
S a szilajtüzű Biharit,
Csermák, Rózsavölgyi lelkét —
Akik őserővel zengték ? . . .
E s Arany, Petőfi, Tompa
Egészséggel nyugalomba
Omiattuk menjenek? . . . Majd
Megnézhet'd akkor a magyart.
Túri

Sándor.

azt többé képes visszanyerni. Döntő bizonyítékot saját vereségéről azonban csakhamar ő
maga szolgáltatott a magyar fővezérnek: Görgey Artúrnak — Buda ostromakor.
Görgey nem akarta az osztrák fősereget a
Vágón túl üldözni s a háborút Ausztria területére áttolni. Ez inopportunus kísérlet lett
volna már csak azért is, mert az osztrák föld
a német szövetséghez tartozott, megtámadása
a német szövetségjogba ütközött s nemzetközi
bonyodalmakba sodorhatta a magyar ügyet.
Görgey tehát serege zömével inkább Budavár
ellen indult, úgy okoskodva, hogy az osztrák
főhad, ha még harcképes, a vár fölmentésére
bizton helybe jön, s akkor könnyű lesz rajta-
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ütni, ha pedig nem jön, s esni hagyja a várat,
ez harcképtelenségének beismerését fogja jelenteni.
A fölmentő osztrák sereg érkezésére persze
nemcsak Görgey várt, hanem a budai őrség is,
főleg Hentzi parancsnok, aki kétségbeesetten
védte a várat, hogy a szabadítók jöttéig tarthassa azt. Azonban hiába vártak mindketten
három héten át a nyolcnapi távolságban táborozó osztrák haderőre, — ez csak nem jött,
sőt meg sem kísérlé a jövetelt, hogy Buda
bírását Görgeynek újból vitássá tegye. Mert az
osztrák főparancsnok ekkora menet- és hadmüködési képességet nem tételezett fel csapataiban s kockázatosnak ítélt minden vállalatot
velük Magyarországon, mielőtt alaposan kipihenték magukat és újjászervezésük is végbement.
így vált kétségtelenné a magyar főhadiszálláson, hogy az osztrák fősereg valóságos dezolált
állapotban van. Görgey szemében a várvívás
ezek után azzal a jelentőséggel bírt, hogy az
osztrák hadvezetés presztízse, Ausztria tekintélye
rendül meg alatta, s a vár bevétele az ellenséges fősereg morális csatavesztésével lesz egyértelmű. Erre alapítá azt a reményét is, hogy
a háború Ausztria nyilvánvaló veresége után
már nem tarthat soká, s néhány ütéssel, amit
az osztrák seregre még mérni készült, kikényszerítheti az ellenségtől a békealkudozások megkezdését, mely aztán Magyarország és Ausztria
közt egészséges politikai kiegyezésre vezethetne.
Föltétlen tekintélye a hadseregnél, nagy népszerűsége az országban, az erős békepárt, mely
az ő égisze alatt az országgyűlésen alakult,
elég biztosítéknak látszottak neki, hogy e szándékát — a függetlenségi nyilatkozat dacára s
esetleg Kossuth Lajos ellenére is
keresztülviheti. Nem ingatta meg föltevéseiben az a hír
sem, hogy Ausztria készebb az orosz cárhoz
folyamodni segítségért, mint a magyarokkal
tárgyalni. Valószínűtlennek vélte ezt a megalázkodást a gőgös Ausztria részéről, mikor
van tisztesebb út a háború befejezéséhez, melylyel nem járna semmi szégyen, semmi lealacsonyító, egyedül lojalitás kell Magyarország
alkotmánya s megértés az egymás szövetségére utalt két szomszéd állam érdekei irányában.
Jellemző az akkori viszonyokra, hogy Ausztria inkább választá a másik útat. melyre ma
is röstelkedve gondolnak saját népei, — semhogy Magyarországgal kiegyezzék, amit tizennyolc évvel később nagy megpróbáltatások után
mégis csak megcselekedett; sőt Oroszországot
is belevihette az oktalan katonai konvencióba,
melyet azóta cárok és alattvalóik már számtalanszor megbántak.

44.

SZÁJI.

A hadjárat júniusban újból megindult. Nyugatról az osztrák sereg 170 ezer, északról és
keletről az orosz 190 ezernyi erővel tört Magyarországra. E 360 ezernyi fegyveres ellen
mi alig 160.000 honvédet állíthattunk. Az erők
ily aránytalansága, s az egyenetlen küzdelem
ettől fogva minden sikert a magyar ügyben
kizárt. Harcolni ugyan kellett, végső elszánt
sággal, de többé nem a győzelemért, mely
reménytelen volt, hanem a fegyverbecsületért,
mellyel az ügynek tartozánk.
Június derekán vették kezdetüket a hadműveletek s a katasztrófa csak augusztus közepén szakadt le a magyar hadseregre. Két
hónapig tartott tehát a honvédség ellenállása
két katonai nagyhatalom erőfeszítéseivel szemben, — sőt ha Komárom várőrségének harcait
külön számba vesszük, egy negyedévnél tovább,
így a becsületnek teljes mértékben elég tétetett.
E határnál tovább nem mehettünk, mert a
honvédcsapatok nagyon el voltak már csigázva,
s a nemzet teherbíró képessége is kimerült.
A termés szűkösen fizetett; abban az évben
nem igen vetettek s alig arattak: az országot
éhinség fenyegette, a lakosságot pedig a kolera
tizedelte meg. Ennyi elemi csapás láttára vétek
lett volna a háborút kinyújtani, mely semmi
jóval többé úgysem kecsegtetett. A semleges
hatalmak diplomáciai közbelépésére legkevésbé
sem számíthattunk: már az orosz invázió kezdetekor bebizonyult az akkori Európáról, hogy
nem törődik a népjoggal, még kevésbé velünk.
Azok a fantazmagóriák pedig, melyek szerint
guerilla-módon kellett volna Erdély hegyei közt
tovább harcolni a télen át, s kivárni a tavaszt,
hátha valami csodával kedveskedik, — túlságosan gyermetegek.
A nemzeti védelem utolsó kísérletei csupán
arra szorítkozhattak, hogy a szövetséges hadakat egymástól távoltartsák, előnyomulásukat
lankasszák s egyes seregrészekre magukat túlerővel rávetni igyekezzenek. Ezt az oroszok és
osztrákok nehézkes mozdulatai, lassú módszeressége s egymás iránt épen nem bajtársi
viszonya némileg megkönnyítették. Az osztrák
sereg féltékenykedve nézett az oroszra, hogy
nagyobb erejével a feladat és siker gyümölcseit
magának szedi le. Az oroszok lenézték az
osztrákot tehetetlenségeért, melyen csak gőgje,
falánksága és boszúvágya tesz túl. Haynau, az
osztrák fővezér, azt szerette volna, ha szövetségesei neki oldalvédül szolgálnak s a visszavonuló honvédsereget az ő útvonalába terelik.
Paskievich herceg orosz főparancsnoknak pedig
legkisebb gondja sem volt az osztrák óhajtásokra, őt egészen elfoglalták a saját sémái,
menettervei és élelmezési raktárai.
A magyar haderő június derekán aránylago-
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san oszlott meg az ország különböző harcterei
közt. Egy rész Erdélyben, más a délvidéken,
a harmadik Felső Magyarországon, a negyedik
a középső Tiszánál táborozott. A fősereg Görgey
alatt 70 ezer emberrel Komáromnál, a Csallóközben állt, hogy az osztrák hadat feltartóztassa úgy a bal-, mint a jobbparti Danavidéken. Itt akart ő az osztrákokkal leszámolni,
mielőtt az oroszok megérkeznének. Négyszer
mérkőzött velük négy hét alatt, a harmadik
csata kavarodásában fején súlyos kardsebet is
kapott; de az övénél kétszerte annyi ellenséggel szemközt a defenzívára kellett szorítkoznia.
Eközben az orosz had is kibontakozott a
Kárpátok szorosaiból s három vonalban ereszkedett a Mátraság s a Bükkség, jobbszárnyával a főváros felé. Mozdulatait az eléje küldött
gyér honvédcsapatok legföljebb szemmel tarthatták, megállítani nem tudták. A magyar hadak zöme Szeged körül volt összevonva Dembinszky alatt, hogy a kormány ez új székhelyét
oltalmazza s az alsó Tiszavonalat födözze.
Onnan kapta Görgey is Komáromba az utasísást, hogy hadtesteinek nagyobb felével a tiszai
harctérre siessen, akár a Dunántúl felől, az
osztrákok oldalában, akár a felvidék felől, az
oroszok hátában.
Görgey csak vonakodva engedett a kormány
rendeletének. Nem szívesen hagyta el Komáromot, mert előrelátható volt, hogy Haynau
seregestül szintén a Tiszához húzódik, mihelyt
Görgey nem köti _ le többé az osztrák hadat
Komárom alatt. Úgy is lőn. Alig vonult ki
Görgey három hadtesttel a várból a Duna balpartján, Haynau a jobbparti oldalon kelt útnak,
hogy a magyar sereget Pesten át megelőzze.
Július végével a szegedi tábor Haynaut kapta
az orosz helyett ellenségnek, Görgey pedig már
ekkor a Hernádnál járt s Haynau helyett az
oroszokkal hadakozott.
Merész felvonulása az invázió területén, kitérése Vácznál Losoncz felé, hegyi menete
Gömörbe, a Rima vidékére, átkelése a Sajón,
leereszkedése a Hernádhoz, útja Tokajon át a
Nyírségbe, onnan a Hajdúságba és Biharba
alig 30 ezer emberével 120 ezer orosz mögött,
átszakítva ezek etappe-vonalait, elsurranva hátvédük előtt, vagy halogató harcba állva az üldözőkkel, amit gyorsan kellett aztán félbeszakítani: mindez egyike volt a legszebb manővereknek, méltó párja a bányavárosokba
vezetett téli diverziónak.
Maguk az oroszok sem titkolták, mennyire
imponál nekik a vakmerően kigondolt s ügyesen végrehajtott mozdulat. Rüdiger hadtestparancsnok parlamentaireket küldött Görgeyhez, hol fegyverszüneti ajánlattal, hol fegyverletételre felhívással. De Görgey akkor sem
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bocsátkozott személyesen tárgyalásba, mikor a
Nyírségben a magyar kormány delegáltjaitól:
Szemere miniszterelnöktől és Batthyányi Kázmér
gróftól megtudta, hogy az ügyek az alsó Tiszánál mennyire rosszul állanak. Dembinszky a
szegedi hadállást Haynauval szemben feladni
készült, s Aradot nézte ki az összes magyar
hadak találkozó pontjának, hová a kormány is
átköltözött s ahol a döntő csata lesz megvívandó. A két miniszter vállalkozott ekkor,
hogy az orosz főhadiszálláshoz fordulnak, s
felajánlják a fegyverletételt a magyar alkotmány garantálásának föltétele alatt. De Paskievich fővezér a magyar miniszterek iratát
nem fogadta el; ellenben megbízta Rüdigert,
hogy Görgeyvel a föltétlen kapituláció iránt
tárgyalhasson, ha annc»k errenézve felhatalmazása van.
Görgey seregével a Hajdúságon át Biharba
s onnét Aradnak tartott, hogy Dembinszky hadainak kezet nyújtson s az utolsó nagy csatát
vele egyesülten megvívja akár az osztrák, akár
az orosz haderő ellen. E felvonulás közben történt, hogy Bem Segesvárnál csatát vesztett,
Dembinszky a szőreghi táborhelyet, Szeged
fölött, feladta s Arad helyett Temesvárnak
hátrált, Görgey hátvéde pedig Debreczennél az
oroszok fegyverétől elvérzett.
Most már minden attól függött, sikerül-e
Görgey és Bem csapatait idején Dembinszkyével
Temesvár alatt egyesítni, s hagy-e Haynau az
utóbbinak időt Görgey és Bem bevárására.
Görgey gyorsított menetben sietett Nagyváradra, onnan Aradra, s elővédét legott átkiildé a Maroson, hogy az összeköttetést
Dembiuszkyvel Temesvár körül fölkeresse.
Dembinszky azonban már aug. 9-én megütközött, mielőtt akár Bem, akár Görgey hozzája csatlakoztak volna. Gyönge vezérlete lankasztólag hatott az egész magyar seregre; a
sorok felbomlottak s a rendet a csata közben
megérkezett Bem sem volt képes többé helyreállítani.
A temesvári katasztrófa szükségkép maga
után vonta a világosit, mert a szerencsétlenül
járt sereg nem Arad felé hátrált, hol Görgey
még fölvehette volna, hanem Lúgosnak, be a
Szörény ségbe, ahol minden taktikai kötelék
megszűnt a csapatrészek közt.
Augusztus 10-én jött a lesújtó hír Aradra
Dembinszky és Bem vereségéről. Görgey levonta belőle rögtön a konzekvenciákat. Az
oroszok négy, az osztrákok két napi járásra
álltak Aradtól: alig 30 ezer emberével a sokszoros túlerő ellenében többé mitsem kezdhetett.
El volt tökélve véget vetni a céltalan vérontásnak, s letenni a fegyvert, de nem az
osztrák előtt, akit legyőzött félnek tekintett
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május óta, hanem az oroszok előtt, kiknek meg- !
jelenése adott a háborúnak végzetes fordulatot. ]
Azonban sietnie kellett szándékával, nehogy
Arad alá Haynau serege az oroszoknál hamarabb érkezzék.
Hogy teljes hatalommal cselekedhessék, rábírta aug 12-én Kossuth Lajost a lemondásra
s átvette tőle a szükséges meghatalmazásokat,
sőt rávette arra, hogy Aradot elhagyja s az
Aldunához még nyitva maradt úton Törökországba meneküljön. Megengedte egyben, hogy
a várból mindenki távozhat s szabadulását keresheti, aki nem akar a hadsereg maradványának s az államnak balsorsában osztozni. Aztán
haditanácsot tartatott s vezértársaira hagyta,
hogy a fegyverletétel kérdésében határozzanak.
A haditanács egyhangúlag mondta ki a kapituláció kikerülhetetlen voltát, de hozzájárult
a fővezér ama javaslatához is, hogy a hadsereg
csak az oroszok előtt tegye le a fegyvert, s ha
ez nem volna lehető, harcoljon meg az osztrák
sereggel az utolsó emberig.
Az orosz főhadiszállás elfogadta az ajánlatot
s intézkedett, hogy a Marosnál orosz csapatok
zárják el az osztrák haderőt az Arad várából
Világos felé húzódó magyar seregtől. A fegyverletétel drámája aug. 13-án délelőtt megtörtént. Négy nappal később az aradi vár is
az orosz hatalom előtt kapitulált, s Haynau
előcsapatainak, mikor odaközeledtek, orosz ezredek állták útját. Már-már összeütközésre került
köztük, s hajszálon múlt, hogy a szövetségesek
ellenfelekké válnak. A kiküldött orosz vezérkari tisztek tapintatos föllépésének köszönheti
Haynau, hogy ettől a blamázstól Ausztria megszabadult.
A világosi katasztrófa végzetszerűleg szakadt
Magyarországra, s árnyéka már ott borongott
a láthatáron, mikor Ausztria a katonai konvenciót Oroszországgal megkötötte. A nemzet
s a honvédsereg készen lehetett rá, hogy két
nagyhatalom fegyveres túlsúlyának nem bír
ellentállni. De a fegyverbecsületért helyt állt a
végsőig s tragikus sorsával a világ tiszteletét
vívta ki.
Ami ódium a nemzeti ügy akkori bukásáért
bárkire szállhat, mindazt Görgey Artúr férfiasan magára vállalta s hatvan év óta filozófiával viseli. Eljárásáról és okairól emlékirataiban
nyíltan beszámolt, s az avatott kritika Rüstow
tollával már 1860-ban odanyilatkozott ebben,
hogy „nur die gemeinsten Lumpe — deren
Zahl allerdings Legion ist — an der Wahrheit
dieser Darstellung zweifeln können". Mint hadvezér és politikus azon a nyomon járt, ahol a
magyar történelem többi szabadságharcosai, kik
az osztrák hatalmat fegyverrel kezükben Ma-

gyarország jogainak elismerésére s ennek békeaktáin megpecsétlésére kényszerítették. Görgey
is azért harcolt előbb szerencsés defenzívában,
majd diadalmas offenzívában, hogy Magyarországnak az Ausztriával való békességet szilárd
alapon megszerezze. Politikai szándékai az orosz
intervención megtörtek, de a háborút így is
egy maradandó intelemmel fejezte be Világosnál, beiktatva a történelem könyvébe, hogy
Ausztria katonai ereje s politikai felsőbbsége
Magyarországot nem volt képes meghódoltatni,
és fegyverét csak Oroszország beavatkozása
folytán rakta le. Ezzel eieget tett a múltnak,
elégtételt adott korának, — a többit a jövőre
bízta.
S a jövő igazolta várakozásait. Magyarországról az osztrák bilincsek másfél évtized múlva
lehullottak: Ausztria kénytelen volt azokat leszedni; saját érdekei, hatalmi presztízse kényszerítették rá, hogy Magyarországgal megbéküljön. Mióta e béke létezik, azóta van lendület mindkét állam életében, erősödött a
nemzetközi állás, növekedett a külső tekintély.
Világos komoly emlékeztető, hogy erre a
békére mindkét államnak mekkora szüksége
van. Eszébe hozhatja Magyarországnak, hol
tartanának ügyei, ha Ausztria nem provokálja
ama végzetes háborút; de figyelmessé teheti
Ausztriát is, mire jutott volna most hatvan
éve, ha elmarad az — orosz intervenció.

Egyesületi élet.
Iíultúrgyülések

Munkácson. A Bereg-

vármegyei magyar közművelődési egyesület és a
Beregvármegyei általános tanítóegyesület október
21-én Munkácson tartották meg évi rendes közgyűlésüket. Előbb a közművelődési egyesület
tanácskozott, azután a tanítók. A közművelődési
egyesület gyűlését Schiirger Ferenc beregszászi
áll. főgimnáziumi tanár, alelnök vezette. Jelen
voltak a vármegye s Munkács város vezető s
előkelő elemei közül sokan; a tagok zömét a
vármegyei tanítóság tette. A gyűlés jelentősebb
tárgyai voltak: a titkári jelentés felolvasása,
amelyből az egyesület nagyarányú kultúrmüködése
tűnt ki; a magyar beszéd tanítása s az ifjúsági
egyesületek szervezése körül érdemet szerzett
tanítók megjutalmazása. A jutalmakat elismerő- s
buzdítóbeszéd kíséretében Szentpétery Endre kir.
tanfelügyelő osztotta ki Szalag Hedvig badalói
tanítónőnek, Ilavasi János makkosjánosii, Knauer
József szolyvai, Nyarádi Lajos bátyúi, Biczkó
Mihály hátmegi, Balajthy István oroszvégi,
Czapári Endre nagylucskai és Kerekes Lajos
mezőkászonyi tanítóknak, illetve iskolaigazgatóknak.
Elhatározta a közgyűlés, hogy az ifjúsági egyesületek iránt való érdeklődés fölkeltése céljából
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az egyesületek vezetésébe az illető község intelligens elemeit is bevonják s az egyesület által
képviselt eszmék terjesztésére tervezett Gyermeknapok tartását jövő év március havában Kurucnap elnevezéssel Tarpán megkezdik. Egy megürült
választmányi tagságra megválasztották Nagy Lajos
beregszászi címz. igazgató-tanítót s elintézték az
adminisztracionális ügyeket. — A tanítógyűlés
a Himnusz eléneklésével kezdődött, mely után
Nagy Lajos alelnök mondotta el lelkesítő megnyitóját, amelyben az iskolai nevelés és oktatás
kötelességein kívül a nép szociális érdekeinek
munkálására kínálkozó területeken való apostolkodásra hívta fel tanítótársai figyelmét. Utána
Porcsalmy Lajos főjegyző terjesztette elő az
egyesület mult évi működéséről szóló terjedelmes
és ékesen megírt jelentését. Érdekes és igen
tanulságos felolvasást tartott Bihari Ferenc munkácsi főgimnáziumi tanár, internátusi igazgató,

A nép- és középiskola egymáshoz váló viszonyáról. Felolvasásában nagy pedagógiai tudással
és tapasztalattal kritizálta úgy a népiskola, mint
a gimnázium tanítói munkáját s a kettőnek az
egymás munkája értékelésénél megnyilatkozó felfogását, és arra a konklúzióra jutott, hogy a népiskolától nem szabad azt követelni, hogy a gimnázium előkészítő iskolája legyen, s ha a népiskola
az új Tanterv szellemében vezetett s ennélfogva
értelemben fejlesztett és tanulásra előkészített
gyermekeket juttat a gimnáziumnak, ennek azzal
tökéletesen meg kell elégednie. A felolvasást a
közgyűlés Szentpétery Endre kir. tanfelügyelő
felszólalása után köszönettel vette tudomásul.
További tárgyképen Bíró István ismertette a

Magyarországi tanítóegyesületek szövetségét s
annak alapszabályait. Javaslatot terjesztett elő a szövetségbe való belépésre. A közgyűlés a javaslatot
egyhangúlag elfogadta s ezzel összefüggésben
Porcsalmy Lajos előterjesztésében elfogadta az
alapszabályok módosítására vonatkozó javaslatokat.
A gyűlés végén elintézték az egyesület közigazgatási ügyeit s megejtették az általános tisztújítást,
amely szerint elnök: Nagy Lajos, alelnökök:
Bíró István és Szász Gábor, főjegyző: Porcsalmy
Lajos, jegyzők: Forgon Pál és Osztie István,
közpénztáros: Halmos Gusztáv, „Halász Ferenc
segítőalap "-pénztáros: Szalay István, lapszerkesztő :
Badics Mihály, könyvtáros : Árvay Bonaventura,
tanszermúzeumi igazgató: Nagy Kálmán lettek.
Az igazgató-választmányba is választottak 12 tagot.
A kettős gyűlés napjának estéjén a városi színházban az egyesület internátusi alapjának és a
helybeli iskolák szegény tanulókat segítő alapjai
javára jótékonycélú műkedvelőest volt, amelyet
a munkácsi állami iskolák tanítótestületei, tanítók
és más műkedvelők közreműködésével rendeztek.
Közreműködtek: Körösmezei Ilonka oki. tanítónő
Szélényi József ez alkalomra írt prológjának el-
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szavalásával, Pösclil Gyula keresk. min. műszaki
tanácsos hegedű- és gordonkajátékkal (Fenyves
Albert dr. városi tisztiorvos kísérte), Erdőhegyi
Ferenc szolgabíró magyar műdalok eléneklésével,
Lipeczki Katalin szolyvai tanítónő „A rongyos
koldus" című melodráma elszavalásával; Szabó
Endre alsóvereczkei, Baltovics Gyula nagylucskai,
Osztie István klaczanói tanítók és Nagy Zoltán
főgimnáziumi tanuló egy vonósnégyessel; Osztie
István még egy húmoros előadással; a munkácsi
dalegyesület két férfikarral. A műsor utolsó száma
egy 3 felvonásos látványos színdarab volt, melyet
elemi iskolai gyermekek adtak elő. A darab címe :
Imádkozzál és dolgozzál. Bíró István munkácsi
igazgató tanító írta ez alkalomra, ő szerkesztette
hozzá az énekszámokat s a táncokat is. A műkedvelőest fényesen sikerült. A színház tömve
volt a gyűlésre bejött tanítókkal s a helybeli
közönség egy részével. Minden szám művészi értékű
volt s nagy tetszést aratott, különösen a kis színdarab nagy tetszésben részesült. A színházból az
első estén kiszorult közönség részére az egész
műsort még egyszer, a színdarabot ezenkívül még
kétszer kellett megismételni. Ez az erkölcsi siker,
mely a tanítók gyűlését s az általuk rendezett
estét oly széppé s maradandó emlékűvé tette,
fényesen dokumentálja, hogy Beregien a köz-

oktatás : közvélemény.
X A Nagyszombatvidéki népnevelők egyes ü l e t e október 6-án tartotta meg évi rendes
közgyűlését Nagyszombatban, amelyet megelőzőleg szép ünnep keretében áldozott az aradi vértanuk emlékének. Reggel 9 órakor a Ferencrendiek templomában ünnepies gyászistenitisztelet
volt, melyet Báthy Lajos nagymácsédi esperesplébános mutatott be a Mindenhatónak. A gyászmisén az egyesület pap- és tanítótagjai teljes
számban vettek részt. Ezután négyes sorokban
felállva, vonultak ki a honvédemlékbez, ahol a
Himnusz eléneklése után Bocz Árpád tanító az
egyesület nevében hatalmas babérkoszorút helyezett az emlékre. A Szózat eléneklésével az ünnepély véget ért és az egyesület tagjai a polgári
lövölde helyiségeibe vonultak, ahol a közgyűlést
Jedlicska Pál nagyszombati érseki helynöknek a
hazaszeretetről szóló tartalmas, szép előadása
vezette be. Ezután elhatározták, hogy a félárú
vasúti kedvezmény tárgyában feliratot intéznek
a kereskedelmi miniszterhez, a képviselőházhoz,
s hogy e mozgalom hathatós támogatására a vármegye országgyűlési képviselőit is fölkérik. Továbbá elhatározták még, hogy az összes tanítói
fizetéseknek az adóhivatalokból való kiutalását is
kérni fogják. A bíráló bizottság jelentése után
következett a tisztújítás, melynek eredményekép
Bocz Árpád galántai tanító lett az egyesület ügyvezető elnökévé. A közgyűlést 100 terítékű társasebéd követte.
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Könyvesház.
* Népoktatási kérdések. (írta Dezső Lipót.
Nyomatott Wierner és Dávid könyvnyomdájában,
Máramarosszigeten. A könyv tiszta jövedelme a
Máramarösszigeten létesítendő Tanítók Internátusa
javára fordíttatik. Megrendelhető a szerzőnél. Ara
2 korona 30 fillér.)
Legjobban érdekelnek bennünket azok a könyvek, melyekben elméleti tudással felfegyverzett
gyakorlati emberek gondolatait ismerhetjük meg.
Messze vagyunk még a népoktatás számára kitűzött végső céltól, már-már belefáradtunk a legyőzhetetleneknek látszó akadályok leküzdésébe,
mikor előáll egy-egy elmélettel és gyakorlati
érzékkel egyaránt felfegyverzett ember, hogy
rámutasson a kivezető útra. Az ajánlott út olykor
járhatatlannak bizonyul, olykor előre nem látott
nehézségek tornyosulnak elénk, de a végeredmény
mindig az, hogy előre nyomulunk. Ezért olvastuk
gyönyörűséggel Dezső Lipót könyvét. Ha a könyvnek az volna az egyetlen eredménye, hogy újabb,
esetleg ellentétes gondolatokat váltson ki olvasói
lelkéből, akkor sem volt értéktelen.
A legfontosabb kérdéseket tárgyalja Dezső
Lipót. Első fejezete az iskolába nem járó tankötelesek beiskoláztatásáról és új iskolák szervezéséről szól. Ijesztő az iskolába nem járó tankötelesek száma. A deficites költségvetés felé
haladó magyar államra oly terheket róna a megfelelő iskolák építése és tanítói állások szervezése,
hogy az adott viszonyok között a lehetetlenséggel
határos a gyors és teljes segítség. Ezt mindnyájan fájdalommal ismerjük el. Ellenségeink és
azok a magyarok, kik hazánk elmaradottságát
akarják bizonyítani, fel is használják erre a célra
az iskolába nem járó tankötelesek megdöbbentően
nagy számát. Dezső kimutatja s e kimutatásával
lelkünket megnyugtatja, hogy ez a szám korántsem akkora, mekkoráról ellenségeink beszélnek.
600.000 tankötelesről beszélnek, kiknek a számára
új iskolákat kellene alapítani. De ebben a számban benne van az iskolába nem járó ismétlők
száma is. Az állások szervezésénél és az iskolák
építésénél csak a mindennapi tankötelesekre kell
tekintettel lenni, mert ha ezek számára van tanító
és iskola, természetesen van az ismétlőknek is.
Erre 6 1 0 0 tanító kellene Dezső számítása szerint.
Felhívja figyelmünket arra a körülményre, hogy
a beiskoláztatás még így sem volna teljes Sok
az országban az elszórt tanya, az ú. n. írtványi
telep, melyek családjai még akkor sem járathatnák
gyermekeiket a néha igen távoleső községbe, ha
a legnagyobb rajongás volna bennük az iskola
iránt. Ezek a gyermekek elvesznek a kultúra
számára. Dezső azt javasolja, hogy az írtványi
lakosokat tömöríteni kellene községekbe. Ez kivihetetlen. Az egyéni szabadság annyira nem
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korlátozható. Segíteni talán vándortanítók alkalmazásával lehetne, minimumra redukált tananyaggal.
A tanítás színvonalának és sikerének emelésével
foglalkoznak a könyvnek következő fejezetei: Az
egyenlő tanulás általános kötelezettsége, a négyosztályú elemi iskola és a továbbképző-iskola
szervezése. Az iskolai igazolatlan mulasztások
bírságolása. A zugiskolákról. A tanítóképzésről.
Részletesen nem foglalkozhatunk Dezső Lipót
könyvével, de kiemeljük e fejezetekből a következőket : Javasolja, hogy necsak az iskolába járást
mondja ki a törvény, hanem a tanulás általános
kötelezettségét is. A népiskolai anyag elvégzéséről
vizsgálaton számoljon be minden növendék. Az
iskolába járást nyolc éves korában kezdje a
gyermek, addig óvodába járjon és ott játszva
megtanulhat már írni, olvasni. Az új módszer
kevés nehézséget okoz. Az osztatlan iskolák
számára a nemzetiségi vidékeken tananyag-minimumot, tantervet, órabeosztást stb. kellene kibocsátani. E vidékeken az óvók nemzeti hivatást
töltenének be. A gyermekek szívesen járnának
oda, a szabad levegőn, játék közben jobban összeszoknának s a magyar nyelvet is könnyebben
tanulnák. Az elemi iskola elvégzése után továbbképzőbe járnának a gyermekek. Ez hat évfolyam
lenne. Az első három év alatt ismereteket sajátítanának el, a másik három év arra szolgálna,
hogy ifjúsági egyesületekbe tömörülve, komoly
munkával foglalkozzanak. Ez annál inkább kívánatos, mert az ifjúság a reá nézve legveszedelmesebb korszakban kevesebb kísértésnek volna
kitéve.
Az iskolai mulasztások korlátozására azt ajánlja,
hogy a szülőket közmunkával kell büntetni. Ez
mindig behajtható. Az ellenőrzés és a törvények
és rendeletek végrehajtásának megfigyelésére
szükséges volna a főszolgabírói hivatalt egy tanügyi előadóval kiegészíteni.
A tanítók műveltségének emelését úgy lehetne
elérni, ha érettségi után menne a növendék az
egyetemi és nagyobb városokban felállítandó
tanítói kurzusokra. Ezeken mintaiskolával kapcsolatban csak pedagógiára, filozófiára, pszichológiára tanítanák a jelölteket.
Sok érdekes kérdést fejteget még Dezső Lipót.
Szól arról, hogy a tanítónő férjhezmenetelekor
állásában meghagyandó-e. Javasolja, hogy a nem
állami tanítók kötelesek legyenek belépni a vármegyei tanítóegyesületbe. ír a nyári szünet felhasználásáról. Utolsó két fejezetében pedig a tanfelügyelői hivatal ügykezelésével és a személyzet
anyagi helyzetével foglalkozik.
Ebből az ismertetésből mindenki meggyőződhetik, hogy Dezső Lipót könyve felöleli a legtöbbször emlegetett és legfontosabb népoktatási
problémákat. Nem minden javaslatával értünk
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egyet s bizonyára így lesznek ezzel az érdekes
könyvvel olvasói is, de azt elismerjük és hálásak
is vagyunk érte, hogy Dezső Lipót ismét ráirányította a figyelmet a népoktatás bajaira s
néhány oly megoldást tár olvasói elé, melyeket
komolyan meg kell szívlelni.
* Két stilisztika. (Stilisztika középiskolák
és polgári iskolák számára. Irta Weszely Ödön.
Lampel R. [Wodianer F. és Fiai] r.-t. kiadása.
Ara 2 korona 40 fillér. Irály- és szerkesztéstan
polgári leányiskolák számára. írta Nóvák Sándor.
Átdolgozta Bognár Dénes dr. Ara 2 korona
80 fillér. A Franklin-Társulat kiadása.)
Sokan vannak, kik aggodalommal nézik a magyar
iskolák számára írott tankönyvek növekvő számát.
Sőt egyesek meg vannak arról győződve, hogy
helyesebb volna a versenyt megszüntetni s egységes tankönyveket megállapítani, vagy legalább
valahogyan korlátozni a tankönyvek számát. Mi
egyáltalán nem vagyunk ezen a véleményen.
Elismerjük, hogy vannak tárgyak, melyeknek
könyveit egységessé lehetne tenni bizonyos időre
az egész országban. Az így megállapított tankönyv hasznos is ebben a faji és vallási tekintetben széttagolt országban. De a legtöbb tárgy
olyan, hogy örvendenünk kell, valahányszor új
tankönyv dolgozza föl őket. Különösen áll ez
azokra a tárgyakra, melyeknek nem az a hivatásuk, hogy a nemzeti közszellemet teremtsék meg.
A szabad versenyben érvényesül a jobb. A
tanító és tanár azt a könyvet választhatja,
melyik egyéniségének ós tanítványainak legjobban
megfelel. Igazán ideális állapotnak tarthatnánk,
ha a városi gyermekek, kiknek ismeretköre lényegesen eltér a falusiakétól, más könyvből tanulnának, mint a falusiak és pusztán lakók. A feldolgozott anyagnak az előképzettségen kell felépülnie ; ez pedig nagyon is eltérő a városi és
vidéki gyermekeknél.
Fontos dolog ez az olyan könyveknél, melyek
két részből, elméletből és olvasmányokból állanak.
Weszely és Bognár könyvének elméleti részei
világosak, egyszerűek, rövidek. Hosszú meghatározások, részletezések nem terhelik meg a
tanulókat. Keveset adnak, de adják a lényegest.
Olvasmányaikban nem lehettek tekintettel a falusi
és városi gyermekekre, könyvük az országos
átlagnak szól. De mindkét tankönyv prózai és
verses olvasmányaira van megjegyzésünk. Az
olvasókönyvekben,
stilisztikákban,
poétikákban
levő olvasmányok részben az irodalomtörténetre
készítenek elő, részben az irodalom megszerettetésére és megismerésére valók. Osszeválogatásuknál tehát nagyon óvatosan kell eljárnunk. Egyrészt a lehetőségig az irodalom fejlődését is be
kell mutatniok, másrészt újabb íróinkat is kell
ismertetniök. Ha az iskola megáll a régieknél,
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elveszti kapcsolatát az élettel, mert az iskola
végzése után az ifjú sokat és sokszor fog hallani
azokról a költőkről, azokról a művekről, melyekről az iskolában nem hallott.
A Nóvák-Bognár-féle stilisztika (bár a szerző
se használná a helytelen és már idejét multa
írálytani szót!) verses olvasmányai között egyet
sem találtunk pl. Szabolcskától, Kiss Józseftől,
Endrőditől. Prózai olvasmányai között semmi
sincs Herczegtől, vagy Mikszáthtól, hogy másokat
ne is említsünk. Pedig hányan vannak, kiknek
szükségük volna erre, hogy a modern irodalomból megismerjenek legalább valami ízelítőt.
Weszely könyvében képviselve vannak újabb
íróink. De neki is hibául kell felrónunk, hogy
nagyon sok helyet szentel Faludinak. Elismerjük
Faludi érdemeit, de mikor az elbeszélésre nyujtunk
példákat, kevesebb helyet adunk neki, hogy nála
értékesebb elbeszélőink is érvényesülhessenek.
Mindkét könyv gondosan és áttekinthetően van
megszerkesztve; ismeri őket már jól a tanítóság
és tanárság. Most, mikor hetedik kiadásukban
jelentek meg, csak azért ismertettük őket, hogy
néhány megjegyzést fűzhessünk hozzájuk és általában néhány szót írjunk tankönyveinkről.

* A Magyar Könyvtár legújabb füzetei.
(Kiadta Lampel R. [Wodianer F. és Piai] r.-t.
könyvkiadóvállalata. Egy-egy szám ára 30 fillér.)
A Magyar Könyvtár füzeteinek népszerűsége
annak a bizonysága, hogy az irodalom mindig
szélesebb réteget hódít meg hazánkban. Nemzeti
szempontból ez rendkívül fontos. Kisfaludy Károly
korában még jóformán az írókból állott az olvasóközönség, s ez a kis rétege a nemzetnek műveltség és felfogás tekintetében nagyon is elvált a
többitől; ma az olvasás a nemzet nagy részének
lelki szükségletévé vált. A közműveltség emelkedése és az egységes nemzeti szellem kialakulása
várható tőle.
A Magyar Könyvtárnak része van abban, hogy
az általános műveltség terjed. Mindenütt kapható
olcsó füzetei megismertetik íróinkat, költőinket,
nemcsak a maiakat, hanem a múltéit is. Népszerűen írott tudományos értekezései, a külföld
és a klasszikus kor alkotásainak közzétételei
olvasóközönségünk ízlését finomítják, látókörét
szélesbítik.
Most újabb három füzetet adott ki a vállalat.
Az első angol ember 'munkája. Jenold Douglas
írta. Tizenkét családi jelenet van benne; az asszony
az aktív, a férfi a passzív szereplő. Benedek
Marcell dolgozta át. Az eredeti kedvességéből
fordítás közben semmi sem veszett el.
A második füzetben Kozma Andornak két
elbeszélése van. Kisebb novellák, melyek azonban
alkalmasak arra, hogy Kozma prózájáról képet
alkossanak azok is, kiknek eddig kevés alkalmuk
volt műveit olvasni.
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A harmadik füzet kettős szám. Horatius leveleit
találjuk benne, Paulovits Károly fordításában.
Ez a füzet elsősorban a tanulóifjúságnak szól,
de élvezettel olvashatja mindenki, kit a klasszikus
kor érdekel. Húmor és komoly gondolatok teszik
értékesekké Horatius leveleit. Különösen érdekes
a II. levél, melyben a költészetről, különösen a
drámáról ír. E levelét szokták ars poeticának
nevezni.
Az újonnan megjelent füzetek számai: 566,
567 és 568 — 569.
* Petőfi ö s s z e s k ö l t e m é n y e i . (A szöveget
ellenőrizte s bevezetéssel ellátta Kardos Albert.
Ara kötve 2 korona 40 fillér. Megjelent Debreczenben, Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatalában.)
Mióta Petőfi művei felszabadultak a kiadói
tulajdonjog alól, egymást érik a Petőfi-kiadások.
Fényes bizonyítéka ez annak, hogy színei nem
halványultak, érzelmei és gondolatai, szenvedései
és reményei a mieink. Oly friss, oly eleven
Petőfi költészete, mintha írójuk a mi korunk
gyermeke volna. Az őrlő idő, mely gyorsan
semmisíti meg előbbi korok nagyjait, az ízlésváltozás, mely áthághatatlan akadályokat állít
régibb költőink műveinek, Petőfi költészetének
nem ártott. Költeményei elindultak hódító körútra a nagyvilágba, elindultak azok felé a néprétegek és társadalmi osztályok felé, melyek
eddig megközelíthetetleneknek látszottak az irodalom számára. Műveltségünknek alaptényezőivé
váltak, nem is évülhetnek el, mert velük felfegyverkezve nézzük a világot.
Hegedűs és Sándor ízlésesen kiállított kötetét
Kardos Albert rendezte sajtó alá. Kardos Albert
látta el bevezetéssel. Az előbbi biztosíték arra,
hogy az igazi Petőfit kapjuk, az utóbbi, hogy
Petőfi életének hü rajzát, költészetének méltó
ismertetését olvashatjuk. A könyvnek e része
nem a megszokott száraz életrajzi adatokból álló
bevezetés, hanem valóságos tanulmány. Magyarország utolsó kóbor hegedősét magunk előtt
látjuk attól a pillanattól fogva, amint megindul
a szülei házból, hogy meghódítsa a világot.
Költészetének ismertetése oly tökéletes és világos,
amilyet csak olyan ember írhat, kiben nemcsak
tudás és írói készség van, hanem esztendők hosszú
sora alatt felhalmozott és elrendezett gondolatok
is. Petőfiről írtak már ragyogóbb nyelven, fejtegették költeményeit képekben gazdagabb stílussal,
tömörebb és világosabb magyarázatot azonban a
Kardos Alberténél alig képzelhetünk.

— Az E ö t v ö s - a l a p n a k lapunk útján 2 0 1 koronát küldött a Délmagyarországi tanítóegylet
törökkanizsai fiókegylete, alapítványuk gyarapítására. Az összeget az Eötvös-alaphoz juttattuk.
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SZÁJI.

rész.

Körrendelet.
110.864. sz.
1.
(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelői
kirendeltségnek.)
2.
(Fiumei kormányzónak.)
1—2.
Folyó évi július h ó 15-én 84.551. sz. a. kelt
rendeletem kiegészítéséül értesítem kir. Tanfelügyelő urat, h o g y az azzal kiadott ú j Értesítő
Könyvecskét a folyó iskolai évtől kezdve az
állami elemi népiskolák azon tanulói részére is
ki kell állíttatni, akik már a mult iskolai évben
is állami elemi népiskolában jártak. E z e n tanulók
ú j könyvébe azonban a megelőző években végzett osztályokról szóló évközi és évvégi értesítőket nem kell átmásolni, h a n e m ennek pótlásául az ú j könyvecske 3. l a p j á n levő évvégi
értesítőn a lap hosszában keresztül kell írni,
h o g y a megelőző osztályokról — ezeket római
számokkal jelezve — nyert értesítői régi értesítőkönyvecskéjében vannak. (így pl. az ismétlőtanfolyam II. osztályába járó t a n u l ó n á l : „A mindennapi tanfolyam I — V I . és az ismétlő-tanfolyam
I . osztályáról n y e r t értesítői régi É r t e s í t ő Könyvecskéjében vannak.") Az ú j könyvecske ki nem
töltendő többi l a p j á t tintával á t kell húzni.
Az ú j Értesítő Könyvecske 1. lapjára azonban a tanulóra vonatkozó általános adatokat a
régi könyvecskéből át kell vezetni.
Az ilyen tanulók könyvecskéinek kiállításakor
figyelmeztessék
a tanítók úgy a tanulókat, mint
azok szülőit, h o g y az ú j mellett a régi értesítőkönyvecskét is gondosan őrizzék meg.
Budapest, 1909 szeptember 28.
A miniszter m e g h a g y á s á b ó l :
Halász F e r e n c ,
miniszteri tanácsos.
A vallás- és közoktatásügyi m. k i r . m i n i s z t e r :
K ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t a : a Temesvári Első
Takarékpénztár-Részvénytársaságnak, amely 400
K-t adományozott a szegénysorsú tanulók felruházására; a Turul cipőgyár részvénytársaságnak, amely a szegénysorsú iskolásgyermekek
részére 220 K értékű 50 pár cipőt adományozott ; a Délmagyarországi Kalapgyár részvénytársaságnak, amely 100 db kalapot adományozott a szegény iskolásgyermekek részére, 220
K értékben; a Temesvári m. kir. áll. felsőbb
leányiskolái jótékonysági egyesületnek, amely 4
hónapon át 75 szegénysorsú iskolásgyermeknek
összesen 13.000 adag meleg ebédet adott, mely-
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nek pénzbeli értéke, adagját 24 fillérrel számítva, 3 1 6 0 K ; Ugyanazon egyesület karácsonykor 50 szegény gyermeknek ruhát, játékszereket és süteményt ajándékozott; a temesvárgyárvárosi Tigris-Jour-Fix asztaltársaságnak, amely
60 szegénysorsú gyárvárosi iskolásgyermeknek
706 K 80 f értékű ruhát ós cipőt ajándékozott ; a temesvár-gyárvárosi Talmud-thóra jótékonysági egyesületnek, amely 53 szegénysorsú
izr. vallású iskolásgyermeket 1177 K 33 f értékű
ruhaneművel ajándékozott meg ; a temesvárgyárvárosi „Humanitás" asztaltársaságnak, amely
több szegénysorsú tanulót 250 K értékű ruhával ajándékozott meg; a Temesvári Erzsébetvárosi Polgári Körnek, amely az erzsébetvárosi
szegény sorsú iskolásgyermekeknek 2 0 0 K értékű
ingyentejet adományozott.
K i n e v e z t e : Visy József oki. tanítót a csörgői
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Balog
Károly oki.
tanítót a ravenszkai (v. határőrvidéki) közs. el.
isk.-hoz r. tanítóvá; Jevrics
Miklós Szvetiszláv
oki. tanítót a szviniczai (v. határőrvidóki) közs.
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kolarov Rózsi oki. tanítónőt az ulmai (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz
r. tanítónővé; Imbronovits
Zorka oki. tanítónőt
az alsólyubkovai (v. határőrvidéki) közs. el. isk.hoz r. tanítónővé; Krauscher
Ernő,
Metzker
Géza, Néder István, Dórzy
Ilona, Béke Borbála, Metzker
Mária, Perlwolfné
Trillts Mária
nagymarosi és Sipos Mihály ipolysági róm. kath.
el. isk. igazgató-tanítókat, ill. tanítónőket a nagymarosi áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké; Horváth
Etelka oki. tanítónőt a csongori áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Széli Piroska
oki. kisdedóvónőt az igazfalvai II. sz. áll. kisdedóvodához kisdedóvónövé.
H a t á l y o n k í v ü l h e l y e z t e : a f. évi 102.991.
sz. rendeletével az áll. el. isk. gondnoksága számára f. évi 53.000. sz. rendelettel kiadott „Utasítás" 6. §-ának utolsó bekezdését s egyben
kijelentette, hogy a politikai község, valamint a
hitközség képviseletében sem állami, sem más
jellegű iskola tanítója gondnoksági taggá meg
nem választható.
J e l e n m i n ő s é g é b e n á t h e l y e z t e : Iftene Gyula
szolnokdobokavármegyei s.-tanfelügyelőt a németbogsáni kir. tanfelügyelői kirendeltséghez; Bartha
Pál kispesti és Mocsáry
Szidónia sátoraljaújhelyi áll el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a kispesti
áll. munkástelepi el. isk.-hoz; Faragó
Mária
szanki áll. el. isk. tanítónőt a nagymarosi áll.
el. isk.-hoz; Iftenené
Szinte Mária telcsi áll. el.
isk. tanítónőt a németbogsáni áll. el. isk.-hoz;
Juhász
Margit nagypestényi áll. tanítónőt a
piskitelepi, Nagy
Mária bártfamihályói áll. el.
isk. tanvítónőt pedig a nagypestényi áll. el. isk.hoz ; Vavláes Róza áll. óvónőt a késmárki Wein-féle
szövőgyár telepén létesített óvóintézethez.
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Jelen állásában végleg
megerősítette:
Kirilovity
Miklós sajkásgyörgyei (v. határőrvidéki) közs. el. isk. tanítót.
N y u g d í j a t u t a l v á n y o z o t t : Csajági
Bernát
kulai izr. el. isk. tanítónak évi 1 2 6 0 K-t;
Tiarina
István volt pancsinesdi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 900 K-t; Magyar
Pál ungnyarádi ref.
el. isk. tanítónak évi 1020 K-t; Wiszter
Lipót
alistáli izr. el. isk. tanítónak évi 1 2 8 0 K-t;
Szabó Dénes mihályházai ref. el. isk. tanítónak évi
1 3 2 0 K-t; Zetter Mihály lipótfalvi ág. hitv. ev.
el. isk. tanítónak évi 1 4 6 0 K-t; Gyurásza
Máriusz
nermethi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 5 8 0
K-t; Tamás
Imre tusnádi róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 1 4 8 0 K-t; Klapács András hybbei
kincstári róm. kath. el. isk. tanítónak évi 2 5 4 0
K-t; Nemes Mihály vörösberényi ref. el. isk.
tanítónak évi 1 2 0 0 K-t;
Kerséhenbaummayer
József külsősári pusztai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1240 K-t; Badovánesev
Milán torontálszigeti (v. határőrvidéki) közs. el. isk. tanítónak évi 1400 K-t; Kosa Demeter ágrisi gör.
kel. el. isk. tanítónak évi 260 K-t;
Galambos
Lajos zsidahegyi áll. el. isk. tanítónak évi 2 3 6 0
K-t; Sróth Péter szeniczi áll. el. isk. tanítónak
évi 1 4 2 0 K-t; Kiss
László magyarkakucsi áll.
el. isk. tanítónak évi 1440 K-t; Szőke
Miklós
haralyi közs. el. isk. tanítónak évi 1200 K-t;
Lacz
János csíkszentlélek-fitódi róm. kath. el.
isk. tanítónak évi 1 4 6 0 K-t; Plevinszky
Pál dabronyi ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 1660 K-t;
Vadon János panyolai ref. tanítónak évi 1380 K-t.
Gyám-, ill. s e g é l y p é n z t
engedélyezett:
néh. Albert János sajónémetii nyug. róm. kath.
tanító özv,, szül. Stefán Erzsébetnek évi 3 0 0
K-t; néh. Mayer Ferenc nyug. meczenzéfi róm.
kath. tanító özv., szül. Góbi Évának évi 300 K-t.

Különfélék.
— A z U r á n i a ü n n e p e . Tíz esztendeje, h o g y
Molnár
V i k t o r m e g a l a p í t o t t a az U r á n i a t u d o m á n y o s egyesületet s ennek k a p c s á n az U r á n i a színházat. E tíz év alatt az U r á n i a a m a g y a r
művelődés egyik legfontosabb tényezője lett
ú g y a fővárosban, m i n t a vidéken. A tíz éves
f o r d u l ó t a m u l t h é t e n ünnepelte az U r á n i a s
ez alkalommal leleplezték M o l n á r V i k t o r mells z o b r á t az U r á n i a - s z í n h á z előcsarnokában. A
díszgyűlésen M o l n á r V i k t o r b e s z á m o l t a tíz évi
m ű k ö d é s n a g y eredményéről. E z t a beszámolót
l a p u n k jövő h e t i számában, az Iskolán
kívüli
oktatás
mellékleten közöljük s o t t m é l t a t j u k
é r d e m e szerint. Most egyszerűen, meleg szívvel
k ö s z ö n t j ü k az ü n n e p l ő t á r s a s á g o t s ü n n e p e l t
vezérét.
— K i s s Á r o n e m l é k e z e t e . A budai áll. tanítóképző-intézet kegyeletes ünnepéllyel áldozott
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néhai Kiss Áron, az intézet egykori igazgatója,
a kiváló pedagógus emlékének. Az ünnepély első
része, Kiss Áron arcképének leleplezése, az intézet
dísztermében folyt le nagy és díszes, az egész
termet megtöltő közönség jelenlétében. Az ünnepélyen a közokt. minisztériumot Mosdóssy Imre
fővárosi tanfelügyelő képviselte. Az ifjúsági zenekar Beethoven gyászindulóját adta elő, Bahnert
József tanár vezetésével. A közönséget hosszabb
megnyitóbeszédben Vangcl Jenő dr., az intézet
igazgatója üdvözölte. Utána Gyulai Ágost dr.
tanár emlékezett meg Kiss Áron pályájáról,
működéséről és elért eredményeiről. Az intézet
hallgatói részéről Machula Béla szavalta el Kósa
Vince pedagógiumi hallgatónak ez alkalomra írt
költeményét, utána hosszabb felolvasásban Győrffy
Imre hallgató emlékezett meg a „tanítók tanítójáról". Az ünnepély után a közönség a németvölgyi temetőbe vonult ki, ahol Kiss Áron síremlékét leplezték le.
— J u b i l e u m o k . A tanügynek egy érdemes
munkását ünnepelték október 28-án Soborsinban.
Ekkor töltötte be Arnold János igazgató-tanító
soborsini működésének 25 esztendejét. Elsőként
Kéthelyi Hunyadi Károly gróf és neje, Nádasdy
Irma grófnő keresték fel lakásán a jubiláns
tanítót s melegen üdvözölték. Az ünnepségek
sorozata a szépen díszített róm. kath. templomban
tartott hálaadó istenitisztelettel kezdődött, melyet
Volk József róm. kath. plébános Rezik Albert
gyoroki áll. ig.-tanító orgonakísérete mellett szolgáltatott s melyen Soborsin és környéke intelligenciája, élén az illusztris grófi párral — nagy
számban vett részt. A szentmisét a gondnokság
díszgyűlése követte, — tekintettel a megjelentek
nagy számára — a kaszinó nagytermében. Az
iskola növendékeinek Leopold Karolin tanítónő
által betanított szép karéneke után Murády
Árpád gondnoksági elnök az iskola történetét
olvasta fel s méltatta az ünnepeltnek az iskola
felvirágoztatása körül kifejtett érdemeit s átnyujtá a közokt. miniszter elismerő-okiratát. Hajdú
Ferenc kir. s.-tanfelügyelő a tanfelügyelő s a
tanfelügyelőség üdvözletét is tolmácsolva, vázolta
azt a nehéz munkát, melyet a magyarság végvárainak tanítói teljesítenek. Volk József róm.
kath. plébános a megyés püspök s egyház, majd
a Vörös-kereszt egylet soborsini fiókjának nevében üdvözölte. A kaszinó-egyesület
nevében
mondott köszöntője után a község nevében
Muzsay Sándor körjegyző, az önkéntes tűzoltóegylet nevében Kiss József parancsnok, a jótékony
asztaltársaság képviseletében pedig Faragó Márk
alelnök tolmácsolták jókívánataikat.
Wagner
Oszkár a volt, Polyánsky Tibor és Wendrinszlcy
Alice a jelenlegi tanítványok nevében mondtak
köszönetet s nyújtottak egy szép bokrétát az
ünnepeltnek. Ezután az „Aradvidéki Tanítóegylet"
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képviseletében Cziráky Márton aradi iskolaigazgató lelkes szavakban mint a „Marosmenti tanítók
köre" elnökét is, a tanítók tanítója gyanánt
üdvözlé. Végül ismét Murády Árpád dr., gondnoksági elnök vette át a szót s meleghangú beszéd
kíséretében értékes emléktárgyat nyújtott át a
jubilánsnak. Az ünnepeltnek meghatott köszönőszavai után, a Himnusz hangjaival végződött az
ünnepély első része. A hivatalos személyek aztán
a tanító lakásán tették tiszteletüket. Délben 80
terítékű díszebéd volt, melyen lelkes felköszöntőkben nem volt hiány, s az este tartott táncvígalomnak csak a hajnali órák vetettek véget. — Október 31-én lélekemelő ünnepségben volt része
Nagyszalonta előkelő társadalmának. E napon
ülte meg az iskolafenntartó-testület Hoffmann
Lajos tanítónak az izr. hitközség szolgálatában
eltöltött, sikerekben gazdag munkálkodása 25-ik
évfordulóját. Az iskolaszék, a képviselő-testület,
a testvérintézetek küldöttsége, a volt tanítványok
és az ünneplő közönség nagy száma zsúfolásig
megtöltötte az iskola nagytermét, hol az ünnepelt
tiszteletére a hitközség képviselőtestülete díszközgyűlést tartott. Becker Ármin dr. hitközségi
elnök a derék tanítót meleg szavakkal üdvözölte.
Sebestyén Sándor iskolaszéki elnök lelkes beszédben dicsőítette a jubilánst s a hitközség elöljáróságának nevében átnyújtott egy 60 koronáról szóló takarékbetéti könyvet. Volt tanítványai
nevében Czinczár Sándor dr. mondott hatásos
beszédet, azután pedig a hivatalnokok nevében
Fried József rabbi köszöntötte és felolvasták a
kir. tanfelügyelőség meleghangú átiratát, továbbá
az orsz. izr. tanítóegyesület, a biharmegyei tanítóegyesület, a helyi polg. leányiskola tanári testületének, valamint a bajai tauítóképző-intézet tanári
testületének üdvözletét. A jubiláns meghatva
köszönte meg a szép figyelmet. Az ünnepelt
üdvözlése annak lakásán tovább folytatódott. Elsősorban a ref. tanítótestület tisztelgett nála, élén Kiss
István tanítóval és méltatta a derék kollégát.

— A „Jó Pajtás" az iskolákban. A Jó

Pajtás

című gyermekújságból (szerkesztő Sebők
Zsigmond, főmunkatárs Benedek Elek) a kiadó
Franklin-Társulat 5 0 0 példányt ajándékozott egész
évre az Országos magyar iskolaegyesületnek.
Az iskolaegyesület legutóbbi választmányi ülésén
hálásan emlékezett meg a pénzértékben 5 0 0 0 koronás ajándékról s elhatározta, hogy a tanfelügyelőségek útján Pest- ós a szomszédos vármegyék iskoláiban osztja ki a újságot.

— Himnusz az Értesítőkönyvecskén. A

Himnusz,

nemzeti imádságunk, a tanulógyermeknek folyton szeme előtt, fülében kell hogy legyen.
Ezért nyomatta rá szövegét és kótáját a Lampelféle könyvkiadó-cég a kiadásában megjelent állami
elemi népiskolai
Értesítőkönyvecske borítéklapjára. Ez az értesítőkönyvecske tartós, jó kötés-
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birtokos, bérlő, jegyző felesége tekintetes asszony, az a
póstamestemő is, a papné nagytiszteletű asszony,
csupán a tanító feleségének nincs címe, ő egyszerűen
tanítóné asszony. És azt kérdi: megilleti-e a tanító
feleségét a tekintetes asszony címezés V Megilleti, föltétlenül megilleti, hisz' diplomás ember felesége. Ha
azonban nem adják meg: nem követelheti meg, vagy
legalább is kínos helyzetekbe kerülhet a követelésével.
— Értesítés. Értesítem mindazon t. tanító- Azt ugyanis senkire sem lehet ráparancsolni, hogy
társaimat, kik az utóbbi években természettudo- valakit tekintetes, nagyságos, méltóságos vagy kegyelmes asszonynak szólítson, mert az illendőségnek azzal
mányi s főleg növénykórtani és nyövényvédelmi
is eleget teszünk, ha bárkit is, bármilyen rangút is
ügyekben tanácsért vagy felvilágosításért fordultak
asszonyomnak szólítunk. Egyébként ha valakinek öröhozzám, vagy kiadványaimat kérték, hogy ezután met szerez, hogy így meg úgy titulálják, ezt szépcímem: Pozsony, Szarvas u. 25., egyben a jövő- szerével kivívhatja (illetőleg kieszközölheti) magának.
Ismerünk falusi tanítót, ki magát ós feleségét nagyben tehetségemhez s szabad időmhöz mérten ságosnak kezdette tituláltatni a cselédjével s most
tanítótársaimnak szintén készséggel s viszont- már faluszerte nagyságolja a nép. Mi (szerkesztő) a
szolgálat nélkül állok rendelkezésre. Pósch Károly. magunk részéről akkor érezzük magunkat igazán jól,
ha valaki a régi jó tekintetes úrnak titulál, de —
— Díszközgyűlés. Az Iparostanonc iskolai fájdalom
— ma mindenki nagyságos (ha ugyan nem
tanítók országos egyesülete november hó utolsó méltóságos) s amiatt a legtöbb ember megsértődik, ha
vagy december első napjaiban Budapesten, az tekintetes úrnak szólítják. Kicsinylést látnak benne.
Újvárosház közgyűlési termében az iparoktatás Végezetül pedig ezt tanácsoljuk: ne törődjék azzal,
hogy kit szólítnak tekintetesnek, nagyságosnak, kit
törvényes rendezésének 25-ik évfordulójára nagy nem, s ne bántsa, hogy a tanító feleségét egyszerűen
díszközgyűlést tart. A meghívókat csak később tanítóné asszonynak titulálják. Ez minden esetre jelent
legalább egyet, azt t. i., hogy az asszony ura nem
fogja az elnökség kibocsátani, de addig is kéri
a tagokat, akik a félárú vasúti jegyre számítanak, foglalkozásnélküli csavargó, mint oly sok embertársunk,
ki a nagyságos címet bitorolja. Legyen büszke a cíhogy e kívánságukat a főtitkárnál (Barton Imre, mére. Gyönyörű, felséges cím ez : tanítóné asszony ! —
Baross-utca 124. IL 36.) november 15-ig beF. (Pozsony.) Tudomásunk szerint több iskolában
jelentsék. Minden jegy után 20 fillér illeték fize- tartanak a tanítók konferenciákat a szülőkkel s e
tendő. Ez összeg, valamint 10 fillér portóköltség konferenciák jótékony hatása kétségtelen. E tekintetben különben Gaál Mózes, a tisztviselőtelepi gimnázium
póstabélyegekben is leróható.
igazgatója szolgálhatna önnek tanulságos útbaigazí— Halálozások. I/oracseJc Lipót, nyug. kath. tással. Ha hozzáfordul, szívesen tájékoztatja. —
M. (Pazdics.) A másik cikk is sorra kerül. — Morakántortanító életének 64-ik, házasságának 41-ik
vitz Lajos urat kérjük, közölje címét velünk. —
évében elhunyt Nagyszalontán. — Sárpataky
K. K. (T. M. halálára.) A téma szép, elég jól is van
Lászlóné tanító-özvegy, Sárpataky Antal áll. tanító
elgondolva, de kidolgozásában nincs elég költőiség és
formaérzék. — I. Á. (Anyám álma.) Kedves ötlet,
édesanyja, 65 éves korában meghalt Tarfaluban. —
megírva. — Cs. I. Az Emlékezés NagyaszCzikora István áll. el. fiú- és iparostanonc-iskolai gyöngén
szonyunkra című verset nem tartjuk éneklésre alkaltanító életének 57-ik és szolgálatának 32 ik évé- masnak. Az ön által megjelölt dal ritmusa nincs meg
ben elhunyt Rimaszombatban. — Kern Ferenc benne ; körülbelül így hangozhatik : Áldjuk Erzsé—
kántortanító életének 57-ik, tanítói működésének bet emlékét, szívből szeret—te ő népét. S midőn
a végzet... stb. Egyébként sem ez, sem az
38-ik évében elhunyt Újfutakon. Áldás emlékükre! elrab—lá
Oszi hangulat nem mond semmi újat. — V. K. (Négy
hervadt levél stb.) Sajnálatunkra, egyik sem közölhető. —
Sz. (Bégen és most.) Rigmusok. — S. P. (Boros
poharak stb.) Ezek valóban beváltak. — Első kísérlet.
Szerkesztői üzenetek.
Kezdetnek nem rossz. — B. P. B. Az Emlékbeszéd
Többeknek. Az Országos közművelődési tanács (címe : valóban sikerült, de ilyeneket nem szoktunk közölni.
Budapest, IV., Ferenciek-tere 3.) az idén is az analfa- A versek már kevésbé jók. — Styx. A most küldött
béta-tanfolyamok tanulóit ellátja könyvvel és íróapróságok nyelve nagyon erőltetett, a minden áron
szerekkel s a tanítók fáradságát megfizeti. Ugyanígy keresett újszerűség sok helyen üressé teszi. Jobbat
az Országos magyar iskolaegyesület (Budapest, Központi várunk és — csak egyik oldalán a papirosnak. —
városháza) is, Pest, Heves és Ugocsa megyében, az
H. V. V. (Mici.) Kedves kis rajz, csak kissé pongyola
Országos közművelődési tanáccsal egyetértően. —
és néhol magyartalan. — B. L. (Ősszel.) Közölhetetlen.—
L. (Az ember kora.) Jön. — Neon. Kívánsága szerint
K. E. Sz. (Bózsajáráson) Sablonos történet, dilettánslesz. — Cs. A. (Őszi ének.) Kár, hogy nem elébb kaptuk. módra megírva.
Közöltük volna a mult heti szám Őszi bokrétájában.—
B. (A kézügyességi oktatás.) Sorra kerül. — Emmerling
Rezsimé. (Kolozsvár.) Kérünk pontos címet, mert a
nevére címzett levél visszajött. — G. (Lúgos.) A lap
T a r t a l o m : Iskolaügy. (K—s. — A gyengetehet42. számában van felsorolva (Pedagógiai Repertórium) ségű gyermekek oktatása. Juba Adolf dr. — A modern
egy sereg külföldi folyóirat címe, ezekből válogathat. földrajz iránya és célja. — A fonomimika hódítása
Kérjen mutatványszámot több folyóiratból s a leg- Ausztriában. Lakatos Lajos. — Tanítók tanácsadója. —
alkalmasabbat rendelje meg. — B. (A tolvaj.) Sorra S z é p i odalom: Dal az unalomról. Szábolcska Mihály.—
kerül. — T. Zs. Levél helyett itt válaszolunk önnek. Új hegedősök. Túri Sándor. — A magyar szabadságAz a panasza, hogy az önök falujában a földmíves- harc vége. Balogh Pál. — Egyesületi élet. — Könyember felesége ifijasszony, a mesterember, a korcs- vesház. — Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkeszmáros, szatócs felesége ténsasszony, az 50—60 holdas tői üzenetek. — Menetrend.
ben, szép papíron, gondos nyomással jelent meg
s minden elemi népiskolában használható, mert
az erre vonatkozó miniszteri rendeletnek pontosan
megfelel. Bolti ára 18 fillér, tanítóknak 12 fillér.
Mutatványpéldányt kívánatra ingyen küld a
Lampeloég (Budapest, Andrássy-út 21.).
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK.
Rovatvezető: F A E K A S

SÁNDOE.

hatolhat kellőkép a fülbe; a dobhártya inkább vízszintesen, mint függélyesen áll és
IRODALOM.
végre az orr, valamint a fül telve vannak
nyálkával. Mindezekhez járul még, hogy a
hallóideg a kisdednél még nem elég gyakorA nyelvről.
lott, nem elég érzékeny. Miután a kisded
írta: Pechány Adolf dr.
többi érzéke is nagyon fejletlen, hiányzik a
beszéd pszichikai feltétele is, hiányzanak a
(Második közlemény.)
képzetek is, melyek a beszéd tartalmát alkotIII.
Sigismund állítása szerint a gyermek csak
ják.
„Valamint az embrió-gyermek az emberfaj
a
3—8.
héten kezd hallani s amint az akuszfosszilis képviselőjének eleven miniatűr-képe,
sziatúgy a gyermeknyelv is értelmi első fejlő- tikai feltételnek elég van téve, hangja egyre
tagozottabbá lesz. Mert a gyermek első hangja
désében okvetlen analóg az egész nyelv egykori keletkezésével" — mondja Geiger. A az emberi beszédnek csak akusztikai oldalát
gyermeknyelv úgy hangtani sajátságánál, mint foglalja magában, egyforma kiabálásban jelogikájánál fogva, a világ különböző részein lentkezik és magánhangzójelleggel bír, amenylakó népek gyermekeinél főbb vonásokban nyiben benne csak az „ a " , „e" és „u" magánegyenlő. Első szavai mindenkor abból a né- hangzók szerepelnek. A hang tagolása csak
hány szótagból állanak, melyeket a gyermek az 5—6. hétben tapasztalható, midőn a magánvilágosabban hallbeszélőszerve legkönnyebben képes kiejteni; és mássalhangzók valamivel
a
u
hatók.
Az
„ó",
,,ü
és
„i
kiejtéséhez csak
ezeket használja a gyermek első képzeteinek
félig
nyitott
száj
kívántatik,
inig az „a" és
felölésére. Tylor szerint a chilei gyermekek
„e" hangok egészen nyitott szájjal ejtetnek
használják a „papa" szót az anya jelölésére, a
georgiaiak a „mama" szót az atya jelölésére, k i ; azért képes a gyermek az utóbbiakat
míg a „dada" szó különböző népek gyerme- hamarabb kiejteni.
keinél atyát, anyát, testvért stb., a „tak" peA gyermek aszerint ejti ki s használja az
dig atyát vagy fiút jelent. Igen fontos a nyelv egyes hangzókat, ahogy azokat felfogni s kipszichológiájára azon körülmény, hogy a gyer- ejteni képes. Az egyes hangzók sorozata Preyer
mekek a szótagokat rendesen megkettőztetik, szerint: ä, it, a, ö, i, e, ü magán- és m, g, r,
mert ez amellett bizonyít, hogy a gyermek t, h, b, l, n, d, p, k, v, sz, f , s mássalhangzók;
nyelve legközelebb áll az ősember nyelvéhez. Löbbisch szerint: a, e, o, u, i; m, v, b, p, d,
Lubock szerint az európai nemzetek nyelvé- t, l, n, f, h, g, k, r; Sigismund szerint: b, .m,
ben körülbelül 0 - 2—0*3 % ily megkettőztetés n, d, sz, g, v, t, k, l, r; Schultze szerint: ä,
fordul elő, míg a műveletlen, vad ember a, u, e, i, ö, ü; p, b, m, f , v, d, n, h, l, sz, j,
nyelvében
50—70%
megkettőzött
szótag s, r, ny, k, g.
található.
A magán- és mássalhangzók összeköttetéAz újszülött nem képes beszélni, mert sére a gyermek már a hatodik hónapban válhiányzanak nála a fizikai és pszichikai felté- lalkozik ; eme tagolt hangok azonban igen
telek. Hangképző orgánuma eléggé kifejlett sajátságosak, határozatlanok s igen változók.
ugyan, minek folytán az újszülött azonnal Nyelvét
ekkor gagyogásnak, csacsogásnak
képes hangot adni; de hangmódosító szervei mondjuk. Leggyakrabban használja a követmég igen fejletlenek. A levegő áramlása a kező szótagokat: ma, pa, bu, ap, apa, ama,
tüdőből nem elég erős s még kevésbbé szabá- enge, ange stb.; majd a legválogatottabb mólyos, a fogazat hiányzik, az ajkak, valamint a don kapcsolja össze a magán- és mássalhangnyelv is nem elég erősek s nem elég mozgé- zókat s oly szótagokat hallat, melyeket megkonyak, szájnyitása nem gyakorlott és az a j - írni lehetetlen. Eme gagyogás rövid ideig tart
kak mozgatása r e m szabályos. Ehhez járul és naponta többször ismétlődik. De a gyermég, hogy az újszülött süket. E süketség okai: mek ezt nagy buzgalommal teszi s emellett
a levegő, mint hallási médium, a dobhártya figyelemmel kíséri a felnőttek beszédjét, mintha
mellől még hiányzik; a hangjárat falai szűk azt értené. Preyer gondolja, hogy e korban a
nyílást képeznek s így a hanghullám n e m gyermek körülbelül annyira képes a beszédet

22

NÉPTANÍTÓK LAPJA.

4 5 . SZÁM.

megérteni, mint amennyire azt az állat ért- koztatja. E h a D g leginkább az „a" vagy az
„e", melyet más-más taglejtéssel összekötve,
heti. Tapasztalás szerint nem igen valószínű,
hogy a gyermek az egyes szótagokhoz hatá- vagy különböző módon hangsúlyozva használ
kérésének, parancsának, jó vagy rossz hangurozott képzeteket társítana.
A nyelvtanulás lépést tart a szellemi fejlő- latának kifejezésére.
A másféléves gyermek legkedvesebb mulatdéssel. A kéthetes gyermek már némi figyelmet tanúsít; az első hónap leteltével határo- sága a fecsegés, miáltal a beszélőszerv gyazottan a fénv felé fordítja szemeit, később, korolódik és lendületet vesz a gyermek szellemi
2 — 3 hónapos korában figyelemmel szemléli a fejlődése is. Ha kérdezzük, ujjacskájával mutat
szoba bútorzatát, stb. A gyermek gyors szel- a kívánt t á r g y r a ; megmutatja hol a szeme, a
t
lemi fejlődésének oka bizonyára az, hogy a szaja, a füle. Kis fiam eközben mindig az
szellemi tevékenység orgánuma: az agy, e kor- hangoztatta. Majd utánozni kezdi az egytagú,
ban szinte rohamosan fejlődik. A szellemi élet ; azután a kéttagú, végre a többtagú szavakat.
minden mozzanata, minden felfogott új érzet
A második év végén már ítéleteket is halújabb meg ú jabb fiziológiai változást hoz létre j lunk a gyermek szájából. Tévesnek látszik ama
az agyvelőben. Minden szellemi tevékenység- felfogás, hogy a gyermek első ítélete főnévből
nek az agyvelő egy-egy része felel meg, áll. Preyer 23 hónapos fia tejivás közben hozta
vagyis a szellemi tevékenység különböző irá- az első ítéletet, mondván: „heiss" (forró);
nyai az agyvelő egy-egy részében lokalizálva ugyané korból említi Preyer még a követvannak. Az élő nyelv és az írás két egymás- kező ítéleteket: haim mimi (megyünk haza),
melleti kerületet foglalnak el az agy szürke mama etszi (mama ülj le). Strümpell leánya
kérgén. A 3—6. élethóban gyorsan fejlődik a már 16 hónapos korában mondta: mama kum
nagyvelő harmadik tekervényének hátsó része (mama jer!).
s mi észrevesszük, hogy e korban kezd a gyerE korban a gyermek szótárában sok szót
mek tagolt hangokat kiejteni. Eme tekervény- találunk, melyeket maga gyártott, helytelenül
nek és környékének fejlődésével szoros kap- utánzott, vagy rosszúl tanult be; ilyenek pl.
csolatban áll a gyermek szellemi haladása, csecse = szép, zsizsi = tűz, muh = tehén, pamely V2—3 éves koráig feltűnő gyorsan ha- pizni = enni, gogo = pénz, apapa vagy naplad. Az agyvelő fiziológiája körül Flourens és tapta = nagyapa, nyamnya = nagymama, kácsi
Broca szereztek hervadhatatlan érdemeket s = kenyér, stb. Egyes szavai indulatszó-jellegüek,
a fiziológ a kutatásait a mai pszichológia ki- ^pl. hop, hoppá, hopsza, eh, stb. Hogy a gyerváló figyelemben részesíti.
mek nem utánozza teljesen a hallott hangokat
Az első életév utolsó negyedében nagyot s a szavakból ki is hagy egy-egy szótagot,
halad a gyermek nyelvképessége. Lassan meg- ennek oka főkép, hogy a nehezebben kiejthető
érti a szót, a beszélő felé fordul, ha ez nevén szótagokra nem vállalkozik s azokat néha
szólítja; folyton gagyog, utánozni iparkodván könnyebben kiejthető szótagokra cseréli.
a hallott szavakat, melyekből azonban rendeA harmadik évben a gyermek összehasonlítja
sen csak az utolsó szótagot ismétli. Általában a tárgyakat s a rokonokat egy osztályba sotapasztalták, hogy a gyermek megérti beszé- rozza, egy névvel jelöli. Ez úgy történik, hogy
dünket s egyes szavakat jól-rosszul hangoztat a szemléletekkel járó szókat utánozza. így pl.
is, még mielőtt járni képes volna. Később hallja a „tej" elnevezést és látja a tejet.
fordított a viszony, mert a gyermek mégis Valahányszor azután fehér folyadékot vesz
hamarább tanulja meg a járást, mint a beszó- észre, mindig tejnek mondja. Kis leányom
lást. Feldmann megfigyelése szerint 30 gyer- minden virágot rózsának nevezett; így címezik
mek közül járni kezdett - 24 gyermek 10 hó- a gyermekek a felnőtteket „ bácsi "-nak vagy
napos korában és 6 gyermek 11—12 hónapos
„néni"-nek, vagy az idegen cselédeket a házi
korában, ellenben beszélni kezdett:
cseléd nevén szólítják.
Annak kimutatására, hogy a gyermek gon14 15 16 17 18 19 hónapos korában
dolkodása tökéletlen analógia és nem teljes
1 9 19 3
1 í gyermek.
indukció, felhozza Taine a következő esetet:
Ebből világos, hogy a legtöbb gyermek a midőn kis leánya babájának fejét összetörte,
azt mondták neki, hogy a baba meghalt. Egy
15—17. hónapban kezd beszélni.
A tulajdonképeni nyelvtanulás a második ízben nagyanyja így szólt: én már öreg vagyok,
évvel kezdődik. A gyermek egyre több szót meg fogok halni. Ákkor összetörik a fejedet? —
képes megérteni és ennek mozdulatai által ad hangzott a gyermek naiv kérdése.
kifejezést; így pl., ha hívjuk, kinyújtja kacséit.
Kezdetben a gyermek mondatai csak két
Ekkor többnyire csak egy hangot választ s szóból állanak, egy főnévből és egy mellékazt különféle tárgyakra és viszonyokra vonat- névből vagy igéből. Ezeknek mondattani össze-
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kötésére, a ragozásra sem ügyel. Önmagáról
sokáig harmadik személyben beszél és a személyes névmást tulajdonnévvel
helyettesíti.
Minél jobban foglalkozunk a gyermekkel, minél
inkább késztetjük a szó kimondására, minél
többször mutatjuk meg, hogy fecsegése érdekel
bennünket, annál beszédesebb lesz a gyermek,
annál gyorsabban fejlődik.
A gyermek nyelvében t e h á t nincs konjugáció,
nincs deklináció, nincs név- és igeragozás és
így hiányzik a szavak mondattani összeköttetése is. Számos szó ethimológiai magyarázatát
hiába keressük. Miután a gyermeknyelv elsősorban a gyermek életszükségleteit fejezi ki,
szegény és tökéletlen, de az egyre gazdagodik
és tökéletesedik a gyermek szellemi fejlődésével.
E fejlődés rugói az érzetek, a képzetek, az
érzelmek, a vágyak és az akarat, melyek egyúttal rugói a tudatos mozgásnak, a nyelvnek
és a cselekvésnek. Ezért nevezték el — és
pedig helyesen — a nyelvet az ember szellemi
hőmérőjének.
IV.
A nyelv eredetének természetfeletti csodás
magyarázata, amilyent a régi pszichológia
hirdetett, nélkülöz minden alapot. Az ember
a nyelvet készen nem kapta, hanem a nyelv
az emberrel és az emberi társadalommal fokról
fokra fejlődött. Valamint a gyermek a hallott
szót és annak jelentőségét egymással szoros
kapcsolatba hozva, beszélni tanulja, úgy kezdte
társítani az ősember is a szót a megfelelő
képzettel, miáltal nyelvre tett szert. A kettő
közötti különbség csak az, bogy a gyermek
környezete nyelvét tanulja, melyet naponta
van alkalma hallani, míg az ősember azt a
nyelvet tanulta, melyet egyidejűleg mintegy
ösztönszerűen önmaga g y á r t o t t ; a gyermek
értelmes vezetés mellett könnyebben és gyorsabban tanúi beszélni, mint az ősember, ki
autodidakta lévén, legföljebb a vele egy szellemi színvonalon álló társaira támaszkodhatott.
E p ezért jutott az ősember lassan és fáradságosan a nyelv birtokába.
A gyermek nyelvének sajátságait e 3 csoportba foglaljuk össze: a) a gyermeknyelv a
legegyszerűbb, a legkönnyebb hangokat választja, tehát magánhangzó jellegével b í r ;
b) kevés gyökszóval éri be, az egyeseket több
fogalom jelölésére használja, mely esetben úgy
is segít magán, hogy az alapul szolgáló gyökszó
hangzását kissé módosítja; c) az egyszerű
gyökszókat megkettőzteti. E sajátságok jellemezték az ősember nyelvét is.
Az ősember nyelve túlnyomóan magánhangzókból állott, melyek mássalhangzók nélkül is
alkottak szótagokat.
A huronok (Észak-

Amerika), a karaibok (Dél-Afrika), a galibik
(Dél-Amerika), az inkák, az otahaiták és az
eszkimók nyelve még mai nap is igen dús a
magánhangzókban; így pl. az otahaiti nyelvben
ily szavakat találunk: eaee, aiai, eoo stb. Az
ősembernek sok gyakorlatra volt szüksége,
míg a nyelvét, az ajkait és a száj egyéb
részeit a hang tagolásánál helyesen alkalmazhatta. Az ősember nyelve toroknyfdv lehetett,
hasonló a mai huronok nyelvéhez. Miután így
a kifejezések száma igen korlátolt volt, a
hiányt pótolni kellett a beszédnél használt
különböző hangnyomatékkal és bizonyos zenei
modulációval. Ugyanezt találjuk még ma is a
kínaiak, nemkülönben a huronok nyelvében,
sőt m é g a sziámi nyelvben is, hol pl. a „ha,"
gyök, a kiejtés különfélesége szerint, nyavalyát,
ötöt (5) vagy „keresni" igét jelent.
Ilyen egyszerű gyökökből állott az ősember
nyelve. Minden gyök önálló értelemmel bírt.
A gyökök összetétele által gyarapodott a nyelv
szókincse, miközben egyik gyök egy másik
rovására elvesztette önállóságát, az egyikből
gyökszó lett, a másikból rag vagy képző. Az
indo-európai nyelv egykoron csupa ily gyökökből
állott s e tekintetben igen hasonlított a mai
kínai nyelvhez, melyben minden szó egy-egy
különálló gyök.
A nyelv elemeinek, a gyökszóknak eredetét
pedig következőleg m a g y a r á z h a t j u k : a szellemben bekövetkezett minden állapotváltozás
arra indítja az embert, hogy önkénytelenül is
hangot adjon, A váratlan és gyorsan ható benyomások reflexiói gyanánt említjük elsősorban
az indulatszókat. Ezek ugyan magukban véve
nyelvet nem alkotnak, épen úgy, mint ahogy
a sírás, a jajgatás vagy a nevetés sem mondható szorosan vett nyelvnek, de kifejezésekké
lesznek, mihelyt abból a célból ejtettek ki,
hogy valakivel belső állapotunkat tudassuk.
Némely indulatszók, pl.; ne, aj, jaj, huj, bác,
br, eh, gye, sic, stb. általánosan ismeretesek,
mások kellő taglejtés mellett könnyen megérthetők. De a hang tagolása úgy is keletkezett, hogy az ember a természet hangjait
utánozta. Ha a süketnéma valamely állatot
akar jelezni, taglejtéssel utánozza az állat mozdulatait; így utánozza a természetszerűen kifejlett gyermek az állat hangját, hogy vele
az állatot megjelölhesse. A macskát „miáu"nak, a kutyát „hau-hau"-nak mondja; „bimbam"-mal jelzi a harangozást, s „bum-bum"mal a dobolást, stb. Az ősember is érezte
annak szükségét, hogy az állatokat, melyekkel
naponta találkozott, megjelölje, ezt ped'g leginkább úgy tette, hogy az állatok h a n g j á t és
a természeti hangokat utánozta. Ez utánzás
egyéni jellegű volt és azért gyakran válto45*
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zott. Midőn így a tárgy és a hang képzetei társultak, keletkezett az általános elnevezés: a szó.
Ily hangutánzás alapján képezett szók minden nyelvben nagy számmal találhatók; ilyenek
pl.: dörög, zörren, sistereg, moraj, csattanás,
kakuk, prüsszent, stb. Természetes, hogy az
embernek már tudnia bellett az egyes hangokat kiejteni, mielőtt a hangokat utánozhatta,
s így igaza van Volkmannak, midőn mondja:
Das W o r t ist früher Naturlaut, als Naturnachahmung.
Geiger mondja, hogy a nyelv sohasem fejez
ki puszta hallottat, azaz a hallottat nem
mondja csak puszta hallottnak, hanem legalább látottnak is. A nyelv ezen sajátságát
a „nyelv optikájá"-nak nevezi.
A süketnéma megtanul beszólni, ha a beszélő szájmozgásait kíséri figyelemmel; a vak
eltanulja a szót hallás segélyével. Mindkettőnél azonban a nyelv ép oly hiányos lesz,
amilyen tökéletlen a gondolkodásuk, mert
habár a szem s utána a fül szolgáltat legtöbb érzetet, melyekből fogalmainkat alkotjuk, a többi érzék is szerepel a fogalom
anyagának gyűjtésénél. Minél több érzéki
szerv működött az észre ve vésnél, annál teljesebb lesz a tárgyról szerzett tapasztalatunk.
Minden észrevevésnél van azonban egy-egy
individuális szempontból feltűnő jegy, mely
az emberre különös hatást gyakorolt s így
bizonyos hangot csalt ki belőle. E hang mint
új képzet a tárgy képzetével társul s képzetcsoportot alkot, minek alapján ezután a tárgy
szemlélete ugyanazt a hangot kelti s viszont.
Az ugyanegy feltűnő jeggyel bíró tárgyak
egyenlő benyomást gyakorolnak az emberre,
s egyenlő hangokat keltenek. E s e beszédet
épen az jellemzi, hogy ugyanegy gyökből
számos szó keletkezett, melyekkel a rokon
fogalmakat jelöljük.* Már most csak az a
kérdés, hogy a szemlélet mely jegye bír döntő
befolyással a szó képzésénél. A latin planta,
a német Pflanze, az ültetés, — a magyar növény
a növésből nyerte nevét. A denevér németül
Fledermaus (Flattermaus); latinul vespertilio
(este röpülő); franciául chauvesouris (meztelen egér); portugálul morcego (vakegér).
A latin equus alapgyöke alz (gyors). Füttykös (Fäustling) magyarban a suhintásnál keltett hang, németben a kézfogás után nyert
nevet. Néha a képzetet kifejező szó más képzet jegyeivel való hasonlatosság alapján keletkezett ; ilyenek pl.: agyonütni, gyümöl* Müller szerint a „mar" gyökből keletkezett :
a szanszkrit marnami (széttömi), marami (meghalni),
mrtas (holt); a latin morior (meghalok), morbus
(betegség), mare (holt víz, tenger); a német mord
(gyilkosság), a szláv amrt (halál), stb.
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esőzni, takarékos, stb. A francia dieu származik a latin deusból, ennek szanszkrit eredete de vas, gyöke dév, ami annyit jelent, m i n t
fényes. A zsenirozni szó eléggé ismeretes.
Származik a gehenna (gyehenna, pokol) szótól s ez ismét a Hinnon névtől. Hinnon a
neve a Jeruzsálem közelében fekvő völgynek,
hol réges-régen gyermekáldosatokat ho/tak a
bálványoknak. A hasonlatosság a fájdalmas
félelem érzetében keresendő.
•Néha a felfedező vagy a feltaláló maga
gyárt tetszés szerinti kifejezést, mely később
általánosan használtatik. Az ily kifejezés eredete't nem mindig sikerül levezetni. Ilyen p l . :
a „gáz" szó, mellyel a légnemű testeket jelöljük. Először Helmont hollandi orvos és vegyész
használta (1600), most pedig, mint műkifejezés, majd minden európai nyelvben szerepel.
Ebből származtak: gáznemű, gázalakú, világítógáz, stb. szavak.
Nem lehet feladatom a nyelv fejlődésére
vonatkozó roppant ismerethalmazt értekezésem szűk keretébe szorítani; eredeti célomhoz képest összefoglaltam röviden a nyelv
psziehofiaikáját. Ennek alapján az emberi nyelv
úgy tűnik föl, mint az emberi szellem alkotása. Társalgás, sőt az írás is továbbfejlesztik
a nyelvet, mely mint belső állapotunk kifejezője, egyre tökéletesebb alakban száll örökségkép nemzedékről-nemzedékre. Az egyén
nyelve nem jele annak, hogy az illető mely
néptörzs sarjadéka, hanem csak azt mutatja,
hogy mily viszonyok közt fejlődött, neveltetett. Meddő munkának keli tartanunk, ha
valaki az egyetlen ős-nyelvet kutatja, mert ha
a nyelv az ember találmánya, nincs okunk
gondolni, hogy valaha csak egyetlen ős-nyelv
létezett. A nyelvkutatás minden esetre világot
vet a nemzetek történetére; az összehasonlító
nyelvészet pillantást vet a nemzetek régi
múltjára, melyről Klio mélyen hallgat, de a
legbehatóbb kutatás sem vezet ( el az egyes
néptörzsek, annál kevésbbé pedig az egész
emberi nem eredetéhez.

A klasszikus és romantikus dráma.
írta: Benedeli Marcell

dr.

(Harmadik közlemény.)

Az öreg Corneille dicsőségének elhomályosítója, az utókor szemében egyenrangú osztályostársa, Jean Racine 1639-ben született F e r t é Milonban. Korán és nagyon hamar megtanult
görögül s a görög irodalom szeretete, ismerete nagy hatással volt egész pályájára. Maga
is korán kezdett irogatni s huszonegyéves
korában ismertté tette nevét egy alkalmi ódá-
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val, melyet a király esküvőjére írt. Évi kegydíjat kapott és ez a siker egészen a költészet
felé hajtotta. Jó viszonyban volt Moliér-rel és
különösen Boileau-val, kikről később lesz még
mondanivalónk. Elénk, szabad életet élt színészek társaságában. Első, színrekerült darabja,
Alexandre, még nem sejteti az igazi Racine-tt
Megbocsátható, ha Corneille úgy nyilatkozot.
szerzőjéről: nagy költői tehetség, de egyáltalán nem drámaírói. Két év múlva, 1667 novemberében, színre hozták Andromaque-ot. Sikere
közeljárt a Cid-éhez s a darab már költői erejének teljességében mutatta Racine-1. Hat másik
követte tíz év alatt az előbbit, ellenségei minden
igyekezete mellett is, nagy sikerrel: BritanniIphigenie,
ens, Berenice, Bajazet, Mitliridate,
és Phédre. Az első és az utolsó nálunk is
műsoron volt a legutóbbi időkig. Ezek a darabok feledtették el egy időre Corneille-t és tették
Racine-t (1673-ban) akadémikussá.
A híres és ünnepelt író mégis visszavonult
a színháztól. Ifjúkori vallásos hite felébredt;
azt hitte, bűnös dolgot cselekszik írásaival.
Feleségül vett egy szerény, egyszerű nőt, aki
hét gyermekkel ajándékozta meg. Nekik élt
ezután sokáig. A király Boileau-val együtt
történetírójává tette; több utazáson, hadjáratban követte XIV. Lajost és nagy buzgalommal végezte nem épen költői feladatát. Maintenon asszony adta vissza a drámai Múzsának;
két bibliai drámát íratott vele a saint- cyri
leánynevelőintézet növendékei számára. Sem
Esther, sem Athalie nem aratta a megérdemelt
sikert. S hogy az utóbbi legjobb darabja Racinenak, azt csak később, halála után vették észre.
Több darabot nem í r t ; érezte, hogy az udvar
elhűl iránta és — ez jellemző a XIV. Lajos
korára — abbeli fájdalmában, hogy a király
egyszer nem vette észre, hazahúzódott s egy
év alatt meghalt. (1699-ben.)
Ü j rendszert, elveket nem hirdetett a drámában ; külsőleg teljesen a Corneille klasszicizmusának alapján állt. Lényegében azonban
nagyon is elter Corneille-t ől. Az ő témája is
a jellem, de nem a Corneille-féle elvont, szenvedélyeken győzedelmeskedő jellem. Racine a
szenvedély tüzében mutatja be minden alakját;
a szenvedély hatalma űzi személyeit annyira,
hogy jellemük igazán kiformálódhatik előttünk
a költő rendelkezésére álló 24 óra alatt. Racine
nem hosszas cselekményt von össze 24 órára,
hanem a végső katasztrófát, a szenvedély
csúcspontját, a tettek valóságos viharzását
állítja elénk. Személyei nem fejtegetik érzéseiket hidegen, kívül- és magasabban álló
lények módjára; nagy kitöréseikben maga az
érzés beszél. Ezért érezzük őket magunkhoz
hasonlónak; ezért fog el emberi részvét velük
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szemben. Racine-nak nincs fölösleges, konvencionális alakja; a confident nála tanáccsal,
tettel belejátszik a cselekménybe, néha célja
is van, minden esetre érzi az események következéseit. (Pl. Oenore Phédre ben, aki öngyilkos
lesz.) A szavak, a verssorok nem mint „szép
szavak" és „szép versek" akarnak tetszeni;
külön citálva nem jelentenek semmit; magában a drámában való helyzetük ad súlyt nekik.
(Itt Shakespeare-re kell emlékeztetnünk az
olvasót. Ot sem citálhatjuk anélkül, hogy a
citátum jelentőségét, súlyát a darabból ne
ismernők. Mi értelme van pl. magában, vonatkoztatás nélkül ennek; a lét vagy a nem-lét
kérdése ez ? — Mi neki Hekuba ? stb.)
Corneille-lel, az ész, a jellem költőjével tehát
szemben áll Racine, mint a szenvedély költője.
Szembe szokták még úgy is állítani őket,
hogy Corneille költészete, mert a jellemen
alapszik férfias, Racineé, mert a szenvedélyen,
nőies. És Racine legtöbb darabjában tényleg
asszony, szenvedélytől -elragadott asszony a
hős. Ilyen a féltékeny Hermione (Andromaqueban), a mostohafiába szerelmes Phédre, az
uralomvágyó Athalie, stb.
Moliére (Jean Baptiste Poquelin, 1622—
1673) mint vigjátékíró, nem tartozik tulajdonképeni tárgyunkhoz. Annyit azonban meg kell
említenünk róla, hogy némely tekintetben megnyilatkozik már benne a klasszikus nyűg levetésére irányuló törekvés. A vígjáték bonyolult
meséjét bajosabb is volt a hely, idő és cselekmény egysége alapján kidolgozni. Moliére is
kénytelen volt a Corneille tanácsolta konvencionális helyekhez folyamodni; szabad ég alatt
játszódó darabjainak színtere rendesen egy
tér, melyre az összes szereplők háza néz. Ha
palotában vagyunk, mindenkinek szabad járáskelése van; a Misanthrope-bun voltaképen azt
sem tudja a néző: kinek a háza a színtér ?
E nehézségeken csak a Botcsinálta dolctor-ban
és Don Juan-bim (Le festin de pierre) mert
segíteni: e darabok technikai szempontból azért
nevezetesek, mert különböző színen játszódnak.
Említésre méltó Moliére nyelve is. A précieuse-ök gúnyolójától nem is várhatunk mást:
egyszerűen és természetesen beszél. Prózai
darabjainak nyelvét kifogásolták is, hogy
durva, alantas, sőt az előbb említettekben tájszólást is merészelt a színpadra vinni. A népköltészet egyszerű szépsége iránt érzett szeretete elég ismeretes a Misanthrope kis népdalából.
Egyébiránt Moliére vígjátékaiban is erősen
érezhetjük a józan ész tiszteletét. Voltaképen
minden müve a rendes polgári észjárás dicsőítése ; aki ettől bármilyen irányban eltér,
nevetségessé válik. A mi szemünkben is nevet-
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séges a précieuse, a fösvény, az úrhatnám
polgár, az álszenteskedőnek hitelt adó korlátolt
családapa; de Moliére kinevetteti közönségével
az előttünk legalább is tragikomikus Misanthrope-ot is, akinek az a nevetséges tulajdonsága van, hogy őszinte akar lenni — még
hozzá XIV. Lajos Párisaban; kinevetteti az
öreg embert, aki elhiszi, hogy fiatal leány
szeretheti őt, — amit mi szintén nem értünk
teljesen komikus témának.
A józan ész nevében írta meg Ars poétikáját Corneille, Racine, és Moliére nagy kortársa: Boileau.
Hisz a szabályok abszolút
érvényességében. Szerinte csak az szép, ami igaz,
természetes, szemmel látható. Elítéli a fantáziát.
A valószínűségnek, természetességnek, igazságnak pedig egy típusa van:az.mely a klasszikus
szabályokon épült fel. A régiek a természetet
követték, nekünk tehát őket kell követni. Más
nyomon haladni nem lehet. '
Nyilvánvaló, hogy a francia klasszikusok
elmélete előbb a saját képére formálta az
antik művészetet, azután kiáltotta ki követendő példának. De a hagyomány kedvelő francia természetnek szüksége volt erre az öntudatlan csalásra. Ok hitték, hogy a régieket
követik.
Formális, küső szabályokkal Boileau keveset
törődött. A drámai egységek törvényét két
sorban mondja el, a felvonások számát, (amit
Horatius egy sora alapján ál apítottak meg
többen) nem is említi. Igazságot, érdekkeltést,
szenvedélyt követelt a tragédiától. Eszményképét Racine testesítette meg.
A dicsőséges XVII. század végén már elhangzott az első támadás a klasszikusok ellen.
Az irodalomtörténet a régiek és modernek
veszekedésének nevezi ezt a lényegében sokszor
megismétlődött jelenetet. A veszekedés Charles
Perrault és Boileau közt folyt le. Perrault azt
vitatta, hogy az emberi szellem folyton halad;
művészetben is, tudományban is többre vittük
a régieknél. Perrault-nak is, Boileau-nak is voltak hívei, akik résztvettek a vitában; az
utóbbinak mindamellett nehéz volt a helyzete:
hogy vitassa Corneille, Racine, Moliére és az
irodalom többi kitűnőségeinek inferioritását
a régiekkel szemben ? A XVII. század nagy
önbizalma egeszen jogos volt. Végre is Boileau kibékült Perrault-tal és sokat engedett
álláspontjából. Érdekes, hogy százötven év
múlva Victor Hugo eszméit fejtegette, hogy a
tudomány fejlődhetik, a költészet, művészet
nem. Sophokles művészete kétezer év múlva
sem avul el; egy tudományos igazság tíz év
alatt nevetségessé válhatik.
*

*

*
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A XVIII. század — mint Lanson irodalomtörténete kitűnően foglalja össze — „azon
erőlködött, hogy új lelket öntsön a tragédiába.
Orvosságainak sikerült megölni azt."
Tálentum, amely folytassa Corneille és Racine művét, nem volt. Annál többen hitték,
hogy őket tanulmányozva, már meg is tanulták az írás művészetét. Corneille és Racine
is utánoztak, de sokat adtak önmagák! ól is.
Az utánzók utánzóinak nem volt adnivalójuk.
A dráma stílusa, Racine kifejezésmódjának
eleganciáját akarván utánozni,
cikornyás,
limonádé-ízű lett. A tárgyak annál borzalmasabbak. Képzelhető, mily mesterséges az ellentét a borzalmas tárgy és finomkodó nyelv
között! A borzalom az erőt próbálta helyettesíteni. Lélektani fordulatok helyett váratlan
felismerések, találkozások. Ez irány legfőbb
képviselője Crébillon volt, kinek neve ma is
egy a rémdráma nevével. (Élt 1674—1762
között.)
A XVIII. század gondolkozása sokkal élénkebben tükröződik Voltaire drámáiban, ami
elég természetes is, hiszen e század gondolkozását épen Voltaire, a filozófus formálta a
maga képére. A szabad gondolkozás életerős
csíráját láttuk kisarjadni már a XVII. században ; voltaképen nem csodálhatjuk, hogy
annyira növekedett a következőkben. A királytisztelő, vallásos XVII. század már magában
hordta az atheista, forradalommal végződő
XVIII iknak gondolatait.
Voltaire életének és müveinek nem oly
jelentékeny fejezete a dráma, hogy e helyen
szükséges volna életét ismertetnünk. Egyenesen rátérhetünk minket érdeklő alkotásaira és
nézeteire.
Voltaire értette és tudta, mi a dráma. Jellem-típusokat és emberi szervedélyeket keresett benne. Jól látta a korabeli színpadi művek drámaiatlanságát, nyelvük ürességét és a
beszédbe fulladó cselekményt. Első műveiben
teljesen Racine elvei alapján ír. Az Oedipe elő
szavában nagy tűzzel védi de la Motte támadásai ellen a klasszikus tragédia szabályait.
La Motte el akarta törölni (kísérletet is tett
erre) a cofident-t, a monológot, az elbeszéléseket, a hármas egységet s a verses formát
is. „Meg kell védeni e régi törvényeket,
— szól — nem mert régiek, de mert jók és
szükségeseb." Egyenként sorba eszi és bizonyítja az
egységek szükségét; elmondja,
hogy már az angolok is eltanulták ezt a
franciáktól, akik legelőször újították fel a
régieknek ezt a kitűnő szabályát, sőt dicsekesznek vele, hogy az ő darabjaik az előadás
I három órája alatt játszódnak le. Megvédi
I a rímet is.
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Angolországi tartózkodása alatt nem kerülhette el Shakespeare hatását, kinek két tárgyát
(Othellot a „Zaire"-ben és Julius Caesart a
„Mort de Caesar"-ban) fel is dolgozta. Észrevette, mennyivel drámaibb Shakespeare, aki
mindent, halált, gyilkosságot is a színpadon
enged történni, mint honfitársai, akiknél ezeket mindig elbeszélik. Csak, amikor a közönség már túlságosan kezdett érdeklődni Shakespeare iránt, akkor támadta meg a „brit mészárost." Shakespeare különben soká nem
jutott eredeti formájában a franciák kezébe
(szigorúan véve a dolgot, mai napig sem); a
XVIII. század végén azonban, még főképen
Ducis klasszikus (!) átdolgozásaiból ismerték.
(Fordították ezidötájt Laplace és Letourneur is.)
Nézeteiben, akármennyire híve volt is a XVII.
század klasszikusainak Voltaire, költői ereje
csekély volt ahhoz, hogy méltó tudjon lenni
hozzájuk. Amiben támadta saját kortársait,
abban nem tudta eszközeiket nélkülözni. Felismerések, meglepetések, színpadi fogások bőven akadnak darabjaiban. „La croix de ma
mére", az édesanyám keresztje, az ő nyomán
lett valósággal szállóigévé, mint a felismerések sablonos eszköze. Aztán — a korában nagy
fényűzéssel rendezett operaelőadások hatása
alatt — nagy gondja volt arra is, amivel elődei egyáltalán nem törődtek: a dekoráció, a
jelmezek fényességére. Míg Corneille és Racine,
két-három darab kivételével, megmaradtak a
görög-római környezetben, Voltaire meghordozta a nézőt négy világrészben, felfedezte
— a romantikusok előtt — a középkori, feudális Franciaországot stb. Shakespeare nyonyomán kísérteteket is jelentetett meg, de
hogyan! Lessing-nek nem került nagy fáradságába, hogy agyonverje ezeket a fényes nappal, nagy gyülekezetek előtt megjelenő, szépen
szónokló szellemeket s kimutassa Shakespeare
roppant fölényét, aki (pedig nem élt a „józan
ész" és „felvilágosodás" korában) csak éjjel,
egy-két felizgatott képzeletű ember előtt jelentette meg szellemeit.
Ami a költőből hiányzott, a gondolkozó
akarta pótolni. Különösen az öregedő Voltaire
drámái ötfelvonásos bölcselkedések. Mint a
többi irodalmi formát, a drámát is arra használta, hogy racionálizmusát, hitetlenségét, liberálizmusát, politikai nézeteit (pl. az Isten
kegyelméből való jogok tagadását) kifejtse.
Ebben őse lett a XlX. század utolsó harmadabeli tézises drámaíróknak, akiknek néha
époly kevéssé sikerült okoskodásaikat a
drámába beleolvasztani, akárcsak Voltaire-nek.
Voltaire-nek nem voltak folytatói, amint
nem voltak Corneille-nek és Racine-nek sem, a
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szó komolyabb értelmében. De pillanatnyi hatása nagy volt. Goethe maga fordította németre
egyes darabjait és büszkébb volt ezekre, mint
eredeti műveire. Gottsched, aki a francia
klasszicizmust nagy lelkességgel, de minden
tehetség nélkül próbálta átültetni Németországba, föltétlen hívéül szegődött. Alighanem az ő^révén ismerte meg Voltaire-t híve
Bessenyei György is, akiről magyar kortársaival együtt később emlékezünk meg részletesebben.
A XVIII. századbeli vígjátékírók között legérdekesebb Marivaux (1688 —1763), akit valósággal1 a rokokó
költőjének nevezhetünk.
Finoman beszélő, kecsesen mozgó alakjai
nem akarnak megnevettetni, legfeljebb mosolyra gerjeszteni. Történetük voltaképen csak
szavak játéka; igazi bonyodalom nincs benne.
A szerző úgy te^z, mintha a lelkeket boncolg a t n á ; ez a boncolás azonban csak lát
szólagos: finom, de nem igazi. Az ilyen
játékot azóta is marivaudage-nak
nevezik a
franciák.
Destouches (1680—1723) jellemvígjátékot
akart írni; csakhogy a jellemzésre nem igen
talált más módot, mint elmondatni minden
egyes szereplő jellemvonásait valakivel, aki
ismeri. A vígjáték valóságos erkölcsi prédikációvá lett. Megnevettetni nem is igen
akarta a közönséget, inkább
megríkatni.
Destouches már megalkotta az átmenetet a
comédie larmoyante-hoz
(érzelgős vígjáték);
nemsokára megjött ennek a mestere is:
Nioelle de la Chaussee. (Élt 1691 —1754-ig.)
A XVIII. század vége nemcsak a felvilágosodás, de az érzelgősség kora is volt. Valami
édes gyönyörűséget találtak az emberek a
sírásban és La Chaussée adott erre alkalmat
bőven. Voltaire maga kénytelen volt egy időben követőjéül szegődni.
Az érzelgős vígjáték megkezdte azt a munkát, melynek folytatására a romantika volt
hivatva: a műfajok határainak ledöntését.
Szembehelyezkedett a tragédiával és magának
követelte az elsőséget. E ma már olvashatatlan, hamisan szentimentális munkákban mégis
csak ott van a mai színmű csírája: a mindennapi életből vett tárgy, amivel eddig csak
a vígjáték foglalkozhatott.
Formai tekintetben nagy újítás, hogy e darabok, noha nem vígjátékok a szószoros értelmében, mégis prózában vannak írva. Ez
angol hatás alatt történik. Az angol hatás
legerősebben mutatkozik Diderot darabjain.
Lillo »Londoni kereskedő "-je, mely Lessing-re
is hatott, Moore „Játékos"-a a legelső sorban
említendő angol polgári drámák. Diderot drámái
(A törvénytelen fiú; A családapa) ma élvez-
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hetetlenek, voltaképen nem is drámák, esak
Vörösmarty mint prózaíró.
hosszú beszélgetések A nagy
filozófusnak
írta: Badnai Oszkár dr.
inkább dramaturgiai nézetei érdekelnek ben(Harmadik közlemény.)
nünket. La Chaussée és az angolok a példaképei. Realisztikus drámát akar, tirádák nélVörösmarty a d r a m a t u r g . A magyar rendkül, de pontos lélektani rajzzal és tökéletes szeres színi kritika Vörösmartyval, a Nemzeti
illúziót keltő színpadi külsőségeket, dekorá- Színház megnyitásakor, 1837 aug. 22-én az
ciókkal. Saját darabjait részletes utasításokkal
„Athenaeum" „Magyar Játékszíni Króniká"látja el kiállítás és előadás tekintetében. Ami jában veszi kezdetét. Ebben őrködött ő nema jellemeket illeti, nem elvont típusokra kell zeti műintézetünkön, hogy a legtisztább poézistörekedni, hanem a körülmények közé beállítva forrása maradjon. E l ő t t e csak Kölcsey színműmutassa be a jellemet a szerző.
bírálatát, Korner
„ Zrínyi "-jéről és Bajza
Nem elvi ellensége a klasszicizmusnak; nem egynéhány dramaturgiai cikkét bírjuk. Bajza
akarja lerontani a meglevő műfajokat, csak készítette elő a talajt, melyen Vörösmarty haladfelállít még k e t t ő t : a comédie és tragédie között h a t o t t . Bajza hirdette először a színi kritika
ott van a comédie sérieuse (középfajú dráma) és a fontosságát és azokat az elveket, melyeket
tragédie bourgeoise (polgári szomorújáték). Még Vörösmarty, mint a színi kritika praktikus megtovább is megy, a komédián túl megjelöli a bohó- teremtője, teljes diadalra vezetett. Vörösmarty
zatot, a tragédián túl a filozófiai drámát. E mű- a színpad fontosságát, mind nemzeti, mind
fajok már megvoltak, mikor ő megállapította művészeti szempontból, mélyen átérezte s ez
őket, csodálatos módon még évtizedek múlva avatja őt az igazi magyar színműkritika
is akadtak, akik a tragédián és komédián atyjává. Toldyisírt kritikákat, de igen keveset.
kívül, másnak a jogosultságát nem akarták
Dramaturgiai dolgozatait javarészt, mint az
elismerni.
Akadémia színügyi bizottságának legszorgalPedig a régi formák feltartóztathatatlanúl masabb tagja, 1839—42-ben írja. E bizottság
a bomlás útján voltak, nem lévén ú j erő, mely végezte az idegen drámák fordítását s a megtartalmat öntsön beléjük. A Comédie
Franfaise, levők nyelvezetének javítását.
Színi kritikái sorát az „Athenaeum"-ban
Moliére színháza egyedül adta a t r a g é d i á k a t ;
a többi színházban a közönség örömmel látta, megjelent „Elméleti töredékek "-kel nyitja meg.
a hagyományokkal nem törődő, könnyebb mű- Százegy színi kritikát írt. Céljukat következőfajok, köztük a zenés vígjáték (a későbbi Ope- kép jelöli ki: „részint mit önbotlásaimon, rérette) kialakulását. A Comédie az alsóbbrendű szint egyéb tapasztalataimból okulva, tanulszínházak nyomán kezdett törődni a hü, pon- ságot vevék, független töredékekben közöltos dekorációval, berendezéssel. De ezen a jem". 0 kritikusaink között az első, ki a
téren még mindig sok tennivalója m a r a d t a dráma legfőbb kérdéseit, ha nem is kimerítően, de rendszeresen és tüzetesen tárgyalja.
romantikának.
A királyhoz, valláshoz hü társadalom, mely- Shakespeare darabjai alapján fejtegeti a traginek számára Corneille és Racine írtak, az kum eszméjét. S ugyancsak Shakespeare-nek
Voltaire, Rousseau, Diderot és maga az eleven irodalmunkban első valódi műfordítója és
élet munkájának eredményeképen végső napjait értelmezője. Jelentőségéről így nyilatkozik:
„nem tartózkodunk kimondani, hogy Shakesélte. Az emberek gondolkozása teljesen átalakult. Új táplálék kellett a lelkeknek; ú j taní- peare-nek jó fordítása a leggazdagabb széptások, új formában. A tragédia nem öltötte litteraturával is felér, legalább felével".
fel ezt az ú j formát; a vígjáték igen. Öt eszTámadja a német drámát s vele szemben
tendővel a francia forradalom kitörése előtt védi a franciát. Szemünk elé állítja egész
az előkelő párisiak majd szétvetik tapsaikkal E u r ó p a irodalmát. S az idegen minták bemua színházat egy üldözött, kalandos életű ember tatása által drámáink technikája igen sokat
darabjának nagynehezen kierőszakolt előadásán. nyert. Bírálataival nemcsak a magyar kritika,
Ebben a darabban csúffáteszik a született hanem színészetünk fejlődésére is igen jótéarisztokráciát, sőt egy nemes gróf boldog, konyan hatott. Kritikái művészeink játékát
hogy egy polgárleánykát elvehet. E g y közön- tökéletesbítették, színmüvészetünk egész színséges szolga ujján forgat mindenkit, akit akar vonalát emelték, közönségünk ízlését féltett
és saját eszére, ügyességére támaszkodva, elér gonddal nevelték.
mindent, amit akar. Az előkelők tapsoltak;
K é t éven át zavartalanul írogatta Vörösmarty
pedig ebben a darabban már ott süvöltött a felette értékes recenzióit. 1839 április 28-án
francia forradalom szele. íróját Beaumarcliais- egyszerre csak megjelenik egy rövid szerkesznak hívták; czíme: Figaro
házassága.
tői nyilatkozat, mely szerint „az idők úgy
fordultak, hogy krónikájuk nem használhat
(Folyt, köv.)
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s egy bírálatait bizonyos időre felfüggeszti."
S 1841 január l ig az „Athenaeum" sem az
ő, sem más tollából színházi kritikákat nem
közöl. E két évi hallgatásnak oka a cenzor
okvetetlenkedésében keresendő, ki valószínűleg
a színházi bizottság sugalmazásából, bántóan
rostálta meg Vörösmarty cikkeit. A cenzor
ízetlenkedéseit tetézte Földváry G. Pest vármegye alispánja, ki az „Athenaeum" szerkesztősége ellen vallatóparancsot adott ki, pörbe
fogták s 30 frt pénzbírságra ítélték. S mindez miért? Mert az „Athenaeum" egyik száma
(1839. 7. szám) „Változások a pesti magyar
színháznál" cím alatt, a gyakori igazgatóválságokkal foglalkozik.
1841-ben Vörösmarty tehát ismét folytatja
recenzióit de 1842-ben az eredeti színmüvek
díjazásáról szóló cikkével végkép visszavonul.
Dramaturgiai dolgozatait általában három
csoportra vélem oszthatni u. m.:
a drámaelméleti dolgozatok,
a drámabírálatok és
a színi kritikák csoportjaira.
Elméleti
töredékein címén jelentek meg
drámaelméleti fejtegetései, 1837-ben. Ez egy
tökéletes kis dramaturgia. Azon különbségből
indul ki, melv a drámának költői értéke s
színhatása között állapítható meg. S arra az
eredményre jut, hogy ez a kettő voltaképen egy,
mert a színi hatás a tartalom költőiségén alapszik.
Elsőrendű fontosságúnak a tárgyválasztást
tartja, A dráma tárgyának már magában véve
is, tartalmilag gazdagnak és érdekesnek vagy
legalább azzá tehetővé kell lennie. Alkalmasnak
kell bizonyulnia karakterek kifejtésére, érdekes
helyzetek megteremtésére. Költőinek és drámainak kell lennie egyaránt. Tárgyul valóban élt
vagy teljesen költött személyek, esetek választhatók.
Szerkezetre nézve a hely és időegység
kötöttségét feleslegesnek és valószínűtlennek
tartja; de elengedhetetlenül szükségesnek véli
a cselekmény egységét s egyszerűségét. A
cselekmény egységét biztosítja, ha a darabban
csak egy bonyodalom kering egy főhős körül;
a cselekmény egyszerűségének, könnyű megértése lesz bizonyítéka.
A mese természete szerint történik a részek re
osztás s ezek elrendezése. A felvonások száma
3—5-ig terjedhet. „Julius Caesar" példáján
részletesen kimutatja az egyes felvonások
jelentőségét s igen szerencsésen alkotja itt
meg a „kifejlés" és „feloldás" kifejezéseit. A
felv'onások befejezettek legyenek és végeikre
nyugpont helyezendő. A felvonások a körmondat tagjaihoz s az epigramm részeihez hasonlók. Terjedelmükre ezeknek is arányosaknak
kell lenniök, különben érthetőségük forog
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kockán. A felvonások jelenetekre oszlanak s
ezek között kell a kapcsolatot megteremteni,
s netáni hiányokat pótolni.
A regénnyel, éposszal való összehasonlításban a dráma pszichológiáját fejtegeti, mikor
rámutat, bogy a drámában a cselekvésnek
előttünk kell történnie s ennek rugóit természetszerűen kell szemünk előtt fel 1 dni. Az
elbeszélést ritkán s akkor is csak az expozícióban szabad alkalmazni.
Kínzás, gyilkosság s egyéb undorító, szívlázító ízlést és illedelmet sértő részleteket
mellőzni kell. A színnek minden aljas bűn
mellett is tisztának kell maradnia.
Szól a dráma nyelvéről is. Shakespeare-t
állítja mintául, kinek minden egyes alakja
más nyelvet használ. A dráma méltóságos
nyelvét, a vígjátékokban a köznyelv, népies
nyelvjárások váltják fel. A drámai nyelv legalkalmasabb versmértékéül az ötös jambust
találja, melynek első és harmadik lába a tribrachis, anapestus vagy spondeus, az ötödik
jambus, pirihius. Csak végső esetben szabad a
sorban két jambusnak lennie, de akkor az utolsó
is jambus. Sokszor írnak drámát trocheusokban,
de ez nem felel meg, mert lírikusabb mérték.
A drámát úgy tekinti, mint a való élet
kicsinyített képét. De vigyázni kell arra, nehogy az életnek csupán egyszerű másolata
legyen, mert a valóságban van sok unalmas,
lehangoló, elkeserítő dolog. A színpad pedig
nem lehet az élet „baromi vadságainak, természetellenességeinek" kópiája. A természetet
sohasem kell a kellemetlenig visszatetszőleg
utánozni. N e m szereti az orvosi recept szerint
készült műveket. A való életet a költészetben
csupán költői igazságszolgáltatásunkkal tudjuk
elfogadhatóvá tenni. Legyen benne erény is,
bűn is, de mindenkor uralkodjék a művészi
igazság elve. „A bűn szerepeljen, de ne tegye
kívánatossá; az erény szenvedjen, de dicsőüljön."
Igen jól határozza meg a tragikai hős jellemének pszichológiai feltételeit. Szenvedélyes
tökéletességgel párosult szenvedélyes gyarlóság. Okoskodásait III. Richárd s Macbeth
példájával igazolja. „A szenvedély azon hideg
víz, mellyel az indulatok és szenvedélyek túlzó
forradalmát és villongásait a leghathatósabban
csil]apíthatni."
Éles disztinkciója a komoly színmű s vígjáték különbségét a jellemzésben mutatja ki.
Míg az egyik egyetemes karaktereket, a másik fajt, nemet jellemez.
Nem szereti vígjátékokban az érzelgősséget,
mert ebben sokszor mélység és valóságnélküli
felületességet lát. „Hamis hangok ezek, melyeket
a kebel hárfája húrjain ügyetlen kéz csal ki."
Igen helyes nézete van a színmüvek tartal-
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mának erkölcsi értékéről. Az élet tévedéseit,
bűneit színrehozni nem tartja károsnak, mert
az ártatlanság gyengébb a tudatos erkölcsnél.
Mindazonáltal szükségesnek tartja, hogy a
gyermekeknek külön színházuk legyen s a
felnőttek színházába csak válogatott darabok
előadására járjanak. Mert vagy nem árthat
már s akkor használ, vagy csak használ.
Felmerülhet most az a kérdés, vájjon Vörösmarty dramaturgiai gondolatai eredeti, saját
nézetek-e, vagy más esztétikustól átvettek.
Igen nehéz erre felelni. Semmi nyoma sincs
ilyirányú tanulmányainak. A legsarkalatosabb
tételekben Aristotelessel egyezik; a drámát
illető egész felfogása Shakespeate műveiben
nyer gyakorlati érvényesülést, de elméletet,
melyből Vörösmarty felfogását levezethetnénk,
nem találunk. Gyakran idéz Horatiusból, de
nézetei oly kevés azonosságot mutatnak, hogy
ami egyezik is, azt sem merjük átvételnek
nevezni. Tudjuk, milyen őszinte és szoros barátságban élt Vörösmarty Bajzával. Lessing-nek
közvetlen hatását Bajzára pedig kimutatták s
mégis, ha Vörösmarty Elméleti töredékeit
Lessing „Hamburgische Dramaturgie "-jávai
egybevetjük, rokonságot nem találunk. Hiába
keresünk egyezést Vörösmarty és Kölcsey között, Korner „Zrinyi" jének bírálata nem vezet
nyomra.
Ezirányban folytatott kutatásainkat tehát
azzal a legvalószínűbbnek látszó feltevéssel
kényszerülünk
bevégezni, hogy Vörösmarty
dramaturgiai elmélkedését a gyakorlat fejlesztette ki. Bírálatai mutatják éles megfigyelését
s azt a csodálatos átérzését a dráma pszichológiájának, mellyel a legcsekélyebb tévedést,
következetlenséget kifogásolja, avagy egy meglepően sikerült fordulatot, ötletet dicsér.
Drámabírálataiban, drámaelméletének kiforrott elveire támaszkodva, mondja ki ítéleteit. Buzgó törekvéssel új és eredeti szempontokat keres. S mikor „Marót bán"-ját „sületlenségnek" nevezik, fel sem veszi, de mikor
Kunos „Természet Lapja'' bírálataiban gondolatorzással vádolja, ez elkeseríti. A bírálatok
— csekély kivétellel — híven követtek minden előadást a „Magyar Játékszíni Króniká"ban. S így egy és ugyanazon darabról néha
többízben is — a bemutató, felújítás, esetleges új szereposztás alkalmával — ír kritikát. Ilyenkor azonban inkább a színészek
játékával foglalkozik, mint magával a darabbal. Egyáltalában nagyobb figyelemmel, élesebb érzekkel tudja és szereti a játékot tagolni,
értékelni, mint a darabot. Bírálatai hol teljesen név nélkül, hol álnév, legtöbbször azonban
„y" jelzés a l i t t jelentek meg.
Nem rajongó híve a külföldnek, mert
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szor, úgymond: „ami nekik jó, nem mindig
az nekünk". S így nem elégszik meg a niindgyakrabban színrekerülő fordításokkal, mert
„minél kevesebb számúak színhatással bíró eredeti darabjaink, annál inkább kellene igyekezni
azok kitüntetésére. Mert a színháznak karakterét, eredetiségét s a német színhatással versenyképességet nyújtanak — az eredeti müvek".
„A színházi drámajutalmakról" írt dolgozatában az eredeti müvek fontosságát ezekben
jelöli ki: „Az eredeti dráma a nemzeti színház lelke". Mert a nemzeti színháznak nemcsak nemzeti nyelven, hanem nemzeti szellemben kell élnie.
„Dienest"-t tartja Szigligeti legjobb színművének. „Dienes" jellemzését elhibázottnak
látja ugyan, mert egy minden izében elvetemült gazembert nem lehet drámahőssé tenni.
De ez a tévedés nem lepi meg, mivel Szigligeti színműírói tehetségének
legnagyobb
fogyatkozását, ép alakjainak
következetlen
lelki rajzában ismeri. Ebben is, alakjaira lelkierejüket és érzelmi érzékenységüket messze
túlhaladó szenvedélyeket erőltet.
Tóth Lőrinc „ Olimpia"-jában kifogásolja
Mátyás király öregítését. A darab hiányos
jellemeit mesterien egészíti ki a bírálat.
„Alkonyatkor" című művét idegen minták
gyenge másolatának tekinti.
Teleki László „Kegyencé"-ről szólva, szembeállítja a szerzőt Szigligetivel. Szigligeti kitűnő
szerkesztő, de gyenge pszichológus, Teleki meg
jó pszichológus, de gyenge szerkesztő. Julia
alakját teljesen elhibázottnak látja, ki ártatlan
szenvedéseiért nem nyer elégtételt. Germanizmusaiért s a latin nevek önkényes rövidítéseiért megrója.
Kotzebue „Pajzán ifjú" című vígjátékában
nem szereti a sikamlós részeket és kiveti a
a nyers szólásokat. így ahelyett „vigye el az
ördög asszonyságodat leányostul" szehbnek és
jobbnak véli „vigye el a tatár (manó) nagyságodat leányostul."
A „Haramiák"-at egy fiatal elme roppant
nagy tévedésének tartja. Sikerét csak a bennefoglalt parádés szerepeknek tulajdonítja.
Halm Frigyes „Griszeldisz"-ében az igazságtalanul agyongyötrött hősnő jóságos, passzív
szerepét nem tartja tragikailag indokoltnak.
Sikerültnek véli a vég hirtelen fordulatát.
Bírálataiban sokszor népies hasonlattal él.
így pl. mikor azt mondja: „a mű egyébiránt
hasonlít egy oly emberhez, kinek testi szerkezete hibás, de egyes tagjai, például keze-lába
vagy épen gyomra igen jók és épek."
Rumpach „Az élet iskolája" című színjátékát érdekesen hasonlítja össze „Griseldis"-szel.
A különbséget abban látja, hogy míg ebben
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a közönség a férj által vetett cselről eleve
értesül, addig Rumpachnál saját sejtelmeire
van utalva. Már pedig a feszült érdeklődést
az előbbi biztosítja.
Míg a „Bánk-bán"-t a magas tragédiának
csak töredékéül tekinti, „Luca széké"-ben
komikai erőnek látja csiráit.
Pompásan elemzi „Hamlet"-et. Kiváló elemező képessége Hamlet egyéniségében bat
főjellemvonást ismer fel, u. m. mély bánat
atyja halálán, elfojtott neheztelése anyja hirtelen házasságán, gyanú- és bosszúérzete nagybátyja ellen. Ophélia elutasítása által sértett
hiúsága, ingerültsége a lélekjelenéstöl, óvatosság királyi nagybátyjával szemben.
A kor arisztokratikus ízlésén mulat, mikor
„A két ú r szolgája" sikerét félti. „Nein fog-e
aljasnak, durvának tekintetni, mivel
inas
játssza a főszerepet".
Dumas
hatásvadászatát
méltányolja, de
„Stibor vajdá"-ban a felhalmozott érzelgések
és ádázatok undorítják.
-Egy pohár víz"-ről írt bírálata remeke
mélyreható kitűnő elemzésének. Pillantása valósággal végighasít a mű pszichológiáján. Ezzel
párosul nyelvezetének bravúros művészete.
Prózájának ez a hirtelen tökéletesülése bámulatos.
(Folyt, köv.)

MENNYISÉGTAN.
TEIOIÉSZETTÜDOMÁNYOK.
Az oszthatóság ismertetőjelei.
írta: Csuda

Imre.

Ha valamely N szám maradék nélkül elosztható az n számmal, akkor azt mondjuk
N-ről, hogy osztható n-nel. így pl. 27 osztható
3-mal; a jelen esetben N = 27 és n = 3.
Sok esetben szükséges tudnunk, hogy valamely szám osztható-e egy másik számmal vagy
nem. Ezt megtudhatjuk, ha az osztást tényleg
végrehajtjuk; az esetben, ha a maradék zéró,
a szám osztható, ellenkező esetben pedig nem
osztható.
Ismeretes, hogy némely esetben nem szükséges az osztást tényleg végrehajtani, mert az
oszthatóság ismertetőjelei megmutatják, hogy
az illető szám osztható-e vagy nem. Például
264 osztható 2-vel, mert páros szám; 2877
osztható 3-mal, mert számjegyeinek összege:
2 + 8 + 7 + 7 = 24, o s z l a t ó 3-mal. Az
utóbbi esetben alkalmaztuk a 3-mal való oszthatóság ismertetőjelét, mely szerint: valamely
szám osztható 3-mal, ha számjegyeinek összege
osztható 3-mal.
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Az oszthatóság ismertetőjelei a 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10 és 11 osztókra nézve általánosan
ismeretesek, mert iskoláink számára írott
számtani tankönyvekben tárgyaltatnak. A többi
számokra, mint osztókra nézve, az oszthatóság
ismex-tetőjeleit nem szokás csak a számelméleti
könyvekben tárgyalni. Az ilyen tárgyalásokban
azonban oly fogalmak szerepelnek, melyek az
érthetőséget a jelen esetben fölösleges módon
nehezítik, úgy hogy csak fáradságos úton juth a t u n k a nevezett ismertetőjelekre.
Jelen közleményben oly eljárást akarok
bemutatni, melyben idegenszerű fogalmak nem
szerepelnek s amellett igen egyszerű és könnyen
érthető s bármely osztóra nézve egyező módon
vezet az oszthatóság ismertetőjeleire.
Az oszthatóság ismertetőjeleinek alkalmazásával lényegileg ezt tesszük : az oszthatóságára
nézve vizsgált szám jegyeiből szerkesztünk egy
olyan számot, mely nála kisebb, vele egyidejűleg osztható s oszthatóságából
következik a vizsgált szárn oszthatósága. így pl.
mikor 2877-nek 3-mal való oszthatóságát
akartuk megvizsgálni, akkor e számot úgy
szerkesztettük meg a számjegyeiből, hogv
azokat összeadtuk. Az így nyert szám valóban
kisebb mint az eredeti s bebizonyítható, hogy
amikor ez az összeg osztható 3-mal,, akkor az
eredeti szám is osztható 3-mal. Amidőn tehát
az oszthatóság ismertetőjeleit a k a r j u k mégállapítani, tulajdonképen azt az eljárást keressük, mellyel a számjegyeiből összerakandó egy
oly szám, melynek oszthatósága m a g a után
vonja az eredeti szám oszthatóságát.
E g y ilyen eljárást fogunk most megismerni.
Nézzük, mily föltétel mellett osztható az
N egész szám az n-nel. Végezzük el az 1 : n
osztást s jelöljük az osztásnál egymásután fellépő maradékokat ro, ri, rs, n , . . . , r m -mel. Az
osztás végrehajtása ilyen séma szerint történik :
n
1: n = 0"qi q2 q 3 . . . q m
roO
i*i 0
r20

r m .iO

rra
Megjegyzendő, hogy qo, qi, q2,..., q m -i a 9-nél
nem nagyobb egész számok, az ro,ri,r»,r3, ...,r m
maradékok pedig mind kisebbek n-nél. A hányadosban egymásmellé írott betűk nem szorzatot jelentenek, mint az általánosan szokásos,
hanem egy a tizes számrendszer szabályai
szerint felírt számot. Ugyanezen megjegyzés
érvényes a maradékok soraira nézve is.
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Rendeljünk most mindegyik maradékhoz egy
számot a következő szabály szerint: Ha a
maradék kisebb mint az n osztó fele, akkor
a hozzárendelt szám legyen maga a maradék;
ha a maradék nagyobb, mint az osztó fele,
akkor a hozzárendelt számot úgy kapjuk, ha
belőle az osztót levonjuk. Legyenek so, si, S2,
S3, . . . , s m , ezek az ro, n , ra, rc, . . . , r m maradékokhoz tartozó számok.
Ha most az oszthatóságára nézve vizsgált
N szám egyesei helyén ao, tizesei helyén ai,
százasai helyén a2, stb. áll, vagyis ha
N = a . - f ai 10 + a 2 l 0 2 + . . . + a k 1 0 k ,
akkor N osztható lesz n nel, ha
Ni = aoso -)- a, si -j- a2 S2 - j - . . . + a k s k
osztható n-nel.
Mielőtt ezen tételt bebizonyítanám, egy speciális esetben bemulatom az eljárást. Keressük
a 7-tel való oszthatóság ismertetőjelét. Evégre
el kell végezni az 1 : 7 osztást.
_ 1 : 7 = 0-142857

10
30
20
60
40
50
1

A jelen esetben az ro = 1, ri = 3, ra = 2,
rs = 6 , r 4 = 4, rs = 5, re = 1, s mivel az osztást tovább lehet folytatni s a maradékok
periódusosán fognak ismétlődni, azért w = 3,
i*8 = 2, rs = 6 stb.
Az első három maradék kisebb lévén a 7
felénél azért a hozzájuk tartozó s-számok lesznek : So = ro = 1, si = ri = 3, S2 = i-2 = 2 ; a
következő három maradék mindegyike nagyobb
a 7 felénél, azért S3=i - 3—n = —1, S4 = ri—
n = —3, ss — rs—n = —2, se = re — 1 stb.
így tehát N osztható lesz 7-tel ha
Ni = ao 4 - 3ai -f- 2a= — (a3 + 3a ± -j- 2as) +
(ao
3a?
2as) — . . . osztható 7-tel.
A számolást a jelen esetben így hajthatjuk
végre ügyesen: Felbontjuk a számot hátulról
kezdve hármas szakaszokra; minden szakaszban az első és második szám összegének kétszereséhez hozzáadjuk a második és harmadik
számot; a különböző szakaszokhoz tartozó így
nyert számokat váltakozva a szakaszok fölé és
alá írjuk; most a szakaszok felett lévő számok
összegéből levonjuk a szakaszok alatt levők
összegét. A nyert szám fogja adni Ni-t,
Pl. Oszthatóé 7-tel.
504, 734, 289, 426 ?
A számolás így történik:

27
20
504, 734, 239, 426
22
14

47
36

N. - 11.
Mivel 11 nem osztható 7-tel, azért az előbbi
szám sem osztható 7-tel.
Ezen tétel bebizonyítása így történik. Az
1 : n osztást egy tizedesig végezve:
J_:n=0qi
ro 0
n
, ro = 1
va
ahonnan következik, hogy roO = nqi
gy
mivel r0 = l ,
10 = nq, + n .
(1)
Az osztást tovább folytatva, i v e t szoroztuk
10-zel, a hányados volt q2 és a maradék ra;
írhatjuk tebát, hogy
riO = nq 2
r2.
Az előbbi egyenletből:
n = 10 — nqi,
melyet a most nyertbe helyettesítve:
10. (10—nqi) = nq 2 +1-2
vagy
(2)
102 = n(10qi 4 - q 2 ) + i-2
Az osztást tovább folytatva nyerjük, hogy
1-20 =

10.r2 = nq3 4 " r 3 *

azonban
r2 = 10 2 — n ( 1 0 q i + qa)
s így
10 (10 2 —n lOqi 4 q . ) = n q 3 - f i - s
vagy innen
10 3 = n(10 2 qi + 10q2 + q 3 ) + r 3
(3)
Látható tehát, hogy a 10 hatványai
10' = nQ. 4 r i
alakban állíthatók elő. A Qi jelentése igen egyszerű, mert azt a számot jelenti, melyet nyerünk, ha az 1 : n hányadosában i számú jegyet
elrekesztünk elülről. Azon esetben, amidőn
ri < 5 , akkor a tíz hatványának ezen kifejezését meghagyjuk, ellenben amidőn n > -j,
akkor így módosítjuk:
n
101 = n (1 -j- Qj) 4 ( r i
)
vagyis, ha
r. — n = Sj, Q - 4 1 = Q'i
10' = n (Qj 4 " 1) 4 S i — n Q ' i 4 s i
Ha behelyettesítjük a 10 hatványainak ezen
kifejezéseit az N-be, akkor némi számolás után
nyerjük, hogy
N = np +
S)
ha
p = ao Q'o 4 ~ a i Q ' i 4 a 2 Q' 2 4 " • • • 4 a k Q'k
S = ao so 4 " ai si -(- a2 S2 -f- . . .
a t sk = Ni
Mivel P egész szám, azért ha Ni osztható
lesz n-nel, azon esetben N is osztható n-nel.
Ezt kellett bebizonyítani.
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A radioaktív-sugárzásról.
írta: Déhány

Mihály.

A múlt század utolsó évtizedének s a jelen
század első éveinek legszenzációsabb fölfedezései közé tartozik a rádiumnak s a hozzáhasonló természetű testeknek: a radioaktívtesteknek a fölfedezése. Különös titokzatosságuk és az atomokról eddig vallott fölfogásunk
módosítása szempontjából is érdekes lesz megismerkedni a radioaktív-testek sugárzásával s
az ilyfajta sugárzás sajátságaival.
Tudjuk, bogy a Röntgen-sugárzás a katóddal szemben levő szilárd testről, onnan indul,
abol a katód-sugarak érik az
antikatódot.
A Röntgen-sugarak láthatatlanok lévén, csak
természetes, hogy a sugárzás e nemét a katódsugarak felfedezése után, aránylag elég hosszú
idő múlva, csak mintegy 25 év után fedezte
föl Röntgen.
Mivel a Röntgen-sugárzást a katóddal szemben levő üvegfal foszforeszcenciája (kékeszöldes villogása) kíséri mindenkor, a tudósok
eleinte azt tartották, hogy az x-sugarak a
foszforeszcenciának a következményei. Ezen
föltevések alapján azután kutatták, vájjon a
közönséges foszforeszkáló anyagok nem lövelnek-e ki szintén az x-sugarakhoz hasonló
tulajdonságú sugarakat, azaz olyanokat, amelyek az átlátszatlan testeken áthatolnak s fotográfiái hatásuk v a n ?
E kutatások terén legtöbb eredményt ért
el Becquerel Henry francia fizikus. Becquerel
Henrynek már atyja és nagyatyja is folyton
vizsgálták a foszforeszkáló anyagok foszforeszcenciáját s eközben fedezték föl az urán-vegyületek foszforeszcenciáját is. Már nekik feltűnt,
hogy az urán-vegyületek foszforeszcenciája nagyon sokban eltér más anyagok foszforeszkálásától s olyan különös sajátságaik vannak,
^amelyek az ő érdeklődésüket is a rendesnél
nagyobb mértékben fölkeltették s így kutatták a sajátságos foszforeszcenciának az okait.
Becquerel Henry az urán-vegyület foszforeszkálását eleinte szintén elnyelt fénynek tulajdonította s csak behatóbb vizsgálat után jött
reá, hogy az urán-vegyületek foszforeszkálása
teljesen eltér más addig ismert anyagok foszforeszcenciájától. Ugyanis, 1896-ban felfedezte
az urán-vegyületeknek, sőt magának a tiszta
urán-fémnek is azt a különös tulajdonságát,
hogy a foszforoszcencia mellett olyan hatásuk
is van, amely a foszforeszcenciával semminemű
összefüggésben sincs s e különleges hatásuk és
foszforeszkálásuk akkor is megvan, ha nagyon
hosszú ideig, hónapokig vagy évekig is sötétben vannak, míg a többi foszforeszkáló anyagok, milyenek a szulfidok is, csak fénysuga-

raknak kitett hatás után foszforeszkálnak bizonyos ideig.
Nevezetes tulajdonságai az urán-vegyületek
sóinak: hogy egymáshoz dörzsölt kristályaik a
sötétben szépen ki/ehető sajátságos kék fényt
lövelnekki magukból; az urán-fém pedig összedörzsölve, sárgásba hajló fényt sugároz ki. Ezeken kívül az öiszes urán-vegyületek, tekintet
nélkül foszforeszkáló voltukra, a Röntgensugarak hatásához hasonló hatásokat is m u t a t nak. Azaz, h a az urán-fémet, vagy bármely
sóját fénytől jól elzárt fotográfiái lemezre
tesszük, még pedig akár közvetlenül, akár
üveg-, kvarc- vagy aluminium-lapot véve közbe,
a fotográfiái lemeznek azon a helyén, hol az
urán-vegyület volt, rendes előhívás után feketedés mutatkozik. Nyilvánvaló, hogy ez csakis

a Röntgensugarakhoz hasonló tulajdonságú
sugárzásnak az eredménye lehet. Ezt a feltevést megerősíti az is, hogy az urán-vegyületeknek is megvan az ionizáló hatásuk. Ugyanis,
ha pl. jól szigetelt elektroszkópot akár pozitív, akár negatív elektromossággal megtöltünk s ezen elektroszkóp gömbjéhez közel
urán-vegyületet helyezünk el, az etetroszkóp
csakhamar kisül, vagyis érzékeny lemezei
aránylag gyorsan összeesnek; ellenben, ha az
elektroszkóp közelében nincsen urán-vegyület
vagy más, hozzá hasonló hatású test, akkor
az hosszú ideig megtartja elektromos töltését.

Ezeket az urán-vegyületek által kibocsátott
fotográfiái és ionizáló hatású sugarakat urán-,
vagy felfedezőjükről „jEfecgwere^-sugaraknak
hívjuk.
Későbbi vizsgálódások kiderítették, hogy
nemcsak az urán-vegyületek bocsátanak ki
Becquerel-sugarakat, hanem még más vegyü-

letek is. Azokat a vegyületeket, amelyek, mint
az urán-vegyületek, elektromosság nélkül képesek
a Röntgen-sugárzáshoz hasonló természetű sugárzásra, „radioaktív"-testeknek
mondjuk.
Hogy mely testeknek van radioaktivitásuk,
arról úgy győződünk meg, hogy az illető anyagnak egy kis darabkáját egyik oldalán simára
csiszolva, teljesen sötét helyen, érzékeny fotog-rafiai üveglemezre tesszük (közbül fekete
papiros lesz) és pár napi ( 3 — 6 nap) ráhatás
után íiz érzékeny lemezt rendes előhívásnak
vetjük alá. H a a lemez azon helyén, ahol a test
rajta volt, feketedés mutatkozik, a vizsgálat alá
vett anyag radioaktív. Rövidebb idő alatt, már
néhány másodperc alatt, felvilágosítást ad egy
érzékeny elektroszkop, amely radioaktív, testek
közelében, mint előbb is említettem, igen hamar
elveszti töltését, kisül.
Becquerel H e n r y fölfedezésével egyidejűleg
Curie és M m e Curie francia fizikusok és kémi*
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kusok a thorium vegyületeit ismerték föl radioaktívaknak s ugyancsak ők fedezték föl, hogy

a csehországi szurokérc és chállcolit nevezetű
ásványok, melyek ugyancsak urántartalmúak,
még nagyobb mértékben radioaktívak az addig
ismert urán-vegyületeknél, sőt magánál az uránfémnél is. Ez utóbbi arra a föltevésre indította
a Curie házaspárt, hogy a szurokércben és
chalkolitban még az uránnál is nagyobb sugárzásra képes elem van. Ezen föltevésükből
kiindulva, további kísérletezéseik eredményeképen, 1898-ban előállítottak egy bizmutvegyületet, melynek radioaktivitását új elemnek tulajdonították s mely ú j elemet, Curie
lengyel származású feleségére való tekintetből,

polonium-vak

nevezett el.

Még ugyancsak az 1898. évben a Curie
házaspár és Bemont kémikus együtt fedezték
fel a poloniumtól kémiai magatartására nézve
eltérő, de annál sokkal nagyobb mértékű
Becquerel-sugárzásra képes rádiumot, amelynek
bárium-vegyületét állították elő, de a rádiumot
a báriumtól már nem tudták elválasztani.
A í-zurokércben a rádium és polonium mellett, Debierne 1899-ben még egy harmadik
radioaktív elemet fedezett föl, az úgynevezett

aktiniumot.
A radioaktív sugárzásnak, különösen az erősebb sugárzásnak, a Höntgen-sugarak tulajdonságaihoz való hasonlatosságakon kívül nevezetes tulajdonságuk még az, hogy ily sugárzás
közelében sok test, mint pl. az üveg, víz, sok
ásvány, a bárium-pia tin-cianür, cinkszulfid,
petroleum stb., foszforeszkálnak s az ily körülmények között nyert foszforeszkálást némelyik
anyag, mint pl. a folypátkristályok és a zinkszulfid a radioaktív-test eltávolítása után is
megtartják egy ideig. Ezeken kívül a rádium
és minden radioaktív anyag a környezetükben
levő, egyébként radioaktív tekintetben közönbös testeket radioaktívakká is változtatják,
vagyis olyanokká, amelyek szintén Becquerelsugarakat lövelnek ki. Az ilyen radioaktívságot

indukált radioaktivitásnak mondjuk. Ez utóbbi
aktivitást a különben közönbös testek csak
egy ideig tartják meg, míg lassan-lassan
fogyva, teljesen elvész a sugárzóképesség. Az
indukált radioaktív sugárzóképesség az exponálás idejével, vagyis a valóságos radioaktív-testek sugárzásának ráhatási
idejével
arányos. Curie már első ily irányú kísérleteinél említette, hogy a dolgozó helyiségében
levő testek annyira radioaktívakká lettek, hogy
a fekete papírba takart érzékeny lemezre
ugyanaz a fotográfiái hatásuk volt, mint akármelyik urán- vagy rádium-vegyületnek s ezeknek a hatása alatt nemcsak laboratóriumában,
hanem még annak szomszédos helyiségeiben
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is a levegő annyira ionizálva lett, hogy ott
elektromos méréseket hosszabb időn át nem
lehetett végezni.
Nevezetes különben az a tapasztalat, hogy
a levegő is képes a testeket radioaktívakká
tenni, tudniillik a levegőre kitett testek pusztán a levegővel való érintkezés után többkevesebb radioaktívságot vesznek fel. Az ilymódon nyert radioaktivitás azonban rendkívül
kicsiny s nagyobbmérvűvé csak akkor lesz,
ha a levegővel nagyfeszültségű negatív elektromostöltésű, jól szigetelt test érintkezik. Hogy
a levegőnek ez a radioaktívsága mitől van,
biztosan még nem tudjuk.
Amint az eddigiekből is kivehető már, a kü
lönböző radioaktív-testek sugárzásának az
'energiája nagyon különböző. Vannak erősebb
és gyengébb radioaktív-sugárzásra képes testek. A radioaktív-sugárzás energiáját, mint
minden energiát, a hatásuk nagyságával mérjük. Legszembeszökőbb hatásuk a fotográfiái
hatás és a levegő ionizálása. A fotográfiái
hatásnál az érzékeny lemez erősebb vagy gyengébb feketedéséből következtetünk, tehát ez
nem megbízható, mert egyszerű, becslésszerű
összehasonlításból áll, ami mindig nagyon
individuális. Az ioriizálás már sokkal pontosabb eredményt ad. Tudniillik, ha jól szigetelt és akár pozitív, akár negatív elektromossággal megtöltött elektroszkóp gömbjét radioaktív-sugárzásnak tesszük ki, a sugárzás energiája szerint több-kevesebb idő alatt kisül az
elektroszkóp. Amelyik test radioaktív-sugárzására ugyanazon elektroszkóp egyenlő töltése
rövidebb idő alatt sül ki, annak a sugárzása
nagyobb és pedig annyiszor nagyobb, ahányszor rövidebb idő alat sült ki az elektroszkóp
töltése.
Ilyen vizsgálatokból kitűnt, hogy a polonium 20.000-szer, a rádium pedig 2 milliószor erősebb aktivitású, mint az uránium s
hogy az eddig ismert összes radioaktív-testek között a rádium s ennek is a brómvegyületei, a legnagyobb aktivitású testek.
Epen ezért a radioaktivitás különös tulajdonságainak a tanulmányozásánál rendesen rádiumvegyületeket szoktak használni.
A tiszta rádium-vegyületek, pl. a íádiumbrómid, nagyon drága anyagok, amit érthetővé tesz az a kettős körülmény is, hogy először is nagyon körülményes és hosszadalmas
eljárással lehet e vegyületek érceikből, pl. a
csehországi szurokércből előállítani, másodszor
pedig érceiben csak nagyon kis mennyiségben van meg; így az említett szurokércből
2 tonna (2000 kg.) alig tartalmaz többet 30
centigrammnál, aminek mai ára közel 200.000
frank.
(Vége köv.)
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Bevezetés a biológiába. ,
írta: Wagner

János.

(Negyedik közlemény.)

A saját megfigyeléseinkkel ellenőrizhető,
valamennyire
elképzelhető
életműködéseket
teljesítő érzékek lehetnek: tapintó (egyúttal

meleget érző), tájékoztató, szagló, ízlő, halló és
fénytérző
tehetségek és a munkamegosztás
magas fokán álló szervezetek testén mindenik
érzéknek külön felfogó műszer felel meg.

1. A tapintószervek a mechanikai és hőiuger megérzésére szolgálnak és az összes élőszervezetek testén hasonló berendezést, megegyező mechanizmust mutatnak. Maga a csupasz
plazma is tapint; a testet borító bőr pedig
vagy egész felszínén, vagy egyes külön e célra
formálódott pontokon tapint. Mindig közvetlen
érintés és a plazmának, a sejt tartalmának
alakváltoztatása szükséges az inger kiváltására.
Hogy ez minél könnyebben megtörténhessék,
egyes sejtek kipúposodnak, tetejük fala pedig I
vagy vastagabb és a vastag fedő igen vékony
hártya mentén kapcsolódik a sejt alsó feléhez, :
vagy épen a sejt csúcsa, esetleg egy kinyúló
bibircsének bőrkéje igen vékony. Mindkét
esetben a leggyengébb érintésre behorpad a
sejt fala és deformálja a sejt tartalmát. Akárhány esetben egy-egy szőrszál ékesíti a sejt
csúcsát, mely emeltyű módjára működik és I
megsokszorozza a hatást.
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sőt Háberlandt sok évi kutatása révén arra
az eredményre jutott, hogy i légycsapó növény
tapintószőre a legtökéletesebb tapintókészülék,
melyet egyáltalán ismerünk.
Sajátságos mechanikai érzékszerv a vízben
élő gerincesek úgynevezett oldalszerve. A halak
testének mindkét oldalán sorjába rakott, idegrészekkel fölfegyverzett kelyhek, kis lombikok
láthatók, melyek valószínűleg a víz áramlását,
egyáltalán a víz mozgását megérzik. Bizonyára
valamely szilárd test közelségéről, ellenséges
indulatú állat közeledéséről világosítják fel az
állatot. A vízi életmódhoz alkalmazkodott szervek, melyeknek a nyomában j á r ó érzelmi világról helyes fogalmunk soha sem lehet.
Hogy a növények a meleget is érzik, sőt
egyesek a meleg ingerre aránylag gyors mozgással is felelnek, arról meggyőződhetik mindenki igen könnyen, ha pl. sáfrányt, tulipánt
cserépbe ültet és a növényt fölváltva hideg
helyről meleg helyre viszi. A melegen rögtön
kinyílik, hidegben gyorsan becsukódik a virága.
2. A tájékoztató-tehetség.
Hogy a szervezet
nem közömbös a helyzettel szemben, melyet a
térben elfoglal, mindenki elképzelheti, ha a
szervezetek életviszonyaira gondol. Hány ember
van pl., aki — mondjuk — a baloldalán öt
percig se tud feküdni; mennyivel nsgyobb hatással lehet a testre a megszokott rendes helyzetnek épen ellentétes állapot.
Régóta ismeretes, hogy a legtöbb növény
gyökere lefelé nö, a szár pedig a nehézségi
erővel dacolva, tetőirányosan fölfelé, akkor is,
h a a cserepet vízszintes helyzetbe hozzuk, vagy
pláne, a már valamennyire fejlett növénnyel
megfordítva felfüggesszük. A geotropizmus- és
heliotropizmus-elmélet ezeket a tényeket akarja
magyarázni. Darwin már kísérlettel próbálta
megfejteni e tüneményt és rájött arra, hogy
a csúcsától megfosztott gyökér körülbelül ket
napig nem tud tájékozódni, tehát mindaddig,
amíg a gyökér csúcsa ki nem pótlódik és
akkor, a szükséghez képest, nem a csúcstól
növekszik új irányban, hanem a csúcs fölött
görbül a megfelelőbb tájék felé. Darwin már
ebből a tapasztalatából következtette, hogy
a gyök ér csúcsnak okvetlenül tájékoztató-szerve
van, de a nagy tudós nem érte meg ezen
tájékoztató-műszer felfedezését.

A vékonyfalú tapogató pettyeket és bibir- !
cseket különösen a kúszó növényben észlelhetjük, de állatokon se ritkák. így pl. a
gyűrűs férgek tapogató pettyei olyanok, mint
a pompás porcsin pupillái.
Ha a növények tapogató szerveit nem is
ismernők, akkor sem tagadhatnék tapintó képességüket. Hogyan tudna a komló felkúszni a
karón, ha a karót meg nem érezné ? Hogyan
tudná az aranka kiválogatni azokat a gazdanövényeket, amelyekből a megfelelő táplálékot
szívni t u d j a ? Némelyik pedig igen válogatós
és elpusztul, ha nem talál alkalmas gazdát,
az alkalmatlan növény testén pedig meg se
. fogódzik, annál kevésbé bocsátja beléje szívó
gyökereit. Van olyan növény is, melynek
tapintó képessége a megérzést követő gyors
mozgás révén híres és régóta ismeretes. A
mimóza, a légy csapd, sok növény porzója
A mult század végén sokan kutatták az
(bús-a virág, borbolya stb.), harmatfű és mások. állatok és növények érzőszerveit. Egyik fölFigyelemreméltó, hogy igen sok esetben külön fedezés megkönnyítette a másikat s kivált
szerv áll a megérzés és külön szerv áll a Kreidl, Haberlandt és Nemec elmés kísérletei
mozgatás szolgálatában; az ingert tehát a fel- vezettek meglepő eredményekre. Kreidl az alfogó-készüléktől a mozgató-szervig vezetni sóbbrendű állatoknak, kivált a rákoknak, az
kell, vagyis bizonyos komplikáltabb, mondjuk úgynevezett hallóhólyagjait vizsgálta. Kiope„lelki" működést kell végeznie a szervezetnek. rálta belőlük a mészrögöket és vasszilánkot
Egyes növények tapintószerve igen érzékeny, csempészett a helyükbe. Ezt tehát mágnessel
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tetszése szerint mozgathatta. Ahányszor a mágnest az állat háta fölé tartotta, az állat mindig
nyugtalankodott, végre a hátára fordult. Ha
oldalról közelítette, az állat is oldalára feküdt,
így különféleképen közelítvén a mágnest, feltétlen biztossággal igazolhatta, hogy a szerv,
amelyet addig hallóhólyagnak tartottak, a térben való tájékozódást szolgálja. Valószínűleg
olyan a szerkezete, hogy a hólyag feneke
(rendes helyzetben) érzéketlen. H a tehát a
mészrög azon nyugszik, jól érzi magát az
állat, ha egyebüvé nyom (oldalára, tetejére),
akkor fájdalmat vált ki és az állat addig fészkelődik, míg a rendes, a fieki való helyzetet
visszany eri.
Ez a felfedezés egyszerre fényes eredményekkel kecsegtetett a növényors^ágban is és
Nemec talált a gyökércsúcsban, Ilaberlandt a
szár tetőző csúcsban olyan nagyobb üregű
sejteket, melyekben keményítő rögök szabadon
mozognak és amelyek épen úgy válthatnak
ki ingert a helyzet megváltoztatása érdekében,
mint az alsóbbrendű állatok mészkövecskéi.
Minden szervezet tud tájékozódni. Az ember
is! A mi tájékoztató-szervünk a fül labirin- x
tusa, vagyis a felkörös ívjáratok. Ezeknek
semmi közük a halláshoz, de a belőlük a
testbe vezető idegszálak segítségével irányítói
a mozgató szerveknek. Akinek a fülén a labirintus beteg, annak kiesett a kezéből a gyeplő:
minden lépése bizonytalan.^ ingatag.
3. Az ízlés és szaglás. Összefogom a kettőt,
mert sok alsórendű állat testén is közös szerv
szolgál a kétféle inger megérzésére. V felsőbb
rendű állatok testén külön vált a két szerv, a
növények testén pedig még nem találtunk
olyan műszert, mely íz- és szag-inger felfogására szolgálhatna. Mégis fel kell tételeznünk,
hogy a növényeknek is van valamelyes ízlelő
képességük. A rovarevő növények pld. ugyanolyan súlyú egyéb haszontalan, meg nem
emészthető anyagokkal be nem csaphatók.
Viszont bizonyos kémiai anyagok minimális
adagaira már reagálnak. Darwin
bebizonyította például, hogy a harmatfű levelének nyeles
mirigyszőre a foszforsavas ammóniák 1 mgr.-ja
3 milliómodrészének a hatására már begörbül.
Egyes baktériumok szeretik az almasavat
és almasavba mártott hajszálcsőbe csalogathatok. Harasztok termékenyítő sejtjei kedvelik
a cukrot, de minden növény bizonyos f a j t a
talajt szeret kiváltképen és egy és ugyanazon
földből más és más tápszereket válogatnak a
különböző növényfajok. Az egész váltógazdaság épen a növények válogatásán alapszik.
A vízcseppben górcsővel megfigyelt ázalékok
nyílsebesen menekülnek, h a étherikus folyadékkal közelítünk; egyes alsórendű állatok

finnvássága
pedig épen meglepő. Akárhány
hernyó, álca vagy bogár inkább éhen hal,
semhogy megízlelné akár a rendes táplálékul
szolgáló növény legközelebbi rokonának a
levelét. Miképen tudja megtalálni a lepke azt
a bizonyos fát, dudvát, mely ivadékainak táplálékot szolgáltat, pláne akkor, amikór a pillangó csak a másik esztendőben bújik ki a
gazdanövénytől elszakadva, esetleg a földbe
rejtett bábjából, az nekünk teljesen érthetetlen.
Némely állat szaglása rendkívül fejlett. A
vadászkutya példája eléggé ismeretes. Némely
hímlepke több kilométer távolságból érzi meg
a nőstuny szagát és a szag általában nagy
szerepet játszik a természetben, sokkal nagyobbat mint általában gondolják. A legtöbb állat
a táplálékot szagáról ismeri meg és kutatja
fel — a bogárság beporozza egyúttal a virágok bibéjét ós gondoskodik öntudatlanul a
növények ivadékairól — sok állat megtudja
menteni az irháját, mert érzi a nyomában
járó ellenségét, végre a fajtfenntartó hatalmas
ösztönt is megsegíti munkájában az illat.

4. A hallás szerve. Míg a többi öt érzék
többé-kevésbé fejlett állapotban valamennyi
élőszervezet tulajdona: addig a hallószerv,
vagyis a rezgő testektől ébresztett hanghullámok felfogására szolgáló műszer aránylag kevés
kiváltságos állat speciális sajátsága. Az összes
növények, az összes viziállatok süketek, de a
szárazföldi állatok közül is csak a gerincesek
és a bogárság azon fajtái hallanak, amelyek
maguk is hangot adnak. Igaz, hogy ítéletünk
itt se abszolút igazság, mert hiszen képzelhetünk olyan fület, amelyik oly magas hangokat fog fel, amiknek a megérzésére magunk
képtelenek vagyunk (a denevér valószínűleg
magasabb hangokat is érzékel) és lehet némelyik állatnak olyan hangadó készüléke, mely
minket nem izgat, mert átlépi a mi fülünk
ingerelhetőségének felső h a t á r á t : de ilyenek
kifürkészésére tudatlanok vagyunk.
A hallószerv húros, vagy lemezes. A húr,
vagy a kifeszített lemez (dobhártya) megmozdul a levegő lökésétől és vagy közvetlenül
vagy közvetve (pl. a hallási csontocskák révén)
izgatja az ideget, mely izgalom hatása alatt
az idegrendszer középponti szervében, a megfelelő dúcban, vagy az agyban a hang érzete
támad.
(Folyt, köv.)
Tartalom. A nyelvről. Pechány Adolf dr. —
A klasszikus és romantikus dráma. Benedek Marcell dr. —
Vörösmarty mint prózaíró. Badnai Oszkár dr. — Az
oszthatóság ismertetőjelei. Csada Imre. — A radio-

aktiv-sugárzásról Békáity Mihály. — Bevezetés a
biológiába. Wagner János.

Felelős szerkesztő: Benedek

Budapest 1909. Nyomatott a na. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

Elek.
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Űj népiskolai Értesítő-Könyv.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium az állami népiskolák
részére új beosztású Értesítő-Könyvet adott ki.
Ezen új Értesítő-Könyv a m. kir. tud.-egyetemi nyomdánál kapható.
Bolti ára 18, nettó ára 14 fillér. Minden megrendelőnek nettó-áron
szolgáltatjuk ki s a pénz előleges beküldése mellett, portómentes iskolai hatóságok és intézeteknek, portómentesen küldjük meg.
Mutatványpéldányokat nem szolgáltatunk belőle ki.
A m. kir. tud.-egyetemi
nyomda
igazgatósága.

VEZÉRKÖNYV
a beszéd- és értelemgyakorlatok

tanításához.

Nagy László után teljesen átdolgozta: URHEGYI ALAJOS,
bpesti VI. ker. állami tanítónőképzői tanár, gyakorló-isk. tanító.
Nettó-ára 75 fillér, bolti ára 1 korona,
85 fillér beküldése esetén portómentesen küldetik meg.
A vall.- és közokt. m. kir. miniszt. 79.395/1909. sz. rendeletével segédkönyvül engedélyezte.
Nagy László „Vezérkönyve" négy évtizeden át volt a tanítóság vezetője. E négy
évtized leforgása alatt azonban a beszéd- és értelemgyakorlat tanításának szempontjai oly
változáson mentek keresztül, hogy a könyv átdolgozása, illetőleg teljesen újjá írása vált szükségessé. így tehát, bár a könyv nagynevű elődjének nevét is viseli, teljesen új, s hogy a
modern követelményeknek mily mértékben felel meg, azt a következő két bírálat mutatja.
Gömöri Sándor, az iglói áll. tanítóképző igazgatója, kinek előzetes bírálat céljából
kiadtuk a munkát, a többek közt így nyilatkozik:
„Urhegyi, mint tehetséges, Istentől megáldott tanítómester bánik az ismeretek földolgozásával. Azoknál a mintáknál, amelyeket könyvében ád („Az asztal." „A. család." „A macska."
„A tyúk." stb.) kitünőbbeket nem ismerek. Azért, mert beleviszi tanításába egész lelkét, mert
kiváló oktató tartalmuk mellett kiváló nevelő hatásúak is. Mesterileg fölhasználja e tanításokban a gyermek tevékenységét is; e tekintetben a tanítókartársak igen sokat tanulhatnak
könyvéből. Es ha esak félig-meddig fogják a tanítókartársak követni Urhegyit, hacsak félannyira
is lesznek képesek azt a szellemet teremteni tanításuk közben, amely ezekben a részletesebben
kidolgozott tanításokban van, már ezzel is szép, nagy hivatás vár erre a könyvecskére."
Zajzon Dénes kir. tanácsos, nyug. áll. tanítóképző-igazgató, a „Hivatalos Közlöny"
augusztus í-én megjelent számában közölt hivatalos bírálata így foglalja össze:
„A fentebb elmondottak alapján jó lélekkel állíthatom, hogy Urhegyi Alajos munkája
pedagógiai irodalmunkban számottevő helyet foglal el. Látszik, hogy olyan tanférfiú írta, aki
a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításának módszerével tökéletesen tiszában van és hogy a
munkának kidolgozását odaadással, ügyszeretettel végezte. Tanítóink, a fiatalok épúgy, mint az
idősebbek, sikerrel használhatják a vezérkönyvet."
Ezek alapján Urhegyi vezérkönyvét nyugodt öntudattal ajánljuk a magyar tanítók
figyelmébe.

A m. kir. tud.-egyetemi

nyomda

igazgatósága.

A tanítóképző-intézetek figyelmébe.
A tanítóképző-intézetek számára szolgáló Csiky-féle Alkotmánytan már
kapható.
A m. kir. tud.-egyetemi
nyomda
ignsf/atósá'ja.
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PÁLYÁZATOK.
A marosvásárhelyi izraelita hitközség iskolájánál
az újonnan rendszeresített és 1910 január 1-én betöltendő II. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : államsegéllyel kiegészített ezerkétszáz korona
törzsíizetés és négyszázhúsz korona lakbér. Pályázhatnak oly 30 éven aluli okleveles férfitanítók, akik
héber ismeretekben alapos képzettséggel bírnak, szigorúan vallásos, erkölcsös életmódot folytatnak. Előnyben részesülnek azok, kik a budapesti izr. tanítóképezdében nyerték oklevelüket, jó hanggal rendelkeznek és templomi énektanításra képesek, melyért külön
jövedelemre számíthatnak. Megválasztott csakis a
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr jóváhagyása
után foglalhatja el állását. A kellő családi állapotot
és esetleges működést feltüntető okmányokkal felszerelt folyamodványok alulírt iskolaszék elnökségéhez
f. évi november hó 21-ig beküldendők. Maros-Vásárhely, 1909 október hó 18-án. Lövy dr., iskolaszéki
elnök. Polacsek C. Vilmos, iskolaszéki jegyző.
(2040—III—3)
Pályázati hirdetmény. Az orlovátl (volt határőrvidék) községi elemi iskolánál üresedésben levő
tanítónői állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen
községi tanítónői állomással a következő évi fizetés
van egybekötve: 1000 korona fizetés, 3 öl kemény
tűzifa, 60 korona szénátalány, 1 hold szántó, 400 öl
kert, 10 korona irodai átalány, 72 korona iBkolatisztogatási átalány s a gazdasági ismétlő-iskolai tanításért 146 korona 66 fillér. A kinevezendő tanítónő
köteles tanulóit egyházi énekre is oktatni s ezért a
hitközségtől 120 korona jutalomdíjban részesül. Felhívatnak pályázni óhajtó okleveles tanítónők, hogy a
torontálmegyei közigazgatási bizottsághoz címzendő,
1 koronás bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt folyamodványukat f. évi november hó 8-ig a megyei közigazgatási bizottságnak, Nagybecskerekre küldjék be.
A magyar nyelvben való szó- és írásbeli jártasság,
valamint a magyar honosság okmányilag igazolandó.
Nagybecskerek, 1909. évi október hó 16-án. Grézló,
kir. tanfelügyelő.
(2061—III—3)
Monostor (Torontál) községi iskolánál a tanítói
állásra november 15-iki lejárattal pályázat hirdettetik. Fizetés: 264 korona a községtől, 736 korona
államsegély, természetbeni lakás. A stóláért köteles
a kántori teendőket végezni, a hitoktatásért 24
korona évi díj jár. Iskolaszék.
(2067—III—2)
Okleveles tanítónő helyettes vagy nevelői állást
sürgősen keres. „Tanítónő" jeligére. Poste restante.
Apatfalva, Borsod m.
(2108—II —2)
A huttii róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat
hirdettetik. Jövedelem: államsegéllyel 1000 korona.
Kérvények november hó 26-ig küldendők Herbszt
László egyházkerületi tanfelügyelőhöz Proszékre, u.
p. Szielnicz (Liptó m.). Tót nyelv ismerete megkívántatik.
(2043—II- 2)
Pályázat a hiripiref. orgonista-kántortanítói állásra.
Javadalom : ÍUOO korona, államsegéllyel; kitűnő lakás
melléképületekkel, nagy kerttel; stóla. Kötelesség:
I—VI. osztályban mindennapi tankötelesek tanítása,
orgonista-kántorkod ás, lelkész helyettesítése kánonikus
órákon és szükség esetén. Pályázati okmányok 1909
november 20-ig alulírotthoz küldendők. Személyes
jelentkezés ajánlatos, pályázó költségén. Állás december
1-én elfoglalandó. Hirip (p. Ombod, Szatmár m.), 1909
október 26. Kálmán Sándor, ref. lelkész. (2079—11—2)
A szentistván-oszlár-pusztal I—VI. osztályú,
államilag segélyezett községi iskolánál újonnan szervezett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma :
1000 korona fizetés, havi előleges részletekben, természetbeni lakás és kert. Pályázati kérvények f. évi
november hó 16-ig Dulcz István iskolaszéki jegyzőhöz, Tápiósáp (Pest megye) küldendők. (2114-1-1)
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Óvónői állás töltendő be 1910 január hó 1-től a
botfalui (Brassó megye) cukorgyári magyar tannyelvű óvodánál. Jávadalom : 900 korona fizetés, lakás,
világítás, fűtés és a gyári alkalmazottaknak adott
szokásos jutalék. Dajkatartásról a gyár gondoskodik.
Folyamodványok a bizonyítványok másolataival együtt
folyó évi november hó 15-ig a gyári igazgatósághoz
nyújtandók be. Tótul és németül tudók előnyben
részesülnek.
(1838-1—1)
Egy, a magyar és német nyelv teljes birtokában
levő tanítónő ajánlkozik nevelőnőnek egy-két gyermek
mellé, ki e téren már működött, miről bizonyítványai
tanúskodnak. Cím : Steiner Gizella, I g a z f a l v a .
(2042—1-1)
T u r z ó f a l v a (Tr^ncsén m.) községben több szülő
összeállván, 30 — 40 tőt anyanyelvű, tanköteles gyermekeit szándékozik egy róm. kath , okleveles, nőmet
nyelvet teljesen bíró tanítóval, osztatlan iskolában
előírt tanterv alapján, magánúton taníttatni. Fizetése :
1000 korona; lakpénz 160 korona; faátalány 100
korona, melyből a tanterem is fűtendő; szolgatartási
díj 40 korona és esetleges korpótlékok. Az állás egyelőre csak egy évre szól, de kellő taneredmény előmutatása esetén addig, míg a helybeli központi róm.
kath. iskolánál a 111. és IV. tanítói állás államsegély
útján rendszeresítve lesz. Az állás azonnal elfoglalandó.
Pályázók kérvényeiket alulírotthoz, november hó 17-ig
nyújtsák be. Lonszky Gyula, plébános. (2069—I—1)
Nyitramegyei V á g s z e r d a h e l y , a pobedimi plébánia róm. kath. fiókközsége, kántortanítói állásra
pályázatot hirdet. Javadalma : készpénzfizetés, termények, 8 magyar hold szántóföld, tűzifa és stóla címén
összesen 1U85 korona évente ; lakás: 2 szoba, 1 konyha,
kamra, hozzá istálló, szín és pajta. Kötelessége : mindennapi és vasárnapi iskola tanítása ; vasár- és ünnepnapon, néha hétköznapon orgonálni; nyilvános jellegű egyházi szertartásoknál segédkezni ; harangozásról
gondoskodni. A kérvények a vágszerdahelyi róm. kath.
iskolaszékhez intézve, a tankerületi esperes úrhoz küldendők Csejthére (Nyitra m.), f. évi november hó 23-ig
Kívánatos, hogy a pályázók személyesen jelenjenek
meg Vágszerdahelyen (vasúti megálló: PobedimSzerdahely), a f. évi november 25-én megejtendő
választáson.
(2076—1—1)
A b u k ó c z i ág. hitv. ev. egyház kántortanítói
állására pályázatot hirdet. Tannyelv: tót. Fizetés:
szabad lakáson, konyha- és gyümölcsöskerten kívül
1100 korona, készpénzben és tűzifában. Szép mellékjövedelemre biztos kilátás van. Folyamodványok, kellő
fölszereléssel s az iskolaszékre címezve, alulírotthoz
f. évi november hó 15-ig küldendők. Bukócz (p.Brezova,
Nyitra m.). Bodnár Gyula, lelkész.
(2088-1-1)
A „Magyar szent korona országai vöröskeresztegyleté"-nek m i s k o l c z i városi választmánya által
a borsodvármegyei Erzsébet-közkórházban legközelebb
rendezendő ápolónői t a n f o l y a m 1910. évi január
hó elején veszi kezdetét. A teljesen díjtalan tanfolyamra fölvétetni óhajtók forduljanak minél előbb
dr. Köllner Károlyhoz, a miskolczi városi választmány
ügyvivő alelnökehez (Miskolcz, Erzsébet-közkórház),
aki az érdeklődőknek akár szóbeli, akár levélbeli megkeresésre szívesen ad részletes felvilágosítást.
(2092-IV-1)
A Néptanítók Lapja 42. számában kiírt zombai
róm. kath. osztálytanítói állásra, az abban megjelölt
föltételekkel, az ott kitűzött határidő rövidsége miatt,
a pályázat f. évi december l-ig meghosszabbíttatik.
(2111-1-1)
P o z s o n y h i d e g k ú t o n (vasúti állomástól, Lamacstól
20 perc, Pozsony mellett) róm. kath. kántortanítóságra
a „Néptanítók Lapja" 42. számában közzétett pályázat
november 15-ig mpghosszabbíttatik, azzal, hogy orgonálni tudó tanítónők is jelentkezhetnek. Moys Antal,
lelkész.
(2143-1-1)
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S z l m ö n (Komárom megye) a kántortanítói állás I A kislétal (Szabolcs megye) ref. egyház kántornovember 18-án pályázattal betöltetik. Javadalom: ! tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom : 1. kész3 szoba, konyha, fás- és éléskamra, istállók, kocsiszín
pénz az egyháztól 676 korona, az államtól 324, mindés kert; föld- és egyéb jövedelem címén 1915 korona ; kettő havi előleges részletekben fizetve; 2. két vékás
1
2 2 hold kertifold, vagy esetleg természetbeni munkaszőlőföld haszonélvezete ; 3. lakás két szobával, mellékváltság. Az állás azonnal betöltendő. Fölszerelt kérépületekkel, kerttel; 4. ismétlő-iskolások tanításáért
vények iskolaszék elnökségéhez, Szimőre küldendők.
a község pénztárából 40 korona; 5. stóla. KötelesSzimély Gusztáv, plébános.
(2112—1 — 1)
sége: 1. istenitiszteleteken az éneklés vezetése; 2.
temetések végzése ; 3. I—VI. vegyes osztályok veze1. A monokl róm. kath. egyháztanács-iskolaszék
tése, egyházkerületi utasítás szerint; 4. kánonikus
pályázatot hirdet elhalálozás következtében megüreórákon és a lelkész akadályoztatása esetén a tempsedett kántortanítói állásra. Javadalmazása, mint
lomi istenitiszteletek végzése. Pályázati felszerelt
kántornak : temetési stóla: 400 korona, párbér értéke 440 korona, alapítványi misék és ostyasütés: kérvények 1909 november 20. alulírotthoz nyújtandók
be. Választás november 11-én. Állás választás után
40 korona, egy darab szőlőföld haszonértéke: 40
azonnal elfoglalandó. A választás 1909/10. iskolai évre
korona, szántóföld haszonértéke: 30 korona. Mint
történik, a kívánalmak megfelelése után f. iskolai
tanítónak: fizetése tandíjból: 300 korona, megyaszói
óv befejeztével állandósíttatni fog. Kisléta, 1909
földek haszonértéke: 140 korona, monoki urasági
kegyföld haszonértéke: 100 korona. Kilátása van október 29. Szakáts József ref. lelkész, iskolaszéki
elnök.
(2117—1—1)
még 200 korona mellékjövedelemre, akár mint fogyasztási szövetkezeti könyvelőnek, akár mint gazdaA s z é c s ó n y i (Nógrád m.) róm. kath. elemi fiúsági ismétlő-iskolai tanítónak és faiBkolakezelőnek.
iskolánál osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik.
Pályázni óhajtók kérvényeiket november 16-ig beFizetése: 1000 korona, melyből 600 korona államzárólag az egyháztanácsra címezve, alulírottnak küldsegély ; lakbér 250 korona. Kötelessége: egy osztályt
jék be. Választás november 18-án lesz, próbaénekléssel
önállóan vezetni és szükség esetén a kántort helyetteegybekötve. Megjelent pályázók költségeit egyházsíteni. Az állás azonnal elfoglalandó. Pályázatok
tanács nem téríti meg. Megválasztott; kántortanító
november 13-ig a szécsényi róm. kath. plébániához
állását december 15-én foglalja el. Monok (Zemplén
küldendők. Iskolaszék.
(2122—1—1)
m.), 1909 október 30. Petsár Gyula, plébános.
Az özgödörl (Vas m.) fiókközség róm. kath. tanítói állására pályázat hirdettetik. Jövedelme: kétszobás
'2. A monoki róm. kath. iskolaszék tanítónői állásra
lakás, konyhán ós gazdasági épületeken kívül 11
pályázatot hirdet. Fizetése : a hitközségtől: 100 korona,
mérő búza, 11' •> mérő rozs, fa 11 öl (ebből 3 öl iskolafolyamatban levő államsegélykérvényre : 900 korona ; i fűtésre), 4 hold 800 -öl rét (műveli a község), 11 hold
lakása egy szoba-, konyha- és kamrából áll. Kérvészántó és legelő egy tagban, 160 korona tandíj 40 korona
nyek november 16 ig adandók be. Választás november évnegyedi részletekben fizetve, zsellérektől 6 korona.
18-án lesz. Monok, 1909 október 30. Rk. iskolaszék.
Összesen: 626 korona. Államsegély 374 korona. Köteles(2113-1-1)
sége : a mindennapi és ispiétlősök oktatása. Kántori
A felsőzárosi ág. hitv. ev. egyház Vidornya leánynincs. A horvát vagy német nyelv ismerete szükséges.
egyháza számára okleveles tanítót vagy tanítónőt
Kellően fölszerelt folyamodványok november 17-ig.
Németszentgrót, plébánia-hivatalra címzendők.
keres. Javadalmazása: lakáson és kerten kívül 1000
korona. Tót nyelv bírása kívántatik. Pályázatok 1909
(2124-11-1)
november hó 20-ig a felsőzárosi (Trencsén m., puhói
Igló város tanácsa a város és a szepesmegyei püsjárás) ág. hitv. ev. lelkészi hivatalnál nyújtandók be.
pök között 1879. évi május hó 5-én létrejött meg(2115—1—1)
egyezés alapján a lemondás, illetve nyugdíjazás folytán üresedésbe jött igló v a s p a t a k i és I g l ó v é g h e l y i
S a l g ó n (Nyitra vm.), a róm. kath. elemi iskolánál
kántortanítói állásokra ezennel pályázatot hirdet.
lemondás folytán megürült II-odtanítói állásra páEzen kántortanítói állások jövedelme, melyet Igló
lyázat hirdettetik. Javadalom: egy, a legszükségesebb
város, mint az iskolák segélyezője, az 1868. évi
bútorzattal ellátott szoba ; hitközségtől, kertpótlékkal,
XXXVIII. t.-c. 25. §-a alapján biztosít, az állások
120 korona ; a megválasztott nevére átutalandó állammindegyikére nézve a következő, a városi képviselősegély 900 korona. Tanítja a III—VI. osztályt és az
testületnek 1908. évi december 9-én hozott 65/ki.
ismétlősöket. Pályázni szándékozó, tótul is tudó, ma908. számú határozata szerint: 1. évi 1000 korona
gyar érzelmű és magyar honos, okleveles tanító urak
törzsfizetés; 2. korpótlékok: 5 évi működés után 200
fölszerelt kérvényüket november 14-ig küldjék főtiszt.
korona, 10 óv után 200 korona, 15 év után 100
Bilek Rezső esperes-plébános úr címére, Ürménybe.
korona, 20 év után 100 korona, 25 év után 200 ko(2116-1-1)
rona, 30 óv után 200 korona; 3. természetbeni lakás ;
H r a c h o v i s t y e l ág. hitv., tót tannyelvű, államilag
segélyezett elemi iskolához tanító kerestetik. Fizetés: 4. kerthasználat; 5. 20 korona évi fűtési átalány.
Pályázó róm. kath. tanítók folyamodványaikat f. évi
1000 korona, ebből államsegély 882 korona. Pályánovember hó 15-ig terjesszék be Igló város tanácsázatok Nyitra-Krajnai ev. lelkészi hivatalhoz küldendők.
hoz. A folyamodványhoz csatolandók: keresztlevél,
(2119-1-1)
tanítói oklevél, működési és a kántori teendőkben
Űjkécake nagyközség (Pest vármegye) lemondás
való jártasságot igazoló bizonyítvány, magyar honosfolytán megüresedett községi belterületi férfitanítói
sági bizonyítvány, nős vagy nőtlen állapotot igazoló
állásra, — ha ezen állás külterületi tanítóval töltetnék
lelkészi bizonyítvány. Igló város tanácsa, 1909. évi
be, egy külterületi tanítói állásra pályázatot hirdet.
október
hó 22-én. Folgens Kornél, polgármester.
A belterületi tanító fizetése : 300 korona a községtől.
700 korona államsegély, 200 korona lakbér, 20 korona
(2126—1—1)
kertilletmény. A külterületi tanítóé: 300 korona a
Dridif község iskolaszéke a Dridif községben (Foközségtől, 700 korona államsegély és természetben: garas megye) újonnan szervezett községi iskola taní2 szép szobás lakás, mellékhelyiségekkel és természet- tói állomására pályázatot hirdet. Javadalmazás: a)
beni kerfcilletménnyel. Nős vagy zeneértők előnyben
íieetés 1000 korona, a községtől 100 korona, államrészesülnek. A megválasztott 8 nap alatt köteles az
segély 900 korona; b) két méteröl tűzifa; c) terméállást elfoglalni. Kérvények ezen hirdetmény megszetbeni lakás. Pályázati határidő: november 30-ika,
jelenése után 8 nap alatt az iskolaszéki elnök úrhoz
meddig a pályázatok az alulírott iskolaszék elnökéadandók be. Újkécskén, 1909 október 29-én. Községi
hez benyújtandók. Dridif, 1909 november 3-án. Lupu
iskolaszék.
(2123-1—1)
György, iskolaszéki elnök.
(2168—1—1)
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A tahitótfalui róm. kath. iskolához elhalálozás
folytán megüresedett kántortanítói állásra 1910 április
30-ig tartó félévre segédtanító kerestetik, ki a kántori
teendőkben jártas. Fizetése: 400 korona. Pályázati
határidő: november 20. Plébánia-hivatal Tahitótfalu,
Pest megye.
(2125—1—1)
A mohácsi községi óvodafelügyelő-bizottság a
Mohács nagyközség által fenntartott három óvoda
egyikében nyugdíjazás folytán megüresedett óvónői
állásra pályázatot hirdet. Felhívatnak mindazok az
okleveles kisdedóvónők, akik ezen, havi részletekben
előre kiszolgáltatandó 800 korona készpénzfizetéssel
és természetben való lakással vagy ilyen lakás helyett
negyedévi részletekben előre fizetendő évi 240 korona
lakpénzzel javadalmazott állást elnyerni óhajtják, hogy
pályázati kérvényüket kisdedóvónői oklevéllel, születési
bizonyítvánnyal, a magyar honosságot s a netáni előző
alkalmazást bizonyító okiratokkal fölszerelve, folyó évi
november hó 15-ig az alulírott elnökhöz címezve, annál
inkább nyújtsák be, mert kellően föl nem szerelt
avagy később érkező folyamodványok nem fognak
figyelembe vétetni. Megjegyzem, hogy az óvodafelügyelő-bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a
megválasztott óvónőt a községben levő községi óvodák
bármelyikébe — akár most, akár később — áthelyezhesse. Kelt Mohácson, 1909 október hó 29-én. Margitai
Péter, a felügyelő-bizottság elnöke.
(2128—I—1)

Pályázat a z l c s i (Somogy m.) róm. kath. osztálytanítói állásra, f. évi november 19-ig. Javadalmazása:
államsegély 700 korona, Zics községtől 300 korona,
lakás- és fapénz 100 korona, kertilletmény 25 korona.
Kötelessége : egy tanteremben tanítani, a gyermekeket
vasár- és ünnepnapokon templomba kísérni s ott
reájuk felügyelni, a kántoriakban segédkezni, a Gondviselés című egyházmegyei nyugdíjintézet s a ker.
tanítóegyesület tagjává lenni. Kérvények iskolaszéki
elnök Nágocs (Somogy m.) címére intézendők. Állás
azonnal elfoglalandó.
(2136—1—1)
A n a g y s z a k á c s i ! (Somogy megye) róm. kath.
iskolaszék a megüresedett II-ik osztálytanítói állásra
pályázatot hirdet. Jövedelem: községi pénztárból
400 korona, államsegély 600' korona, továbbá egy
bútorozott szoba, fűtéssel és tisztogatással. Kötelességei : az iskolaszék által kijelölt osztály tanköteleseit
törvényszabta módon oktatni s nevelni, az összes
kántori teendőkben segédkezni, a tanköteleseket isteni
szolgálatra elkísérni, ott rájuk felügyelni. Csak okleveles férfitanítók pályázhatnak. Pályázati határidő :
novembr 20. A megválasztot köteles a veszprémegyházmegyei róm. kath. tanítók „Gondviselés" című
segélyintézetébe belépni. Felszerelt kérvények főtiszt.
Vizi István plébános úr címére küldendők. Az állás
f. évi december 1-én foglalandó el. Megbízásból:
Yizi Géza, kántortanító.
(2137—1—1)

A m á r é f a l v a i (Udvarhely megye) róm. kath. a)
kántortanítói és b) segédkántortanítói állásra november hő 21-ig az iskolaszék pályázatot hirdet. A kántortanítói állás javadalma: a díjlevél szerinti forrásokból 750—800 korona, államsegély 350 korona,
a segédkántortanítói állásé pedig 430—450 korona,
államsegély 593 korona, megfelelő lakás, veteményeskert, illetve kertilletmény. Kántori próba 14. és 21-én
lesz. Próbára jelentkezők mindkét állásnál előnyben
részesölnek. Szövetkezeti működés szintén tekintetbe
vétetik. Máréfalva. György Lázár, iskolaszéki elnök.
(2129-K-1)
Sarkad (Bihar m.) községi polgári fiúiskolájánál
egy mennyiségtan-természettudományi segédtanári
állásra pályázatot hirdetünk. Fizetése: a községtől
200 korona törzsfizetés és 320 korona lakbér, államsegélyből 1200 korona törzsfizetés. Pályázók oklevelük
bemutatását követő hő 1-től kezdve kapják államsegélyüket. Ez állás két év múlva lesz rendessé átszervezve. Pályázati határidő : november 20. Pályázati
kérvények alulírott elnökhöz küldendők. Balog Ambrus,
iskolaszéki elnök. Büttel Károly, iskolaszéki jegyző.
(2130—1—1)
A n a g y b l c s c s e i polgári iskolához matematikus
kerestetik. Évi fizetése: 1000 korona. Mellékjövedelem
mindig szokott lenni. Jelentkezhetni egyszerű levélben.
(2134-1—1)
K e s z e g i (Nógrád megye) róm. kath. kántortanítói
állásra az iskolaszék november 15-re pályázatot hirdet. Javadalom : a díjlevél szerinti forrásokból 848
korona, államsegélyből 152 korona. Tót nyelv ismerete szükséges. Megjelenők előnyben részesülnek.
Kérvények Nézsa, plébánia-hivatalhoz küldendők.
(2135—1—1)
A s z u h o g y i ref. ieányegyház előkönyörgő-kántortanítői állomására pályázat hirdettetik. Fizetése: 18
hold szántóföld és rét; 6 hold erdőlegelő ; 24 m. tűzifa,
közmunkaszolgálmánnyal; 45 mindennapi, 20 ismétlőiskolás után tandíj; 7 köböl búza; 17 köböl rozs;
20 köböl zab ; 221 korona államsegély; természetbeni
lakás kerttel és stóla. Kötelességei: a szorgalmas
tanítás s éneklésen kívül rendesen, mind köz-, mind
vasárnapokon az istentisztelet végzése. Pályázati határidő : november 20. Az állás 1910 január 1-én elfoglalandó. A pályázatok Csiky József ref. lelkészhez,
Rudabányára (Borsod m.) küldendők. (2138—1—1)

A h o n t f i i z e s g y a r m a t i református iskolához a
rendes tanító betegsége miatt helyettes tanító kerestetik. Fizetése : az egyház pénztárából előre fizetendő
havi 70 korona; egyszobás lakás; 1 '/a öl tűzifa.
Kötelessége: a mindennapi és ismétlő-tankötelesek
tanterv szerinti oktatása, a lelkész szokásos helyettesítése, a temetések végzése. Pályázhatnak református,
okleveles tanítók, esetleg tanítójelöltek is. Az állás
azonnal elfoglalandó. A pályázati kérvények f. évi
november 15-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők. Lányi Árpád, református lelkész.
(2140-1—1)
K e r k a s z e n t k i r á l y i róm. kath. önálló tanítói
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 1000 korona,
ebből 394 korona államsegély, 606 korona az iskolafenntartótól. Lakás: 2 szoba, konyha, kamra, istálló,
konyhakert. Iskolafűtésre elégséges tűzifa. Legeltetési
jog: 2 darab szarvasmarha, 4 darab sertés számára.
Kötelességei: mindennapi és ismétlő - tankötelesek
valláserkölcsös, hazafias oktatása, tartozik a növendékeket körmenetekre, szentgyőnásra Kerkaszentmiklósra felvezetni. Pályázhatnak okleveles férütanítók.
Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvények Gaál István
plébános, iskolaszéki elnökhöz november 20-ig Kerkaszentmiklósra (Zala in.) küldendők.
(2141—I —1)
Az aszófői (Zala m.) plébániához tartozó O r v é n y e s
(balatonmenti vasúti állomás) hitközségi kántortanítói
állásra pályázat hirdettetik. Évi jövedelem: lakáson,
kerten, esetleg korpótl kon kívül 388 korona államsegéllyel együtt 1200 koronára tehető. Tanítás nyelve:
magyar, istentisztelet ezidőszerint német. Választás
november 22-én 9 órakor. Személyes jelenlét szükséges. A megválasztott állását november 26. tartozik
elfoglalni és azt tanév befejezte előtt nem hagyhatja el. Aszófői plébános.
(2142—1—1)
A k i s i g m á n d i községi osztatlan népiskola tanítójának évi fizetése : tisztességes lakás kerttel, 800 korona
készpénz, egy szoba fűtésére kőszén, állami kiegészítés
1000 koronáig és a korpótlék. Református egyén a
nagyon csekély kántori és énektanítói teendőkért az
egyháztól 80 koronát és 928 négyszögöl, részben beültetett szőlőföldet kap. A kántorságra kötelezően
vállalkozás a kérvényben világosan kiteendő. Pályázhatni valláskülönbség nélkül, november 21-ig hozzám
küldendő kérvénnyel. Postaállomás Nagyigmánd, Komárom megye. Iskolaszéki elnök.
(2149—I—1)
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Komáromkürti róm. kath. osztálytanítói állásra
pályázat hirdettetik. Javadalom : községtől 600 korona,
államsegély 400 korona, bútorozott szoba fűtéssel,
takarítással. Kötelesség : osztályt vezetni, gyermekekre
templomban, körmenetkor felügyelni, kántor akadályoztatása esetén kántoriakban segédkezni, miért
őt kántortanító megegyezés szerint honorálja. Kérvények november 16-ig küldendők Ács Ferenc esperesplébános címére.
(2121—I—1)
Pályázat. A rábakeresztúri (Yas vármegye,
szombathelyi egyházmegye) róm. kath. iskolánál lemondás folytán az üresedésben levő róm. kath. osztálytanítói második állomásra pályázat hirdettetik. Az
állomással egybekötött javadalmak a következők. Először : a rábakeresztúri róm. kath. hitközségtől, illetve
a róm. kath. hitközség pénztárából fizetendő 400 korona rendes fizetés, mely fizetés havonként, előre fizettetik. Másodszor: a törvényes kertilletmény fejében
30 korona. Harmadszor: kérelmeztetni fog államsegélynek fejében 600 korona rendes fizetés. Összesen:
1030 korona. Ezen tanítói állással egybekötött járandóság egy kis szoba, bútorozatlanul. A tanítónak fűtés
nem jár. Az iskolaterem fűtéséről a rábakeresztúri
hitközség maga gondoskodik. A megválasztandó tanítónak kötelességei: az I. és II. osztályt önállóan vezetni
s az ismétlő-iskolát a kántortanítóval felváltva tanítani.
Tartozik a megválasztott a kántori teendőkben teljesen
díjtalanul segédkezni s szükség esetén a kántort díjtalanul helyettesíteni, a gyermekeket templomba
vezetni s ott rájuk felügyelni. Az iskolában a tanítási
nyelv magyar ; a község lakóinak nyelve német, azért
kívánatos, hogy a német nyélvet megfelelően bíria.
A kérvények benyújtási határideje: 1909 november
hó 13-ika. A választás 1909 november hó 14-én fog
megtartatni. Az állomás a megválasztás után azonnal
elfoglalandó. Személyes megjelenés kívánatos, de az
útiköltségeket a hitközség nem téríti meg. A zenében
való jártasság előnnyel jár. A kérvények a róm. kath.
iskolaszékhez nyújtandók be. Pósta helyben, per Szentgotthárd. A róm. kath. hitközség.
(2147 -I—1)
Keresek egy 26—30 éves, ref. vallású, katonakötelezettségnek eleget tett, nőtlen, zenéhez, gazdasághoz
értő, szépíró, okleveles tanítót, tisztességes megegyezés
szerint. Másolatokban megküldött okmányai sajátkezűleg írt leveléhez melléklendők. Tanítók gyermekei
előnyben részesülnek. Megfelelő magaviselet esetén
igen fontos és szép, állandó, nyugdíjjogosult állásra
számíthat. Pályázatok december 12-ig Bathó János
áll. ig.-tanítóhoz Kézdialbisba, u. p. Dálnok, Háromszék megyébe küldendők.
(2150-1—1)
H e g y e s h e l y - A l s ó k e l c s ó i (Trencsén megye) róm.
kath. népiskolához tanerő kerestetik. Fizetése: 1000
korona, kétszobás lakás, szántóföld, szolgaátalány
20 korona, 8 kis öl tűzifa, iskola fűtésére. Pályázati
határidő: november 18. Iskolaszék.
(2156—I—1)
Nőtanító-helyettest keresek két, esetleg több hónapra. Bútorozott szoba, előszoba, konyha és kamarán
kívül havi hatvan koronát kap. Ev. ref. másodtanító,
Tyúkod.
(2157—1—1)
A s z e n t g y ö r g y v ö l g y i (Zala m.) róm. kath.
kántortanítói állásra pályázat. Járandósága: 800 korona
pénzértékben, ezenfelül 14 hold jóminőségű szántóföld
és rét használata, továbbá minden tanköteles után
(40) egy szekér fa, melyből a tanterem is fűtendő,
ezenkívül megfelelő lakás, gazdasági melléképületekkel
és szép gyümölcsössel. Kötelessége : A tanítói és kántori
teendők végzése. Választás november 22-én. Kérvények
Berger Ignác dr. plébános, iskolaszéki elnök címére
küldendők. Az állás azonnal elfoglalandó.
(2158-1—1)
Lajosmizsére (Pest m.) kántorság minden ágában teljesen jártas kántorsegédet keresek. Fizetése :
havonként húsz korona, ágyneműn kívül teljes ellátás.
Hulin Nep. János, róm. kath. kántor. (2137—II—1)
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A t e s k á n d i (Zala m.) róm. kath. tanítói állásra
pályázat hirdettetik. Fizetése : 2 szobás lakás, konyha
és kamra; készpénzben tandíjból és a községtől
605 korona; régi államsegélyből 195 korona. Az
1000 koronáig való kiegészítés iránt a kérvény már
beterjesztetett. Pályázati határidő: november Í5-ike.
Kérvények a bonczódföldei plébánia-hivatalhoz küldendők, u. p. Alsóbagod.
(2160—1—1)
A n a g y ö s z i községi óvónői állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: 600 korona készpénz, szabad lakás,
70 korona faátalány, vagy ennek megfelelő kemény
tűzifa, 400 Q-öl pótkert, valamint 130 korona államsegély addig, míg az állam engedélyezi. Kellően felszerelt kérvények f. évi november hó 16-ig a községi
iskolaszék címére küldendők. Rischar Vilmos, iskolaszéki elnök. Harter József, iskolaszéki jegyző.
(6162—1—1)
A bihar-nagybajoml református egyház orgonistakántorsággal egybekötött nagyobb íitanítói állomására
pályázatot hirdet. Javadalom : tisztességes lakás, házikerttel; készpénz, termény- és tandíjváltság együtt 1125
korona 30 fillér; 14 kat. hold és 622 Q ö l szántóföld
haszonélvezete, á 48 korona = 690 korona (most
800 korona haszonbért fizetnek érette); stólára legalább is 300 korona; legátustartásért 24 korona.
Összes javadom, díjlevél szerint, 2139 korona 30 fillér,
melyből nyugdíjba beszámított tanítói javadalom:
1330 korona. Korpótlékot az állam ad. Kötelesség: a
IV., V. és VI-dik osztály tanterv szerinti vezetése;
kanonika-órákon, ha a lelkész reábízza, szószéki szolgálat ; az összes orgonista-kántori teendők végzése.
Az állomás 1910 februári, napján foglalandó el. Felszerelt, a családi s katonakötelezettségi állapotot is
feltüntető kérvények folyó évi december hó 4-ik napjáig alulírotthoz küldendők. Ének- és orgonapróbára
a meghívandók saját költségükön jelenhetnek meg.
Bihar-Nagybajom, 1909 november 5. Kozma Zsigmond,
lelkész.
(2163—1—1)
N a g y k e r e k i b e július l-ig jó orgonista-tanítóhelyettest keresek. Fizetés: 1500 korona évi fizetés
havi részletei. Kötelesség: istentisztelet végzése,temetés
stóláért, I—VI. fiúosztály vezetése. Megválasztása kilátásba helyeztetik. Jelentkezhetni november 18-ig.
Abod Imre, orgonista.
(2165—I—1)
A bükkaranyos! róm. kath. kántortanítóságra a
41. számban közzétett pályázatot újból kihirdetem.
A választást november hó 19-re tűzöm ki. Jekelfalussy
Viktor, iskolaszéki elnök.
(2166—1—1)
A v a l k ó i róm. kath. elemi iskolánál kettő tanítói
állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem mindkettő
állásnál ugyanaz. A hitközségtől 100 korona, lakbér
200 korona, kertületmény 20 korona. Államsegélyből
900 korona és esetleges korpótlék. Határidő és választás
november 18-án délelőtt. Kérvények a választás napjáig a valkói plébánia-hivatalhoz küldendők. Valkó
(Pest m.), per Tura.
(2167—1—1)
A b o z o v l c s l községi elemi népiskolánál a tanítónői
állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz címzett folyamodványok f.
évi november hó 12-ig Krassó-Szörény vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909.
évi október hó 25-én. Berecz Gyula s. k., F. J. r. 1.,
kir. tanfelügyelő.
(103/h—I—1)
Betöltendő a hátmegi (Bereg vm.) áll. el. iskolánál
egy tanítói állás (gör. kath. vallás és a rutén nyelv
ismerete igazolandó). A. tanítói oklevéllel fölszerelt
kérvények f. évi november hó 27-ig bezáró'ag Bereg
vármegye kir. tanfelügyelőjéhez nyújtandók be. Budapest, 1909 november 8. A miniszter meghagyásából:
Halász Ferenc, miniszteri tanácsos. (108/h—I—1)
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A rudályi ág. hitv. ev. osztatlan iskolánál üresedésben levő tanítói állásra pályázat hirdettetik.
Javadalom : 1361 korona 60 fillér alapfizetés, természetbeni lakás és 5 öl tűzifa. A pályázati határidő :
1909. évi november hő 20-ika. A német nyelv szó- és
írásban való teljes tudása megköveteltetik. A megválasztott tanító az állást csak az esetben nyeri el
véglegesen, ha az egyházegyetem által kitűzendő
határidőig úgy a vallástanból, mint a német nyelvből
kiegészítő-vizsgát tesz. Addig csak segédtanítói minőségben fog szerepelni. A pályázati kérvények az iskolaszékhez címezve, alulírott lelkészi hivatalnál nyújtandók be. Rudály (u. p. Dános), 1909. évi november
4-én. Lang János, ev. luth. lelkész.
(2169-1—1)
A v é c s e i (Zemplén m.) róm. kath. iskolánál újonnan szervezett tanítói állásra pályázatot hirdetek.
Javadalmazása: ezer korona, kétszobás lakás, a szükséges mellékhelyiségekkel. Pályázati határidő : 1909
december 4-én. Pályázhatnak róm. kath. vallású
férfitanítók. Személyesen jelentkezők előnyben részesülnek. Pályázati kérvények alulírotthoz Tőketerebesre
(Zemplén m.) intézendők. Hiszem Kálmán, apátfőesperes-plébános.
(2170—1—1)
Az elbenthali községi elemi népiskolánál a tanítói
állás betöltendő. Az állás járandóságai: 1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagym. vallás- és közoktatásügyi
miniszter úrhoz címzett folyamodványok f. évi november hó 20-ig Krassószörény vármegye közigazgatási
bizottságához küldendők be. Ezen állásra kizárólag
róm. kath. vallású, kántori képesítéssel is bíró, okleveles tanítók pályázhatnak. Valamely szláv nyelvet
tudó pályázók előnyben részesülnek. Lúgos, 1909. évi
november hó 2-án. Berecz Gyula s. k., F. J. r. 1, kir. tanfelügyelő.
(104/h-I—1)
A verendini községi elemi iskolánál a tanítónői
állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű
bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz címzett folyamodványok folyó évi november hó 25-ig Krassószörény
vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be.
Lúgos, 1909. évi november hó 4-én. Berecz Gyula
s. k., F. J. r. 1., kir. tanfelügyelő.
(105/h—1—1)
Budapest székesfőváros tanácsa a főváros kegyuraságához tartozó budapesti görög szertartású kath.
egyháznál megüresedett s nyugdíjigény-jogosultság
nélkül évi 1200 korona fizetéssel és évi 600 korona
lakáspénzzel javadalmazott gör. kath. kántori állásra
1909. évi nov. hó 24. napjának déli 12 órájáig terjedő
határidővel nyilvános pályázatot hirdet. Ezen állásra
csakis gör. kath. vallású és megfelelő zenei képzettséggel
bíró egyének pályázhatnak. A pályázati kérvények a
föntemlített határidő alatt a székesfőváros tanácsához
címezve, ennek segédhivatalába nyújtandók be. A pályázók életkorukat, magyar állampolgárságukat, előéletüket, egészségi állapotukat és eddigi alkalmaztatásukat, úgyszintén zenei képzettségüket a pályázati
kérvényükhöz csatolandó okmányokkal tartoznak igazolni. A megválasztandónak kötelessége lesz a gör.
kath. plébániatemplom mű-énekkarában is minden
külön díjazás nélkül közreműködni, miért is a megfelelő zenei képzettséggel bíró pályázók közül a prímtenorhangúak előnyben részesülnek. Oly vidéki pályázóknak, akik esetleg prűbaéneklésre meg fognak hívatni, mérsékelt útiköltség megtérítése bizto íttatik.
Kelt Budapesten, a székesfőváros tanácsának 1909. évi
november hó 4-én tartott üléséből. Rózsavölgyi Gyula
s. k., h. polgármester.
(106/h— III—1)
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Balmazújváros nagyközség községi iskolaszéke pályázatot hirdet a J e n ö h á z á n levő tanyai elemi népiskolai rendes tanítói állásra. Javadalma: a községi
pénztárból 125 korona; állami fizetéskiegészítésből
875 korona, havi előleges részletekben; lakás és kerthasználat. Pályázati kérvények Szabó Antal iskolaszéki elnökhöz intézendők, november 15-ig. Az állás
legkésőbb november 20-ig elfoglalandó.
(2171-1-1)
A hybbei róm. kath. kincstári kántortanítói állomásra f. évi december l-re pályázat hirdettetik.
Pályázók kellően fölszerelt kérvényeiket küldjék
Klimcsik Antal esperes-plébánoshoz, mint ker. tanfelügyelőhöz Hybbére (Liptó m.).
(2172—1—1)
Xiicsérdl (Sáros m.) róm. kath. iskolánál tanítói
állásra november hó 24-re pályázat hirdettetik. Alapfizetés 1000 korona. Folyamodványok iskolaszéki elnök
Somos, u. p. Lemes címzendők, hol pályázat napján
reggel 9 órára személyes megjelenés kívántatik.
(2174—1—1)
D l v é k ág. ev. leányegyház tanítói állására új pályázat. Fizetés: lakás, 600 korona és kiegészítés 1000 koronáig az államtól fog kérelmeztetni. Fűtésre, miből
az iskolai terem is fütendő, 100 korona. Tót nyelv
ismerete szükséges. Jelentkezések november 17-ig az
ev. lelkészi hivatalhoz, Ivánkafalura (Túrócz megye)
küldendők.
(2175-1-1)

HIRDETESEK.
Játék a tanítók dolga,
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket használják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák
az I. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához,
az új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva,
osztályonként 6 koronáért, a III. és IV. osztályokéihoz
pedig egyenként 5 koronáért Zima Jánosnál Budapest, VII., Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg.
(1496—XII—10)

MOGYORÚSSY ss==
= = = = = CIMBALOM
kitüntetve: Budapest
1896, Pécs 1907, London
1908, Bécs 1907, aranyérmekkel és díszoklevéllel stb. Acél belső szerkezet feltalálója, szabadalmak a világ összes
kultúrállamaiban cimbalomra és gramofonra.
Hegedűosztály-vezető:
Bárány Dezső, híres mester. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak.
Kérjen árjegyzéket! Legnagyobb magyar cimbalomgyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, Rákóczi-út 71.
(934—26-18/

Me9ielent

-| Kedvezményes árban 1 üi lenyofnat-

kaphatók Vaday Józsefnél Nagyváradon a szerző
e művei: I. Vezérfonal a Madarak és fák napjához. 1 kor. II. Vezérfonal az összes iskolai ünnepekhez, beszédekkel. 1 kor. III. A vizsgázás vezérkönyve. 3 kor. E három könyv együtt rendelve
4 kor. és póstadíj.
(1917—IV—2)
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Engedélyezve a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 69.371/1906 szám alatt és a
Katholik us Tanügyi Tanács által 77/907. szám alatt.
Yaday-Dénes-Pacséry-Jiiliász

a tüdővész teijedésének meggátlására kötelező
miniszteri rendeletek alapján

Gazdasági ismétlöiskolások könyve.

„Fónagy-féle Dustless"-szel

Á r a 1 11 2 « r.
Mutatványt küld ingyen és bérmentve a Polatsek-féle
könyvkereskedés, Temesvár.
(2063-III—2)

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Dustles8"-gyár s

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Telefon : 177—77.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-48-41)

készpénzért vagy részletfizetésre
iegjutányosabb áron

HARMÓNITJMOKAT
mindkét rendszer Bzerint
a legolcsóbban szállít:
PAJKR R E Z o Ö ó g T Á R S A
BUDAPEST,
X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.)

EHRENTREU ÉS FUCHS

Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.

testvéreknél

Részletfizetésre 8 koronától feljebb.
Tanerőknek külön szazalékengedmény.

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k.
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Telefon 88—59.
(208-40-36)

(58—52—44)

Iskolai és orgonaharmóniumot ne
vegyen, míg

Az elemi népiskolákat kőtelező
tanszerbeli fölszerelések

REMÉNYI MIHÁLY

legjobb beszerzési forrása:

magyar hangszertelepének harmóniámról szóló árjegyzékét át nem
olvasta, mely ingyen és bérmentve
küldetik Budapestről,VI., Király-u58.
Gyakorló pedálos orgonák a legolcsóbb gyári árakon. Régi hangszerek
cserélése, vétele és javítása, kezesség mellett. Telefon 87—84.
(1200—30—14)

Elaboratóriumi
RDÉL
Y és
fölszerelések és tanszerek gyára,

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21.
(a Tanszermúzeum mellett).
Müszerészeti gyár!
Üvegfúvó-intézet!
Árjegyzék ingyen és bérmentve!

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen!
Telefon 42—05.

József fonomimikai eljárása a l e g jobb. Kérjen prospektust. Kiadja
az „Első Gralántai Könyvnyomda,
Galánta" (Pozsony m ). A miniszteri
engedélyezés száma 4828/1905.
(1864—V1II-6)

(1212-26-7)

Első magyar vili. erőre berendezett

hangszergyár

Stowasser János,
cs. és kir. udvari szállító,
a m. kir. orsz. Zeneakadémia, zenedék és színházak szállítója, a Hangfokozógerenda, az Ooskai
és a Rákóczi-tárogató feltalálója

BUDAPEST.
Főüzlet: I I , Lánozhíd-u. 5.

Gyár : Óntőház-u. 2.

Magyarország legnagyobb vonós- és fuvóhangszerek gyára.
Ajánlja saját gyárában készült hangszereit,
úgyszintén h ú r o k a t és hangszer-alkatrészeket.

Specialista:

P I Z I N G E R-fé,e

S;padítható
BUDAPEST, V I I I . , Nagytemplom-utca 17.
(753—XI—11)

vonóshangszerek készítésében és
javításában.
Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bérmentve.
Tanerőknek külön kedvezmény. (35-52-45)
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P o ö r i l p k Kassa mellől, Nógrád, Gömör, esetleg
UöCl ClCtt. Borsod megyébe, yasút közel. Cím:
„Állami tanító", Alsócsaj, u. p. Garbóczbogdány
(Abaúj m.).
(1969-1—1)
IWárr 1 í r p I „A- kis honvédők" legújabb énekes
l i l d l v. 1<J"I 0 • gyermekszínmű, 3 felvonásban 1 kor.
áron megrendelhető szerzőnél: Loveczky Ernő, Pécs.
(2118-1—1)
P o p r ó l álb tanító, róm. kath. kántor bárhová, hol
l / o v i Cl kántorság nincs. Cím: „Áll. tanító", Apátka
(Abaúj-Torna m.).
(2085-1—1)

Új!

Elpusztíthatatlan

Új!

szab. tintatartók, iskolák számára! Kaphatók : Eckstein
D.-nél, Szered. Darabja 45 f.
(2087-X—1)
első fizetési osztályba sorozott, Debreczen
(JúCl ClCIY szab. kir. város 14 tanerős, tanyai iskolájától városba. Hegyes vidék előny. Reform, vallásúak
ajánlataikat „Tanító", Darabos-utca 40. sz. Debreczen
küldjék.
(2145-1—1)

FEIWEL LIPÓT utóda

Iskolapadok,
iskolaberendezéaek,
tornak é s z ü l é k e k éa
óvodaberendezések g y á r a .
Kívánatra
megküldi
újonnan
kl„ „ adott árjegy1
'izékét, ingyen
I t — J és b é r m e n t v e .

BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7.

(8—52—45)

1K f A r i ti t á r t r e m e ^ szabásban, elegáns kivitell ü IUI 111 LCI l> ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot
ü raus/, f . és
Társa
rtrlszabó-tlzlete, TŰI. ker., Rákőcsi-út «9. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20—52—45)

Állásnélküli tanító és kántor urak
figyelmébe ! Akik hangjegyből jól játszanak lábharmóniumon és zongorán, valamint éneket tanítani tuduak,
színházi karmesteri minőségben száz korona havi kezdőfizetést kaphatnak. Jelentkezhetni póstafordultával is.
Lászlófi Bódog, Zsablya (Bács-Bodrog m.).
(2081—1-1)

SCHUNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(658)
BUDAPEST.
(52-23)
Föüzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gh/ár: IV.,
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország

legnagyobb ós villámot e r ő r e
dezett hangszergyára.

beren-

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Magyar szépírás
a neve ama igen célszerű és legolcsóbb írófüzet-sorozatna.k, amely Szirmai József nyomán most átdolgozott
kiadásban megjelent. Minden oldal első sora kaligrafikus
előírás — célszerűen fokozatos tanmenetszerint. 12szám.
Ára pedig:
c s a k 3
fillér*.
100 db, vegyesen is, 1'40 K. Mutatványsorozatot 30
fillér beküldése esetén (bélyegekben is) bérmentve
küld Horovltz Adolf, Nagyszombat. (2074—III—2)

lflft gyönyörű

magyar dalt 2 szólamra, iskolai szép
1WU szöveggel, tartalmaz a Kis Muzsikus. I—II. füzet
1 K 60 f. Különálló „Szövegkönyv", falusi iskolák
részére, 40 f. Jósvay Gábor kántortanító, Poroszló
(Heves m.).
(1930—VI- 5)

KÉZIMUNKA
Gobelinek,

K á | gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel
(II.) 3 K; 48 csinos éa dallamos előjáték (I. II.)
2-40 K. Zámbó Károly, Szeged-Rókns.
(1950-V-4)

Az előfizetési és hirdetési díjak
nem a szerkesztőségbe, lianem a
kiadóhivatalba küldendők be, következő cím alatt:

A Néptanítók Lapja
Tekintetes Kiadó hivatalának
Budapest,
I. ker., Vár, Iskola-tér 3. szám.

h í m z ő a n y a g o k ós szövetek r e n d k í v ü l i
nagy v á l a s z t é k b a n , szabott g y á r i á r a k ban. K é r j e n képes á r j e g y z é k e t .

Telefon 109—06.

Tanítónőknek engedmény !

BÉRCZI D. SÁNDOR
női kézimunka-nagyiparos.

Budapest, VI., DessewtFy-utca 5. sz.
= Saját árúházában.

1

Intézeti kelengyék részére
hímzett és szövött m o n o g r a m m o k , b e t ű k
és s z á m o k rendkívüli nagy választékban
raktáron.
(16-26—23)

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

XLn.

évfolyam. 46.

szám.

Budapest,

1909 november

18.

]
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Megjelenik e l a p minclen h é t e n egyszer, csütörtökön (este).
M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi n é p o k t a t á s i
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek
egy p é l d á n y b a n i n g y e n .
A lap m e g k ü l d é s e iránti folyamodványok az iskola l é t e z é s é t
igazoló és az illetékes kir. t a n f e l ü g y e l ő által l á t t a m o z o t t
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a
„Néptanítók
L a p j a " szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.
SZERKESZTŐSÉG:
BUDAPEST, T i l i . KEB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél k e v e s e b b
időre előfizetést n e m fogadunk eL — Aa előfizetési p é n x e k a
kiadó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k .
A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l minden egyes szóért, minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily
módon m i n d e n k i által kiszámítható hirdetési díj e l ő r e k ü l d e n d ő
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részét
tevő petit n y o m á s ú és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í j a k is
előre a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k .
KIADÓHIVATAL:
MAGY. K I R . EGYETEMI NYOMDA, L KER., ISKOLA-TÉB S.

Kéziratoltat n e m ad.mik: vis^ssa.

A kultúra ünnepei.
(—o.—) A históriában, a tudomány,
az irodalom, a művészet történetében
gyakran olvasunk rázkódtatásokról, változásokról, átalakulásokról. Az erők és
hatások között megbomlik az egyensúly, elnyomott társadalmi osztályok
érvényesülésre törnek, boldogságot nem
nyújtó eszmék és gondolatok eltűnnek,
hogy helyet adjanak másoknak, melyek
születéséhez vér, szenvedés ós remény
kapcsolódik.
De ha a jelentősebb mozgalmakat
megfigyeljük, arra a tapasztalatra jutunk,
hogy legnagyobb részük csak a nemzet vagy a világ kis rétegének életében
okozott változást. A nagy tömeg majdnem mindig változatlan helyzetben maradt. A forrongó emberiség igen gyakran hasonlít a fölkorbácsolt tengerhez,
melynek felső rétege tajtékzó hullámaival rémíti a hajóst, míg néhány méter
mélységben dermesztő nyugalom honol.
Különösen akkor gondolok e képre, ha
a mult művészeti, irodalmi megújhodásairól olvasok.
Az újabb idők legnagyobb eredményének tartom, hogy ez a hatalmas,
mozdulatlan tömeg mozgásba jött. Évtizedeknek kellett eltelni a nép fölszabadítása óta, míg ezt elérhettük. Kiszámíthatatlan fontosságú ez a dolog reánk
nézve. Nemcsak azért, mert a nép fel-

szabadítók megálmodott nemzete csak
akkor fog igazán megszületni, h a a
nemzet egész tömegét a közös célok
sokasága fogja egymáshoz láncolni, hanem azért is, mert a kultúra le fog
hatolni a legalsóbb rétegekbe is.
Egyesületek alakultak nálunk a sorainkat tizedelő betegségek és szenvedélyek megfékezésére. Nemes munkát végeznek. Ezrekre megy azoknak száma,
kiket tanácsaikkal, pénzükkel, szanatóriumokkal az életnek megmentettek.
De mily csekély ez a szám azoknak
tömegéhez képest, kik a tudatlanság, a
babona áldozataivá lettek. Ha a statisztika ezeknek számát mutatná ki, a
legtöbben megdöbbenve olvasnánk azt.
A kultúrát terjesztő egyesületek működését életkérdésnek tekintjük a magyarságra nézve. Olyanok ezek, mint
azok a nagy fényszórók, melyek a homályos tengert megvilágítják. Nemcsak
fény, hanem melegség is sugárzik belőlük. Közelükből menekül a bű a, f u t a
babona, hogy fölkeressék azokat a rejtekhelyeket, hová eddig még nem tudott
behatolni a meleg ós a fény.
Két tudományos intézményünk jutott
el életének olyan időpontjához, melyben
büszkén nézhet vissza a múltra, megelégedéssel a megtett útra. Az egyik az
Uránia, a másik az Erdélyi Múzeuimgylet.
Az Uránia-egyesületet joggal sorozsVlM
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hatjuk azon intézmények közé, melyek
erőforrásai a nemzetnek. Évszázadokig
tétlenségre kárhoztatott erőket mozdított meg ez az intézmény. Emléket és
elismerést érdemelnek azok, kik új területeket hódítanak meg életük veszélyeztetése árán az emberiségnek. De egy
pillanatra se feledjük, hogy a meghódítandó területek közé nemcsak az északi
sarok, nemcsak Afrika és Ázsia ismeretlen felföldjei és sivatagjai tartoznak,
hanem az a néptömeg, melyet a kultúra segítségével nekünk kell közömbös tömegből a nemzet értékes és szerves alkotórészévé tennünk. Ezt cselekszi tíz év óta az Uránia; s megalapítója és vezére, Volnár Yiktor, büszkén nézheti alkotásait: munkásgimnáziuma és Uránia színháza olyan alkotások, melyek nevét meg fogják óvni
a feledéstől.
A középkor embere mindig emlegette
Jézus nevét, de megfeledkezett arról,
hogy ő volt az, ki felhívta az apostolokat, induljanak el és tanítsák a népet.
Csak a legújabb kor értette meg igazán és teljesíti a legnagyobb buzgósággal a krisztusi tanítást. Méltók az elismerésre, kik elindulnak, hogy fölszabadítsák az emberiséget a tudatlanság
béklyóiból, még méltóbbak, kik oly
intézményeket alkottak és alkotnak,
melyek a világosság terjesztését tűzik
ki célul maguk elé. Ha az Uránia tízéves működésén végigpillantunk, ha előadásainak nagy számát és változatosságát nézzük, elmondhatjuk, hogy hazánkban egy hatalmas kultúrtényező
működik, melynek nagy része lesz a
nemzeti állam kialakulásában és a kultúra emelkedésében.
/

tette, hogy tömörüljön. A léte volt
fenyegetve azon a területen, melyet
ezer esztendőn át megtartott a magyarság számára. Szükség volt olyan erőforrásra, mely megacélozza a küzdők
karjának erejét, önbizalmat öntsön a
lankadókba. Hivatását becsülettel teljesítette.
Megalapítása óta nagy idő telt el.
Egy élet és halál, remény és kétségbeesés között ingadozó nemzedék alapította, egy nemzeti öntudattal rendelkező nemzedék t a r t j a ma fönn. Ma
örömmel állapíthatjuk meg, hogy hivatását sikeresen töltötte be s ma inkább
a kultúra terjesztése, mint az aggódok
megnyugtatása, a lankadók bátorítása
a feladata.
Nemzeteket láttunk feltűnni, nemzeteket elmerülni. A köztudat nevekkel
hozza kapcsolatba az emelkedést vagy
sülyedést. Pedig egy-egy ember munkája nem emelhet föl egy nemzetet,
nem állíthat meg, ha lefelé indult a
lejtőn. Sok, nagyon sok ember erényéről vagy bűnéről van szó. Intézmények
azok, melyek védelmeznek az idők viharában, intézmények azok, amik erőforrásul szolgálnak. Azok a nagyok, kiknek nevéhez egy-egy korszak fűződik,
vagy erőforrásokul szolgáló intézményeket alkottak, vagy fölhasználták azt az
erőt, ami évtizedek intézményeinek és
alkotásainak volt a terméke.
Erőgyűjtés korszakát éljük most is.
Mikor végignézünk az újabb idők alkotásain, az a gondolat ébred lelkünkben,
hogy ezek jobban védik a mai Magyarországot, mint a régi idők bástyái és
várárkai őseink birodalmát . . .
— Megjutalmazott

tanítók.

A

magyar

Egy másik évfordulóról is meg kell nyélvet és népnév élést Zemplén megyében teremlékeznünk. Az Erdélyi Múzeumegylet jesztő egyesület 100—-100 koronával jutalmazta
is a napokban ért jelentős évforduló- a következőket: Jakab János gk. tani:ó, liarczos;
hoz. Nehéz munkára, fárasztó útra te- Molnárné Gömöry Zsuzsanna áll. tanítónő, Pazdics ;
Zseltvav Bogdán áll. tanító, Varannó; Kormos
kinthet vissza. Alapítása azokra az Gerő reform, tanító, Ladmócz; Bohuczky Aladár
évekre esik, mikor az erdélyi magyar- róm. kath. tanító, Gálszécs és Batek Margit óvónő,
ságot az életösztön szinte rákényszerí- Tőketerebes.

NÉPTANÍTÓK LAPJA.

4 6 . SZÁM.

Gyermekeink erkölcsi nevelése.
(A vallás- és közokt. minisztérium 78.395/1909. sz.
rendelete.)

írta: Knthi

Zsigmond.

A vallás és közokt. minisztérium föntjelzett
rendelete lényegesen eltér a száraz- és rideghangú, sablonos rendeletektől. A „ meghagyatik"
és „ utasíttatik" helyett bizonyos melegség, közvetlenség és lendület áramlik belőle felénk. E s
ez nagyon természetes is, mert ha az ész, értelem mellett még a lélekre, szívre és kedélyre
is akarunk hatni, ott okvetlen emelkedett hangú
stílusban kell szólanunk, írnunk. É s vájjon mi
indította a minisztériumot eme rendelet kibocsátására ? Hát annak bizony nagyon sötét a háttere és csak dicséret illeti a minisztériumot,
hogy ezt a sötét hátteret meglátva, igyekszik
egy kis világosságot odaderíteni. A fiatal, zsengekorú gonosztevők száma napról napra nő és
ezért felelősség illeti, terheli az iskolát is. Igaz,
hogy „peccantur intra muros, vei extra", a
társadalmat is terheli a felelősség, mert a be
nem iskolázott gyermekek száma még mindig
igen nagy és a fiatal gonosztevők százaléka
innen rekrutálódik, de viszont azt is el kell
ismernünk, hogy az iskola az erkölcsi nevelés,
a kedélyképzés érdekében vagy nagyon keveset,
vagy épen semmit sem teszen. „Arany az ember,
ha salakjától, salak az ember, ha aranyától
fosztja meg a nevelés." A tudás, az ész, az
értelem relatív, egyedül az erkölcs, a becsület
és igazság abszolút értékű. De ne vádoljuk az
iskolát sem alap nélkül. Az iskola az elsősorban
oktatóintézet és másodsorban nevelő. Hogy
nevelés oktatás nélkül és oktatás nevelés nélkül
nem sokat ér, annak teljes tudatában van a
tanító, a szociológia és a filozófia. Hogy az
iskola nevelőintézet is legyen, ahhoz két sarkalatos tényezőnek a közreműködése szükséges:
a tanító anyagi függetlensége és a szülők támogatása.
A tanítók anyagi függetlenségéhez az 1907.
évi XXVI. t.-c. egy óriási lépést tett. A szülők
támogatása, közreműködése még embrióban van.
De idővel az is meglesz. A tanító azonban sarkpontja és főtényezője a nevelés-oktatás nacionális végrehajtásának. A tömegtanítás, -nevelés
helyébe az egyéni nevelés- oktatásnak kell jönni.
Ehhez sok-sok lélektani tudás, tapintat, ügyesség
kell. Ergo, a tanítóképzésnek is más alapon kell
történni. Ámde akkor, amikor a baj megvan,
akkor nincs helye a doktrínáknak és fejtegetéseknek, hanem cselekedni kell. A minap itt,
Debreczen határában, egy fiú zsineggel megfojtotta pajtását, hogy ú j csizmáját elvegye tőle.
Megfojtotta zsineghurokkal, ahogy a kutyapecér
a veszett kutyát kivégzi. A vizsgálatnál kitűnt,
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hogy a 12 éves gyilkos soha sem járt iskolába,
még imádkozni sem tud. De vannak fiatal gonoszok, akik történetesen iskolába is jártak. Nem
beszélek Budapestről, Parisról, Londonról; a
nagyvárosoknak szennye, bűne, erkölcstelensége
is nagy. A magyar vidék eddig még egészséges
volt. A magyar paraszt legintelligensebb az
európai parasztok közt, ezt tapasztalatból tudom.
Mert hogy almát, szőlőt, cseresznyét, dinnyét
lop a gyermek, az még nem erkölcsi züllés.
Az alkohol terjedése, az anarchikus röpiratok
olvasása, magaaszociálizmus túlkapása is hozzájárul az erkölcsi zülléshez. Ne értsen félre senki!
Nem beszélek én a Marx, Lassalle, Engels és
Saint Germain szociálizmusáról, nem szólok
Bebelről. Ezek szociálizmusát nem érti a munkás, a paraszt, ő csak a maga alkotta kvinteszszenciáját veszi ki, amely abban kulminál: nem
dolgozni és jól élni.
Ezt hallja, ezt látja folyton a gyermek otthon,
a szülői háznál, nem csoda, hogy hasonlóképen
gondolkodik és cselekszik. Dolog nélkül pedig
csak úgy lehet úriasan élni a szegény embernek,
ha lop, ha rabol. Nos, lop, rabol, betör és, ha
kell, gyilkol is a fiatal bűnös. Hogy mi volna
a teendő eme veszedelmes kórság szanálására,
azt tudja az illetékes tényező, azt tudja a tanító is. Itt az államnak, az iskolának a családdal egyetemben kell vállvetve eljárnia a b a j
orvoslása körül. Az állam hajtsa végre a tankötelezettség törvényét. A tanító és elöljáróság
ügyeljen arra, hogy a tankötelesek járjanak fel
az iskolába. A tanító lépjen kontaktusba a
szülőkkel. Ne várja azt, hogy a szülő keresse
fel őt. H a a hegy nem megy Mohamedhez,
menjen Mohamed a hegyhez. Nincsen erkölcsileg

oly elvetemedett szülő, aki nem óhajtaná, hogy
gyermeke tisztességes ember legyen. Erre az
axiómára építse fel a tanító egész ténykedését.
Kérje, figyelmeztesse a tanító a szülőket, ne
vonják el azt a gyermeket az iskolától, a templomtól; ne vigyék azt magukkal korcsmába, ne
tereljék rossz útra. Az iskolában kétszeres gondot fordítson a tanító az oly félig- meddig züllött
gyermekre. Nyájassággal, szelídséggel, szeretettel
közeledjék feléje. A szeretet az a varázskulcs,
amely mindenek szívéhez iér. Városokban igyekezzék a tantestület népkonyhát létrehozni az
iskolák mellett, hogy az a szegény gyermek
legalább egyszer napjában jóllakjék ott. Az éhes
gyomor rossz tanácsadó, amelynek korgását
kenetteljes beszédekkel nem lehet elhallgattatni.
Amióta iskolámnál népkonyha van, azóta csak
elvétve történt kisebb lopás, a kofáktól pedig
600 gyermek jár itt iskolába. A jól megválogatott ifjúsági könyvtár is hatalmas eszköze az
erkölcsi nevelésnek. A népkonyha létesítése nem
nehéz feladat. Még a mai drágaság mellett sem
46*
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kerül 10—12 fillérnél többe 3 tál ételből (leves,
bús, főzelék) álló ebéd, kenyérrel, fejenként. Ez
az összeg pedig mindig összegyűl részint terményekben és gyűjtés útján. Tizenöt éves gyakorlatom szól mellette. A nagy szünetben pedig,
bogy züllésnek ne induljon sok gyermek, egyegy tanító felügyelete mellett kimennek délelőtt
és délutánonként a szabadba, erdőre, rétre, ahol
játékkal, olvasással, szemléleti oktatással töltik
a napot. Ez sem kerül sokba. Az a 100 korona,
amit havonta a tanítónak fizetünk a felügyeletért, 80°/o-ban megtérül a szülők részéről.
Mert még a szegény szülő is megfizeti a 2
koronát, hogy gyermeke a nagy vakációban is
felügyelet, még pedig tanítói felügyelet mellett
legyen.
Az ellentétek korszakát éljük. Míg az egyik
részen a nyomor és a bűn valóságos orgiákat
ül, addig a másik oldalon a jótékonyság az
oltároknak egész légióit állítja fel. A tanító
álljon a kettő közé és terelje a jótékonyság
nemtőit a nyomor és a bűn megszüntetésére.
Nem vagyok a frázisok embere és nem szeretek oly re médiumokat ajánlani, ami a fennforgó viszonyok közt megvalósíthatatlan. A
gyermekek erkölcsi züllése főleg a nagyobb
városokban van meg és a falvakban ott, ahol
hiányos az iskolázás és az alkoholélvezés nagy
mérveket öltött. Ezt szögezzük le! Az állam és
társadalom igyekezzék tehát a kellő iskolák,
osztályok felállításáról gondoskodni. A tanító,
pap, nőegyesületek, jótékony egyesületek állítsanak mindenütt népkonyhákat. Ahogy Debreczenben a zsidó, a ref., a róm. kath. egyház
állíthatott és fenntarthat népkonyhákat az iskolák
mellett a szegény tanulóknak, ahogy az asztaltársaságok, iskolaszékek, nőegyesületek itt láthatják el százával a szegény tanulókat téli
ruhával: ugyanaz lehetséges minden nagyobb
városban. De ugyanaz lehetséges faluhelyen is,
kicsinyben. Háziiparral, kosár-, vessző- és sásfonással annyit kereshet minden gyermek, hogy
a szükséges ruhácskáját megvehesse. A tanító
legyen az a kovász, amely erjedésbe hozza, tevékenységre serkentse a társadalmat.
A társadalom minden jóra kapható, csak
kitartás, következetesség, őszinteség, ügybuzgalom kell hozzá. Hogy mindamellett itt-ott
akadni fog erkölcsileg züllött gyermek, az csak
kivétel lesz. A kivétel nem szabály. De amit
cikkem elején hangsúlyoztam, a tanító anyagi
függetlensége, erős akarata, ügybuzgósága a legfőbb tényezők a gyermekek erkölcsi nevelésében.
— A tanítói állás megbecsülése. Pest
vármegye alispánja Novotny Ede békásmegyeri
áll. isk. igazgató-tanítót képviselőtestületi elnökké
nevezte ki és a község képviselővé választotta.

A magyar nép művészete.
(Falusi levél.)

Tekintetes Szerkesztő Uram!
Bocsásson meg, hogy alkalmatlankodom, de
ezt a dolgot nem hallgathatom el.
Egy hosszúhajú, ősz ember járt falunkban
a minap. Művész volt. Malonyai Dezsőnek „A
magyar nép művészete" című nagy müvéhez
gyűjtött nálunk adatokat. Talált is, de mint ő
monda, többet remélt. Beszédbe elegyedtünk
úgy vagy 5—10 percig, mert kötelességem
nem engedett több időt, de ez a rövid diskurzus olyanforma volt, mint hajdanán az apostolok térítő munkája lehetett. 0 volt az apostol, én a tudatlan, ő a fáklya, én a vak. Es
világosságot gyújtott bennem. Csüngtem szaván
néma áhítattal, mert éreztem, hogy igazságot
beszél.
Azt mondta, hogy siratni való az a közöny,
mely a művelt társadalom részéről a néppel
szemben mutatkozik. Mennyi szép, jó szokása,
munkája, dolga volt a népnek; mindenik egy
összekötő kapocs a nemzeti együvétartozásban,
szent jelkép a honszeretet fölébresztésére, bástya
a ránktörők ellen. Ezekben volt a mi erősségünk. Mint a régi görögöket a szokás, vallás
fűzte együvé, úgy a mi magyarosságunknak is
a népszokás, néperkölcs, népművészet adott tartalmat. Ez a tartalom veszendőben.
— Itt sem találtam meg, amit még reméltem. Az abroszok, kendők szépek, a gyékénymunkákat is megbámultam, de a nép már
színes ruhát visel, nincs meg benne az egyformaság, a közös vonás, bár látom, hogy régebben jellegzetes lehetett. A férfiakon már
idegen a ruha — divatos. Több házban még
a bútor sem magyar már. Szomorú, hogy szebbnek találják a külföldről importált szurkos
vásznat, tarka-barka, cifra pamutokat, mint
önkészítette gyönyörű abroszaikat. S ez nemcsak itt van így. Kalotaszeg sem az már, ami
volt. A székelység is, habár kevesebbet, de változott ; talán Mezőkövesd az a pont, hol még
nem hódít a divat, az idegen. Pedig nagy az
ethikai és morális jelentőségük ezeknek. Míg a
magaszőtte, -fonta, -varrta, egyszerű, itthon
készült, látszólag drágább, de tartós ruhába
öltözött a nép, addig nem vándorolt Amerikába,
nem pergett oly gyakran dob a falusi ember
udvarán és nem volt szociálizmus. Most olcsó,
divatos, de idegen a szövet, idegen a forma,
idegen a sujtás. Amellett rongy, csak divatozásra jó.
A külsővel megváltozott a belső is. Olyan
lett a jellem, mint a divat: változó; olyan lett
a szokás, mint a divat: majmoló s olyan lett
a falu, mint a divatos rongy: pusztuló.
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De még ez nem minden. Megérzi ezt a züllést a nemzet gazdasági élete is. Kincseinket
a magyar nép lelkének művészi alkotásait elorozták tőlünk. Mi már csak a romokat gyűjtjük össze; mentjük, ami még menthető. A híres
kalotaszegi varrottasok, melyek mint népművészeti
termékek egyedülállók voltak a maguk nemében mondhatni a világon, külföldre vándoroltak.
Összeszedte őket olcsón a falusi szatócs s
már Párisban, meg Amerikában használják
szobadísznek s eltanulják stílusunkat. Ez még
nem volna baj, de hozzáadják a maguk idegenszerűségét; árúkat készítenek velük s az olcsó
rongyokon meghamisítva kerülnek vissza hozzánk; népünk pedig veszi őket mohón, nem
azért, mert idegenség került a magyar motívumokba,1 hanem azért,r mert olcsók és van valami
magyar is bennük. í g y csinálnak nekünk divatot a külföldön, így vándorol be hozzánk az
idegen isteneknek való áldozás. N a g y jelentőségűek ezek és a müveit társadalom nem tesz
semmit nemzeti mivoltunk e kincseinek megőrzésére, fejlesztésére, sőt gáncsolnak munkánkban minket is; a népet pedig sok helyen egyenesen fölhívják szép szóval vagy
gúnnyal
nemes erényeinek elhagyására. Nem értik, nem
értik, sokan nem értik ezt . . .
Ilyeneket mondott az ősz művész nekem.
Lehet, hogy nem épen így, talán szebben, a
gondolatátvitelnek biztosabb eszközeivel; lehet,
hogy mindez, amit leírtam, csak az ő szavainak
lelkemből kiváltott visszhangzása.
Igazam van, úgy-e, Szerkesztő Uram, hogy
apostol volt ez az ember, és mikor elgondoltam,
hogy egy különcködő, vegetáriánus életmódú
ember ilyen gyűjtő vándorútján mennyi gáncsnak, bosszantásnak, éretlen vicefaragásnak van
kitéve, mégis jár, mégis küzd, fárad, mert dolgát igaznak, szentnek, a nemzetért, a hazáért
valónak t u d j a : sírt lelkem a gyönyörűségtől,
hogy van ilyen valaki is.
Nagy elhatározás éredett bennem. Magyarok
Istene, juttasd is sikerre!
Ügy áll szemem előtt a falu, mint egy önálló művelődési hely; önmagát építő, fejlesztő,
hamisítatlan magyar dolgokon munkáló mű-hely.
A többi falunak társaságában, egymásra való
kölcsönhatásban pedig az egész nemzet fejlődésének hatalmas tényezője. Nem fogom hát

5

A műveltek társadalmát fölkérem, hogy szeresse nemzetének népművészeti kincseit; szebbek
azok, mint Bécs, Berlin, Páris minden szépsége
összesen.
Legyünk magyarokká!
Fejlődjünk magyar mivoltunkban!
Legyen nemzetünk erős, nagy, összetartó,
mint a vas, önlelke nagysága, ereje által.
így akarom!
Ki akarja m é g ?
Néptanítók! Ki tart velem?
Bocsásson meg Szerkesztő Uram, de nem
tudtam magamban tartani, el kellett mondanom,
amiket elmondtam, mert igaznak, magyar
ügyünk érdekében állónak hiszem s mert igaz
ü g y : diadalt is aratand bizonnyal.
E meggyőződésben zárom levelem, kívánván
Istentől minden jót, jó egészséget Szerkesztő
Uramnak!

Kisezigánd, 1909 nov. 3-án.
tisztelő híve:

Kántor Mihály.

Osztálybeosztás.
— írta: Ember

Gergely. —

Merően ú j eszme vetődött fel ily címen e
lap 33. számában, a magyar nyelv könnyebb és
sikeresebb tanítása érdekében.
A magyar nyelv tanításának a módja oly
fontos dolog, hogy e módra vonatkozó bárminő
javaslatot, ha benne eredetiség van, érdemes
alaposan megvitatnunk minden oldalról. Ezért,
mielőtt a javaslatot — fölvetőjének a kívánsága
szerint — a tanítói gyűléseken tárgyalnák, szükségesnek tartom, hogy e helyen, a tanítók legnagyobb nyilvánossága előtt, mutassuk be lehetőleg több megvilágításban.
A javaslat ez: A teljesen osztott iskolát alakítsuk vissza csak részben osztottá, vagyis ahol
most csak egy osztályt tanítunk, ezentúl vonjunk
össze két osztályt, mert így a másajkú vidékeken
sikeresebb lesz a magyar nyelv tanítása.
Ez a gondolat annyira eredeti, hogy az első
hallásra nemcsak különösnek, hanem egészségtelennek is tetszik. Nincs egyébről szó, mint
engedni, hogy az én falum letérjen a hagyo- visszafejlődésről. Mert ami a vidéki színésznek
mányos útról, hogy idegen isteneket bálványoz- a budapesti Nemzeti Színház, az volt eddig a
zon, hogy ízlését meghamisítsák, gondolkodását, falusi osztatlan iskola tanítójának a teljesen oszjellemét kizökkentsék. Megtanítom őket saját tott, nagyobb iskola. Ezt tartottuk eddig a legmunkáiknak igazi értékelésére, leiküknek azokon tökéletesebb alaknak, ne vegye tehát senki rossz
való nagyranövelésére, hogy úgy legyen, mint néven, hogy így, az első hallásra, bizony visszarégen volt; virágozzanak a családi tűzhely fejlődést sejtünk a javaslat magjában.
mellett újra a régi szép foglalkozások és legyen
Mondhatjuk ugyan, hogy a magyar nyelv
boldogság az arcon s benn a szívben.
sikeresebb tanítása érdekében nem ijednénk meg
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ettől a visszaeséstől sem, ha tényleg célra vezetne e téren. Azonban boncoljuk részleteire ezt
a kérdést s csak mindenoldalú kutatások és
megfigyelések alapján igyekezzünk megállapítani: mennyivel könnyíti meg a magyar nyelv
sikeres tanítását az összevont osztály a teljesen
önálló osztállyal szemben?
A javaslat bevezetésében felhozott érvek épen
semmit sem bizonyítanak az új módszer szükséges volta mellett.
Azt magam is tapasztaltam, hogy a magyar
nyelv sikeres tanításáért rendesen falusi, osztatlan iskola tanítóját tüntetik ki. Azonban ebből
még soha sem következtettem arra, hogy az osztatlan iskolában több volna az eredmény, mint
az osztott iskolában.
Mi, akik másajkú vidéken levő osztott iskolákban tanítunk, teljesen megszoktuk, hogy olyan
társainkat tüntessék ki a magyar nyelv sikeres
tanításáért, akik osztatlan iskolákban tanítanak.
Azt még soha sem hallottuk senkitől, hogy ott
jobban beszélnének a gyermekek magyarul, mint
nálunk, s így jogunk van föltételezni azt, hogy
ott nem az abszolút nagyobb eredményt tüntetik ki, hanem a relatív nagyobb eredményt,
más szóval nem magát az eredményt, hanem
az annak az eléréseért igénybe vett lelkes fáradságot. Mi ezen soha sem találtunk semmi megütközni valót, mert ez minden tekintetben méltányos is. Az a társunk, akinek eldugott faluhelyen, a sok társadalmi küzdelmén kívül bizony
sokkal nagyobb erővel kell küzdenie a magyar
nyelv érdekében is, ha ennek a hivatásának
megfelel, sokkal érdemesebb a kitüntetésre, mint
mi, akiknek mégis csak könnyebb a dolgunk az
osztott iskolákban. Sőt mi mást is megszoktunk.
Azt, hogy állami iskolai tanítót csak igen ritkán
tüntetnek ki ezért; legtöbbször a községi és
felekezeti tanítóé a babér. Es mi ezt is nagyon
helyesnek találjuk. Nekünk elég jutalom az,
hogy rendezettebb községben, osztott iskolában
taníthatunk. Kitüntetés reánk nézve pedig az,
hogy a tanfelügyelőnk visszaküldi a tanterveinket
azzal a megjegyzéssel, hogy ilyen fejlett iskolákban évről évre bátran taníthatunk többet is.
Mi ez? Nem elismerése — noha nem nyilvánosan — annak, hogy az abszolút eredmény
mégis csak nálunk nagyobb: osztott iskolákban ?
A protekciót pedig e kérdésnél tárgyalásba
venni épenséggel nem lehet. Akinek némi fogalma van a protekcióról, az bizonyára tudja,
hogy a protekciós tanító nem marad meg soká
osztatlan iskolánál, ha véletlenül eleinte oda is
nevezik ki. Épen osztatlan iskolákban működnek
olyan tanítók, akikuek nincs protektoruk. S ha
mégis ezeket jutalmazzák meg a magyar nyelv
sikeres tanításáért, ebből csak az látszik, hogy
milyen finom a tanfelügyelők igazságérzete és
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milyen szilárd a méltányosság elvéből kifolyó
kötelességtudása!
Ezek alapján, azt hiszem, elég jogos az én
föltevésem, hogy osztott iskolában mégis csak
különb az eredmény a magyar nyelv tanításából is. Ám, miután a javaslat fölvetője ennek
az ellenkezőjéről van meggyőződve, foglalkozzunk azzal az érvével, amely egymagában áll
csak a javaslat mellett. Ez a következő: „Több
tanítótársa, akik falun működtek, most azt állítják, hogy az osztatlan iskolában nagyobb eredménnyel tanították a magyar nyelvet, mint most
a teljesen osztott iskolánál."
Ez igen nagy szó! Ha ez bebizonyosodik,
akkor a kérdés meg van oldva. Ezt pedig bebizonyítani tényleg csakis azoknak a tanítóknak
a hivatása, akik tanítottak osztatlan és osztott
iskolákban. Ezek közül is elsősorban azok beszélhetnek erről, akik ugyanazon helységben tanítottak osztatlan és osztott iskolánál.
Mielőtt azonban e társaink hozzászólnának e
kérdéshez, rá akarok mutatni ennek a kérdésnek a tengelyére, amely körül az egész kérdés
forog.
Célunk: több eredményt elérni a magyar
nyelv tanításában, tekintet nélkül a fáradságra.
Most már csak az a kérdés, hogy mi lehet
ennek az eredménynek a mérője? L. R. cikkéből azt lehet kiérezni, hogy a legalsóbb osztályokban elért eredmény. Legalább is az egész
cikke azt árulja el, mert azt nem hiszi el senki,
hogy a IV. oszt. tanulókat azért tesszük össze
az I. osztályosokkal, hogy előbbiek tanuljanak
az utóbbiaktól.
Hát kérem: itt van a bibi!
Mert az elemi iskola munkájának az eredményét nem az I. osztály tünteti fel, hanem a
VI. osztály. Ha az iskola eredményéről van szó,
akkor általános eredményt kell alatta érteni:
végeredményt. A végeredmény pedig a VI. osztályban domborodik ki.
Még nagyobb mértékben áll ez az igazság
a magyar nyelv tanítására. E tekintetben az
iskolának az a célja, hogy az iskolából kikerülő
nemzedék a lehető legértelmesebben használhassa
a magyar nyelvet: szóban és írásban.
Ez a dolog magja.
A javaslat ezzel épen ellenkező irányba vezet.
Az a célja, hogy az alsó osztályok magyarnyelvbeli eredményét fokozza — a felső osztályok rovására. Ez pedig a felső osztályokra
nézve: vétek; az alsó osztályokra nézve: szemfényvesztés. Hiszen az I. osztályban úgyszólván
nem is célunk a magyar nyelv tulajdonképeni
tanítása. Az első ízben iskolába fölkerült gyermeknek meg kell tanulnia jól olvasni és írni,
számolni 20-ig. Mindezt magyarul. Azt hiszem,
ez ad a kisdedeknek annyi munkát, hogy ezen
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kívül a tulajdonképeni nyelvgyakorlatokra nem
is igen kerülhet a sor. Elég, ka az I. osztályban meg tud érteni bennünket. Egészen másként
áll a dolog már a II. osztályban. Itt már olvasni,
írni tud. Most ezt csak begyakorolja. A számtanból is csak így áll, mert aki 20-ig otthon van
benne, annak igazán játék 100-ig elhaladni. Mit
tanuljon tehát a II. osztályban ? Magyar nyelvet!
A II. osztályban megtanul a gyermek magyarul, a III. osztályban folytatja. A IV. osztályban már szépen társalgunk vele s az V., VI.
osztályokban alig vesszük észre, hogy nem magyar anyanyelvű gyermekeket tanítunk.
Ez a magyar nyelv tanításának a célja, a
menete sem lehet más. Ezt a célt, szerintem, az
osztott iskola nagyobb mértékben érheti el.
Emellett tanúskodnak az egyes tanítógyűléseken
felhangzott panaszok, amelyek az osztatlan iskolában nagyobb eredményt csakis a megosztásától
várnak.
Ámde, miután fölvetődött ez az ellenkező
vélemény, kérem, szavazzanak azok, akik másajkú vidékeken levő osztatlan és osztott iskolákban tanítottak: mely iskoláknál volt kielégí-

tőbb az eredmény? Természetesen azokban az
osztályokban, amelyekből a tanulók kiléptek!
Azt gondolom, hogy azok a tanítók, akik
az osztatlan iskola fölénye mellett nyilatkoztak:
az utóbbi időben az osztott iskolánál alsóbb
osztályt tanítanak. Az osztott iskolában egy
esetben lehet kevesebb az eredmény a magyar
nyelvből, akkor, amikor a tanító várja, hogy
a kisdedek — mint eddig az osztatlan iskolában — a nagyobbaktól tanuljanak meg magyarul,
akik pedig most — nincsenek! De ha az osztott iskola tanítója rájön arra, hogy a magyar
nyelv sikeres tanítási módjának a titka csakis

7

A javaslat lényege abban domborodik ki,
hogy a kisebb gyermekek a nagyobbakkal beszélgetve, nagyobb mértékben tanulnák meg a magyar nyelvet, mint a tanítóval beszélgetve.
De hát Hol és mikor beszélgethet a kisebb
gyermek a nagyobbakkal?
A tanító negyedórával a tanítás kezdete előtt
már a tanteremben várja a tanulókat. Természetes, hogy a tanító jelenlétében csakis a tanító
beszélgethet a gyermekekkel. Tanítás alatt még
kevésbé beszélgethetnek egymással. Következik
az első órák közötti szünet. Ezalatt a gyermekek
künn játszhatnak. A tanítónak velük kell lennie.
Most már csak az a kérdés, hogy játék közben
kinek a beszéde üdvösebb a kicsinyekre nézve:
a nagyobbak beszéde, vagy a tanítóé? Ugyanilyen természetű ez a kérdés is: váj jon amikor
a tanító a felsőbb osztállyal foglalkozik, ez a
kicsinyekre nézve jobb hatással van-e, mintha
velük foglalkoznék? 10 órakor az I. osztálynak
haza kell mennie, a felsőbb osztály ott marad
még. Délután ez ismétlődik, azzal a különbséggel, hogy most már együtt mehetnek haza.
Igen ám, de az iskolai rend és fegyelem azt
kívánja, hogy szép sorban menjenek haza, elől
a kicsinyek, hátul a nagyok, tehát megint nem
beszélgethetnek egymással.

Az iskolában, ezek szerint, rendes körülmények között, nincs alkalom az együttes társalgásokra. Hogy otthon, vagy a szabad idejükben
valamely helyre gyülekezve, ha játék közben
összevegyülnek, megengedem, hogy jó hatással
vannak a nagyobbak a kisebbekre, ha magyarul
beszélnek. Ennek a dolognak azonban semmi
köze sincs ahhoz, hogy összevonjuk az önálló
osztályokat.
Ezeket akartam elmondani, hogy a dolgot
a gyermekekkél való folytonos beszélgetésben rejlik
megvilágítsam a másik oldaláról nézve is. Minds ezt alkalmazza: lehetetlennek tartom, hogy ezek ellenére azonban üdvösnek tartanám, hogy
ne érjen el több eredményt, mint az osztatlan a javaslat írója győzze meg tervének a helyesiskola tanítója.
ségéről saját tantestületét' s tanfelügyelőjük
A felsőbb osztályokat illetőleg pedig kizárt- engedélyével tegyenek kísérletet egy évig az ú j
nak tartom, hogy azokban több lehessen az beosztással. (Mert remélem, hogy másajkú vidéeredmény az osztatlan iskolákban. Ez bebizo- ken működik.) Majd meglátjuk aztán, hogy megmarad-e a mostani véleménye az osztálybeosznyításra nem is szorul.
Az én nézetem szerint, még ha az ajánlott tásról ! ?
osztályösszevonással el is érhetnők azt, hogy az
Minket nehezebb rábírni a kísérletezésre, mert
alsó osztályokban a tanulók jobban beszélnének mi meg vagyunk elégedve az osztott iskola
magyarul, ez csakis a felsőbb osztályok (ame- eredményével. Aki nálunk elvégezi a IV. oszlyekkel összevontuk) rovására esnék. így a tályt, az megállja a helyét a középiskolában.
tulajdonképeni eredmény, amelynek a mérője Pedig nálunk (Stájerlak) tisztán német anyacsakis a VI. osztály, csak kevesebb lehet.
nyelvűek a tanulók. Egy volt nálam, a IV. oszTehát a magyar nyelv tanításának a foko- tályban, magyar anyanyelvű, Kecskemétről jött
zottabb eredményére az ajánlott osztálybeosztás hozzánk, ez az egy is megbukott; bizonyítékául
annak, hogy ez cseppet sem vált ki a többiek
aligha válnék be.
Tarthatatlan ez az eszme nemcsak logikai közül. Bizony az V. és VI. osztályokban el kell
szempontból, hanem fizikaiból is, még pedig az végeznünk az összes anyagot, amit a miniszteri
tanterv előír!
alsóbb osztályokra nézve is.
I
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eredményt, mert 1907-re visszamenőleg az illető iskolafenntartó fizetéskiegészítési államsegélyt nem fog
kapni. 2. Díjlevelének csatolása mellett emeljen panaszt
a közig, bizottságnál és kérje az ott biztosított kertilletmény csonkítatlan kiszolgáltatását. — Eö. F. 1.
Az, hogy az iskolai ünnepek nem egyszersmind iskolai
szünnapok is, úgy értelmezendő, hogy az iskolai ünnepeken szünetel ugyan a tanítás, de a gyermekek berendelendők s nekik a nap jelentősége megmagyarázandó. 2. A törvény, amikor megengedi, hogy egyesek
magánúton is végezhessék tanulmányaikat, nem tesz
különbséget mindennapi és ismétlő-iskolás között.
Ennélfogva utóbbi is lehet magántanuló, de köteles
az iskolai év végével megfelelő vizsgálatot tenni. 3.
Egyszerűen átteszik az ügyet az illető község elöljáróságához, a szülők megbírságolása végett. — Sz. K.
Zombor. Mi sem hisszük, hogy ezen a címen az államsegély fölemelését kérhetnék. Hogy a jelenlegi államsegély keretén belül történt emelés ellen nem emelne-e
a minisztérium kifogást, azt előre meg nem mondhatjuk. — Kettő. Hangsúlyoztuk már e helyen, hogy
a helyi viszálykodásokból eredően fölvetett vitás kérdésekhez sem pro, sem kontra hozzá nem szólunk.
Nem tehetjük ezt azon szempontból, mert a velünk
közölt adatok mindig egyoldalúan világítják meg a
tényállást; de másrészt nem lehet feladatunk oly dolgokban bíráskodni, amelyek elsősorban a gondnokság,
másodsorban pedig a kir-. tanfelügyelőség illetékességi
körébe tartoznak. Azt készséggel elismerjük, —• és
erről a gyakori panaszokból nekünk is sajnálatos tapasztalataink vannak — hogy egyes igazgató-tanítók oly
jogokat arrogálnak, aminőket az Utasítás számukra
egyáltalában meg nem jelöl; kartársaiknál magasabb
lényeknek tekintik magukat s állítólag kiváltságos
helyzetükben a kartársak rovására oly kötelességek
6 tanítótól, ha már a helyi körülmények est teljesítése alól vonják ki magukat, amelyek a fennálló
teljesen lehetővé teszik? Nem jobban csiszolód- rendelkezések értelmében a tantestület minden tagjára
egyaránt háruló feladatok. Ennek következménye
nék az a gyermek azon 6 év alatt, h a 6 ember
azután, hogy a tantestület kebelében a viszálykodás
vezetné 1 h e l y e t t ?
magvai hintetnek el s békés együttműködés helyett
örökös torzsalkodások vannak napirenden. Hogy azután
Az osztály beosztásról lévén szó, ezt csak úgy
f u t ó l a g lopom be ide, azzal a megjegyzéssel, ez mennyire hátrányos magára az iskolára is, azt nem
szükséges itt fejtegetnünk. Az ilyen állapotokon másh o g y nekünk az osztálybeosztást illetőleg minden- ként nem lehet segíteni, minthogy konkrét adatokkal
esetre fejlődnünk kellene inkább, m i n t vissza- támogatott panaszt terjesztenek fel a tanfelügyelőhöz,
esnünk. A fejlődésnek lehető legtökéletesebb
aki vagy maga igyekszik rendet teremteni, vagy pedig
alakja az lesz, amikor minden érdek fölött f o g — súlyosabb esetekben — a hatáskörét túllépő tanító
ellen fegyelmi vizsgálat megindítását hozza javaslatba.
állani a gyermek érdeke, amikor a gyermek
Ezekből körülbelül önök is következtetést vonhatnak,
minden ismeretet attól a tanítótól f o g átvenni, hogy minő eljárást kövessenek panaszolt dolgaikban.
aki azt az ismeretkört a lehető legnagyobb Egyébiránt azt ajánljuk még, hogy az Utasításnak a
tanító és az igazgató-tanító jogait és kötelességeit
kedvvel és eredménnyel adhatja át, vagyis az
osztálybeosztás ideálja: a szakrendszer lesz az érintő szakaszaihoz alkalmazkodjanak. — Tanító,
Aszbdi. Díjlevelének egyik tétele a tanterem fűtésére
osztott iskolákban!
szolgáló tűzifa mennyisége. Ez a tétel helytelenül
E z azonban nem a jelen, hanem a jövő fel- állíttatott be illetményei sorába; de ha már fölvétetett,
semmi esetre sem tekintheti azt a saját tanterme
adata.
számára lekötött járandóságnak, még ha annak egy
bizonyos részét megtakarította is és saját céljaira fordította. Miután pedig egy tanterem fűtésére a megTanítók tanácsadója.
állapított famennyiségnek a fele is elégséges, amint
Klopódia. Annak az üzenetnek az volt az értelme, ezt a mult tapasztalatai igazolják, a fennmaradó másik
hogy oly tanuló, aki egy vagy két tárgyból nyfert felerészt az iskolafenntartó jogosan fordíthatja a másik
elégtelen osztályzatot, javítóvizsgálatot tehet, melynek tanterem fűtésére. Ez ellen semmiféle folebbezésnek
sikeres kiállása után felsőbb osztályba léphet. Nagyon helye nem lehet. — K. I. Ha felekezeti szolgálatból
természetes, hogy ha javító^izsgálatra nem jelentkezik, községi iskolához választják meg, megelőző szolgálata
vagy ezen is elbukik, köteles az osztályt ismételni. a korpótlék szempontjából beszámít. — Párbéres. 1. A
A hittanból nyert elégtelen osztályzat ugyanazon el- községi jegyzők épúgy kötelesek párbórt fizetni, mint
bárki más. 2. Oly törvényt nem ismerünk, mely az
bírálás alá tartozik, mint egyéb tárgyaknál. •—
Homoki kántor. 1. Áz államsegélyt annak az iskola- istenitisztelet elmulasztásáért (templomba nem járásért)
t enntartónak kellett volna kérnie, amelynek szolgá- büntetést róna ki. — B. D. Ökörmező. Kérdéseire
latában akkor állott. Most utólag nem ér el semmi I nem emlékszünk. Szíveskedjék megismételni.
H á t azt hiszem, hogy ez elég eredmény. H a
van az osztatlan iskolában is ennyi eredmény,
akkor Magyarországnak nincs oka panaszkodásra,
h a pedig ennél is t ö b b az e r e d m é n y : akkor
örömest összevonjuk az osztályokat, h o g y mi is
elérjük a z t !
M é g ki akarom jelenteni, hogy amikor mindezeket megírtam, egyáltalában nem g o n d o l t a m
arra, hogy az ajánlott beosztás t ö b b m u n k á t
adna a tanítónak. Mert ebben az egyben én is
egyetértek a cikkíróval, hogy a t a n í t ó n a k a
fáradsága soha sem jöhet tekintetbe, amikor a
gyermekek érdekéről van szó. É p e n ezért nem
helyeslem az Utasításnak azt a p o n t j á t , amely
az osztálybeosztásnál a fölmenő-rendszert ajánlja.
A fölmenő-rendszer minden bizonnyal t ö b b
előnyt nyújt a tanítónak, mint a t a n í t v á n y n a k .
A tanítványnak az a n a g y hátránya okvetlenül
megvan belőle, h o g y egy tanító vezetése a l a t t
állva 6 évig, valóságos kockajáték reá n é z v e :
mely tanító kezeügyébe kerül. Mert v a n n a k
tárgyak, amelyeket nem egyforma tehetséggel
taníthatunk. I l y e n e k : az ének, a rajz, de m é g
a m a g y a r nyelv is. Már most miért legyen kényszerítve az a g y e r m e k oly tanító keze alatt
m a r a d n i 6 évig, aki valamely t á r g y a t n e m taníth a t oly eredménnyel, mint más t á r s a ? Miért
n e tanuljon az a gyermek 6 év a l a t t inkább
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SZÉPIRODALOM.
Gyulai Pál.
(1826—1909.)

írta: Lengyel

Miklós

dr.

Meleg tavaszi estéken mintha az élet ülné
diadalünnepét a szülötteivel táplálkozó földön.
Szinte magunk előtt látjuk fiatalságtól ragyogó,
diadalittas arcát. Kezének intésére millió csira
mozdul meg, jóságos, bátorító tekintetéből
melegség árad a téli hidegben megdermedt
rovarokra, bíztató szavára megindul a rügyfakadás. A teremtés láza tölti be a természetet.
A csirát eresztő kis makk már hatalmas tölgynek látja magát, az életre kelt virágmagvak
ezrei már képzeletben érzik azt az illatot, melylyel egymást fogják megrészegíteni. Minden
telve van boldogsággal, reménységgel. A lét
gyönyörűségétől megrészegedve, bizonyára semmi
sem gondol arra, hogy a boldogság napjai
rövidek, hogy néhány nap múlva beállanak a
nagy, élethalál- harcok, melyeket egymással a
táplálékért fognak vívni.
A magyar nemzetnek is volt tavasza. A nyugotról jövő áramlatok csirákat sodortak a magyar földbe. Az idegen eszmék, az idegen
gondolatok szerető anyára találtak. Növekedni,
izmosodni kezdtek. Csodálatos változás jött létre
e földön. A halál birodalma átalakult az élet
kertjévé. Az idegen országból jött eszmék életre
keltették a magyar lélekben alvó csirákat s
velük összeforrva, elválaszthatatlanul összenőve,
oly erős fejlődésnek indultak, hogy kiirtásukra
nem volt elég ereje a hatalomnak.
Egy ú j nemzedék születik Magyarországon.
Mintha a regényekben, drámákban és hőskölteményekben annyit emlegetett honfoglaló ősök
támadtak volna fel, megifjodva. Róluk olvastuk
azt, hogy vezérük parancsszavára támadókból
futókká s futókból ismét támadókká tudtak
alakulni. Minden katonájuk a vezér intésére el
tudta foglalni azt a helyet, melyen állania kellett.
A nyugattal kellett a mult század első felében
is megütközni, de a nyugot adott a küzdelemhez fegyvereket is. A honfoglaló hősök életre
támadt nemzedéke megragadja a kínálkozó
fegyvert s a faj ontja a katonákat, kik készek
és képesek a vezér parancsát teljesíteni. A
vezér a modern Magyarország eszméje.
Ennek a nagy korszaknak, a magyar nemzet
tavaszának egyik legtovább köztünk élő, nagy
teremtménye volt Gyulai Pál. Mint kortársai,
ő is megtalálta azt a veszélyeztetett pontot,
melyet el kellett foglalnia. 0 lett a XIX.
század második felének legfélelmesebb, de leg-

igazságosabb kritikusa. Tévedései neki is voltak,
de azt ma már egybehangzóan elismerjük róla,
hogy mindig meg volt győződve állításainak
igazságáról. Mennél jobban ostromolták, mennél
jobban támadták, annál kevésbé volt megingatható. Rang, összeköttetés, ajánlás nem
változtathatta meg nézeteit de megtámadta
mindazokat az eszközöket, melyeket igen sokan arra használtak fel, hogy segítségükkel érvényesüljenek. Első nagy csatáját is
ilyen ügyben vívta. Az ötvenes évek fiatal
költőinek legnagyobb része, Petőfi népszerűségét látva, azt az útat választotta, melyen
Petőfi oly dicsőséggel haladt előre. Minthogy
Petőfi lángesze s képzelete nem jutott nekik
osztályrészül, utánozták azokat a sajátságait,
melyekre erőt éreztek. Ezen az úton nem volt
megállás, menniök kellett a pusztulás felé.
Petőfi hazafias kitörései szertelen frázisokká,
népies fordulatai durva köznapiasságokká váltak náluk. A közönség örömmel olvasta őket:
Petőfire emlékeztették. Egy évtized alatt azonban reájuk únt volna s eltűntek volna a semmiségbe. Jellemző Gyulaira, hogy nem várta meg,
míg irodalmi halál éri őket. Dicsőségük tetőpontján veszi fel ellenük a küzdelmet. Igazsága érzetében kíméletlen. A fejletlen ízlésű
közönség ellenfeleinek pártjára áll; már-már
úgy látszik, hogy a megtámadottak, kiknek
a korhangulat erőt és kitartást adott, mint
Antaeusnak anyja, a föld, diadalt aratnak.
Már sokan a szélmalom ellen küzdő kóbor
lovag harcát látják küzdelmében. De ő nem
csügged. Kicsiny alakja szinte félelmetesen
megnő e küzdelemben s viaskodása közben az
ótestamentumi pátriárkákhoz és prófétákhoz
válik hasonlóvá, kik keserű szavakkal iparkodtak népüket az igazság ösvényére vezetni.
Megfeledkezünk földi alakjáról s magunk előtt
látjuk az irodalom felé vivő úton kivont karddal őrködni, hogy megakadályozza az avatatlanok közeledését. A diadalmas ő lett s a feledés három hegyét borította azokra, kik feltámadtak az irodalmi ízlés ellen, kik megmételyezték a közönséget.
Ekkor nevezték először hazaárulónak Gyulait.
Bűne volt, hogy megtámadta azokat, kik mellüket verve hirdették a hazafiságot s minden
költeményüket úgy tekintették, mintha az abszolutizmus ellen egy egy aknát állítottak volna.
A hazaáruló azonban nem hátrált meg, most
már félelmetes fegyvereit megforgatva, irtó
háborúját folytatta azok ellen, kik a maguk
kicsiségét egy-egy nagy elv árnyékában na-
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gyobbnak igyekeztek feltüntetni. Lerombolta a
bazug érvényesülési elveket s szabaddá tette az
útat a tehetségek számára.
Ebben a harcában meg kellett küzdenie a
magyar irodalom egyik legnemesebb és legönzetlenebb tudósával, Toldy Ferenccel. Toldy
túlélte korát. A szabadságharc előtt beállott
irodalmi ízlésváltozás már oly váratlanul érte,
hogy a régebbi irodalomból merített, lelkében
élő igazságok nem engedték közelférkőzni hozzá
az új eszméket. A közös emlékek, az együtt
elért érvényesülés, az együtt beszívott eszmék
elzárták a magyar irodalomtörténet megteremtőjét az újabb költőktől. A leszűrt igazságok
visszautasítottak mindent, mi velük ellenkezésben volt. Gyulai védelmébe veszi vele szemben
az újabb tehetségeket s sikerül a nemzetnek
bebizonyítania, hogy neki van igaza és Toldy
egy megfakult irodalmi áramlatnak egyik ittmaradt katonája.
Másodszor nevezték hazaárulónak, mikor
Jókait megtámadta. A támadás idején Jókai
fénykorát élte. Gyulai szétszedte regényeit, kimutatta következetlenségeit és ámbár elismerte
nagy tehetségét, megállt amellett az ítélete
mellett, hogy Jókai regényeit elnagyolja és
gyakran olcsó hatásokra törekszik. Mi nem
osztjuk mindenben Gyulainak Jókairól való
nézetét, de belátjuk, hogy sok igazságot mondott a lángeszű regényíróról.
Jókai megtámadása idején felzúdult ellene az
egész ország. Yoltak, kik irigynek tartották,
mások azt hitték, hogy feltünésvágy bántja.
De legnagyobb volt azok száma, kik hazaárulót kiáltottak. Növekedett táboruk különösen
akkor, mikor a Budapesti Szemlét megnyitotta
Görgey számára. Mindezzel nem törődött. Ment
a maga útján, ment arra, merre az igazságot
látta. Irodalmi harcaiban kegyelmet nem kért
és nem adott.
Az igazi kritikus hivatásának azt tartjuk,
hogy útat nyit a nagy gondolatoknak. Elsöpri
az irodalom színteréről mindazt, minek csak a
kegyelet ad értéket, elsöpri a múltnak azokat a
hagyományait, melyek a jelen izmosodását aka
dályozzák. Vigyáz a jelenre, hogy szélsőségekbe
ne tévedjen s ne állja útját a fejlődesnek.
Hogy ezt elérhesse, amennyire csak lehet, fel
kell szabadulnia kora hangulata és ízlése alól,
szem előtt az általános emberi igazságot és az
örökké szépet kell tartania. Ha nem így cselekszik, kijelölheti az író értékét egy nemzedék,
de nem az utókor számára.
Ilyen kritikus volt Gyulai Pál. Amit kora
különösségnek, szeszélynek, irigységnek nézett,
azt mi, az utána jövő nemzedék, nemcsak meggyőződésének. hanem legnagyobbrészt igazságnak tartjuk. Tévedései neki is voltak*, de ahogy,
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kijelölte pl. Aranynak, Katonának, Keménynek
Petőfinek helyét az irodalomban, csaknem úgy
látjuk őket ma is. Dramaturgiai dolgozatai,
akadémiai emlékbeszédei oly értékek, melyeknek igazságai már átmentek a köztudatba, hogy
örökké termékenyítő hatással legyenek.
Gyulai Pálra kritikai s irodalmi jellemrajzai
a legjellemzőbbek. Már életében háttérbe szorították irodalmi műveit. Pedig író és költő
volt. Nem tartozott a legelsők közé, de alkotásai értékesek. Néhány elbeszélésével megmutatta, hogy a széppróza mestere s a jellemzés
terén számottevő. Költői alkotásai között pedig
több akad, melyeknek örök életet jósolunk.
Egy költő értékének megállapítására legbiztosabb ismertetőjel, ha nevének kiejtésére
néhány költeménye azonnal eszünkbe jut. Még
erősebb jel, ha valami hangulatot ébreszt már
maga a puszta név. Gyulai nevének említésére
a költemények egész sorozata ébred lelkünkben.
A költemények az alakoknak egész sorát állítják elénk, melyek már ott élnek minden müveit
magyar lelkében. Látjuk a vérző honvédtisztet,
amint a rajta segíteni akaró hű katonát rohamra küldi, látjuk a temetőből hazajáró szellemanyát, ki kicsiny árváinak gondját viseli.
Előttünk áll a zsarnok Báthory és a fiait védelmező anya. Majd magát a költőt látjuk
gondolataiba merülve, kezében az óvilág egyik
legnagyobb költője, Horácius van.
Nevének kiejtésére valami borongós hangulat
lep meg bennünket. Távol vagyunk a kétségbeeséstől, de nehéz a szívünk, megtelik a szemünk
könnyel, a küzdő embert látjuk a sorssal viaskodni. Az elmúlás gondolata nehezedik reánk.
A gondolatok tavaszára eljön a nyár után a
dermesztő tél. Kíméletlen és felebbezhetetlen ítéletet tart. Pusztító kezének egyetlen intésére
lehull az erdők lombkoronája, fagyos lehelletére alázatosan hajtja meg fejét az elébb még
büszkélkedő növényvilág. A halál vonul végig
a földön. Csontkezével megragadja azokat,
mik nem fognak a következő tavasszal új
életre támadni. Az irodalom telei az ízlésváltozások. De gyorsan elkövetkezik rájuk a tavasz
s új életre kél az, mi az előbbi korszakban
értékes volt. Új életre kél s táplálja az új
irodalmat, melynek magáévá kell tennie mindent, mi a régiben értékes, különben támaszték nélkül össze kell omlania. Ha majd eljön
egy ízlésváltozás, ha látszólag köd borul az
elmúlt korra, el kell jönnie az új Gyulai
Pálnak, ki támogatni fogja a tehetségeseket és
! szétüt azok között, kik a közönség újságvágyára
I építve, a Petőfi- utánzók módjára érvényesülnek.
: A multat borító köd fel fog szakadni s a
i régi Gyulai Pál alkotásai továbbra is fontos
tényezői lesznek a magyar irodalomnak.
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fogadták. A szünidő alatt tisztelgett a ta"nítóság
Bernády György dr. polgármesternél. Szünet
után Földes Ferenc, helyi áll. tanító hívta fel
a tanítóság figyelmét a M. T. 0. Szövetségére.
A tanítótestület elhatározta belépését a Szövetségbe s tagdíjaikat felemelte 4 koronáról 5 koronára. A tárgysorozat letágyalása után társasebéd volt, melyen a jubilánsra mondottak sok
szép pohárköszöntőt.

Tanítóegyesület kőhalmi járásköre Hidegkúton
tartotta meg őszi rendes közgyűlését, amelyen
megjelent a vármegye kir. tanfelügyelője, Druisner György is. Véterffy Gyula alelnöknek tartalmas megnyitó beszéde után, a mult ülés
jegyzőkönyvét olvasta fel László Gyula köri
jegyző, majd Nikóleszku Ábrahám helybeli közAz Alsófehérvármegyei általános taségi tanító által megtartott gyakorlati tanítás nítóegylet gyulafehérvári köre
Vízaknán
bírálata következett igen tanulságos eszmecseré- tartotta őszi gyűlését. A kör elnöke lemondván,
ben. „Mit tehet a tanító az alkoholizmus terje- a gyűlést az alelnök vezette. Lukács I. tanító
dése ellen" címen sikerült felolvasást tartott
„A gyermekkor és az akaraterő" című, a gyerPálffy Ákos datki áll. tanító s ezután „A taní- mekek lelkének alapos tanulmányozására valló
tók ós a politika" cím alatt Müller Irma hévizi értekezést olvasott fel. Ertl V. felolvasást taráll. tanítónő tartotta meg szabad előadását, mely- tott „A gyermekek nemi felvilágosításáról", mely
nek a gyűlés javaslatára leendő kinyomatására érdekes és tanulságos vitára adott alkalmat.
a szükséges költségeket Druisner kir. tanfel
Kosztóné Herepey Olga „Mikép nevelhetünk
ügyelő készséggel felajánlotta. Kovács László kötelességtudó polgárokat?" című felolvasásával,
alsórákosi áll. tanító talpraesett felolvasást tar- ! jelét adta, hogy ambiciózus és kötelességtudó
tott s terjesztett ennek kapcsán elő a gyűlés tanítónő. Elnök, alelnök, jegyző lemondván, a
által elfogadott indítványokat. „ Segítsünk ma- gyűlés elnökké Ertl Vendel, gyulafehérvári áll.
gunkon s az Isten is megsegít" címmel. Az tanítót, alelnökké Takáts István vízaknai áll.
elnök és bizottságok jelentései után a tisztújí- I igazgató-tanítót és jegyzővé Lukács József gyulatást ejtették meg, amelynek rendjén elnök: fehérvári áll. tanítót választotta. Indítványok soráPéterffy
Gyula hévizi, alelnök: Szabó Mózes ban Gagyi F. tag a napi- és úti-díjaknak oly
kóbori, jegyző: László Gyula kőhalmi, pénztá- összegben való megállapítását kívánja, amint
ros : Szabó Domokos halmágyi áll. isk. igazgató- azokat az állami tisztviselőknek megállapítani
tanítók lettek. Következő gyűlés helyéül Homo- szokták. Ertl V. az egyesület keretében létesíródkőhálom jelöltetett ki. A gyűlést népes köz- tett temetkezési segélyalap szabályainak sürgős
ebéd követte.
(Ii. T )
módosítását kívánja, mivel a mostani okozza a
4- Marostorda vármegye tanítótestülete tagdíjhátralékok szaporodását. Továbbá rámutanovember 3-án tartotta ezévi (XXXI.) közgyűlé- tott az Eötvös-alap nemes intenciójára, kéri a
sét Marosvásárhelytt, az ú j városház díszes köz- tagokat, hogy annak tagjai közé lépni siessenek.
gyűlési termében. Az ülést Máthé József, a Végül a gyűlés Szabó Lajosnak, a IV. osztályban
testület elnöke nyitotta meg. Ismertette a tanító- sikeresen eltanított földrajzi leckéjét elismerésre
testület eddigi munkásságát és kijelölte azt az méltatta.
irányt, melyet követni kell a jövőben. Az ülésen
részt vettek: ifj. Ugrón Gábor főispán, dr. Bernády György polgármester, Köllő Ignác, alispán,
Koós Mihály, a székelyföldi kirendeltség vezetője, Drexler Béla dr., miniszt. fogalmazó, Szakáts Péter kamarai titkár mint vendégek és még
sokan mások. Makkal
Samu napirend előtti
felszólalásában emlékezett meg Máthé József
10 éves elnöki tevékenységéről s lendületes
beszéd keretében nyújtotta át a tanítótestület
szeretetét és ragaszkodását bizonyító jubiláris
ajándékát, az arany tollat. Azután Deák Lajos,
kir. tan., tanfelügyelő üdvözölte az elnököt, ki
meghatottan mondott köszönetet az ünnepeltetésért. Az elnök ünnepeltetése után Ulicsny
Guidó titkár ol casta fel részletes titkári jelentését. Ezután Marikovszky
Gyula tartotta meg
felolvasását: „A tanító szociális tevékenységéről."
A mindvégig érdekes, komoly tanulmányra illő
felolvasást a gyűlés résztvevői nagy tetszéssel

l_ Az Aradvármegyei tanítóegyesület eleki
fiókbizottsága a m. hóban Almáskamaráson tartotta
őszi gyűlését. Almáskamarás németajkú, de magyar
érzésű, hazafias közönsége diadalkapuval és lobogódíszben várta az eleki járás, illetve a fiókbizottság tanítóságát. A közgyűlést istenitisztelet előzte
meg. A tanítóságon kívül szép számmal jelent
meg a község polgársága, a vidék papsága,
jegyzői kara és József kir. herceg bánkúti uradalmának tisztikara, bizonyságául annak, hogy
ezen vidék művelt közönsége egyrészt elismeri
a tanítói hivatás fontosságát, másrészt a tanítósággal a magyarosítás terén karöltve munkálkodni kész. A gyűlést Schramm Tamás elnök
0 Felségére mondott felköszöntővel nyitotta meg.
Felolvasást tartott Klingler Ferenc almáskamarási ig.-tanító, „ A magyar nyelv tanítása idegenajkú népiskolában" címen. Előadó felolvasásában megemlékezett Bősz I-tván nyugalomba vonult ig.-tanítónak Almáskamaráson a magyarosi-
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tás terén kifejtett érdemdús működéséről. Indítványára a fiókbizottság jegyzőkönyvi köszönetet
szavazott Bősz Istvánnak, miről jegyzőkönyvi
kivonatban értesítette. „A tanító teendői a szövetkezés terén." címen Sinkovics Gábor mácsai
áll. tanító értekezett. A liókbizottság elhatározta,
hogy a központi választmány útján országos mozgalmat indít, bogy a tanítóképzőkben a szövetkezéstan, a könyvelés ós árúisme, ha nem is
rendes, legalább rendkívüli tárgyként taníttassák.
Schramm Tamás eleki áll. ig.-tanító gyakorlati
tanítással ismertette a kamatszámítás módozatait.
Láng Mihály aradi tanítóképzői igazgató indítványára a fiókbizottság egyhangúlag elhatározta,
hogy a gyermekeket megfigyelik munkájuk közben, ösztönszerű munkáikat egybegyűjtik s egy
vármegyei gyermekmunka-múzeum létesítése céljából, címére Aradra beküldik s erről a központi
választmány s ennek útján a többi fiókkörök
elnökei is értesíttessenek. Ezután következett
a tisztújítás. Elnökké Schramm Tamás eleki ig.tanító, alelnökké Schleifer Károly nagykamarási
áll. tanító, jegyzővé Karlik Ferenc eleki áll.
tanító, pénztárossá Faulháber Ferenc eleki áll.
tanító választattak meg.

Könyvesház.
* A színjátszás művészete. — Az előadás
művészete. (írta Hevesi Sándor dr. Megjelent
mindkettő a Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtárban. Ára 180—180 fillér.)
A színjátszás művészete . . . ez a cím nemcsak
cím, hanem felelet is egy vitás kérdésre : művészet e
a színjátszás ? Mai napig is sokan vannak, akik
tagadják ezt, még pedig nagyon súlyos érvekre
támaszkodva. Hevesi Sándor könyve talán meg
fogja gyöngíteni ezeket az érveket. A színjátszás,
igenis, lehet művészet. Célja egy a többi művészetek legmagasabb céljával: emberábrázolás.
Ezt a célt mindig ismerte a színészet, csak az
elérésmódjaira, eszközeire nézve változtak a
nézetek. Talán sehol olyan tömören és világosan
nem állnak az olvasó szeme előtt e művészet
évezredeken át vívott küzdelmei, különböző
irányainak harcai, mint a Hevesi könyvében.
Pedig hát a pillanattal eltűnő, elhangzó művészi
alkotásokról van itt szó, melyek legfönnebb
a kortársak lelkében, emlékezetében rezegnek
tovább; az utókorra csak többé-kevésbé elfogult
nézők, bírálók írásai maradnak. Es tudjuk, hogy
a szemünk előtt lefolyó harcokról milyen ellentétes, néha nagyon igazságtalan vélemények
hangzanak el; milyen nehéz még a jelenben is
eligazodni. Hálával tartozunk a biztoskezű vezetőnek, aki a színpad, a drámairodalom, a közönség
lelkének változásával, fejlődésével kapcsolatban a
színművészet fejlődését is meg tudja mutatni
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nekünk. E fejlődéstörténettel párhuzamosan fejti
ki a legsúlyosabb elvi kérdéseket, melyek a színészetről gondolkozó emberben okvetetlenül feltámadnak, az illúziókeltés, a - színészi átérzés, a
természetesség és a stilizálás kérdéseit. Észrevétlenül bevezeti az olvasót a színjátszás gyakorlati
jelentőségű kérdéseibe is. A kezdő színész azért
forgathatja nagy haszonnal ezt a könyvet, mert
összefüggő, minden részben megokolt elméletből
szűrheti le magának a szükséges gyakorlati tanulságokat ; a művelt közönség pedig azért, mert
csak akkor ítélheti meg igazán a színész munkáját,
ha e művészet elvi kérdéseivel, gyakorlati szükségeivel legalább nagy 'általánosságban tisztába jött.
A másik könyv, Az élőadás művészete, elsősorban gyakorlati célból íródott, szavalók és előadók számára. Nagy érdeme, hogy élesen elhatárolja a színpad és a pódium művészetét.
Küzd az ellen a csaknem kiírthatatlanul elharapódzott rossz szokás ellen, hogy a szavaló színésznek képzeli magát és játszani
akar, ahelyett,
hogy szavalna. Gyakorlati tanácsait azzal teszi
igazán becsessé, hogy vagy húsz lírai, elbeszélő
és drámai költeményt, illetve részletet pontosan
feldolgoz hangsúly, szünetek és egyáltalán az előadás összes finomságainak pontos jelzésével. Megtanítja az előadót, hogyan jöjjön tisztába az előadandó költemény gondolataival, hangulatával, a
szerző intencióival — és hogyan értesse meg
mindezt a közönséggel is. Azt hisszük, tanítóemberekre nézve, kik maguk is gyakran adnak
elő verseket, meg tanítványaikat is oktatniok kell
a helyes előadásra: ez a könyv szinte nélkülözhetetlen.
(b. m.)
* Heves vármegye. (Az országos monográfia
szerkesztő-bizottságának felügyelete alatt és a
hevesvármegyei helyi munkatársak közreműködésével szerkesztette Borovszky Samu dr. Megjelent Budapesten. Az országos monográfiái társaság kiadása.)
Földrajzi, történeti, gazdasági szempontból egyik
legérdekesebb vármegyéje az országnak Heves.
Középponti fekvésénél, népe törzsökös magyarságánál, értékes termékeinél fogva jelentős szerepet játszott a magyarság életében. Most előttünk áll ennek a vármegyénknek a képe is, hogy
a tudomány különböző ágaival foglalkozók forrásul
használhassák a róla írt terjedelmes kötetet.
E helyen nem ismertethetjük részletesen Heves
vármegye monográfiáját, meg kell elégednünk
azzal, hogy betekintést nyujtunk. Olvasóink e
rövid közlésből is látni fogják, mily fontos hivatást tölt be az országos monográfiái társaság,
mily kívánatos, hogy mennél hamarább együtt
legyen bazánk valamennyi városának és vármegyéjének monográfiája.
A kötethez bevezetést Szederkényi Nándor írt.
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A vármegye természeti viszonyait Kalovits Alajos dr.
ismerteti. A községeket ifj. Keiszig Ede dr. írja le.
Ezután a városok leírása következik. Első helyen
áll természetesen Eger. Türk Frigyes és Puchlin
Lajos ismertetik. Gyöngyösről Török Kálmán ír,
Hatvanról Eeiszig Ede és Haraszthy Lajos. Majd
Heves, Pásztó, Tiszafüred leírása következik. A
községek és városok ismertetése után Heves vármegye népét mutatja be Kürti Menyhért. E fejezet után a gazdasági viszonyokkal ismerkedünk
meg. Majd a közegészségügyi állapotokat »rajzolja
Turtsányi Gyula. A törvénykezésről szóló fejezet
után következik a tanügy. A népoktatásról Alpáry
Lajos ír, a középiskolákról Kassuba Domokos,
míg az egri jogakadémiáról Udvardy László dr.,
a theológiáról pedig Bozsik Pál. Heves irodalmát,
tudományát, művészetét, sajtóját és színészetét
Torday Ányos és Breznay Imre mondják el. Az
érsekség ismertetése után a vármegye történetét
olvashatjuk. Két fejezetből áll; a vármegye őskorát Bartalos Gyula és Tariczky Endre írták
meg, a vármegye történetét pedig egészen a legújabb időkig: Nagy Béni és Orosz Ernő. Befejezésül a vármegye nemes családainak felsorolása
következik.
Akik úgy fogják fel a monográfiákat, mint
egy-egy vidék vagy család kiemelésének eszközét,
azok nem tulajdonítanak nagy fontosságot nekik
De akik a monográfiákban látják az egész haza
egy darabjának részletes ismertetését, akik bennük
mozaikdarabokat látnak, melyekből aztán összerakható az egész ország történelmének, földrajzának, gazdaságának, néprajzának, községi életének,
közoktatásügyének képe, örömmel üdvözlik az
országos monográfiái társaság minden újabb kötetét.
* Mi erösebb íi halálnál ? (írta
Gárdonyi
Géza. Singer és Wolfner kiadása. Ára 4 korona.)
Gárdonyi Gézát nem kell a magyar tanítóságnak bemutatni. Hálás és nagy közönsége van
neki. Most megjelent kötete még növelni fogja
tisztelőinek számát.
Gárdonyinak főerőssége abban van, hogy egyegy ősi, kiírthatatlan jellemvonásunk előtörését a
legfinomabban meg tudja rajzolni. Megrajzolja
akkor, ha műveltség tompítja az ösztön erősségét,
de megrajzolja akkor is, ha a maga természetes
nyersesegében tör fel az indulat. Alakjainak
hiszünk, különösen novellaalakjainak, mert regényeiben gyakran átlépi a valószerűség határát és
következetlenséget is követ el.
Most megjelent kötetének egyik-másik hőse
úgy áll előttünk, mintha ki volna vésve. Különösen finom rajz első novellája, melyről a munkát
elnevezte. Két gyászoló ember találkozik a vonaton.
Mindkettőt fojtogatja a nagy fájdalma. Egy aszszony és egy férfi. Hitvestársukat temették el. Nem
tudnak másról beszélni, másra gondolni, mint az
elköltözöttre. De a beszélgetés során észrevétlen
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lassúsággal érdeklődni kezdenek egymás sorsa
iránt s a novella végén észrevétlenül annyira
fokozódik a közös fájdalomból kifakadó érdeklődés,
hogy mindnyájan érezzük, hogy az idő hamar
begyógyítja mindkettőjük sebét s egymásban
fognak vigasztalást találni. Az egész novella emlékeztet bennünket egyik nagy festőnk művére,
mely temetőben virágzó fákat ábrázol. Mintha
mondaná az író: a természet erői hatalmasabbak
az egyén indulatainál, hervadás után új élet
következik.
Kitűnő kép a Harangozóék
karácsonya. Az
életből van kiragadva A papa nem örül című
novellának á hőse. Érdekes gyermektörténetet ír
meg Szüleim gyémántja
voltam...
elbeszélésében. Két gyermekről van szó e novellában, két
csintalan fiúról, kik hazajöttek a vakációra. Jó
bizonyítványt kaptak, viseletük példás. A szülők
meg vannak győződve, hogy fiaiknál derekabb
gyermekeket nem igen találnak, pedig a két gyermek a szünet alkalmával a legnagyobb csintalanságokat követi el. Ennek a novellának felköltő
ereje van. Eszünkbe juttatja gyermekkorunk
számtalan kalandját. De nem ez az érdeme.
Gyermekhistóriákat írtak mások, érdekesebbeket
és színesebbeket. Sőt elmondhatjuk, hogyha csak
ebből a szempontból néznénk ez elbeszélést, a
könyv gyengébb alkotásai közé soroznánk. De van
egy másik értékes tulajdonsága. Felhívja a figyelmünket arra, hogy közöttünk egy kis idegen
társadalom él, melynek tagjairól azt hisszük, hogy
lelkükbe látunk. Pedig a gyermekek társadalma
zárkózott, titkolódzo felnőttek jelenlétében. Érzéseik, céljaik, törekvéseik annyira távolesnek a
mieinktől, hogy nem tudunk lelki világukba hatolni.
Sok értékes elbeszélése van még e kötetnek.
Sok ember fog bennük gyönyörűséget találni.
Ismételjük, hogy a kötet olvasása után erősödött
bennünk az a hit, hogy Gárdonyi Géza novellái
jobbak, mint regényei.
(—s.)

* Elemi iskolai nevelés gyakorlati szempontból című könyvre hirdet előfizetést Várady
Lajos tanító (Nádudvar, Hajdú m.). A szerző a
következőkben jelzi a könyv tartalmát. Első rész.
Az elemi nevelés. Az iskolai nevelés. Szakképzettség. A nevelés és tanítás, ezeknek akadályai. A nevelés és tanítás körüli teendők és
kötelességek. A megfigyelések jegyzőkönyve. A
beszéd gyakorlása, ezzel kapcsolatban az értelem,
érzelem és kedély fokozatos fejlesztése. — Második rész. A gyermek akaratának nevelése vagy
az erkölcsi nevelésről általában. Az erkölcsi érzet
fejlesztésére szolgáló esetek. Az erkölcsi érzet
fejlesztésére szolgáló eszközök: Az igazság, szeretet.
Jogosság. Egyenesszívűség. Szivélyesség. Szerénység. Szorgalom. Tisztaság. A gyermek természeti
és elsajátított hibái: Makacsság. Panaszolkodás
és árulkodás. Hazugság. Más tulajdonjogának el-
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sajátítása (lopás). Káromlás, illetlen beszéd. —
Harmadik rész. Vallásosságra nevelés : A vallásos
érzelem. A vallás tanítása: Az imádkozás. Az
éneklés. Vallásos tartalmú beszélgetések. —
Negyedik rész. (Függelék.) A nevelve-tanításra
tartozó elvek, idézetek és aforizmák. Azoknak
az előfizetőknek, akik a 2 korona 50 fillér előfizetési árt a szerzőhöz december 31-ig beküldik,
a könyvet január hóban bérmentve küldi meg.

Hivatalos

rész.

Frigyes kir. főherceg úr ő csász. és kir.
Fensége Moson vármegyében levő Jersemajor
nevű pusztáján 13.420 K költséggel magyar
tannyelvű iskolát állított.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
ő csász. és kir. Fensegének ezen áldozatkészségeért hódolatteljes köszönetét nyilvánította.
A m. kir. vallás-és közoktatásügyi m i n i s z t e r ;
Kinevezte: Folsinger Gyula központi szolgálattételre berendelt tanfelügyelőségi tollnokot
a X. fiz. o. 3. fokozatába, az 1904. évi I. t.-cikk
értelmeben megillető személyi pótlékkal s.-tanfelügyelővé és továbbra is központi szolgálattételre rendelte; Bácsi Sándor tanárjelöltet a
XI. fiz. o. 3-ik fokozatába, az 1904. évi I. t.-cikk
értelmében megillető személyi pótlékkal tanfelügyelőségi tollnokká és szolgálattételre Bereg
vármegye kir. tanfelügyelőségéhez
rendelte;
Hertelendy Zsigmond oki. tanítót a szanki áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá; Fuhrmann József nezsideri
róm. kath. el. isk. tanítót a felsőturcseki álL el.
isk.-hoz r. tanítóvá; Bemián Antal oki. tanítót
áll. el. isk. r. tanítóvá és szolgálattételre a hidasi
közs. el. isk.-hoz rendelte ; Károlyi Károly sissói
közs. el. isk. tanítót a ghymesi áll. el. isk.-hoz
r. tanítóvá; Antaloszki
Demeter oki. tanítót a
pisztraházai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Machleid
Irma oki. tanítónőt a tiszasülyi áll. el. isk.-hoz
r. tanítónővé ; Zsidy Gizella tiszasülyi áll. tanítónőt a szolnoki önálló gazdasági isk.-hoz gazdasági szaktanítónővé.
Szolgálattételre b e r e n d e l t e :
Borostyánkői
János dióskai áll. el. isk. tanítót a biharvármegyei kir. tanfelügyelőséghez.
Végleg m e g e r ő s í t e t t e : Rehlingné Radoszavlyevics Emilia temeskubini (v. határőrvidéki)
közs. isk. tanítónőt jelen állásában.
Jelen minőségében áthelyezte:
Laczák
Kálmán temesvármegyei segédtanfelügyelőt a
szolnok-dobokavármegyei kir. tanfelügyelőséghez;
Aradi Árpád pancsovai kir. tanfelügyelői kirendeltséghez beosztott segédtanfelügyelőt a trencsénmegyei kir. tanfelügyelőséghez; Széchenyi
Sándor temesoraviczai és Szmilnyánszky
János

4 6 . SZÁM.

bártfai áll. isk. tanítókat kölcsönösen; Bóbis
Mihály csirésazávoji (volt határőrvidéki) közs. el.
isk. tanítót a temesszlatinai, Borza János temesszlatinai (volt határőrvidéki) közs. el. isk. tanítót
pedig a csirésazávoji közs. el. isk.-hoz kölcsönösen;
Kapcza Ilona szolnoki áll. gazdasági szaktanítónőt
a székesfehérvári közs. jellegű önálló gazdasági
isk.-hoz; Mohay Jolán aranyosgyéresi áll. el. isk.
tanítónőt a szilágybagosi áll. el. isk.-hoz; Tóth
Jenőné ungvári és Sztoklász
Anna kistelki áll.
el. isk. tanítónőket kölcsönösen;
Varóczyné
Könyves Matild hatvani és Kajlinger Róza zalalövői áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen; Kissné
Vozsenilek Aranka tököli áll. óvónőt a kispesti
áll. óvodához.
Nyugdíjat utalványozott: Nagy Péter gyiresi gör. kel. el. isk. tanítónak évi 1320 K-t;
Király István sepsiszentgyörgyi áll. el. isk. tanítónak évi 1968 K-t; Dopnik József nagyszebeni róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1600 K-t;
Gergely József herencsényi róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 1880 K-t; Mikiéin József vermesi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 920 K-t;
Deutsch Mór ádándi izr. el. isk. tanítónak évi
900 K-t; Kraszits Mihály gyulaházai róm. kath.
el. isk. tanítónak évi 980 K-t; Kaleta Máté
bobrói róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1220
K-t; Gottlieb Sámuel békésszentandrási izr. el.
isk. tanítónak évi 1400 K-t; Klein Mór búcsúszentlászlói izr. el. isk. tanítónak évi 980 K-t;
Sugár Mór kaposvári izr. el. isk. tanítónak évi
1680 K-t; Blahó András oszadai róm. kath. el.
isk. tanítónak évi 2120 K-t; Zvárai
István
litkei róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1160
K-t; Bugala Sándor János szlaniczai róm. kath.
el. isk. tanítónak évi 1660 K-t; Hritz János
szent mindszenti róm. kath. el. isk. tanítónak évi
1340 K-t; Györgyai
János széleslonkai gör.
kath. el. isk. tanítónak évi 1040 K-t; Müller
Imre németmároki róm. kath. el. isk. tanítónak
évi 1220 K-t; Miloja Akim ferendiai gör. kel.
román hitf. el. isk. tanítónak évi 1040 K-t;
Jehlicska János kutti róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; Csipka Endre gömörlipóczi
ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 1460 K - t j
Katonáné Korbai Róza zalaegerszegi áll. polg.
isk. tanítónőnek évi 3280 K-t; Herczegné Lőte
Vilma kolozsvári ref. tanítónőnek évi 840 K-t;
Karácson
Gyuláné szül. Gál Vilma fővárosi
szegénygyermekkert-egyesületi óvónőnek 1 év
tartamára 1040 K-t; özv. Kiss Imrédi Pálné,
szül. Hirmann Mária bácskertesi róm. kath. el.
isk. tanítónőnek évi 900 K-t; Thomasz Mária
Katharina brassó-óbrassói áll. el. isk. tanítónőnek
évi 1780 K-t.
V é g k i e l é g í t é s t e n g e d é l y e z e t t : Deák Lajos
petrillacsimpai áll. el. isk. tanítónak 500 K-t;
Nagy Kristóf Zoltán székesfehérvári kir. javító-
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intézeti családfősegédnek 1400 K-t; Sinály Szilárd kavocsáni róm. kath. el. isk. tanítónak 12 0 0 K-t;
Pap Sándor berkenyesi volt gör. kath. el. isk. tanítónak 300 K-t; Manninger Erzsébet Olga vallai
áll. el. isk. tanítónőnek 500 K-t; Dómján Erzsébet hajdúböszörményi ref. el. isk. tanítónőnek
1200 K-t; Székely Gézáné, szül. Noéh Zsuzsanna
gacsályi ref. tanítónőnek 1200 K-t.

Gyám-, ill. segélypénzt

engedélyezett:

néh. Galló Jínos hizsnyói ág. ev. el. isk. tanító
özv., szül. Szerényi Irmának évi 660 K-t, Valéria
és Irén nevű kiskorú árváinak egyenként 110
K-t, együtt 220 K-t, mindössze 880 K-t; néh.
Medriczky Kornél habovkai róm. kath. el. isk.
tanító özv., szül. Potkan Zsuzsannának évi 660
K-t, Kornél és Gyula nevű kiskorú árváinak
egyenként 110 K-t, együtt 220 K-t, mindössze
880 K-t; néh. Pálásthy Antal vágszentkereszti
nyug. róm. kath. el. isk. tanító három kiskorú árvájának összesen 320 K-t; néh. Bazsó Flórián
nyug. mogyoródi róm. kath. el. isk. tanító özv.,
szül. Deli Rozáliának évi 500 K-t; néh. Lukács
Dániel nyug. mezőkászonyi áll. el. isk. tanító
özv., szül. Eperjesi Zsuzsannának évi 600 K-t;
néh. Tamás János hollódi volt gör. kath. el.
isk. tanító özv., szül. Mátyok Krisztinának évi
450 K-t, 4 kiskorú árvájának egyenként 45
K-t, együtt 300 K-t, mindössze 750 K-t; néh.
Onczay Ambrus kengyelpusztai nyug. el. isk.
tanító özv., szül. Vaszilovics Ludovikának évi
462 K 82 f-t; néh. Kovács Etel, férj. Prunyi
Ottóné hibbei áll. óvónő két szülőtlen kiskorú
árvájának évi 250 K-t.

Különfélék.
A Petöfi-ház megnyitása.

15

asszonyi tisztét vállalta el. Ez a tisztség nemcsak címet, hanem komoly munkát is jelentett.
Az idegen származású grófné sokszor megmutatta
már, hogy férje oldalán lelkes magyar nővé lett,
de nemzetünkhöz tartozását semmivel sem pecsételte volna meg jobban, mint a legnagyobb költő
emlékének megtisztelésével.
Herczeg Ferencnek, a Petőfi-társaság elnökének beszéde nyitotta meg az ünnepet. Herczeg
szépen fejtette ki a magyar kultúra és irodalom
speciális, más nemzetek számára érthetetlen
fontosságát: a mi nemzetünk létét, nemzetvoltát
hadsereg és várak híjján kultúránk és irodalmunk
védi meg. E ház a magyar szellemnek, mint
nemzetfenntartó erőnek van szentelve. Hivatása,
hogy hirdesse és hangsúlyozza fajunk kultúrális
hivatottságát. Hirdesse és hangsúlyozza továbbá
Petőfi Sándor pályafutásának gyönyörű tanulságát : íme, ez a magyar író nőtt legmagasabbra
a világirodalom ege alatt, aki a legmagyarabb
volt közöttünk.
Elmondta azután a Petőfi-ház eszméjének történetét. A magyar sajtóból pattant ki ez az eszme
az elmúlt század hetvenes éveiben. Bartók Lajos,
a Petőfi-társaság Istenben boldogult másodelnöke,
az őt jellemző nemes hévvel karolta fel a tervet.
Sajnos, nem adatott meg neki, hogy tető alatt
lássa a házat. Herczeg alig két esztendővel ezelőtt a Petőfi-társaság megbízásából arra kérte
Apponyi grófnét, hogy vállalja el a mozgalom
védőasszonyi tisztét. A nemes buzgalom, amelyet
a fenköltlelkű grófné elnöksége alatt megalakult
hölgybizottság kifejtett, gyors és döntő győzelemre
vitte az ügyet. „Azt hiszem, — folytatta Herczeg — nem lépem túl jogaimat, midőn nemcsak a Petőfi-társaság, hanem az egész magyar
irodalom nevében hódolattal meghajlom Apponyi
Albertné grófné honyleányi erényei előtt." Ezután köszönetet mondott mindazoknak, akik
adományaikkal, munkájukkal hozzájárultak a mű
létrejöttéhez és a magyar társadalom alkotásának
nevezte a Petőfi-házat. Végül felkérte Apponyi
grófnét, mint védőasszonyt, hogy adjon engedelmet
a ház megnyitására,

Épen két esztendeje, hogy e lap hasábjain
érdeme szerint emlékeztünk meg a Petőfi-ház
alapkövének letételéről. Csodálatos, a magyar
társadalom becsületére váló gyorsasággal emelkedett fel ez az épület, hogy Petőfi költői és ;
emberi nagyságát s az őt megértő nemzet
dicséretét hirdesse késő századoknak. A halála
után hatvan évvel háztulajdonossá lett Petőfinek
Herczeg nagy tetszéssel fogadott szép beszéde
igaza volt, mikor azt írta, hogy „a költő és a után Apponyi Albertné grófné néhány egyszerű
sorsharag egy anyaméhben született," de porladó szóval átadta a Petőfi-házat a nyilvánosságnak.
szívének is örömet szerezhet, hogy rosszul jósolt, A közönség Herczeg Ferenc vezetésével a műmikor útileveleiben így í r t : „a magyar különösen vészien elrendezett emléktárgyak megtekintésére
szeret felejteni . . . s azért nem fog az ő emléke indult. Az ünnepélyes bemutatás után a Petőfisem fennmaradni".
társaság még egy kegyeletes kötelességet teljeE hónap 7-én, vasárnap délelőtt nyitották meg sített. Testületileg fölkereste Bartók Lajosnak, a
ünnepiesen a Petőfi-házat. Az ünnepen, melyet Petőfi ház lelkes munkásának sírját; hírül vitte
a Petőfi-társaság rendezett, nagy és előkelő közön- a halott költőnek, hogy fáradsága nem volt
ség jelent meg. Ott volt a kormány, a főváros í hiábavaló.
ós az irodalmi társaságok képviselőin kívül
— Ujabb kinevezések a Julián-EgyesüApponyi Albert gróf is feleségével, ki a Petőfi- letnél. A szlavóniai magyarság nemzeti gonház létesítése érdekében indított mozgalom védő- dozására alakult Julián-Egyesület, jóllehet a
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horvát bán mostanában ú j iskolák létesítésére
engedélyt nem adott, csupán már a régebben felállított iskoláknál a tanulók rohamos felszaporodása folytán, újabban 17 tanítói állást
szervezett s ezon allásokra a következő tanítókat
nevezte ki: Ackermann István, Bedenik Tamás,
Húspel István, Heckmann István, Horváth Gyula,
Ivancsics József, Jeszenszky József, Kiss Béla,
Kiss Károly, Kudela Gyula, Kútfej György,
Mészáros Károly, Nóvák Frigyes, Titl Henriette,
Tolnai Ferenc, Wirth Béla, Zsemberi József.

4 4 . SZÁJI.

Szerkesztői üzenetek.
B. K. (Zsáka.) E hő végén jelenik meg egy felolvasásokat tartalmazó könyv, melyet az Országos közoktatási tanács megbízásából Benedek Elek szerkeszt
s a Franklin-Társulat ad ki. Szíveskedjék egyenesen
a tanács elnökségéhez (Budapest, IV., Ferenciek-tere 3.)
fordulni s ingyen kapja meg a könyvet, mely körülbelül 40 felolvasást tartalmaz a történelem, irodalomtörténet, mezőgazdaság, háziipar, természettudományok
s általában a hasznos ismeretek köréből. A könyv
egyelőre nem kerül könyvpiacra, az ívek nem lesznek
összekötve, hanem egy tokban elhelyezve, úgy, hogy
a felolvasó nem lesz kénytelen az egész könyvet vinni
magával, csupán azt az ívet, mely a felolvasni szánt
közleményt tartalmazza. Mindenki, aki hitelesen igazolja, hogy felolvasásokat tart, ingyen kapjaakönyvet.—
Irodalmi egyesület. (Eger.) Szívesen ismertetjük a
jegyzékben felsorolt könyveket, ha beküldik hozzánk.
Elvünk csupán oly könyveket ajánlani, melyeket magunk is ismerünk. — A. J. (Nagykörös.) Forduljon
a Lampel-Wodianer céghez (Andrássy-út 21.), általa
megkaphatja a keresett könyvet. — B. L. (Nógrádszakái.) Szíveskedjék intézkedni, hogy a kérdéses kézirat hozzánk kerüljön, akkor aztán elolvassuk. —
P. (Reflexiók.) Örömmel látjuk, hogy a legutóbbi
j miniszteri rendelet mély hatást tett olvasóinkra, mert
i sűrűn jönnek a visszhangok. Igazán itt a tizenkettedik
i óra, hogy mentsük a menthetőt s hogy gyökeres kú! rában részesítsük gyermekeink erkölcsét. Mint láthatja,
! az első visszhang jön e számban. Sorra kerülnek mindazok, melyek ezt az elevenbe vágó kérdést tisztázni
hivatottak, így az öné is. — Egy diák. Névtelen levélre nem válaszolunk. — I. F. (A népnevelők szociális
\ féladatai.) Közöljük. — K. E. (Mindszentnapkor stb.)

— Orgonaátvétel Szentesen. Mult vasárnap
volt Szentesen a református nagytemplom hatalmas, új orgonájának felülvizsgálata és átvetele. A
32 változatú orgonát az Angster József és fia pécsi
orgonaépítő-cég készítette és pedig a szakértők
egyhangú nyilatkozata szerint, művészi kivitelben.
Az átvételnél, mint az egyház által felkért szakértők, közreműködtek : Szegedről Soukenik János
orgonaépítő és König Péter, a szegedi zeneiskola
igazgatója, Hódmezővásárhelyről Ivánka Zoltán,
a főgimnázium zenetanára. A felülvizsgálat után
orgonahangverseny volt. König Péter klaszszikus orgonahangverseny-darabokat adott elő
s a nagyközönség áhítattal hallgatta a művészi
játékot és gyönyörködött úgy ebben, mint az
orgonának művészi változataiban. Azután Ivánka
Zoltán játszotta el a reformátusok gyönyörű zsoltárát: „Te benned bíztunk eleitől fogva", melybe Mindenekelőtt tanulja meg a helyesírás és a helyes maj gyarság törvényeit. Ha ez megtörtént, ismerkedjék
már belecsendült a tanítói kar éneke. Majd fel- 1 meg a versírás törvényeivel. Akkor aztán írhat verset,
hangzott a Himnusz, felállott az egész templomi természetesen,haközben önre mosolyogaköltészetistenközönség, melyben Szentes város társadalma fe- asszonya. Ezidőszerint minden kellék hiányzik önnél,
lekezeti különbség nélkül képviselve volt s együtt ami versírásra jogosítsa. Ez a mi „jóindulatú bírálatunk". — Morvay. Forduljon a Lampel-Wodianer
énekelte a magyarság imádságát.
céghez (Andrássy-út 21.), nála vagy az ő útján megkapja a kívánt dolgokat. „Tréfás" színdarabokat nem
— Az Apponyi Albert gróf és Tóth Jáuos ajánlhatunk. Hátha ép azokat ajánljuk, melyek már
alapítványra Volly Gyula és Dobó Sándor nem tetszettek önnek. Arról biztosíthatjuk, hogy e
téren a német géniusz sem termelt különbeket, mint
(Pereg) 3 koronát küldöttek lapunkhoz. Továbbía magyar géniusz. Nemrég a Jó pajtás c. gyermek tottuk a gyűjtőbizottság pénztárosához,
Nagy
újságban (kiadja a Franklin-Társulat) megjelent Molnár
Ferenctől egy kis bohózat, mely nagyon tetszett a
Lajos igazgatóhoz (Veszprém).
Ha ezt nem olvasta: olvassa el. Hátha
— Halálozások. Rehák Ede nyug. róm. kath. gyermekeknek.
megfelel az ön céljának. — K. Gy. J. (Ismeretlen
el. isk. tanító életének 57-ik, tanítói működésé- kincs.) Elkeseredett pasquillusát, melyet a . . . i tanítónek 36 ik évében Losonczon elhunyt. — Lövin- képzőről írt, netn adhatjuk ki, mert a hosszú bűnger Mór nyug. tanító 86 éves korában Faddon lajstromból hiányzik az, hogy helyesírásra és fogalsem tanítja meg minden növendékét. —
elhunyt. A megboldogult tanító közel 50 évig mazásra
Séda. _A vers üres, formátlan, közölhetetlen. —
tanítóskodott. — Kovács Béla oki. tanító életé- B. L. (Ősszel.) Nem épen rossz vers, csak az eredetiség
nek 22-ik évében hosszas betegség és kínos hiányzik belőle. Kevésbé elkoptatott témát válasszon. —
szenvedés után elhunyt Székelykeresztúron. — B. E. I. Ezek a versek — nem versek. „Fizikai erőm
fogy" — ez szomorú, de nem költészet. — F. I.
Takáts Elekné szül. Hildenstab Mária topolyai (Reflexió.) Gyönge. — L. L. (Kolozsvár.) Egy-két ügyes
tanítónő 37 éves korában, 17 évi boldog házasság sor akad verseiben, de általában nem, ütik meg a
után elhunyt. — Özv. Wagner Mihályné szül. mértéket.
Göbl Júlia meczenzéfi áll. óvónő életének 33-ik
ós működésének 3-ik évében hosszabb szenvedés
Tartalom : A kultúra ünnepei. f—ó.—J — Gyerután elhunyt. — Kattauer Lajos, a csurgói áll. mekeink erkölcsi nevelése. Kuthi Zsigmond. — A matanítóképző-intézet volt IV. éves, példás maga- gyar nép művészete. Kántor Mihály. — Osztálybeviseletű növendéke szülői házánál Tapsonyban 8 osztás. Ember Gergely. — Tanítók tanácsadója. —
havi súlyos szenvedés után elhunyt. Áldás em- Szépirodalom : Gyulai Pál. Lengyel, Miklós dr. —
Egyesületi élet. — Könyvesház. — Hivatalos rész. —
lékükre !
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS.
Rovatvezető:

J A N C B Ó

A 114.852/1908. számú miniszteri
rendelet.
Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter úr épen most egy éve adta
ki a címben foglalt számú rendeletet. E rendelet kiadásában kettős cél vezette. Először
is lökést akart adni a falusi nép iskolánkívüli oktatásának olyan helyeken is, ahol
e feladat teljesítését még nem vállalta magára semmiféle nagyobb körre kiterjedő
egyesület, szabadtanítási szervezet vagy akármiféle társadalmi egyesülés. Ahol a tanító
úgyszólván magában egyedül áll e nagy népművelési feladatta] szemben. Másodszor jelét
akarta adni annak is, hogy e feladat teljesítését nem kívánja a tanítóktól hivatalos iskolai tevékenységükre való ingyen ráadásul, hanem az e célra rendelkezésére álló összeg
korlátain belül igyekezni fog anyagilag is
méltányosan jutalmazni.
E miniszteri rendelet veleje röviden összefoglalva a következő: Minden tanító vagy
tanítónő, ki a maga községében a falusi népnek ismeretterjesztő népszerű előadást tart,
egy előadásért hat korona tiszteletdíjra tarthat számot. Egytanítós iskolánál azonban 8 előadásnál többre nem tarthat számot ilyen jutalmazásra. Két- vagy többtanítós iskolánál 16
ilyen előadásnál több nem jutalmazható. A jutalmazható előadások számának e korlátozását a
középiskolai tanárok által tartott, úgynevezett
kulturális előadásokra vonatkozóan is megállapította az 1906-iki 103.800. számú min.
rendelet, amely kimondotta, hogy egy városban ilyen kulturális előadás 12-nél több egyáltalán nem jutalmazható.
A jutalmazható előadások számának e korlátozását nemcsak az e célra rendelkezésre álló
összeg aránylagosan csekély volta teszi megokolttá, hanem az a pedagógiai tekintet is,
hogy a tanítónak az iskolán kívüleső oktatói
munkássága semmi szín alatt se lessen iskolai tevékenységének rovására. Nem lehetetlen
ugyanis, hogy egynémelvik tanítót az iskolán
kívüli oktatásra való tevékenység e hivatalos
jellegű buzdítása könnyen arra a balvélekedésre bírhat, hogy az ő ilyen irányú tevékenysége előbbvaló hivatalos iskolai munkásságánál. De, miután az emberek egyáltalán
nem angyalok s a pénzkeresés alkalma csábí-
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tólag szokott hatni, az sem lehetetlen, hogy
olyanok is akadhatnak, akik csak azért vállalkoznak mentől nagyobbszámú ilyen előadás
tartására, hogy több pénzt keressenek. E s
így a mellékkereset alkalma elnyomja a közművelődési érdek nemes szempontját. De
mindezektől eltekintve, az előadások e száma
akként van megállapítva, hogy ezidőszerint
kielégíti a falusi nép mutatkozó közművelődési szükségleteit. Különben is nem végleges
valami, hanem ideiglenes kísérletezés, amelynek tapasztalatai nagyon jól lesznek értékesíthetők az iskolán kívüli oktatás végleges
rendezésében és szervezésében.
Ennek a miniszteri rendeletnek hatása az
elmúlt évben még nem volt valami nagyon
érezhető. Későn adatott ki s a tanítóság még
későbben vehetett tudomást róla. Egynéhány
helyen azonban mégis megindult, már a mult
évben a rendeletből iniciált iskolán kívüli
oktatói munkásság. Az idén azonban, ha a
mutatkozó jelek nem csalnak, ez irányban
nagyobbszabású ^tanítói tevékenység van kibontakozóban. Épen ezért, megokoltnak látszik, hogy e rendeletet az eshetőleges félreértések és helytelen magyarázatok elkerülése
végett a tanítóság emlékezetébe idézzük, rámutatva azokra a célzatokra, amelyek a vallásés közoktatásügyi miniszter úr 0 nagyméltóságát e rendelet kiadásában vezették.
Némely tanító már a mult évben úgy értelmezte e rendeletet, hogy a népiskola tananyagából a felnőtteket valóságos ismétlőoktatásban részesítette. Tanította őket a számvetés
elemeire, gyakorolta az írásban és az olvasásban stb. A rendelet pedig nem ezt célozta,
hanem azt, hogy a tanító népszerű ismeretterjesztő előadásokat tartson az érdeklődő falusi embereknek, olyanformán, mint a középiskolai tanárok és az értelmiség más műveltebb tagjai tartanak ilyesféle előadásokat a
müveit közönségnek a szabad líceumok, vagy
más közművelődési egyesületek és irodalmi
társaságok munkásságának keretében. Iskolás
modorú ismétlőoktatással a felnőtt falusi népet
csak visszariasztanók az önművelődéstől, míg
az ilyen népszerű ismeretterjesztő előadásokkal
ráédesgetjük.
Igaz ugyan, hogy a szóbanforgó rendelet
csak rámutat és ajánlja az ilyen ismeretteijesztő
előadásokat, de közelebbről nem magyarázza
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meg, hogy milyenek is legyenek ezek az előadások ? Teljesen a tanítóra bízza, minden
ujj mutatás vagy tájékoztatás nélkül, bogy mit
és hogyan adjon elő a maga népének? Vannak
többen, akik ezt a rendelet hibájául róják
fel. Azt mondják, hogy a rendelettel egyetemben valamiféle tájékoztatást, vagy legalább
egynéhány vezérlő szempontot magábanfoglaló
ujjmutatást is ki kellett volna adni.
Van ez ellenvetésben némi igazság ugyan,
de nem szabad feledni, hogy az ilyen tájékoztatók csak általánosságban mozgók lehetnek,
tág réseket nyitva a félreértésre. Azonkívül
kötelezőkké sem lehet őket tenni. A leghelyesebb az lett volna, ha a rendelet kiadásakor,
mint követendő mintára, rá lehetett volna
mutatni egy olyan gyűjteményre, amely ilyen
mintául szolgáló népszerű ismeretterjesztő előadásokat foglal magában. Csakhogy ilyen
gyűjtemény akkor még, fájdalom, nem volt.
E rendeletnek azonban az a hatása és érdeme
volt, hogy kielégítésre váró szükségletet teremtett s ezzel egyetemben ú j teret is jelölt
ki a társadalmi és irodalmi tevékenységnek.
Az Országos Közművelődési Tanács rögtön felismerte e szükségletet és igyekezett annak kielégítéséről gondoskodni. Fölkérte e lap felelős
szerkesztőjét, Benedek Eleket, hogy vállalkozzék
egy olyan vállalat szerkesztésére, amely a rendelet által kezdeményezett népszerű ismeretterjesztő felolvasásokhoz és előadásokhoz mintául szolgáló értekezéseket tartalmazna. Benedek
Elek eleget tett e fölkérésnek és ennek a
gyűjteményes munkának első kötetét már
össze is állította a legjobb írók ilyen célokat
szolgáló tanulmányaiból. Az I. kötet a napokban fogja elhagyni a sajtót. Körülbelül negyven,
egyenként fél nyomtatott ív terjedelmű előadást tartalmaz e kötet. Minden egyes tanulmány a leghivatottabb író tollából került ki
és pedig egyenesen e célra írottan. A tanító
kezébe egy, a PrédiMciós Tárak-hoz hasonlatos
könyv kerül, tehát nagyban megkönnyítve a
tanítónak azt az iskolán kívüli oktatói munkásságát, amelyre most egy éve a 114.852/1908.
számú miniszteri rendelet az ország összes
tanítóságát felhívta.

Az osztrák szabadoktatás köréből.
(Folytatás.)
A tanfolyamok végén kísérletképen meghonosították a vizsgálatokat is. De csak olyan
hallgatókat bocsátanak e vizsgálatokra, akik
egy téli időszakban legalább három, egymással összefüggő tanfolyamot hallgattak. A vizsgálat kiterjed az összes hallgatott tanfolyamok
anyagára. A jelöltek a bizonyítvány kiállítá-
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sáért egy koronát fizetnek. Az első — 1900/01.
tanévben — ilyen vizsgálatra összesen 32-en
jelentkeztek. A hallgatóknak négy százaléka.
A jelentkezők között volt 2 önálló iparos,
7 iparossegéd, 2 kereskedelmi alkalmazott,
7 magánhivatalnok, 4 főiskolai tanuló, 3 tanító és 1—1 ipari munkás, közhivatalnok és
ipariskolai tanuló, 4 magánzó. A vizsgázók
közül 20-an jeles, 8-an jó és 4-en elégséges osztályzatot kaptak.
Bécs példáját követték a többi osztrák egyetemek is. Innsbruckban ésGrácban 1898/09-ben
nyílt meg az első tanfolyam. E z t követte
1899-ben Prágában a cseh és 1900-ban a
német egyetem. Ugyanezen évben nyílt meg
a lembergi lengyel egyetemen is az első tanfolyam. A brünni technikai főiskola is ez időtől
kezdve tart University Extension-előadásokat.
E főiskolán az első évben három rendes- és
három magántanár összesen 6 tanfolyamot
tartott 6—10 előadással. A hallgatók összes
száma 344 volt s egy tanfolyamra 31 — 76
hallgató esett. A brünni főiskolai tanfolyam
600 korona állami segítségben részesült. Innsbruckban — amint már említettük — az
első tanfolyam 1898-ban nyílt meg. Szervezete
olyan, mint a bécsié, azzal a különbséggel,
hogy többórás tanfolyamokat nem tartanak,
mivel a kevesebb (2—3) óraszámú sorozatos
előadások inkább beváltak. Mindjárt a második
évben hathónapos latinnyelvi tanfolyamot rendeztek, amelyet kezdetben 19-en látogattak, kik
közül végig kitartott 12 (2 férfi és 10 nő).
Ezenkívül a fizika tanára egy 12 órás előadássorozatot tartott a természettanból általában. A következő évben egy 10 órást a hőtanból.
1899/900-tól kezdve Bozenhen is tartanak
ilyen University Extension-előadásokat, amelyek
igen nagy látogatottságnak örvendenek. Az első
előadást, amelynek címe „A német nép és föld
1800 év előtt" volt, 508-an hallgatták. A következő évben a hallgatóság száma 3923-ra rúgott,
kiknek 26%>-a munkás volt. 372%>-a kereskedő,
2 0 % - a értelmiségi. A nőhallgatók száma 25—
3 0 % között váltakozott. A belépődíj előadásonként 20 fillér, de a munkások számára mérsékeltebb árú jegyek is voltak. Az innsbrucki
egyetem az államtól 2000 korona támogatásban részesült. A város pedig 600 koronát adott.
A gráci egyetem is mindjárt a második évben 3000 korona állami támogatásban részesült. Ugyanez évben (1900/01.) tartottak 7 sorozatos előadást, összesen 27 órában. E sorozatos előadások tárgyai a következők voltak:
Az ember öt érzéke (6 óra); A német nyelv
története (3 óra); Az ember őstörténete (6 óra);
Hallás és zenélés (3 óra); Általános
bacillus-

46

SZÁM.

NÉPTANÍTÓK LAPJA.

tan (3 óra); Házassági jog (3 óra); Német
népisme (3 óra). Ezenkívül Stájerországnak
még nyolc más helyén is tartottak előadásokat. így Fürstenfélden 3 - a t ; Hartbergben 3-at;
Judenbwrgban 3-at; Leobenben 3 - a t ; Neudauban 3 - a t ; Jíadkersburgban 3 - a t ; Voitsbergben
3 - a t ; Weizban 3 - a t ; összesen tehát huszonnégyet. E vidéki előadások mind nagyon látogatottak voltak.
(Vége köv.)

Az Uránia ünnepe.
Egy intim baráti inkább, mintsem nyilvános
társaság ünnepelte november 4-én a vallás- és
közoktásügyi minisztérium adminisztratív államtitkárát, dr. Molnár Viktort. De e némileg
zártkörű társaságban ott láttuk közéletünk,
tudományosságunk, kiválóképen pedig kulturális törekvéseink jeleseit. Mintha az Uránia
Szinház körül csoportosuló, egyetértő, együttérző és egy gondolkozású férfiak keresve-keresték volna a módot arra, hogy elmondják: mit
tartanak Molnár Viktorról és mennyire őszintén becsülik azt a férfiút, kit kulturális törekvéseikben vezérüknek ismernek. É s az az
ember, akit egy egész szerényen indult, szépen
fejlődő, nagyra hivatott intézmény lelkének
ismertek el, rászolgált a dicséret nem köznapi
mértékére. Ami közéletünk terein, a politika
vakító megvilágításában, a helyzeti energiától
emelve, százával nyüzsögnek a lélekben és
akaraterőben kicsinyek. Övék a köz érdeklődése, tapsa, kicsinyes kíváncsisága. E m b e r legyen, aki ezen a körön kívül állván, a nemzet
figyelmét magára tudja vonni. Molnár Viktor
ma már ilyen ember, ismert, nagyrabecsült és
népszerű. Az általa teremtett intézmények körülhordják itt a roppant fővárosban, ahol oly
könnyű eltűnni és oly nehéz feltűni, és a vidéken, a hova ritkán szállít a kulturális tevékenység népszerűséget. E s ahol megfordul,
munkások, fiatalok, diákok, gyermekek közt,
ez az érdekes fej, a sokakból kiváló alak
mindenhol a tisztelet és ragaszkodás jeleivel
találkozik. Munkássága a minisztériumban példás, talán inkább példátlan: egészen tisztviselő, egészen a közigazgatásé, távol maradván
a párt- vagy napi politikától mindenha, akkor
is, amikor önként kinálkozott számára e sikamlós tér. Az Urániában pedig minden munkatársát magával ragadja dolgozása kitartó, lankadatlan hevével, nem lankadó lelkesedésével,
az ügy szent igazába vetett hitével.
Aki látta az eltelt tíz esztendő alatt munkálkodni egy szomorú és kedvetlen auspíciumok közt megindult vállalat diadaláért, aki
látta, mint tűzte ki a lobogót, melynek r ú d j á t
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maga faragta, selymét maga szőtte, jelszavát
maga hímezte, az nem csodálkozott ma azon,
hogy barátai a legnagyobb tisztességgel koszorúzták m e g : művészi szobrát állították föl az
Uránia Szinház előcsarnokában. Annyira egyet
jelent az ő munkája alkotása munkájával, Molnár Viktor az Urániával, hogy az ő mellszobrában igazán a tudomány és fölvilágosodás
terjesztésének elvont eszméjét láthatja mindenki megtestesülve.
Hogy mit jelent az Uránia-Színház hazánk
kulturális életében, azt itt nem fejtegetjük.
Egyfelől azért, mert van rá módunk elég,
hogy élénk és kritikai figyelemmel kísérjük
minden mozzanatát, másfelől pedig azért is,
mert a vállalkozás erkölcsi és tudományos értékéről alább közöljük a beszámolót a leghivatottabbnak, Molnár Viktornak tollából. A mai
közgyűlés, melynek szónoka, Demeczky Mihály,
oly lelkes szavakat talált az elnök ünneplésére
és a szoboravatás, melyhez Dessewffy Arisztid
mondotta a méltó, formás és meghatott megnyitót, igaz érdemek nemes és fenkölt szellemű
méltányolása volt, emlékezetes határnap az
Uránia-Színház és vele egyetemes művelődésünk történetében.
Az

Uránia

közgyűlése.

Este 6 órakor tartotta az Uránia-Színház
részvénytársaság tizedik közgyűlését saját háza
tanácskozó termében. Az ünnepi közgyűlésen
az igazgatóság és felügyelő-bizottság megjelent
teljes számban, kívülök a részvényesek és vendégek tekintélyes serege. A gyűlést a formaságok elintézése után Molnár Viktor elnök a
következő beszéddel nyitotta meg:
Tíz éve van ma annak, hogy az Uránia
magyar tudományos színház megnyílt. Illő és
jogosult, hogy ez évforduló alkalmából összegezzük azt a munkásságot, amelyet kifejtettünk és rámutassunk azokra az eredményekre,
amelyeket elértünk. Összefoglaló jelentésem
egyfelől alapul szolgál működésünk tárgyilagos bírálatára, másfelől tisztán világítja meg
társadalmi alkotásunk fontosságát és helyzetét
közművelődési intézményeink sorában. A színház 1899 november hónap 4-én tartotta első
előadását. A színház tíz éves fönnállása alatt
színre került összesen 110 darab 72 szerzőtől.
Legtöbbször került színre: Az
orosz-japán
háború (180-szor), Páris 1900-ban
(137-szer)
és A tánc (121-szer).
A lefolyt 10 év alatt tartott az Uránia
összesen 3159 esti és délutáni, 1074 iskolai
és 78 munkáselőadást. A 3159 esti és délutáni előadást látogatta a 10 év alatt 916.529
személy, az 1074 iskolai előadást 610.040
46*
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tanuló, a 78 munkáselőadást 38.300 munkás.
A színház összes látogatóinak a száma volt a
10 év alatt: 1,564.869. Vidéken működött az
Uránia a 10 év alatt kezdetben vándor-előadások rendezésével, későbben íiókintézetek
alapítása útján. Az első kilenc évben többkevesebb megszakítással vándor-előadásokat
rendezett 164 városban és tartott 1423 előadást. A tizedik évben fiók-intézetek létesítése
útján működött 47 városban s tartott 378 előadást. Összesen tartott e 10 év alatt a vidéken 1801 előadást.
A közölt statisztikai adatok, bárcsak az
intézmény külső kereteire vonatkoznak, annyira
beszédesek, hogy a következtetések nyilvánvalók. Jogos büszkeséggel megállapíthatjuk,
hogy a mi magyar kultúrintézményünk a többi
Uránia-Színházak között a legelső helyen áll
és az egyetlen, amely tudományt terjesztő és
népszerűsítő hivatását az egész országra kiterjeszti. Míg a bécsi színház tisztán csak a
fővárosban működik, a berlini Urániák pedig
alig számbavehető működést fejtenek ki, addig
a magyar Uránia-Színház nemcsak minden nagyobb vidéki községben játszott, hanem most
már az Uránia-Színházak egy egész állandó
hálózatával rendelkezik, mely évről évre erősödik és az egész országot a tőlünk megindított kultúr-folyamatba bekapcsolja. Ezt az eredményt, amelyhez hasonlót más kulturális és
társadalmi intézmény nem ért el, egyfelől
annak az öntudatos és komoly munkának köszönhetjük, amelyet a színház vezetősége és
buzgó tisztviselői kara kifejtett, de másfelől
és nem kisebb mértékben annak a lelkes magyar közönségnek, mely ezt a hézagpótló
vállalkozást érdeklődéssel és szeretettel fölkarolta.
Kétségtelen azonban, hogy az Uránia-Színház által megindított mozgalomnak hatalmas
terjedését és térfoglalását egy tárgyi ok is
lényegesen elősegítette. Hazánkban az iskolán
kívül való oktatás ügye egészen parlagon
hevert és a komolyabb szórakozás lehetősége
nehezebb, mint külföldön, ahol az irodalmi
viszonyok jobbak és a tudományos intézetek
és fölolvasások, a nemesebb szórakozások nagyobb számban kínálkoznak, mint nálunk.
Közművelődésünk e hiányát az Uránia hamar
fölismervén, munkája a jó termőföldön dűsan
gyümölcsözött és gazdag aratással kecsegtet.
Es örömünk telhetik abban a körülményben,
hogy sikerült színházunk köré gyűjteni és bevonni nemes törekvéseinkbe a tudós és írói
világ jeles képviselőit, akik népünk gondolkodását ösmerve és nemzeti művelődésünk szükségleteit méltatva, valóságos kis népszerű
tudományos irodalmat teremtettek a rövid idő
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alatt is. Mily értéket jelent ez már gazdasági
tekintetből is, mutatja az az egy adat, hogy
írói tiszteletdíj fejében a 10 éven át 116.046
koronát és 78 fillért fizettünk ki, átlag évenként 11.605 koronát. Az Uránia-Színház igazgatósága és felügyelő-bizottsága mindez alapon, azt hiszem, önérzettel és megelégedéssel
tekinthet vissza tízéves munkásságára, mert a
mai napon nemcsak a színház jubilál, hanem
a magyar kulturális törekvések minden igaz
barátja is ünnepelhet.
Hálásak vagyunk a közönségnek és különösen a közvélemény szószólójának, a sajtónak,
hogy önzetlen melegséggel támogatott és lehetővé tette nekünk, hogy szép és nagyfontosságú közművelődési intézményünket hazánk
elsőrendű kultúr-tényezőjévé fejleszthettük.
Hosszas éljenzés, taps követte az elnök megnyitóját. Miután a közgyűlés megadta a fölmentvényt az igazgatóságnak és a felügyelőbizottságnak és elfogadta Klupathy Jenő dr.
indítványát a felügyelő-bizottsági tagok díjazásáról, Demeezky Mihály állott föl szólásra.
Lelkes beszédben kifejtette, hogy az Uránia
fogalommá lett, a tudás, a világosság terjesztője, az ifjúság barátja és oktatója és a nemzetiségek békés meghódításánr-k legkitűnőbb
fegyvere. Sikereit azonban Molnár Viktor lankadatlan buzgalmának, férfi-energiája teljességének és lelkesedésének köszöni. Indítványozza,
hogy a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetet
szavazzon kitűnő elnökének. (Éljenzés.)
Molnár Viktor meghatottan mondott köszönetet az ünneplésért. O oly nagynak, fontosnak, országos érdekűnek tartja az Urániát,
hogy nem szeretné sorsát egy embertől függővé tenni, még azt sem szeretné hinni, hogy
a tíz év nagyszerű eredményeit egy ember
munkájának lehet köszönni. Azt javasolja, hogy
a közgyűlés mondjon köszönetet az egész
igazgatóságnak, a felügyelő-bizottságnak, mindenekelőtt pedig a sajtónak önzetlen támogatásáért.
Ezután fölolvasták az Urániához érkezett
üdvözlőírásokat. Az üdvözlők sorában van az
Operaház, a Nemzeti Szalon, a Képzőművészek
Egyesülete, az Országos Színészakadémia, a
Nemzeti Színház, a munkásgimnázium, a Magyar Keresztény Munkásnők Országos Egyesülete, a Dunántúli Magyar Közművelődési
Egyesület stb.
A közgyűlés ezzel véget ért.
Molnár

Viktor szobrának

leleplezése.

A közgyűlés közönsége ezután kivonult a
tanácskozóteremből a színház csarnokába,
ahol a bejárattal szemben déli növénytől öve-
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zetten állt Molnár Viktor vászonba burkolt
mellszobra. Alatta néhány koszorú, kulturális
és művészeti egyesületek gyengéd figyelmének
jele. A közönség sorában itt már hölgyek is
voltak. Molnár Viktort küldöttség kísérte a
csarnokba. A szobor előtt Desseívffy Arisztid
mondott rögtönzött, de annál közvetetlenebb
hatású beszédet, amelyben az elnöki megnyitó
meglepő adataira hivatkozva, magasztalta azt
a férfiút, akinek erélye és munkabírása e nagy
eredményt létrehozta.
Most a szoborról levonták a leplet.
A kedves beszédre Molnár Viktor megindultan válaszolt. Furcsán érzi magát — úgymond — saját szobra előtt. A szobor szebb
az eredetinél a művész jóvoltából, a dicsérő
szavak jobbak ő magánál a szónok jóvoltából.
De elfogadja mind a kettőt, mert kiérzi belőle a szeretetet. Ez a hatalmas érzés tartja
össze a kultúr-munka osztályosait, ezt érezte ő
is társai iránt, ezt érezte ki társai szívéből.
Hálásan és azzal a fogadalommal áll meg az
ünneplés középpontjában, hogy erejének legjava ezentúl is a nagy hivatású és dicső
jövőjű intézményé marad.
A szobor, Ligeti Miklós jeles alkotása, meglepő hűséggel ábrázolja az államtitkár jellegzetes vonásait, férfias arcát, egyéni jellemét.
A közönség a szobor láttára tapsban tört ki
és melegen gratulált művészének.
Este az Országos Kaszinóban áldomás fejezte be Molnár Viktor ünneplését. Az első
tósztot az államtitkárra Erődi Béla dr. udvari
tanácsos, főigazgató mondta. Elmés versben
köszöntötte a kultúra vezérét, akinek minden
oktatással foglalkozó magyar ember, a legkisebbtől a legfelsőig, büszkén vallja magát
munkatársául. A jókedvű és fesztelen társaság
még sok vidám és komoly köszöntőt hallgatott meg, amelyek mind Molnár Viktort
ünnepelték.

A Magyar Társadalomtudományi
Egyesület szabad iskolája.
A Magyar Társadalomtudományi Egyesület
szükségesnek látta, hogy azok számára, kik a
szociológia és rokontudományai iránt komolyan
és elfogulatlanul érdeklődnek, szabad iskolát
állítson fel, mely rendszeres munkáját f. évi
november havában kezdi meg. E munkának
alapja, eszköze és célja kizárólag a tudomány.
De a társadalomtudományok művelése ma már
nem csupán elvont értékű elmélkedés, hanem
nélkülözhetetlen előföltétele mindazon törek-

véseknek, melyek a fejlődés menetét magasabb
szempontból vizsgálják és irányítják.
A nemzeti fejlődés parancsoló érdeke, hogy
a tudomány valóságos adatai és megokolt következtetései minél szélesebb rétegek közkincsévé váljanak és a Magyar Társadalomtudományi Egyesület ez okból állítja megfelelő
szervezetét, szabad iskoláját e fejlődés szolgálatába. E szervezet a rendszeres és a tudományos munkára van alapítva. A társadalomtudományok nagyobb körei épen úgy előadásra
kerülnek, mint a részletkérdések. Hat főkollégium hat-hat előadásban az anyag szélesebb
köreit adja elő, a három-három előadásból álló
mellékkollégiumok pedig ugyanezen anyag
fontosabb részleteit dolgozzák fel.
Az 1909—10. tanév első felének a programmja a következő:
Ünnepélyes megnyitás november 8-án este
5—6-ig.
AJ Hatórás

főlcollégiumok:

Apáthy István: A fejlődés törvényei és a
társadalom. November 8-án este 6—7-ig, november 15., 22., 29., december 6. és 13-án
este V,6—V 2 7-ig.
Farkas Pál: A szociálizmus fejlődése. November 9., 16., 23., 30., december 7. és 14-én
este 7 2 6 - 7 2 7-ig.
Heller Farkas: Társadalmi
gazdaságtan.
November 10., 17., 24., december 1. és 15-én
este V26—727-ig, december 9-én este 727—
7a 8-ig.
Hornyánszky Gyula: A történelem elmélete.
November 11., 18., 25., december 2., 9. és
16-án este 7 2 6 - 7 2 7 - i g .
Imre Sándor: Szociálpedagőgia.
November
12., 19., 26., december 3., 10. és 17-én este
7 2 6 —7 2 7-ig.
Jancsó Benedek: Bevezetés a szociológiába,
November 13., 20., 27., december 4., 11. és
18-án este 7 2 6 — 7 2 7-ig.
B) Háromórás

mellékkollégmmok:

Angyal Pál: Az állam és a társadalom harca
a bűnösséggel. November 11., 18. és 25-én
este 7 2 7—728-ig.
Gárdonyi Albert: A magyar jobbágyság története. November 10., 17. és 24-én este 727—
7 2 8-ig.
Gorka Sándor: A származástan rövid foglalata. November 9., 16. és 23-án este 7 2 7—
7 2 8-ig.
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Négyessy László: A demokratikus
eszmék
fejlődése a XTX. század első félének
magyar
irodalmában. November 29., december ö. és
13-án este V«7—»/28-ig.
Palágyi Menyhért: A nemzeti eszme bölcselete. November 12., 19. és 26-án este 72 7—
1
/2 8-ig.
Sebestyén Gyula: Néprajz
és szociológia.
November 30., december 7. és 14-én este
V.7-7i8-ig.
Szemenyei K o r n é l : Szociális biztosítás. November 20., 27. és december 4-én este 7a 7—
728-ig.

Vári Rezső: Az ó-klasszikai
tanulmányok
szociális jelentősége. December 3., 10. és 17-én
este V.7—V«8-ig.
*

A Magyar Társadalomtudományi Egyesület
e szabad iskolája, folyó hó 8-án este fél öt
órakor nyílt meg a m. kir. tudományegyetem
Sándor-utca 8. számú (a régi Országház nagytermében) épületében. Nagyszámú és előkelő
közönség gyűlt össze e megnyitó-ünnepen,
nyilvánvaló jeléül annak a nagy érdeklődésnek,
amely a művelt magyar közönségben egyre
mélyebb és általánosabb lesz a szociológia,
mint tudomány és a szociális kérdések iránt.
A megnyitóbeszédet Gaál Jenő dr. főrendiházi
tag, a Magyar Társadalomtudományi Egyesület ügy vivő-igazgatója mondotta. Beszédében
előadta azokat az okokat, amelyek az egyesületet rábírták, hogy a szociológiai szabadiskolát megalapítsa. Az egyre nagyobb erővel
és aktualitással fellépő szociálpolitikai kérdéseknek, úgyszólván szükségszerű követelménye
a szociológiával, mint tudománnyal való behatóbb és részletesebb foglalkozás. Különösen
azért szükséges e tudománnyal tárgyilagosan
és tudományos módszerrel mentől behatóbban
foglalkozni, mert e tudománynak van egy
felekezete, az úgynevezett történelmi materiálizmus alapján álló marxista iskola, amely
nálunk inkább pártpolitikai célok miatt, mint
tudományos érdekből, azt hirdeti, hogy a szociológiai tudomány tanítása és törvényei szerint
a nemzeti gondolat és a hazafias érzés egyenes
és ki nem egyenlíthető ellentétben van a társadalmi fejlődéssel és a kulturális előhaladással, amely más módon, mint nemzetközi alapon meg sem valósítható.
Gaal Jenő e megnyitóbeszéde utáo gróf Károlyi Mihály, az Országos Közművelődési
Tanács
elnöke üdvözölte a Magyar Társadalomtudományi Egyesület most megnyíló szociológiai
Szabad Iskoláját. Az Országos Közművelődési
Tanács nemcsak örömmel vette tudomásul,
hogy a Magyar Társadalomtudományi Egyesület készséggel vállalkozott arra, hogy egy
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szociológiai szabad iskolai tanfolyamot létesítsen, hanem kötelességének is tartotta e vállalkozást tőle telhetően a legkomolyabban támogatni. Az Országos Közművelődési Tanács
e tanfolyamok támogatását feladatául tűzte ki,
egyrészt azért, mert a szociológiát, mint tudományt terjesztetni kívánja, anélkül azonban,
hogy állást foglaljon akár egyik, akár másik
szociológiai iskola mellett, másrészt azért,
hogy segítsen tudományos úton is rámutattatni
arra, hogy a faji és nemzeti élet kultuszának
művelése az összes emberiség fejlődésének
szempontjából folyó tudományos szükségesség is.
Gróf Károlyi Mihály beszéde után Berzeviczy
Albert dr., mint a Szabad Líceum elnöke
üdvözölte a szociológiai szabad iskolát. Mint
a legidősebb magyar szabadoktatói intézménynek elnöke, üdvözli — úgymond — a legfiatalabb szabadoktatói intézményt és fogadja
testvérül a magyar közművelődés nagy munkájában. Az ú j szabad iskola a társadalmi
tudományok művelésére és terjesztésére vállalkozott. Es épen ez az a körülmény, amiért
örömmel üdvözli ez új iskolát. A szociológiával, mint a tudománnyal foglalkozni napjaink
legaktuálisabb szükséglete. Meg van győződve,
hogy azoknak a férfiaknak egyénisége és tudományos működése, akik ez iskola munkásságát vezetik, egyaránt biztosíték arra vonatkozóan, hogy a szociológiai ismereteknek mentől szélesebb körben való elterjedése nem a
nemzeti gondolat és a hazafias érzés meggyöngítésére fog vezetni, hanem ellenkezően, annak
megerősítésére, tárgyilagos és tudományos
módszerrel bizonyítván be, hogy a társadalmi
fejlődésnek és a kulturális előhaladásnak épen
a két előbbi a legszilárdabb alapja s legnagyobb hatású indítéka.
Molnár Viktor dr., államtitkár hivatalos
elfoglaltsága miatt akadályozva lévén a személyes megjelenésben, levélben üdvözölte a
legfiatalabb szabadoktatói intézményt.
Gaal Jenő dr. rövid beszédében, megköszönve a testvérintézmények szíves üdvözletét, a megnyitó-ünnepet befejezettnek nyilvánította.
Öt percznyi szünet után Apáthy István, a
kolozsvári egyetem európai hírű tudós biológus tanára tartotta meg A fejlődés törvényei
és a társadalom címmel, az új szabad iskola
első előadását.
Tartalom. A 114.852/908. számú miniszteri rendelet. — Az os/.trák szabadoktatás köréből. — Az
Uránia ünnepe. — A Magyar Társadalomtudományi
Egyesület szabad iskolája.
Felelős szerkesztő:

Benedek
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Űj népiskolai Értesítő-Könyv.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium az állami népiskolák
részére új beosztású Értesítő-Könyvet adott ki.
Ezen új Értesítő-Könyv a m. kir. tud.-egyetemi nyomdánál kapható.
Bolti ára 18, nettó ára 14 fillér. Minden megrendelőnek nettó-áron
szolgáltatjuk ki s a pénz előleges beküldése mellett, portómentes iskolai hatóságok ós intézeteknek, portómentesen küldjük meg.
Mutatványpéldányokat nem szolgáltatunk belőle ki.
A m. kir. tufa-egyetemi nyomda
igazgatósága.

PÁLYÁZATOK.
Monostor (Torontál) községi iskolánál a tanítói
állásra november 15-iki lejárattal pályázat hirdettetik. Fizetés: 264 korona a községtől, 736 ko>ona
államsegély, természetbeni lakás. A stóláért köteles
a kántori teendőket végezni, a hitoktatásért 24
korona évi díj jár. Iskolaszék.
(2067—111—3)
A „Magyar szent korona országai vöröskeresztegyleté"-nek miskolczi városi választmánya által
a borsodvármegyei Erzsébet-közkórházban legközelebb
rendezendő ápolónői tanfolyam 1910. évi január
hó elején veszi kezdetét. A teljesen díjtalan tanfolyamra fölvétetni óhajtók forduljanak minél előbb
dr. Köllner Károlyhoz, a miskolczi városi választmány
ügyvivő alelnökéhez (Miskolcz, Erzsébet-közkórház),
aki az érdeklődőknek akár szóbeli, akár levélbeli megkeresésre szívesen ad részletes felvilágosítást.
(2092—IV—2)
Az özgödöri (Vas m.) fiókközség róm. kath. tanítói állására pályázat hirdettetik. Jövedelme : kétszobás
lakás, konyhán és gazdasági épületeken kívül 11'/2
mérő búza, 11'/2 mérő rozs, fa 11 öl (ebből 3 öl iskolafűtésre), 4 hold 800 [ -öl rét (műveli a község), 11 hold
szántó és legelő egy tagban, 160 korona tandíj 40 korona
évnegyedi részletekben fizetve, zsellérektől 6 korona,
összesen : 626 korona. Államsegély 374 korona. Kötelessége : a mindennapi és ismétlősök oktatása. Kántori
nincs. A horvát vagy' német nyelv ismerete szükséges.
Kellően fölszerelt folyamodványok november 17-ig.
Németszentgrót, plébánia-hivatalra címzendők.
(2124—II—2)
Budapest székesfőváros tanácsa a főváros kegyuraságához tartozó budapesti görög szertartású kath.
egyháznál megüresedett s nyugdíjigény-jogosultság
nélkül évi 1200 korona fizetéssel és évi 600 korona
lakáspénzzel javadalmazott gör. kath. kántori állásra
1909. évi nov. hó 24. napjának déli 12 órájáig terjedő
határidővel nyilvános pályázatot hirdet. Ezen állásra
csakis gör. kath. vallású es megfelelő zenei képzettséggel
bíró egyének pályázhatnak. A pályázati kérvények a
föntemlített határidő alatt a székesfőváros tanácsához
címezve, ennek segédhivatalába nyújtandók be. A pályázók életkorukat, magyar állampolgárságukat, előéletüket, egészségi állapotukat és eddigi alkalmaztatásukat, úgyszintén zenei képzettségüket a pályázati
kérvényükhöz csatolandó okmányokkal tartoznak igazolni. A megválasztandónak kötelessége lesz a gör.
kath. plébániatemplom mű-énekkarában is minden
külön díjazás nélkül közreműködni, miért is a megfelelő zenei képzettséggel bíró pályázók közül a prímtenorhangúak előnyben részesülnek. Oly vidéki pályázóknak, akik esetleg próbaéneklésre meg fognak hívatni, mérsékelt útiköltség megtérítése biztosíttatik.
Kelt Budapesten, a székesfőváros tanácsának 1909. évi
november hó 4-én tartott üléséből. Rózsavölgyi Gyula
s. k , h. polgármester.
(106/h—III—2)

A máréfalvai (Udvarhely megye) róm. kath. a)
kántortanítói és b) segédkántortanítói állásra november hó 21-ig az iskolaszék pályázatot hirdet. A kántortanítói állás javadalma: a díjlevél szerinti forrásokból 750—800 korona, államsegély 350 korona,
a segédkántortanítói állásé pedig 430—450 korona,
államsegély 593 korona, megfelelő lakás, veteményeskert, illetve kertilletmény. Kántori próba 14. és 21-én
lesz. Próbára jelentkezők mindkét állásnál előnyben
részesülnek. Szövetkezeti működés szintén tekintetbe
vétetik. Máréfalva. György Lázár, iskolaszéki elnök.
(2129—II—2)
Sarkad (Bihar m.) községi polgári fiúiskolájánál
egy mennyiségtan-természettudományi segédtanári
állásra pályázatot hirdetünk. Fizetése: a községtől
200 korona törzsfizetés és 320 korona lakbér, államsegélyből 1200 korona törzsfizetés. Pályázók oklevelük
bemutatását követő hó 1-től kezdve kapják államsegélyüket. Ez állás két év múlva lesz rendessé átszervezve. Pályázati határidő : november 20. Pályázati
kérvények alulírott elnökhöz küldendők. Balog Ambrus,
iskolaszéki elnök. Büttel Károly, iskolaszéki jegyző.
(2130—1—1)
Lajcsmizsére (Pest m.) kántorság minden ágában teljesen jártas kántorsegédet keresek. Fizetése :
havonként húsz korona, ágyneműn kívül teljes ellátás.
Hulin Nep. János, róm. kath. kántor. (2173—II—2)
Dellbláti (volt határőrvidék) közs. magyar-román
iskolánál lemondás folytán megüresedett tanítónői
állásra ezennel pályázatot hirdetek. Pályázati határidő: 1909 november'30. Illetmények: 800 korona évi
törzsfizetés, 300 korona lakbér vagy természetbeni
lakás, 20 köbméter tüzifaátalány, 6 korona írószerátalány, gazdasági ismétlő-iskolai oktatásért évi 60
korona tiszteletdíj. Pályázók — akik a román nyelvet
írásban ós szóban bíiják — vallás- és közoktatásügyi
miniszter úrhoz címzett kérvényeiket kellően okmányolva és bélyegelve, melyhez a magyar honosságot
igazoló helyhatósági bizonyítvány is csatolandó, a fenti
határidőig a verseczi kir. tanfelügyelőséghez küldjék be. Versecz, 1909 november hó 6. Molnár József
s. k., kir. s.-tanfelügyelő.
(109/h—I—1)
A brázoval iKrassószörény m.) újonnan szervezett
községi elemi iskolánál tanítói állás betöltendő. A
tanító járandóságai: évi 1000 korona fizetés és törvényszerű lakás, kerttel. A magyar nyelven szerkesztett, kellően bélyegezett és fölszerelt kérvények az
iskolaszékhez november hó 20-ig, mely napon a választás meg fog tartatni, terjesztendők be. Brázován,
1909. évi augusztus hó 29-én. Dobrov Adolf, iskolaszéki elnök.
(2127-1-1)
Berdárkai ev., magyar-tót kántortanítói állás betöltendő. Javadalom : 453 korona, államsegéllyel 1000
korona. Pályázati határidő: november 25. Cím: Lelkészi hivatal, Kisfeketepatak (pósta: Alsósajó).
(2178-1-1)
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Ref., nőtlen kántortanító gyászeset miatt egyházi,
avagy községi osztálytanítói állást keres. Föltétel:
természetbeni lakás, kert. Cím: Ref. kántortanító,
R a g á l y (Gömör).
(2186-11-1)
A dabronyl ág. ev. gyülekezet üresedésben levő
kántortanítói állására pályázatot7 hirdet. A tanítói
fizetés 282 korona államsegéllyel 1000 korona. Kötelessége lesz a tanítónak a mindennapi és ismétlőiskola vezetése, a kántori teendők végzése. Pályázati
kérvények november 29-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők. Kakas E. József ev. lelkész, Dabrony
(u. p. Nagyalásony).
(2187—1—1)
A sárfimizdói (Vas m., u. p. Andrásfa) közs. népiskolához azonnali 3—4 havi helyettesítésre kerestetik
róm. kath. vallású, oki. tanító vagy tanítónő. Fizetés :
egyezség szerint. Közs. iskolaszék.
(2189—I—1)
Magyarkanizsára (Szeged mellett) róm. kath.
segédkántort keresek, aki miséket, temetéseket önállóan végzi. Fizetés : 25 korona, havonként utólagosan,
élelmezés, lakás, fűtés, tisztogatás, gyertyajövedelem
van. Mielőbb jelentkezzenek levélben. Oklevél szükségtelen.. Kek Béla, főkántor.
(2190—II—1)
Helyettest keresek több hónapra, havi 25 ' korona,
(2161—1—1)
A litkei kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. mosás, világításon kívül teljes ellátás. Válogatós ne
Jövedelme : készpénzben 383'10 korona ; termények- legyen. Állás azonnal elfoglalandó. Másolatokat kérek.
ben 620-45 korona; föld és rét 11 hold 314 [ >öl Választ csak a meghívott kap. Baach-major, u. p.
(2191—1—1)
= 120 korona, összesen: 1123 korona 55 fillér. Ter- Puszta-Poó. Telek Ferenc, tanító.
mészetbeni lakás, 1540 f~|-5l házikert, melyben a
A őzikéi (Tolna megye) róm. kath. iskolaszék két
kertészetre is oktatja a gyermekeket. Választás: férfitanítói állásra pályázatot hirdet. A III. sorszámú
november 25-én. Kérvények az iskolaszék elnökéhez, állás javadalma: az iskola pénztárából 800 koSaekeőy Ferenc plébánoshoz, Litke (Nógrád m.), inté- rona, 100 korona lakáspénz és 20 korona kertváltság,
zendők.
(2180—1-1)
az államtól 200 korona fizetéskiegészítés és az eseA simái ref. leányegyház előkönyörgő-tanítói állo- dékes korpótlék. A IV. sorszámú állás javadalma: az
mására pályázat hirdettetik. Javadalom : 660 korona iskola pénztárából 100 korona készpénz, 100 korona
államsegély ; 89 korona az egyháztól; 25 korona a lakbér ós 20 korona kertváltság, az államtól 900 koközségtől; 10 köböl gabona ; 4 köböl búza ; 16 méter rona és a korpótlék. Mindkét állással járó kötelmek :
tűzifa, 4 db szálfa, 18 rudasszéna, beszállítva; termé- az iskolaszék által kijelölt mindennapi és ismétlőszetbeni lakás (tavaszkor átalakítva); 2 vékás gyü- osztályok oktatása, a kántori teendőkben mindenkor
és díjtalanul való segédkezés és helyettesítés. Tanmölcsöskert. Tanköteles gyermekek száma : 30. Kötelessége : az I—VI. osztály vezetése, az istenitisztelet nyelv: magyar, de a német nyelvben való tökéletes
végzése. Lelkész minden harmadik vasárnap szolgál. jártasság is megkívántatik. Pályázati határidő : f. évi
Pályázati határidő: november 25. Erdőbénye(Zemplén). december 1. A III. állásra megválasztott tanító az
állást a nyert értesítés után azonnal köteles elfogDanyi József, ref. lelkész.
(2181—1—1)
A bácskertesi róm. kath. népiskolánál nyugdíjazás lalni, a IV-re pedig csak 1910 január 1-én. Kérvéfolytán megüresedett tanítónői állásra november hó nyek R a u B z Alajos plébános és iskolaszéki elnökhöz
20-ig pályázat hirdettetik. Az állás javadalma: törzs- küldendők. Csak férfitanítók pályázhatnak.
fizetés : 1. Bácskertes község pénztárából 800 korona.
(2193—II—1)
2. Államsegélyből 200 korona. 3. 200 korona lakbér,
A matolcsl ref. egyház lemondás folytán megtovábbá 20 korona kertilletmény Bzintén Bácskertes üresedett orgonista-kántortanítói állására pályázatot
község pénztárából és a törvényben előírt korpótlék. hirdet. Javadalom : 800 korona készpénz a tanítói
A megválasztott köteles az iskolaszék által kijelölt alap pénztárából, 200 korona az egyház pénztárából
osztályt vezetni, az ismétlő-iskolát és a kézimunkát évnegyedenként előre fizetve, ismétlő-iskolák tanítá— külön díjazás nélkül — tanítani. A kellőleg föl- sáért 50 korona, egyházjegyzői teendőkért 30 korona,
szerelt kérvények a róm. kath. iskolaszékre címezve, 2 öl kemény, 1 öl puha tűzifa beszállítva, stóla.
nagys. és főtiszt. Meszner István apát, kerületi esperes Tisztességes lakás, kerttel. Kötelessége: jelenleg a
úrhoz Bezdánba (Bács m.) küldendők. Az állás vá- a III—VI. vegyes, ha pedig az egyház 3-ik iskolát
lasztás után azonnal elfoglalandó. Bácskertes, 1909 állít, az egyháztanács állít kijelölendő osztályok vezenovember 6-án. Kürtösy Ántal plébános, iskolaszéki tése, az összes kántori teendők végzése, kanonikus
elnök. Nagy János, iskolaszéki jegyző. (2183—1 — 1) órákon s lelkész akadályoztatása esetén az istenitiszA kajdacsi (Tolna m.) református egyház orgonista- telet végzése, ismétlő-iskolások tanítása, egyházjegykántortanítói állására pályázatot hirdetek. Javadalom, zői teendők teljesítése. Pályázati határidő : november
a konventi utasítás alapján hivatalosan értékelt díj- 25. Állás azonnal elfoglalandó. A megválasztott a
levél szerint: készpénz 740 korona; 2 bécsi öl első- szatmári egyházmegyei tanítói gyámintézetnek köteosztályú kemény, hasábos tűzifa, házhoz hordva (helyi lezett tagja. Matolcs (pósta Tunyog, Szatmár megye),
értéke 80 korona); egynegyed úrbéri telek szántóföld
1909 november 9. Kerekes Gyula, reform, lelkész.
(használati értéke 230 korona); 1200 • - ö l házikert
(2194-11—1)
(használati értéke 50 korona); szép új lakás. Az előd
Gyugy róm. kath. elemi osztálytanítói állásra
a gazdasági ismétlő-iskoláért évi 100 koronát kapott.
Pályázati határidő: november 30. Állomás újévkor pályázat hirdettetik. Fizetése: ezer korona, szép új
elfoglalandó. Személyes bemutatkozás kívánatos. Tantó lakás, 2 szoba, konyha, kamra, pince, kút, ólak,
kert. Kántori teendőkben segédkezés, kántor akadáJános, lelkész.
(2185—II—1)
lyoztatása esetén, megkívántatik. Kérvények novemOkleveles, keresztény tanítónő nevelői állást sür- ber 24-ig Hommandinger Vilmos esperes-plébános,
gősen keres, „Megbízható" jeligére. Poste restante, tanfelügyelőhöz Lengyeltóti (Somogy megye) küldendők.
(21'.'7—I—1)
Ermihályfalva.
(2192—1—1)

Sarudon (Heves m.) a II-ik róm. kath. tanítói
állásra pályázatot hirdetünk. Javadalma: 2 szoba-,
konyha-,
kamrából álló lakás, istálló, sertéséi, tyúkól;
231 2 magyar hold szántóföld, melynek minden adóját,
vízszabályozási költségeit és munkáltatását a tanító
viseli; jelenleg bérben van 517 koronáért, mely évnegyedenként fizettetik ; a kisajátított föld kamatából
évi 52 korona 50 fillér, félévi részletben ; a községtől
168 korona, évnegyed közepén fizetve ; államsegélyből
396 korona ; kertilletmény és faiskolakezelésért 20—20
korona. Kötelességek : a kijelölt mindennapi osztályt
önállóan vezetni és tanítani, a felállítandó gazdasági
ismétlő-iskolát vezetni, az általános ismétlőt díjtalanul
tanítani, a gyermekeket a templomba és körmenetekre
vezetni, ott rájuk felügyelni, a faiskolát kezelni, a
kántort akadályoztatása esetén helyettesíteni. Pályázók
kellően fölszerelt kérvényeiket november 25-ig főt.
Újhelyi Lajos iskolaszéki elnök úrhoz küldjék. Általános
gazdasági ismétlő-iskolára képesített és a kántorságban teljesen jártas egyén előnyben részesül; ez utóbbi
gyakorlatilag föltétlenül előre igazolandó. Sarud, 1909
október 28. Papp Vilmos, iskolaszéki jegyző.
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Udvarházán (Nógrád m.) ág. ev. kántortanítói
állásra pályázat nyittatik. Javadalma: 1000 korona.
Istentisztelet nyelve : tót. Kellően fölszerelt kérvények
f. hó 20-ig az alulírott lelkészi hivatalhoz küldendők
he. Lónyabánya. Svehla Géza, ev. lelkész. (2195-1-1)
Kassa szab. kii-, város községi elemi iskoláinál egy,
eddig helyettessel ellátott tanítói állás lesz betöltendő. Az állás javadalmazása: 1400 korona alapfizetés, az első öt év után 400 korona, minden következő öt év után mindaddig, amíg a fizetés a 3000
koronát eléri, 200—200 korona előlépési jog és 500
korona lakáspénz. Akik az állást elnyerni óhajtják,
képesítő-oklevelükön kívül szabályszerűen bélyegezett
kérvényükhöz csatolják születési, előtanulmányi, szolgálati, illetőségi és egészségi állapotukat igazoló bizonyítványaikat. A fölszerelt kérvények november hó
24-ig Sudy K. János, igazgató címére küldendők be.
Éder Ödön, elnök.
(2200-1—1)
Chropói kántortanítói róm. kath. állomásra nyugdíjazás folytán pályázat hirdettetik. Javadalma: chropói községtől 634 korona, fundációkból 7 korona 6
fillér, stóla 40 korona, kántori pótlék 300 korona, 2
kert. Kis-Kovalóról 36 kéve búza, 24 korona, két községtől 10 m. fa természetben, államsegély 221 korona,
Berencs uradalomtólfáva 16 korona, pénzben. Lakása:
2 padlózott szoba, 1 konyha, 1 kamara, 1 istálló, 1
faszín, 1 ól. Pályázhat okleveles tanító november
21-ig. Személyes megjelenés kívántatik. Kérvények
küldendők Buchta József adminisztrátornak (Nyitra
m., u. p. Radosócz). Választás november 23-án lesz.
(2203—1-1)
A rafnlki (Krassószörény) róm. kath. népiskolánál
megüresedett kántortanítői állásra pályázat hirdettetik. Tanítói jövedelem : 828 korona, kántori: 105 korona, kényelmes lakás és kert, 38 m. tűzifa, melyből
az iskola is fűtendő, 2 lánc föld. Tanítási nyelv:
magyar. Tót nyelv megkívántatik. Pályázó köteles a
kántori teendőket teljesíteni, mindennapi s ismétlőiskolát tartani. Orgonálás szükséges. Határidő : november 20. Raschel Antal, iskolaszéki elnök. Rafnik, u.
p. Dognácska.
(2204—1—1)
A vaskomjáti róm. kath. osztálytanítói állásra
november 25-ig pályázat hirdettetik. Fizetés: 600
korona a hitközségtől, 444 korona államsegély. Egy
szoba a legszükségesebb bútorral és konyha. Teendője : a reábízott osztályokat önállóan tanítani, ismétlőiskolát tartani, a kántoriakban díj nélkül segédkezni,
az iskolásokat sz.-misére vezetni és felügyelni. Tanítónők is pályázhatnak. Tannyelv: német-magyar. A
folyamodványok a plébánia-hivatalhoz küldendők, Vaskomjátra. Az állás azonnal elfoglalandó. (2205-1-1)
Cralvácsi (Borsod m., vasútállomás : Szendrő) róm.
kath. tanítói állás. Javadalma : 1. Hívektől 250 korona
és 8 köböl rozs. 2. Szántóföld 16 kat. hold. 3. Legeltetési jog 6 db marhára. 4. Tűzifa 5 bécsi öl. 5. Államsegély 520 korona. Lakás : 2 szoba, konyha, kamra,
szín, istálló. Választás: november 28. Az állomás
azonnal elfoglalandó.
(2207—1—1)
Zilptóoszadal róm. kath. kincstári kántortanítói
állomásra december 6-ra pályázat hirdettetik. Jövedelem : tanítói 1200 korona, kántori 144 korona. Tannyelv : tót-magyar. Az iskolaszék által jelölt három
pályázó közül a földmívelésügyi miniszter nevez ki
egyet. Iskolaszék.
(2208—1—1)
A perestói (Vas vm.) róm. kath. elemi iskolánál
az újonnan szervezett III. tanítói állásra november
30-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: 900 korona
államsegély, 100 korona hitközségtől, egyszobás lakás.
Kötelessége: a reábízott osztályt önállóan vezetni, a
kántoriakban szükség esetén segédkezni díjtalanul, a
férfi-ismétlősöket oktatni. Csak nőtlen férfiak pályázhatnak. Állás 1910 január 1-én elfoglalandó. Iskolaszék.
(2211-1-1)

Dobó evang. egyházközség népiskolája számára
tanítót keres. Javadalma: állami kiegészítéssel 1000
korona készpénzben, lakáson és kerten kívül. Pályázati határidő: november 25. Okmányok alulírotthoz
küldendők, Osztrolukára. Hurtay György, lelkész.
(2209—1—1)
A vaskirályfalvai ág. h. ev. népiskola tanítói
állására ezennel pályázat hirdettetik. Javadalom:
3 szobás lakás, 1100 korona készpénzben, 20 m3 puha
tűzifa, minden temetésnél 1 korona. A keresztlevéllel
s esetleg működési bizonyítvánnyal fölszerelt és a
nevezett iskola iskolaszékéhez intézett kérvények az
ókörtvélyesi ág. h. ev. lelkészi hivatalhoz küldendők be.
A pályázat határideje: f. évi december 2.
(2212—II—1)
Temesvár szab. kir. város községi iskolaszéke egy
elhalálozás folytán megüresedett óvónői állásra pályázatot hirdet. Az állás javadalma: az első három
évben évi 840 korona fizetés, 240 korona lakpénz és
30 korona írószerátalány; a negyedik szolgálati évtől
kezdve pedig évi 900 korona fizetés, 300 korona lakpénz és 30 korona írószerátalány. A szabályszerűen
fölszerelt kérvények f. évi november hó 30-ig a
községi iskolaszékhez küldendők. Temesvárott, 1909.
évi november hó 12-én. Dr. Telbisz Károly kir. udv.
tan., polgármester, iskolaszéki elnök.
(2215—I—1)
A kaplathi községi tanítói állásra lemondás folytán pályázatot hirdetek. Javadalom : 1000 korona
fizetés és lakás. Kérvények november 21-ig alulírotthoz küldendők. Frideczky Barna földbirtokos, elnök.
(2217-1-1)
Az aradi tanítókonviktus részére polgári iskolára
képesített tanító vagy gimnáziumi érettségi vizsgát
tett fiatalemberre, mint nevelő-tanítóra van szükség. Úgy a teendőkre, valamint a fizetésre vonatkozólag a fölvilágosításokat a konviktus gondnoka
adja meg. Francia, esetleg latin nyelvet a középiskola négy alsó osztályában tanítani képes tanítók
előnyben részesülnek. Oklevél, kevesztlevél, esetleg
középiskolai bizonyítvány egyszerű másolatával fölszerelt kérvények a tanítókonviktus gondnokához folyó
évi november hó 25-ig beküldendők. Az állás azonnal elfoglalandó. Aradon, 1909 november 13. Kovács
Vince, ügyvivő elnök.
(2218—1—1)
Torontáltorda község községi iskolaszéke a megürült tanítónői állás betöltésére pályázatot hirdet. Az
állás jövedelme: évi egyezer korona készpénzfizetés
az esetleges korpótlékokkal és szabad szalmafűtés.
Lakásul szolgál két szoba, konyha, udvar és kis házikerttel. Kötelessége: a megválasztandó tanítónőnek
egy, esetleg két vegyes osztály tanítása és úgy a
mindennapi, valamint az ismétlő-iskolás leányok számára a női kézimunka-oktatás és tanítványainak
annak idejében szokott templomba vezetése és ott a
reájuk való felügyelet. Megjegyeztetik, hogy az állás
jelenleg helyettes tanítónővel be van töltve. Pályázni
óhajtó róm. kath. vallású, okleveles tanítónők szabályszerűen bélyegeit és okmányolt kérvényeiket november hó 28-ig a községi iskolaszék címén nyújthatják
be. Torontáltorda, 1909 november 12. A községi
iskolaszék.
(2220—1—1)
A felsőszelii plébániához tartozó Alsószeli fiókközségben (Pozsony m.) levő róm. kath. népiskolánál
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítői állásra
november 25-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: kétszobás lakás, konyha mellékhelyiségekkel, gazdasági
épület és házikert, 5 magyar hold 218 rj-öl szántó
208 korona értékben (jelenleg 70 koronájával holdanként bérbeadva); készpénzfizetés 500 korona; stóla
80 korona; 4 szekér széna 80 korona; 132 korona
államsegély. Összesen 1000 korona. Tannyelv: mayar. Választág november 25-én délután 3 órakor,
zemélyes megjelenés kívántatik. Kérvények a felsőszelii plébánia-hivatalhoz küldendők. (2225—I—1)
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Pályázat a h e g y k ö z s z á l d o b á g y i reform, egyház
kántortanítói állására. Javadalom : 1. készpénz, 2. termények, 3. földhaszonérték, a folyó évi értékelés
szerint 1017 korona 60 fillér. Lakás, házikert, melléképületek. Kötelesség : 1. I—VI. vegyes iskola, valamint
az ismétlősök tanítása (hetenként két ízben', egyházkerület utasítása szerint. 2. Kántori teendők. 3. Egyházi jegyzőség. 4. Kánonikus órákon s lelkész akadályoztatásakor templomi szolgálat. Jegyzőségért külön
díj. Fölszerelt kérvények 1909. évi november 28-ig
alulírotthoz küldendők. Állás választás után azonnal
elfoglalandó. Hegyközszáldobágy (u. p. Nagyvárad),
1909 november 13. Bokros Benedek, ref. lelkész.
(2216—1—1)

A plnczédi ev. egyház kántortanítói állásra november 30-ig pályázatot hirdet. Jövedelme: szép lakás
kerttel, készpénzben 720 korona, föld, mely jelenleg
418 koronáért bérbe van adva, mely után az adót a
tanító fizeti, stólák. Kötelessége : három osztályt tanítani s minden ötödik héten kántori teendőket végezni. Tannyelv : tót-magyar. Horváth János lelkész,
Pinczéd.
(2219-1—1)
Állást keres egy róm. kath., okleveles tanító, jó
orgonista és énekes egyaránt. Elmenne helyettesnek,
nevelőnek, esetleg segédkántornak is. Szíves megkeresések „K. R., tanító" jeligével Balassagyarmat,
Thököly-utoa 14. szám kéretnek.
(2222—11—1)
Füzesd-bárbural (Hunyad m.) községi jellegű
tanítói állásra folyó évi november 20-ig oklevéllel
bíró egyének pályázhatnak. Javadalmazás: államsegély
900 korona, a községi pénztárból 100 korona fizetés
és 200 korona lakbér, vagy ehelyett természetbeni
lakás. Tannyelv: magyar, de azért a román nyelv
bírása is szükséges. Kérvények Popa Péter körjegyző,
elnök címére, Burjánfalvára küldendők. Burjánfalva,
1909 november 10-én. Popa Péter, körjegyző.
(2231—1—1)
Kecskedágai (Hunyad m.) községi jellegű tanítói
állásra f. évi november 20-ig oklevéllel bíró egyének
pályázhatnak. Javadalmazás : államsegély 900 korona,
a községi pénztárból 100 korona fizetés és 200 korona
lakbér, vagy ehelyett természetbeni lakás. Tannyelv :
magyar, de azért a román nyelv bírása is szükséges.
Kérvények Popa Péter körjegyző, elnök címére, Burjánfalvára küldendők. Burjánfalva, 1909 november 10-én.
Popa Péter, köijegyző.
(2231—1—1)
u i o n r T r
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Az

iskolák

fertőtlenitése és portalanítása
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle Dustless"-szel
történik. E szert egyedül ésMkizárólag a „Fónagyféle Dustless -gyár:

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Telefon: 177—77.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-48-42)

MOGTORÓSSV
CIMBALOM
kitüntetve: Budapest
1896, Pécs 1907, London
1908, Bécs 1907, aranyérmekkel és díszoklevéllel stb. Acél belső szerkezet feltalálója, Bzabadalmak a világ összes
kultúrállamaiban cimbalomra és gramofonra.
Hegedűosztály-vezető:
Bárány Dezső, híres mes
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak.
Kéljen árjegyzéket 1 Legnagyobb magyar cimbalomgyár. Mogvoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, Rákóczi-út 71.
(934—26—19)
Megjelent,

Kedvezményes árban 1 úi lenyomat-

kaphatók Vaday Józsefnél Nagyváradon a szerző
e művei: I. Vezérfonal a Madarak és fák napjához. 1 kor. II. Vezérfonal az összes iskolai Ünnepekhez, beszédekkel. 1 kor. III. A vizsgázás vezérkönyve. 3 kor. E -három könyv együtt rendelve
4 kor. és póatadíj.
(1917—IV—3)

Játék a tanítók dolga,
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket használják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák
az I. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához,
az új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva,
osztályonként 6 koronáért, a III. és IV. osztályokéihoz
pedig egyenként 5 koronáért Zima Jánosnál Budapest, VII., Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg.
(1496—XII—11)

FEIWEL LIPÓT utóda Iskolapadok,
BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7.

iakolaberendezések, tornakészülékek és
óvodaberendezések gyára.
Kívánatra
megküldi
újonnan
kia d o t t Aijegyz é k é t , ingyen
es b é r m e n t r e .
<9— 52—16)

N e vegyen zongorát!!!
míg

(1200-30—15)

legújabb, zongorákról szóló
árjegyzékét meg nem hozatta, melyet

REMÉNYI
zongora-osztálya,

Bpest, Király-u. 58.,
ezen lapra hivatkozva in- j
gyen és bérmentve küld. j
Uj és használt zongorák, |
píaninók a legolcsóbbtól a legfinomabbig. Űj zongorák 280 írttól följebb, 36 havi részletfizetésre is.
Régi pianinók és zongorák újakra becseréltetnek.

XLII. évfolyam. 47. szám.

Budapest, 1909 november 25.
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KT ADJA A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M .

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
M e g k a p h a t j a a l a p o t minden magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban Ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi elöljáróság! bizonyítváunyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.

Előfizetési &r: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy lietvenketted részét
tevő petit nyomású és egyl:asábú sora 1 korona. Ezek a d í j a k ia
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG:
KIADÓHIVATAL:
BUDAPEST, T i l l . KEK., B Éli KOCSIS-UTCA 16. SZÁM.
MAGI. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEK., ISKOLA-TÉB 3.
K Z é x i r a t o l c a t n e m auiuiLk viasssa-

Apponyi nyelvrendelete.
A görög keleti román egyház főpapjai tudvalevően valóságos hadat üzentek
ama rendelet ellen, melyben Apponyi
gróf miniszter elrendelte, hogy az állami
népiskolák fejsőbb osztályaiban a gör.
kel. tanulóknak a magyar állam nyelvén is tanítsák a vallás főbb tételeit
és az imákat. A görög keleti kongreszszus egyenesen engedetlenséget követelt
a hitoktatóktól a miniszter törvényes
rendeletével szemben. Az ügy a király
elé került s Őfelsége „legfelsőbb felügyeleti jogánál fogva" a kongreszszus határozatát megsemmisítette. A nagyfontosságú királyi döntésről szóló értesítést a miniszter a Budapesti Közlöny november 16-iki számában tette
közzé.
íme, közöljük az értesítést, mely a
mi olvasóink előtt nem szorul magyarázatra.
„Ü császári és apostoli királyi felségének Bécsben, 1909. évi november 11-én
kelt legfelső elhatározásával a görög
keleti román egyház 1909. évi október
1 — 14-re összehívott kongresszusának a
hitoktatás nyelvét szabályozó 1898. évi
106.267. és 144.347. sz. és az 1909.
évi 34.003. sz. miniszteri rendeletekkel
szemben kimondott 187. sz. a. kelt
abbeli határozatát, mely szerint nem
járulhat hozzá ahhoz, hogy az állami
/

elemi népiskolák felsőbb osztályaiban a hit
főbb tételei és az ismertebb imák magyar
nyelven is adassanak élő; egyszersmind a
kongresszus megtiltja a metropoliában
levő összes román görög keleti lelkészeknek, bármely minőségben és hivatalban
lennének, hogy egyházi és iskolai ügyekben s különösen a hitoktatás ügyében
más, az egyházon kívülálló hatóságtól
eredő rendeleteket és intézkedéseket elfogadjanak és végrehajtsanak és amely
intézkedéseitől való eltérést vétségnek
minősítik, mely fegyelmi eljárást von
maga után; a vallás- és közoktatásügyi
m. kir. miniszter előterjesztése alapján,
legfelsőbb félügyeleti jogánál fogva, megsemmisíteni méltóztatott.
A megsemmisítésre vonatkozó előterjesztés indokai a következők voltak:
1. A kongresszusnak a legfőbb felügyeleti jog gyakorolhatása végett az
1906. évi október 2-án kelt legfelső
elhatározás alapján kiadott 87.158/906.
számú vallás- ós közoktatásügyi miniszteri rendelet értelmében előzetesen bemutatóit tárgysorozatába az az ügy,
melyre a 187. számú határozat vonatkozik, nem volt felvéve.
2. A kongresszus, midőn e határozatban hivatott miniszteri rendeletekre vonatkozólag határozatokat hozott, túllépte
illetékességi körét • mert a görög keleti
román egyház szervezeti szabályzatának
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SZÁJI.

1 54. szakasza és jelesül e szakasz máso- állami törvények ós törvényes alapon
dik pontja, melyre a 187. sz. határozat eljáró hatóságokkal ellentétbe helyezhivatkozik, csupán autonóm egyházi, isko- kedjenek."
lai és alapítványi ügyekben állapítja meg
Budapest, 1909. évi november 12-én.
a kongresszus hatáskörét, a határozatban
A miniszter meghagyásából:
idézett miniszteri rendeletek pedig kizáNáray Szabó s. k.,
rólag az állami iskolák rendjére vonatminiszt. tanácsos, ein. titkár.
koznak. Épen ezért önmagában véve
semmis a kongresszusnak minden olyan
Előkészületek.
határozata, mely ezekre ki akar terjeszírta:
Szabó
Elemér.
kedni ; minélfogva nem csupán az állami
Az 1908 november 14-én kelt 120.000. sz.
tekintéllyel szemben tiszteletlenséget, lianem
annak jogkörébe való illetéktelen bea/vatkozást miniszteri rendelettel a magyar nyelv tanításának terve azzal adatott ki, hogy az fokozatosan
tartalmaz a 187. határozat első bekez- valósítandó meg, úgy, hogy az 1910/11. tandése, mely szerint (a kongresszus) a hit- évben a tanítás már teljes mértékben e tervezet
oktatás nyelvét illetőleg nem engedé- szerint haladhasson. Sajnosan tapasztalható
lyezhet semmiféle korlátozást, továbbá azonban, hogy az átmeneti idő alatt úgyszólván
„nem járulhat hozzá ahhoz, hogy az semmi sem történik a kiadott miniszteri tanítási
terv érvényre juttatása érdekében. A román nemállami elemi népiskolák felsőbb osztá- zetiségi egyházak főhatóságai nem igen sietnek
lyaiban a hit főbb tételei és az ismer- a miniszteri ^rendelkezést foganatosíttatni. A
tebb imák magyar nyelven is adas- román felekezeti iskolaszékek és tanítók még
máig sem kaptak egyházi főhatóságaiktól rensanak elő".
3. Az állami jogrend megtámadását tartalmazza a 187. sz. határozat második
bekezdése, mely az összes lelkészeknek
megtiltja, hogy egyházi és iskolai ügyekben
s különösen a hitoktatás ügyében más,
az egyházon kívülálló hatóságoktól eredő
rendeleteket és intézkedéseket fogadjanak és végrehajtsanak. Ez a határozat
egyenes ellentétben áll mindazon törvényeinkkel, jelesül az 1868.
évi
XXXVIII., 1876. évi XXVIIÍ., 1879. évi
XVIIL, 1907. évi XXVI. és XXVII. törvénycikkekkel, amelyek még felekezeti iskolákra nézve is nem csupán felügyeleti, hanem intézkedési jogot adnak
úgy a törvényhatóságoknak, mint a
kormánynak és a kormány közegeinek;
tehát magának a törvénynek mondja
fel az engedelmességet.
4. Súlyosbítja az állami jogrenddel szemben tanúsított ezen ellenszegülést a határozat harmadik bekezdése, mely fegyelmi
vétségnek minősít és megtorlással fenyeget e határozattal való minden eltérést
és ezzel a lelkészekre valóságos kényszert- gyakorol a tekintetben, hogy az

delkezést az ú j tanítási tervhez való alkalmazkodásra vonatkozólag, s így még ma is folyik
minden a régi alapon és a régi szűk keretekben; a kényszerhelyzetbe jutott tanítók pedig
segítenek magukon úgy, ahogyan tudnak. Az
ú j tanterv alapján készített órarendet nem
hagyja jóvá a lelkész, mint az iskola igazgatója
s az iskolaszék elnöke, sőt rendszerint meg is
tiltja annak használatát, mivel az illetékes egyházi főhatóságot képviselő konzisztórium idevonatkozólag nem adott utasítást, illetve az ő
szavaikat idézve: „a konzisztórium még nem
adott engedélyt a miniszteri tanterv igénybe
vehetésére". Mintha a konzisztórium illetékes
volna a törvény alapján kiadott miniszteri rendelkezés végrehajtásának megakadályozására!
A lelkész akadékoskodását tetézi a kerületi
esperes, aki hivatalos iskolalátogatásai alkalmával megrója a szorongatott helyzetbe jutott
tanítót a magyar nyelv serényebb tanításáért,
mert szerinte ezzel a buzgalommal elhanyagolja
a román nyelven való tanítást. Szóval, a román
felekezeti tanítók az 1907. évi XXVII. t.-c-ben
biztosított anyagi javakra elmondhatják: „ Adtál
U r a m esőt, de nincs köszönet benne!" Ezek
után természetes, hogy a román egyházi főhatóságoknak hallgatag, a miniszteri rendelkezést
figyelemre sem méltató magatartása miatt a
román felekezeti iskolák nagy részében olyan a
helyzet, hogy az állami beavatkozás már most
is lépten-nyomon szükséges.
A magyar nyelv mikénti ellátását körvonalozó
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miniszteri tervezetnek életbeléptete'se iránt a
román egyházi főhatóságok részéről tapasztalható nemtörődömség bizonyára szoros kapcsolatban van a napokban lefolyt nagyszebeni gör.
kel. egyházi zsinaton megnyilvánult érzülettel.
Azt a szívós és makacs ellenszenvet, amit román
egyházaink a magyar nyelv és a magyar érdekek
ellen rendszeresen tanúsítanak, helyesen világítja
meg a Budapesti Hirlap november 3 án megjelent számának vezércikke. Nemzetiségi egyházaink ahogyan nem akarják tűrni a magyar
nyelvnek érvényesülését az egyházi életben és
a hitoktatásban, azonképen nem hajlandók arra
sem, hogy iskoláikban a magyar nyelv tanítását
saját hatáskörükben bármiképen is előmozdítsák.
A Budapesti Hirlap jelzett vezércikke többek
között nagyon alkalomszerűleg vonja le a tanulságot és a tennivalókat a következőkben: „Amagyar állam területén nincsenek a szó igazi
értelmében vett nemzeti egyházak, annál kevésbé
tűrhető, hogy a román egyházak, amelyeknek
joghatósága területekre és nem személyekre,
különböző nyelvű hívekre és nem csupán románokra szól, ilyenekül szerepeljenek. Az oktatás
az egész vonalon politikum, és így a magyar
állam az oktatás fontos fegyverét csakis oly
egyházak kezében hagyhatja meg, amelyeknek
irányzata az állam céljaival nem ellenkezik.
Régen és nagyon jól tudjuk, a legutóbbi napok
eseményei pedig világosan bizonyítják, hogy
a hazai román egyházak elsősorban nem egyházi, hanem politikai szervezetek, amelyek igen
könnyen hajlanak — és ebből titkot sem csinálnak — magyar- és államellenes célok felé és
amelyek tüntetően kizárólagos faji jellegükkel
egyenesen tagadásai az egységes magyar államnak. A magyar állampolgárok iskoláztatásának
nagyfontosságú jogát tehát mielőbb teljesen ki
kell venni a hazai két román egyház kezéből."
Minthogy az 1907. évi XXVII. t.-c. fokozatos végrehajtásának időpontja a folyó tanévvel
lejár, tekintettel román egyházaink főhatóságai
részéről tapasztalható elzárkózottságra, nagyon
is itt az ideje már annak, hogy gondoskodjunk
a pár hónap multán keresztülviendő munkálatok
mikénti előkészítéséről. Nemzetiségi iskoláink
— kivéve azokat, amelyeknek felvilágosodott
és előrelátó iskolaszéki elnökei az egyházi főhatóság utasításai, illetve engedélye nélkül is
minden lehetőt elkövetnek iskoláik törvényes
karba való hozására és a megfelelő szellemű és
terjedelmű tanítás elérhetésére — az egyházi
főhatóságok magatartása miatt túlnyomó részben
bezárás alá kerülnek s így külön törvényhozás
nélkül is rövidesen eljön az idő, hogy ki kell
vennünk a román egyházak kezéből az iskolákat.
Ez előrelátható következmény folytán, a beálló
nagyarányú rendezési munka gyorsabb lebonyo-
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líthatása érdekében, mindenekelőtt szükséges
volna, hogy az 1910. év tavaszán a román
felekezeti iskolák mindenikét miniszteri biztosok
vizsgálják meg s a látogatások folyamán állapítsák meg azt is, hogy az egyházi főhatóságok
minemű intézkedéseket tettek a magyar nyelv
érvényre juttatása érdekében, s amennyiben kitűnnék, bogy az egyes egyházi főhatóságok a
hozzájuk intézett miniszteri rendelkezés foganatosítása iránt kielégítő módon nem intézkedtek
volna, úgy az 1907. évi XXVII. t.-c. 26. §-a
alapján az illető egyházi főhatóság felügyelete
alá tartozó összes iskola bezárassék és helyeikbe
községi, vagy amennyiben az érdekelt községek
az iskola elhelyezését biztosítják, állami iskolák
állíttassanak fel. Az előrelátás elvénél fogva,
s a bekövetkezhető eshetőségekre való tekintettel,
a román felekezeti iskolával bíró községek képviselőtestületei már most felszólítandók volnának,
hogy már most nyilatkozzanak arra nézve, hogy
arra az esetre, ha a községbeli felekezeti iskola
bezárás alá kerülne, önmaga akar-e községi
iskolát fenntartani, amely esetben a tanítói fizetés
kiegészítésére a szükséglethez képest államsegélyt
vehet majd igénybe; avagy inkább az állami
iskola szervezését óhajtja, amely esetben a tantermeket és egy tanítói lakást kell biztosítania.
Csakis ilyen előmunkálattól várható, hogy a
bezárás alá kerülő iskola helyét nyomban elfoglalhassa az állami vagy a községi iskola, mert
ha a meg nem felelő felekezeti iskola bezárása
után kezdődik az új iskola szervezése iránt az
eljárás, ez esetben az illető községben huzamosabb ideig teljesen szünetelni fog a tanítás.
Kívánatos volna, ha a nemzetiségi iskolák
ellen folyamatba teendő rendezési eljárás tudatosabb keresztülvihetése érdekében az egyes rendezési ügyeket elbíráló kebli tisztviselők önmaguk
is tegyenek néhány váratlan látogatást a román
felekezeti iskolákban, hogy így közvetlenül is
megismerhessék a román iskolák mindenikében
csaknem azonos állapotokat. Mert a legapróbb
részletekre is kiterjedő iskolalátogatási jegyzőkönyvből is csak akkor nyerhet az elbíráló
tisztviselő tiszta képet, ha már önmaga is
szemlélt hasondolgokat. A leírások nem pótolhatják a közvetlen szemlélet alapján nyert ismereteket és benyomásokat. Nemzetiségi iskoláink
belső munkásságát és kifelé való hatását csak
az bírálhatja el helyes érzékkel és a maga fontos
jelentőségében magyar nemzeti szempontból, aki
már önmaga is közvetlenül tanulmányozott ilyen
iskolákat. Az a nyomasztó és elkedvetlenítő érzés,
amely az egységes magyar nemzeti állam kiépítését szívén viselő iskolalátogatót a román iskolák
legnagyobb részében tapasztalható jelenségek
nyomán elfogja és lelkére nehezedik, a legtökéletesebb leírásban sem tükrözhető vissza akként,
47*
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hogy a leírás alapján a hasondolgokat közvetlenül még nem szemlélt egyén önmaga is hasonló
fokban átérezhesse a magyar nemzetre nézve
nemcsak sérelmes, hanem tűrhetetlenül veszélyes
állapot fennállását.
Iskolalátogatások alkalmával, a benyomások
hatása alatt, gyakran
eszembe jut
Apponyi
Albert gróf miniszternek az 1893. évi XXYI.
t.-c. tárgyalásakor az 1893. évi április 23-án a
képviselőházban mondott beszédének e része:
„Nincs a világon állam, nincs nemzet, amely
eltűrné azt az állapotot, de csak egy napig is,
hogy a népiskolák egy része nemcsak nem nevel
neki hű állampolgárokat,
hanem
ellenségeket
nevel nekiA
magyar nemzet létérdekét állandóan veszélyeztető állapot gyökeres orvoslását
magam is attól várom, ha miként a Budapesti
Hirlap jelzett vezércikke is kifejti: a román
egyházak kezéből az oktatást teljesen kivesszük.
E kivételnek további halogatása a magyaros
népoktatás jelenlegi beteges kinövéseit mindjobban szaporítja és erősbíti.
A román felekezeti iskoláknak községi vagy
állami iskolákkal való kicserélése iránt folyamatba teendő élőkészítő munkálatokkal kapcsolatban a megszüntetendő iskolák tanítóinak
mikénti ellátásáról is gondoskodnunk kell. A
tanítók szerzett jogait és méltányos igényeit
föltétlenül ki kell elégítenünk. A román felekezeti iskolák tanítói között sok az érdemes
egyén, akik önhibájukon kívül, fölöttes hatóságaik és környezetük nyomasztó befolyása alatt
nem tehetnek eleget a törvényes követelményeknek. Az érdemes román felekezeti tanítók azért
az újonnan szervezendő állami és községi iskolákhoz egyszerűen átveendők volnának. A magyar
nyelvet kellően nem bíró s a 35 évnél idősebb
életkorú tanítók az 1907. évi XXVII. t.-c.-ben
biztosított fizetésnek megfelelő nyugdíjjal volnának nyugalomba helyezendők, hogy így a megelégedés és a magyar állam iránti hála érzetével
eltelve távozzanak el pályájukról; míg a 35
évnél fiatalabb életkorú ama tanítók pedig, akik
a magyar nyelvet kellően nem bírják és ismeretkörük is fogyatékos, azzal volnának átveendők,
hogy amennyiben két év alatt nem volnának
képesek pótolni fogyatkozásaikat, szintén nyugdíjba fognak helyeztetni.
Hogy mik ;a'zok a fogyatkozások, amiket a
román képzőt végzett tanítóknál általában lehet
tapasztalni, s véleményem szerint, miként lehetne
a fogyatkozásokat pótoltatni, azt egy külön cikk
keretében fogom részletesen fölfejteni. Ezúttal
csak annyit említek fel, hogy idevonatkozó irányításomat tankerületem több román tanítója
már eddig is készséggel követte s hálásan ismerték be irányításom jótékony következményeit.
A románság által lakott vidéken eltöltött hét

4 4 . SZÁJI.

év alatt módomban volt tapasztalni, hogy a
román felekezeti tanítóság nagy része soha sem
volt hajlandó a román túlzók vezetőinek vak
eszközévé sülyedni, hanem ellenkezőleg, a magyar
haza érdekeit — ha szűkebb körben is — készséggel szolgálják. A mai alárendelt és függő
helyzetből ki kell a román tanítóságot emelnünk
s akkor közülök sok hasznos és tevékeny munkást nyerünk a magyar nemzeties irányú népoktatás javára.
Népoktatásunk rendezésénél és fejlesztésénél
kövessük más nemzetek példáit s a magyaros
szellemű és irányú népoktatás teljes kifejlődhetését és megizmosodhatását állandóan veszélyeztető elemeket végre zárjuk ki a népoktatás
ügyének ellátásából. Őseink karddal és vérük
hullásával szerezték meg és biztosították számunkra hazánkat; mi pedig az egységes magyar
nemzeties irányú népoktatás egybeforrasztó erejével szilárdítsuk meg hazánk jövő fennállhatását.

A relatív-módszer védelme.
(Válasz Seprődi János tanárnak a népisk. énektanításról írt cikkére.)
írta: Kecskés
Ernő.
A legutóbbi évtizedekben többször megújult
az abszolút és relatív énektanítási módszerek
harca. Az előbbi mindig vesztett ugyan egykét talpalatnyi földet, de azért keményen kitartott mostanáig, mert a „zenei szaktekintélyek"
hatalmas szava mellett a gyakorlati pedagógusok érvei csaknem nyomtalanul tűntek el a
nagy ködben.
Persze a konzervatív „szaktekintélyek", akik
a régi módszer jóságát a saját tudásukkal gondolták legjobban bebizonyítottnak, nem tartották érdemesnek az ősi hagyományokat fölforgató ú j módszernek lelkiismeretes kipróbálását,
s a népiskolai énektanítás szekere a régi rossz
úton megint megsülyedt; a tanítóság jámbor,
hívő része pedig búsan állta körül s hiába
próbálgatta a szaktekintélyek által megjelölt
módon kimozdítani: biz az nem sikerült.
Igaz ugyan, hogy egyes „türelmetlen" és
„fanatikus" elemek, beleúnva a hiábavaló próbálgatásba, ú j útakat törtek és boldogan kocsikáztak tovább, de a többség megmaradt, a
csendes csodálkozás mellett, hogy a tudományos tanácsok dacára sem mozdul ki a szekér!
Seprődi tanár úr most megint a megsülyedt
szekérhez idéz bennünket. Ismét meg akarja
állapítani tudományos módon, hogy az otthagyott út az igazi, hogy a sok kátyút átgázolni nem is olyan nehéz és hogy az tíj
útakon elért eredmény „nem érvényes".
Nem tudom, vájjon csakugyan komolyan
hiszi-e ezeket, vagy csak, amint mondja i s : a
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kérdés tisztázásához akar hozzájárulni. Akármelyik eset áll is fönn, elismerés illeti meg
azért, mert a vitát megindította; és én külön
is őszinte köszönetet mondok neki, hogy cikkében munkámról megemlékezve, alkalmat adott
a köztünk már régebben fönnálló nézeteltérések tisztázására. így legalább az összes előnyök és hátrányok szembeállításával módunkban lesz a két módszer között a döntő csatát
előkészíteni s talán kikényszeríteni.
Ennek a végső mérkőzésnek pedig nagyon
is itt volna már az ideje! Fogjunk hát hozzá
a tisztázáshoz!
Az abszolút-módszer védelmében Seprődi a
többi között azt mondja a zenetudományról:
„Merem állítani, hogy a mennyiségtannál, fizikánál és bölcsészeinél határozottan könnyebb."
Azt hiszem, igaza is van; de ez kevés vigasztalás az elemi iskolai tanulónak mindaddig,
míg a fizikát és bölcsészetet kötelező tárgyul
föl nem veszik az ő iskolájuk tantervébe is.
Addig talán jó is lenne várni nálunk a zene
tudományos, elméleti részének tanításával, jóllehet Seprődi olyannak mondja a relatív-módszer eljárását, mint „amikor a mennyiségtanból
tudja a tanuló valamely tétel levezetésének
mechanikus egymásutánját, de, hogy mit miért
csinál, mi miért történik, egyáltalában nem
érti".
A hasonlat egy kicsit sántít. Bizony meg
lehet a relatív-módszer mellett is értetni a gyermekekkel, hogy „az a sok ákom-bákom-jegy"
jobbára a hangszeren játszóknak szól, és mivel
ők csak énekelni tanulnak, hát nem sok közük
van hozzájuk. A népiskolai énektanításnak tisztán az éneklés a célja s nem egyúttal az is,
hogy egyéb hangszer tanulására
előkészítsen!
Az egyes tárgyak tudományos alapjából csak
annyit szabad az elemi iskolában tanítani,
amennyi föltétlenül szükséges, mert különben
úgy járhatunk, mint a régi tanterv idejében
a nyelvtanítással, amikor elemezni tudtak úgyahogy tanulóink, de helyesen írni és beszélni
nem.
Vájjon értékesebbé válik-e a dal, ha az
énekesnő minden hangnál tudja, hogy melyik
hangnemben mozog ? Az előbbi megokolással
akár összhangzattani ismereteket is kívánhatnánk az elemi iskolás gyermektől, mert ezek
nélkül sem érti meg egészen, hogy „mi miért
történik".
Talán jó volna valamit hagyni a középiskoláknak is! Mert ott még ma is csak ölbedugott kezekkel nézik a mi erőlködéseinket s
még azt sem teszik meg, hogy a mi munkánkat átismételnék, nemhogy továbbépítenének
rajta!
De menjünk tovább.

5

Elismeri Seprődi, hogy a relatív-módszer
„világszerte ellenállhatlan erővel törtet előre
s készül kiszorítani minden más módszert;"
„terjesztésére külföldön egyesületek és propagandák alakultak;" „könnyen lehet vele eredményt elérni és ez a könnyűség csakugyan
nem babona;" „a tanulók vígan éneklik nem
csupán a tantervben kijelölt három kereszttel
és három (j vei jelzett dallamokat, hanem az
5 — 6 előjeggyel ellátottakat is". Vájjon mindezek nem ejtették gondolkodóba? Mit mutathat föl ezekkel szemben az abszolút módszer?
Ha talán nem tudná, én megmondom : csupán
csak azt az egyetlen, de megdönthetlen igazságot, hogy eddigi uralma volt az elemi iskolai énektanítás
kerékkötője!
Szememre hányja Seprődi, hogy olyat tanítok, ami ellenkezik az igazsággal és a zenetudománnyal, amikor állítólag azt mondom,
hogy „az előjegyzések csupán a do megállapítására valók s egyébként számba sem kell
venni őket;" továbbá, hogy „a kettős kereszt
és [> az éneklésnél csak egyszerű felemelő- és
leszállítójeleknek tekintendők". Az első hivatkozás hiányos s ebben a formában igaza is
volna. Valószínűleg felületesen nézte meg. Az
eredeti szöveg a következő: „Az előjelzések az
éneknél csupán csak a do helyének megállapítására valók s az énekes egyébként figyelembe
sem veszi őket." Ez pedig egészen mást jelent;
pótlásul legfeljebb azt kell még megjegyezni,
hogy a könyv a relatív-módszer szerint haladóknak készült s így csak azoknak szól a
megjegyzés. Hogy pedig a második hivatkozás
miért ellenkezik az igazsággal és zenetudománnyal, azt nem értem. Hát a kettős kereszt
és kettős
nem épen úgy fél lépcsővel emeli
vagy szállítja le a létraszerű hangot, mint az
egyszerű kereszt és ? Hisz a relatív- módszer
szerint éneklők csak a létraszerű hangoktól
való eltérésekre kötelesek ügyelni!
Tulajdonképen még az általános zenetudományban is szó fér ahhoz, hogy pl. c:is-mollban a fisis hang kettős keresztjéről helyesen
tanítják-e azt, hogy az f hangot egy egész
lépcsővel emeli fel, mikor abban a hangnemben az f elő sem fordul!
Állítja továbbá Seprődi, hogy „. . . az értelmetlen do szótag és társai mögött nincs semmiféle térbeli kép, ami a hallásbeli képzetet elősegítené. Ami van, az a vonalrendszertől van." Igazán furcsa! Hogyan lehet,
hogy ami nincs, az mégis van s ami van,
az nincs? Az „érthetetlen" és „idegen szót a g o k é n á l nem is beszélek bővebben, mert
erre már megfeleltem vezérkönyvem egyik
cikkében, ahol a két módszert összehasonlítottam. Kár, hogy Seprődi nem olvasta el, noha
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módjában lett volna. Ami pedig a hangképze •
tek felkeltését illeti, arról talán nem árt egy
kicsit körülményesebben beszélni!
Kétféle hangképzet van a zenében: abszolút,
amelyik a hang valódi helyzetét, magasságát —
és relatív, amelyik pedig az alap- vagy más
hangokhoz való viszonylagos távolságát segíti
megállapítani. A vonalrendszerhez fűződő hangképzet is relatív ugyan, de annak csak tökéletlen alakja, amelynek segítségével meghatározhatók pl. a harmad, ötöd, stb. hangközök,
de semmiféle tájékozást sem nyújt arra, hogy
azok nagyok-e, kicsinyek-e, tiszták-e vagy
szűkítettek.
Érdekes, hogy az abszolút módszer ezt a
tökéletlen, relatív hangképzetet használja fél az
énektanításnál s azért van szüksége a zeneelmélet elemeire, hogy a hiányos meghatározást
annak révén kipótolhassa!
Már a relatív-módszer hangképzeteinek erre
nincs szükségük. A hangoknak az alaphanghoz és egymáshoz való viszonya pontosan meg
van határozva és minden hangnemben ugyanaz:
tehát a C-dúrban megszerzett hangképzeteket minden hangnemben egyformán fölhasználhatja s nem kénytelen ugyanazon dallamhangokat annyifeleképen elkeresztelni, ahányféle
előjegyzésű hangnemet ismerünk.
Az abszolút hangképzetek megszerzése —
bármennyire fájlalja is Seprődi — nem lehet
feladata a népiskolának, mert az éneklés (még
a hangjegyről való is) nem az abszolút hangmagasságok eltalálásán alapszik, hanem a relatívon! Bizonyítékul fölemlítem, hogy a legjobban kiképzett énekesek: az operaénekesek féle
(és most nagyon udvarias voltam!) nem képes
az abszolút hangmagasságokat pontosan meghatározni, pusztán a hallás segítségévél. Es ez
természetes is, mert az abszolút hallás finomsága, ha javítható is, de határozottan külön
tehetségnek tekintendő.
Ismerek jó zenészeket (és nem is kell meszsze mennem értük), akik képesek hallás után
bármely dallamot tetszés szerinti hangnemben
leírni, tekintet nélkül arra, hogy ez a leírás
alatt milyen hangnemben mozog; képesek arra
is, hogy pl. egy többszólamú zenedarabot
ugyanígy lejegyezzenek az utolsó hangig, de
a zenedarab hangnemét pontosan megállapítani nem tudják pusztán csak a hallás segítségével. És mégis azt hiszem, hogy énekbeli
tudásukat még Seprődi is elegendőnek tartaná
az elemi iskolában.
A továbbiakban ismételten azt állítja Seprődi,
hogy: „A do és a mi magában semmiféle hangérzetet nem kelt és e tekintetben semmivel
sem áll előbb a la szótagnál." Hát nagyon
csalódik. Megengedem, hogy Seprődinéi, aki
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csak elméletileg ismeri a szolmizálás módszerét,
sőt még talán az abszolútét is, így áll a dolog; de helyes vezetés mellett bármelyik normális hallású elemi iskolai tanuló képes leénekelni * a saját hangkörébe eső, egymás mellé
írt hangnevekkel jelzett dallamot. Tessék csak
megpróbálni! Hogyan volna ez lehetséges a
hangnevekhez fűződő hangképzetek nélkül ?
Különben vezérkönyvem I. részében is megtalálható, hogy a tanulók az ú j hangok ismertetésénél először is a hangképzeteket kapcsolják
össze a hangnevekkel
(a hangkülönböztetési
gyakorlatoknál) s csak azután kapcsolják azokat a hangjegyekhez is.
Hogy a szolmizáló - tankönyvekben aránylag
olyan sok a technikai gyakorlat, az nem a
módszer, hanem a szerzők hibája. Ez a vád
különben, azt hiszem, egyenesen nekem szól,
mert gyakorlókönyvem I. füzetében az egy
hangkörbe tartozó gyakorlatokat mind egy
csomóba írtam, arra számítva, hogy az anyagfelosztás alkalmával a tanító a megfelelő dalokat úgyis közbe fogja szőni. Ettől a csoportosítástól azonban, épen hasonló félremagyarázás
miatt már a II. füzetnél elállottam s a jövő
szeptemberre az ú j kiadásnál az I. füzetet is
át fogom dolgozni hasonló modorban.
A technikai gyakorlatok sokaságából vont
következtetés is hibás ilyenformán, t. i., hogy
azok nem a dallamok, hanem a szótagok begyakorlására valók.
Nem felel meg a valóságnak az sem, hogy
„ennek a módszernek a könnyűsége csak addig
tart, amíg egészen primitív hangmenetekről és
rendes, diatonikus hangsorban mozgó dallamokról van szó"; továbbá, hogy mihelyt a
dallam a rendes menetből kitér és fellépnek a
gramatikus hangok, ennek a módszernek a
könnyűsége azonnal csütörtököt mond s egyszerre nehezebb lesz az abszolút-módszernél. A
cáfolat egyszerű: ha könnyen és biztosan eltalálhatok a diatonikus hangsor egyes hangjai
ezzel a módszerrel, sőt, amint Seprődi sorai
közül kiolvasható, könnyebben, mint az abszolút-módszer segítségével: akkor az eltérések is
könnyebben és pontosabban találhatók el, mert
az alap, amelyre az énékes támaszkodik,
biztosabb.
A relatív-módszer legerősebb fejlődése idejében sokféleképen iparkodott megoldani a különböző hangnemek és átmenetek kérdését.
Még ma is akad olyan szolmizáló, aki pl. F durban is áo-nak mondja a c-t és leszállított
szi-1 énekel a b hangnál. Olyan is akad, aki
ezzel épen ellenkezőleg, akkor is áthelyezi a
do-1, mikor arra semmi szükség sincs, mint
pl. a Seprődi által felhozott esetben. 0 ugyanis
azt kérdi, hogy „mit csinál a szolmizáló-mód-
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szer, ha a dal első sora C-dúrban mozog, de közönségre. Budai István főjegyző az egyesület
a második már G-dúrban, a harmadik pedig harmincéves történetét ismertette, ama nagyobb
ingadozva előkészíti a negyedik sor visszatéré- j munkájából való kivonatban, mely az egyesület
sét a kezdő hangnembe ?" Hogy őszinte legyek, harmincéves jubileuma alkalmából rövid időn
biz az semmi különöset! Még a füle-bojtját belül nyomtatásban fog megjelenni. Sok fáradsem mozdítja, csak énekel szépen tovább, anél- ságot igénylő dolgozatáért az előadót a díszközkül, hogy az átmenettel törődnék. Legfeljebb, gyűlés jegyzőkönyvi elismerésben részesítette.
ha egy fis hang a többi közé keveredik, akkor Szabó József egyesületi pénztárnok szép beszéd
a rendes fá hang helyett fölemeltet énekel. Es keretében bejelentette, hogy az egyesület, a mai
vájjon minek is kutatgatná az ilyen apró-cseprő nap emlékét megörökítendő, Hidasi Sándor kir.
átmeneteket, mikor még erősebbektől sem ijed tanfelügyelő nevét viselő 2000 koronás alapítmeg, épen a már megszerzett biztos alapra ványt tett az ungvári Tanítói Otthon javára.
támaszkodva! Hát nem ugyanazon hangokból A közszeretetben álló kir. tanfelügyelő megáll a G hangsor, mint a C, leszámítva az egy hatottan köszönte meg a tanítóság szeretetének
fis-1? Miért kellene a szegény elemi iskolás e szép megnyilatkozását, biztosítva őket, hogy
gyermeket még a hangnemekkel is rémítgetni, mint eddig, ezután is a tanítók igaz barátja
mikor azok nélkül könnyebben éri el a kitű- és munkatársa marad. A díszközgyűlés utolsó
zött célt. Még azokat is az elemi iskola emész- érdemleges tárgya Marosi Mihály ig.-tanítónak
tesse m e g ? Vájjon mi marad akkor a közép- határozati javaslata volt, a „Tanítók Házában"
iskoláknak ?
levő 2000 koronás alapítványnak 3000 koronára
Abban azonban teljesen igazat adok Seprődi- leendő kiegészítése tárgyában. E határozati javasnek, hogy „nincs más segítségünk, mint a lat egyhangú elfogadása után Lőrincy Jenő altanító- és tanítónőképző-intézetek énektanítá- ispán intézett szép beszédet a tanítósághoz,
sának minél szigorúbb és lelkiismeretesebb ellen- buzdítva őket a további kitartó munkára. A díszőrzése és a tanítók számára minél többször és közgyűlés bezárása előtt, Minay Lajos indíttöbb helyen rendezett szünidei tanfolyamok". ványára határozatilag kimondatott, hogy a gyűlésen
Csak azt kell még hozzátennünk, hogy a tan- elhangzott beszédek a jegyzőkönyvbe, mint amely
folyamok közül egyedül a relatív-módszer alap- maradandó emléke lesz a jubiláris közgyűlésnek,
ján rendezettektől várhatunk igazi sikert, mert teljes egészükben vétessenek fel. Majd, az elnöki
az egyes tanítók több évre terjedő tanfolya- zárszó után, a díszközgyűlés a Szózat eléneklésével
mon, épen a kiképzésre várók sokasága miatt, véget ért.
nem vehetnek részt; már pedig az abszolútmódszer ilyen körülmények között föltétlenül
kevésbé használható, mint a relatív.

Egyesületi élet.
— Az Ungvármegyei általános néptanítóegyesület jubiláris díszközgyűlését f. hó 11-én
tartotta meg Ung vármegye székházában, Ungvárt,
az egyesület harmincéves jubileuma alkalmából.
Zsúfolásig megtelt a vármegyeháza nagyterme a
tanítók munkásságát rokonszenvei kísérő közönséggel, melynek soraiban ott láttuk Fireák Gyula
gk. püspököt, Sztáray
Gábor gróf főispánt,
Lőrincy Jenő alispánt, Hidasi Sándor kir. tanfelügyelőt, Szűcs István ref. esperest, Benkő
József rk. esperest s a vármegye és város több
előkelő s vezető emberét. A díszgyülés a Himnusszal kezdődött. Ezt Takács László egyesületi
elnök elnöki megnyitója követte, mely után
Budai István főjegyző indítványára elhatározta
a közgyűlés, hogy Apponyi Albert gróf minisztert, Tóth János államtitkárt és Halász Ferenc
miniszteri tanácsost táviratilag üdvözli. Ezután
Szabó Albert ig.-tanító, a Gyöngyösi irodalmi társaság tagja, az egyesület harmincéves jubileumára
írt ódáját szavalta el, mely mély hatást tett a

Egy félórai szünet után kezdődött a szokásos
tárgysorozattal az évi rendes közgyűlés, melynek
legkiemelkedőbb pontja Grigássy Károly ig.-tanító
„Megfelel-e az egyhuzamban való tanítás a nép
gazdasági érdekeinek és a pedagógia követelményeinek?" című értekezése volt. A nagy tanulmányra valló értekezést, melyben a szerző az
egyhuzamban való tanítás ellen érvelt, mindvégig
érdeklődéssel hallgatták. Ezután egynéhány kebelbeli ügy elintézésével az évi rendes közgyűlés is
véget ért. A közgyűlést 200 terítékű banket
követte, este a városi színházban az ungvári
műkedvelő-társaság és az állami iskola tantestülete
telt ház előtt „A harang" című színművet adták
elő, a „Tanítói Otthon" javára szép erkölcsi és
anyagi sikerrel.

— Az 0. P. I. E. bácsbodrogniegyei köre
november 7-én tartotta meg választmányi gyűlését,
a választmányi tagok élénk érdeklődése mellett.
Egyhangúlag, nagy lelkesedéssel szavazott jegyzőkönyvi elismerést a választmány
Nemessányi
áll. polg. leányiskolái igazgatónak, ki november
6-án ülte meg igazgatóságának 25 éves évfordulóját. A választmányi gyűlés ugyan a közgyűlés előkészítéséül szerepelt, de élénk viták
hangzottak el úgy a polg. isk. reform, a fizetésrendezés, mint a nemzetiségi vidéken működő
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zöljük még ezt?) — F. B. Osztró. A tanítói lakást
az iskolafenntartó köteles mindenkor megfelelően
rendben tartani. Fölötte erőszakolt ós meg nem okolható tehát az iskolaszéki elnök azon érveiése, mintha
az iskolafenntartó ezen kötelessége csak tanítóváltozás
eseteiben újulna meg. Különben, bár huza-vona után,
az ön lakását rendbehozták s a fizetés költségét kifizették : ön tehát ne fárassza magát azzal, hogy a
fölmerült kiadás fedezésének dolgát dűlőre juttassa.
Tegye ezt meg az elnök, ki bármennyire is bizakodik
vélt igazában, fölebbezés esetén tapasztalni fogja, hogy
felfogása mennyire tarthatatlan. — A. K. Ercsi. 1. A
gazdasági tantárgyak tanításával megbízott tanító
(tanítónő) pótléka az Utasítás 77. § a értelmében a
nyugdíjba beszámít. '2. Jelenlegi díja állami szolgáTanítók tanácsadója.
latba való kinevezés ós a gazdasági tárgyak tanításával
Dg. 1. Ha ön véglegesített tanító, akkor a nagy szün- való megbízatás esetében leszállana 100 K-ra. Ha meg
időre is kijár a fizetése, még az esetben is, ha nyilat- nem bízatnék, az állam ezen veszteségeért nem kárkozatot adott, hogy erre az időre nem követel fizetést. pótolná. Egyéb különleges díjazás nincs. — Értesítők.
Forduljon a közig, bizottsághoz, amely a törvény Az új Értesítő-Könyvecskék használata tárgyában kirendelkezéseinek érvényt fog szerezni. 2. A lakáspénz adott pótrendelet szerint ezeket azon tanulók részére
előleges negyedévi részletekben fizetendő, a tanító is ki kell állítani, kik előzően is állami iskolát látokezéhez. — L. K. Vacsa. 1. A törvényt katonáék gattak. A megelőző osztályokról pzőló értesítők az új
helyesen magyarázták és alkalmazták. Csak a rendes könyvecskébe át nem vezetendők, hanem a megfelelő
tanulónak van joga arra a kedvezményre. 2. A lapon jelzendő, hogy a múltban végzett osztályok
törvényben megállapított lakásra vagy lakáspénzre értesítői a régi könyvecskében foglaltatnak. — S. F.
van joga. A díjlevélnek a törvény rendelkezései- Az elemi népoktatás ingyenességéből eredően igényelvel ellenkező részei érvénytelenek. Forduljon panasz- hető segélyezések ügyében addig nem nyilatkozhatunk,
szal a közigazgatási bizottsághoz. — M. 1. Ha iskola- míg a végrehajtási Utasítás ki nem adatik. Annyit
fenntartója vonakodik díjlevelét kiadni, forduljon azonban megjegyezhetünk most is, hogy ott, ahol a
egyházmegyei főhatóságához, vagy a közig, bizottság- tandíjak a tanítói javadalom kiegészítésére fordíttathoz. 2. Díjlevélszerűleg megállapított fizetését követelje. tak, az elvonás folytán járó kárpótlás összege nem
Ezt az iskolafenntartónak az ön közbejötte nélkül kell lehet magasabb, mint amennyi a javadülmi jegyzőbeszedetnie. Járandóságait az iskolafenntartó még könyvben biztosíttatott és amely összeg a nyugdíjakkor is tartozik önnek hiánytalanul kiszolgáltatni, igénybe beszámíttatik. — P. Gy. Ptár. A tanító a
amennyiben azt egyes felek nem fizették volna be. használatra adott lakást vagy az ahhoz tartozó mellékHa a megszabott időben nem kapná meg illetményeit, épületeket csak az iskolafenntartó engedélyével adforduljon a hátrálék behajtása iránt a főszolgabíróhoz. hatja haszonbérbe. — Közs. tanító. A közhatósági
3. Aligha lehet rajta segíteni, mivel a bérbeadás az kezelés alatt álló és tudományos, közhasznú vagy
egyházmegyei főhatóság jóváhagyásával történt. Tessék jótékony intézetek céljaira szolgáló kertek és tanítási
ügyvéd tanácsát kikérni. 4. A lakást és a lakáspénzt célokra szolgáló fa- és szőlőiskolák az 187-5. évi VII.
egyidőben nem élvezheti; vagy az egyiket, vagy a t.-c. 5. §-a alapján földadó alól mentesek ugyan, de
másikat. — R. Gy. Az I. osztályban a „20" számkör ezen meghatározás alá nem vonhatók a tanítók haszvan előírva. — Sz. L. Cssztiván. A mulasztókat a
1
naplóból az illető osztálytanító íija ki és szolgál- nálatára adott 4 hold kertek. Az állami iukolák számára
kiadott
Utasítás
szerint az állami tanítók által
tatja be az igazgató-tanítónak. — R. A. Bkös.
1. Nem olvasta el lapunk e rovatában a minisztérium- haszonélvezett kert, szántóföldek után kirótt adókat
nak több ízben ismertetett azon elvi állásfoglalását, a haszonélvezők tartoznak megfizetni. — F. I. 1. Ha
amelyet az államsegélyes tanítók lakáspénzeinek meg- tartózkodási helye közigazgatásilag a megnevezett közállapítása tekintetében alkalmaz. Ha idejében megtette séghez van csatolva, akkor jogos igénye van ugyanoly
volna a szükséges lépéseket, nem szenvedett volna fizetésre és lakpénzre, mint a központban levő taníanyagi károsodást, ami most már nagyon is valószínű. tóknak. 2. Tessék az építés dolgában a tanfelügyelőÚtbaigazításául annyit közlünk, hogy kérvényben ke- ségnél ajánlatot beadni; a mintaterveket ott rendelresse meg az iskolafenntartót a törvényszerű lakáspénz kezésére bocsáthatják. — V. V. Kapta. Az iskolaós kertilletmény kiszolgáltatására és amennyiben ezt' fenntartóhoz kell fordulnia a. tett ígéret beváltásáért
nem adja meg, a határozatot fölebbezze meg a közig, és csak akkor kérje a tanfelügyelőség beavatkozását,
bizottsághoz, ennek esetleg kedvezőtlen döntését pedig ha ezen lépése eredményre nem vezetne. Azt terméa minisztériumhoz. Ha az iskolafenntartó érdemben szetesen mi nem tudhatjuk, vájjon ön a kikötésnek
nem intézné el kérvényét, avagy nem is válaszolna, megfelelt-e és hogy ennek alapján jogosan kívánhatja-e
emeljen panaszt a közig, bizottságnál 2. Az alap- véglegesítését? Megjegyezzük, hogy az 1907. évi
szabályok az alispán útján a belügyminisztériumhoz XXVII. t.-c. csak bizonyos részeiben vonatkozik a
terjesztendők, jóváhagyás végett. — IJ. I. Nknzsa. Igaz, magánosok által fenntartott elemi iskolákra. — K. I.
hogy az Utasítás e kérdésben kifejezetten nem rendel- Egbegy. Az iskolaszék címére érkezett leveleket az
kezik, de a növendékek vallásos és erkölcsi nevelése iskolaszéki jegyző csak az elnök felhatalmazása alapján
érdekében kiadott rendeletekből (ilyet közelebb is veheti át és bonthatja fel. — Tájékozatlan. Szívesközöltünk) megállapítható, hogy a tanítók a gyerme- kedjék az 1907. évi XXVII. t.-c. végrehajtása tárgyákekre a templomban is kötelesek felügyelni s őket ban kiadott Utasítást megszerezni, mert terünk nem
oda elkísérni. — G. Gysztmlós. Ha a tanító fizetés- engedi, hogy fizetéskiegészítési államsegély kérelmezése
kiegészítési államsegélyt élvez és az iskolafenntartó tekintetében minden részletre kiterjedő tájékoztatást
anyagi helyzete kedvezőbben nem alakult, az évötödös adjunk. — M. K. I). Az irodaátalány megállapítására
korpótlék kérvényezésénél csupán a tanító szolgálati vonatkozó rendelkezés csak az állami és községi elemi
bizonyítványai mutatandók be. (Ugyan hányszor kö- népiskolákra vonatkozik. Az átalányok ezeknél a soraiban megjelölt összegig terjednek.
testületek fárasztó munkásságáról. Kárhoztatja a
választmány, hogy a reformot nem igen tartja
az igazgató-tanács napirenden. A választmány a
következő indítványokat fogadta el: A polg. isk.
tanárai, tanítónői kapják meg az igazgatói címet
s legyen fizetéstöbbletük 400 korona. A polg.
isk. ügyosztályba polg. isk. tanárt nevezenek ki.
A miniszteri iskolalátogatók hiv. jogkörrel ruháztassanak fel. illetőleg 12 főigazgató nevezztessék
ki. A közgyűlés 1910 május 8-án Obecsén lesz.
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SZÉPIRODALOM.
Emlékek.

Hajnali képek.

E g y szál virág s egy re'gi nóta
Összesimulva sok év óta
Húzódnak meg egy könyvlapon;
I t t látom őket eltemetve,
Egymást szomorún átölelve,
Ahogy a könyvet forgatom.

Az álomvárak csöndje még köröttem.
Korán ébredtem fel, nagyon korán.
Döbbenve nézek álmaimra innen,
Az álmaimra, életemre tán.

S előttem sorban elvonulnak
A tüneményes régelmultnak
Eltitkolt édes álmai . . .
S a dalt, amit más nem hallhatott,
S az eltűnt szűz virágillatot
Érzem szívembe szállani.
Hazug szavak fülembe csengnek . . .
Az üdvöt vélem végtelennek,
S a szívem egyre altatom:
Nem érzek mást, csak boldogságot,
Nem látok mást, csak dalt, virágot,
— S egy könnycseppet a könyvlapon.
Polónyi
Antal.

Künn őszi hajnal. Eső verte, ázott —
Alvó szívembe' titkos szerelem.
Jönnek tűnt képek: — házak, állomások,
Utak, — felhők a mély, borús egen.
S egy zárt szoba parfűmös, néma csöndben,
Az ablakban egy régi, szőke lány.
Valaha láttam, — láttam s tovamentem.
Alom. Bámulva, szívszorongva érzem:
Az életem egy örök titka mélyen
S titkos-tisztán szeméből néz reám.
László
István.

Kántor, a díjnok.
írta: Szetnere

Ch/öryy.

I.

Őszi ének.
Szelíden jő az őszi
Múlásról s halálról
Elsápad rá minden
Virág hervad, levél

szél,
beszél.
s remeg,
pereg . . .

S ki a múláson keseregne,
Hol a csalogány, hol a fecske ?
Megsejtve a vészt, hűtlenül
El messze, délre most repül.
Hervadó tájék, véled érzek!
O h ! nékem is szól az az ének,
Amelyre ékességedet:
Zölded, virágod leveted.
S midőn zörgő harasztba 1 járok,
Hol nem rég nyílt ezer virágod,
Mint hágy el, búsan érzem én,
Egy- egy öröm, sok-sok remény.
Ifjúságom s a pajkos jókedv,
Mint a dalos madárka téged,
Oly hűtelenül elhagyott.
Hervadt táj, testvéred vagyok!
Csatáry

Alajos.

Olyan volt Kántor Boriska, midőn az édesanyja boldogabb hazába költözött, mint a láp
lilioma. Hószín virág a lelke, de vérmérsékletének a gyökere belenyúlt az iszapba, amelyet
az Elet a vele küzködők táborának juttat osztályrészül s amelyben csak az egész erősek,
Istenben bizakodók képesek magukat fenntartani.
A Kántor Boriska édesapja elmerült benne.
Nagyon jószívű ember volt, imádta gyengécske,
hervatag feleségét s viruló kislányát, tehát lopott.'Mert a szíve nem bírta elviselni, hogy
éhezzék a családja, holott díjnoki fizetéséből
nem futotta a mindennapi kenyérre . . . Tehát
l o p o t t ! Persze ügyetlenül, mert a szegény ember
mind ügyetlen, különben nem lenne szegény.
Jól, szépen csak a boldog gazdagok tudnak
lopni. N e m épen pénzt, vagy ékszert, mert az
ilyesmit üldözi a törvény, de minden egyebet,
ami értéket képvisel. A gyáros ellopja alkalmazottjai munkaértékét, a kereskedő vevője
bizalmát, az iparos munkája minőségét . . .
Lopnak, lopnak! . . .
Kántor József csak egy százast lopott. Persze
becsukták érte.
A felesége meglátogatta a börtönben, jól kisírta magát hű párja ziháló kebelén, megvigasztalta, elbúcsúzott tőle, aztán hazament és így
szólt a leányához:
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— Boriska, én most nemsokára meg .fogok
halni, de azért egy csöppet se félj. Ügyes,
erős leány vagy, bírod a munkát, nem úgy
mint az anyád. Csak azt kötöm a lelkedre,
hogy tiszteld apádat s gondját viseld, ha kikerül a börtönből, mert miattunk került o d a . . .
Harmadnap meghalt.
Negyednapra már lépcsőt súrolt Boriska . . .
Hol lépcsőt súrolt, hol a házmester úr kisfiát
mulattatta. Ha nem jól mulattatta, nem bohóskodott, nevetgélt neki az ínye szerint, pofot
kapott a házmesterné asszonytól. De azért eleresztették házmesterek az anyja temetésére.
Ott sírhatott, sírt is eleget, ameddig el nem
fogytak a könnyei . . . Aztán megint nevetnie
kellett. A házmesterné megkövetelte tőle, mert
olyan természete volt a kisfiának, hogy váltig
bőgött, ha únta magát.
Ám mindössze három napig bírta ki Boriska
ezt a szolgálatot. A negyedik napon elfogyott
a nevetése is . . . Félt a veréstől. Elszökött . . .
Nem tudta, hogy mit szokott egy tizenhétéves
leány az ő helyzetében csinálni, egészen a szívére bízta magát. Kinyitotta a szemét, megnézett mindent, ami az utcán körülötte történik,
de azért nem igen tudott volna magának számot adni arról, amit látott.
Igazában csak akkor kezdett eszmélni, midőn,
hogy hogy nem, egy ezüstös szárnyú, fehér
angyalt látott alig öt lépésnyire maga előtt.
Az angyal intett neki, hogy kövesse és a temetőbe vezette ő t . . . Ott hirtelen fölrebbent
s magára hagyta Boriskát.
Azért egészen elhagyatottnak nem érezte
magát a leányka. Hiszen tudta, hogy nem lehet
messzire az édesanyja, s a fehér és vörös márvány-sírkeresztek is sokkal barátságosabbaknak
tetszettek neki, mint az emberek. Nagyon örült,
hogy a temetőbe vezette az angyal . . .
— Mama! — kiáltott fel boldogan, midőn
ráismert arra a frissen hantolt kis kupacra,
amely édesanyját takarta . . .
Nem hiába örült a mamájának: az legott
kikelt a sírjából leánya hívó szavára, megölelte,
megcsókolta s — úgylátszik a földalattiaknak
földfeletti az erejük — ölbe vette, akárcsak
egy kisbabát, nagy, szálnövésű, egyetlen magzatát. Aztán elkezdte korholni, csendesen,
anyásan:
— Miért jöttél ki hozzám, te engedetlen
rossz kisleány ? "Velem úgysem lakhatsz ezentúl,
neked még sokáig kell dolgoznod, szenvedned,
míg a mennyek országába beeresztenek... Eredj
csak vissza a gazdáidhoz, ahonnan megszöktél,
kérj tőlük bocsánatot s ha elkergetnek, kopogtass be másutt, mindaddig, amíg új szolgálatot
nem kapsz . . . És légy víg és légy erős, mert
édesapádnak még szüksége lehet reád . . .
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Boriska szó nélkül engedelmeskedett a mamájának. Miután a házmesterék nem akarták
visszafogadni, bement a szomszéd házba s az
első ajtón bekopogtatott . . .
— En egy szegény árva vagyok, alig egy
hete hogy meghalt az édesanyám, éhes vagyok,
szolgálatot keresek . . .
Elkergették. Elmondták csavargónak, cégérnek. így járt a következő házban is. Bekönyörögte magát utcahosszat mindenüvé, de senki
sem akarta befogadni.
Elfáradt. Elszédült az éhségtől. Hogy el ne
essék csúfra, belekapaszkodott egy utcai lámpába; megölelte a hideg vasat.
Egy rendőr épen arrafelé cirkált: megkérdezte tőle, miért csavarog az utcán, miért nem
megy haza ? Boriska megijedt a szigorú férfiútól, el akart szaladni, de már nem volt jártányi
ereje sem: egy pár lépés után, mint valami
puha rongy összeesett. A mentők szedték fel.
Kórházba került. De csak egy napig maradt
ott; jóllakatták és újra kikergették az utcára.
Akkor már nagyon félt Boriska az emberektől. Föltette magában, hogy nem folyamodik
többé hozzájuk — úgyis hiábavaló, — inkább
valami újabb csudára vár . . . Hátha ismét megjelenik neki az ezüstös szárnyú angyal. Persze,
most már nem fogja őt a temetőbe követni,
egész őszintén meg fogja neki mondani, hogy
megtiltotta az anyja, hogy hozzá kijárjon . . .
Munkát fog tőle kérni . . .
Az ezüstös szárnyú angyal nem jelent meg
többé Boriskának, de a csudára nem hiába
várt a leány.
Egy utcasarkon hirtelen elébe került az ördög. Nem volt ijesztő, inkább nagyon tetszetős
volt a külseje. Boriska csak abból tudta meg,
hogy kivel van dolga, amit tőle kért. Azt kérte
tőle, hogy adja el neki a lelkét, világ jó dolga
lesz, amíg él. Selyemruhában fogja járatni, rózsavízben fürdetni, becézni, kényeztetni fogja.
Boriska először azt felelte neki, hogy ő dolgozni akar, mert az anyja azt parancsolta és
mert az apjának, aki most a börtönben ül,
még szüksége lehet reá.
Az ördög nevetett a leányka naívságán.
Addig-addig beszélt, míg elszédítette. Különösen azzal győzte meg, hogy édesatyjával csak
akkor fog jót tehetni, ha jó módban lesz maga
is. Egy szegény munkásleány az atyjának csak
terhére lehet.
Boriska beleesett a verembe. Az apjára
gondolt és eladta az ördögnek a lelkét. Megkapta a selyemruhát. Puha, bársonyos fészekbe
helyezte el a csábítója, kényeztette, becézte,
elhalmozta pénzzel, ékszerrel, minden szeszélyét
vakon teljesítette.
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H.
Boriska boldog volt. Nem félt többé az emberektől, mert amióta gazdag lett, szeretettel
és tisztelettel bántak vele az emberek. Bámulták és kezet csókoltak neki. Ami nem csuda,
mert gyönyörű hímes pillangóvá bontakozott
ki a jólétben. Beillett volna királynénak is . . .
Pompásan fejlődött a régi nyomorúság és babona által lenyűgözött értelmi készsége is.
Naívsága teljesen elhagyta idővel. Rajongó
képzeletvilágának ezernyi bizarr összefolyó színe
eggyé vált új élete világításában: rózsaszínűvé.
Hovatovább teljes reálizmussal jegeeedtek ki
agyában régi gyermeklelkének bizonytalan ösztönei. Képzetei tudattá erősödtek, sejtései valósággá. Egy pár hónappal ezelőtt még hitet
mert volna rá tenni, hogy az a fehér angyal, aki
őt anyja sírjához vezette, igazi angyal volt, az
ég lakója, s hogy az édesanyja valósággal kikelt a sírjából, hogy ez ölébe vegye őt. Akkor
még hallotta az angyal szárnya suhogását,
érezte az édesanyja szíve melegét. . . Most már
tisztában volt azzal, hogy megtévesztették az
érzékei, egy csalóka látomány űzte vele játékait . . . A csábítója sem volt neki többé az,
akinek eleinte nézte: az ördög, hanem egy
csinos, könnyelmű s jószívű fiatalember, akitől
lehetetlen félni, mert csupa szeretettel teljes a
szíve. Boriska inkább nagyon is megszerette
őt. Idővel úgy beleolvadt a lelkébe, hogy eltalálta még a titkos gondolatait is. Rég kibékült az élettel, de azért nem törődött a
világgal, csak neki élt. Tudta, hogy törvénytelen, sőt bűnös volt a viszonya, de cseppet
sem bántotta lelkismeretét ez a tudata. Biztosra
vette, hogy az édesanyja az égben meg fog
neki bocsátani. Azt is természetesnek találta,
hogy atyja, — annak fejében, hogy törődött
válláról leveszi az élet terhét, ha majd kikerül
a börtönből — csak hálát érezhet iránta. A
jólétben, a gyönyörök között elsatnyult az erkölcsi érzéke; ítélőképessége meghibbant. Erőt
vett rajta a moral insanity.
III.
Kántor Józsefnek, midőn kikerült a börtönből, első dolga volt, _ hogy megkeresse az ő
egyetlen leánykáját. LTgy képzelte, hogy valami
egyszerű külutcai házacskában fogja megtalálni,
tiszta, önérzetes szegénységben, a léttel való
küzdelemben elfásult emberek között. Szíve
tele volt a viszontlátás forró vágyaival, de az
agya már nyugtalan, megtelt aggodalommal,
sötét sejtelmekkel . . . Hátha szűzies büszkeségében meg fogja tagadni az ő vére, testének,
lelkének egyetlen sarjadéka, százmilliók között
az egyetlen élő lény, aki Isten rendelése szerint
hozzá tartozik.
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Egész testében remegett, midőn a rendőrségi
palotából leánya lakáscímével a zsebében kitámolygott. Hogy fogja őt az ő Boriskája fogadni ? . . . Meg merje e csókolni, vagy bocsánatot kérjen-e tőle, rab viselt emberhez illően,
azért a szégyenért, amit reá hozott ? . . . Nem
tudta biztosan, mitévő lészen, csak azt érezte,
hogy mielőtt a leánya szeme elé kerülne, okvetlenül ki kell magát sírnia. Keblében viharzó
zokogásával nem akarta Boriskát még jobban
megijeszteni. Felmászott a Gellérthegy derekára,
leült egy félreeső bokor alá és elsírta minden
könnyét.
Megerősödve sietett a leányához. Roskatag
inai megacélosodtak, úgy sietett, szinte röpült.
Am midőn annak az utcának a sarkára ért,
amelyben a leány lakott, egyszerre csak elfúlt
mégis. Lelki erejével együtt cserbenhagyta a
fizikuma. Lassan, a házak falához támaszkodva
vánszorgott tovább.
A keresett ház kapujában kimaradt a lélekzete. Megijedt a remekművű kovácsolt vaskaputól, a pompás palotától.
Ügy érezte, hogy most már biztosan ki fogja
őt a leánya utasítani. Annak, aki egy ilyen
fényes házban lakik, ha cselédminőségben is,
csak jó dolga lehet, a boldogok pedig nem
igen tudnak a szerencsétlen nyomorultak lelkébe látni . . . Igen, igen, az ő Boriskája meg
fogja őt tagadni. Szégyelleni fogja az apját.
Es — látta be Kántor, — talán igaza is lesz.
Mit háborgatja őt az ő szennyes tolakodásával!
Miért zaklatja fel szűzies nyugalmát, mikor
már talán meg is feledkezett róla, nem érzi
többé öröklött szégyene terhét! . . .
Mindegy. Ha jól cselekszik, ha rosszul, ha
megtagadja a leánya, ha nem, fölmegy hozzá.
Még egyszer látni akarja, aztán jöjjön aminek
jönni kell, ha úgy akarja a leány, elbújdosik
előle akár a világ végére . . . Csak még egyetlen-egyszer láthissa őt.
IV.
A fényes bársonyos fészekben szemben állottak apa és leánya. Az apa dermedten a bámulattól, de beillett a bámulata rémületnek is.
Egy szempillantás alatt tisztába jött a helyzettel . . .
A leány elszédült egy pillanatra nyomorúságos, töpörödött apja iránt érzett mély fájdalmának nyomása alatt. Aztán egy éles sikolyt
hallatott s kitárta karjait!
— A p á m ! Egyetlen édesapám: . . .
A vén, börtönviselt díjnok nem moccant. A
leány eszeveszetten feléje szaladt s puha, hószín
karjával átölelte nemzője, apja ráncos nyakát.
És csókolgatta fakó, borostás szakállát, remegő
hideg ajakát.
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— Apám, édesapám! . . . Ezentúl nem kell
dolgoznia, hozzám költözik, minden gondját
magamra veszem, szeretni fogom.
Kántor eltűrte a leány hízelkedését, de nem
viszonozta. Jóformán meg sem nézte az ő pompás, gazdag leányát, szót mindenesetre egyet
sem váltott vele, sarkon fordult és kitámolygott
az ajtón.
Az utcán mély lélekzetet vett a bűnbeesett
vén díjnok. Megpihent egy kissé, aztán kiment
a Ferenc József hídhoz. Először a híd alá b ú j t
el s miután embert nem látott köröskörül, letérdelt egy sötét helyen és elmondta a Miatyánkot. Aztán jegyet váltott magának a hídra, s
mikor a közepére ért, átbújt a korláton és a
Danába vetette magát.

Irodalom és művészet.
Iskolai Dalgyűjtemény.
„Angyalok az égien sereggel röpdösnek ..."
Ezt a vidám karácsonyi dalocskát egy régi énekeskönyv elfakult lapjairól írtam le.* A dallamnak jól kialakult szerkezete, a mai hangnemrendszerbe való pompás beleilleszkedése, üde
frissesóge szinte feledtetik eredetének régiségét,
mely a nemzeti nyelven megszólaló vallásos, népi
énekek első virágzási koráig nyúlik vissza; az a
korszak ez, midőn* a különböző vallást követők
— egymás énekeit sűrűn felhasználva — versenyre kelnek a vallásos lírának nemzeti nyelven
való megszólaltatásában (XVL, XVII. század).
A dallam ez:

Ez ódivatú hangjegyekkel leírt dallamhoz kissé
közelebb férkőzni: nem tartozik épen a nehéz
feladatok közé, csak egy kissé bele kell tekintenünk az elmúlt századok írásmódjába, s a mai
jelölésmódot ismerők előtt is csakhamar értelmet
nyernek s megelevénülnék azok a merev, patkószeghez hasonlító jegyek s e téma (és fejtegetés)
száraz unalmasságáért tán kárpótol bennünket az
újra megelevenült szép dallam, kivált ha — új
köntösbe öltözötten — a gyermekek ajkain fog
az újra éledni.
Lássuk elsőben is e dalocska régi írásmódjának melódiái elemeit.
A vonalzat elején álló kis létraalakú jel:
adja kezünkbe a megfejtés kulcsát. Ez a jegy
tulajdonképen ős eredete szerint a c betűnek
elformálódott, úgyszólván a régi hangjegyíráshoz
stilizált alakja. Értelme, jelentése is ugyancsak
az, amit eredeti alakja mond; vagyis jelenti a
C hangot. Minthogy az első, vagyis a legalsó
hosszú vonal e lajtorjaalakú jegynek a derekán
megy á t : azért e jegyet (a c kulcsot) az első
vonalra helyezettnek kell tekintenünk. E régi
írásmód szerint tehát az első vonalra írt hangjegy neve : e. Hasonló jelentésű, bár igen ritkán
használatos kulcs a mai írásrendszerben is van,
némikép elváltozott alakkal:

s annyiban megbővült jelentéssel, hogy ez a jegy
az ú. n. egyvonásos c-nek, tehát — hangmagasság szerint — egy abszolút meghatározott hangnak a leírására szolgál; ez a mai diszkant- vagy
SZOprán-\\í\cs, melynek értelmét az általánosan
használt (/-kulccsal a következőkép fejezhetjük ki:

s
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Ismervén most már a vonalzat elején álló
kulcs jelentését, könnyű leend megállapítanunk,
hogy a vonalak és vonalközök által kijelölt térbeli viszonyok a hangok magasságát a következőképen határozzák meg:
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•
* Cantus Cath. ex Editione Szelepcseniana, Nagyszombat. 1738.
** Az eredeti kiadásban a következő alakú jegyekkel van nyomtatva:
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A kulcs után álló \) jel, melynek helye a 4.
vonalon van, a A-hanglépcsőnek b hangra való
módosítását jelöli, amely módosítással a vonalrendszerre írt jegyek a következő hangsort adják:

. . . . c, d, e, f , g, a, b, c, d . . . .
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Uj népiskolai Értesítő Könyvecske*
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. rninisterium az állami
számára új beosztású Értesítő Könyvet adott ki.

népiskolák

A ministerium által kiadott ezen É r t e s í t ő K ö n y v

a

m. kir. tud.-egyetemi nyomdánál jelent meg.
Bolti ára 18, nettó ára 14 fillér. Minden megrendelőnek nettó
áron szolgáltatjuk ki s a pénz előleges beküldése mellett, portómentes iskolai
hatóságok és intézeteknek, portómentesen küldjük meg.

Mutatvány példányokat a nettó ár beküldése ellenében szolgáltatunk

k i . Minthogy ezen Értesítő Könyvnek az állami iskolai gondnoksági Utasítás 114. §-ában körülírt rendeltetésen kívül az is különös célja,hogy a tanulóknak
későbbi korban, minden életviszonyaikban, tehát az iskolázás befejezése után is,
mintegy hiteles, egységes minősítő okirat gyanánt szolgáljon s így a tanulókra
nézve kiváló jelentősége van, ennélfogva annak CSillOS és tartós kiállítására
különös gondot fordítottunk, amiről egy mutatvány példány útján (ára 14 fillér)
bárki is meggyőződhetik.
r

Ha a szükséges Értesítő Könyvek nem itt rendeltetnek meg, a megrendelésben világosan ki kell tenni, hogy az Egyetemi Nyomdánál megjelent
Értesítő Könyvet kíván s hogy azt kapott-e mindenki könnyen meggyőződhetik,
mert az egyetemi nyomda neve minden ilyen Értesítő Könyvre rá van nyomva.
A m. kir. tnd.-egyetemi
nyomda
igazgatósága.

PÁLYÁZATOK.
A „Magyar szent korona országai vöröskeresztegyleté"-nek mlskolczi városi választmánya által
a borsodvármegyei Erzsébet-közkórházban legközelebb
rendezendő ápolónői tanfolyam 1910. évi január
hó elején veszi kezdetét. A teljesen díjtalan tanfolyamra fölvétetni óhajtók forduljanak minél előbb
dr. Köllner Károlyhoz, a miskolczi városi választmány
ügyvivő alelnökéhez (Miskolcz, Erzsébet-közkórház),
aki az érdeklődőknek akár szóbeli, akár levélbeli megkeresésre szívesen ad részletes felvilágosítást.
(2092—IV—3)
Budapest székesfőváros tanácsa a főváros kegyuraságához tartozó budapesti görög szertartású kath.
egyháznál megüresedett a nyugdíjigény-jogosultság
nélkül évi 1200 korona fizetéssel és évi 600 korona
lakáspénzzel javadalmazott gör. kath. kántori állásra
1909. évi nov. hó 24. napjának déli 12 órájáig teijedő
határidővel nyilvános pályázatot hirdet. Ezen állásra
csakis gör. kath. vallású és megfelelő zenei képzettséggel
bíró egyének pályázhatnak. A pályázati kérvények a
föntenjiített határidő alatt a székesfőváros tanácsához
címezve, ennek segédhivatalába nyújtandók be. A pályázók életkorukat, magyar állampolgárságukat, előéletüket, egészségi állapotukat és eddigi alkalmaztatásukat, úgyszintén zenei képzettségüket a pályázati
kérvényükhöz csatolandó okmányokkal tartoznak igazolni. A megválasztandónak kötelessége lesz a gör.
kath. plébániatemplom mű-énekkarában is minden
külön díjazás nélkül közreműködni, miért is a megfelelő zenei képzettséggel bíró pályázók közül a prímtenorhangúak előnyben részesülnek. Oly vidéki pályázóknak, akik esetleg próbaéneklésre meg fognak hívatni, mérsékelt útiköltség megtérítése biztosíttatik.
Kelt Budapesten, a székesfőváros tanácsának 1909. évi
november hó 4-én tartott üléséből. Rózsavölgyi Gyula
a. k., h. polgármester.
(106/h—III—3)

A kajdacsi (Tolna m.) református egyház orgonistakántortanítői állására pályázatot hirdetek. Javadalom,
a konventi utasítás alapján hivatalosan értékelt díjlevél szerint: készpénz 740 korona; 2 bécsi öl elsőosztályú kemény, hasábos tűzifa, házhoz hordva (helyi
értéke 80 korona); egynegyed úrbéri telek szántóföld
(használati értéke 230 korona); 1200 [j-öl házikert
(használati értéke 50 korona); szép új lakás. Az előd
a gazdasági ismétlő-iskoláért évi 100 koronát kapott.
Pályázati határidő: november 30. Állomás újévkor
elfoglalandó. SzemélyeB bemutatkozás kívánatos. Tantó
János, lelkész.
(2185—II—2)
Magyarkanizsára (Szeged mellett) róm. kath.
segédkántort keresek, aki miséket, temetéseket önállóan végzi. Fizetés : 25 korona, havonként utólagosan,
élelmezés, lakás, fűtés, tisztogatás, gyertyajövedelem
van. Mielőbb jelentkezzenek levélben. Oklevél szükségtelen. Kek Béla, főkántor.
(2190-11—2)
A czikói (Tolna megye) róm. kath. iskolaszék két
férfitanítói állásra pályázatot hirdet. A III. sorszámú
állás javadalma: az iskola pénztárából 800 korona, 100 korona lakáspénz és 20 korona kertváltság,
az államtól 200 korona fizetéskiegészítés és az esedékes korpótlék. A IV. sorszámú állás javadalma: az
iskola pénztárából 100 korona készpénz, 100 korona
lakbér és 20 korona kertváltság, az államtól 900 korona és a korpótlék. Mindkét állással járó kötelmek:
az iskolaszék által kijelölt mindennapi és ismétlőosztályok oktatása, a kántori teendőkben mindenkor
és díjtalanul való segédkezés és helyettesítés. Tannyelv : magyar, de a német nyelvben való tökéletes
jártasság is megkívántatik. Pályázati határidő: f. évi
december 1. A III. állásra megválasztott tanító az
állást a nyert értesítés után azonnal köteles elfoglalni, a IV-re pedig csak 1910 január l-én. Kérvények Rausz Alajos plébános és iskolaszéki elnökhöz
küldendők. Csak férfitanítók pályázhatnak.
1,2193—11—2)
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Ref., nőtlen kántortanító gyászeset miatt egyházi,
avagy községi osztálytanítói állást keres. Föltétel:
természetbeni lakás, kert. Cím: Ref. kántortanító,
Ragály (Gömör).
(2186-11-2)
A matolcsl ref. egyház lemondás folytán megüresedett orgonista-kántortanítói állására pályázatot
hirdet. Javadalom: 800 korona készpénz a tanítói
alap pénztárából, 200 korona az egyház pénztárából
évnegyedenként előre fizetve, ismétlő-iskolák tanításáért 50 korona, egyházjegyzői teendőkért 30 korona,
2 öl kemény, 1 öl puha tűzifa beszállítva, stóla.
Tisztességes lakás, kerttel. Kötelessége: jelenleg a
a III—VI. vegyes, ha pedig az egyház 3-ik iskolát
állít, az egyháztanács állít kijelölendő osztályok vezetése, az összes kántori teendők végzése, kanonikus
órákon s lelkész akadályoztatása esetén az istenitisztelet végzése, ismétlő-iskolások tanítása, egyházjegyzői teendők teljesítése. Pályázati határidő : november
25. Állás azonnal elfoglalandó. A megválasztott a
szatmári egyházmegyei tanítói gyámintézetnek kötelezett tagja. Matolcs (pósta Tunyog, Szatmár megye),
1909 november 9. Kerekes Gyula, reform, lelkész.
(2194-11—2)
A vaskirályfalvai ág. h. ev. népiskola tanítói
állására ezennel pályázat hirdettetik. Javadalom:
3 szobás lakás, 1100 korona készpénzben, 20 m 8 puha
tűzifa, minden temetésnél 1 korona. A keresztlevéllel
s esetleg működési bizonyítvánnyal fölszerelt és a
nevezett iskola iskolaszékéhez intézett kérvények az
ókörtvélyesi ág. h. ev. lelkészi hivatalhoz küldendők be.A pályázat határideje: f. évi december 2.
(2212—II—2)
Állást keres egy róm. kath., okleveles tanító, jó
orgonista és énekes egyaránt. Elmenne helyettesnek,
nevelőnek, esetleg segédkántornak is. Szíves megkeresések „K. R., tanító" jeligével Balassagyarmat,
Thököly-utca 14. szám kéretnek.
(2222—II—2)
A schweinsbachi (Pozsony m.) ág. hitv. ev. leányegyház kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Tannyelv : tót. Fizetés: 1000 korona, kétszobás lakás,
nagy kerttel, 50 korona tüzifaátalány, tanítólak fűtésére, és stóla. Pályázatok november 30-ig bazinschweinsbachi ev. lelkészi hivatalhoz küldendők.
(2227—1—1)
A kelecsényi községi áll. segélyz. elemi népiskolánál újonnan szervezett tanítónői állásra pályázat
hirdettetik. Javadalma: államtól 900 korona, községtől 100 korona, kertilletmény 20 korona, lakása bútorozott szoba. Kellőleg fölszerelt kérvények, honossági
bizonyítvánnyal együtt, iskolaszéki elnök címére küldendők. Határidő: december 5. Az állás január hó
1-én elfoglalandó. Kelecsény, u. p. Alsórécsény (Nyitra
megye). Busztin Henrik, iskolaszéki elnök.
(2228—1—1)

Pályázat. A lipótfalval ág. h. ev. el. iskola tanítói
állása betöltendő. Javadalom : 344 korona államsegély;
200 korona törzsfizetés; 124 korona tandíj ; 140 korona
iskolafűtésért; 22 mérő gabona, fele búza, fele rozs ;
39 korona káposzta és lenért; 3 öl puha tüzelőfa;
3 hold 404 öl föld haszonélvezete ; 48 korona a községi harangoztatásért; egy temetéskor 1 kor ; végül
szép lakás és kert. A tanító ádventtől virágvasárnapig
délutáni könyörgéseket is tart. Fölszerelt folyamodványok f. évi december 15-ig beküldendők az alhói
(Vasm.) ág. h. ev. lelkészi hivatalhoz. (2229—111 — 1)
A szederháti (Arad m.) pusztai, községi jellegű
elemi népiskolánál a tanítói állás betöltendő. Fizetés :
államsegéllyel 1000 korona, természetbeni lakás és
kert. Róm. kath. vallású és kántori teendőkben is
jártas, családos tanítók kérvényei december hó l-ig
kir. tanfelügyelőséghez küldendők.
(2232—I—1)
Okleveles tanító helyettesi vagy nevelői állást keres.
„Tanító", Sepsiszentkirály (Háromszék m.).
(2340-1-1)
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Mivel a salgói (Nyitra vm.) róm. kath. iskola
II-odtanítói állására hirdetett pályázat e lapban későn
jelent meg, a Néptanítók Lapja 45. számában közzétett föltételek mellett — azzal a hozzáadással, hogy
nők is pályázhatnak — december 5-iki határidővel
új pályázatot hirdet az iskolaszék.
(2338—I—1)
Ref. kántori oklevéllel bíró, okleveles helyettest
keres állami iskolához december 1-től 3 hónapra
Szabó László, Szentgericze, Baczkamadaras.
(2239—1-1)
Pályázat a szini ref. kántortanítóságra. Fizetése:
1020 korona s májusig lelkészi szolgálatokért havonként
33 korona 33 fillér; lakás, kert, gyümölcsös, hat marhára
legelő, 30 méter fa. Kötelessége : hat osztályt vezetni,
kántortanítói teendőket végezni. Fölszerelt kérvények
lelkészhez, Perkupára küldendők november 28-ig.
Állás december 1-én elfoglalandó. Államsegély nincs.
Vasúti állomás, pósta : Szín.
(2341—I—1)
A vasdobral ág. hitv. ev. egyház részéről okleveles,
magyar-német nyelvű, nőtlen másodtanító kerestetik,
ki az alsó három osztályt oktatni és szükség esetén
a kántortanítót is helyettesíteni köteles lesz. Fizetése :
egyszobás lakás, a szükséges bútorral; készpénz a
gyülekezettől 700 korona és 2 öl puha tüzelőfa, értéke
32 korona; az államtól 268 korona. Összesen: 1000
korona. Kérvények az ev. lelkészi hivatalhoz december
hó l-ig küldendők.
(2342—II—1)
Alsoki (Somogy) ref. egyházközség pályázatot hirdet orgonista-kántortanítóságra. Javadalom : 1477 korona, melyből 296 korona 13 kh. 774 Q ö l szántóföld
és rétnek évi jövedelmét képezi. Teendők: az elemi
iskola három felső osztályának tanterv szerinti vezetése s az orgonista-kántortanítóság törvényben és szabályzatokban előírt teendőinek ellátása. Az állás
azonnal elfoglalandó. Pályázati kérvények, oklevéllel
és egyéb okmányokkal fölszerelve, december 5-ig
Kovács Bertalan tanügyi elnökhöz küldendők, Kálmáncsára (Somogy, pósta helyben). (2344—1—1)
Pályázat a tiszaszöllősi harmadik (vegyes iskolai)
tanítói állásra. Javadalom : a) természetbeni jó lakás
melléképülettel, külön kis kerttel; b) egyházpénztárból 1100 (egyezerszáz) korona, évnegyedenként
előre fizetve ; e) e tanítóság javadalma pótlására adományozott osztályozott 5 hold szántóföld, — melynek
adóját tanító fizeti — régi értékelés szerint 80 korona,
mai értékében 150 korona; d) ötödéves korpótlék az
államtól. Kellő képesítés esetén kilátásba helyezve : a
gazdasági ismétlő iskolai leányok tanításáért községünk
pénztárából 50 korona fizetés. Kötelesség: a presbitérium által időről időre kijelölendő elemi osztály
vagy osztályoknak — jelen iskolai évben az T. és II.
vegyes osztályoknak — egyházkerületi tanterv szerint
való vezetése, esetleg ismétlő-iskolások oktatása, az
egyházi jegyzői tisztségnek — 50 korona évi díjért —
tanítótársaival felváltva történő teljesítése ; kánonikus
órákon, valamint lelkész akadályoztatása esetén az
istenitisztelet végzése. Az állás lemondás, illetve áthelyezéssel üresedett. Megválasztott költözködési költséget nem kap. Pályázatok, okmányokkal fölszerelten,
december hó 5-ig (választás napjáig) alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az állás a törvényben előírt
idő bevárása után azonnal elfoglalandó. Tiszaszőllős
(Heves, utolsó pósta, vasút helyben), 1909 november 15.
Szabó Imre, ref. lelkész.
(2345—II-1)
A mosontétényl róm. kath. népiskolánál az osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Járandóság:
1000 korona, egy bútorozott szoba, egy öl fa. Kérvények december hó l-ig az iskolaszék elnökéhez küldendők. Csakis férfitanítók pályázhatnak. Kucher
János, iskolaszéki elnök.
(2346—I—1)
Szigetvárra kántorság minden ágában teljesen
jártas helyettest keresek, rögtöni belépésre. Fizetés:
60 korona és teljes ellátás. Dudás, róm. kath. kántor.
(2355—1-1)
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A szulyói ág. hitv. evang. egyházközségben Szulyón a kántortanítói állás megüresedett. Kántortanítói jövedelem: az egyházközségtől 741 korona,
259 koronás fizetéskiegészítés ügyében 1909. évi
júliusban kérvény terjesztetett fel a nagyméltóságú
minisztériumhoz. Tannyelv : magyar-tót. Tanítói lakás
áll: 2 szobából, egy konyhából, egy fás- és éléskamrából. A folyamodványok, oklevéllel ellátva, a szulyói
evang. lelkészi hivatal címére, 1909. évi december
20-ig benyújtandók. Szulyó, u. p. Peredmér, Trencsén
megye, 1909 november 14. Bálent Dániel, lelkész.
(2349-1-1)
A njemezei (Szerém megye) ref. tanítói állásra
pályázatot hirdetek. Javadalom: 1000 korona készpénz, lakás, kert, stólák és 4 öl kemény tűzifa. Pályázhatnak azonnal ref. vagy evang. tanítók és tanítónők, kik német nyelven tanítani képesek. Kötelessége : az iskolát vezetni, istenitisztelet alatt
orgonázni s a lelkész távollétében német prédikációt
vasár- és ünnepnapokon felolvasni. Kérvények alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők. Hettesheimer
Fülöp, ref. lelkész Banovci (Szerém megye, Sid
mellett.)
(2350—1—1)
N a g y m e g y e r e n (Komárom m.) a róm. kath. második tanítói állás jövedelme: 1000 korona fizetés,
20 korona kertilletmény, bútorozott szoba, fűtéssel.
Vezeti az 1—II. fiúosztályt, tanítja a fiúismétlősöket,
a kántorságban segédkezik, esetleg önállóan végez.
Egyéb kötelmek díjlevélben. Határidő : december 2.
Az iskolaszék.
(2351—1—1)
Hrádekl (Nyitra m.) kán tortanítói állásra november 30-ig pályázat hirdettetik. Lakása: 3 szoba, zárt
konyha, kamra, 2 istálló. Jövedelme: föld, fa, párbér, stóla és készpénzilletményekben 1000 korona, a
termények és stóla minimális értékben felvéve. A
hrádeki róm. kath. iskolaszékre címzett kérvények
Fehérváry Kálmán esperes Hrádek, u. p. Kocsócz
küldendők.
(2354—1—1)
A bátl (Hont m.) ág. hitv. ev. kántortanítói állásra
pályázat hirdettetik. Javadalmazása: lakáson és kerten kívül készpénzben és terményben 1627 korona
52 fillér. Kötelességei: a III—VI. osztály tanítása s
a kántori teendő végzése. Tanítási nyelv: magyar,
istenitisztelet nyelve: tót-magyar. Temetés búcsúztatóval végzendő. Kellően fölszerelt pályázatok december 3-ig Hajdú Lajos, ev. lelkészhez küldendők.
(2356-1-1)
Szendehely (Nógrád m.) róm. kath. kántortanítői
állásra pályázat hirdettetik f. hó 28-ig. Díjlevéli összjavadalma : 1642 korona 13 fillér. Német nyelv tudása
követeltetik. Választás 28-án. Iskolaszék.
(2357—1-1)
A nagykerekii ref. kántor-orgonista-tanítóságra
pályázat hirdettetik. Pályázati kérvények okmányokkal, esperesi elbocsátó, szolgálati bizonyítvánnyal iskolaszékhez küldendők dec. 4-ig. Fizetése : 1500 korona
készpénz, lakás, temetéseknél a rendes stóla s korpótlék államsegélyből. Tanít az I—VI. oszt. fiúiskolában s végez minden kántori teendőket. Az iskolaszék.
Állás azonnal elfoglalandó.
(2358—I—1)
Pályázat az ágyai ref. elemi népiskolánál a negyedik tanítói állásra. Javadalom : 1000 korona, melyből
100 koronát az egyház ad, 900 korona államsegély;
lakás, vagy a törvényes lakáspénz, és kertváltság.
Kötelesség: az iskolaszék által megjelölt osztályok és
női kézimunka tanítása a mindennapi és ismétlőiskolában, irodai teendőkben, orgonálásban segédkezés.
Fizetés 1910. évi január hó 1. napjától jár, de megválasztottnak érdekében áll a választás után azonnal
megjelenni. Okleveles tanítónők törvényszerűen fölszerelt pályázati kérvényeiket f. évi december hó 2-ig
alulírotthoz küldjék. Ágya (Arad m., póstahely), 1909.
évi november hó 17. Fogarassy Bálint, ref. lelkész.
(2362-1-1)
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A késmárki ág. hitv. ev. polgári leányiskoláná
egy nyelv-történettudományi és egy mennyiségtantermészettudományi segédtanerői állás töltendő be.
Évi fizetés: a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr
127.136/909. sz. rendeletével az 55.556 906. sz. szabályrendelet alapján egyeuként engedélyezett 1300
korona, fizetéskiegészítő államsegéllyel együtt 1400
korona törzsfizetés és 400 korona lakáspénz. A megválasztandók állomásaikat legkésőbben 1910. évi január
hó 1-én elfoglalni tartoznak. Pályázhatnak evang.
vallású férfiak és nők egyaránt. A pályázók képesítésüket és eddigi működésüket igazoló okmányaikkal fölszerelt folyamodványaikat f. évi december hó
8-ig az iskolaszéki elnökséghez küldjék be. Az
ének, testgyakorlás vagy rajz tanítására képes pályázók előnyben részesülnek. Késmárk, 1909 november
hó 15-én. Kottlár Sámuel, iskolaszéki elnök.
(2359-1-1)
Nyíregyházához tartozó Királytelek-szőlőskerti
róm. kath. elemi iskolánál előléptetés folytán megüresedett férfitanítói állomás betöltendő. Javadalom :
természetbeni lakáson kívül 400 korona az iskolától, 700
korona államsegélyből. Kötelessége: az iskola belszervezeti szabályzata értelmében a mindennapi és
ismétlő-tanköteleseket nevelni és oktatni. Keresztievei, oklevél, működési, illetőségi, egészségi és családi állapotot igazoló bizonyítvánnyal fölszerelt folyamodványt december l-ig a nyíregyházi róm. kath.
iskolaszék elnökségéhez kell küldeni. A megválasztott
állását egyházhatósággi jóváhagyás után azonnal
tartozik elfoglalni.
(2361—1—1)
Mesterszállás község róm. kath. iskolaszéke egy
külterületi tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalmazása : készpénzfizetés 1000 korona, ebből 800 korona
államsegély ; kertilletmény 25 korona ; írószerátalány
10 korona; szép, új lakás, mely áll: két szoba, konyha,
kamra, fáskamra, pince, istálló, ól; törvényes ötödéves korpótlék. Kötelessége: kéttanítós iskolánál a
III—IV—V—VI. vegyes osztályt a püspöki tanterv
szerint, a gazdasági ismétlő-iskolában pedig a közszükségleti tárgyakat tanítani, a gyermekeket a
templomba vezetni. Kérvényhez melléklendők: tanítói
oklevél, keresztlevél, működési, községi illetőségi és
magyar állampolgárságról szóló hatósági bizonyítványok, házasság- vagy szabad állapotról, korpótlék
vagy arra való igényről és a törvényszabta eskü letételéről szóló igazolványok. Kérvények a róm. kath.
iskolaszékhez címezve, f. évi december hő l-ig Bene
Mihály iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be. Az állás
azonnal elfoglalandó. Mesterszállás (Jásznagykúnszolnok m.), 1909 november 2. Romhányi Mihály,
iskolaszéki jegyző.
(2363—1—1)
A nolcsói tanítói állásra Néptanítók Lapja 44. számában hirdetett pályázat határideje december 7-ig
meghosszabbíttatik.
(2365—I—1)
Zólyommócsán ev. tanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalma: 600 korona az egyháztól, 400 korona
államsegély és lakás. Nyelv : magyar-tót. Fölszerelt
kérvények december 11-ig Linder Mihály lelkészhez,
Felsőmicsinyére küldendők.
(2366—11—1)
A lajtaszentgyörgyi róm. kath. osztálytanítói
állásra november 30-ig pályázat hirdettetik. Járandóság: 1000 korona, kertátalány 20 korona, egy kis
szoba, fűtés. Iskolaszék.
(2369 —1—1)
A raonori református egyházhoz segédkántor kerestetik folyó évi december elsejétől jövő évi június
elsejéig. Fizetése : havonként száz korona. Kötelessége :
a rektor akadályoztatása esetén őt a templomban
(orgonálásban) vagy temetéseknél, nemkülönben az
iskolában helyettesíteni, valamint a gondnoki teendőkben is segédkezni. Lehetőleg oklevelesek, de esetleg
képezdevégzettek is pályázhatnak. A megválasztott
sürgönyileg értesíttetik. Kérvények a ref. lelkészi
hivatalba küldendők.
(2382—1—1)
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A szögyéni róm. kath. népiskolához egy tanítói
állásra november 27-ig pályázat nyittatik. Javadalma :
egy szoba fűtéssel, a községtől 100, államsegélyből
900 korona. Kötelessége: a püspöki tanterv szerint
a II—III. osztályt és ismétlőket tanítani, a gyermekeket templomba kísérni, rájuk felügyelni, a kántorsúgban segédkezni. Az állás december 1-én elfoglalandó. Iskolaszéki elnök.
(2367—1—1)
Igló város tanácsa a város és a szepesmegyei püspök
között 1879. évi május hó 5-én létrejött megegyezés
alapján a lemondás, illetve nyugdíjazás folytán üresedésbe jött iglóvaspatakl és i g l ó v é g h e l y i kántortanítói állásokra ezennel pályázatot hirdet. Ezen
kántortanítói állások jövedelme, melyet Igló város,
mint az iskolák segélyezője, az 1868. évi XXXVIII.
t.-c 2. § a alapján biztosít, az állások mindegyikére
nézve a következő, a városi képviselőtestületnek 1908.
évi december 9-én hozott 65/ki.908. számú határozata
szerint: 1. Évi 1000 korona törzsfizetés. 2. Korpótlékok : 5 évi működés után 200 korona, 10 év után
200 korona, 15 év után 100 korona, 20 év után 100
korona, 25 év után 200 korona, 30 év után 200 korona.
3. Természetbeni lakás. 4. Kerthasználat. 5. 20 korona
fűtési átalány. Pályázó róm. kath. tanítók folyamodványaikat f. évi december hó 7-ig terjesszék be Igló
város tanácsához. A folyamodványhoz csatolandók:
keresztlevél, tanítói oklevél, működési és a kántori
teendőkben való jártasságot igazoló bizonyítvány,
magyar honossági bizonyítvány, nős vagy nőtlen állapotot igazoló lelkészi bizonyítvány. Igló város tanácsa,
1909. évi november hő 18-án. Folgecs Kornél s. k.,
polgármester.
(2368—II—1)
Heresznyére (Somogy m., pósta Vízvár), róm.
kath. osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 1000 korona, bútorozott szoba fűtéssel, lakásés kertpótlék 120 korona. Kötelme : a III—VI. osztály
és a gazdasági ismétlőben a közismereti tárgyak
tanítása, kántoriakban segédkezés. Határidő : dec. 2.
Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvények az iskolaszékhez címzendők.
(2370—I—1)
A bajmoki róm. kath. magyar tanítási nyelvű népiskolánál két (12. és 13.) újonnan szervezett férfitanítói
állásra pályázat hirdettetik. Mindkét állás évi javadalma egyenként a következő: aj Bajmok község
pénztárából 100 korona., b) államsegélyből 900 korona,
c) Bajmok község pénztárából 200 korona lakásbér és
20 korona kertilletmény. A megválasztottak végleges
alkalmazása a vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyásától függ. Pályázati határidő: december 8. Az
oklevéllel, magyar honosságot igazoló okmánnyal, esetleg működési és külön képességeket igazoló bizonyítványokkal fölszerelt kérvények főtisztelendő Hegedűs
Lénárd esperes-plébános úrhoz küldendők, Bajmokra.
Bajmok, 1909 november 17. Róm. kath. iskolaszék.
(2378—1-1)
A ravanszkai községi elemi népiskolánál a tanítói
állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. ÍOOU
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. Róm. kath. vallású, kántori teendőket végezni
képes és valamely szláv nyelvet bíró pályázók magyar
nyelven szerkesztett, magyar honossági bizonyítványnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a
nagyméltóságú vallás- és közokt. miniszter úrhoz
címzett folyamodványaikat f. évi december hó 10-ig
Ivrassó-Szörény vármegye közigazgatási bizottságához
küldjék be. Lúgos, 1909. évi november hó 17-én.
Herecz Gyula s. k., P. J. r. 1., kir. tanfelügyelő.
(111/h—I—1)

Ungpéteri róm. kath. tanítói állásra pályázat.
Jövedelem: államsegéllyel ezer korona. Fél telek
fold, megfelelő lakás, kert, melléképületek. Pályázat
ezévi december tizedikéig Benkő József főesperes
úrhoz, Ungvárra küldendő. Tannyelv magyar. Község
tót.
(2388—1—1)
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Elhalálozás folytán megürült újfutaki róm. kath.
kántortanítói állomásra fél évre németül tudó helyettes
kerestetik. Fizetése: havi 80 korona és a stóláris
jövedelem. Kötelessége: az I. oszt. ismétlő-iskolát
vezetni, az összes kántori teendőket, temetésnél,
esküvőnél, beteglátogatásnál, keresztelőnél, avatásnál
végezni. Pályázati határidő : november 30. Személyes
megjelenés előny. Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvények főtiszt. Eördög Elemér plébános címére, Újfutak (Bács megye) küldendők.
(2377—1—1)
A felsökubini (Árva megye) evang. leányegyház
tanítói állására pályázatot hirdetek. Javadalma: lakáson
és kerten kívül államsegéllyel kiegészített 1000 korona.
Kötelessége: a mindennapi és ismétlő-iskolába járó
tankötelesek tanítása, minden második vasárnapon
Felsőkubinban délutáni istentisztelet tartása és a
lestini anyaegyház kántortanítójának akadályoztatása
esetén Lestinben a kántori és egyházjegyzői teendők
ellátása. Okmányokkal fölszerelt kérvények december
15-ig alulírotthoz benyújtandók. Lavotta Kornél iskolaszéki elnök, Alsókubin.
(2380—1—1)
A szepesmindszenti róm. kath. kántortanítói
állomásra f. évi december hó kilencedikére pályázat
hirdettetik. Jövedelem: a hitközségtől 80 korona;
tandíj 3átlag 100 korona; államsegély 422 korona;
húsz m tűzifa házhoz szállítva, mellyel a tanterem is
fötendő; misealapítványokból 24 korona; stóla, kolleda
átlag 100 korona; 2'555 k. hold szántóföld
haszonélvezete 25 korona 92 fillér; legelőjog 4 s telekre
8 korona; 23 hl. rozs; 0'60 hl. árpa 231 korona
10 fillér; rét haszonélvezete 4 korona. Jó lakás. Tannyelv magyar. A tót nyelv ismerete szükséges. Fölszerelt folyamodványok a szepesmindszenti róm. kath.
iskolaszékre címezve, Lackó József espíres-tanfelügyelőnek Zsigra, u. p. Szepesváralja küldendők. Személyes
megjelenés szükséges.
(2381—II—1)
P é c z e l (Budapest közelében) róm. kath. elemi
iskolája 4-ik, ideiglenes helyettes tanítónői állására
pályázat hirdettetik. Fizetése: 1910. évre, csakis
szorgalmi, 9 hónapra havi 70 korona. Kötelessége:
reábízandó osztályt és női kézimunkát tanítani. Tannyelv: magyar. Pályázati határidő: december 10.
Választás december 15. Állomás újévre elfoglalandó.
Okleveles tanítónők fölszerelt s iskolaszékhez címzett
kérvényei Varga Vendel, róm. kath. főtanítóhoz küldendők.
(2390-1-1)
Klsnánai róm. kath. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : kettő szoba, konyha stb , mellékhelyiségek és egynegyed hold kert, 648 korona községtől, 352 korona államsegély és törvényes korpótlék. Választás december hó ötödikén. Állás egyházmegyei jóváhagyás után elfoglalandó. Személyes megjelenés előny, de útiköltség megtéríttetni nem fog.
Kisnána, Heves m., u. p. Domoszló. Iskolaszéki egyházi elnök.
(2394—1—1)
A perlaszl (volt határőrvidék) községi szerb és
magyar tannyelvű iskolánál üresedésben levő tanítói
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen községi
tanítói állomással a következő évi fizetés van egybe-:;
kötve : 1200 korona fizetés, 1 hold szántóföld, 12 m
tűzifa, 10 korona irodai átalány, \t hold pótkert és
törvényes lakbérilletmény. A kinevezendő tanítónak
gör. kel. szerb anyanyelvűnek kell lennie s ha a gör.
kel. szerb templomi kántorságot vezetni képes, azon
esetben a hitközségtől 240 korona díjazásban részesül.
Felhívatnak pályázni óhajtó okleveles tanítók, hogy
a torontálvármegyei közigazgatási bizottsághoz címzendő, 1 koronás bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt
folyamodványukat f. évi december hó 4-ig a megyei
közigazgatási bizottságnak Nagybecskerekre küldjék
be. A magyar nyelvben való szó- és írásbeli jártasság,
valamint a magyar honosság okmányilag igazolandó.
Nagybecskerek, 1909. évi november hó 13-án. Grézló,
kii-, tanfelügyelő.
(110—III—I)
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Az ének dallamának áttekintése után azt is
megállapíthatjuk, hogy a dallamban előforduló
e hang jegye előtt mindenütt egy-egy (} jel van
írva; ezt a módosítást is végrehajtva az elébbi
hangsoron s számbavéve a dallam egész hangterjedelmét, az alábbi hangsorozatot kapjuk:
b, c, d, es, f , g, a, b (c, d).
Minthogy pedig a dallam b hanggal végződik,
ezt a hangot kell tekintenünk a dallam hangés létranemének kezdőpontjául. Ettől a hangtól
kiindulva, a hangsor szerkezete ez:
1, 1,

1, 1, 1, ^ hang.

Ez a dallamtípus egyezik az alábbi hangsorral:
1
1 i 1
1 1 -i
c, d, e, f , g, a, h, c;

tehát a szóbanlevő dallam hangneme: kemény,
létraneme: b.
Mai hangírással jelölve e dallamot, az esetleges hang gyanánt bejegyzett es-lépcsőt beigtathatjuk a hanglétra szerves alkotórésze gyanánt,
mit az alábbi előjegyzéssel fejezünk ki:

13

A följegyzésben a következő formák fordulnak elő:
a) egy helyen, t. i. az ének végén ezt a jelet
látjuk: i J ; ez a nyújtással ( ^ ) is meghosszabbított végző hang hosszú időértékű (e hangjegyalak neve longa) vagyis hosszú;
b) igen szórványosan (s következetlenül használva) fordul elő ez a jegy is:

1
annyira következetlenül, hogy ennek a jegynek
a többiek közé való odakerülését bízvást az
akkori könyvnyomtatás fogyatékossága gyanánt
tekinthetjük s így ezeket a jegyeket bátran
figyelmen kívül hagyhatjuk, illetőleg az odaillő

•

A

jeggyel cserélhetjük föl;
c) az egész dallam ritmikáját tehát — az időméreteket tekintve — ez a két jel fogja jellegzetesen meghatározni:
O ( = semibrevis, vagyis félrövid);
i> ( = minima, vagyis igen rövid).

Ennek segítségével a dallamot most már igen
könnyen megállapíthatjuk s egyelőre figyelmen
kívül hagyván az időméret jelöléseit, eképen írhatjuk á t :

Stb.
Hogy ez a nagy élénkséggel s tisztán kicsendülő dallam mindjárt oly ismerősnek tetszik s
könnyen énekelhetőségénél fogva oly természetes
folyamatának érzik, annak oka abban van, hogy
egészen szabatosan s hibátlan tisztasággal simul
a ma már annyira megszokott kemény hangnem
természetszerű hangmenetéhez. Abban a korban
ez még ritka jelenség, mert a XVI. ós XVII.
századbeli énekek dallamai jobbára még a régi
hangnemekhez igazodnak, melyek sajátságos jelleget adnak a régi énekek melódiájának. A kemény hangnemhez való illeszkedés ennek a dallamnak erősen népies eredetére vall.
Az ének helyes megfejtésének másik kelléke
a hangok időbeli viszonyainak megállapítása.
Első pillanatra feltűnik, hogy a dallam jelölésében hiányzik az ütemekbe való beosztás — az
időméret és hangsúlyozás kivitelének ez elsőrendű meghatározója.
Itt egyedüli támasztékunk csak a hangjegyek
formája lehet.

Ennek a két jelnek egymáshoz való viszonya
a régi menzura, vagyis mértékelés szerint kétféle lehetett:
a
) vagy három kisebb érték tett ki együtt
egy nagyobb értéket:
l
H
= o
s ez a felosztásmód volt a teljes, tökéletes;
b) vagy pedig a hosszabb hangot jelentő jegy
kétszeresét tette ki a rövidebbnek:

A é =

o

S ezt a felosztást tekintették tökéletlennek.
A kétféle felosztás közül az első a régebbi;
míg az újabb menzura alapja a kettős felosztás
lőn. (Felezés és kétszerezés alaptétele.)
Hogy mely esetekben érvényesüljön az egyik,
mely esetekben a másik felosztás, s miféle jelölésmód ad figyelmeztetést az egyikre, avagy a
másikra, ezt illetőleg számos, bonyolult szabályt
állítottak fel, melyek között eleget tévelyeghetett
az, aki e szabályokat mind el akarta sajátítani.
Az előttünk levő dallam kezdőhangjai,

A A AA o o
mindjárt láttatják, vagy legalább sejtetik, hogy
itt a páros felosztás érvényesül; nevezetesen ezen
ütemezés által:
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7i

azonnal egy magyaros ritmikai képlethez jutottunk, míg egy ilyenforma beosztás:
U W V. j u

V«

j

teljesen érthetetlen, vagy legalább okadatolhatatlan lenne.
Ha most már e kétféle formát mai hangjegyalakokkal cseréljük fel:

A — o!:
a következő képlet áll előttünk:
'

1

Ö

SS)

c !

I

Ä

O

O

I

ez az ütemforma | ütemmutatóval fejezhető k i ;
ámde ennek értelmezése ez : az időméret egységének kifejező jegye az egész hangjegy ( — ) s
ilyen érték van egy ütemben kettő (=
Ily
értelmezéssel azonban a félhangjeggyel ( ) kifejezett hangok az időméret egységének Jelezett
értékeivé válnak, melyeket mai hangírásunk szokottabb jeleivel a következőképen is kifejezhetünk:

-u

0
0
0
0 * 0 0
Bizonyos igaz, hogy ezen trochaikus méretnek
ilyen módon való megfejtése s kivitele egészen
sajátságos és érdekes hanghatást eredményez;
én azonban azt hiszem, hogy a népének átlátszó
egyszerűségét s a magyar dallam ritmusának
nemzeti, faji tulajdonságait is inkább megközelítjük, ha a magyar trochaikus képleteknek azt
a formáját választjuk, melyben az első (hosszú)
hang háromszorosa a második (rövid) hangnak;
ezek időértékét összevéve tehát, az időméret egységének négyes felosztását kell föltételeznünk,
melyből 3 rész illeti meg az első (hosszú) hangot s 1 rész esik a második (rövid) hangra;
hangjegyekben kifejezve:
o

7i

-u
0

74

I

, 10 , 0 1
•s

I

p

7i

1

72

1
1

0

0'

p

E legutóbbi forma fogja a mai szemléletmódhoz a leginkább alkalmazottan s a legnagyobb
hűséggel kifejezni a szóbanlevő élénk menetű
dalam ritmusát, melyet most már a föntebb kifejtett dallamképletekkel együttesen így jelölhetünk :

ég - ben . . .

Az időméret megállapítása szempontjából némi
tekintetben bonyolultabbnak látszik a dallam azon
részleteinek helyes megoldása, ahol egy brevis
és egy minima kerülnek egymás mellé:
O

ezt a trochaikus (méretet ugyanis kétféleképen lehet értelmezni. Vagy ragaszkodunk ahhoz
az elvhez, hogy a brevis (hangjegyforma) kétszerese a minimának, s akkor e képletben az
időméret egységének hármas osztásáról van szó;
ily értelmezéssel az imént közölt két ütem folytatásául ez a képlet fejlődik:
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teljesen egyértelmű kifejezések és jelölések.

An-gya - lok az
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vagyis a dallami képlettel együttesen feltüntetve:

Se - reg - gel röp - dös - nek .. .
Ilyen igen kiélezett, pattogó ritmusnak azonban csak akkor van értelme és értéke, ha a
dallam és szöveg — a szóhangok és szótagok
metrumát tekintve — teljesen egybeillő, összevágó. Mihelyt ez az összevágóság nem teljes,
vagy épen a szövegbeli szótagok metruma ellentétes : ritmikai egyenetlenségek állanak elő, s
ezen egyenetlenségek nem kárpótolnak bennünket
az átírás, a megfejtés hűségének aggályosságig
vitt pontos kiviteléért. Ep ezért — ha mindjárt
a leírás hűségének látszólag némi rovására is —
legcélszerűbb az időméret e nagy különbözeteit
kiegyenlíteni, s miként a mellékleten közölt átirat mutatja, ez és az ezekhez hasonló részleteket
így megoldani:
--N-

Se - reg - gel röp - köd - nek
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Az ily kiegyenlített képleteket énekelve, a
magyar szó helyes hangsúlyozása, időméret szerinti helyes, magyaros kiejtése által okvetlenül
létrejön a legfőbb ritmikai szépség: a szó és
dallam kongruenciája, amely az eredeti dallam
leírójának is szeme előtt lebeghetett.
Még csak a harmadik verssor érdekes ritmikai
fordulatára kell rámutatnunk; e sor ezen ritmizálását:

az eredeti jelzési mód megengedi, sőt tán követeli is; s ón úgy érzem, kár volna erre a sorra
is ezt a képletet rákényszeríteni :*

r

r

r

r I

i i i

0 0 0 0
I 0 9 I
Ezen ritmikai megfejtést most már egyeztetve
a dallami elemmel, megkapjuk a mellékleten
közölt formát a maga teljességében.
A nyájas olvasó pedig bocsássa meg a rovatvezetőnek ezen melódikai és metrikai szőrszálhasogatásokat; de én úgy véltem, hogy e fejtegetéssel okadatolni tartozom e kedves karácsonyi
dallamnak a mellékleten közölt formáját; s úgy
érzem, hogy ha e kis dal egy két gyermekszívben felébreszti a Jézuska-várás titokkal teljes
szent örömének érzetét: — érdemes volt e
dallammal részletesebben foglalkoznom.

Hadd fejezzem be e sorokat egy bibliográfiai
adalékkal. A Szelepcsényi-féle Cancionálénak 4
féle kiadása van előttem, melyek mindenike egyformán és egyképen tartalmazza e dalocskát.
Ezek: az 1675-iki, 1703-iki, 1738-iki és 1792-iki
kiadácok. A Szabó Károly féle „Régi Magyar
Könyvtár" (mely az 1711-ig megjelent, magyarnyelvű összes művek kimerítő jegyzékét s bibliográfiai leírását tartalmazza, az 1675-iki kiadásról
nem tesz említést, nyilván azért, mert Szabónak
nagyszabású és bibliográfiai szempontból alapvető műve összeállításakor az énekeskönyv ezen
kiadásának egyetlen példánya sem volt ismeretes s egyetlen példány sem volt köz, vagy számbavehető magánkönyvtár tulajdonában. A jelenleg előttem levő példány a Pedagógium könyvtárának tulajdona, mely először Eugemer Mátyásnak, a pesti főegyház egykori kántorának,
majd Király Pál pedagógiumi tanárnak volt
birtokában. Ezt a példányt tehát jelenleg unikumnak kell tekintenünk. E címlap nélküli példány korát Eugemer a következő bejegyzéssel
állapítja meg: „Az 1693-ik évben nyomtatott
Illyés István „Zsoltárok és halottas énekek"
* V. ö. Zsasskovszky Énektár L kiad. 107. lap.

c. könyvének 3-ik lapján a II. Soltár versei fölött ez áll: „Nota: Imádlak tégedet, láthatatlan
stb. Lásd a régi Cantionaleban, fol. 137. In recentiori edit. Tyrnav. Anno. 1675." — A szóban
levő példány 137. lapján valóban az az ének
van. — Szolgáljon e kis megjegyzés irodalomtörténeti adalékul, de figyelemgerjesztésül is
abban a tekintetben, hogy nyelvi, költészeti ós
zenei szempontból oly értékes régi énekeskönyveink erősen ki vannak téve a teljes elkallódásnak. Régi kórusok zugaiból ezeket napfényre
hozni — itt volna a legfőbb ideje.
Sz. JB.
* I s k o l a i ünnepeink. (Tanügy-szépirodalmi
folyóirat. Szerkeszti Szentgyörgyi
Dénes.) Az
Iskolai ünnepeink
című folyóirat első száma
jelent meg s tartalmának gondos összeállítása
amellett tanúskodik, hogy azt a célt, amit a szerkesztő maga elé kitűzött, komoly törekvéssel akarja
elérni. Célja pedig az, hogy a tanítóságnak s a
tanulóifjúságnak egy olyan havonként megjelenő
gyűjteményt bocsásson rendelkezésére, melyből
éveken át válogathasson a különféle iskolai ünnepekre megfelelő beszédeket, verseket és énekszámokat. Ezzel pedig az ünnepek műsorai változatosabbak s maguk az ünnepek vonzóbbak lennének. E kérdés nagy fontosságára már a képezdei
növendékek figyelmét is felhívja s egyszersmind
pályatételeket is tűz ki a tanítójelölteknek hazafias
irányú alkalmi beszédek, versek stb. írására. Az
a törekvése a szerkesztőnek, hogy e folyóiratba
csakis értékes munkák kerüljenek; az első számban sikerült is, mint azt tartalmából látni fogjuk.
Ifj. Szász Béla „Miatyánk" című gyönyörű költeményével kezdődik meg a füzet. A következő
Kertész József elmélkedése halottak napjáról,
melyben az elmúlás gondolatáról igen szépen elmélkedik. Az Erzsébet-ünnepélyre Lampérth Gézától, K. Simó Ferenctől egy-egy költeményt, lapunk
szerkesztőjétől és Fülöp Sámueltől pedig egy-egy
alkalmi beszédet találunk. Fülöp Kálmán pedig
egy 2 felvonásos színdarabbal áldoz Erzsébet
királyné emlékének. Ezeken kívül az első számban
október 6-ikára, a Kazinczy-ünnepélyre s végül
az ezeréves évfordulóra Szabolcska Mihály, Zempléni
Árpád és Roboz Andor írtak gyönyörű verseket,
a beszédeket pedig Molnár Gábor dr. és Jánosy
Sámuel írták. Egy füzet ára 60 fillér, 12 füzet
7 korona, 14 füzet 8 korona. Előfizetések Révész
Béla könyvnyomdájába küldendők, Marosvásárhelyre.
(j.)
* ó r ö k i m á d á s . (Egyházi énekek. Szerzette líoós
János.) Szerzőnek nem első munkája ez. Már több
mint száz dalt és éneket írt s közülök nem egy
nyerte meg a közönség tetszését. Ezt a tetszést
ez a füzet is megérdemli. A legmagasabb hangja
az e, míg a legalsó hang c nél mélyebbre nem
halad. S ez igen fontos körülmény, épen az egyházi énekeknél, mert így felnőttek és gyermekek
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minden megerőltetés nélkül énekelhetik. Az
orgonakíséret egyszerű, tiszta akkordokból van
szerkesztve s szerzőnek igazán sikerült minden
értelemzavaró disszonanciát kikerülni. Harminc
egyházi éneket tartalmaz, mindegyik ének orgonavagy harmóniumkísérettel s tárgyuk: Isten, Jézus
és az oltári szentség. Az énekszövegek legnagyobb
részét Kaposi és Zámbó énekeskönyveiből vette
át, de ezeken kívül szép verseket vett át Koncz
Józseftől és Kemenes Ferenctől is. Különösen a
katholikus kántortanítóknak s a magyarországi
oltáregyesületeknek ajánljuk megszerzés végett.
A füzet ára 5 korona. Kapható a szerzőnél,
Temesváron.
(j.)

Könyvesház.
* A bűvös erszény és egyéb elbeszélések.
(írta Krúdy Gyula. Megjelent a Franklin-Társulat
kiadásában. Ara 3 korona 60 fillér.)
Krúdy regényeinek és novelláinak ismert alakjai
vonulnak fel ebben a kötetben is. A bűvös
erszénynek egy vidéki földbirtokos a tulajdonosa,
kinek az a legfőbb mulatsága, hogy jártában, keltében aranyakat potyogtat s gyönyörködik a pénzén
marakodó emberek kapzsiságán. Minthogy azonban
nagy világgyűlölő is, nem elégszik meg ezzel a
gyönyörűséggel, hanem maga köré gyűjti a félvilág sehonnai léhűtőjét, akikkel időnként nagy
mulatságot rendez. A mulatságnak az a vége,
hogy a mulatók elverik a gazdát. Azaz csak akkor
verik el, ha az orgiákon nem vesz részt a gazda
szenvedő tekintetű egyetlen fia, ki a bor hatása
alatt kitörni készülő indulatokat egy szempillantással megfékezi. Fölvonulnak e regényben régebbi
novelláinak többé-kevésbé ismert szereplői, hogy
valahogy el ne feledkezzünk a sikkasztó árvagyámról, tolvaj szolgákról, az elkergetett és
ártatlan szenvedő asszonyról, a tönkrement nemesről, a mulató földbirtokosról stb. Ezek mind a
bűvös erszényről beszélnek, mely csodálatosan
mindig telve van. De a gazda nagy filozófus.
Hogy gyermekét a vagyon boldogtalanná ne
tegye, elrejti erszényét s hiába keresi mindenki.
Természetesnek fogjuk találni, hogy a fiú, a jogos
örökös megtalálja, mikor legnagyobb szüksége
van rá. Megtalálja a halott kezében, tíz évvel a
temetés után. De az erszény üres s ennek hatása
alatt a fiú megőrült.
Rettenetes hibái vanuak ennek a regénynek.
Nem tudjuk hamarjában megmondani: az író
naívsága, az alakok kopottsága és élettelensége
nagyobb e, vagy a jellemzésben megnyilatkozó
következetlenség. Nyugodtan mondhatjuk, hogy
ennek az egész világnak semmi kapcsolata sincs
az élettel, nem éltek ezek az emberek soha sem
s mégis azt a hatást teszik reánk, mint egy eltemetett világ feljáró kísértetei. A regény

44.

SZÁJI.

olvasása közben Jókainak és Mikszáthnak színes
világa tündöklik a háttérben, hogy e világítás
mellett annál tisztábban lássuk Krúdy regényének
gyöngéit. Jókai és Mikszáth regényeinek utánzata
e munka, de hiányzik írójából Jókai ragyogó
képzelete s Mikszáth kedvessége.
Alig hisszük, hogy lesz olyan olvasója, kinek
eszébe ne juttatná Mikszáth híres művét, Szent
Péter esernyőjét. A bűvös erszény hasonló
motívumai, a főalakok rokonsága, sőt mondhatnánk
lemásolása minden eredetiségtől megfosztják Krúdy
munkáját.
Egyet el kell ismernünk e regény írójáról.
Valami elbeszélő-készsége van. Ha fel tudna
szabadulni mások hatása alól, alkothatna értékes
elbeszéléseket is. így azonban csak arra a közönségre lehet hatással, melynek ízlése fejletlen s
mely szereti a csodás, képzelt világot, annál
jobban, mennél idegenszerűbb, izgatóbb, változatosabb.
_
(— s.)
* A kétszívű Pethő. (írta : Szomaházy István.
Singer és Wolfner kiadása. Ára 3 korona.)
A kétszívű Pethő egy asszonyba és egy leányba
szerelmes. Hol az egyik érzése, hol a másik uralkodik rajta. Sokáig tétovázik, míg végre feleségül
veszi a leányt. Az óhajtott lelki nyugalom azonban nem következik el, nem tud megfeledkezni
a kacér asszonyról. Ártatlan feleségét megcsalja,
megcsalja még akkor is, mikor kisgyermekkel
ajándékozza meg. Egy erdei találka alkalmával
feleségének öreg apja, egy gyermekét bálványozó
orvos, meglátja a szerelmes párt; a fájdalmas
valóság olyan hatást tesz rá, hogy szélütés éri.
Nem is tér többé magához, csak épen annyi időre,
amennyi elég arra, hogy megfogadtassa vejével,
hogy hű lesz feleségéhez. Az öreg doktor halálával végződik a regény s az író meg van győződve, hogy olvasója megnyugvással teszi le a
könyvet. Esetleg elérzékenyül azon, hogy egy
derék apa élete árán mentette meg leánya boldogságát.
Keánk nem ezt a megnyugtató hatást tette ez
a regény. Meg vagyunk arról győződve, hogy a
kétszívű Pethő a legelső alkalommal ismét véteni
fog a hitvesi hűség ellen. Vagy visszatér régi
szerelméhez, vagy újabb szerelem fog támadni
állhatatlan szívében.
De nem ez a legnagyobb hibája Szomaházy
munkájának. Ezt még meg lehetne bocsátani a
kisvárosi társadalom rajzáért, érdekes jellemekért,
hangulatos leírásokért. De mindezeknek nyomuk
sincs a regényben. Az alakok színtelenek, élettelenek. Nem is a való életből, hanem az irodalomból vette őket az író. Ott éltek, megöregedtek és meghaltak. Szomaházy feltámasztotta
őket s ránk azt a hatást teszik, mintha nem jól
éreznék magukat ebben a nem nekik való világban, tántorognak, ingadoznak. Az ő koruk elmúlt

44.

SZÁM.

NÉPTANÍTÓK LAPJA.

s a mi korunk ízlése oly akadályokat állított
eléjük, melyeken lehetetlen áttörniök.
Nemcsak ezeket az irodalmi alakokat támasztotta fel Szomaházy, hanem a jellemzés módja is
azt a hatást teszi reánk, mintha a múltból szállott volna örökségül reá. Sehol egy ú j jelző, sehol
egy ú j jellemvonás; úgy élnek és cselekszenek
ezek az emberek, ahogyan lelkünk mélyén el
vannak raktározva. A mamák pletykáznak, az apák
szivaroznak, a leányoknak rózsás kacsói ökölbe
szorulnak, ha a szokott sétákat eső akadályozza
meg, az öreg ezredesek mogorvák és szükség
esetén elragadják a kellemetlenkedő nagynéniket,
a székesegyház karmestere művészi cifraságot
biggyeszt a gyönyörű nászinduló elé. Sehol egy
ű j hang, melyet még nem hallottunk, sehol egy
alak, kinek sorsát előre nem tudnánk. Mintha
régen olvasott művek alakjai meghalványodva és
vértelenül mind ebben a regényben adtak volna
találkozót egymásnak.
Szomaházy könnyű olvasmány. Talán ez a
magyarázata, hogy regényeit olvassák azok, kik
szeretik a boldogsággal végződő szerelmi történeteket s azoknak a társadalmi osztályoknak,
melyektől távolesnek, képzelt rajzát.
(— s.)
* P l a t ó n válogatott müvei. (Görögből fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Dercsényi Móric dr. A Franklin-Társulat kiadása.)
Ez a könyv a Filozófiai írók tárának huszonkettedik, Platón válogatott műveinek harmadik
kötete. Az előbbi azt bizonyítja, hogy az aggodalommal indított vállalatnak van nálunk olvasóközönsége, az utóbbi azt, hogy Platón gondolatai
még mindig termékenyítőleg hatnak. Mindkét
dolog örömmel tölt el bennünket. A filozófiai
irodalomnak nem az a hivatása, hogy a szellemi
téren kiváltságos osztálynak a maga számára lefoglalt olvasmánya legyen, hanem hogy vigasztalást merítsenek belőle a lelki egyensúlyt vésztők,
felüdüljenek a fáradtak s a gondolatok szélesebb
rétegre kiterjedve, megtermékenyítsék az olvasók
lelkét. Ezt a célt szolgálja a Filozófiai írók tára.
A most megjelent kötetben Platón két értékes
dialógusát találjuk. A sokszor elvont fejtegetéseket és mély gondolatokat világosakká teszik a
terjedelmes bevezetés és a magyarázójegyzetek.

* A budapesti új lakásbérleti szabályrendelet. Most, november elsején életbelépett
az ú j fővárosi lakásbérleti szabályrendelet s így
minden fővárosi lakónak fontos érdeke, hogy
tartalmával ós rendelkezéseivel mielőbb megismerkedjék. Erre a célra igen alkalmas a szabályrendeletnek Lampel E. (Wodianer F. és Fiai)
cégnél most megjelent kiadása, mely nemcsak a
pontos és hiteles szöveget adja, hanem felvilágosító jegyzeteket és magyarázatokat is nyújt a
rendelkezések megértésére és alkalmazásuk módjára vonatkozólag, kiemelve mindig azokat a ren-
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delkezéseket, melyek az ú j szabályrendeletben a
régivel szemben újításokat tartalmaznak. A könyvecske ára csinos, kitűnően olvasható kiállításban
40 fillér.

* Dudás János kuráttor észrevétellei sokf é l e dolgokrul. (írtam magam : Pöszöczénn. Ára
30 krajcár. Megjelent Politzer Jenőnél.)
Gárdonyi Géza behozta az irodalomba a raíveletlen falusi bírót és hozzátartozóit. Göre Gáborával és famíliájával sikert is aratott. Mi azt tartjuk,
hogy Gárdonyi Géza érdemeit ez a siker nem
emelte. Ha csak Göre-könyveket írt volna, neve
néhány esztendő múlva a feledés homályába
merült volna. De az irodalomnak és Gárdonyinak
egyaránt szerencséje, hogy értékesebb művek is
kerültek ki tollából.
Ha nem tekintettük valóban irodalmi alkotásnak Gárdonyi Göre-könyveit sem, melyekben legalább húmor van, még kevésbé tekinthetjük annak
utánzóit. Az utánzók még az újság ingerével
sem hathatnak.
Egy ilyen Gárdonyi-utánzat jelent meg a
napokban. Nyugodt lélekkel mondhatjuk, hogy
megjelenésére semmi szükség sem volt. Már
olvasásához kedvetlenül fog az ember, mert senki
sem szereti az utánzatokat. A kedvetlenség olvasás
közben nem oszlik el. Sőt fokozódik. Hiányát
érezzük az elevenségnek, a humornak. Hiányát
mindannak, ami létjogosultságot ad az ilyen
könyveknek. Legalább egy jellemet, egy falusi
képet, egy kedves jelenetet találna benne az
ember. Megbocsátana érette a műfajért. De
mindenütt sivárság, egyhangúság, rossz utánzat.
Dudás János kurátor uram észrevételein kevés
ember fog mosolyogni.

Hivatalos

rész.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter:
E l ő l é p t e t t e : Schlosz Lajos rimaszombati,
Csath András kúnágotai, Szász Ferenc siménfalvi és Bajzáné Eeviczky Gizella kispesti áll.
el. isk. tanítókat, ill. tanítónőt a népnevelés
terén szerzett érdemeinek elismeréseül — mostani állomáshelyükön — az 1907. évi XXVI.
t.-c. 9. §-a alapján igazgató-tanítókká, ill. tanítónővé.
Kinevezte: Csíky Ernő oki. tanítót a nagyberezsnyei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; György
József oki. tanítót a mezőtúri külterületi áll. el.
isk.-hoz r. tanítóvá; Szabó Antal oki. tanítót a
lisznyópataki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Eperjesi Béla oki. tanítót a várjeszenői áll. el. isk.hoz r. tanítóvá; Eppert Ferenc oki. tanítót a
gombos-vasúttelepi áll. el. izk.-hoz r. tanítóvá;
Bartha István oki. tanítót a mezősámsondi áll.
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Tamphold Ferenc oki.
tanítót a mezősámsondi áll. el. isk.-hoz r. tani-
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lóvá; Volford Béla oki. tanítót a szentadorjáni
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Budai Árpád volt
kolozsvári róm. kath. el. isk. tanítót az aranyosgyéresi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Kiss Sándor
fancsali ág. hitv. ev. el. isk. tanítót a sátoraljaújhelyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Hiiber Imre
oki. tanítót a felsőgagyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Pocsubay Sámuel oki. tanítót a kunói,
Sinkovics Pál oki. tanítót a dobsina-gölniczvölgyi
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Mikidák Samu oki.
tanítót a lubina-hrucsarovei áll. el. isk.-hoz tanítóvá ; Wéber József oki. tanítót a mindszenti
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Benke Péter oki.
tanítót a magyarberkeszi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Csele Miklós remete-vasgyári róm. kath.
el. isk. tanísót a gyertyánfai áll. el. el. isk.-hoz
r. tanítóvá; Kelemen Ferenc oki. tanítót a nagytapolcsányi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Lehoczky
Mária kisselmeczi ág. hitv. ev. el. isk. tanítónőt
a franczfeldi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Simon
Emma oki. tanítónőt a zágoni áll. el. isk.-hoz r.
tanítónőé; Barabás Margit oki. tanítónőt a szucsáki áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé;
Mlinárik
Irma oki. tanítónőt, a korompai, Bodnár Ilona
oki. tanítónőt pedig a szatmárzsadányi áll. el.
isk.-hoz r. tanítónővé; Bákoíi Margit Julianna
oki. tanítónőt a kisbaczoni áll. el. isk.-hoz r.
tanítónővé; Manninger Magdolna oki. tanítónőt
a vallai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Kovács
Julianna oki. tanítónőt a szilágykövesdi áll. el.
isk.-hoz r. tanítónővé; Bogdán Lucia oki. tanítónőt a battonyai tanyai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Csiky Irén oki. tanítónőt az alsórákosi
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé.

Jelen minőségében áthelyezte: Hangody
István mezősámsondi áll. el. isk. tanítót a szurduki áll. el. isk.-hoz; Schmidt Antal szentadorjáni áll. el. isk. tanítót az istvánföldi áll. el.
isk.-hoz; FiU'őp Kálmán mezőtúri áll. el. isk.
tanítót az aranyosgyéresi áll. el. isk.-hoz; Palástliy Kálmán sátoraljaújhelyi áll. el. isk. tanítót
a szepesbólai áll. el. isk.-hoz; Lehóczky Sándor
felsőgagyi áll. el. isk. tanítót a védenyi áll. el.
isk.-hoz; Blaskovits Kálmán kunói áll. el. isk.
tanítót a nyitrajabloniczi áll. el. isk.-hoz; Kontsek
Lázár lubina-hrucsarovei áll. el. isk. tanítót a
nagyszénási áll. el. isk.-hoz; Davidovics György
mindszenti áll. el. isk. tanítót a nagykanizsai
áll. el. isk.-hoz; Török Sándor magyarberkeszi
áll. el. isk. tanítót a tiszavárkonyi,
Medgyessy
Ilona csibakházai és Szentimrei
Márta tiszavárkonyi áll. el. isk. tanítónőket a czibakházai áll.
el. isk.-hoz; Mozsáry
Mihály gyertyánfai- és
Megyesiné
Csőri Piroska horóczi áll. el. isk.
tanítót, ill. tanítónőt a fenyőkosztolányi áll. el.
isk.-hoz; Szirkó Mihály pisztraházai, áll. el. isk.
tanítót az újpesti, Szirkó László alsókomárniki
áll. el. isk. tanítót a kispesti, Bánczyk
Irma

breznóbányai áll. el. isk. tanítónőt a kispesterzsébettelepi, Grega Ilona kisbaczoni áll. el.
isk. tanítónőt a breznóbányai áll. el. isk.-hoz;
Szegheő Matild battonya-tanyai áll. el. isk. tanítónőt a battonya-belteriileti áll. el. isk.-hoz;
Gosztonyi Mária nagymihályi áll. el. isk. tanítónőt a sátoraljaújhelyi, Szenkovich Ilona alsórákosi áll. el. isk. tanítónőt a nagymihályi áll.
el. isk.-hoz.
Nyugdíjat utalványozott: Menda András
korponai ág. hitv. ev. el. isk. kántortanítónak
évi 1460 K-t; Vurum Bertalan kisztei gör.
kath. el. isk. tanítónak évi 1020 K-t; Stroia
András fogarasi gör. kath. el. isk. tanítónak
évi 1160 K-t.

Gyám-, ill. segélypénzt

engedélyezett:

néh. Horváth Gábor volt szomotori ref. el. isk.
tanító özv., szül. Pásztor Zsuzsannának évi 600 K-t,
továbbá öt kiskorú árvájának egyenkint 110 K-t,
együtt 550 K-t, mindössze 1210 K-t; néh.
Wagner János németnagyszentmiklósi róm. kath.
el. isk. tanító özvegye, szül. Seitz Matildnak évi
682 K 40 f-t.

Különfélék.
— A Magyarországi tanítók országos
szövetsége. Az Országos Szövetségbe belépésre
szólító felhívásokat a központi titkárság már
országszerte szétküldötte. Az ország minden részében folyik a megalakulás és napról napra mindtöbb tanítóegyesület jelenti be a Szövetséghez
való csatlakozását. Mivel azonban a magyarországi
tanítóegyesületek között némelyiknek tisztikarát,
elnökségét, sőt még az egyesület nevét sem
lehetett egész pontosan megállapítani: lehetnek
olyan egyesületek, melyek felhívást sem kaptak
a belépésre. Azért felkérjük ezúton azon egyesületeket, melyek felhívást nem kaptak, hogy
forduljanak a titkársághoz. (Budapest, I., Attilakörút 32., I. 7.) Simon Lajos, titkár.
— Jubiláló tanítók. Lélekemelő ünnepély
folyt le Somogyhárságy községben, abból az alkalomból, hogy Kovács Antal róm. kath. tanító
40 évi tanítói működése után nyugalomba vonult.
A délelőtti misén Fridrich Antal plébános megindító beszédben búcsúztatta a távozó érdemes
tanítót, megköszönve egyházközségében 36 évig
teljesített tanítói munkálkodását. Istentisztelet
után az iskolaudvaron elénekelték a Himnuszt
s aztán az iskolásnövendékek búcsúztak érzékeny
hangon kedves tanítójuktól, vezérüktől, atyjuktól.
Gramma Döme kir. segédtanfelügyelő a közokt.
miniszter (aki az ünnepeltet évi 200 korona
személyi pótlékkal jutalmazta) és a tanfelügyelőség, Járics István az iskolai járáskör köszönetét
tolmácsolta a nyugalomba vonuló tanítónak, mit
az ünnepelt érzékenyen köszönt meg. Majd a
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gyermeksereg ajkain fölzendült a „Szózat". Az
ünnepély folytatása volt a közel százterítékű
közebéd, melyen Huber Gyula apátplébános, egyházmegyei tanfelügyelő a veszprémi püspök nevében, Fridrich Antal plébános a plébánia közönsége, Csapó Endre közs. jegyző a község nevében tolmácsolták köszönetüket és jókívánataikat,
az ünnepeltre emelve poharat. Még számos felköszöntő hangzott el. Bankett után a cigányzene
mellett táncra perdült fiatalság jókedve zárta be
az ünnepélyt. — Megható ünnepély keretében
ülték meg Letényi Ármin varannói állami tanító
működésének 40-ik évfordulóját, nyugalomba
vonulása alkalmából, volt tanítványai. A városháza dísztermét megtöltő közönséget
Kasztriner
László dr. ügyvéd üdvözölte s az ünnepeltért
küldöttség ment. Letényit érkezésekor lelkes
éljennel fogadták, majd Cséri Jenő szép beszéddel
üdvözölte, volt tanítványai nevében. Átnyújtotta
az ajándékukat: pontossága jelképét, egy szép
aranyórát s felolvasta nevére a varannói iskolánál ösztöndíj céljára tett alapítvány okiratát.
Letényinének egy volt leánytanítvány díszes
bokrétát nyújtott át. Ezek után a jubiláns meghatottan köszönte meg az ovációt s az elnök
köszönőszavai után a szép ünnep a jubiláns
szűnni nem akaró éltetésével véget ért. Távollevő előkelő állású tanítványai közül számosan
keresték fel távirati üdvözletükkel Letényit. Az
ünnepély után a város előkelői közül sokan a
jubiláns lakására siettek s ott szívesen üdvözölték.
— Klein János belaczi róm. kath. kántortanító
31 évi áldásos működés után nyugalomba vonult.
Ez alkalommal megjelentek nála esperesi köréhez
tartozó tanítótársai, hogy kifejezést adjanak elismerésüknek, melyet lankadatlan szorgalmával a
népoktatás, a hazafias és valláserkölcsös nevelés
terén kiérdemelt. Walter Ádám köri elnök meleg
szavakkal mondott köszönetet a nyugalomba
vonuló tanítónak s meghatóan búcsúzott el tőle.
Igazi mintatanító volt: szerényen visszavonulva,
mindig csak az iskolának és az iskoláért élt.
— Druhora Gábor pusztakaláni állami iskolai
igazgatótanítót 30 éves tanítói működése alkalmából a sztrigyvölgyi és hunyadi járás tanítói igen
szép ünneplésben részesítették Pusztakalánban
tartott együttes gyűlésükön. Czirják Gyula köri
elnök a gyűlés bezárta után meleg szavakban
üdvözölte a jubilánst. Ungur Gábor felsőszilvási
állami elemi iskolai igazgató-tanító pedig a sztrigyvölgyi tanítók nevében üdvözölte Druhora Gábort,
mint járásköri elnököt. Megható szavakban ecsetelte az ünnepelt tanítónak a magyar nemzeti
népnevelés terén kifejtett működését s a sztrigyvölgyi tanítók nevében remekművű ezüst tintatartót nyújtott át. Csürüs Antal a volt tanítványok nevében üdvözölte egykori tanítóját. A
jubiláns mélyen meghatva mondott köszönetet a
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nem várt megtiszteltetésért. A közebéden 50
tanító és tanítónő vett részt. — Senne Lajos
szepesolaszii községi igazgató-tanító a mult héten
töltötte be áldásos működésének 40-ik esztendejét
és ezt az alkalmat ragadta meg Szepesolaszi város
közönsége, hogy közbecsülésben álló igazgatótanítója iránt őszinte szeretetének és tiszteletének
adóját lerója. Úgy a város, mint az iskolaszék
nevében is Bitók János dr. iskolaszéki elnök
méltatta a kötelességét mindenkor teljesített népnevelő hervadhatatlan érdemeit és átadta neki a
Kovács
Kálmán gyógyszerész által készített
gyönyörű kivitelű díszoklevelet. Azután Gattinger
Márton a tantestület nevében,
Kaldbrenner
Hugó dr. ügyvéd pedig a volt tanítványok nevében üdvözölte a tanítót, mély hálájuk jeléül egy
200 koronáról szóló és Benne Lajos nevét viselő
alapítványt adva át a polgármesternek, melynek
kamatai egy a magyar nyelvben szép haladást
tett IV., V. vagy VI. osztálybeli tanulónak fognak kiadatni. A jubiláns könnyes szemekkel
köszönte meg a város, az iskolaszék, a kollégák,
a közönség és a tanítványok megható szeretetét,
ígérve, hogy ezentúl is a népnevelés, a város és
társadalom javára egész szellemi és testi erejét
fogja fordítani. A Szózat eléneklésével véget ért
az ünnepély.

— Előadások a Tanszermúzeumban. Az
országos ped. könyvtár és tanszermúzeum elnöksége által rendezett sorozatos előadásokra felhívjuk olvasóink figyelmét. Le ^közelebb két előadás lesz a népiskolai
számolási
szemléltetőeszközökről. Előadó: Bittenbinder
Miklós, áll.
tanítónőképző-intézeti tanár. Az előadás helye:
a Tanítók Ferenc József Házának díszterme. (VIII.,
Szentkirályi-utca 47.) I. Előadás. November hó
27-én (szombaton) d. u. 5 — V27 óráig. Mit kell
a népiskolai számtan tanításában szemléltetnünk?
Feltétlenül szükségesek-e a mesterséges szemléltetőeszközök és mely határig? A jó szemléltetőeszköz kellékei. Az orosz szemléltetőeszköz és
kellékei. A használatban levő orosz számolási
készülékek bemutatása, előnyeik és hátrányaik. Más,
engedélyezett mesterséges szemléltetőeszközök.
I I . előadás. December 4-én (szombaton) d. u.
5—V27 óráig. A tízes számrendszert és az abban
való számolást szemléltető engedélyezett eszközök
ismertetése; előnyeik és hátrányaik. A törtek és
a velük való számolás szemléltetésére szolgáló
eszközök. A számolási
szemléltetőkészülékek
irodalma. A mértékgyűjtemények. Milyen mértékek szükségesek a népiskolában ? Kellékeik ós
felhasználásuk. A forgalomban lévő gyűjtemények
ismertetése. Az előadások látogatása díjtalan.
Vángel Jenő dr., az 0. P. K. és T. M. elnöke.

— Kettős zászlószentelés. A zilahi áll.
elemi iskola a mult hóban sikerült ünnepélyt
rendezett, melynek keretében az iskolások részére
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két zászlót avattak fel, kéket a fiúk és fehéret
a leányok számára. Az ünnepély istenitisztelettel
vette kezdetét, mely után a növendékek nagy és
díszes ünneplőközönség kíséretében az iskolába
vonultak, liogy tanúi és résztvevői legyenek egy
lélekemelő magyar ünnepségnek. Szabó Sándor,
az iskola igazgatója, remek beszédben üdvözölte
az ünneplő közönséget és vázolta a zászlók történetét, utána pedig Kádár Géza ref. lelkész mély
liatású beszéd kíséretében megáldotta a zászlókat,
melyek közül a leányokét Nagy Karolyné, kir.
tanfelügyelő neje, a fiúkét Diószeghy Zsigmondné
báróné zászlóanya díszítette fel szalaggal. Most
a gyermekek Fodorovszlcy Jenő tanító felhívására együttes fogadalmat tettek arra, hogy a
zászlót megbecsülik és hazafias, erényes életet
fognak élni. A zászlószögek beverése és Szabó
Sándor igazgató köszönőszavai után felhangzott
a Himnusz, melynek hangjai mellett oszlott szét
az ünneplő sereg, egy szép, nemes ünnep el nem
múló emlékét vívén magával.

— Kérelem a tanítókhoz.

A Nemzeti

Könyvtár kiadóhivatala (Budapest, VILI., Rökk
Szilárd utca 4. sz.) tisztelettel felkéri azokat az
igazgató és tanító urakat, akik az „Október hatodika" című, iskolai ünnepek céljára írt füzetet
megtartották, hogy annak 70 fillérnyi árát vagy
a megküldött csekklapon, vagy pedig postautalvánnyal beküldeni szíveskedjenek.
— Hangverseny. A Szepesi tanítóegyesület
által létesítendő „Hajnóczy Tanulók Otthona"
javéra a lőcsei tanítói kör a mult héten nagyobbszabású hangversenyt rendezett, amelynek tiszta
jövedelme 400 korona 08 fillér. A nevezett kör
ezt az összeget gyümölcsözően helyezte el, elhatározván, hogy mindaddig folytatni fogja a
tanulóotthonra a gyűjtést, míg az otthonban létesítendő „lőcsei szoba" költségeire szükséges alaptőkét össze nem gyűjti.
— Helyreigazítás. Galántáról írják lapunknak, hogy Hoffmann Lajos tanító a jubileuma
alkalmábál nem 60, hanem 600 korona ajándékot
kapott.

— Tanítók

névmagyarosítása. Október

havában belügyminiszteri engedelemmel következő
tanítók magyarosították meg nevüket: Tekely
János, galbatői lakos Tököli-re; Vakaró József,
zalagalsai tanító Szentgyörgyi-re;
Hollender
Ármin, állami elemi iskolai tanító Halmos-ra;
Fleisehacker Elek, mezőtelegdi állami elemi iskolai
tanító Földes-re és Kempf Lajos, székesfővárosi
tanító, budapesti lakos Kővágó-ra.
— H a l á l o z á s o k . Hoffmann
József dr., m.
kir. kultuszminiszteri nyugalmazott osztálytanácsos és egyetemi magántanár f. hó 11-én,
életének 51-ik évében, hosszas szenvedés után
Kalocsán elhunyt. — Mann Tivadar nyugalm.
gör. kath. tanító Ertarcsán, életének 80-ik, boldog
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házasságának 32-ik évében elhunyt. — Böjthe
Károly, magyarpéterlaki református kántortanító
életének 33-ik, boldog házasságának 9 ik és
kántortanítói működése 11-ik évében hosszas
szenvedés után elhunyt. — Hajgató
Sándor
nyug. polg. iskolai tanár, 65 éves korában elhunyt Nagykanizsán. Áldás emlékükre !

Szerkesztői üzenetek.
B. A. (Alsókomorócz.) A felajánlott fordítás közlését,
a kéziratok nagy tömege miatt, nem ígérhetjük. A lap
43. számában, a Pedagógiai Repertórium c. cikkben
több német tanügyi folyóirat címe olvasható. Ezekből
kérjen mutatványt s az önnek legalkalmasabbat rendelje
meg. A címszalag kiigazítása végett intézkedtünk. —
Dr. V. A könyveket kiadtuk ismertetésre. Hogy mikor
kerül sor a versre, arról nem nyilatkozhatunk. —
Gy. (A jutalmazásról.) Alkalmilag közöljük. — M.
(A magyar nyelv tanításáról.) A tanterv egyes rendelkezéseit félremagyarázza. Egyeseknél tapasztalt hibát
nem lehet általánosítani. — D. (Miként lenne eredményesen megvalósítható a magyar nyelv tanítása az
idegenajkú népiskolában ?) ön a lelenc gyermekeket
nemzetiségi helyeken kívánja elhelyezni és ettől várja
a magyarosodás gyorsítását. Minő gondolat! — K. (A
fogalmazástanítás egy új módjáról.) Nincs az eljárásban
semmi új, s egyben-másban pedagógiai szempontból
is kifogásolható. — S. (Tanmenet, órarend stb.) Nem
közölhető. — N. (A beszédbeli hangok összemondása.)
A közlendők közé soroztuk. — H. (A humanitás túlhajtása.) A cikket közöljük, a verseket nem. —
Sz. (Névnapi köszöntő.) Névnapi és mindenféle köszöntők az Olvasókönyvekben is vannak, így tehát
nincs arra szükség, hogy lapunk lássa el ezekkel a
tanítókat, illetőleg általuk a tanulókat. — K. (A hitelszövetkezet.) Sorra kerül. — H f Utak az éjben.) Jó. —
F. (Az óraközi szünetekről.) Meglehet, hogy az ön
vidékén úgy van, de alig hisszük, hogy az ország nagy
részében egyhuzamban két-harmadfél óra hosszat oktatnák a gyermekeket a romlott levegőjű iskolateremben.
Itt a cikk nem segít, ellenben segítene az illető tanfelügyelő iskolalátogatása. — F. (Az állami gyermekmenhelyek.) Cikkéből azt lehet kiolvasni, hogy az állami
gyermekmenhelyekre fölvett gyermekek egész 15 évei
korukig semmiféle nevelés-oktatásban nem részesülnek.
Lehetnek itt-ott hibák, de alig hisszük, hogy ezek a
gyermekek csak egyszerűen azért vannak ott, hogy,
mint az erdei fa, felnőjenek. Szóval: a pikk nem elég
világos. Egyelőre félretettük. — If. (Új számológép.)
Tessék a számológépet beküldeni az Országos pedagógiai és tanszermúzeumhoz (Budapest, Szentkirályiutca 47.), ott majd megbírálják. Ha szakemberek megfelelőnek találják, akkor majd mi is szívesen adunk
helyet az ismertetésnek. így a dolognak reklámíze
volna. — H. D. (Csikótelep.) A Lampel-cég kiadásában
megjelent Értesítő-Könyvecske a miniszter legutóbbi
rendeletének megfelelően készült. Bátran használhatja.
Velősi és Ladányi könyve kapható a szerzőknél (Bpest,
Damjanich-utcai elemi iskola). — D. 1. (A gyermekszem.) Méltó párja az eddigieknek.
Tartalom: Apponyi nyelvrendelete. — Előkészületek. Szabó Elemér. — A relatív-módszer védelme.
Kecskés Ernő. — Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — Szépirodalom : Emlékek. Polónyi Antal. —
Őszi ének. Csatáry Alajos. — Hajnali képek. László
István. — Kántor, a díjnok. Szemere György.
Irodalom és művészet. — Könyvesház. — Hivatalos rész. —
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütörtökön (este).
M e g k a p h a t j a e lapot m i n d e n magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.

Előfizetési &r: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — As előfizetési pénaek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal ^gy hetvenketted részét
t tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Exek a d í j a k is
* előre a kiadóhivatalba küldendők.

8ZEBKESZTŐSÉG:
KIADÓHIVATAL:
BUDAPEST, T i l l . KEK., BÉBKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.
MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 8.
K é z i r a t o k a t n e m aduiiJk: v i s s z a .

Kossuth Lajos.
(N.) A nemzet nagy harcosának teste
örök pihenőre tért. Elete telve volt
reményekkel, küzdelmekkel, csalódásokkal. A sorssal indult harcba, hogy nemzete igazságát kiküzdje. Sokszor diadalt
aratott a végzet, sokszor meglankadtak
küzdő karjai; csüggedőben volt már
nagyratörő lelke is, mikor meghallotta
emzete sóhajtását s új erővel, új tervekkel ment a küzdelembe. A nemzet
a zivataros időkben belé helyezte bizalmát s ő látta a távolból is a segítségért folyamodó karokat, az arcokra ülő
kétségbeesést, meghallotta az elfojtott
sóhajtást, megérezte az eltitkolt fájdalmakat s új erő szállott lankadt karjaiba.
Ezt az erőt, amit a nemzet fájdalmából
merített, adja vissza Kossuth ma s vissza
fogja adni még évszázadokig a nemzetnek, valahányszor fönnmaradását veszedelem fenyegeti.
Csodálatos ereje van a lelkesedésnek
és a hitnek. Előttük bevehetetleneknek
látszó kőfalak omlanak össze, áthághatatlan akadályok semmisülnek meg.
Kossuthnak az a hivatása, hogy a hitet
és lelkesedést ne engedje kiveszni a
magyarból.
A keleti népek rajongó tisztelettel
vették körül bálványképeiket vagy valami isteni eredetű dolgot. Meg voltak
győződve arról, hogy országuk az ellen-

ség martaléka lesz, ha az istenszobornak bántódása történik. Míg ép volt a
szobor, míg városuk területén maradt,
csodálatos erőt és kitartást adott nekik
a hit. Kossuth alakját is rajongó tisztelettel övezi a magyar nép, városaiban fölállította lelkesítő szobrait. Kossuth alakja és eszméi ugyanolyan kitartást kölcsönöznek a magyarnak, mint
az ókori népek istenj^oj^ai nemzetüknek.
A nép már nem látja földi alakját.
Boldogságának megteremtőjét, szenvedéseinek megszüntetőjét látja benne.
De nemcsak a nép gondol rá rajongó
tisztelettel. Az egész nemzeté ő. Eszméi
politikai bibliává váltak, melyből a különböző pártok úgy merítenek érveket
és gondolatokat törekvéseik igazolására,
mint a különböző felekezetek a bibliából. Ez egyik legnagyobb jelentősége.
Ebben a fajilag és felekezetileg széttagolt országban egy hatalmas középpont Kossuth Lajos. A pártok, társadalmi osztályok és felekezetek küzdenek
ugyan egymással, de vannak pontok,
amiben csaknem mindnyájan megegyeznek. Ilyen a Kossuth Lajos tisztelete.
Eötvös József még azt írta egyik költeményében, hogy a magyarnak kincse a
„szentelt fájdalom". Ez volt régen. Megbecsülhetetlen. kincs, mert a közös szenvedés egységessé forrasztja a nemzetet.
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Azóta már több kincse van a magyarnak, de nincs közöttük nagyobb, több
erőt adó, mint Kossuth alakja.
Mikor már egész Európában letiporták a szabadságot, Magyarországon még
küzdöttek érte. Európa leigázott népei
szívszorongva figyelték a nehéz küzdelmet. Elbukott a szabadság hazánkban
is. Ekkor indul Kossuth a nagy világba,
hogy fölrázza tétlenségéből, hogy beszéljen a népeknek egy maroknyi nemzetről, mely évszázadok óta küzd szabadságáért s nem tud beletörődni a szolgaságba. Elindult, hogy tanítsa a népeket.
Szavai megfogantak a lelkekben, szabad
népek büszkén nézték alkotmányos intézményeiket, a szolgaságban levők a szabadság országára gondoltak. Kossuth
tanításának része van abban, hogy
Európa népei fölszabadultak. Ez a világtörténeti hivatása. Ahol csak járt, hazánk
iránt rokonszenvet, ellenségeink iránt
gyűlöletet ébresztett. Európa népei az
ő működése folytán ismertek meg bennünket. Nagy része van abban, hogy
ellenségeink ma sem tudják végleg kioltani a világ népeiben azt a hitet, hogy
a magyarnak a szlávság és germánság
hatásán világtörténeti hivatása van.
Yáltoznak az idők s az idők megváltozásával új lehetőségek, új vágyak,
új remények élednek a nemzetben. Talán
el fog következni az a kor is, mikor
Kossuth nemes törekvései csak emlékek
és nem szükségletek lesznek. Alakja
akkor sem fog kisebbedni, ércszobrai
örökké hirdetni fogják, hogy élt egyszer egy férfi, ki nagy időkben az önzetlenségnek, a fajszeretetnek, a nemzeti
függetlenségnek és a művelt népeket
tettre buzdító eszméknek megtestesítője
volt. Nemes alakja hirdetni fogja, hogy
nemcsak maga volt egy faj jelességeinek
képviselője, hanem a nemzetében rejlő
értékes tulajdonságokat fel tudta támasztani és harcba vitte azok ellen, kik ellenségei voltak nemzetének és a népek
igazságának.
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Törekvéseit egy nemzet reménye és
aggodalma kísérte, szívét egy egész nemzet fájdalma töltötte el. Céljai látszólag
sikertelenek maradtak, élete a csalódások
sorozatának tetszik. De a diadalmas mégis
ő lett. Halála után is legyőzhetetlennek bizonyult. Örökké hallani fogjuk
bátorító hangját, ha veszedelmek leselkednek ránk, látni fogjuk magunk előtt
nemes alakját, ha a nemzet jogaiért ós
szabadságáért kell küzdenünk. A földi
vezérből halhatatlan és legyőzhetetlen
szellemi vezér lett.
A Trójából menekülő görögök magukkal vitték házi isteneiket, hogy új városuk jövendőjét biztosítsák és a következő nemzedékeknek oltalmazói legyenek. Kossuth Lajos ilyen szerepet tölt
be. Nemzedékek nemzedékeknek fogják
átadni a tiszteletét s a példájából merített hazafiság, önzetlenség, önfeláldozás
bizonyára meg fogják védelmezni az eljövendő nemzedékeket.
A dicső múlttal bíró nemzeteknek van
egy szellemi hadseregük. E hadseregben
is vezéri helyet foglal el Kossuth Lajos.
— A Kossuth-mauzoleum
felavatása.
November 25-ikén, hideg őszi napon, megindult
a nagy zarándoklás a Kerepesi-úti temetőbe.
Felvonultak az ország minden részéből érkező
küldöttségek, megjelent a tanulóifjúság tanárai
vezetése alatt, ott volt Budapest népe. Mindenki átérezte a pillanat fontosságát. A modern
Magyarország megteremtőjét kísérték állandó
nyugvóhelyére. Ott voltak a temetésen a
nagy halott fiai és rokonai. Ott volt a kormány
és a főváros vezetősége. Raffay Sándor evangélikus lelkész mondott nagyhatású imát. Waszilievits János alpolgármester kérte föl aztán
a polgármestert az emlékmű átvételére. Beszédében elmondotta az emlékmű keletkezésének
történetét. Bárczy István, Budapest polgármestere a főváros nevében átvette az emlékmüvet
s gyönyörű beszédben emelte ki Kossuth Lajos
jelentőségét. Scholz Gusztáv evangélikus püspök
megáldotta a hamvakat, mire a koszorúk letétele következett. Lassan oszlott el az ünnepi
óra hatása alatt álló közönség. Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a nagy száműzött második otthona, Turin városa is elküldte
a felavatásra képviselőit.
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A jövő iskolája — munkaiskola.
írta: Kóródy

Miklós.

Valami van a levegőben. Az ú j eszmék olyanforma tüneményeket mutatnak, mint a még jól
meg nem konstruált repülőgép. Közel a föld
színéhez szállanak, legtöbbször lebuknak, néha
össze is törnek, de má? megesik az is, hogy
egyik-másik, miként a Blériot- vagy Lathamféle, magasba emelkedve hirdeti, hogy diadaluk
közel van. Ez a hasonlat jutott eszembe, amikor
a fenti cím alatt Pataki Bélától a magyar pedagógiai irodalomban fölötte szokatlan tartalmú
és tárgyú, a kérdést csaknem egészen kimerítő
közleményt olvastam a Néptanítók Lapja 39.
számában. Itt mindjárt kénytelen vagyok, ugyancsak e becses lapok hasábjain Vakáció és A tanítás helye című, ez év nyarán megjelent közleményeimre utalni, annak okából, hogy az alapgondolat dolgában, mely szerint — miként Pataki
í r j a : „a hatesztendős gyermek, aki egy pillanatig sem tud nyugodtan ülni, csak mikor holtra
fáradt, üljön a padban négy órán át, mint a
cövek?" „Figyeljük meg önmagunkat, tudunk-e
mozdulatlanul maradni valamely érdekes felolvasáson?" — a legnagyobb mértékben összhangzó eszmével foglalkoztam, midőn a vakációt,
egyenesen a munka, a mozgás céljából, a munkára kevésbé alkalmas január és február hónapokra áthelyezendőnek mondottam s amikor azt
az eszmét fejtegettem, hogy tanításunk legnagyobb részét át kell helyezni a szabad természetbe. A Népnevelő f. évi október 3 1 i k i
számában pedig ezt írtam: „ A népiskolai leánynevelés alapja legyen a mindenoldalú
munka,
akár szlöjdre, akár kertészetre,
akár varróműhelyre, jóiban mondva valamennyire
építve
s, a tantárgyak ezeknek szolgáljanak
eszközül
Általában pedig, írásaim tanúsága szerint, minden
erőmmel azon vagyok, hogy tanítási rendszerünk
a munkára s a szabad természet szemléletére
helyeztessék át, amit azért hangsúlyozok, mert
Pataki Bélának ezirányú föllépéséhez mindenáron
csatlakozni szeretnék, s egyrészt ehhez való
jogomat igyekszem bizonyítani, másrészt az a
célzat vezet, hogy ezt a kérdést minél hathatósabban előtérbe helyezzem. Kiemelve, hogyannakidején, bizony ezelőtt valami 28 évvel, olyan
iskolába jártam, ahol kivétel nélkül mindent
munka alapján tanítottak, tehát maga a dolog
nem is látszik előttem lehetetlennek, megkísérlem, hogy ezt a kérdést a játékösztönön is túl,
amelyet Pataki igen alaposan kifejtett, lehetőleg
lélektani alapra fektessem. Az a tény, hogy a
folytonos ülésre kényszerített ifjúság semmiképen
sem lehet olyan erőssé, mint amelyik magát
munkával edzi s jelleme is gyarlóbb lesz stb.,
azt hiszem, ma már kérdés tárgya sem lehet.
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Ezek azonban közvetett indokok, s mivel a
munkaközben való tanulás csak mint eszme
lebeg szemünk előtt, bár maga az idea indokolás nélkül is bevilágítja az elmét, a theóriákon
nyargaló pedagógusokat, akik pedig ezekben a
kérdésekben döntők, kevésbé fogják befolyásolni,
ellenben, ha elméleti alapot tudunk neki adni,
a meghatottság erőt vehet rajtuk s esetleg, csupa
szokásból, még gondolkozni is kezdenek felőle.
Nézetem szerint az emberről, mint testi és
szellemi lényről alkotott fogalmunk nem tökéletes. Egyik felfogás túlságosan előtérbe tolja
a lelket, a másik fölötte kidomborítja a testet.
Azok a pszichológusok pedig, akik meg szeretnék állapítani a lélek székhelyét s valahol az
agyban keresnek számára valami üreget, ahova
a szegény lélek bezárva kormányozza az ember
testét, egyenesen lehetetlenné teszik, hogy az
emberről, mint testi és szellemi lényről, helyes
fogalmat hozzunk létre. Hol, miként, micsoda
kapcsolatok alapján van a lélek a testben elhelyezve, nem tudom; azt sem tudom, hogy a
szemem, fülem, nyelvem, orrom, bőröm mi módon adják át neki közvetlenül a megszerzett
érzeteket, képeket; azt sem tudom, hogy maga
a lélek minő önálló funkciókat végez, mikor
abszorbeál vagy kifelé hat. Egyet azonban bizonyosan tudok s ez az, h o g y : testemnek
minden
porcikája
föltétlenül és a legkisebb ellenállás
nélkül engedelmeskedik a lélekből kiáradó akaratnak, s egyáltalán lelki akarat nélkül testünk
merőben tétlen tömeg; ellenben a lelki akarat
a test cselekvőképességét megfelelő gyakorlás útján
a végtelenségig fokozhatja. Még Rousseau az
emberi testet a lélek rabszolgájának nevezte.
Es ez érthető volt egy francia írónál olyan
korban, amikor a feudálizmus és a jobbágyság
intézménye egészen a rabszolgaságig lesűlyesztették a tömegeket. A tudomány mai fejlődési
fokán azonban az emberi test többé nem rabszolgának tekintendő, hanem csaknem kikutathatatlan finomságokig menő, egészen a molekulák
összeállításáig terjedő gépezetnek. A gép hajtómotorja pedig a lélek. Továbbá bizonyosan
tudjuk a következőket: A csontok, az izmok,
az idegek, a sejtek annál tökéletesebben dolgoznak, minél nagyobb gyakorlattál
rendelkeznek.
E tekintetben az első felvilágosítást, a Pataki
által is kellőképen világításba helyezett játékösztön útján maga a természet nyújtja. Csodálatos módon úgy van alkotva a gyermeki lélek,
hogy a beléje lépő képzetek állandóan ingerelvén,
nagy képzelményeket hozzon létre. A gyermekek
mindent megkísérelnek. Megkísérlik saját arcuk
ide-oda való mozgatása által a legképtelenebb
arcmozdulatokat, fülük mozgatását, bőrüknek
ide-oda való elhúzását, hangjuknak a legsajátosabb módon való idomítását, ugatnak, karicsál46*
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nak, nyerítenek, brekegnek, kurjongatnak, egyszóval, a hangszalagot és a szájhangképzők
mozdulatait a legmesszebbmenő munkálatok
végzésére próbálják kényszeríteni. Szemüket forgatják, kancsalítanak, sötétbe vagy napba néznek,
grimászokat csinálnak s mindezt nem ok nélkül,
hanem a test képességeinek minél messzebbre
nyúló begyakorlása céljából, ösztönöztetve a
természet által, ösztönöztetve a lélekben létrejött képzelméayektől. Ugyanezen idő alatt ugrálnak, fára másznak, ú-.znak, röpüléseket próbálnak. Hiszen a puskaport, a sárkányokat s a
legkülönfélébb kocsiszerkezeteket, sőt ipari cikkeket, a sok próbálkozás révén, egyenesen maguk
a gyermekek találták fel.
Fájdalom, a híres bölcsészeti tudomány még
máig sem vitte annyira, hogy a léleknek ezt a
sajátságos hatását a testi életre, mennyiségtani
formulákba foglalva, a helyes nevelés céljaira
megállapította volna. Mindenütt csak megfigyelésekre, szétszórt tapasztalati tényekre vagyunk
utalva s ennek is lehet tulajdonítani, hogy az
iskolai nevelés ellen, amely pedig, nézetünk szerint, az emberi szervezetre a legkártékonyabb
valami, pozitív adatok alapján senki sem mer
felszólalni, mert nincs a kezében az a kétszer
kettő négy, amellyel az ellenfelet megadásra
tudná kényszeríteni. Igénytelenségem is abban
a kellemetlen helyzetben van, hogy eme sejtett
lélektani erőknek miként való működése felől
pozitívet állítani nem tud s azért csak tapasztalati tényekre utal. Utalunk a hegedűművész
ujjának izmaira. Elképzeljük, hogy a lélekben
kifejlődő akarat és az a lelki cél, hogy saját
gondolatait a művész átvigye másokba, elkezd
parancsolni a karokban és az ujjakban elhelyezett finom ideg- és izomszálaknak s az végtelen
ügyességgel fejezi ki a művész lelkében támadt
zenei érzést és zenei gondolatot, úgy, hogy a
hallgató bizonnyal csaknem ugyanazokat érzi és
gondolja, amiket maga a művész. Kiszámíthatatlan az a sok ezer és millió izommozdulat,
amit a művész ilyenkor karjára, izmaira s testének egyéb részeire ráparancsol. Ugyanígy van
a festőművésznek látásával és kezének ügyességével. A képzelet megtermi előre a színeket
és a formákat, de hogy ezek a színek a festékekből az ecsetre kerüljenek s hogy ezek a
formák a színeknek megfelelően elhelyeztessenek,
ahhoz a szemsejtek s a kézizmok leírhatatlan
benső erők szerint való működésére van szükség,
s lám, a festő ezt a működést, mert igaz, rátermettséggel is, de gyakorlat folytán véghez viszi.
Elmehetnénk a gyárakba, betérhetnénk a műhelyekbe s mindenütt azt látnók, hogy az iparos,
a munkás olyan munkát végez, amelyeket a nem
gyakorlott kéz meg sem tudna kezdeni. Fogadást mernék rá ajánlani, hogy a cigány által
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készített patkószöget tízezer ember közül első
kísérletre, hacsak maga is nem kovácsmester,
noha az összes szerszámok rendelkezésére állanának, egyik sem tudná elkészíteni.
Mind e tényéknél egy alapgondolat emelkedik
ki, hogy: ami a lélekben megterem, képzelet
vagy gondolat, annak kifejezésére a test, értem
ez alatt a test bármely részét, tehát szemet, fület,
orrot, nyelvet, ujjat, lábat stb., elég ügyes legyen.
Az igazi nevelés lényege tehát, felfogásunk
szerint, legtávola jbról sem a tudás mennyiségében van, hanem abban, hogy a lélek a benne
termő gondolatokat a test útján minél tökéletesebben kifejezésre tudja juttatni. A művészek,
szerény véleményem szerint, sémim mások, mint
ennek a gondolatnak előharcosai. Ok az emberiségnek olyan produktumai,^ kikben a nevelés
eszménye kifejezésre jut. Ügy képzelem el a
dolgot sitt szándékozom szembeszállni a pszichológusok eddigi felfogásával, hogy a lélek nem
valahol az agyban, vagy nem az agynak egy
üregében van elhelyezve, hanem egész testünket,
annak minden legkisebb porcikáját áthatja s
mindent elkövet, hogy a testet a maga céljaira
idomítván, önmagának kifejezésére alkalmassá
tegye. Az a tanítási rendszer tehát, amely most
dívik, hogy a lélekkel folytonosan abszorbeáltassunk, de a léleknek arra, hogy mintegy átivódjék a testbe s a testet mintegy anyagi
lélekké változtassa, alkalmat nem nyújtunk,
merőben ellenkezője annak, amilyennek tulajdonképen lennie kellene. Es itt hiába fogják
azt felhozni, hogy, ha a lélekkel valamit ki
akarunk fejeztetni, akkor először azt valamivel
meg is kell tölteni, mert mi egyenesen a gyakorlatról beszélünk, a munkaközben való tanulást
hirdetjük, vagyis azt hangsúlyozzuk s ebben
igyekszünk Patakihoz lélektani érvekkel csatlakozni, hogy mialatt a test alkalmassá tétetik
arra, hogy a benne elhelyezett léiket kifejezze,
azalatt annyit abszorbeál s úgy megtelik képzetekkel, s ha igaz, amit a Ilerbartisták hangoztatnak, annyi fogalmat és ítéletet alkot ezalatt,
hogy bőségesen lesz kifejezni valója.
Azt hiszem, ezekben sikerült a tiszelt olvasót
közel vezetni ahhoz a gondolathoz, hogy a mai
tanítás tulajdonképen a tanításnak épen ellenkezője. Innen magyarázható, — s ezt próbálja
meg mindenki önmagán — hogy az iskolában
tanultakat, mikor az iskolát elhagyja, a legtöbb
ember egyáltalán nem tudja. Minden tanító
tanulta pl. a csonka kúp köbtartalmának kiszámítását. Ez benne van a tanítóképző-intézeti
tantervben. Tanulta annak a levezetését is. Igen
kérem a tanító urakat, szíveskedjenek visszaemlékezni és minden utánatanulás nélkül szíveskedjenek a levezetést megcsinálni és egy-két
példát megfejteni. Vagy mindenik tanító tanulta
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a cukorrépa ültetését és fölnevelését. Legyenek
szívesek többé egy betűt is utána nem nézni
ennek és kertjükben szíveskedjenek szabályszerűen egy 20—30 darabból álló cukorrépaültetvényt fölnevelni. Arra a meggyőződésre
fognak jutni, hogy mind e kérdéseket és még
számos mást újból kénytelenek megtanulni s
tanulás közben a tanultakat a gyakorlattal összehasonlítani, hogy az életben is azokat alkalmazhassák. Innen magyarázható, hogy mikor érettségit tett fiatalemberek különféle kivatalokba,
postához, vasúthoz, pénzügyhöz, bírósághoz vagy
máshova állásba mennek, egészen úgy élőiről
kezdik a tanulást, mintha soha semmit sem
tanultak volna s e hivatalok vezetői biztosítanak
róla, hogy értelmes parasztembereket épúgy be
tudnának tanítani az irodai teendők elvégzésére,
mint ahogy az érettségizett fiatalembereit be
tudják tanítani. Különben a zsandárok és a
fináncok sok minden olyan munkát végeznek,
amihez nagy tanultság kell s ők minden előtanulmány nélkül, egyszerűen gyakorlati úton,
a szükséges tudnivalókat elsajátítják. Mindez
azon a téves pedagógiai felfogáson alapuló tünemény, hogy a lélekbe folyton bele kell vinni
valamit, de arról nem kell külön gondoskodni,
hogy a lélek önmagát ki is fejezni tudja. Nálunk
különben megvan a kifejezésmód, de csak a
száj útján, holott tudvalevő, hogy az ember
legtöbbet kifejez a szemével és a kezével s arra
nem törekszünk, hogy a lélek ezeket a kifejezésmódokat elsajátítsa. Csak legújabb időben kezd
életbe lépni a szlöjd s kezd terjedni a kézimunka,
de mindenik a kezdet legkezdetén van. Milyen
más volna a tanulás, ha a leány azért tanulna
négyzetterületeket kiszámítani, mert egy négyzetekből álló asztalterítőt kell neki megszerkeszteni ! Mennyire más lenne a hasáb köbtartalmának kiszámítása, ha a fiúnak azt kellene
kiszámítani, hogy egy 5 holdas földön az ökrök
azáltal, hogy két deciméterrel leszántunk, mekkora köbtaitalmú földet fordítottak meg! S ha
mindezeket nem az iskolai táblán, hanem ott a
szabadban bizonyos cállal, pl. a munkaegységek
megállapítása céljából végeznék!
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dialektikában mestereket akarunk nevelni. Ezért
fordítjuk minden erőnket arra, hogy növendékünk a szájával tudja lelkének nyilvánulásait
kifejezni. Azonban hirdetjük és a művelt olvasó
előtt rámutatunk arra, hogy a gyárak, a kémia,
a fizika, a közlekedés s egyáltalában a munka
diadalának napjaiban a szájalás lejárta magát.
Előtérbe lépnek a kezek, a lábak, a szemek, az
izmok s az ember értékes produktumokkal ezeken keresztül fejezi ki magát és nincs messze
az idő, amikor a szájaiásnak korszaka és vele
a grammatika, mint bálványok ledül vén, olyan
szobrok emelkednek, mint aminő itt Pécsett is,
szemben a legszebb utcával, hirdeti a munkát,
ahol közönséges fazekasmunkások állanak körül
egy nagy fazekast, a nagy Zsolnayt, s képzeletüket belegyúrják a minden gondolatnak legszebben engedelmeskedő anyagba.
Ezt a szobrot kellene megnézni minden pedagógusnak, hogy hivatását igazán megértse.

Reflexiók.

írta: Pulai
János.
A legutóbb kiadott miniszteri körrendelet,
fájdalom, nagyon időszerű. A perverz szerelmek,
a bujaság fekélye terjeng fönt és alant ijesztő
méretekben. S teremtődnek típusok, nagystílű
homoszexualitások, bünpörök, melyek a fékezhetetlen érzékiségen, degenerált szerelmesketlésen
épülnek. I»y lesznek Steinheilnék, Tarnovszka
grófnők, Haverda Marisok kicsinyben, nagyban.
Hogy épen az „előkelők" azok, kik ábrával
szolgálnak, csalódás. Mételyezve van a nép,
művelt és műveletlen. A közhangulat egy-egy
beeéző névvel rajongja körül buja hősnőjét és
ad neki „Meg", Mariska nevet, mely jelenség
szimpátia az érzékiséggel.
A paraszt falja a hasábos tudósításokat, mely
észrevétlenül mérgezi lelkét. Családja körében
a maga szótárából vett „reális" szavakkal beszél
a leszűrt okulásokról. Mesél trágárságokat (az
újságok bőven szolgálnak ilyennel) fia, leánya
és mások előtt.
Hogy a ragály mennyire elterjedt s mennyire
A helyes lélektani felfogás tehát, mely sze- veszélyezteti „a gyermekek erkölcse az államok
rint a lélek nem puszta abszorbeáló erő, hanem alapja" nevezetes tételét, mutatja a rendelet ama
kifelé való munkára alkalmas motor is, arra felhívása, mely a tanítóknak kötelességévé teszi,
utal, hogy az iskolai tanítást a természetben hogy a „legszorosabb és legnemesebb értelemben
való tanítással, a hallgatag tanítást a munka- vett népnevelői hivatásuknak tegyenek eleget".
közben való tanítással cseréljük fel. Itt pedig
Ma már az eldugott, a kultúrától láthatatlan
rá kell mutatnunk arra, hogy a tanításbeli elvek távolságban fejetetejére állított szociálista elvek,
e téves irányának legelső és -legfőbb oka a ateista eszmék kultiválódnak; az életből elgrammatikának az iskolákban való túlzott el- lesett, hallott, vagy épen látott erkölcstelenségek
harapódzása. Ügy az elemi, mint a középisko- kisded követőkre találnak. A nép-pszichológia
lákban a legtöbb óra a nyelvtani kérdések fesze
ma már nem olyan ideális beállítású, mint ahogy
getésére van lekötve. A cél is világos. írókat, ; azt Jókai, Mikszáth, Benedek észlelték. A falu,
esztétikusokat, szónokokat s egyáltalában a ! a tanya asszonyai összejövetelen, templomba
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menet, avagy jövet társnőjük szexuális életét
szellőztetik; a férfiak durva mesékkel, mondásokkal tarkítják beszédeiket. A csecsemő trágár
szavakon tanul beszélni, az iskolásfiú hihetetlen
kifejezéseket kiabál társa után.
Ezt annyira természetesnek veszik, annyira
egyéniségükké válik, hogy tanítás közben naívul
olyan reprodukálhatatlan szavakkal élnek, amilyennek hallatára meglett férfiúnak is pirulnia
kell. Hogy épen itt szükséges az a népnevelői
hivatás érvényesítése, kétségtelen.
A nevelés mellett nem volna hiábavaló a
nevelési tényezők ily irányban való reformálása
sem. Pl. az újságokénak. A krajcáros és sok
más lapok egyenesen az erkölcstelenségek hajhászásának jegyében születnek. Kiadójuk, jól tudván, hogy az érzékiségek, a perverzitások azok,
melyek az emberek, a nép nagy részének érdeklődését, hangulatát az újság iránt fenntartják,
sőt fokozzák, igyekeznek ezt minél inkább felés kihasználni. Es tagadhatja-e valaki, hogy
tanulók, gyermekek is olvasnak újságot, avagy
nem vesznek-e tudomást nagyszabású, lelket ölő
bűntényekről, erkölcstelenségekről ?
A fejletlen lelket, a gyermeket egy-egy előtte
ismeretlen szó, melyet olvasott, hallott, kíváncsivá tesz és a spontáneitás lelki törvénye alapján
kutat gyakorlatiassága után, érdeklődik értelme
iránt. így esnek szent törekvések az önzés áldozatává.
Egy kevés erkölcsi cenzúra talán mégsem
volna hiábavaló ? Mert inkább akadályozzunk
erkölcstelenséget, mint neveljünk erkölcsöt ott,
ahol az már erkölcstelen. Ez az intenciója a
rendelet ama pontjának, hogy „úgy a fiúk, mint
a leányok részére külön és egymástól kellő
távolságban elhelyezett illemhelyek legyenek".
Ez majdnem annyira ideális kívánság, mint az,
hogy „ahol keresztülvihető, a fiúk a leányoktól
elkülönítve taníttassanak". Hogy ez utóbbi általánosan bevett szokás legyen, ahhoz századok
szükségesek. Tehát a nevelésnek eme hatékony
tényezője csak helyi eszköz lehet. A föntebb
említett „külön illemhelyek" pedig falukon,
tanyákon oly állapotban s kivitelekben vannak,
mely esztétikai és morális szempontból megdöbbenti a „be nem avatottakat". Nemcsak
„külön és egymástól kellő távolságban" nincsenek, hanem külörtbözőségről szó sincs. Annyira
nincs, hogy a szokásos válaszfalak építése is
hiányzik: 2 — 3 méter hosszúságú, egy fedél
alatt levő illemhely 3 — 4 személyre válaszfalak
nélkül van egymás mellett, a fi és nő tekintetbevétele nélkül. Ez a rendszer maga képes, lerontani számtalan erkölcsnevelési eszközt. Épen
ideje rajta változtatni.
Még egyet. Az ifjúsági egyesületek előadásai
keretében a sok exakt tétel mellett érdemes

volna gyakrabban a „nemesebb ösztönöket, az
erkölcsös életmódból háramló előnyöket, viszont
az erkölcstelenséget követő lelki és anyagi züllés
nyomorúságait" is hirdetni és terjeszteni. Mert
ha a népiskolában érünk is el eredményeket,
az élet ezt felforgathatja. Immortalia ne speres I

A hannoveri

tanítók

kongresszusa és kiállítása.
írta: Nagy
László
Mindig tanulságos a külföldi viszonyok tanulmányozása, akár kedvező, akár kedvezőtlen
reánk a tanulság. Csak akkor látjuk tisztán,
miben vagyunk gyengék vagy erősek, ha öszszehasonlítjuk magunkat másokkal, különösen
ha ennek az összehasonlításnak az alapja a
közvetlen tapasztalat. Fő, hogy ítéletünk igazságos, elfogulatlan legyen. Az olyan tapasztalatokból, amelyek velünk szemben minden külföldit, mint a homorú tükör, megnagyítanak
vagy kicsinyelnek, mint a domború tükör, semmi
hasznunk nincs. Egyébként is, mi magyarok
már vagyunk a műveltségnek oly fokán, hogy
helytelen azzal a gondolattal indulni a müveit
nyugatnak, hogy ott kint minden jobb, mint
nálunk. Igaz ugyan, hogy a három nagy nyugati müveit állam, Németország, Franciaország,
Anglia műveltsége átlag magasabb színvonalon
áll a mienkénél, de ebből korántsem következik, hogy a németek, franciák, angolok mindenben előbbre vannak nálunk. Ha igazságosan
nézünk, látni fogjuk, hogy egyes részletekben
meghaladtuk egyik-másik államot s egyes dolgokban ők bátran jöhetnek hozzánk tanulni.
Bizonyos, hogy már a mi műveltségünknek is
megvan a maga európai fajsúlya.
Október hó folyamán, ez évben kint jártam
Németországban, hogy az egyetemeken a lélektani laboratóriumokat tanulmányozzam. Ez alkalomból résztvettem a hannóver-tartományi
tanítóegyesületnek Harburgban (Hamburg mellett) tartott kongresszusán, illetőleg a vele
kapcsolatos pedagógiai kiállításon. Megjegyzem,
hogy a kongresszus kiállításán való részvételem
nem véletlenül történt. A kongresszus kiállítási bizottságának elnöksége szólított fel, hogy
állítsam ki katonarajz- és párhuzamos gyermekrajz-gyűjteményemet, amelynek célja egy nevezetes lélekfejlődéstani probléma megoldása. Az
általános német tanítóegyesület elnöksége s
Meumann Ede, a hallei egyetem tanára, figyelmeztették erre a gyűjteményre a hannoveri
tanítókat. Ezt azért is hozom fel, hogy rámutassak arra, hogy ebben a meghívásban a
magyar pedagógiai kultúrának bizonyos elismerése rejlik; másrészt ebben a németnek az az
alaptulajdonsága nyilatkozik meg, hogy szíve-
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sen tanul bárkitől, sőt a nemzeteket és egyéneket aszerint értékeli, bogy mennyit tanulhat
tőlük. Ezen a kongresszuson, különösebben a
kiállításon szerzett benyomásaimról óhajtok
most itt beszámolni. Szemem előtt fogom tartani az elébb kifejtett tételt: láss tisztán s
ítélj igazságosan!
A hannoveri tanítók harburgi „nagygyűlésén" az egyesületnek 6784 tagja közül 1300-an
jelentek meg. Ha számbavesszük azt, hogy a
tagok önköltségükön vesznek részt a gyűléseken, sőt a „nagygyűlésen" 3 korona 50 fillér
külön részvételi díjat fizetnek s Harburg a tartománynak szélére esik, úgy a gyűlés iránti
érdeklődést igen élénknek kell tartanunk. Megjegyzendő, hogy nagygyűléseiket kétévenként
tartják s a részvétel nem kötelező, mert a németek tanítóegyesületei általában az ú. n. szabad-tanítóegyesületek. Feltűnt a megjelentek
között a nők csekély száma. Kérdésemre a
tanítók panaszkodtak a nők részvétlensége miatt.
A gyűlés megtartása előtt két héttel nyomtatott jelentést küldtek minden tagnak. Ebben
nemcsak az egész programmot, hanem a főtanácskozások tételeinek előadói javaslatait is közölték. A főtanácskozások mellett a kapcsolatos
egyesületek tartották melléktanácskozásaikat, a
továbbképző-iskolák tanítói, az orgonista-(kántor)-tanítók, a természettudományi stb. egyesület. Ezek tételeit előre nem részletezték. A
fő, vagyis az együttes nagygyűléseket három
délelőtt, október 5 , 6. és 7- én tartották. A
nagygyűlést a kerületi egyesületek képviselőinek gyűlése előzte meg, amelyen egyesületi
ügyeiket intézték el. A nagygyűlésen csak a
kitűzött tételekről tanácskoztak. A kongreszszus szervezete tehát hasonlított hazánkban a
délmagyarországi tanítóegyesület nagygyűlésének szervezetéhez. A kongresszus a képviseleti
gyűléssel együtt összesen négy napig tartott.
A nagygyűlés tárgyai voltak:
1. Hogyan szervezzük sikeresen a gyermekvédelmet, a jelen kornak e sajátságos nevelő
feladatát ? Előadására maga a hanburgi kerületi
tanfelügyelő, Peters vállalkozott.
2. Mit kívánjunk a népiskolától a továbbképző- (ismétlő-)itkola szempontjából ?
3. Iskolafelügyelet és iskolaigazgatás.
4. A vidéki iskolák egészségügye.
Feltűnő, hogy a tételek között egyetlen szorosan vett pedagógiai tárgy sem szerepelt. Ezt
azzal indokolták, hogy a pedagógiai témákat
kerületi és köri gyűléseiken tárgyalták. Minden tárgynak csak egy előadója volt. Ezt
csakis úgy lehet megérteni, hogy csak olyan
tételeket vittek a nagygyűlés elé, amelyekre
nézve a közvélemény kialakult.
Körülményeimnél s a kiállításon való elfog-
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laltságomnál fogva a kongresszusnak csak az
első napján vettem részt. A megnyitás külsőségei ugyanolyanok voltak, mint nálunk szoktak lenni: elnöki megnyitó, a hatóságok képviselőinek (akiket az elnök egyszerűen „vendégek "-nek nevezett) s központi porosz tanítóegyesület kiküldöttjének üdvözlése s az én
üdvözöltetésem. Az elnöki megnyitóban feltűnt
az önérzetes h a n g : „Reménylem, hogy a hatóságok tanácskozásainkban fognak olyant találni,
amely működésüket irányítani fogja." A hatóságok képviselői e felfogás jogosiütságát legalább nyilvános válaszaikban elismerték. Az
elnök népiskolai tanító volt.
Végighallgattam az első előadást a gyermekvédelemről s a róla való tanácskozást. Ez
előadásból s tanácskozásból csak megbizonyosodtam arról, amit különben is tudtam, hogy
Németország a gyermekvédelem terén messze
elmaradt mögöttünk. Nekem, mint magyar
embernek, különösen hangzott, mikor az előadó
tanfelügyelő sürgette a gyermekvédelem törvényes rendezését, mikor az már nálunk öt
évvel ezelőtt megtörtént. Sürgette, hogy az
egyházak is vegyenek részt a gyermekvédelemben, mikor nálunk a felekezetek országszerte
tartanak fönn patronázsokat. A gyermekeknek
csak az anyagi elhagyatottságát fejtegette s
az erkölcsi elhagyatottságra csak homályosan
célzott, mikor nálunk már más féléve megjelent
a belügyminiszternek ú. n. hatvanezres rendelete, amely az erkölcsileg elhagyatott gyermekeket is az állam védelme alá helyezi s ezek
számára az Országos Gyermekvédő Liga négy
nagyszabású intézetet tart fönn. Az is csak a
kísérletezés benyomásával hatott reám, mikor
a gyűlés rövid tanácskozás után elhatározta,
hogy a gyermekvédelmet a tanítóegyesület
veszi kezébe s^e célból kerületenként bizottságokat alkot. LTgy látszik, maga a nagy társadalom a gyermekvédelem iránt kevésbé érdeklődik Németországban, mint nálunk. A tanfelügyelő úrral közöltem a magyar gyermekvédelem
szervezetét s azt, hogy nálunk már 50.000-nél
több gyermek áll az állam védelme alatt. Meglepetéssel vett róla tudomást. „Honnan vették
önök ezt a nagyszabású szervezetet? Bizonyosan Reicher könyvéből." * Mondá. „Onnan nem
vehettük, mert a mi állami gyermekvédelmünk
már fél évtizedes. Az ő müve pedig ez év elején
jelent meg. Igaz, hogy Reicher előadást tartott
nálunk, de az is csak a mult télen történt.
Különben is, Reicher a célból jött le hozzánk,
hogy a magyar gyermekvédelmet tanulmá* Reicher bécsi egyetemi tanár, kiváló szakértő a
gyermekvédelem terén. Nagy művének címe: Fürsorge für die verwarloste Jugend. Eddig csak az
első kötet jelent meg.
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nyozza." A tanfelügyelő úr igen csodálkozott ben léptették életbe, de csak papiroson — mint
ezen s mint igazi német, elővette jegyzőköny- nálunk). Az iskola egészségügyi viszonyait a
vét s a magyar gyermekvédelem adatait rész- tanítói konferenciákon rendesen tárgyalni kell.
letesen lejegyezte.
A tanítói egyesületek vidékenként külön iskolaAmi a többi előadásokat illeti, azokat csak egészségügyi szakbizottságokat létesítsenek az
hírlapi közleményekből s a hivatalosan közzé- egészségügy előmozdítására. A tanítók tarttett tételekből ismerem. A
továbbképző-iskola sanak a szülőknek egészségtani előadásokat. E
ügyének előadója sürgette, hogy a népiskola tételek általános nemzetkőzi viszonyokat érinrendelje alá magát a továbbképző-iskola céljá- tenek. A pontok mindenikét mi is bátran
nak, evégett szorítsa meg a tananyagát, de a elfogadhatnék.
német nyelv és a számtan tanítását bővíteni
Mint a kongresszusnak minket érdeklő mozkell, a népiskolában önállóságra és munkára zanatát fölemlítem még, hogy a kongresszus
kell nevelni a gyermeket, a gyenge tanulókat bezárása után a két elnök és a titkár küldöttkülön kell választani s nekik is befejezett ségileg fölkerestek a kiállítás helyiségében s
tanulmányt nyújtani. Hogy a német tovább- köszönetet mondtak, hogy „a kiállítást egy
képző-iskola ily követelményekkel mer föllépni tudományosan keresztülvitt gondolattal gazdaaz elemi iskolával szemben, az csakis ezen gítottam". Ez alkalommal fölemlítettem azt az
iskola magas fejlettségével s fontosságával érdeklődést, amellyel a magyar tanítók a német
magyarázható.
kollégák működését kísérik. Az elnök igen
Az iskolai felügyelet előadója azon elvi ki- örült „a magyar tanítók testvéri szimpátiájájelentést teszi, hogy a technikai felügyelet joga nak" s kijelentették, hogy, ha a magyar taníaz államot illeti meg, de a felügyeletben sze- tók nekik alkalmat adnak, úgy ők rokonérzérepet juttat az összes tényezőknek, községnek, sük jeléül szívesen eljönnek Magyarországba.
egyháznak, családnak és tanítóságnak. Ezen
(Folytatása következik.)
elvi kijelentés első része feltűnik a magyar
embernek, mert nálunk fölösleges az állam
Az 1907. évi XXVII. t.-c. 20. §-a.
felügyeleti jogát hangoztatni; de nem fölös
írta: Mihály
Ferenc.
leges az Németországban, ahol az egyháznak
az iskolára való befolyása nagyobb, mint
A nem magyar tannyelvű, államsegélyes felenálunk. Érdekes tételei még az előadónak: a kezeti és községi elemi népiskolák helyi hatókerületi tanfelügyelőket a működő tanítók közül ságai és tanítói azzal, hogy a magyar nyelvet,
kell kinevezni (vizsgálat nélkül); a helyi fel- számolást, földrajzot, történelmet, alkotmánytant
ügyeletet meg kell szüntetni; ehelyett az isko- miniszterileg megállapított vagy jóváhagyott
lát egészen az igazgató és a tanítótestület veze- óraszámban és szellemben kizárólag a kormány
tése alá kell helyezni; minden osztálytanító a által engedélyezett tankönyvek és taneszközök
tanfelügyelővel szemben teljes felelősségge ve- használatával tanítják és hazafias irányú olvasózeti az osztályát; (!) a konferenciákon a fontos könyvekből olvastatnak, az 1907. évi XXVII.
ügyekben minden tanítónak és tanítónőnek t.-c. 20. §-ának még eleget nem tettek. Ezt a
legyen szavazata; az igazgatót a tanítók közül i kir. tanfelügyelőségek előtt előre, a tanév kezkülön igazgatói vizsga (Rektoratsprüf'ung) nél- i detén kötelesek dokumentálni. A vonatkozó tankül kell kinevezni. É tételek érdekesen vilá- ; anyagbeosztást, órarendet és tankönyvjegyzéket
gítják meg a német viszonyokat. A liberaliz- magyar nyelven a kir. tanfelüg> előségnek
musban bizonyára fölötte állunk a németeknek. szeptember elején be kellett volna mutatniok,
Az iskolai egészségügy előadója (Hauenschild) ! amint ezt e törvény végrehajtása tárgyában
azon gondolatból indult ki, hogy a falut meg 76.000/1907. sz. a. rendelettel kiadott Utasítás
kell tartani á nép fizikai ereje kútforrásának. 37. § ának utolsóelőtti pontja előírja. Az erre
E célra fel kell használni az iskolát. Kívánja, kötelezett iskolák ennek csak szórványosan felel
hogy az iskolaépületeket egészségtanilag oly tek meg. A vármegyei közigazgatási bizottságok
tökéletesen kell berendezni, hogy azok minta sürgető rendeletei most napirenden vannak s
gyanánt szolgáljanak a népi lakások számára nagy zavarba ejtik úgy a mulasztó tanítót, mint
is. A tanítás ne rontsa a gyermekek érzékszer- a tájékozatlan iskolaszéket. Az ügy érdekében
veit, sőt javítsa. A népiskola felső osztályában állónak találjuk a teendők általános ismertetését.
szépírás helyett egészségtant kell tanítani. A Részletes tananyagbeosztás nélkül rendszeresen
képzőkben külön tantárgyként kell tanítani az egy iskola sem működhetik. Ezt minden iskola
egészségtant s ebből képesítő-vizsgálatot is kell tanítója tartozik elkészíteni még akkor is, ha
kiállani. Az iskolaorvos szigorúbban ügyeljen az egyházi hatósága erre vonatkozó rendelkezését
oszfel az iskolára s az iskolásgyermekekre (az nem is kapta kézhez. A tankönyvjegyzék,
iskolaorvosi intézményt Poroszországban 1907- tályokra való tekintettel, csoportokba foglalva
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tüntesse fel a tanítás ez eszközeit a cím teljes
kiírásával, a szerző és kiadó megnevezésével, az
engedélyezés számának és idejének feltüntetésével, hogy az engedélyezett tankönyvek jegyzékében feltalálható legyen minden egyes kimutatott tankönyv és hogy a magyarországi
iskolákból kitiltott könyvek és térképek jegyzékéből az esetleg fölmerülhető kifogások is megállapíthatók legyenek.
Az órarend az előírt tanidőt naponként teljesen merítse ki, osztatlan egytanítós iskolákban
félórás rendszert alkalmazzunk. A tanító közvetlen foglalkozása fekete, a magánosan foglalkozó osztályok teendői vörös tintával legyenek
feltüntetve. A nem-magyar tannyelvű iskolák
órarendjein minden egyes óra (félóra) rovatába
az is bevezetendő, hogy milyen nyelven folyik
akkor a tanítás.
A részletes tananyagbeosztásra
vonatkozó
útbaigazítást rövid ismertetés keretébe foglalva,
ki nem meríthetjük. Erre nézve már több jeles
munka van közkézen. A tanító ezeket vegye
mintának s az azokban lefektetett követelményeket alkalmazza a helyi viszonyokhoz, úgy,
hogy ne csupán az iskolai elöljárókat tájékoztassa benne munkássága felől, hanem népnevelői
teendőinek célszerű és rendes beosztásával saját
terheit is könnyebbítse, keresztülvihetőbbé tegye.
Ha az egyházi hatóságnak a kormány által is
jóváhagyandó tanterve elkészül, akkor a most
elkészítendő ideiglenes tananyagbeosztások a
szükséghez képest helyesbítendők lesznek.
A tananyagot ne csak hónapokra, hanem hetekre osztva tüntesse fel minden egyes tantárgyból, hogy a tanító abban mindennapi teendőjét föllelje, az iskolát vizsgáló pedig az iskola
időszerű működését felismerhesse és megállapíthassa.
Tanácsos volna ez iskolai rendtartási iratokat
három példányban kiállítva küldeni be a kir.
tanfelügyelőséghez, mert a most szokásban levő
egy-egy példánynak jóváhagyása után csak az
iskola fog azokkal elláttatni. Az ügy érdeke
pedig megkövetelné, hogy egy példány a kir.
tanfelügyelőségnél, egy pedig az iskola helyi
hatóságánál is őriztessék, hogy iskolalátogatás
előtt ezekről az iskolát vizsgáló előljáró tájékozást szerezzen magának az iskola és saját
maga teendői felől; a vizsgálat megejtése után
pedig tanulmánya tárgyává tehesse a javítandó
dolgokat is.
Ezzel kapcsolatban az általános ismétlő-iskola
munkáját is szabályozni kellene.
Az ismétlő-iskola tannyelve csak magyar
lehet, benne csak magyar tankönyvek használhatók. Ez hazánkban az ismétlő-iskola intézményét a leglényegesebb népnevelési szervezetté
avatta. Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 48. §-a
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a népiskolát két tagozatra osztja: hat osztályos
elemi és három osztályos ismétlő-iskolára. A
népoktatási törvény e rendelkezését respektálta az
1907. évi XXVII. t.-c. is, de az ismétlő-iskolák
tanítási nyelvét magyarrá tette. A most elkészült és készülő nem-magyar tannyelvű felekezeti
iskolai órarendek, részletes tananyagbeosztások
és tankönyvjegyzékek lapjain az ismétlő-iskoláról
igen csekély kivétellel teljesen megfeledkeznek.
Ennek pedig nagy a jelentősége: megfeledkeznek, mert nincs ismétlő-iskolájuk s így hiába
lett mindaddig magyarrá az ismétlő-iskolák
tannyelve, amíg azok nem szerveztetnek. Ahol
ennek hiánya ekként bizonyossá válik és a felekezet azt fenntartani nem is akarja, ott a hozzáfűzött nemzeti érdekre való tekintette], ha
gazdasági ismétlő-iskola nem szervezhető, az
1868. évi XXXVIII. t.-c. 50. §-a szerint a községi jellegű általános ismétlő-iskolákat haladéktalanul szerveztessük. Ezek tantervét, órarendjét
szintén el kell készíteni.
Az 1908. évi 120.000. sz. miniszteri rendelet
alapján a magyar nyelv tanításának tervét a
nem-magyar tannyelvű iskolák részére a kir.
tanfelügyelőségek szét küldő tték. Az ehhez tartozó
utasítás és tanterv is csak a népiskola alsó
tagozatának magyarnyelvi feladatával foglalkozik. Az 1905. évi 2202. ein. sz. rendelettel
kiadott Tanterv és Utasítás szintén csak a népiskola mindennapos tanítást végző alsó tagozatára vonatkoztatva állapítja meg a teendőket.
A népiskola felső tagozata, az úgynevezett általános ismétlő-iskola, a népoktatás legmostohább
gyermeke volt mindig és az maradt még ma is.
Ennek tantervét és munkakörét tágíthatjuk és
szűkíthetjük épen úgy, ahogyan csak jól esik,
mert általános ismétlő-iskolai tant ervünk nincs.
Ezt a hiányt mielőbb pótolni kell. Az 1902. évi
66.569. sz. rendelettel kiadott gazdasági ismétlőiskolai Tanterv nem alkalmazható minden községben. Bányavidékek, ipartelepek népiskoláinak
ismétlőköteles korú leánynövendékeit, sőt kisebb
helyen, hol ipariskola nem szervezhető, a fiúkat
is általános ismétlő-iskolai oktatásban kell részesítenünk. Ezen kívül is igen nagy ama községek
száma, hol az általános ismétlő-iskola nélkülözhetetlen.
Ha figyelembe vesszük, hogy e vidékeket
épen nem-magyar anyanyelvű lakosok lakják,
ilyen helyeken az általános ismétlő-iskolák népnevelési munkakörét a mai sötétségéből ki kell
emelnünk s ezt az 1907. évi XXVII. t.-c. 20. §-a
kapcsán kell rendeznünk.
Az ú j népoktatásügyi törvény minden §-a
egyenként is értékes nemzeti vívmánynak tekinthető. Ezek közt igen lényeges feladatot szabott
a tanítók és tanhatóságok elé a szóban levő
20. § követelése, mivel az iskola összes belső

NÉPTANÍTÓK LAPJA.

10

tevékenységének ez a kulcsa. Ez nyitja meg a
pantheont, melynek oltárán a hazaszeretet lángját
e templom papja, a néptanító, gyújtja meg,
éleszti és magasan lobogtatja, úgy, ahogyan
azt e törvény alkotójának nagy lelke maga elé
képzelte.

Tanítók tanácsadója.
P. L. Ytö. ön azt kívánja tőlünk, hogy egyik
kartársának nyugdíját állapítsuk meg, de egyebet
nem közöl, mint csupán azt, hogy nevezettnek
15 nyugdíjba beszámítható éve van. Erre mi nem
válaszolhatunk mást, amit különben minden tanítónak
tudnia kell, hogy az első 10 évi szolgálat után a nyugdíjigény 40°/o-a, minden további esztendő után pedig
2°/o jár nyugdíj gyanánt. — I. E. Ahol a hitfelekezetek 5°/°-os iskolai adóból tartják fenn iskoláikat, ennek
előírásához szükséges adatokat az elöljáróság köteles
a hitfelekezetnek rendelkezésére bocsátani, mert másként mikép vethetnék ki a jelzett adót az egyenes
állami adók arányában? Ha a jegyző a hitfelekezet
eziránti megkeresésének nem tenne eleget, forduljanak
panasszal a főszolgabíróhoz. — K. A. Mglész. Arra, hogy
katonai kiképzés végett behívják-e újból, csak az illetékes ezred parancsnoksága adhat érdemleges választ. —
Telep. Hitfelekezeti jelleggel szervezett gazd. népiskolákat az állam nem segélyez. A segélyezés mérve
különben az állami és községi jelleggel szervezett
gazd. népiskoláknál is csupán a szaktanító tiszteletdíjái'a terjed ki s minden más egyéb kiadást a községnek kell fedeznie. — Jegyző. Különös jegyzőkönyvvezetés volna az, ha annak összes adatait akár az elnök,
akár pedig a felszólalók tollbamondanák. Ne kompromittálja önmagát az ily lehetetlen kívánságokkal. —
Hitközs. tanító. Ügye fölebbezés alatt állván, arról
érdemben nem nyilatkozhatunk. Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a tanítói járandóságok ügyeiben fölmerülő vitás kérdések fölötti határozat, kivévén a
szerződéses viszonyban álló magántanítókét, a közigazgatási hatóságok illetékességi körébe tartozik ; a
járásbíróságnál hiába keresne orvoslást. — H. A jövedelemadóról szóló 1909. évi X. t.-c. 1911. évi január
hó l-jével lép életbe. A szolgálati viszonyból származó illetmények, ideszámítván az eddig adóalapul
nem szolgált lakáspénzeket, IV. oszt. kereseti adó
helyett jövedelemadó alá fognak esni. A természetben
való lakás esetén annak megfelelő bérértéke vétetik
számításba. — T. I. 0. Arról a, bizonyos „basáskodásról" lapunk mult számában megemlékeztünk. Egyébként az ön által felhozott eset hatásköri túllépésnek
nem minősíthető, mert kötelességének a teljesítésére
szólíttatott fel. Hanem az azután más kérdés, hogy
honnan meríti magának igazgatója azt a jogot, hogy az
igemódok közül csak a parancsolómódot alkalmazza. —
B. A. Eflva. Ha állásáról lemond, akkor egyszersmind
lemondott végkielégítésre vagy nyugdíjra való igényéről is. Végkielégítésre csak akkor tarthatna számot,
ha saját hibáján kívül eredő testi vagy lelki fogyatkozás miatt tanítói kötelességeinek teljesítésére végleg
képtelenné vált. Csupán férjhezmenetel címén végkielégítést nem kaphat. Megjegyezzük különben, hogy
hét évi beszámítható szolgálat esetén a munkaképtelen
tanítók, tanítónők két éven át nyerik nyugdíj összegüknek 50" o-át. — B. I. M. Ugyanezt üzenjük önnek is. —
Érdeklődő. Tanköteles gyermekeket postai szolgálatokra igénybe nem vehet. A szülők engedélyével megtehetné ugyan ezt, de saját érdekében mégis helyesebben jár el, ha erre cselédet vagy iskolaköteles
korban nem levő egyént alkalmaz. — Z. L. Zbogy.
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A polgári iskolai tanítói képesítést a közokt. miniszternek 539/902. ein. sz. a. kiadott rendelete szabályozza. Szíveskedjék ezt az Egyetemi nyomdától megszerezni, mert enélkül a vizsgálat föltételeiről alapos
tájékoztatást nem nyerhet. A szükséges tankönyveket
és jegyzeteket Toldi Lajos könyvkereskedésében (II.,
Fő-utca 2.) szerezheti meg. — L. L. 1. Ingyenes taneszközök elnyerésének föltételeit lapunk egyik utóbbi
számában ismertettük. 2. A földmívelésügyi minisztériumtól esetleg kaphatnak könyveket; a közokt.
tárca legényegyleteket nem segélyez. 3. Az a körülmény, hogy a tanító az iskola állami kezelésbe vétele
iránt folyamatban levő tárgyalások idején választatott
meg, az átvételre nincs befolyással. Az ily tanító fizetése is az 1907. évi XXVI. t.-c. c) pontjának második
bekezdése szerint állapíttatik meg, vagyis figyelembe
vétetik az 1893. évi október hó 1-től megszakítás
nélkül rendes tanítói minőségben töltött szolgálat. —
Gazdász. 1. A gazdasági szaktanítói képesítést magánúton meg nem szerezheti. 2. A tanítóképzőben csak
a német nyelvből vizsgálat nem engedélyezhető. 3. A
gazdasági tantárgyak tanításával megbízott tanító,
tanítónő tiszteletdíja az állami iskolák számára kiadott
Utasítás 77. §-a értelmében a nyugdíjba beszámít.
4. Magyar Méh, szerk. Szilassy Zoltán (IV., Veress
Pálné utca 40.); Méhészeti Lapok, szerk. Binder Iván
(I., Virányos-út 28.). — Óvóuö. Névtelen levelekre
nem válaszolunk. — M. L. Kántorrá képesítése dolgában forduljon a bajai állami, vagy a kalocsai róm.
kath. tanítóképző-intézet igazgatóságához. —• K. F.
Ttfalu. 1. A közig, bíróságnak e helyen már ismertetett döntvénye értelmében az özvegy nem tartozik
férje nyugdíjhátralékát törleszteni. 2. Az özvegyi
segélyt és az árvagyámpénzt a férj, illetve apa legutóbb élvezett nyugdíjba számítható fizetése után állapítják meg olyképen, hogy a fizetés 1200 K-jáig 50,
azontúl 20°/o-ot kap az özvegy, a gyermekek pedig
fejenként az özvegyi ellátásnak '/«-át nyerik 16 éves
koruk betöltéséig. Az önök esetében tehát kap az
özvegy 1896 K után (1200 K 50°/o a = 600 K, 696 K
20°/o-a = 139-20 K) 739 2 K-t, a gyermekek fejenként
739*2
.
= 123*2 K-t. 3. Ha a beszámítás körül hiba
b
van, ezt minden esetre rendezni kell; jelen esetben
a nyugdíj iránti kéréssel egyidejűleg. — L. F. Mnyék.
Szíveskedjék eziránt az izr. tanítóegylet jogvédő-bizottságához fordulni: Budapest, VII., Wesselényi-u. 44. —
Mjövedelem. Az Utasítás magyarázására mi nem
vagyunk hivatottak. Nagyon helyesen teszik tehát,
hogyha a háznál való együttes oktatás kérdésében a
tanfelügyelőséghez fordulnak. A mi irányt nem adó
véleményünk ebben a dologban az, hogy az együttes
oktatásnak mindennemű módja beleütközik az Utasítás
vonatkozó rendelkezésébe; de beleütközik az58.084/892.
sz. a. kiadott rendeletbe is, mely több gyermeknek a
népiskolai tantárgyak együttesen leendő tanítása végett fenntartott intézetet zugiskolának minősíti. —
O. R. Miután államsegélyt élvez, joga van ahhoz, hogy
a törvényszerű lakást, illetve lakáspénzt igényelje. Ha
figyelemmel kíséri lapunk ezen rovatát, akkor a minisztériumnak itt több ízben ismertetett elvi állásfoglalása
alapján most már ön is élvezhetné törvényszerű lakáspénzét. Arra az iskolafenntartó nem kötelezhető, hogy
lakást építsen, ha ad lakáspénzt. — B. G. Ttolcz.
A községi jellegű elemi iskolákat illetően az 1868. évi
XXXVIII. t.-c. 32. §-a kimondja, hogy a szükséges
iskolai könyveket és tanszereket köteles a község évenként előre beszerezni s a tanulók között a tanítók
által, számadás mellett, kiosztani. De kimondja egyúttal azt is, hogy e könyvek és tanszerek vételára a
tandíjjal együtt szedetik be Oly rendelkezés tehát,
aminőről ön megemlékezik, egyáltalában nincs.
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SZÉPIRODALOM.
Könnyes napokból.

S te bársonyos szemű fiú,
Szerelmes éjszaka, figyelj !
Ne zúgjatok, ne járjatok,
Csak hogyha arra jelt adok
Vigyázzatok !

Ott kinn aranyos napsugáron
Boldog virágok ringatódznak,
De már nem hozzám szólnak.

f

Most! Rajta!
Riadjon a szférák zenéje,
Mennyei harsona búgva kísérje,
Csillagok ezre, körbe keringve,
Éteri táncba fogjatok össze!
Fényteli holdban zengjen a hárfa,
Hozsánna kiáltás zúgjon a légbe,
Mámoros éjszaka, föl, ne aludj,
Rajta, örülni, ünnepet ülni:
Itt jön a kedvesem!

Nem érdemes harcolni, élni,
Eltévelyedni rengetegben,
Nagyon sok itt az ember!
Bolyongok társtalan magányban,
Valamikor már erre jártam
És vissza kellett jönnöm.
Taposott úton, bánatúton
Hiába nézek szerteszét,
Én nem lelek egy szál virágot,
Sem négylevelű lóherét . . .

Nagy

Margit.

Mikszáth és a pedagógia.
II.

Irta: Iiodnár

Valaminek még jönni kell,
Várom, remegve várom,
Ujjongó árnyak intenek
Huhogó bagolyszárnyon
Valaminek még
Hogy megteljék
Készen vagyok.
Meghaltak, nem

jönni kell,
a serleg . . .
Remények, vágyak
ölelnek.

Valaminek még jönni kell,
Lidércek, rémek szólnak . . .
S én megriadva suttogom:
Holnap, talán majd holnap ! . . .
Dr. Hadványné

Rutthay

Emma.

Király válás.
Te szűziesen tiszta, kékes ég,
Te végtelenség édes gyermeke,
Ki lágy öledben dallal ringatod
Csodás világok milliárdjait, —
Hallgass reám!
Testvéreim, mosolygó csillagok,
Ezüsthajú tündérleányok; •
Pehérkeblű szép holdkirálynő,
Aranyhajód, kérlek, ne vond tova;
Megálljatok!

János.

A mesebeli Hamupipőkét
lenézték és szolgálójuknak tartották a mostohatestvérei. A m
azért a kis Hamupipőkéért mégis eljött egyszer
a mesebeli királyfi és fényes, ragyogó palotájába vitte haza
királyasszonynak.
A pedagógia is jóidéig volt a tudományok
Hamupipőkéje. E g y ideig a pszichológiának,
majd az etikának, helyesebben a morálteológiának volt a függeléke. Herbart óta azonban
önálló tudománnyá lett, amely két fönntartó
pilléren nyugszik; ezek egyike az etika, a
másik a pszichológia. Sőt az angol Bain még
tovább megy e tudomány
függetlenítésében,
mikor azt mondja, hogy a pedagógia nem
egyéb, mint a lélektan törvényeinek a gyakorlati alkalmazása, épen úgy, mint ahogy például
a földmívelés is csak a kémiai elvek gyakorlati alkalmazása. A giesseni pszichológiai konresszuson meg pláne egy olyan jövő képét festette az egyik kongresszusi tag, amelyben azt
a pedagógust, aki a gyermeki lélek törvényei
ellen vét, épen úgy felelősségre fogják vonni,
mint azt a technikust, aki valamely épület
emelésénél mulasztást követ el.
. . . Es hogy a tudományok Hamupipőkéje
imígyen viruló hajadonná fejlett, eljött érte a
mesebeli királyfi, a legnagyobb élő magyar í r ó :
Mikszáth Kálmán és elvitte magával a tudományok Hamupipőkéjét az ő királyi birodalmába, ragyogó képzelőtehetségének Meseországába . . .
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Mikszáth Kálmán bevitte a pedagógiát abba
a palotába, amelybe évenként ünnepibe öltözve,
0 is csak egyszer szokott megfordulni; bevitte
az Almanachba.
Sokszor írt már Mikszáth Kálmán előszót az
Almanachba. Irt mindenféle dolgokról, ami csak
vérbeli írót megihlethet: szerelemről, múlandóságról, politikáról, komédiáról, művészetről, tragédiáról, irodalomról, fekete kenyérről, tudományról, fehér kalácsról, zenéről, vígasságról,
emberekről és állásokról, csak egyről nem írt
még: tanítókról és az ő mesterségükről, a pedagógiáról. Most ezekről írt. Es nem puszta
véletlen, hogy most, ebben az esztendőben a mi
mesterségünkről szólott. Az idők jele, hogy a
mesterek a legnagyobb mester írása révén belekerülnek a lüktető élet lázongó forgatagába.
Nemcsak az író társainak ad a legnagyobb
író követendő példát, hogy íme érdemes ez a
tudomány arra, hogy necsak a nádpálca révén,
méltók ezek az emberek, hogy necsak a részeges rektor közhellyé vált prototípusa kapcsán
foglalkozzunk velük mi is, akik a felnőttek
nevelés-tanítása érdekében csakolyan munkát
végzünk, mint ők a kicsinyek hasonló képzése
körül, hanem pillantsunk be mélyebben abba
a ma már valóságos laboratóriumokkal fölszerelt műtermekbe, amelyben a jövendő embere,
a mi individiumunk készül.
És betekintvén hozzájuk, foglalkozzunk vélük
olyan komolyan, aminő komolyság az ő nehéz
foglalkozásukhoz mindenben méltó legyen . . .
Ezek a Mikszáth Kálmán bevezető cikkének
a tanulságai az írótársai részére.
Magának a cikkelynek a kontárja a következő:
Nagy érdeklődéssel figyeltem — írja Mikszáth — a nyáron két tekintélyes tanférfiú
vitáját egy előkelő lapban. Az egyik azt vitatta,
hogy nem kell fölvenni meséket az iskolai
olvasókönyvekbe, mert azok szerfölött hizlalják
a gyermeknek amúgy is csapongó fantáziáját.
A másik a mesék megtartása mellett érvelt.
Az első úr jobban győzte szóval és tintával s
ő maradt fölül- En már épen segítségére akartam sietni az igazság elől hátráló felebarátomnak, mikor leütött a lábamról egy nagy betegség, amikor is a felém kinyújtózkodó Halálnak
a palástja eltakarta a két vitázót a szemem
elől. Felgyógyulván, első dolgom volt a dolog
után nézni és segítségére kelni az összetört
lándzsájú vitéznek, aki ott hevert a fekete
betűk erdejében — agyonütve. Mert hát nem
volt igaza a győzelmes pedagógusnak egy percig sem. Nem, mert az állítása a leghelytélenebb állítás, mióta a könyvnyomtatást
feltalálták. Hiszen Japánban is évezredek óta kicsinyítik a mandulaszemű lányok lábait s az ered-
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mény: hogy a Gésák csak tipegnek, de nem
tudnak — járni.
Ha ez az eszme általános győzelmet aratna,
itt majd a lelkeknél állana be ugyanez az állapot, nem tudna repülni senki. S micsoda piramidális pazarlás lenne az! Minden adományok
közül a legnemesebbet pusztítani, mint ahogy
az állatokból is a legnagyobbakat irtotta ki az
ember: a mammuthok és bölények kipusztultak,
de a poloskák és a patkányok megmaradtak.
Hiszen mikor az Isten a tehetségeket kiosztotta
az emberek között, mindig az ő számukra félretett edényekből merített, csak egyszer nyúlt a
saját bögréjébe, mikor a fantáziából loccsantott
nekik egy keveset, hadd legyen egy kis teremtő
erejük is. S az emberiséget a legpraktikusabb
találmányaiban ez az erő segítette. A világ
gyönyörűségeinek: művészeteknek, irodalomnak
ez a fő alkotó eleme. Fantázia nélkül sem nagy
emberek nem lennének, sem nagy dolgok nem
teremtődnének. S minek a fantáziát pusztítani,
mikor úgyis fogyóban van az ? Kihaltak a nagy
mesemondók. Öreg Dumas, Dickens és Jókai
mögött megfordították a címerpajzsot. Nevelni
kell hát a fantáziát és nem szabad kidobni a
mesét az olvasókönyvékből! Különösen nálunk
Magyarországon nem, ahol minden népmese
mindmegannyi kedves zsuzsu, amelyben a nép
lelke, fantáziája, érzése és gondolatvilága, s ami
talán legfontosabb mindenik között: nyelvkincse
van elrejtve.
A nevelést el kell kezdeni a népmesén és a
gyermeken. Hadd kóstolja meg a kisgyerek
már a bölcsőben a csalimeséket. Hadd szívja
mindjárt frissiben belőlük a magyar nyelv titkos
szépségeit, csodálatos meleg színeit, fenséges
pompáját, utolérhetetlen ízeit és zamatját, elandalító muzsikáját, hadd szívja magába lassan,
de biztosan nemzete léikét és eszejárását! . . .
S ha az irodalomban meglesz, aminthogy
meglesz (mert hát ki nem utánozza szívesörömest az édesapját?) a Mikszáth írásának a
maga jótékony tanulsága, épen úgy meglesznek
ennek a szépirodalmi értekezésnek a maga nagy
horderejű tanulságai a mi számunkra, a tanítók
számára is.
Avagy ki nem térne vissza — olvasván ez
írást — a mesékhez az iskolában azok közül,
akiknek a lelkét ezzel a tévtannal modern újítók esetleg már narkotizálták? Hiszen az élet
napról napra sivárabb lesz, a sivatagban pedig
olyan jótékony hatása van az oázisnak.
Vagy nem sokszoros érdeklődéssel fogunk-e
ezután a mese tárgyalásához, miután a mester
fölnyitotta a szemünket, megvilágosítván a mesék nagy jelentőségét arról az oldalról is, ahol
eleddig sötétség fonta azokat körül. Nemcsak
az erkölcsi tanulságot hámozzuk majd ki ezután
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a mesékből, mint eddig tettük, hanem a mi
édes magyar nyelvünk rejtett szépségeit is ki, kutatjuk és fölkeressük azokban a magyar nép
rejtőzködő lelkét is. Egymaga ez is óriási tanulság, különösen a nemzetiségi lakosokkal telített vármegyék intelligens tanítósága előtt.
Hálásan megköszönjük ugyanazért Mikszáth
Kálmánnak, hogy velünk, a nemzet elesett fiaival és a pedagógiával, a mi lenézett mesterségünkkel olyan meleg szeretettel foglalkozott
most. amikor irodalmi működésének a zenitjén
áll. És ez a mi hálánk nem merül ki a puszta
„köszönöm" szóban, hanem az ő szellemében
cselekedvén, azon igyekezünk mind a harmine
s egynéhány ezeren, hogy megismerjek a mi
kis tanítványaink milliói az ő nagyságukból
ennek a szegény kis országnak a gazdagságait.
És ezeket imígy elvégezvén, ígéretünket pedig valóra váltván: teremtünk ezen a földön
egy más világot, ahol enyhébb lesz az éghajlat,
több lesz a virág . . . E g y olyan országot, ahol
nemcsak mindig politizálni, hanem olykor-olykor
mesélni is fognak egymás között az — emberek.

gyöngetehetségű gyermek
oktatása.
írta: Éltes
Mátyás.
E címmel a Néptanítók
Lapjá-ban
Juha
Adolf dr. egészségtan - tanár úr tollából közlemény jelent meg. Előre kijelentem, hogy a
cikkírónak ez irányban kifejtett munkásságát
nagyra becsülöm, mindazonáltal nem mulaszthatom el egyes kijelentéseit a tényekre való hivatkozással helyreigazítani, annyival is inkább,
mert hiszen a kérdés megbeszélését ő maga
kívánja.
Azt mondja J u b a dr., h o g y : „Harmadik oka
ezen intézmény ki nem fejlődósének (hazánkban)
e kisegítőiskolák hovatartozósága. Hogy miért,
még ma is rejtély előttem, a kisegítőiskolákat
kivonták a rendes iskolahatóságok fennhatósága
alól és a gyógypedagógiai intézetek közé tették, holott ennek az intézménynek a népiskolával kell szoros összefüggésben lennie."
Juba dr. előtt rejtély az, hogy a kisegítőiskolákat a rendes iskolahatóságok fennhatósága
alól kivették. Azonban e rejtély megfejtése nem
nehéz, ha tudjuk, hogy a kisegítőiskolákba
szellemileg gyenge gyermekek járnak, akiknek
az oktatásáról a rendes iskolai hatóságok az
1868. évi XXXVIII. t.-cikk értelmében gondoskodni nem kötelesek. Ezek egyszerűen fölmenthetik a gyöngéket az iskolábajárás kötelezettsége alól; azt meg is teszik s a róluk való
további gondoskodást az államra hárítják. Kényelmes álláspont, az igaz, de törvényes. Ez
lesz az oka annak is, hogy Juba dr. oly kevés
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hajlandóságot talált a nagyobb vidéki városokban ilyenek állítására. De mielőtt tovább mennék, tisztelettel kell megemlékeznem a kir. tanfelügyelő urakról, akik a legnagyobb odaadással
és emberszeretettel támogatták mindig a kisegítőiskolákat.
J u b a dr. előtt rejtély az is, hogy a kisegítőiskolákat a gyógypedagógiai intézetek közé
sorozták. Pedig annak is egyszerű a megfejtése.
A szellemileg gyönge gyermekek oktatása és
nevelése csak különleges oktatási és nevelési
elvek alapján történhetik eredményesen; ezek
ismerete nélkül a gyöngetehetségü gyermekek
a kísérletre szánt nyulak sorsára lennének kárhoztatva. Miután pedig ezeknek az elveknek a
letéteményese a gyógypedagógia: helyes és
indokolt tehát, hogy a kisegítőiskola — amint
ahogy művelt külföldön mindenütt ilyennek
tekintik — nálunk is a gyógypedagógiai intézetek közé soroztassék.
Azt mondja Juba dr., hogy a kisegítőiskolának a nép : skolával szoros összefüggésben kell
lennie. Ez a kijelentése nem világos. A kisegítőiskola tart fenn bizonyos kapcsolatot a népiskolával, annyiban, hogy onnét veszi növendékeinek tűin} omó részét, egyéb kapcsolat a két
iskola közt nincs, de nem is lehet, mert a kisegítőiskolában a tanítás célja, a tanítói és
nevelői eljárás, a módszer, a növendékek kvalitása egészen más, mint a népiskolában. Szorosan összekapcsolni a két iskolafajt nem is
ajánlatos, mert a normálisak csak gúnyt űznek
a gyöngékből, anélkül, hogy a tanításból ott
ezek valami hasznot húznának; viszont a
gyöngetehetségűek veszélyesek a népiskolában,
amennyiben a normális növendékek sok rossz
szokásukat elsajátíthatják. A szoros kapcsolat
ellen szól a kisegítőiskola első és legfőbb elve,
t. i., hogy a gyöngetehetségű és a normális
gyermekek szétválasztassanak. Csak kezdetben
engedhető meg, hogy a kisegítőiskola az elemi
iskolának parallel osztályaképen szerepeljen, de
ha m á r 3—4 osztályúvá fejlődik a kisegítőiskola, kívánatos, hogy külön épületben helyezzék azt el.
A külföldi városok között Berlin mondta ki
ezelőtt 14—15 évvel, mint J u b a dr. kívánja,
hogy a kisegítőiskolának a népiskolával szoros
kapcsolatban kell lennie, így is szervezte kisegítőiskoláit. De csakhamar belátták e város
intézőkörei is, hogy a gyöngetehetségűek érdeke
a teljes elkülönítést kívánja. És ma már Berlin
összes kisegítőiskoláit elválasztotta a népiskolától s 28 különálló kisegítőiskolát állított a
gyöngetehetségűek részére. (Ez a város volt az
első, mely a gyöngetehetségű iparostanoncokat
is elkülönítette.) Ez a felfogás ma általánosnak
mondható; az a nézet pedig, hogy a kisegítő-
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iskolának a népiskolával szoros kapcsolatban
kell lennie: jóformán meghaladott álláspont.
Juba dr. főleg azért ítéli el a magyar gyógypedagógiát, mert Budapesten eddig csak 1
kisegítő iskolát s vagy 13 kisegítőosztályt állítottak, a vidéki városok közül pedig csak ötben talált ily intézményeket. Es azt mondja:
„A haladás a gyógypedagógiai oktatásnak ezen
a terén korántsem örvendetes hazánkban, ellenkezőleg, nagyon szomorú." Ezzel szemben Poroszországban, ahol körülbelül egy negyed évszázad előtt állították fel az első kisegítőiskolát, szerinte sokkal kedvezőbbek a viszonyok:
ott ugyanis 1894-ben 18, 1906-ban pedig már
203 kisegítőiskola volt. Nem vonom kétségbe
Juba dr. jóhiszeműségét, de ki ke!l jelentenem,
hogy, ha a német viszonyokat statisztikai adatok alapján összehasonlítjuk a hazaiakkal, más
következtetésre jutunk. A hiba t. i. ott van,
hogy Juba dr. a porosz viszonyokat legszebb
fejlődésük idején hasonlítja össze a hazai kezdő
állapotokkal. Más eredményt kapunk, ha tízéves munkánk eredményét a németek első
10—20—25 évi munkájának az eredményével
hasonlítjuk össze. Tudott dolog, hogy Németországban 1859 ben (Halle városában) alapították az első kisegítőosztályt; 1884-ben, tehát
egy negyed évszáz múlva pedig csak 9 városban találunk ilyeneket. (Lásd Wintermann:
die Hilfsschulen Deutschland u.s.w. Verl. Beyer
u. Söhne Langensalza.) Hazánkban 1898 ban
nyitották meg az első kisegítőiskolai osztályt
Budán és ma, 10 év múlva 6 városban 25 osztályban körülbelül 500 gyöngetehetségű gyermeket tanítunk. A németeknél a 10 első év
alatt két városban (Halle, Dresden) állítottak
kisegítőiskolát s 22 évi munka után volt náluk
annyi városban kisegítőiskola, mint nálunk 10
év alalt.
Ezek után azt állítani, hogy mi csigamódra
haladunk s hogy ez fölötte szomorú eredmény:
nem lehet. Én azt látom, hogy amit 10 év
alatt elértünk, az a külföldi viszonyokhoz mérve
is szép eredmény. Szép eredmény, ha tekintetbe
vesszük, amint ezt maga Juba dr. is jól tudja,
mily nagy és mennyi előítélettel találkozott
nálunk annak idején ez az eszme. Hiszen még
mindnyájunk emlékezetében van az a sok tendenciózus közlemény és a sok gúnynév, amikkel
a zsurnalisztikái gúny illette ezt az iskolát! Ez
okozta, hogy maga a székesfőváros is kénytelen volt 1899; ben elhalasztani a kisegítőiskolák
megnyitását. Am a gyógypedagógia és annak
lelkes vezetői, Náray Szabó Sándor dr. és Berkes János, nem riadtak vissza a nehézségektől,
hanem megteremtették az intézményt. A legnagyobb ellentmondások közt nyitották meg
1900-ban a pesti oldalon levő áll. kisegítő-
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iskolát, melyet a rászorult szülők azonnal megrohantak és túlhalmoztak növendékekkel. Ezen
a példán okult és látva, mily égető szükség
van ez iskolafajra, nyitotta meg a székesfőváros hatósága is 1902-ben a kisegítőiskolákat.
Itt viszont Bárczy
István polgármesternek
(akkor tanügyi tanácsnoknak) vannak hervadhatatlan érdemei.
De lássuk röviden, mit tett a gyógypedagógia ezenkívül a kisegítőiskolákért. Fölolvasásokat rendezett, ismertető hírlapi közleményeket
tett közzé, közérdekű ismertetőket íratott s
azokat ezrével küldte szét az országba; később
szakembereivel tanítók számára szünidei kurzusokat tartott s azokat állandósította. Eddig
ötször volt ilyen tanfolyam, melyen vagy 150
tanítót ismertetett meg elméletileg és gyakorlatilag az eszmével. Hogy megkönnyítse a kisegítőiskolák állítását, a gyógypedagógia vezetőinek javaslatára miniszterünk elhatározta,
hogy anyagilag is támogatja a vidéki kisegítőiskolákat és azok tanítóit. Azok a tanítók,
akik a kisegítőiskola vezetésével megbízattak,
mind lelkes harcosai az ügynek. Téved és lehet,
ha Juba dr. idegen elemeknek látta őket Eddig
még nem volt eset arra, hogy idegen tanító
bízatott volna meg a kisegítőiskola vezetésével;
annak a vezetése mindig a helybeli, megfelelő
képesítéssel bíró tanítók egyikére bízatott. Igaz,
hogy ezek később a gyógypedagógusok közé
soroztattak, de az az ügynek nem ártott, nem
is árthatott, ellenkezőleg, az a körülmény, hogy
egy szaktestületbe, a gyógyped. státuszába átvétettek: tekintélyüket csak emelte. Ezt a
kitüntetést s a velejáró fizetésbeli többletet ők
megérdemlik, mert fáradoznak az ügyért s mert
terhesebb munkát végeznek.
Az is kétségtelen, hogy a magyar tanítóságban megvan már most a kellő érdeklődés
a gyöngetehetségűek iskolái iránt. Bizonyítja
ezt az a körülmény is, hogy a gyöngetehetségűek oktatására képző szünidei tanfolyamokra
mindig sok a jelentkező; úgy, hogy azok egy
részét el kell utasítani.
Röviden felsoroltam, hogy mit tett a gyógypedagógia a gyöngetehetségű gyermekek és a
kisegítőiskolák érdekében hazánkban. Az én
nézetem szerint, hálával és elismeréssel tartozunk a gyógypedagógiának azért, hogy ezt az
ügyet, melyre szüksége nem volt, — nem minden önmegtagadás nélkül — magához vette és
fölvirágoztatta. Ami eddig történt, minden
annak a kezdésére vagy annak az irányítása
mellett történt. Csak a költségek hiányán emelik, hogy még vagy 10 városban nem lehetett
a kért kisegítőiskolákat felállítani.
A gyógypedagógiánál jó kezekben van ez az
ü g y ; nézetem szerint, kár volna onnét elvenni.
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De azért nem kicsinylem én Juba dr. kezdését
sem; eléje gáncsot vetni sem akarok. Majd
meglátjuk a jövő tíz esztendő alatt — azt
hiszem, ez elég hosszú idő — mily óriási lépésekkel lehet az ő javaslata szerint előre vinni
a kisegítőiskolák ügyét.

Egyesületi élet.
T A Délniagyarországi tanítóegylet
nagybecskereki köre Nagybecskereken tartotta
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4- Liptó vármegye általános tanítóegyesülete Liptószentmiklóson tartotta közgyűlését,
amelyen mint mindenkor, most is jelen volt a
vármegye kir. tanfelügyelője, Sándor Lajos. Jung
Miklós elnöknek tartalmas megnyitóbeszéde után
következett programm szerint: Zvada Győző
okolicsnói áll. tanító felolvasása a rajztanításról ; Takács József liptószentmiklósi áll. tanító
felolvasása a Szlöjdről és Kréhnyay Béla kir. tanfelügyelőségi tollnok felolvasása „Az erkölcsi nevelésről". Mind a három munkát nagy tetszéssel
fogadta a gyűlés. Majd Nahálkó György liptóújvári áll. isk. igazgató, mint a bíráló-bizottság
jegyzője, felolvasta a pályatételül kitűzött: „Liptó
vármegye földrajza az el. isk. III. oszt. számára"
vonatkozó bírálatot. A beérkezett 3 pályamunka
közül az első díjat (100 koronát) Jung Miklós,
a liptószentmiklósi áll. el. iskola igazgatója, egyesületi elnök, a második díjat (60 koronát) Rokosinyi Dániel, királylehotai igazgató nyerte el.
Ezek után elhatározta a közgyűlés, hogy az egyesület az Orsz. tanítói szövetségbe belép. Több,
az egyesület belső életére vonatkozó ügy elintézése
után elnök az ülést bezárta. A gyűlést népes
közebéd követte.

őszi közgyűlését, Rózsa Ferenc és Kruch Jakab
elnöklete alatt. Miután két elhunyt tagtársért
gyászmisét hallgatott az egybegyűlt tanítóság, az
elnök röviden megnyitotta a gyűlést, melynek
első pontja Knyezsevics
György nagykikindai
tanító előadása volt a számolástanításról. Új számtanítási módszerét ós saját alkotta ügyes1 számolótáblázatát mutatta be, mely már az I. osztályban
nagyon megkönnyíti a számolás tanítását. Utána
Lind Gyula, törökbecsei áll. tanító tartott szép
előadást az ismétlőiskoláról. Felsorolta annak
hiányait, rámutatott azok okaira és azokra a módokra, melyekkel e bajokon segíteni lehetne: az
általános iskolakötelezettséget
szigorúan kell
4- Az Erdővidéki Tanítóegyesület rendes
végrehajtani, az ismétlőiskola pedig csak télen közgyűlését Baróton tartotta meg. Hegedűs Lajos
működjék és akkor is csak írást, olvasást és elnök ügyes megnyitója után Rhédei János udvarszámolást tanítson. A gyakorlati tanítást végezze helyvármegyei kir. tanfelügyelő mutatkozott be
az önálló gazdasági szakiskola. A közgyűlés egy- I szeretetteljes szavakkal s hívta föl a tanítóságot
hangúlag magáévá tette e véleményt. Ezután munkájában való támogatásra. Szabó Kálmán
Kolos Mihály dr., eleméri körorvos, mint vendég középajtai igazgató-tanító beható értekezést tartartott hasznos, tapasztalatokra alapított érteke- tott az ifjúsági könyvtárak kezelési módjáról,
zést az iskola egészségéről és hivatkozott a taní- amelynek kapcsán kifejlődött eszmecsere alkaltók ügyszeretetére, akik e téren legtöbbet tehet- mával Rhédei tanfelügyelő és Bene Lajos tannek. Egyebek közt oly helyeken, ahol orvos nin- felügyelői tollnok értékes útmutatásokkal szolcsen, legalább egy mentőszekrényt szerezzen az gáltak. Szavalt Incéé József szárazajtai ig.-tanító,
iskola. Kiss Mária, nagybecskereki áll. tanítónő Tisztújítás egyhangúlag ejtetett meg. Elnök lett:
hozzászólásában az iskolaorvosi intézmény beho- Hegedűs Lajos magyarliermányi tanító, alelnök:
zatalát tartja szükségesnek; egyebekben pedig Sándor Lajos középajtai tanító, titkár: Götz Béla
úgy ő, mint a magvas tartalmú vita többi részt- baróti gazd. szaktanító, jegyzők: Török Albert
vevői, hozzájárultak az előadó orvos javaslatához. miklósvári és Gáspár Jenő baróti tanítók, pénzA közgyűlés mindkét indítványt elfogadta. Osztié táros : Incze Viktor szárazajtai és könyvtáros:
Béla, nagybecskereki áll. tanító, igen ügyes, új Nagy Lajos baróti tanítók. Kebli ügyek elintészerkezetű énekgépét mutatta be, magyarázó elő- zése után Gelsei Vilmos vargyasi ig.-tanító azon
adás kíséretében, mely a hallgatóságnak igen javaslata, hogy az erdővidéki tanítók számára
tetszett. Szegfű Sándor, nagybecskereki áll. tanító Baróton háziipari tanfolyam tartassék, elfogadbemutatta a jogvédő-bizottság ügyrendjét, melyet tatott. Az „Országos Tanítói Szövetség" azon
a közgyűlés elfogadott. Massong Vencel katalin- terve, bogy a nagybaczoni „Uzonka"-fürdő tanítói
falvi tanító, a tanítói reformeszmékről mondta el fürdővé építtessék ki, örömmel vétetett tudomávéleményeit; a tagok különös helyeslése igazolta, sul s az egyesület e terv kiviteléhez való hozzáhogy szívükből beszél. A közgyűlés továbbá el- járulást megvalósítandó, gyűlés alkalmával 5
határozta, hogy egy gyermektanulmányi kört kez- koronás részesjegy jegyzésére aláírási ívet bocsádeményez Nagybecskereken a Torontálmegyei M. tott ki, amelyet tagjai nagy része alá is írt. A
Közművelődési Egyesület segítségével; tárgyalta gyűlés a helyi és vidéki tanügybarátok nagy
a csongrádmegyei tanítóegylet ama indítványát, részvétele mellett folyt le s úgy Udvarhely,
hogy márc. 15-ét és okt. 6-át nemzeti ünnepnek mint Háromszék vármegye tanfelügyelősége képtekintsék és kérjék. Végre elintézte belső ügyeit. viselve volt.
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Az erkölcsi nevelés problémája.
(A Magyar Pedagógiai Társaságból.)
Az erkölcsi nevelés problémáját fejtegette
Geöcze Sarolta november 20-án. Eszméi, elvei,
igazságai valamennyien kellemes ismerős dallamok
gyanánt csendültek meg lelkünkben. Miért olyanok
ez eszmék, elvek és igazságok, mint a csillagok?
Fényesek és ragyogók, de nem hozhatják le a
magas égből az intézményekbe, az eljárásokba,
a nevelés gyakorlatába. Sehol a világon. De talán
sehol sem szükséges annyira, mint épen nálunk,
magyaroknál. Csodálatosan megváltozott erkölcsi
állapotunk képe. Szomorúan változott. Pedig főképen erkölcsi erőnk biztosíthatja nemzeti fölöttevalóságunk szilárdságát. Mit tapasztalunk rua?
Megdöbbentő bomlást, léhaságof, cinizmust, ebből
eredő züllést az egész vonalon, úgymond Geöcze.
Régebben is voltak korok, mikor egy ós más
irányban züllöttek az állapotok, de a magyar
nemzet erkölcsi felfogása mindig emelkedett
maradt, A magyar eleven jogérzete soha sem
engedett teret olyan elnyomásnak, mint amilyen
pl. a franciáknál tapasztalható a forradalom kitörése előtt. Jobbágyát soha sem adta el a magyar
földesúr, mint a német fejedelmek a XVIII. században. Még a magyar betyár is különb volt más
nép zsiványánál. Szinte mintaszerű a magyar
családi élet. Erkölcsi komolyság és tisztaság
jellemzi a magyar irodalmat egészen napjainkig.
Ez az erkölcsi tisztaság avatta államalkotó fajjá.
Ma ledérség, pornográfia, amerikázás, hamis bukás,
a hazaszeretet gyengülése, vallásgyűlölet, protekciólesés veszélyezteti fennmaradásunkat. Teljes
erővel kell küzdenünk e bűnök ellen. Csupán az
erkölcsi nevelés kecsegtethet sikerrel. A száraz
tanítás mitsem lendít rajta. Nincs jogosultsága
olyan véleménynek, mint amilyet előadónk hallott
tíz évvel ezelőtt tanügyi közéletünk egyik kitűnőségétől: „Akkor nevel a tanár, ha tárgyát jól
tudja!"
Az erkölcsi nevelés legnagyobb akadálya a
tömegtanítás. Szakítani kell vele. Át kell térnünk
az egyéni nevelésre, a családi, társadalmi miliő
számbavételével és az akadályok elhárításával. Ily
akadály: a túlzsúfoltság, szaktanítás, egyetemi
centralizáció. Az oktatásnak bármely fokán legfontosabb a tanító nemes, tiszta erkölcsi egyénisége. Hiszen a legszerencsésebb nevelőeszköz maga
a példa. Micsoda eredményt remélhet az a tanító,
ki másképen beszél és másképen cselekszik ?
Áttér értekezőnk az egyes iskolafajok természetszerű nevelő-eljárására. Különösen hangoztatja, hogy az erkölcsi nevelés keretében okszerűen fejlesszük a jövő nemzedék szociális
érzékét. Furcsa fényt vet mai nevelő-rendszerünkre, hogy megtörténhetik, amint meg is
törtónt, hogy egy kereskedelmi iskolában arra
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tanították ki a jövő közgazdáit, mikép csinálhatják
meg a hamis mérleget. Tüzetesebben részletezi
Geöcze az egyes tanítási tárgyak módszerét. A
hitoktatásnál kerülendő a dogmatizálás. A tízparancsolat, Jézusnak és a szenteknek, kiváltkép
az Árpádháziaknak élete, korai egyháztörténelem,
a vértanuk hite, lelki ereje az erkölcsi nevelés
alkalmas anyaga. Óvatosságot ajánl a csodák
ismertetésénél, hogy kikerülhessék az összeütközést a természettudomány anyagával. A
protestánsoknál a puritán vonásokra, az igazságszeretetre, lelkesedésre, bátorság kiemelésére
fordítsanak kiváló gondot a hitoktatók. Különös
figyelmet érdemel a zsidó vallástanítás körében
a hithez való rendületlen hűség, az ősi erények
tisztelete. E tisztelet híján gyengül az egyház
és az egyén. Egyik tanító se hajtsa túl a felekezetiességet. Nem a felekezetiesség szorul védelemre, hanem maga a hit, a hitetlenek ellenében.
Hazafias kötelesség, hogy mindenki az egyesítő
elemeket keresse, a szétválasztok helyett. Röviden,
velősen minden tantárgy számára van előadónknak ujjmutatása. A honszerelem tiszta tüzében
égő magyar szívnek rajongásával leplezi le a
magyar jellem hibáit és buzdít a nemzeti erények
nemesítésére.
Az elnöklő Fináczy
Ernő dr., köszönetet
mondva a szép és érdekes fejtegetésért, a februári
gyűlés napirendjére tűzi a felvetett kérdést.
Az ülés elején örömmel vette tudomásul a
társaság, hogy a brüsszeli családi nevelésügyi
kongresszus magyar bizottsága tiszteleti elnökévé
választotta Fináczyt.
Ez épen alkalmas akkord volt a nyomban beköszöntött ovációhoz.
Hegedűs István dr. egyetemi tanár melegen
üdvözli udvari tanácsossá történt kinevezése
alkalmából a Pedagógiai Társaság elnökét, Fináczy
ErnSt. Ez a férfiú nem barátja annak, hogy
ünnepeljék. Ha el is hárítja ünnepeltetését, nem
háríthatja el a köztiszteletet és közszeretetet, melyben részesül. Nem ecseteli érdemekben gazdag
életét, mert valóképen nem is Fináczy egyéniségét akarjuk ünnepelni, hanem azt a szép és
nagy eszmét, melyet képvisel. A neveléstudomány
nagy gondolata hevítette örökké érdemes elnökünknek tudós lelkét, nemes szívét. Érdekes,
hogy az előkelő filozófusoknak mélységes munkája
rendszerint valamely pedagógiai ideában csúcsosodik ki. Ezt látjuk Plátónál, Arisztotelésznél, valamint másoknál is. Minden nagy gondolkodónak
megvan a maga ideálja. Elnökünknek is megvan
ugyanaz, melyet Kossuth Lajos így fejezett ki:
„Éurópai kultúrától megzománcozott magyar
szellem."
Fináczy hálásan köszöni a szeretet és bizalom
megnyilvánulását. Érzi és tudja, hogy nem felelt
meg a hozzája kötött várakozásnak és nem oldotta
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meg a maga elé tűzött feladatot úgy, amint
óhajtotta volna. Nem jóakaratán mult, hanem
sokoldalú elfoglaltságán. Sajnos, a magyar egyetemi tanár helyzete nem olyan, hogy kizárólag
egy tudományos célnak élhetne. De talán rajta
kívülálló körülmények is akadályozták, hogy
általános megelégedésre munkálja azokat a pedagógiai érdekeket, melyeknek szolgálatába szegődött. Epoly körben ütközik közömbösségbe, hol
a legtermészetesebb volna az őszinte, élénk érdeklődés. Nagyobb sikert remél a jövőben. ígéri,
hogy továbbra is megőrzi szándékainak tisztaságát és törekvéseinek komolyságát.
Havas
Irma.

Erre a célra legjobban felhasználhatók a kartársak
naplói vagy emlékiratai.
Mika Sándor történelmi olvasókönyvében naplójegyzeteket, emlékiratokat, törvénycikkeket találunk, melyeknek az a hivatásuk, hogy az elmúlt
időket közelebb hozzák. Eredetileg az iskolai
tanítás kiegészítőiül készültek, de gyönyörűséggel
olvashatja mindenki, kinek érzéke van a történelem iránt. Ez a kötet már az ötödik. Az újkor
legérdekesebb eseményeire vonatkozó dolgok vannak benne.
Ha végiglapozzuk a könyvet, csak azt sajnáljuk,
hogy a szerkesztő ily kevés anyagot adott, csak
ily kicsiny könyvet adhatott.

Könyvesház.

mimikai módszer szerint való tanításához. Egy
lap műmelléklettel. írta Beményik
Lajos tkp.
s.-tanár, gyak.-isk. tanító. Ara 1 korona 60 fillér.
Kiadja Cattarino S. utóda, Földes Samu Eperjes,
1909.)
Szerző célja az, hogy tanítótársainak útmutatást
nyújtson az írás olvasásnak fonomimikai módszer
alapján való tanításához. E célból 46 oldalra
terjedő füzetében minden betű tanítását részletesen leírja, úgy, amint ő a saját iskolájában
tanítja. Mindenféle fölösleges magyarázat helyett
tehát magának a tanításnak a mikéntjét mutatja be.
Könyvének első részében az írási előgyakorlatokat és a magyar betűk alapvonalait mutatja be.
A második részben a hang- és betűismertetést
nyújtja 40, részletesebben kidolgozott mintaleckében, míg végül a nagybetűk ismertetéséről
tájékoztat néhány sorban.
A szerző a fonomimikai módszerről értekezve,
a következőket mondja: „E módszer lényege abban
áll, hogy a hangokat mimikai jellel idézi vissza
a gyermek elméjében s maga a jel asszociálja
a betű alakját. A jel rendesen a betű alakját
képviseli s ebben áll óriási előnye." A szerző
tehát nem a hang és a jel között, hanem a betű
és jel között létesít asszociációt. Ezt teszi
munkája alapjává. S mégis a kivitelben, a mintaleckékben a legkülönbözőbb eljárásokat mutatja.
Az e és u betűnél pl. valóban a kézjel egyúttal
a betű alakját is mutatja. Ilyen asszociációt még
néhány helyen létesített. Már az á, az r, az ű
hang és betű ismertetésénél a betűalak ós a
kézjel között semmi összefüggés nincs. Az á
hangnál a felrajzolt libát, mint hangforrást, az r
hangnál a szolgáló kutyát, szintén mint hangforrást asszociálja a betűvel.

* Mintaleckék (as írás-olvasásnak a fono-

* A görög művészet kiválóbb alkotásainak i s m e r t e t é s e . (írta Zsámboki Gyula. Második kiadás. Megjelent a Franklin-Társulatnál. Ára
2 korona 20 fillér.)
Csak újabb időben kezdünk gondot fordítani
a művészeti oktatásra. Későn ugyan, de rájöttünk,
hogy nevelésünk művészeti ismeretek nélkül nem
teljes. Az eredmény igazolni fogja a reáfordított
költséget és fáradságot. Műértő közönségünk lesz
s a jövendő nemzedéknek olyan nemes élvezetben
lesz része, melyet apái nélkülöztek.
A szükséglet megteremtette a magyar művészeti könyveket. Nem régen adtunk hírt a Műveltség könyvtárának legújabb kötetéről, melyben a
képzőművészet és zene története van megírva.
Egy nagy művészettörténet is jelent meg ezen
kívül s több kisebb-nagyobb terjedelmű könyv,
melyek mind arra vannak hivatva, hogy a művészet iránt érdeklődők szükségletét kielégítsék.
Zsámboki könyve diákoknak készült, de nagy
haszonnal forgathatja a művelt közönség is. A
görög művészet legnagyobb alkotásait ismerteti.
A csoportképek alakjait magyarázza. A mellékelt
képek alkalmasak, hogy a magyarázó - szavakat
hozzájuk fűzhessük. Annyi képet közöl Zsámboki
munkája, hogy a görög művészet minden értékesebb fennmaradt alkotását megismerjük.
Zsámboki könyvét alkalmasnak tartjuk arra,
hogy a laikusok is megismerkedhessenek a görög
szellem alkotásaival.

* Történelmi olvasókönyv. (Az újkor története 1648-tól és a legújabb kor története.
Szerkesztette Mika Sándor. Ára 2 korona. Megjelent Lampel R. [Wodianer F. és Fiai] kiadásában.)
Még hosszabb történeti könyveink sem alkalmasak arra, hogy belőlük egy korszakot vagy
történetét igazán megérthessünk. A kort csak
úgy érthetjük meg igazán, csak úgy láthatjuk
tisztán, ha közelebbről ismerkedünk meg azokkal,
kik irányító eszméket adtak, vagy felhasználtak.

Van azután olyan betű, ahol sem a hangforrás, sem a kézjel alapján nem ismerteti a
a betűt, csupán közlő alapon. Pl. Ha az á betűn
nem látsz vonást, akkor a-nak nevezd. Ugyanígy
jár el az e betűnél is.
íme tehát, a szerző a kézjel és a betűalak
asszociációjára alapítja tanítását s a nagyjában
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felmutatott esetek már több különböző eljárást
mutatnak.
A szerző munkája tehát nem önálló kutatás
alapján készült, hanem az eddigi eredmények
felhasználásával.
Ami a mintaleckéket illeti, arról elismerőleg
nyilatkozhatom. Logikus, világos észjárású ember
tanítása, amit sok tanító eredménnyel olvasgathat.
Minden hang ismertetését mesével kezdi. A meséből előtűnik a hang s azt összeköti kézjellel. Ezután következik a begyakorlás s az írás.
Az írás tanítását kockás füzetben való rajzoltatással kezdi s helyes fokozatban tér át a betűket alakító vonásokra. Ahhoz azonban, hogy egyszerre olvastatja és íratja a betűket, szó fér. A
régi írás-olvasás tanításánál az írás fokozata volt
az alap. A hang fejlődésével nem törődtek, hanem
először tanították az í betűt, mert azt a legkönnyebb leírni s azután vették fejlődési fokozat
szerint sorra az ú, v stb. betűket.
A fonomimikai eljárásnál a hang fejlődési
fokozata az alap. Ezt a szerző jól megérezte, mert
a legelső hang az á hang, amint valóban a gyermek ezt a hangot hallatja legelőször. De már
most az a kérdés, vájjon helyén való-e az, hogy
akkor, mikor a kis gyermek az írás kezdővonásait
elvégezte ugyan, de íráskészsége még igen-igen
kicsiny, a legelső betű, amit írnia kell, az á betű
legyen? Azt vélem, hogy ha fokozatot állítunk
fel az olvasásnál, fokozatot kell felállítani az írástanításnál is. Ez a két fokozat pedig épen a
fejlődés különböző természeténél fogva nem egymás mellett, hanem egymásután haladhat.
Ezek az észrevételeim tárgyi szempontból.
Eljárás, módszer tekintetében azonban ismétlem,
sok jó utasítás van Reményik könyvében.
A könyv kiállítása ízléses, de az 1 korona
60 fillér árat kissé drágának találom.
XJrliegyi
Alajos.

Hivatalos

rész.

A m. kir. vallás-és közoktatásügyi miniszter ;

Kinevezte: Barabás Andor oki. tanítót a
felsővisói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Sebő
Antal oki. tanítót a felvinczi, László Irma oki.
tanítónőt pedig az illyefalvai áll. el. isk.-hoz r.
tanítóvá, ill. tanítónővé; Kiss Róza oki. kisdedóvónőt az etédi áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Mihalik Ilona oki. kisdedóvónőt a kálnói
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Takáts Erzsébet oki. kisdedóvónőt a tatrangi áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé.
Jelen minőségében áthelyezte: Hangody
István mezősámsondi áll. el. isk. tanítót a szurduki áll. el. isk.-hoz; Bálássy Gyula sepsiszentgyörgy-szemerjai áll. el. isk. tanítót a sepsiszentgyörgyi belterületi, Király Lajos felsővisói
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áll. el. isk. tanítót pedig a sepsiszentgyörgyszemerjai áll. el. isk.-hoz; Csulyán János felsőfalui áll. el. isk. tanítót a csanádpalotai, Dobray
Elemér mezőkászonyi áll. el. isk. tanítót a hordói, Kovács Gábor avasfelsőfalui áll. el. isk.
tanítót a mezőkászonyi, Kovács Ambrus és
Kovács Ambrusné barkaszói áll. el. isk. tanítót
és tanítónőt az avasfelsőfalui, Mátyás Jenő felvinczi és Mátyás Jenőné, szül. Rácz Aranka
illyefalvai áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a
barkászói áll. el. isk.-hoz; Szász Erzsébet kőrösfői áll. el. isk. tanítónőt a barátosi áll. el. isk.-hoz.
Nyugdíjat utalványozott: Stroia András
fogarasi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 1160
K-t; Szegő Lajos furtai ref. tanítónak évi 1820
K-t; Bozgonyi János zahari ref. el. isk. tanítónak évi 800 K-t; Bodnár Pál szuhányi ág. ev.
el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; Boros Mihály
sarkadi ref. el. isk. tanítónak évi 1640 K-t;
Hykó István rózsahegyi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1900 K-t; Csikós Mihály hegyközszáldobágyi ref. el. isk. tanítónak évi 1440 K-t;
Bartha Lukács zágoni áll. el. isk. tanítónak évi
1960 K-t; Joeckel Henrik Péter szeghegyi ág.
ev. el. isk. tanítónak évi 2620 K-t; Bene József
gyergyóalfalvi áll. felsőisk. tanítónak évi 3540
K-t; Greskovics Ferenc Örkényi áll. el. isk.
tanítónak évi 1960 K-t; Bohár Lajos pusztasomodori róm. kath. el. isk. tanítónak évi 2440
K-t; Nyerges Ferenc máttyi ref. el. isk. tanítónak évi 1516 K-t; Engelmann
Gusztáv jakabfal vai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460
K-t; Kobály Bazil medenczei gör. kath. el. isk.
tanítónak ideiglenesen évi 1080 K-t; Nemesik
Dániel bátorkeszii ref. el. isk. tanítónak évi
1660 K-t; Stefanovics György kúnszőllősi gör.
kel. román hitfelekezeti el. isk. tanítónak évi
460 K-t; B>'ics Gergely kosmai közs. tanítónak
évi 860 K-t; Veszelomcs Pál borosgödöri róm.
kath. el. isk. tanítónak évi 680 K-t; Popeszku
Titusz bruzniki gör. kel. el. isk. tanítónak évi
1320 K-t; Domsa Gyula paczalkai gör. kath.
el. isk. tanítónak évi 900 K-t; Kábos Emma
szuesáki áll. el. isk. tanítónőnek évi 1620 K-t;
Peczina Károlyné, szül. Volner Etel bátorkeszii
községi óvónőnek évi 260 K-t; Sasvári Béláné,
szül. Zeller Sarolta pécsi izr. el. isk. tanítónőnek évi 1120 K-t.

Végkielégítést engedélyezett: Gönczi Berta
pomázi áll. óvónőnek 550 K-t; Szabó Béláné,
szül. Molnár Mária igazfalvi áll. el. isk. tanítónőnek 1400 K-t.

Gyám-, ill. segélypénzt

engedélyezett:

néh. Milos Simon nyug. el. isk. tanító özv.,
szül. Sparosu Juliannának évi 615 K 20 f-t, 2
kiskorú árvájának pedig összesen 205 K 06 f-t;
néh. Haller Imre kisgarami áll. el. isk. tanító
özv., szül. Bérczy Ilonának évi 760 K-t, 5 kis-
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korú árváinak egyenként 126 K 67 f-t, együtt
6.33 K 35 f-t, mindössze 1393 K 35 f-t; néh.
özv. Takács Nándorné, szül. Weiland Ida volt
bábolnai ménes-intézeti áll. el. isk. tanítónő
Nándor ós Imre nevű kiskorú árváinak egyenként, 174 K 50 f-t, együtt 349 K-t.
Árvaházba való fölvételét elrendelte:
néh. Juháss István alsópokorágyi ref. tanító
István nevű árvájának a kecskemétibe.

Különfélék.
— A tanítótestületek gondnoksági képviselete. Egy felmerült esetből kifolyólag a
vallás és közoktatási miniszter f. évi november
hó 2-án 125,772. sz alatt kelt rendeletével — azt
az elvi jelentőségi határozatot hozta, hogy oly
községekben, ahol az állami elemi iskola több
iskolai körzetre oszlik s több igazgató-tanító
van, — tekintettel arra, hogy a gondnoksági
utasítás 10. §-a érrtelmében az egyes iskolák a
gondnokságban igazgatóik által különben is képviselve vannak, a tanítótestület képviseletére a
községben levő állami elemi iskolák összes tanítói együttes tantestületi ülésen választják meg,
a tanítók számának megfelelően, képviselőiket az
állami elemi iskolai gondnokságba. Ezen az együttes tantestületi ülésen a szolgálati időt tekintve
a legidősebb igazgató-tanító elnököl.
— A földrajzoktatás reformja. Lapunk
ezévi november 4-iki (44.) számában már megemlékeztünk a földrajzoktatás reformjáról s megemlítettük, hogy az Országos Közegészségi Egyesület s jelesen az iskolaorvosok és egészségtantanárok szakbizottsága Balázs István dr.-t a
X. ker. tisztviselőtelepi főgimnázium tanárát kérte
arra: tartana előadást a geográfiáról az iskolai
egészségügy szempontjából. Balázs István dr., legutóbb tartotta meg: „A középiskolai földrajzoktatás reformja. A túlterhelés elkerülésére irányuló törekvések" címmel előadását. Az érdekes
előadásnak nagy publikuma volt; orvosok, egészségtan-tanárok, pedagógusok s geográfusok. Balázs
dr. becses javaslatában a középiskolai legalsóbb
osztályoktól a legfelsőbb osztályokig építi föl a
gazdag materiából a földrajz jövőbeli tanítástervét.
Legalul a geográfiai alapismeretekre, majd Magyarországra vet ügyet 8 ezt a felsőbb osztályban
az érettebb ifjaknak tárgyalná ismételten, hogy
a magyar ifjú igazán megismerhesse hazáját s a
legfelsőbb osztályokban az etnográfiai, majd a
matematikai s fizikai földrajz s a nyolcadikban:
az embertan lenne a soron. Javaslata már a jövő
egységes középiskolájának keretébe illeszkedik s
egyformán számof vet a humaniórákkal s reáliákkal, azonképen a testüdítő ének, torna s játék
művelésével. A németet — Balázs dr. kiküszöbölné a kötelező tárgyak sorából, ezt csak fakul-
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tatíve taníttatná s a német helyett — mert „a
germán hatás megölő betűje nemzeti haladásunknak" -— a franciát illesztené tanításunk tervébe.
A speciális magyar nemzeti oktatás megannyi
részleteire kiterjeszkedő előadást szélesmedrű
vitatkozás követte, melyben Frank Ödön dr.,
egészs. főfelügyelő külföldi, jelesen francia és
angol földön szerzett tapasztalataival világította
meg a szóbanforgó kérdést, Schuschny Henrik dr.,
a szakosztály elnöke és Waldmann Fülöp dr.,
szakosztályi titkár, a higiéné követelményeivel
igyekeztek harmóniába hozni Balázs dr.-nak — a
jövőbeli tanítástervünknek becses adalékául szolgáló — javaslatait, míg Lasz Samu dr. geográfiai
szempontból fejtegette a reformnak dolgát s
indítványára elhatározta az egyesület, hogy a
körében elhangzott elaborátumokat s javaslatokat
a közoktatásügyi kormányhoz s az orsz. közoktatási tanácshoz is fölterjeszti. Az iskolaorvosok
és egészségtan-tanárok a földrajz reformját, mint
az oktatásügyi aktualitások egyik legfontosabbikát,
ezentúl is napirenden tartják s a maguk köréből
három tagot is dezignáltak, akik az orsz. középiskolai tanáregyesület reformbizottságának munkájában fognak tevékeny részt venni.
— Jubileumok. Szép ünnepély folyt le a rákosszentmihályi állami iskolák központi épületében.
Vayand Károly igazgató, Vayand Károlyné és
Rakomszky Mihály érdemes tanítók 25 éves
jubileumát ünnepelték tanítótársai, velük Pest vármegye szeretett tanfelügyelője, Petri Mór dr., kir.
tanácsos, valamint a gondnokság, a községi képviselőtestület és a régi tanítványok. Petri Mór dr.
igen szép szavakban fejtegette a kettős ünnepély
jelentőségét, mivel egyben az iskola felavatóünnepe is volt. „A külsőleg elért siker — úgymond — csak halovány képe azon erkölcsi sikernek, mit a buzgó tanítók úgy társadalmi, valamint tanügyi téren elértek." Balázsovich Zoltán
lapszerkesztő a községi képviselőtestület és gondnokság nevében üdvözölte az ünnepelteket. Burger
Ferenc, a Pestvármegyei általános tanítóegyesület
gödöllői körének érdemes elnöke, a kör nevében
és megbízásából meleg szavakkal emlékezett meg
az ünnepeltek érdemeiről. Zagyva József igazgató
az ehmanntelepi és mátyásföldi kollégák örömét
és szeretetét tolmácsolta szép beszédben. Megható
jelenet volt, midőn a közönség soraiból egy kedves
kis leányka, Líbáll Rózsika lépett elő szép bokrétával és üdvözlőbeszéddel, a tanítványok háláját
és szeretetét tolmácsolva. Az ünnepélyt társasebéd követte, hol felköszöntőkben is ünnepelték
a jubilánsokat. — Felejthetetlen ünnepély folyt
le a békásmegyeri áll. iskola helyiségében, Novotny
Ede igazgató szolgálatának 30 éves fordulóján.
A németajkú község apraja-nagyja zsúfolásig
megtöltötte a nagytermet. Az ünnepély a Himnusszal kezdődött. Tóth József kir. tanácsos
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hosszabb beszédben méltatta az ünnepelt érdemeit
és 30 éven át teljesített buzgó, erkölcsös és
hazafias tanítói tevékenységének elismeréséül az
Országos magyar iskolaegyesület nevében díszoklevelet adott át az ünnepeltnek.
Almássy
Sándor jár. főszolgabíró a megye és a járás nevéüdvözölte. Küzdő Gyula közs. jegyző a község nevében üdvözölte és a lakósság nevében
ben ezüstből vert írókészletet nyújtott át. Flöchl
Antal g. elnök a gondnokság, Oszoly Béla a
jár. tanítótestület, Vogl Károly tanító a helybeli
tantestület nevében üdvözölte. Végül az ifjúság
háláját egy tanuló tolmácsolta, mire az ünnepelt
igazgató meghatottan mondott köszönetet a kitüntetésért. Az ünnepélyt a Szózat eléneklésével
zárták be. Délben 75 terítékű társasebéd volt,
melyen nagyobbrészt az ünnepelt igazgatóra
mondtak felköszöntőt, aki ünnepélyes ígéretet
tett, hogy a jövőben is a magyar tanügy virágzására áldozza fel még hátralevő napjait.
— Erzsébet királyné szobrára a szilágymagyarvalkói áll. iskola növendékei 2 korona
54 fillért adtak össze két filléres gyűjtés útján.
Rendeltetése helyére juttattuk.
— Az A p p o n y i és Tóth-alapra 2 koronát
küldött Gyöngy István szolnoki áll. isk. igazgató.
Elküldöttük Nagy Lajos úrnak, a gyüttőbizottság
pénztárosának Veszprémbe.
— I f j ú s á g i egyesület. Alsóvereczkén Szabó
Endre áll. tanító ifjúsági egyesületet alakított,
melynek ez idő szerint 1 alapító, 39 pártoló és
80 rendes tagja van. Az egyesület működését már
meg is kezdte.
— A nagyidiii kerület Vajda Károly áll.
isk. igazgatót egyhangúlag és újból beválasztotta
a vármegye törvényhatósági bizottságába. A vármegye alispánja pedig Abaúj-Torna vármegye
tűzrendészeti főfelügyelői tisztjével bízta meg.
— Pályázatok. A „Tolna vármegyei általános
tanítóegyesület" saját tagjai számára a következő
pályatételt írja ki: „Miként szervezzük' vagy
rendezzük az iskolai kirándulásokat?" Jutalma
50 korona. Beadási határidő: 1910 április 1.
Az idegen kézzel és jeligével ellátott pályamunkák Tihanyi Domokos kir. tanácsos, tanítóegyesületi elnökhöz (Szegszárd) terjesztendők be.
— A „Tihanyi-alap" 20 koronás jutalmára pályázhatnak a „Tolna vármegyei általános tanítóegyesületének ama tagjai, kiknek gyermekei a közép
és felsőbb iskolába járnak, jó magaviseletüket ós
szorgalmukat iskolai bizonyítvánnyal igazolni tudják.
Kérvények szintén Tihanyi Domokos kir. tanácsos,
tanfelügyelőhöz küldendők, 1910 április hó l-ig.
— Halálozások. Miháflovics
Hável Lőrinc
leszkoviczai nyug. közs. el. tanító életének 47-ik
évében Eszéken elhunyt. — Knapp
Kálmán
állami iskolai tanító, életének 26-ik évében elhunyt Ráczalmáson. Áldás emlékükre.
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Szerkesztői üzenetek,
Acélgyári tauító. Jó cikk. Közöljük. — Szem.
Lelkes magyar ember, az bizonyos, de eszméi aligha
válnának be a gyakorlati életben. Nem közöljük a
cikkét. — B. (Az elemi iskolai testnevelés.) Sorra kerül.—
N. (Bezdán.) Kívánsága szerint lesz. — Szaruid. A
Néptanítók Lapját kérő folyamodványra és bizonyítványra nem kell bélyeg, de a tanfelügyelőség láttamozása föltétlenül szükséges. — A. 1). (Madas.J Az
Országos közművelődési tanács megbízásából szerkesztett Felolvasások című könyv egyelőre nem kerül
könyvárusi forgalomba. Amint már többször megüzentük, a Tanács mindazoknak, kik hitelesen igazolják,
hogy felolvasásokat tartanak, ingyen küldi meg a
könyvet. Pénzért nem kapható. Szíveskedjék a Tanácshoz (Ferenciek-tere 3.) fordulni. — Sz. (Alakítsunk leányegyleteket!) Gyökeres stílusbeli javításokkal közölhető
volna a cikk, de mi erre nem vállalkozhatunk. Azokat
a cikkeket sem győzzük közölni, melyek vagy egyáltalán
nem, vagy nagyon kevés stiláris fésülést kívánnak. —
G. (Egy aktuális kérdésről.) Ezt a kérdést (8 vagy 9
órakor kezdődjék a tanítás'?) már alaposan letárgyalták
e lapban. Fölelevenítése szükségtelen. Mindeneket
kielégítően úgysem oldódik meg soha. — Y—n. Amint
láthatta, Gyulairól jelent meg cikk. Az öné rövid,
hevenyészett. Nem nekünk való. — Apotheozis. 1. Az
iskolaszéki elnöknek semmi joga sincs annak elrendelésére, hogy a Néptanítók Lapja ingyenes példányát
csak egyik tanítónak kézbesítsék s a másikat „kizárja
annak olvasásától". A lap az iskolának jár, illetőleg
a tanítótestületnek, s minden tanító egyforma joggal
olvashatja. Nem is értjük, hogy ily kérdés hogyan
merülhet fel. 2. Ha az iskolaszéki elnök „bosszúból"
nem adta át a tantervet, tegyen erről jelentést a tanfelügyelőnek. 3. A dalt átadtuk a rovatvezetőnek. —
K. M. (Kisczigánd.) Az Elek apó kertjéről szóló verset
kedves emlékül megőrizzük. A másik, mit a lapnak
írt, igen szép vers. — I). (Erzsébet királyné nevenapjára.)
A költői tehetségnek nem látjuk a nyomát. —
K. (A gazdasági ismétlő-iskola élkerülhdetlen és fökéllékei.) A cikk — mint maga ia elismeri -- nagyon
vázlatos. Egy sereg kívánság felsorolása, a dologba
való mélyedés s a lehetőségek figyelembevétele nélkül.
Az álmodozás csak versbe való. — O. A történetek
a gyermekekről szólnak a nagyoknak s így nem valók
a Kiskönyvtárba. A kézírat bármikor átvehető, vagy
kívánságára visszaküldjük. — Garam. Gyenge Petőfiutánzatok. — Cs. (Sóhaj.) Nemcsak a verselésben,
még a jó magyarságban is gyenge. — Császár Péter
hódmezővásárhelyi tanító úr kívánságára készséggel
jelentjük ki, hogy a lap 43. számában Cs. P. Hódmezővásárhely jelzéssel megjelent üzenet nem neki szólt. —
Veritas. Áz ú. n. modernek máris nagyon megúnt
hangja, modorossága van mind a két versében. Hagyja
nekik a „nagy akarásokat" és mindenféle ásókat és
éseket, beszéljen, írjon természetes, közvetlen hangon.
Mindezt azért mondjuk, mert kétségtelen jeleit látjuk
a jobb sorsra érdemes tehetségnek.

Tartalom: Kossuth Lajos. (N.) — A jövő iskolája — munkaiskola. Kóródy MiUós. — Reflexiók.
Palai János. — A hannóveri tanítók kongresszusa é3
kiállítása. Nagy László. - Az 1907. évi XXVII. t.-c.
20. §-a. Mihály Ferenc. — Tanítók tanácsadója. —
Szépirodalom : Könnyes napokból. Badványné Buttkay Emma. — Királyvárás. Nagy Margit. — Mikszáth
és a pedagógia. Bodnár János. —* A gyöngetehetségü
gyermek oktatása. Éltes Mátyás. — Egyesületi élet. —
Az erkölcsi nevelés problémája. Havas Irma. —
Könyvesház. — Hivatalos rész. — Különfélék. —
Szerkesztői üzenetek.
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GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS.
Rovatvezető: K ß O L O P P A L T R É D .

A meteorológia.
írta: Mass dny Ernő

dr.

Az országos meteorológiai intézet megfigyelő
állomásainak vezetői között igen nagy számban
találunk tanítókat és tanárokat. Kevés kivétellel
— mert hiszen kivétel mindenütt akad —
mindannyian igen jó és megbízható, sokszor
igazán mintaszerű észleléseket végeznek. Ez
különben várható volt. Az ország egyik legintelligensebb osztálya bizonyára nem is fog
soha fél munkát végezni s ha m á r egyszer
reászánta magát, úgy azt hivatásszerű lelkesedéssel és ügybuzgalom ual folytatja. A dolog
idáig rendben is volna, baj azonban, hogy
amint megfigyeléseinek adatait a központi intézetnek havonta beküldte, többé azok sorsáról
vajmi keveset, vagy ha igen, úgy csak elkésve
szerez tudomást. Akkor ugyanis, amikor a gyakorlati ember szemében már időszerűtlenek.
A gazdaember nem nagyon kíváncsi arra,
milyen volt az idő egy-két, esetleg három év
előtt, hanem milyen lesz ? Már most a tanítót
vagy tanárt, akiről tudják, hogy meteorológus
— elárulják a kertben felállított műszerek —
eleinte indokolt kíváncsiságból, később talán
csupa tréfából, nap-nap után zaklatják, mondaná meg, milyenre fordul az idő. N e legyünk
hipokríták, vadjuk be őszintén, ez bizony nagyon kellemetlen. Miért? Nos, ha általában
a meteorológiai intézetekben, ahol pedig naponta nem egy, hanem száz helyről és az
egész földrészről kapott időjárási sürgönyjelentésekből sem tudunk olykor egész pontossággal a beálló időfordulásra következtetni,
miként volna lehetséges ez, az egyes észlelőnek, akinek csak az ő saját megfigyelései alia
nak rendelkezésére? A kérdezett eleinte rendszerint általános és tágértelmű feleleteket ád,
majd midőn belátja azok elégtelenségét, a szükség kényszerítő hatása alatt merész és többnyire indokolatlan jóslásokba bocsátkozik mivel felelnie kell, hiszen tőle a tanult embertől
várják a megváltó igét. Természetesen, jóslatai
előbb-utóbb csütörtököt mondanak és gyakran
gunyoros megjegyzések szülőivé válnak. Szónélkül kénytelen tűrni. Ez a némaság azonban
a tekintély rovására esik, mert elveszíti az
annyira szükséges szellemi fensőbbség érzetét
és talán egyéb téren is, mikor leginkább
kellene tanácsait meghallgatni, hitetlenségre,

bizalmatlanságra talál. Végül is kedveszegetten, a megfigyelésekre kevesebb gondot fordít,
sőt talán abba is hagyja. Ez határozottan az ügy
kárára van, ennek nem szabad így folytatódni.
Nem szabad pedig azért, mert a központi intézetek elveszítik legértékesebb munkaerőiket;
kénytelenek újabb, nemritkán kevésbé művelt
állomávvezetőkkel beérni. Ezzel együtt jár
a megfigyelési anyag minőségének rosszabbodása, továbbá az adatok inhomogenitása, vagyis,
hogy az ország nem egy és ugyanazon helyeiről
kapnak hosszabb időszakra terjedő észlelési
sorozatot, hanem, hol innen, hol onnan, ami
pedig, amint azt minden a metereológiában
csak kissé is járatosabb ember tudja, vajmi
keveset ér.
E z t feltétlenül meg kell akadályozni, már
csak azért is, mert, ha a pedagógusok — a
minden tudomány népszerűsítői és terjesztői —
e nemzetgazdasági szempontból oly rendkívül
fontos ügy iránti érdeklődésükkel felhagynak, hazánknak mérhetetlen kárt okozhatunk.
Ugyanis a bekövetkezendő időjárás ismeretére
reás orulókat könnyen azok karjaiba kergetjük,
akik talán jóhiszeműen, de teljes tudatlansággal a legvadabb időjóslásokat terjesztik, mint
például az ;dén is, amikor a híres és örökké
emlékezetes május eleji országos fagy idejére
meleg időt hirdettek és ezzel a bízók nagy
csapatának, tehát az országnak kárát is csak
növeltek. Ha még egynehány ilyen kétes
értékű jóslásban lesz részük, vándorbotot foghatnak. Inkább semilyen prognózist, mint roszszat. Az előbbi, h a már nem javíthat a helyzeten, legalább nem ronthat. Ellenfelünket
lekicsinyelnünk nem szabad. Fanatikusnak látszó hittel igen-igen sokat ígér, az ígéret pedig
szép szó, a melynek sokan esnek áldozatul.
Táboruk ma még kicsiny, de ha nem állunk
résen, hatalmukba kerítenek minden sáncot és
a külföld — ahol már szerencsésen átestek
ezen a betegségen — sajnálatának tárgyává
valhalunk. Nem képzelt, hanem való tényekkel kell előhozakodnunk. A döntő érvek egész
láncolatát soroljuk fel. Ez azonban csakis úgy
lehetséges, ha ismerjük a meteorológiai kutatások
eddig elért összes gyakorlati értékű eredményeit.
Enélkül munkánk meddő marad. De hogyan,
mi módon? Hiszen kivonatos gyakorlati kézi
könyveink nii csenek, vagy csak igen kevés
számmal. Külföldi munkákra vagyunk utalva,
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és nem tekintve az olvasásukkal járó nyelvi
nehézségeket, még költségesek is. É p e n azt
az osztályt, amely amúgy is úgyszólván fenntartója hazai irodalmunknak és sajna egyedüli
pártfogója kulturális törekvéseinknek, a külföldi sajtótermékek beszerzésére nem is lehet,
de nem is szabad reávenni. Az egyedül kínálkozó mód az, ha szakembereink napi és heti
lapokban, vagy más alkalmas téren, esetleg előadások keretében, a közérdekűbb eredményekről híven beszámolnak, mint például ÉszakAmerikában, ahol városról városra, faluról falura
küldik őket. A prognosztika ott összehasonlíthatatlanul magasabb fokon is áll, mint nálunk
Európában. Ott, szinte órányi pontossággal
mondják meg az időfordulást s mivel hozzáértő ember mindenütt található, a helyi viszonyok tökéletes ismerete révén e következtetéseket kellően ki is aknázzák.
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változni, következésképen a megfigyelő is nagyobb önbuzgalommal és céltudatosan folytatja majdan vizsgálatait. A tudományos alapon nyugvó gyakorlati meteorológiának hívei
szaporodni fognak és valóra válik az a ma
még merőben hiú ábránd, t. i., hogy az időjárás
látszó szeszélyeitől — amennyiben emberileg
lehetséges — függetlenítjük magunkat. Ha van
ország, ha van nemzet, amely erre reászorul,
úgy az hazánk, hol egy-egy elemi csapásokozta súlyos veszteséget sem fejletlen iparunk, sem gyenge kereskedelmünk pótolni nem
tud. Szívós, a japániakéhoz hasonló kitartás
kell ehhez. De nagy célok szolgálatában nem
egyszer mutatkoztunk méltóknak, miért ne
lehetne most is? A tudományok egyedüli
művelőin és terjesztőin múlik!

A magyar kivándorlási törvény.

A helyi viszonyok alapos ismerete alatt a
írta: Lakatos
Lajos.
jelen esetben azt értem, hogy aki meteorológiáFolyó évi szeptember hó 1-én lépett életbe
val foglalkozik, mindenekelőtt a következőkaz a nagyjelentőségű magyar törvény, amely
ről tájékozódjék:
Milyenek lakóhelyének szélviszonyai. Vagyis, nemzeti, gazdasági, jogi és erkölcsi szemponhonnan fújnak évszakonként leggyakrabban a tokból elengedhetetlen kötelességévé teszi a
hogy a kivándorlásra való lelszelek. Milyen légáramlásokkal várhatók leg- kormánynak,
valószínűbben esőzések vagy havazások ; rend- ketlen csábítás ellen, valamint a kivándorlás
szerint melyik égtájról kapunk zivatart és korlátozására szigorú intézkedéseket foganamég ehhez hasonló, egy más alkalommal rész- tosítson.
letesebben megvitatott sok más jelenséget.
Az Egyesült-Államokban az elnökválasztás
Mindezeket tulajdonképen a bennszülött gazda- politikai izgalma és a vele járó gazdasági
emberek jórészt ismerik, miértis az előbbi depresszió elnémult és magyar vérünk újfent,
igen vázlatos útmutatás inkább az újonnan mintcsak nemrégiben, ezrével tódul Ellis
letelepedett észlelőknek szól. Ha azután kellő- Island kegyetlenül mustráló bizottsága elé.
leg tájékozódtak, további segítséget a meteo- Lélekkúfárok, hajóágensek, akiknek ez könnyű
rológiai műszerek, úgymint a légsúlymérő, hő- pénzszerzést jelent, kihasználva az emberi lémérő, légnedvességmérő, szélirány- és eső- leknek veleszületett, kiolthatatlan és soha ki
mutató, továbbá a csapadékmérő által jelzett nem elégíthető sóvárgását a boldogság után,
adatok nyújtanak. A helyi prognosztika tehát oly képet festenek a nép közé szétküldött
nagyjából kétféle lehet. Csupán a légköri tüne- prospektusaikban, vagy arra rávett amerikai
ményekből levezetett, mint például a követ- magyarok hazaküldött leveleiben Amerikáról,
kező : H a a napközben uralkodó szél alkonyat mint a szabadság, a gazdagság, a boldogság
felé nem csendesedik le, hanem ellenkezőleg hazájáról, hogy falusi népünk ezrével áldoerősbödik, majdnem teljes biztossággal viharos zatul esik e csalóka szivárványnak. Hogyne!
és tartósan esős időszakra lehet kilátásunk. Hisz azt hallja, hogy ott csak dolgozni kell,
Másodszor a helyi prognózis figyelembe veheti amit itthon is dolgozik s egy r a p alatt többet
a jelzett műszerek adatait is, mint az alábbi keres, mint e hazában egész héten át. Azt
meglehetősen ismert, szabályban, amely így i persze a saját jól felfogott érdekükben elhallszól: H a a légsúlymérő (barométer) higany- gatják, hányan mentek tönkre, hányan lelték
oszlopa gyorsan hülyéd, szélvihart várhatunk. halálukat az amerikai kohókban, gyárakban,
Ezek csak szemelvények, céljuk pedig érdek- bányákban, vagy koldussorban mily sokan
lődéskeltés, hogy azután valamennyit megis- tengődnek!
merve, még az időjárási térképek nélkül is,
következtetéseinkben csak elvétve és akkor is
csak kevésbé fontos esetekben tévedjünk.
Tapasztaltam és így határozottan állíthatom,
hogy ilyen módon az észlelő és kérdező közötti viszony szinte egy csapásra meg fog

S a félrevezetett nép pénzzé teszi mindazt,
amije van, búcsút mond a határnak, sok esetben itthagyva feleségét, családját s indul az
ismeretlen útra, neki a bizonytalan s nagyon
kétséges jövőnek. Ott az idegölő munkában
nem is veszi észre, hogyan használják ki élet-
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erejét lelketlen bányatulajdonosok, gyárak birtokosai ; mikép dőlnek ki holtan társai a nehéz
munkában. Szerez is egyike, másika pénzecskét, de azt, aimután sóvárgott a lelke:
a boldogságot, még sem leli fel.
A kivándorlási törvényt életbeléptető miniszteri rendeletnek legfontosabb része az,
mely azt a társadalmi szervet ismerteti, amely
hivatva lesz társadalmi úton hazánk leg vérzőbb
sebét, a kivándorlást enyhíteni. Ez a társadalmi szerv a kivándorlási tanács, mely megalakul központilag és a vidéken is s mindenütt a helyzethez illő, a kérdés egész egyetemét átölelő programmot állapít meg, a helyi
körülmények szerint, mely a ránk zúdult új
szociális veszedelmet talán elhárítja rólunk;
azt a veszedelmet, melyet görnyedve érez gazdag és szegény: a nemzeti vérveszteség következtében beálló gazdasági termelés drága, elviselhetetlen voltát.
Azt hiszik azonban, hogy a hatóságnak a
kivándorlás enyhítésére irányuló munkáját csak
az esetben kísérheti teljes sikei», ha a társadalom nagy érdeklődéssel járul az új feladathoz és sikerére széles körben közremunkálkodik. De nagy bizalommal kopogtat e hazafias
ügy a népiskola ajtaján is, mert a lelketlen
lélekkúfárok agitációjának ellensúlyozására lehet-e szebb feladata a magyar néptanítóságnak, mint tettel és tanáccsal segítségére sietni
annak a néposztálynak, melyet múltja, jelene
ideköt a munka verejtékével áztatott édes
hazai földhöz, de jövőjét már másutt keresi?
Meg kell közelíteni zárkózott lelkét, föl kell
kelteni megkérgesedett szívében a szunnyadó
nemesebb érzelmeket, hogy érezze magát ezer
szállal idekötve a mi napsugaras völgyeinkhez, erdőkoszorúzta bérceinkhez, délibábos
rónáinkhoz; érezze, hogy jó és balsorsban itt
kell élnie, halnia; érezze azt a fájdalmat,
amely a mi lelkünkben sír arra a gondolatra,
ha el kellene innen szakadnunk! Föl kell
venni a harcot azzal a kincsekkel kecsegtető
új világgal, ha nincs is fegyverünk egyéb,
mint a szeretet mindenható ereje.
Egy dolog minden esetre vigasztaló. Amerika tiltó-táblákat állít föl azokra a helyekre,
ahonnan a beözönlés állandó. Párhuzamban
Európának a kivándorlást megnehezítő intézkedésével, Amerika is hasonló és komoly intézkedéseket tesz a bevándorlás meggátlására.
Hogy ez így van, idézzük az amerikai „Szabadság" című lap feltűnő helyen közölt következő sorait: „Már többízben hírül hoztuk, hogy amióta Williams az úr Ellis Island
szigetén, a kivándorlók iránt nincsenek elnézéssel és ha azok nem felelnek meg a törvény követelményeinek, visszaküldik őket régi

hazájukba. Sohasem figyelmeztettük honfitársainkat komolyabban, mint most, hogy a
lehető legjobban megfontolják, mielőtt útra
kelnek az Egyesült-Államokba. Szól pedig
ez intőszavunk nemcsak azoknak, kik önként,
saját akaratukból indulnak el hazulról, hanem
azoknak is, kik az Egyesült-Államokban élve,
vagy itt megtelepedve, hozzátartozóikat hozatják ki. Bármilyen testi fogyatkozással bírjon
valaki, ha pl. vak, sánta, béna, púpos,
szenvedjen sérvben, vagy valamely más beteg
ségben, a bevándorlási hatóság kérlelhetetlenül visszaküldi. De kizárja és visszaküldi az
esetben is, ha nincsen anyagiakkal kellően
ellátva. Példa erre két erős, fiatal, munkabíró honfitársunk, kiket a hatóság a szükséges továbbutazási költség hiányában kizárt.
Egyébként, mi már hetek óta utalunk az
ekként megváltozott viszonyokra és az ezzel
kapcsolatos, mindinkább sűrűbben előforduló
deportálásokra. Azok tehát, kik jóindulatú s
őszinte tanácsunkat
nem szívlelik meg és
könnyelműen útrakélve, ideérkezésük
alkalmáról bajoknak és kellemetlenségeknek
vannak
kitéve, önmaguknak tulajdonítsák az ily káros
következmény éket.
E szemelvényből és abból a körülményből,
hogy a kivándorlók szigetén: Ellis Island nevű
vesztegzárban ezidőszerint háromezer olyan
kivándorló várja sorsát, kiket a szigorú bevándorlási biztos nem enged partra szállni,
megállapítható, hogy a kivándorlásra vonatkozó hirdetett szigorúságnak fele sem tréfa.
Amerika palliativ intézkedésekkel korlátozza
a kivándorlást mindaddig, míg a szenátus
előtt levő törvényjavaslat az Amerikában követett nagyobb biztosítéki alap és 12 dolláros
fejadó behozásával amúgy is lehetetlenné teszi
a bevándorlási Mondanunk sem kell, hogy a
munkaadók érdekeinek ezek a rendelkezések
nem tetszetősek: az amerikai szén-, petroleum-,
hús- és egyéb királyok, kik az olcsó munkabérek következtében szerezték milliárdjaikat,
nem fognak szívesen beleegyezni abba, hogy
a szenátus a törvényt meghozza. Ám súlyos
gazdasági okok és az erős közvélemény kiküzdi ezt bizonnyal a milliárdosok ellenére.
Ne várjuk összetett kezekkel, hogy mit tesz
megmentésünkre Amerika, hanem érző szívvel és odaadó szeretettel induljunk munkara,
hogy honfitársainkat itthon tartsuk nemzetünk
erősítésére.
Az Egyesült-Államok sajtója egyértelműen
azt vallja, hogy az amerikai gyárak és bányák
minden négy esztendőben nyolcvanezerrel több
emberéletet pusztítanak el, mint amennyi ember elpusztult a csaknem öt esztendeig tartó
amerikai polgárháború alatt. W . H. Tolman dr.,
48*
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a Social Service nagytekintélyű orvosa kiszámította, hogy magában a pennsilvániai bányákban évente több ember pusztul el, mint
amennyi elpusztult a bullrunni csatában és
az amerikai vasútak egy év alatt több embert
ölnek meg, mint amennyit megöltek az angolok és bárok fegyverei a három évig t a r t ó
angol-búr háború alatt.
A hivatalos statisztika adatai szerint az elmúlt esztendőben az Egyesült-Államok területén 57.513 halálos baleset történt és legalább négyszer ennyi ember szenvedett kisebbnagyobb sérülést. John Mitchel, a bányászúnió elnökének számítása szerint csak m a g u k
az antracit-bányák átlag két embert ölnek
meg naponta s a szénbányákban évente átlag
3000 ember elpusztul és vagy 6000 munkás
sérül meg. Strong Josiah dr., a kiváló emberbarát, az Egyesült-Álamokhoz benyújtott
tanulmányában a gyárakban előforduló balesetek számát évente 232.000 re, a vasútak
okozta halálos balesetek számát 12.000-re
becsüli és azt állítja, hogy az amerikai
bányákban mégegyszer annyi ember pusztul el
évente, mint Angolország bányáiban és az
amerikai vasútak aránylag ötszörannyi embert
ölnek meg és tízszerannyi embert csonkítanak
meg, mint a németországi vasútak. Ha, úgymond, a halálos balesetek számának mérlegelésénél a hivatalos statisztika adatait veszem
szárnílási alapul, akkor arra a meggyőződésre
kell jutnom, hogy az Egyesült Államokban
minden tíz esztendőben átlag 575.000 ember
pusztul el baleset következtében és vagy
5,000.000 ember sérül meg.
Kétségtelen, hogy a halálos balesetek legnagyobb részét a kellő munkásvédelmi eszközök hiánya okozza. A gyárakban például a
különböző gépek százezrei szabadon mozognak. A forgó kerekeket, szíjakat, fűrészeket,
fúrókat az emberi test érintésétől nem védi
semmi; ott, ahol a gépek őrölnek, vájnak,
vágnak, követ vagy ércet törnek-fúrnak: a
kipattanó anyagot nem fogja fel semmi; az
elevátorokon, darukon sincs semmiféle olyan
biztosító-készülék, ami védelmül szolgálhatna
a balesetek ellen s így nem csoda, h a a
gyárak és ipartelepek gépei évente a munkások ezreit gyilkolják halálra!
Idestova két millió magyar él Amerikában
s e két millió magyar legnagyobb része a
szénbányákban robbantja a szenet, a másik
része követ fejt, alagutat fúr, vonatot épít és
a vaskohókban, acélgyárakban húzza az igát
és hullajtja el vérét azzal a néhány millió
más nemzetbeli idegennel együtt, akiknek
munkaereje és szorgalma tette azzá e hatalmas államot, a mi. Ami nehéz, veszedelmes,
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testet-lelket egyaránt meggyötrő munka van
itt, azt az annyira lenézett és megvetett foreignerek (idegenek) végzik és innen van az,
hogy a nagy bányatársulatok és ipartelepek
milliomos urai édes-keveset törődnek azzal,
ha halomszámra pusztul is az idegen: hiszen,
ha tíz vagy száz vagy ezer kidől a sorból,
jön helyette háromszor annyi, vagy annyi,
amennyire épen szükség van.
Az amerikai bányák, ipartelepek, vasútak
és gyárak áldozatainak egy tekintélyes számátmi, magyarok szolgáltatjuk. Nincs olyan nap,
hogy a nagy korporációk lelketlenségének
áldozatul ne esnék egy-két magyar, nagyon
gyakran több is, és csak a jó Isten t u d j a ,
hány ezret tesz ki évente a megcsonkult magyarok száma.
Itthon maradt véreink ne sajnálják a törvény szigorát; a javukat cé.ozza az. Ama
magyar testvéreinknek pedig, kik tömegesen
rójják a nehéz munka napjait idegen földön,
idegen emberek javára s akiknek szíveben él
a vágy hazajönni elhagyott testvéreik körébe,
azt m o n d j u k : szívünk melegével várunk vissza
s ha visszajöttök, a munkaországban szerzett
tapasztalatokat gyümölcsöztessétek a magyar
haza j a v á r a !

A kézügyességi oktatás.
írta: Boynár

Jíároly.

A munka az élet célja és a legnagyobb
öröme. Fenntartónk az élet küzdelmeiben, vigasztalónk a bánat óráiban, érzelmeink nemesítője, akaratunk acélozója, sikereink létrehozója.
A modern nemzeti iskola a munka iskolája.
Csak azt becsüljük igazán, amit magunk szereztünk, akár anyagi, akár szellemi vagyonról
legyen szó. A megszerzés módja: a munka,
anyagi vagy szellemi munka s erre a munkára,
erre az önálló megszerzésre neveljen az iskola.
Az így nevelt gyermek látva azt, hogy
mennyi fáradságba kerül, s mily nagyfokú
ügyességet kíván pl. a talicskának az elkészítése, nemcsak a tárgyat fogja megbecsülni, de
még inkább azt, aki azt készíti, tisztelettel
tekint arra az egyszerű iparosra, aki hazájának
époly hasznos, ha nem is oly hangosszavú
fia, mint valamelyik, magát tényezőnek tekintő,
egyetemet végzett polgártársunk.
Aki munkálkodni tud, tökéletesebb ember,
s az élet versenyében jobban helyt áll. A munka
egyesekre és nemzetekre anyagi jólétet jelent.
Az anyagi jólét pedig erőt, függetlenséget,
önállóságot és szabadságot biztosít.
A munkának tehát általános nevelő értéke
van minden emberre nézve. A munkával való
foglalkozás egyúttal gyakorlati ismeretszerzés
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s a szellemi képességek, testi erő s ügyesség
fejlesztője.
Ha valamely dolog elkészítésével foglalkozunk, kénytelenek vagyunk az anyag összes
tulajdonságaival megismerkedni, mert ka nem
tesszük, kudarcot vallunk. így tehát a kézimunka a tanítás támogatója, ismereteink gyarapítója és tökéletesítője.
Épen azért a kézimunka, mint iskolai tantárgy kapcsolatba hozható, mondhatni valamennyi tárggyal.
A beszéd- és értelemgyakorlat sikerét a többoldalú megismerés előmozdítja. A tanult tárgyaknak agyagból való kialakítása, papirosból
kivágása, színezése alaposabbá teszi az ismeretet.
Az írást, olvasást támogatja a betűk kivágása
és agyagból alakítása. A földrajzot a hegy,
völgy stb. agyagból való készítése, domború
térképek előállítása támogatja. A természettudományokat a megismert növények, állatok
s a kísérletekhez szükséges taneszközök készítése mozdítja elő.
A rajz pedig szoros kapcsolatba hozható a
kézimunkával.
íme, világosan láthatjuk, hogy fenti állítás,
a kézügyességről, mint a tanítás támogatójáról
csakugyan megállja helyét.
Akik az agyag- és papirosmunkáról azt
tartják, hogy ezeknek nincs külön gyakorlati
céljuk, használható eredményük, azt felelem,
hogy a munkálkodás összes szellemi képességeinket foglalkoztatja, nem csupán a kezet.
Hiszen a kéz csak eszköz a lélek szolgálatában.
A munkához figyelem, tervszerű eljárás, pontosság, türelem és kitartás kell. Mindezeknek
az erényeknek az iskolája a munka. De az
izmok folytonos gyakorlása fokozza a testi
erőt, elősegíti a vérkeringést s így előmozdítja
a testi jólétet, az egészséget.
A kézimunkának sokféle neme van, melyeket
a fejlődő kultúra hozott létre. Mindenekelőtt
kétféle munkát különböztetünk meg: fiú és
női kézimunkát.
A fiú kézimunka az ipar különböző ágaiból
van véve: a könyvkötés, kosárfonás, agyagipar,
faipar és fémipar köréből. Emellett vannak
oly munkák, melyeket tulajdonképen játéknak
kell tekinteni, mert mindaz, aminek nincs konkrét célja és gyakorlati haszna, nem munka,
hanem játék. Pl. a fiú vasútat épít, a leány
főz stb. Szokták is e foglalkozásokat játékszerű
foglalkozásnak nevezni. Ilyenek a papírhajtogatás, papírfűzés, mintázás agyagból. Az ilyen
játékszerü munkákkal kell a gyermeket kezdetben foglalkoztatni s ezekről átvezetjük őket
az igazi munkára.
A kézimunkatanítás anyagának a nevelés
cé jait kell szolgálnia. Az új tantervünk a kéz-
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ügyességet a játékszerű kézimunka felhasználásával állapítja meg. A tanterv szerint az
anyag röviden a következő :
I—II.
osztály.
1. Bevezető munkák: zsineg, lószőr, fapálcikák, lovasdihoz való gyeplő és ostor számára.
2. Agyagmintázás. Golyók, perec, madárfészek,
alma, gomba stb. 3. Papírmunka. Papírszövés,
hajtogatás, kivágás, kapcsolás, forgó szélmalom,
kosár stb.
III—IV.
osztály.
1. Karton-(lemez-) munka. Egyszerű tárgyak
készítése és bevonása színes papírral. (Órarend,
képkeretek, doboz stb.) 2. Agyagmintázás.
(Tégla, kocka, kémény, kályha, pogácsa, mértani testek. Négyzetlapra levelek, természeti
motívumok. Képek a házi körből.) 3. Famunkák (a IV. osztályban). Lábtörlőrács, kések,
fakard, sárkánykeret stb. 4. Fa és sodrony
kombinációja. (Kalitka stb.) 5. Szalmamunkák
V—VI.
osztály.
1. Karton-papírmunkák. (Kézelőtartó, gyufatartó, iskolakönyv bekötése. Természettani eszközök : táncoló kígyó, telefon stb.) 2. Agyagmintázás. (Sótartó, üllő. mozsár, talicska.
Lomb-és levélmotívumok. Szabálytalan kancsószerkezetek, ó-kori, modern és magyaros vázák.
Domború térképek.) 3. Famunkák. (Labdaütő,
sodrófa, kerékküllő, hámfa, karácsonyfaláb stb.
Természettani eszközök: bodzafapuska, kétkarú
emelő, csigasor stb.)
A kézügyességoktatás gazdag tantervét egyetlen iskolában sem lehet teljes egészben megvalósítani. A tanító kötelessége az anyagnak,
az iskola viszonyaihoz mérten leendő megválasztása.
Nem -célom, hogy egyik vagy másik iskola
részére összeállítsam a kézügyességi oktatás
anyagát. Hanem a tanítóképző-intézet II. és
III. évfolyamában, illetve a gyakorlóiskola
I—IV. osztályában használatos kézügyességi
részletes tantervet és néhány módszeres egység
feldolgozására vonatkozó szokásos eljárást akarom ismertetni; mert az a meggyőződésem,
hogy jóakarattal majd mindegyik iskola 'tehet
megközelítőleg annyit, amennyit mi teszünk a
tanítóképző gyakorlóiskolájában a kézimunkatanítás érdekében. Gyakorlónkban a kartonés famunka kivételével, melyeket költséges
voltuk miatt mellőzünk, a kézügyességtanítás
minden fajtája képviselve van. A papirosanyag
iskolánknak egyetlen fillérébe sem kerül, mert
úgy a hajtogatáshoz, mint a kivágáshoz alkalmas papirosnak újságolvasó emberek között
nincsen ára, a fűzéshez szükséges anyagot pedig
a gyermekek akármelyik könyvkereskedésben
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néhány fillérért megkapják. Egyedül az agyag
megszerzése kerül az egyházkerületi pénztárnak évenként néhány, mondjuk 5—6 koronájába. De ez nem áldozat akkora erkölcsi haszon fejében, amit a kézimunkatanítás nyújt.
Újságot ma már minden faluban olvasnak
s így a papiros megszerzése sehol sem j á r
leküzdhetetlen nehézséggel. Agyagot pedig
szolgáltat a legtöbb falu határa. A megrostált
és meggyűrt agyag már a mintázásra felhasználható. Vagy, aki a vesződséget resteli s inkább néhány koronát hajlandó agyagvásárlásra
fordítani, az szerezz-n be egy egész évre való
agyagot a közeli város fazekasaitól.
Tanítóképzőnk L évfolyama ezidőszerint
financiális okokból nem folytat ké/.ügyességi
gyakorlatot, de reméljük, hogy a pénzügyi
helyzet kívánt javulásával az J. évi növendékekre is kiterjeszthetjük a kézimunkatanítást.
A kézügyességi tanterv a képzőintézeti növendékek részére állandó jellegű, tehát egyes
tárgyak kivételével, a tanulók évről évre ugyanazokat készítik; míg a gyakorlóban, ahol az
I. osztály a Il-ikkal, a III. osztály a IV-kel
együtt munkálkodik, a tanterv váltakozó, vagyis
mindegyik osztály évenként más tárgyakat
készít. A képzőben a II. évfolyam papiros- l
illetve kartonmunkaval foglalkozik, a III. osztály az agyagmintázást, a IV. osztály pedig a
famunkát tanulja.
A tanítóképző II. évfolyamának kézügyességi tanterve intézetünkben a következő: Szeptember hóban 4 órában a növendékek színes,
lágy papirosból különböző tárgyakat vágnak ki
ollóval. Ilyenek: négyzet, háromszög, kör, tojás, kereszt, kampósbot, állatok stb. Azután
eléjük adott minták után papírfűzést végeznek, eleinte egyszerűbb, később nehezebb alakzatokat utánozva. Majd egy órában a tanultak
szerint maguk is tervezgetnek. Október hóban áttérünk a papírhajtogatásra, amely a
fűzéssel és kivágással bőséges anyagot ad az
elemi iskola I—III. osztályai részére, akár egy
egész évre, amint azt gyakorlóiskolánk példája bizonyítja, melyben az I—II. osztály
egész évben a papírhajtogatást, papírfüzést és
kivágást tanulja, nemcsak e célra kijelölt külön órában, hanem több csendes foglalkozási
órában is. A papiroshajtogatás tanterve a képzőben és a gyakorlóban megegyezik. A munka az
egyszerű harmonika készítésével kezdődik. Ezt
követi az összetett harmonika, többfele legyező,
csákó, püspöksüveg, sótartó, csónak, pattantyú,
erszény, madárcsőr, forgó szélmalom, ivópohár,
látogató, asztal,kabát, ing, vitorlás csónak, kettős
csónak, csikó és nadrág. November hónap
folyamán befejezzük a lágypapiros feldolgozását
s ennek helyébe jön a karton- (lemez-) munka.
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Kartonból készítünk: kapcsolt kockadobozt,
csipkézett szalagkötésű dobozt, kétfedelű, egyfedelű kötött dobozt, kosárkákat, tálcát, lámpaernyőt, legyezőt, madárfészkelőt, galambházat,
órarendet, bűvös könyvecskét, akta védő táblát,
táskás írómappát, gyufatartót, tolltartó skatulyát, irradiációs lapot, forgató szemfényvesztőt stb.
A III. évfolyam anyaga az agyagmintá/ás.
Ennek menete a következő: számtani golyók,
cseresznye, szilvásgombóc, kenyér, pogácsa,
szivar, furulya, baba, gyertyatartó, fészek,
ágyú, gesztenyesütő-vonat, bútorszállító-kocsi,
virstli, virágcserép, pénzeszsák, mozsár, üvegek,
hal, gomba, papucs, kalap, réce, perec, kígyó,
létra, nyomtatott nagy betűk, divány, karosszék, öntözőkanna, vasaló, tégla, vályú, sótartó,
esernyő, kutyaház, szivattyúskűt, gémeskút,
ház, templom, gyár. Mindez emlékezetből. Majd
természet u t á n : alma, körte, hagyma, murok,
paprika, ugorka, fokhagyma, paradicsom, kalarábé, retek, mákfej, kifli, császárzsemlye, (vagy
mondjuk inkább tulipánzsemlyének), dió, citrom, tojás, gomba stb. Geomeirai 'testek, megközelítő méretekkel. A szülői ház, iskola, a
ház és a telek, házsor, utca, falu, a falu és
határa. Sopron vidékének és Magyarországnak domború térképe.
Ugyancsak a felsorolt menetben végzi a
gyakorlóiskola is az agyagmintázást; különbség csak abban van, hogy itt a haladás természetesen sokkal lassabban történik s minden
tárgyat nem készítenek el a gyermekek. (A IV.
évfolyam tanítási anyagának részletes megbeszélését külön cikkben fogom elvégezni.)
Lássuk most a kézügyességoktatás módszerét.
A kézügyesség iskolai gyakorlata a legújabb
idők vívmánya. A nagy pedagógusok: Rousseau, Locke, Pestalozzi ugyan már régen mind
ajánlották a kézimunkával való foglalkoztatást,
de mindazonáltal az iskolákban sehol sem tették kötelezővé tanulását.
A hasznosság hívei a népiskolába a háziipar tanítását kívánták bevinni, hogy a nép
munkához szokjék és keresete legyen. Ez az
irány talált pártolásra nálunk is s el is rendelte az 1877. évi tantervünk, vidékek szerint
a szalmafonás, faipar, kosár és gyékényfonás
tanítását. De ez nem a nevelő kézimunka.
A nevelő kézimunka hazája: Finn- és Svédország, valamint a többi északi állam. Minthogy a kézügyesség iskolai tanítása még igen
ifjú, nincs is kialakult módszere. A dánok
módszeres eljárása osztálytanítás, a svédeké
egyéni tanítás.
Módszertani szempontból az érdekelhet bennünket, hogy egyéni vagy osztálytanítás legyen-e
a kézügyességoktatás?
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Az iskola a közös munkásság helye, ott tehát nincs jogosultsága az egyéni tanításnak.
Az osztály az egység, melyet tanítunk s nem
az egyén. Ahol tehát lehetséges, osztálytanítás
vau, közös szemlélet és közös megbeszélés. De
azután a munka egyénenként folyik s a munka
ellenőrzése, javítása egyénenként történik.
A mc dszer tehát ez: helyes szemléltetés, az

anyag és eszközök ismertetése, a mozgások
világos megmutatása és a gyakoroltatás.
Amint láttuk, a kézimunkatanítást mi úgy a
képzőben, mint a gyakorlóban a lágy papiros
feldolgozásával kezdjük. Hogy pedig a tárgyak
kivágása, illetve a papirosszövés vagy a hajtogatás legyen- e az első, az igen mellékes kérdés.
A kivágás úgy megy végbe, hogy a munkavezető megnevezi a kivágandó tárgyat, amelyet minden tanuló az iskola ollójával vagy
az általa hozott ollóval kimetsz. Itt az osztálynak szóló szemléltetés fölösleges. Segíteni
pedig csak annak kell, aki egyáltalában nem
tud a munkához fogni. Ilyen tanuló azonban
igen ritkán akad. Ha már a növendékek egy
kis ügyességre s ami igen fontos, némi bizalomra tettek szert, szabadon választott tárgyak
kimetszését kíséreljék meg. A
papírfűzés
kézbe adott minták után történik, természetesen a munka megkezdését meg kell előznie
a fűzőtű s a vele való bánásmód bemutatásának. A hajtogatás menete a következő: a
kész tárgy bemutatása és megnevezése, a
mozgások megmutatása, gyakoroltatás. Azért,
ha pl. ivópoharat akarunk csináltatni, megmutatjuk az előre elkészített poharat s megmondjuk mi az és mikor lehet felhasználni.
Azután a gyermeket megtanítjuk arra, hogyan
kell egy darab papirosból minden segítőeszköz
nélkül négyzetlapot előállítani, vagyis a papírnak alsó jobb sarkát jobb kezünkkel a lap
felső széléig hajlítjuk, olyképen, hogy a lap
szélessége a hosszúsági vonalra essék. A papiros ebben a helyzetben lesimítandó. S ha
most a hajlítástól balra eső részt a lebajtás
után letépjük, azt látjuk, hogy a megmaradt
résznek mind a négy széle egyforma hosszú.
Az így támadt négyzetlapot hajlítsuk össze
az álló irányában, tehát az alsó sarok a felsőre feküdjék, majd a balra és jobbra álló
sarkokat ráhajtogatjuk a papirosra, miközben
arra ügyelünk, hogy a hajlított sarok túl ne
essék a papiroson s a felső szélek vízszintes
helyzetben legyenek. A legelőször felhajlított
saroknak a felénk eső, a másiknak pedig a
túlsó oldalra történő lehajlítása és lesímítása
után elkészítettük a poharat, amely annál
jobb, minél erősebb papirosból van.
Tanítás közben a mozgásokat a tanító minden gyermek által jól látható helyen végezze,
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legcélszerűbb a nagy fekete táblára úgy fektetni a fehér papirost, amilyen helyzetben az a
gyermek előtt is van. S minden mozdulat után
álljon meg az oktató s győződjék meg róla, jól
végezte-e mindenki a mozgást. A második es
harmadik példányt a tanulók gyakorlásul a
vezető előmutatása nélkül készítsék, amidőn jó
alkalom nyílik a kevésbé ügyesek oktatására.
Vehetnénk több példát is a hajtogatásra,
de azt hiszem ebből az egyből is kitűnik a
követendő módszeres eljárás.
A kartonmunka tanítása szintén a kész tárgy
bemutatásával kezdődik. Itt azonban előtérbe
lép a tárgynak rajzolás után leendő elkészítése, vagyis a kézimunkatanító a nagy táblára felrajzolja a tárgyat, hogy a növendékek
az arányokat, méreteket világosan szemléljék.
A rajzot a növendékkel megbeszéli s megmagyarázza az azon látható jeleket, megmondja, hogy a számok mindig centiméterekben értendők stb. A rajz megszemlélése után
a tanító szükséges útbaigazítása alapján a
tárgy már elkészíthető.
Az agyagmintázásnál
követendő eljárás sokban megegyezik a papirosmunka menetével.
A pogácsa agyagból úgy készül, hogy egy
szilvásgombóc nagyságú golyót két oldalon
belapítunk s rá az agyagmintázó val egymást
keresztező vonalakat rajzolunk. Az égő gyertya
golyóból készített vékonyabb henger, amelynek felső végébe szúrt, agyaggal bevont gyújtószál a lángja. A baba m e n e t e : a) szilvásgombóc, b) henger, c) letompított henger,
d) a henger hegyét hüvelykújjal benyomjuk,
e) az így t á m a d t gödröcskébe jön a fej, f ) a
fejre száj, szemek és orr rajzolandó.
Az agyagtárgyat a munkavezető rajzolja fel a
nagy táblára s maga is készítse a kijelölt tárgyat.
A kész tárgyak, ha azokat lassan kiszáríttatjuk (meleg kályhára nem szabad tenni), s esetleg gerencsérrel kiégettetjük, miután vékony
enyvvel bevontuk, igen tetszetősre kifesthetők.
A tanulók által készített tárgyak mindig
azok tulajdonában maradnak.

A tanító az állatvédelemért.
írta: Alexy

Kornél.

E 'kérdés nem új, hisz tanítói kötelességeink
körébe tartozik, de azért mégsem hiábavalóság
vele mennél többször, minél behatóbban foglalkozni.
Az utóbbi években nagy mozgalom és cikkelyezés indult meg az állatvédelem érdekében
s úgyszólván minden művelt országban — szép
Magyarhonban is — egyesületek alakultak az
állatügy fejlesztése és megértése érdekében.
Vannak azonban, akik azt hangoztatják: E m -
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bervédelmet gyakoroljunk! s amíg ez nem
érte el a legmagasabb céljait, amíg ez mély,
elpusztíthatatlan gyökeret nem vert az emberiség szívében, addig nem szabad gondolnunk
a jogtalan állatok védelmére!
Tény, hogy az egyes embert embertársai
megcsalhatják, jogaiban megrövidíthetik, sőt
meg is ölhetik; de vájjon az ember, eszével
élve, nem védheti-e életét s jogait hathatósabb
fegyverekkel és eszközökkel, mint a tudatlan
állat? Ez ugyanis védtelenül ki van szolgáltatva az ember önkényének, mert bárha a
feltűnő durva állatkínzást a törvény meg is
bünteti, azért mégis számtalan e fajta kínzás
büntetlenül marad. Az állatkínzás sok neme
azért nem esik büntetés alá, mert vagy észrevétlenül vagy tudatlanságból követtetik el, vagy
pedig mert „divattá" vált így pl.: az éneklőmadarak kalitkába zárása, a háziszárnyasok
tömése, a halak, rákok és más ef'ajta állatok
kegyetlen módon való elfogása és leöletése.
Nemde, szükséges missziót végez az állatvédőegyesület? Persze a leghathatósabb védőegyesület az, melynek alapja az erkölcsi érzés
és a szívjóság. E kettőnek kiművelése az iskola
dolga. Igaz, hogy ez sem képes épen minden
tanítványból nemesen érző embert nevelni. De
mivel a gyermek sokkal fogékonyabb minden
benyomás iránt, mint a felnőtt ember és hozzá
az ifjú korban szerzett tapasztalatok és észleletek úgyszólván örök nyomot hagynak a
lélekben, azért az iskolai neveléstől joggal várható az emberiség erkölcsi érzésének mélyítése.
Gazdag s többnyire háládatos mezeje nyílik
e téren a tanítói működésnek. S remélhetőleg
kevés azoknak száma, akik e mezőt parlagon hagyják. Annyi azonban bizonyos, hogy
a munka eredményei közt feltűnő különbségek
észlelhetők.
így az egyik e munkateret, amely oly gondos ápolást kíván, akárcsak valami mintakert,
csak felületesen munkálja meg, miáltal a siker
kétséges, azaz a lelki benyomás múló árnyként
síklik tova. Ismét más — sokoldalú elfoglaltsága közt — csakis akkor gondol a gyermek
erkölcsi életének mélyítésére, ha alkalom kínálkozik reá, a harmadik pedig nap nap után,
úgyszólván folyton dolgozik e nemes világboldogító feladaton és valóban csakis ez utóbbinak fáradozását koronázza majd a maradandó
siker. De ez is csupán akkor ér sikert, ha
helyes nyomon halad. Mert hacsak szárazon
megmagyarázná: mi az erkölcsileg jót tenni,
pl. az állatokat védelmezni, akkor ez eljárás
bizony hidegen hagyná a gyermeki szíveket.
Nem a gyermekek eszéhez kell appellálnunk,
hanem szívükhöz. Az ész ugyanis túlságosan
hideg számító; az ész szava által az állatot
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csakis önzésből védelmezzük. Amidőn pedig ez
utóbbi nem serkent tevékenységre, akkor bizony az ész bármely kínzást többnyire figyelemre sem méltat.
Tény, hogy csak az ész útján ismerhetjük
meg az állat életét, fejlődését, tulajdonságait
és a természet háztartásban képviselt értékét,
amely tudás nélkül helyes állatvédelemről szó
sem lehet, de annak igaz megértésére, hogy
az állatnak, mint érző teremtménynek, joga
van a védelemre, ezt csakis a szív, az erkölcsi
érzet kiművelése által érthejük meg.
A gyermeket e megértésre vezetni a tanító
dolga s pedig nemcsak a természetrajzi órákon, hanem minden kínálkozó alkalom felhasználásával
így a számtanításnál kiszámíttatjuk, hogy
naponként átlagos számítással mennyi élősdit
pusztítanak a madarak s más állatok? Mennyit
pusztít egy-egy pár egy hónapon, egy napon
á t ? Ily és hasonló feladatokat többször kell
feladni házifeladványul, mivel sokban hozzájárulnak a kis állatok munkaértékének megbecsüléséhez. Persze az efajta számtani példákat a tanító önmaga kell, hogy összeállítsa,
mert számtani gyakorlókönyveinkben, sajnos,
ilynemű példák még vajmi ritkán fordulnak elő.
A földrajzi oktatás szintén sokféle alkalmat
nyújt az állatvilág feltűnő sajátságainak megismertetésére. Ugyanis a madarak költözködési hajlama s vándorútjok alatt előforduló
veszélyeknek megbeszélése, valamint ama csodálatos emlékezeti és tájékozási képességnek
feltüntetése, mely által minden madár régi
fészkére talál, továbbá a kegyetlen bikaviadalok, a vadállatok szelídítése és idomítása, a vadászat s több efféle az állati élettel
szoros kapcsolatban levő dolgok szemléltetése,
magyarázata kedvező alkalom a gyermekeknek az állatvédelemre, az állat megbecsülésére való buzdításra.
Még a szépírástanítás is szolgálatába állhat
e célnak, ha az állatvilágra vonatkozó verseket, mondásokat íratunk.
A történelmi események is akárhányszor
tanúságot tesznek némely állat éberségéről,
hűségéről és ragaszkodásáról. S így valóban
csakis a tanítótól függ, hogy naponként minden tantárgyat összefüggésbe hozzon az erkölcsnemesítő állatvédelemmel.
Ez irányban tett figyelmeztetéseink pedig
közvetlenül hatnak, ha a szóbanforgó állat —
miként Ezópus meséiben — önmaga közli a
gyermekekkel a tudnivalókat.
Hogy az ily nevelési trükk minő nagy hatást
gyakorol még a legfigyelmetlenebb, lelkileg közömbös gyermekre is, azt már alkalmam volt
megfigyelhetni e kis levélke felolvasásánál:
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„Kedves isk olásgyerm ekek! Mi pintyek,
cinkék és e vidéken lakó többi madárpajtások
szíves üdvözletünket küldjük nektek, mivel a
télen át oly szorgalmasan adtatok enni, különben talán éhen haltunk volna. Szívből köszönjük jóságtokat s hálánkat be is fogjuk
bizonyítani. Legszebb dalainkat énekeljük majd
s minden ártalmas rovart, pillangót, hernyót és
más káros élősdit felkutatunk és pusztítunk.
Hiszen jól tudjuk, hogy a fiúk és leányok nagyon szeretik ám a piros almát, leveses körtét,
édes szilvát s ép ezért szorgalmasan leszedegetjük a gyümölcspusztító rovarokat a fákról.
Ügy-e, ez jó lesz ! De nagyon kérünk titeket,
védelmezzetek meg minket, kiesi gyermekeinket
és nagy fáradsággal elkészített lakásunkat.
Kedves gyermekek, jól tudom, hogy ha
szüleitek meghalnának, nagyon-nagyon sírnátok és jajgatnátok; hát még, ha valamely
rosszszívü ember elrabolna titeket szüléitektől ! Pedig mily sokszor cselekeditek ti ugyanezt tíz állatokkal! Ti nem gondoltok arra,
hogy az állat is szereti gyermekét s viszont
a pici madárka a szüleit!
Újból kérünk tehát titeket: védjetek meg a
rossz gyermekek- és ellenségeinkkel szemben!
Ugye, jó gyermekeim! mi nem kérünk titeket
hiába, ti nem fogtok bennünket bántani!"
E levél felolvasása alatt némely gyermek
szemébe könny gyűlt s mindnyájuk arcáról leolvashattam a fogadást: én többé nem bántom
a m a d a r a t ! S ekként a kis levél többet használt, mint bármely szép szavakkal elmondott,
könyörületre oktató beszéd.
A levélre szóló válasz házi feladványul szolgálhat. Ezáltal m é g azt is elérjük, hogy az
otthon levők, a felnőttek is tudomást szerezhetnek az állatok kérelméről: az állatvédelemről.
Hisz. jól tudjuk, hogy a legtöbb gyermek
elmeséli otthon, minő levelet olvasott föl a
tanító s remélhetőleg a szülők közt kevés
azoknak száma, akik a mondottakból tréfát
űznének. Azáltal, hogy a tanulók maguk felelnek a madarak kérésére, közelebbi érintkezésbe
lépnek velük, vagyis úgy beszélnek hozzájuk,
mint jó baráthoz, kedves pajtáshoz és majd
úgy is bánnak velük.
Fönnebbi levél persze csak egy példa a sok
közül. Ezeknek variálásához a tanító részéről
csakis melegen érző szív szükséges, valamint,
hogy tanítványait alaposan ismerje és nyilvántartsa a vidéken előforduló leggyakoribb állatkínzásokat, végül egy kevés fantázia sem nélkülözhető, hogy a tanító az állatvilágból vett
benyomásait a gyermek észjárásához mérten
és érdekesen tudja előadni, közölni.
Persze a siker nem mindig arányos a fáradsággal, mert gyakran az otthon s egyéb kül-

LAPJA.

29

behatások eltörlik ama gyeaige nyomot, melyet
tanításunk a gyermeki lelkekbe vésett; azonkívül pedig a gyermekek sokkal felületesebb,
kapkodóbb természetűek, semhogy még a legerősebb benyomás is hosszú időn át egyazon
erővel élhetne lelkükben. Ez az oka, amiért
szükséges, hogy oktatásunkat naponként megismételjük, ha célunk, hogy szavunk testet
öltsön. Persze, fő, hogy mi magunk el ne veszítsük türelmünket, ne essünk kétségbe, sohase
váljunk fásulttá ez erkölcsnemesítő ügy iránt.
Végül, legyen szabad még egy eszközt megemlítenem, mellyel a tanító nagyban előmozdíthatja az állatok védelmét: ez pedig az
iskolásgyermekek e téren kifejtett buzgalmának a megjutalmazása.
E jutalmak kiosztása csakis különös alkalmakkor pl. iskolai ünnepélyeknél, egyszóval
akkor történjék, ha a szülők egyrésze jelen van-.
A nyilvánosan kitüntetett gyermek gazdagon
megjutalmazva érzi magát s egész életén keresztül híven él elméjében jótékonysága ünnepének emléke.
Az ily ünnepélyeken a jelenlevők értésére
jut, hogy az állatok gondozása, az állatvédelem
több mint sport vagy mulatság, ezáltal pedig
egyik is, másik is felbuzdul és beáll állatvédőnek. Hisz jól t u d j u k : a példa vonz.
Nagyon kívánatos még, hogy az ifjúsági
és népkönyvtárban is helyet találjon egynéhány,
csakis az állatok védelmével foglalkozó munka,
A mondottakat összegezve, kiviláglik, hogy
e téren a tanító munkamezeje gazdag és változatos, anélkül, hogy megművelése fölötte
sok időt és fáradságot igényelne. Fő az, hogy

mindnyájan egyesült erővel és lankadatlan szeretettel buzgólkodjunk ez erkölcsnemesítő munkán, mert csakis emígy várható a kívánt siker:
az állatkínzás teljes megszűnése, az állatvédelem
általánosítása.

A hitelszövetkezet.
Irta: Klur/er

Ödön.

Arról az áldásos munkáról akarok szólni,
mit a hitelszövetkezetek csendben végeznek.
Felületes szemlélés után nem venni észre azt
az óriási erőt, mely bennük fekszik. Ez palántálása a vasszorgalomnak, a takarékosságnak,
a józan gazdálkodásnak és végül az észszerű
pénzkezelésnek. Alapköve a szegény kisember
boldogulásának. Munkájának célja és végeredménye a nemzet jóléte, gazdasági függetlensége s hatalma.
Nézzük csak a gazda és kisember eddigi
pénzműveleteit. H a pénzre volt szüksége —
mi nélkül korszerű gazdálkodást nem űzhet —
azt drága kamattal és íiásdíjakkal valamely
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pénzintézettől szerezte meg. Ennek törlesztése,
kamatai és különböző címen szedett díjai oly
nagy terhet raktak vállára, hogy egyesek, a
nyomasztó gazdasági viszonyoV és rossz gabonatermések után, nemhogy szabadultak volna tőle,
hanem újabb terhekkel tetézték. Bizony, sok
esetben a kölcsön koldt's>á tette a gazdát.
A pénz drága volt, és az ilyen ma is az. De
újabban nem is minden ember juthat a pénzintézeteknél kölcsönhöz. Nagy része az ú j
végrehajtási törvény szerint hitelét vesztette.
Itt a hitelszövetkezet. Megalakítják, befizetik
a tagok heti járulékaikat s lassan kis tőke
gyíil össze. A legszegényebb cseléd vagy napszámos is tagja lehet. A heti, esetleg havi
befizetésekre szükséges pénz olyan szépen megkerül a háznál, hogy észre sem ves/.i. Múlnak
a hónapok, évek, s be van fizetve a részvény.
Tehát filléres megtakarításból egy kis tőke
gyűlik össze, mely mind az egyes tagnak, mind
pedig az egész érdekszövetségnek hasznára
van. Akinek kölcsönre van szüksége, jelentékenyen olcsóbban jut hozzá, mint a bankoknál,
az, akinek sehol másutt nincs hitele, ide menekülhet, ha tagja, s itt szükséges és hasznos
befektetésre megkapja a pénzt, a haszon nem
folyik idegen zsebbe, hanem részvényei arányában mindenki kap belőle, még a kölcsönvevő is, s végül a szövetkezet is alaptőkét
gyűjt, mely idővel nagyobb kölcsönök folyósítását teszi lehetővé.
A vagyontalan elem is itt találja meg boldogulásának forrását. Ha befizetett részvényei
vannak, kölcsönt kaphat, mellyel megalapíthatja otthonát, beszerezhet tenyészállatokat,
melyek ellátják háztartását élelmiszerekkel,
így kis házi gazdálkodást kezdhet, melynek
teendőit a feleség és gyermekek, szabad időben
maga a férfi is végezheti. Később az ilyen
háztartás már fölös jövedelmet is hoz, ezt
apránként tőkésítheti, amennyiben a kölcsön
törlesztésére a megtakarított munkabérek elegendők, kilátása lehet ahhoz, hogy munkásházat szerezhet. Ha aztán ez sikerült, akkor
már nem lesz nehéz annak amortizációs terheit
viselni. így az az ember, kiben törekvés, szorgalom és takarékosság van megtalálja az útat,
módot és eszközöket a boldogulásra. Nem lesz
elégedetlen önmagával, a társadalommal és
hazájával, s meg tudja becsülni más szerzeményét, vagyonát, nem fog a délibáb után
Amerikáig futni, vagy a romboló anarkizmussal telített szocialisták társává válni.
A hitelszövetkezet munkája ezzel nem merül
ki. Ott van a. sok birtokos, kik agyonterhelt
földjük hasznát kamatokra fizetik, maauk alig
élnek, minden pénz és értek mi a házhoz jön,
a birtokon ülő tőke torkába szalad. S ez nagyon
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éhes. Akárhány ily megterhelt birtok, felemésztette gazdájának és családjának munkáját,
erejét s végül dobra került. Mint már sokszor
mondtam, a m igyar paraszt nem matematikus.
Neki a föld sohasem drága. Megveszi holdját
800 — 1000 K-ért, azt mondja 3 év alatt kitermi. Az ám. A pénzt kölcsön kell venni.
Mire megszerzi, utánjárás, ügyvéd, telekkönyvek másolata, előre lefogott kamat már 1000
K-ból 1200 K adósságot csinál. Most számítsuk az egy hold föld 10 évi átlagtsrmés
értékét. A munkát nem számítom, mert e*t
maga végzi (pedig ez is érték). A bruttó termés, vetésforgót véve alapul, jó és rossz esztendőben, mindenféle terménnyel, mondjuk
160 Iv-át tesz ki. Ebből levonva az adót, a
vetőanyagot, esetleg cséplési díjakat, marad
120 K holdanként/ Ám a fenti' 1000 K-s
kölcsön már egy holdon 1200 K-ra emelkedett,
ennek 8 % kamatja 96 K, 3 va<jjy 4-szeri rendezés alkalmával, váltó és másféle írásdíjakkal
100 K-ra rúg. Marad tehát 20 K tiszta fölösleg, amit a tőkébe adhat. 20 koronánként pedig
az 1200 K tőkét 60 évig ke l törleszteni.
Értjük tehát már, hogy nem három év alatt
termi ki a föld az árát, s ez a fenti művelet
az, mely megeszi még a tehermentes tulajdont
is, ily módon melléje szerzett földdel.
Ilyen esetekben helyt áll a szövetkezet.
Könnyű föltételekkel törlesztéses kölcsönt szerez
vagy ad, s ekkor az évi kamatra fordított
összeg elég a tőkének törlesztésére is. A megizmosodott szövetkezetnek pedig céljává tehetjük — ott ahol szükséges — a birtokszerzést.
Mert egy érdekszövetség egy jól szituált szövetkezettel háta mögött, nagyobb birtokvételbe
is bocsátkozhatik, ennek pénzügyi részét könynyebben bonyolíthatja le. Nagyobb vételnél
kisebb az egységár, sokkal kevesebb az aprólékos fizetni való, maga a művelet pedig egyszerűbben hajtható végre. A tömörülésben nagy
erő rejlik, ami nem sikerül az egyesnek, azt
a szövetkezet esetleg könnyen elérheti. A mai
világban nem hagyhatjuk a maga tájékozatlansága miatt veszni az egyest, mert épen
ennek boldogítása a célunk. Ezt pedig a hitelszövetkezet szervezésével érhetjük el.
Am, ha meggondoljuk, mennyi mai napig a
külföldi milliók millióinak szám^, me y országunk erejét és kincsét szívja, lehetetlen hogy
ezt tétlenül nézzük. Iparvállalatok idegen tőkével dolgozzák fel termékeinket, tőkeszegénységünk miatt termékeinket a külföldnek adjuk,
hogy gyáraikban feldolgozva, nekünk drágán
visszaadják, némely modern gazdaságunk külföldi pénzzel élj gazdasági terményeinket más
országok szerzik meg, s mint közvetítők nyereséggel adják tovább. Ha mindezek felett
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ko nolyan gondolkodunk, be fogjuk látni, bogy
egyedüli út és mód, hogy ez mind javunkra
megváltozzék, az, hogy a meglevő erőt összegyűjtsük, a népet takarékosságra neveljük,
mindenütt hitelszövetkezetet alakítsunk, s ezek
lelkes felkarolásával a nemzet javára lassan
egy oly tőkét hordjunk össze, hogy a külföldi kénytelen legyen előle menekülni. Kié
a pénz, azé a hatalom. így hamisítom meg
az ismert közmondást. Ma a pénz az egyedüli
eszköz, mivel az anyagi jólétet az egész vonalon elérhetjük és hatalom, mert függetlenít
a gazdag nemzetektől. Ilyen óriási perspektíva
nyílik meg ama kiesi falusi szövetkezet mögött, hova a kérgeskezü munkás viszi talán
a pálinkától megtakarított filléreit.
Hallottam panaszokat is. Hogy a szövetkezet csak könnyelmű adósságcsinálásra viszi
tagjait. Ám ezt nem ismerem el. Mert, ha a
vezetőség komolyan veszi hivatását, ismerve a
tagok életét, közvetlenül tapasztalja munkásságát, áttanulmányozza azok jellemét, akkor
fogja tudni, hogy kinek mikor, mennyit és
mire adhat. Gyakorlatba kell venni, hogy míg
a jegyzett részvény felerészben befizetve nincsen, kölcsönt nem élvez a tag. így igazán
az alakuláskor bent lesz a legtöbb, aki pedig
érzi és tudja, hogy bizonyos időre kölcsönt
kell felvennie, előbb beiratkozik. S ha majd
a hitetlenek (mert ilyenek is vannak) látják,
hogy jól megy minden, ők is bekerülnek. Ha
a szövetkezet pedig gyermekkorát átélte, kezd
erőre kapni, a bizalom iránta fokozódik, s a
más intézeteknél fekvő betétek lassan átvándorolnak, amint ma már a váltók is átjöttek.
A salak, szemét pár év múlva kitisztul, s
többé be nem teszi lábát, ez az elem pedig
úgy sem érdemli meg a jobb sorsot.
Aki szívén viseli a nép jólétét és nemzetének gyarapodását, igazán nagyobb szolgálatot
nem tehet, mintha hitelszövetkezetet létesít.
A tanult osztály vegye a faluban kezébe a
vezetést, s munkája közben, bármennyi keserűség, gond és baj érje, évek multán bő
gyümölcsét fogja látni munkájának abban,
hogy környezetében jólétet teremtett, s a
vidék felvirágzott.

Á kén a borászatban.
írta: G-yövy Elemér.
Gyakran még a jobbhirű pincegazdaságok
ellen is hallatszik a panasz, hogy a borokon
erősen érzik a kén szaga, Túlkénezett bor
élvezetét pedig nyomon követi a főfájás és
egyéb kedvezőtlen tünetek, amelyeknek következményekép a magát megcsalatottnak érző
fogyasztó publikum borpancsolónak bélyegzi
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az illető pincészetet, amelytől azután r e n d szerint el is fordul.
Kereskedőknél és korcsmárosoknál is nem
egyszer találunk „ájnslágos" b o r t ; mégsem
lehet az illetőket hamisítóknak vagy borpancsolóknak tekintenünk; mert hisz a törvény
megengedi, az okszerű pincekezelés szabálya
pedig megköveteli a kén használatát.
Gyenge kénezés még a legegészségesebb b o r nak sem árt. (Ha az üres hordó minden hektoliterjére 1—2 gramm ként égetünk el s azután
fejtjük bele a bort, ez a gyenge kénezés.)
Kéneznünk kell a bort minden olyan esetben,
amidőn benne valamely betegség csíráit a k a r juk elpusztítani. A legtöbbször persze j o b b
volna e célra a pasztőrözés, ámde hol van
köztünk az a kisgazda, akinek módjában volna
beteg borát pasztőrözni? Hiszen megpróbálták
már a ként helyettesíteni, sőt egészen kiküszöbölni a pincészetből, de ismét csak visszatértek hozzá. Tudós vegyészek sok-sok árkust
teleírtak már arról, hogy mennyi kénessavnak
szabad a borban lennie s bizonyára sok ártatlan
kísérleti állat pusztult bele, míg az emberiség
jóvoltáért e határszámok bizonyossággal megállapíttattak.
Önkéntelenül merül föl tehát a kérdés: á r t - e
az egészségnek a borban levő kén, vagy sem ?
Ha a hordóban ként égetünk el, származik
a kénessav. Ilyen kénessavval telített hordóba
bort fejtünk: ezáltal, mint mondani szokás,
megkéneztük a bort. A kénezés tehát nem
egyéb, mint olyan eljárás, amelynél a borba
kénessavat (SO2) juttatunk. A bor a kénessavat
nagy mértékben képes elnyelni s hosszú ideig
magában tartja. A kénessav pedig erős méreg,
amely minden szervezetet megtámad.
Ámde idővel a kénessav lényeges változáson
megy át. E g y része élenyül, másik része pedig
az aldehidhez kötődik s képezi az aldehidkénessavat, amely így együtt már nem mérgező
hatású. Csak addig van tehát a kénnek ártalmas
hatása, amíg az a borban mint szabad kénessav található.
Azért igen helytelen volna, ha a fogyasztás
alatt levő bort megkéneznénk, vagy pedig az
ecetesség és virágosodás föllépését kénezés által
akarnánk megakadályozni. Időt kell engednünk
a kénnek, amíg részben magától, a dongák
likacsain át elillan, részben élenyül, részben
pedig a borban mindig jelenlevő aldehidhez
kötődik.
Azért, ha olykor kénszagú borral találkozunk,
ne Ítélkezzünk hirtelenében. Súlyos hiba ugyan
annak a részéről, aki a bort így frissen kénezve
forgalomba hozta, de azért még sem szabad
mindjárt a rosszhiszeműséget megállapítanunk.
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P I H E N Ő.
Oszi éjszakán.
Ivöd feküdt az őszi tájra,
Semmi élet már kívül nincs,
Semmi élet, semmi fény.
Ólomszínű szürke felhők
Kárpitozzák az eget be,
Eltakarva a verőfényt
És az alkony rózsapírját,
Vágyódó szemünk elől.
Ami zöld volt, színevesztett,
Ami élt, már halva fekszik,
Itt e nagy halotti ágyon,
Kiterítve, szomorún.
Jő az alkony. Halk sóhajjal
Zizzen át a puszta erdőn
A kifáradt esti szél,
Lábnyomán bús lebbenéssel
Légbeszökken éjmadárként,
S visszahull a holt avar.
Tompán, múlóan kicsendül
A halálos némaságból
A magasban messzeszálló
Varjak durva károgása . . .
Lassan semmiségbe vész.
Nincs más dal, mely elsirassa,
Sem harangszó, mely temesse
Ezt a nagy, közös halottat,
Mely mindnyájunk édes anyja,
Egyetlen igaz szülőnk.
Fél az ember a haláltól,
Fél megnézni pusztulását
Annak, amiből eredt . . .
Hűtlenül magára hagyja,
Könnyezetlen, hála nélkül
És rohanva él tovább,
Nem törődve semmit azzal:
Ily mohón hová siet?
Jő az éj. Bús szemfedőjét
Lassú, gyászos mozdulattal
Ráborítja a halottra,
Eltakarja sárga arcát,
És megfáradt tagjait.
Álmosító halk ütemben
Hulldogálni kezd a köd,
S gyászoló mély hallgatásba
Ismét elmerül a tüj . . .
Túl az erdőn, messze, messze
Pasztortűznek fénye gyúl ki,
Bús sugárt küld a sötétbe . . .
Erre bennem is kigyullad
Bús sugárként őszöm éjén:
Língja az emlékezetnek,
S lelkem visszaszáll a múltba:

Én ott élek már csupán.
Óh! A mult idők emléke!
Ez is pásztortűz az éjben!
Bár sugára messze csillog,
A homályt be nem ragyogja,
Sőt fájón titokzatossá
Teszi az éj vándorának,
Hisz' csupán ellobbanó fóny,
Mely kivillan a sötétből,
Vágyakkal megtölti lelkünk,
Melyeknek halála f;íj.
Hallga! . . . A fülembe zúgnak
Titkos, messziről jött hangok,
Bánatos, halk suttogások,
Sóhaj reszket át a pusztán . . .
Mintha a mult lelke volna
S fájdalmát panaszlaná . . .
Ezt mind visszhangozza lelkem . . .
A rejtelmes éji hangra
Jő százszor rejtélyesebb csönd:
Némaság: mely a halálé,
Sejtelem, mely édes és bús,
Mely megfekszi lelkeinket
Mint pusztát az őszi éj.
Nyerges

Dániel.

Csiripókék.
írta: Mayyari
Pál.
I.
Mint a veréb ágról-ágra, úgy ugrált a villogó, pergőszájú barna asszonyka egyik kapuból a másikba. Vitt egy kicsi pletykát is. No
meg hozott is.
— Csak magának mondom komámasszony,
ha mondom. Senkinek se mondja. Senki szavát ne fogja!
Bizony nem is kellett, hogy fogja. Különösen nem, ha unalmas délutánja akadt. Olyan
volt az neki, mint az iszákosnak a potya.
Hogyne innék, ha adják. Végigjárt biz1 őkelme
minden pletyka vendégfogadót s mire alkonyodni kezdett, a madár is csiripelte, amit ő
tudott. Ezért hívták minden nemzetségével
e.gyütt Csiripóknak. Haj, Ráki néni! Ráki néni!
Öreg Csiripok! Sokat megmart eddig a kend
nyelve! Hány összetört szív és sárbatiport
becsület átkozta a füstre vagy a pokolba!
Mindhiába! Kelmed úgy született. Halálnak
olyan halálával múlna ki, mint a mesebeli
hólyag a szalmaszál társaságában, ha szíve
szerint nem beszélhetne.
Beszéljen hát n o ! Az a hetyke Csiripók
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Pali, kinek kend az édes szülőanyja, különb
volt-e mint a t ö b b i ?
Ne hallgasson kend! Jöjjön elé nyelvének
fullánkja s csípje úgy, mint más fiait csípte.
Nem teheti ? Mi nem engedi ? Ugy-e az
„enyim" nem engedi ?
Hej, Ráki néni! Ráki néni! Megaszott Csirip ó k ! Tudja-e kend, hogy sok másnak az
„envimjét" rágta kend hiába!
E s most? Megtagadja természetét! Miért nem
harmincéves kend! Mennyi hasznosat művelne
az élet határáig. De így ? Leperget kend vagy
tíz guzsaly csepűt s pont. Későre tanulta meg
mi az „enyim" s köszöni, köszöni kend szépen.
II.
Magas szál legény volt Csiripók Pali. Ha
végig illegett a nagy utcán, ugyancsak meglátszott rajta, hogy nem ok nélkül szolgált a
huszároknál. Nem is lépett, hanem egymásután pattantotta izmos, huszárosán fényes,
ropogós csizmával fedett lábát. Két orcája
piroslott, mint a ma szakasztott rózsa.
Pörge fekete bajuszánál pingálni sem lehetne szebbet. Hát a t a r t á s a ! Azt hiszem,
valóban megette a katonáéknál annyiszor
preskribált nyársat reggelire. Nem nézett se
jobbra, se balra. Ment egyenesen s amerre
járt, nyílottak utána a kapuk s kandikáltak a
kíváncsi virágok. Hol kinyílott rózsák, hol
bimbók, hol mákvirágok. Nem látta őket.
Nem akar-:a látni!
Mit bánta ő, akármint mondják is, hogy
igen megtanulta a „módit".
Ment, ment, amennyire szíve vihette. Le a
faluvégre, abba a mosolygó ablakú, kis fehér
házba, melynek muskátlijait s tarka pelargoniáit
egy őzike gondozta. Az ő kedves szőkehajú,
karcsú őzikéje, aki szép volt mint egy liliomszál s jó, mint egy darab kenyér. É r e t t e jött
haza, mint érette ment volt szolgálni Brassóba.
Nem mintha rászorult volna, hiszen megtermette a fenyőalji birtokocska a mindennapit.
Kitelt abból pántlikára is. De megette volna a
bú, ha Pali szemének fekete tükrébe nem nézhet.
Bíztatást olvasott azokból s szíve megnyugodott, hiszen nem a világ az a három esztendő.
Most is a tornácra könyökölve várt. Tépte
egy napraforgó szirmait . . .
J ő - , ? . . . Igen, nem, igen nem . . . igen!
É s csakugyan befordult a kis kert melletti
kapun. Kalapjában lobogott az árvalányhaj.
Tudta, hogy versenytársa akad s azért próbálgatta szárnyait.
Miért lebegteted szárnyaidat árvalányhaj ?
Ne hidd, hogy te léssz a verseny győztese!
Téged csak a szél űz. A hideg szél. Rózsikát
pedig a forró szeretet.
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Nem számlálta a lépcsőket. Repült Pali
felé s édes, haragos szemrehányást tett.
— Tudja kelmed, hogy várnak a leányok
a pázsiton s mégis későre jő.
— Siessüük! Az első játék végére elérhetünk.
Bizony esak a másodikra értek oda s hogy
nem kellett annak is végét várni, maguknak
köszönhették.
Ki űzi apró játékait s ki számlálja a pislákoló csillagokat, ha az üstökös pompás
fényét bámulhatja ?
Mindenki őket nézte. Ki irigyen, ki gyönyörűséggel.
Újra kez lődött a kikapós. Egy csipd-meg,
fogd-meg leány a többi elé állott. Sorjaba
mind utána f'ogództak. Az volt a védő, incselkedő anya. Szerette is, nem is, ha fiaiból
egyet-egyet elragad a kánya. Kínálta is, kergette is a kányákat s azt fogatta el, akit a k a r t .
így beszélt:
Csi-csiperke limbó,
Kéne-e a bimbó ?
Piros rózsabimbó!
Szemedbe kacsintó !
Kapd ki! Hess !
Valahányszor eredményesen
lecsapott a
kánya, a várakozó tartalék fele fütyült, fele
táncba kapott.
Hányan nem bánnák, ha Pali vasgyúró
karjai zsákmányául eshetnének. De nem lehet.
Az ő karja e s i k egy után hajlik.
— Milyen boldog pár lesz belőlük!
III.
Ötven zsák törökbúza termett a földön, amit
Pali a feleségévej kapott. H á t az e r d ő k !
Oláhországig nyúlott egyik vége. Ezer juh is
legelhetne rajta.
Hej, Ráki néni, Ráki néni! Furfangos
Csiripók! ez mind a kend műve. Miben töri
m é g az eszét ? Földjei szántatlanok s a rétjében nem pendült a nyáron a kasza. Sokat
akart a tejbe aprítni s teje sincs kelmednek.
Ugy e, nem jó malom, amelyik mindent
lejár? Konkolyt járatott kend, egye hát a
keserű kenyeret. Ugy is tudták, hogy első
nemzetség kendék s nem valami cudar. Miért
éhezett hát olyan nagyon a földekre ?
Jobb lett volna kicsi birtok s nagy boldogság
~ Ö Palinak a Rózsika szívével.
Tudom, Csimmeg Józsiné is megbánta, hogy
összekötötte kenddel a csépet.
Együtt rágták a kapuk alatt azt a j ö t t ment városi dámát, akinek félannyija sincs,
mint az ő Vilmájának.
Akinek festett az orcája, fűzős a dereka,
kesztyűs a keze, pomádés a haja. Akinek nem
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"kell a fakanál, nem kell a sarló, nem kell a
kapa, csak a eifrálkodás. Aki, ahányat lát,
annyit szeret s szívesen elmenne a munka
temetésére.
S úgy adta a jóságos Isten, ahogy a k a r t á k !
Elcsavarták a Pali fejét s hipp-hopp összeadták Vilmával.
Sírhatnak most kendek! Pali a kocsmákat
j á r t a ! Átkot szórt szíve, szája. Elment bájos
őzikéje. És ú j r a miatta ment idegen kenyérre
sírni és szolgálni.
— Hej, cigány, húzd a legbúsabbat! Ki búsnl
úgy, mint én ?
— A fiatalnak fut az esze. Hagyd el fiam,
megfordul Pali, bíztatta Ráki néni a menyét.
Ha nem, szekérre rakjuk a holmicskédet s
elküldünk haza.
IV.
Lakatott vett Ráki néni. Két koronát zsebébe
csúsztatott s kiballasrott egy erdei lakba. Zsibrákné lakott ott. Hej, hány szívre olvasott ő
békét és szerelmet. Egy-két esztendőre szabja
recipéje biztos gyógyerejét. S milyen jó d o k t o r !
Ritka, mikor a kórt sikeresen nem kezeli.
Pedig sem gyógyítófüvei, sem jóslókönyvei
nincsenek. Olvasni nem tanították.
Tudja a jó Mindenható, talán nyomorúságaiból tanulta, hogy az idő nagy orvos. Kevés
tudásával ebből tartja fenn magát.
— Baj biz' a húgomasszony, de segítünk
rajta. Csak tartsa meg, amit mondok! —
Számlált, mormogott a lakat felett.
— Kulcs bé, zárd bé, lakatold b é ! Adja
a két koronát! A kulcs itt marad, a lakatot
ássa el a földbe! Biztosan használ! Esztendő
ilyenkor ismét jöjjön el kend . . .! Isten á l d j a !
Várt, várt Ráki néni. H i á b a ! Elpihent már
a virágporral ölelkező tavaszi szél.
A kalászok zizegő fejét is elnémíta a sarló.
S még mind várt.
V.
Duzzadó párnákkal s tulipános ládákkal megrakott szekér döcögött.
Nem ujjongott, nem állt senki a kapuba.
Csak a kerítések hasadékán leskelődött a kárörvendő kíváncsi.
Tudta az egész falu, hogy költözik a Csimmegné Vilmája, a módos menyecske.
Minek is maradna továbbra Ráki nénivel?
Pali nem jő haza. Messzi a bércek kebelébe
vitte bánatát. Oda, ahol a Bodza vizében sötét
fenyők nézik karcsú derekukat s búsan intenek az idegen földre siető folyónak.
— Mintha azt mondanák: látjuk még egymást a túlvilágon. Találkozunk még a nagy
Duna vizében. Oh, de akkor száraz, csonka

LAPJA.

48.

SZÁM.

tagjainkat ölelheted. Csak a minket is idegenbe hurcoló hajó oldalát csókolhatod.
Aztán megrázzák lombjaikat, mintha hallanák a közeledő f e j s z e c s a p á s o k a t . . . . Mintha
megvetésüket akarnák tudatni a kapzsi emberrel !
Odament Pali. Sok, sok büszke fenyő csókolta karjai miatt a sziklák oldalát. Ugy irtotta őket, mintha minden szálban szíve egyegy ördögét küldte volna a halálba.
Kerülték is azok, amíg fel nem jajdult a
gyár torka, hogy pihenni küldje a munkáshadat.
Akkor előlopództak. Előre egy, kettő. Amíg
kunyhójáig ért valamennyi. Nekiestek ! Tépték,
marcangolták s mindahányan az elhagyott
Rózsika szomorú alakját táncoltatták a lobogó tűznél. Hányszor virradt meg a kínos
küzdelemben s akasztotta gondűző fejszéjét
hamarabb a vállára, mint ahogy munkaadója
kívánta.
Vágta, vágta a fát. Mindig csak vágta.
Tornyot emelhetett volna már belőle és még
vágta.
V á g t a volna talán az utolsó napjáig, ha
bosszút nem áll rajta egy óriás jegenye.
Ugy beszélték a faluban, hogy letörött a
büszke Csiripók. H o g y ráesett egy bornának
való s eltörött a lába. Hogy haldoklik . . . !
Hogy m e g is h a l t ! Ki tudja P
Ráki néni sírt, a h a j á t tépte.
Oda volt minden bölcsesége.
H a j donfőt futott neki a rengetegnek.
Későre ért oda! N e m ő volt az első!
Rózsika fogadta a kunyhóajtóban s csitította:
— Csendesen! Aluszik! Ne ébressze fel
kend!

Gazdasági Tanácsadó.
H. II. Poruba. A kérdéses — baromfihizlaláshoz
szükséges — eszközöket beszerezheti Geittner és
Rausch cégnél (Andrássy-út 8. sz.), vagy a Magyar
Mezőgazdák Szövetkezetében (V., Alkotmány-utca 31.
sz.). — M. J. Alsószopor. A gyógynövények termeléséről Páter Béla dr., akad. tanár írt már több szakmunkát és számos cikket. Amennyiben gyógynövények
termelésével behatóan és komolyan foglalkozni kíván,
úgy forduljon közvetlenül Páter dr., gazd. akadémiai
tanárhoz (Kolozsvár). Gyógynövénymagvak, illetve friss
gyökök beszerzésére is nevezett tanár ad készséggel
felvilágosítást. A termelt gyógynövények esetleg a
legközelebbi gyógyszerésznél vagy droguistánál lesznek beválthatók, uagyobb mennyiségben pediií beváltja azokat a Laib Rezső féle gyógynövényfeldolgozó
gyártelep (Böős, Pozsony megye). — M. Gy. Báránd.
A tehén valószínűleg első borját hozta a világra, s
ilyenkor nem ritka az az eset, hogy a tejet nehezen
adja le. De lehet ennek oka a tőgy esetleges gyulladása, avagy duzzadása is. Ilyenkor a tőgyet fejés
előtt lassan és óvatosan langyos vízzel elmossuk, s
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egyáltalában tisztán kezeljük, a fejést pedig óvatosan,
nagy türelemmel és kíméletesen végezzük. Ha a tőgy
igen meleg, vagyis erősen gyulladt, úgy hideg borogatást kell alkalmaznunk. Száraz kézzel ne fejjünk!
Egyáltalában, ha bármily ok miatt lassan, illetve
nehezen adja le a tejet a tehén, úgy esak türelemmel
segíthetünk a bajon, s a borjút többször eresztjük az
anyjához, de rövid ideig hagyjuk csak a tőgy mellett.
Annak, hogy a tehén „nehezen adja le" a tejet, az
oka az eddigi tudomásunk szerint valószínűleg abban
is rejlik, hogy a tehén felfújja magát, s ezáltal a
bordák között a tőgyhöz futó véredényt többé-kevésbé
elzárja. Ilyenkor a tejkifolyás a tőgy izomzatának
megmerevedése miatt erősen csökkentve lesz. Ezért
is sok helyen ily esetekben a tehén oldalát könnyen
megcsutakolják, megdörzsölik, s a legtöbb esetben ez
segít is. A fődolog, hogy a türelmet elveszíteni nem
szabad, s jó bánásmóddal kell a bajon segíteni, feltéve természetesen, hogy a tehén tőgye különben
egészséges. — B. J. Dióskán. A tőzeget a Magyar
Mezőgazdák Szövetkezete útján (Budapest, V., Alkotmány-utca 81.) szerezheti be. Iija meg, hogy a tőzeget
mily célra szükségli, s hogy mily mennyiségre van
szüksége. Eszerint váltakozik az ára is. — J. G.
Korompa. Ingatlanok adásvételi szerződésére 1 koronás
bélyegjegy ragasztandó és ezenfelül a vételár után
43/io°/o illeték fizetendő. Ajándékozási szerződésekre
1 koronás bélyegjegy ragasztandó, halálesetre szóló
ajándékozási Szerződésekre pedig 2 koronás bélyeg.
Ezenkívül az érték után l3/io° o illeték fizetendő, ha
az ajándékozás szülők, házastársak, gyermekek közt
történt; ha az ajándék más rokonnak szólt, unokatestvérig 5°/o, minden más esetben 10°/o illeték fizetendő. Ajándékozásnál az ingatlanok átruházásáért az
érték után l9io°/o illeték jár. — Adófizető. 1. Az
adót az adóbevallás, vagy a kataszteri bh-tokív alapján
az adókivető-bizottság és a pénzügyigazgatóság állapítja meg. Az adókivetési lajstromot kivetés után
8 napra a községházánál közszemlére kiteszik, ezalatt
mindenki megtekintheti azt, s ha kifogása van ellene
bárkinek, úgy kifogásait 15 nap leforgása alatt kell
az elöljáróságnál meg; ennie. 2. Adóügyben mindenféle
folyamodás és föllebbezés bélyegmentes. — Sz. J.
Gj'ímes. 1. A számító gazda 3 év előtt a csikót
egészen szabadjára hagyja, s nem fogja be ; sőt, aki
finomabb, értékesebb lovat akar nevelni, 4 évig is
elvár a befogással. A korán befogott csikó ugyanis
teljes életében nyomorék lesz, mert fejlődésében
megakad, s gyönge tagjait az igában túlerőlteti.
2. Egy kat. holdra 0—10 liter cirokvetőmag szükségeltetik. Ha azonban takarmánynak vetik, akkor
vetése legyen oly sűrű, mint a gabonaféléké. Sajnos,
az Ön vidékén a cirok nem fog megteremni, mert
ahhoz rövid a nyár, s hideg az éghajlat. — M. K.
1. Kapható Nagel Ottó könyvkereskedésében (Budapest,
VIII., Múzeum-körút 2. sz.). 2. A zsizsikről épen
lapunk mult. havi számában volt szó; tessék a Gazd.
Tanácsadó rovatot figyelemmel kísérni. 3. A népkönyvtárak adományozása — rendezés miatt —
egyelőre szünetel. Előjegyzéseket azonban elfogad a
a földmívelésügyi miniszter úr. Tessék beadni a kérvényt a Gazdakör nevében. — Szőlősgazda. Tehát
szőlősgazdának akar felcsapni, s nincs más fogalma
a szőlőről, mint csak annyi, hogy az kitűnő csemege.
Nem hisszük, hogy ez a vállalkozása ily módon jövedelmező is lehetne, sőt hamarább azt hisszük, hogy
kudarccal fog végződni. No de mindegy! A szükséges
felvilágosítást, illetve a választ kérdéseire a következőkben adhatjuk: 1. Ha oltványszőlőtelepítésre
akarja berendezni földjét és kész oltványokat vásárol,
úgy 1 kat. hold terület összköltségei a termés beálltáig
mintegy 2800—3000 K-ig terjednek. Ebből az összegből
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esik talajforgatásra 500—550 K, 6000 db oltvány ára
á 200 K = 1200 K, ehhez még 25°/o pótlás a következő
évben, kitesz 300 K-t, a kiültetés munkája 100 — 120 K,
végre a mívelési költség az 1., 2. és 3. évben,
évenként cirka ^40—260 K = 720 K, illetve 780 K.
A homoki szőlők telepítési költségei mintegy 60°/o-kal
olcsóbbak. — K. J. Nagyvárad» Az állategészségügyi
kiszállások és vizsgálatok költségei (napidíj és utazási
költség) a sertések birtokosát terhehk. Ezen költségeket az állatorvos által x'észletezve szerkesztett költségjegyzék alapján a közlekedési vállalatok közegei
szedik be és fizetik ki a napidíjösszeg után járó
bélyegjeggyel (II. fokozat) ellátott nyugtájára. —
Böszörményi. 1. Egy igásökör évenként 100 q, egy
fejőstehén 125 q, egy hízósertés pedig 17'5 q istállótrágyát szolgáltat évente. E számok a nagy átlagot
képviselik. Más alapon úgy is kiszámíthatjuk az egy
állat után várható évi trágyamennyiséget, ha az állat
élősúlyát lónál 22-vel, szarvasmarhánál 27-el, sertésnél
30-al szorozzuk. Azonban ez esetben hozzá kell számítani az adott alom mennyiségét. Egy harmadik
számítási mód mellett pedig a föletetett takarmány
szárazanyag mennyisége jön számításba, de ez már
bonyolultabb eljárás. 2. Egy kiló vaj nyeréséhez szükséges körülbelül 25—30 liter tej vagy 4—5 liter tejfel.
A vajat mindenféle köpülő segítségével választhatjuk
ki a nyers tejből is, s ú >y a tejfölből. Ha alacsony
hőfok mellett ( + 1 0 R°) hosszú ideig (30 percig)
köpüljük a tejfölt, úgy a nyert vajnak víztartalma
lesz 5'63%, zsírtartalma pedig 90'55°/o. Míg ellenben
ha -j- 15 R°-nál köpüljük a tejet, úgy az abból, pl.
12 perc alatt nyert vaj víztartalma 12'06°/o-ot, zsírtartalma pedig csak 81'29°/o-ot fog kitenni. — Szeutannai. A megadott esetben önnek nincs igaza, mert
általánosságban azt lehet mondani, hogy minden zöldtrágyanövényt legcélszerűbb akkor alászántani, amikor
az kezd elvirágozni. Ha azonban őszi kerül a zöldtx-ágyába és attól lehet tartani, hogy az alászántott
növény a vetésig nem tud elkorhadni, esetleg már a
teljes virágzáskor is alászántható.

Könyvesház.
* Falusi könyvtár. Zöldségtermesztés cím
alatt Rombay Dezsőnek hasznos könyve jelent
meg, mely a Falusi könyvtár 60-ik kötete.
Szerző az első lapokon a zöldségtermesztésről
általánosan szól s mindjárt a bolgár kertészeket
hozza fel példának, kik azt tartják, hogy az ásó,
kapa, trágya ós öntözővíz minden földet alkalmassá tehet a konyhakerti vetemények termesztésére s hogy ez így van, esetekkel bizonyítja
Mi, igaz, hogy nem irigyeljük őket — írja a
szerző — de valami hiányzik a magyarból, vagy
a kedv hiányzik, vagy a nemtörődömség van
túlsúlyban minálunk a zöldségtermesztést illetőleg. Pedig ennek az egyszerű mesterségnek
megtanulása könnyű, a vele való foglalkozás
egyszerű, de úgy látszik s elég szomorú, hogy
a magyar a kivándorlást könnyebbnek is, meg
célszerűbbnek is látja, pedig azíal a pénzzel,
melybe az amerikai kivándorlás kerül, bátran
neki lehetne a kertészetnek fogni.
Aki elolvassa figyelemmel Rombay munkáját,
nemcsak magyarosan megírt, könnyen érthető
sorai fogják megnyerni tetszését, hanem hisszük,
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hogy mindazt, amit elmond a konyhakertészkedésről, a zöldségfélék eltartásáról és konzerválásáról, gyakorlatilag is igen sokan fogják értékesíteni.
A fontosabb dolgokról bővebben ír, mint pl.
a zöldséges földjének előkészítéséről és míveléséről — s itt mint fontos tényezőt emeli ki a
rigolo/.ást s annak idejét; terjedelmesebben szól
a trágyázásról is —- felsorolva a trágyák nemeit,
minőségeit s azt, hogy melyik földre milyen
trágya szükséges. Az öntözés tekintetében pedig
ne a jó pesti kertészeket utánozzuk, kik e tekintetben közönyösek s ép ezért pl. Budapest
parkjait, ahol pedig nem egy kényes növény
van, öntözik egész napon keresztül, hanem csakis
estefelé történjók az öntözés, hogy a víz mind
a talíijban maradjon, ne párologtathasson el a
nap belőle semmit.
Ezekután áttér az egyes veteményfajokra, azok
ültetésére, mívelésére, végül pedig az egyes
zöldségfelék eltartását, konzerválását írja le oly
világosan, hogy mindenki eligazodhatik rajta.
A kötet ára 1 korona. Kiadja a FranklinTársulat.
(j.)

Vegyesek.
— Hogyan s e g í t s ü n k a v í z h i á n y o n í Kisebb
községekben gyakran okoz bajt a vízhiány, nemcsak a gazdaságban, hanem például a tűzesetek
alkalmával, amikor a rendelkezésre álló kutak
kimerülnek és a víz hiányában a tűzoltóság mit
sem tehet a pusztító elemmel szemben. Sok
helyen artézi kutakkal igyekeztek ezen a bajon
segíteni, de célszerű az egyik biharmegyei községnek, Székelyhidnak rendszere, melyre a leleményesség vezette a község lakóit és melynek
segítségével tűz esetére nagyobb mennyiségű
vizet előre biztosíthatnak. Alapja e rendszernek
az, hogy mindig álljon készen bizonyos vízmennyiség, ezt pedig úgy érik el, hogy minden háznál
egy-egy petróleumhordó van vízzel megtöltve
és leaknázva ós így e község 700 háza 1260
hektoliter vízzel rendelkezik azon a vízmennyiségen felül, amelyet a tűzoltóság tart készletben.
Téli időben a háztulajdonosok a vizihordót az
istállóban tartják, ahol az nem fagy be. A víznek
a tűz színhelyére való szállítása igen egyszerű.
A tűzoltó-egyesületnek négy hordó-szállító kocsija
van, mindegyiken 3 — 3 hordó vízzel van töltve.
A kocsiülés alatt mindegyiken egy vaskád van.
A kocsi hátulján lecsapható korcsolya van,
amelyen a hordókat egy kétágú kötél segélyével
felvonjak, illetve leeresztik. Fogat pedig van
bőven a községben.
— A s e r t é s e k c s o n t g y ö n g e s é g e . A sertések
csontgyöngesége származbatik a talajtól, az időjárástól, a takarmánytól. Ugyanis a gnajsz-gránit,

4 8 . SZÁM.

homokkő rendszerint nélkülözi a meszet. Az olyan
rét is mésztelen, amely vizes vagy turfás talajon
nőtt. Az ilyen földről való takarmány nélkülözi
a csontképzéshez kellő meszet és így az állatok
törékenycsontuak maradnak. Az időjárás is hozzájárul ehhez, mert ha tartós na«y szárazság volt,
mint a mult nyáron, akkor a talajban nem oldódhatott föl megfelelő mennyiségű mészsó. A takarmány annyiban egymaga is hibás lehet, hogy
természeténél fogva nem tartalmaz elég csontképző anyagot, még akkor sem, ha jó földön
termett is. Ilyenek: a répa, a krumpli és a
csicsóka. Az előzmények szerint az idén sok
gazda lesz utalva arra, hogy takarmánymeszet
szerezzen be állatai számára.
— G y o m i r t á s a szőlőkben. Elzászban kísérleteket végeztek aziránt, hogy milyen jelentősége van a gyomirtásnak a szőlőkben. így
Bethlenlieimban egy szőlőben, amely negyven
éven át semmi trágyázásban ós csak silány
mívelésben részesült, a gyomirtásra fordítottak
gondot, úgy, hogy a kí-érletek idejében, az ev
bármely szakában állandóan gyommentes volt a
kérdéses szőlőterület. Az eredmény pedig meglepő volt annyira, hogy ez a terület adta a legnagyobb termést az összes környékbeli szőlők
közt. Oberlin, a kolmári szőlőszeti intézet megalapítója, ezt az eredményt azzal magyarázza
meg, hogy a gyom nagyon sok növényi tápanyagot vesz ki a talajból, úgy, hogy 1 kg.
gyom i.örülbelül 1 kg. istállótrágyának felel
meg. Oberlin az általa vezetett intezet kísérleti
telepén szakszerű kísérleteket indított meg ez
irányban. E kísérleteknek részletes eredményeit
ugyan még nem közölték, de figyelemre méltó
az a módszer, amellyel ott a gyomirtást eszközlik. Kezdetben sűrűn sarabolták és kapálták
azokat a parcellákat, amelyeken a gyomirtás
hatását figyelték. Ezt az eljárást, mely hosszas és
költséges, most egyszerűen úgy helyettesitik,
hogy gyári salakkal mintegy 20 cm. magasan
beterítik a szőlő földjét s ezzel a gyomokat
alátakarják, aminek következtében azok elkorhadnak s felbomolva, így sok táplálóanyagot
juttatnak a talajba. Az eddigi eredményekből
konstatálható, hogy ez az eljárás épen olyan
előnyös, mint amilyen kényelmes. Kolmárban
legalább fényesen bevált.
Tartalom. A meteorológia. Massány Ernő dr. —
A magyar kivándorlási törvény. Lakatos Lajos. —
A kézügyességi oktatás. Bognár Károly. — A tanító
az állatvédelemért. Alexy Kornél. — A hitelszövetkezet. Kluger Ödön. — A kén a borászatban. Győry
Elemér. — Őszi éjszakán. (Pihenő.) Nyerges Dániel.
Csiripókék. (Pihenő.) Magyari Pál. — Gazdasági Tanácsadó. — Könyvesház. — Vegyesek.

Felelős szerkesztő: Benedek

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Uj népiskolai Értesítő Könyvecske*
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium az állami elemi népiskolák,
gazdasági népiskolák és az ált. ismétlő iskolák számára új beosztású Értesítő
Könyvet adott ki.
A ministerinm által kiadott ezen Értesítő Könyv a m. kir. tud.-egyetemi
nyomdánál jelent meg.
Bolti ára 18, nettó ára 1 4 fillér. Minden megrendelőnek nettó áron szolgáltatjuk ki s a pénz előleges beküldése mellett, portómentes iskolai hatóságok és intézeteknek, portómentesen küldjük meg.
Tisztelettel figyelmeztetem a tanító urakat, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 110.864/909. sz. a. kelt rendelete értelmében azon
tanulók részére is ily új Értesítő Könyvecske állítandó ki, akik a mult tanévben
jártak állami népiskolába.
Minthogy ezen Értesítő Könyvnek az állami iskolai gondnoksági ^Utasítás
114. §-ában körülírt rendeltetésen kívül az is különös célja, hogy a tanulóknak
későbbi korban, minden életviszonyaikban, t e h á t az iskolázás befejezése után is,
mintegy hiteles, egységes minősítő okirat g y a n á n t szolgáljon s így a tanulókra
nézve kiváló jelentősége van, ennélfogva annak CSÍ110S ós t a r t ó s kiállítására különös gondot fordítottunk, amiről egy mutatvány példány ú t j á n (ára 14 fillér) bárki
is meggyőződhetik.
Ha a szükséges Értesítő Könyvek nem itt, hanem könyvkereskedőnél rendeltetnek meg, a megrendelésben világosan ki kell tenni, hogy az Egyetemi
Nyomdánál megjelent Értesítő Könyvet kíván s hogy azt kapott-e mindenki
könnyen meggyőződhetik, mert az egyetemi nyomda neve minden ilyen Értesítő
Könyvre rá van nyomva.
A m. kir. tud.-egyetemi

PÁLYÁZATOK.
A „Magyar szent korona országai vöröskeresztegyleté"-nek miskolczi városi választmánya által
a borsodvármegyei Erzsébet-közkórházban legközelebb
rendezendő ápolónői tanfolyam 1910. évi január
hó elején veszi kezdetét. A teljesen díjtalan tanfolyamra fölvétetni óhajtók forduljanak minél előbb
dr. Köllner Károlyhoz, a miskolczi városi választmány
ügyvivő alelnökéhez (Miskolcz, Erzsébet-közkórház),
aki az érdeklődőknek akár szóbeli, akár levélbeli megkeresésre szívesen ad részletes felvilágosítást.
(2092—IV—4)
A vasdobrai ág. hitv. ev. egyház részéről okleveles,
magyar-német nyelvű, nőtlen másodtanító kerestetik,
ki az alsó három osztályt oktatni és szükség esetén
a kántortanítót is helyettesíteni köteles lesz. Fizetése :
egyszobás lakás, a szükséges bútorral; készpénz a
gyülekezettől 700 korona és 2 öl puha tüzelőfa, értéke
32 korona; az államtól 268 korona. Összesen: 1000
korona. Kérvények az ev. lelkészi hivatalhoz december
hó l-ig küldendők.
(2342—II—2)
A nagykerekii ref. kántor-orgonista-tanítóságra
pályázat hirdettetik. Pályázati kérvények okmányokkal, esperesi elbocsátó, szolgálati bizonyítvánnyal iskolaszékhez küldendők dec. 4-ig. Fizetése: 1500 korona
készpénz, lakás, temetéseknél a rendes stóla s korpótlék államsegélyből. Tanít az I—VI. oszt. fiúiskolában s végez minden kántori teendőket. Az iskolaszék.
Állás azonnal elfoglalandó.
(2358—II—2)

nyomda

igazgatósága.

Pályázat a tiszaszöllösi harmadik (vegyes iskolai)
tanítói állásra. Javadalom : a) természetbeni jó lakás
melléképülettel, külön kis kerttel; b) egyházpénztárból 1100 (egyezerszáz) korona, évnegyedenként
előre fizetve ; c) e tanítóság javadalma pótlására adományozott osztályozott 5 hold szántóföld, — melynek
adóját tanító fizeti — régi értékelés szerint 80 korona,
mai értékében 150 korona; d) ötödéves korpótlék az
államtól. Kellő képesítés esetén kilátásba helyezve : a
gazdasági ismétlő-iskolai leányok tanításáért községünk
pénztárából 50 korona fizetés. Kötelesség: a presbitérium által időről időre kijelölendő elemi osztály
vagy osztályoknak — jelen iskolai évben az I. és II.
vegyes osztályoknak — egyházkerületi tanterv szerint
való vezetése, esetleg ismétlő-iskolások oktatása, az
egyházi jegyzői tisztségnek — 50 korona évi díjért —
tanítótársaival felváltva történő teljesítése ; kánonikus
órákon, valamint lelkész akadályoztatása esetén az
istenitisztelet végzése. Az állás lemondás, illetve áthelyezéssel üresedett. Megválasztott költözködési költséget nem kap. Pályázatok, okmányokkal fölszerelten,
december hó 5-ig (választás napjáig) alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az állás a törvényben előírt
idő bevárása után azonnal elfoglalandó. Tiszaszőllős
(Heves, utolsó pósta, vasút helyben), 1909 november 15.
Szabó Imre, ref. lelkész.
(2345—II—2)
Zólyommócsán ev. tanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalma : 600 korona az egyháztól, 400 korona
államsegély és lakás. Nyelv : magyar-tót. Fölszerelt
kérvények december 11-ig Linder Mihály lelkészhez,
Felsőmicsinyére küldendők.
(2366—II—2)

38

NÉPTANÍTÓK

Pályázat. A lipótfalvai ág. h. ev. el. iskola tanítói
állása betöltendő. Javadalom : 344 korona államsegély;
200 korona törzsfizetés; 124 korona tandíj ; 140 korona
iskolafűtésért; 22 mérő gabona, fele búza, fele rozs ;
39 korona káposzta és lenért; 3 öl puha tüzelőfa;
3 hold 404 öl föld haszonélvezete; 48 korona a községi harangoztatásért; egy temetéskor 1 kor; végül
szép lakás ós kert. A tanító ádventtől virágvasámapig
délutáni könyörgéseket is tart. Fölszerelt folyamodványok f. évi december 15-ig beküldendők az alhói
(Vas m.) ág. h. ev. lelkészi hivatalhoz. (2229—III-2)
Igló város tanácsa a város és a szepesmegyei püspök
között 1879. évi május hó 5-én létrejött megegyezés
alapján a lemondás, illetve nyugdíjazás folytán üresedésbe jött iglóvaspataki és i g l ó v é g h e l y i kántortanítói állásokra ezennel pályázatot hirdet. Ezen
kántortanítói állások jövedelme, melyet Igló város,
mint az iskolák segélyezője, az 1868. évi XXXVIII.
t.-c. 2. §-a alapján biztosít, az állások mindegyikére
nézve a következő, a városi képviselőtestületnek 1908.
évi december 9-én hozott 65/ki.908. számú határozata
szerint: 1. Évi 1000 korona törzsfizetés. 2. Korpótlékok : 5 évi működés után 200 korona, 10 év után
200 korona, 15 év után 100 korona, 20 év után 100
korona, 25 év után 200 korona, 30 év után 200 korona.
3. Természetbeni lakás. 4. Kerthasználat. 5. 20 korona
fűtési átalány. Pályázó róm. kath. tanítók folyamodványaikat f. évi december hó 7-ig terjesszék be Igló
város tanácsához. A folyamodványhoz csatolandók:
keresztlevél, tanítói oklevél, működési és a kántori
teendőkben való jártasságot igazoló bizonyítvány,
magyar honossági bizonyítvány, nős vagy nőtlen állapotot igazoló lelkészi bizonyítvány. Igló város tanácsa,
1909. évi november hó 18-án. Folgens Kornél s. k.,
polgármester.
(2368—II—2)
A szepesmindszentl róm. kath. kántortanítói
állomásra f. évi december hó kilencedikére pályázat
hirdettetik. Jövedelem: a hitközségtől 80 korona;
tandíj átlag 100 korona; államsegély 422 korona;
húsz m3 tűzifa házhoz szállítva, mellyel a tantevem is
fűtendő; misealapítványokból 24 korona; stóla, kolleda
átlag 100 korona; 2'555 k. hold szántóföld has onélvezete 25 korona 92 fillér; legelőjog */a telekre
8 korona; 23 hl. rozs; 0'60 hl. árpa 231 korona
10 fillér ; rét haszonélvezete 4 korona. Jó lakás. Tannyelv magyar. A tót nyelv ismerete szükséges. Fölszerelt folyamodványok a szepesmindszenti róm. kath.
iskolaszékre címezve, Lackó József esperes-tanfelügyelőnek Zsigra, u. p. Szepesváralja küldendők. Személyes
megjelenés szükséges.
(2381—11—2)
A perlaszi (volt határőrvidék) községi szerb és
magyar tannyelvű iskolánál üresedésben levő tanítói
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen községi
tanítói állomással a következő évi fizetés van egybe-3
kötve : 1200 korona fizetés, 1 hold szántóföld, 12 m
tűzifa, 10 korona irodai átalány, 'A hold pótkert és
törvényes lakbérilletmény. A kinevezendő tanítónak
gör. kel. szerb anyanyelvűnek kell lennie s ha a gör.
kel. szerb templomi kántorságot vezetni képes, azon
esetben a hitközségtől 240 korona díjazásban részesül.
Felhívatnak pályázni óhajtó okleveles tanítók, hogy
a torontálvármegyei közigazgatási bizottsághoz címzendő, 1 koronás bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt
folyamodványukat f. évi december hó 4-ig a megyei
közigazgatási bizottságnak Nagybecskerekre küldjék
be. A magyar nyelvben való szó- és írásbeli jártasság,
valamint a magyar honosság okmányilag igazolandó.
Nagybecskerek, 1909. évi november hó 13-án. Grézló,
kii-, tanfelügyelő.
(110—III—2)
A Csallóköz-várkonyi róm. kath., osztálytanítói
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 1000 korona,
egy szoba. Nők is pályázhatnak. Határidő : december
5. Iskolaszék.
(2404 I—1)
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Pályázati hirdetmény. A Horvát-Szlavíinországokban
élő magyarság nemzeti gondozására alakult JuliánEgyesületnek Szerém, Verőcze, P o z s e g a és
Belovár-Körös vármegyékben fenntartott és
szervezendő magyar tannyelvű népiskoláinál a közeljövőben több tanítói állás lesz betöltendő, mely állásokra 1910 március l-ig érvényes pályázat hirdettetik.
Ezen állásokra róm. kath. vallású, magyar honosságú,
magyar anyanyelvű s általános jó, jeles, kitűnő képesítésű tanítók és általános jeles, kitűnő képesítésű tanítónők pályázhatnak. Mivel ezen iskoláknál a horvát vagy a
szerb nyelv tanítása is kötelező, azon pályázók, akiknek horvát vagy szerb tannyelvű iskolákra is van
képesítésük, előnyben részesülnek. Azok a tanerők,
akiknek ily képesítése nincs, kineveztetésüktől számított egy éven belül kötelesek a horvát vagy szerb
képesítést megszerezni, még pedig a férfitanítók a csáktornyai áll., a nőtanítók pedig a szabadkai áll. tanító-,
illetve tanítónőképző-intézetben. A kinevezett tanítók,
illetve tanítónők először ideiglenes minőségben alkalmaztatnak, a következő járandóságok mellett: 1000 korona alapfizetés; 200 korona horvát-szlavonországi
helyi működési pótlék és lakás természetben, vagy
200 korona lakpénz. 5 évi működés után 200 korona,
10 évi működés után újabb 100 korona, 15 évi működés után újabb 100 korona, 20 évi működés után
újabb 100 korona, 25 évi működés után újabb 100 korona s 30 évi működés után újabb 200 korona korpótlék. A kinevezett tanerők, ha egyébként a törvényes követelményeknek megfelelnek, az Országos
tanítói nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe felvétetnek,
illetve azok, akik már tagjai voltak, továbbra is tagjai
fognak maradni. A születési bizonyítvánnyal, tanítói
és esetleg kántori oklevéllel, valamint az esetleges
működési bizonyítvánnyal, továbbá rövid, tárgyilagos
életrajzzal felszerelt kérvények a Julián-Egyesület
elnökségéhez címezve, Budapest, I., Döbrentei-utca
12. sz. alá sürgősen beküldendők. Az olyan kérvények,
amelyek csak egy megyére vagy egy bizonyos helységre szólnak, figyelembe nem vétetnek.
(112/h-III-l)
A püspökhatvani (Pest vm.) róm. kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: a hitközségtől 160 korona; 320 pár után 1 véka rozs és
50 fillér; alapítványi szentmisék után 50 korona; vasút
által kisajátított föld kamatja 28 korona 28 fillér;
34 magyar hold rét és szántó, mely után az adót a
haszonélvező fizeti; 16 köbméter hasábfa; stóla és
lakás, mely áll 2 szoba, konyha, kamra, melléképületből és házikertből. Tannyelv : magyar; egyházi funkció : magyar-tót. Választás napja f. é. december 29-én
reggel 10 órakor. Személyes megjelenés megkívántatik.
Kérvények főtisztelendő Frankó József esperesplébános
úrhoz küldendők, Püspökhatvanba. (1880—III—1)
A siteri ref. egyház pályázatot hirdet leánytanítói
állásra. Fizetés: készpénz 13 korona 44 fillér, 5 hold
(1200 Q-öl) szántóföld, 2 hold kaszáló, 178 Q ö l
kenderföld, 2'/a öl kemény tűzifa, beszállítva. Tandíj :
minden tanuló után (55—60) 1 véka rozs és tandíjpénz kánon szerint (I. o.: 1 kor. 60 fill.; II. o.: 2 kor.;
III. o.: 2 kor. 40 fill.; IV. o.: 2 kor. 80 fill.; V. o.:
3 kor. 20 fill.; VI. o.: 3 kor. 60 fill.). Alapítványi
kamatból 57 korona. Tisztességes lakás, nagy kerttel.
Ismétlő-iskolások tanításáért 30 korona a községtől.
Államsegély: 645 korona; korpótlék az államtól.
Kötelessége : I—VI. oszt. tanítása, a tiszántúli egyházkerület tanterve szerint. Szükség esetén lelkész és
kántor helyettesítése. Személyes megjelenők előnyben
részesülnek. Pályázati határidő : 1909 december 11-én.
Állás megválasztás után azonnal elfoglalandó. Férfipályázók oklevél és szolgálati bizonyítványaikat alulírotthoz küldjék. Siter (Bihar m.), u. p. Szalárd. Séra
Ferenc, ref. lelkész.
(2375—1—1)

4 6 . SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

Zsarnóczatelep (Bars m.) újonnan szervezett, osztatlan községi iskolájánál egy róm. kath. vallású tanítónői állás töltendő be. A tanítónő javadalmazása:
900 korona államsegély és 100 korona községi hozzájárulási díj, lakás és 400 f -méter kert haszonélvezete. A szabályszerű mellékletekkel ellátott kérvények f. évi december hó 5-ig Zsarnóczatelepi
iskolaszékhez terj esztendők be. A tót nvelv bírása
kívánatos.
(1780-1—1)
Dallos (Bars megye) községi népiskolájánál tanítói
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: tankötelesektől
60 korona tandíj, községi pénztárból 86korona41 fillér és
594 korona államsegély. Pályázati határidő : december
hó 3. Kérvények iskolaszék elnökéhez, Dallosra küldendők. Karczag, 1909 november hó 23. Bódis János,
iskolaszéki elnök.
(1960—1—1)
A bokodi (Komárom vm.) ág. hitv. ev. iskolánál
megüresedett l—III. osztálytanítói állásra pályázatot
hirdetek. Javadalom : egyszobás lakás, 600 korona,
4 m 3 csertuskófa és az államtól 376 korona. A kérvények f. é. december hó 5-ig nyújtandók be a
bokodi ág. hitv. ev. lelkészi hivatalnál. Jánossy Lajos,
esperes.
(2343—1—1)
1910. évi január hó 1-től Petrozsényben (Hunyad megye) egy újonnan rendszeresített evangélikus másodlelkészi állás kerül betöltésre, évi 1600 korona fizetéssel, egybekötve szabad lakás és fűtéssel, 200 korona ötödéves korpótlékkal, 300, illetve
390 korona utazási átalánnyal, mihez hozzájárul még
a mindenkori stólajövedelem fele. Oly pályázók, kik
a magyar és német nyelvet szóban és írásban teljesen
bírják, kérvényeiket legkésőbb f. évi december hó
10-ig nyújtsák be alulírt egyház presbitériumánál.
Előnyben részesülnek azok, kik jól orgonálnak és
egyéb zenei képesítéssel bírnak, azonkívül képesek
kézügyességi munkában (slöjd stb.) oktatást adni.
Személyes bemutatkozás és próbaszónoklat magyarnémet nyelven megkívántatik a meghívás esetén. Oly
pályázók, kiknek nincs hittudományi képesítésük,
kötelesek felvételük esetén egy év tartama alatt a
hittudományi vizsgákat letenni és magukat felszenteltetni. A véglegesítés egy év lefolyása után történik.
Petrozsény, 1909 november hó 15-én. Az ág. hitv.
ev. egyház presbitériuma.
(2374—I—1)
A szkórél (Fogaras vm.) községi elemi iskolánál
új onnan rendszeresített tanítónői állásra pályázat
nyittatik. Javadalom : 1. Fizetés a községtől 100 korona, az államtól 900 korona. 2. Egy szobából álló
lakás természetben, vagy helyette 40 korona lakpénz.
Kellően fölszerelt kérvények az 1909. évi december
hó 10-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők be.
Szkóré (u. p. Alsó-Porumbák), 1909. évi november 18.
Comsia Sándor, iskolaszéki elnök.
(2383—I—1)
Nyírlugosi róm. kath. iskolánál egy tanítónői
állás betöltendő. Javadalma: két szoba, konyha, kamra,
pincéből álló lakás ; államsegélyből 900 korona ; hitközségtől 100 korona. Kérvények oklevéllel, keresztlevéllel, működési 8 hajadon vagy házasállapotbeli
bizonyítvánnyal felszerelve, december 5-ig, mint választás napjáig alulírthoz küldendők. Az állás január 1 -én
elfoglalandó. Truszka István lelkész, Nyírlugoson.
(2396—1—1)
Turzófalva (Trencsén m.) községben több szülő
összeállván, 30—40 tót anyanyelvű, tanköteles gyermekeit szándékozik egy róm. kath., oki., német nyelvet
teljesen bíró férfitanítóval, osztatlan iskolában, miniszteri tanterv alapján, magánúton taníttatni. Fizetése:
1000 korona ; lakbér 160 korona; faátalány 100 korona,
melyből a tanterem is fűtendő ; szolgatartás 40 korona.
Az állás egyelőre csak egy évre szól, de kellő taneredmény esetén továbbra is. Az állás azonnal elfoglalandó
Pályázók kérvényeiket alulírotthoz december 8-ig
nyújtsák be. Csmelik János. _
(2397 -I—1)
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A kosariszko-priepasznel ág. hitv. evang. egyház részéről okleveles kántortanító kerestetik. Fizetés
(készpénzben és terményekben): 1206 korona; két
szobából, konyhából, kamarából s istállóból álló lakás ;
házikert. Tanítási nyelv : tót. Folyamodványok küldendők alulírotthoz, f. é. december 11-ig. Kosariszkó
(u. p. Nyitra-Brezova), Stefánik Pál, evang. lelkész.
(2398—II—1)
A posaszentkatallnl (Vas m., u. p. Pornóapáti)
róm. kath. iskolánál a kántortanítói állásra pályázat
hirdettetik. Javadalma: 1150 korona 08 fillér, részint
készpénzben, részint természetben. Kötelességei: a
díjlevél szerint. Pályázati határidő: f. é. december
hó 8, délután 3 óra, amikor a választás is megtörténik. Kérvények a fenti plébánia-hivatalhoz küldendők. Kiss Lajos, iskolaszéki elnök.
(2401—I—1)
Bradaczel község államilag segélyezett elemi
iskolájánál újonnan szervezett tanítói állásra pályázat
hirdettetik. Javadalmazása: 1000 korona, melyből 900
korona állami segély, 100 korona a községi pénztárból, 200 korona lakbér, esetleg természetbeni lakás,
a tanterem fűtésére 12 köbméter tűzifa. Pályázatok
folyó évi december hó 12-ig Bradaczel (u. p. Zam),
az iskolaszék elnökségéhez nyújtandók be. Az iskolaszék.
(2402—1—1)
Glodgllesd község államilag segélyezett elemi
iskolájánál újólag szervezett tanítói állásra pályázat
hirdettetik. Javadalmazása: évi 1000 korona, melyből 900 korona államsegély, 100 korona a községi
pénztárból, 200 korona lakbér, esetleg természetbeni
lakás. A tanterem fűtésére 12 köbméter tűzifa. Pályázatok folyó évi december hó 8-ig Glodgilesd (u. p.
Zám), az iskolaszék elnökségéhez nyújtandók be. Az
iskolaszék.
(2403-1—1)
S u b o v á n (Nyitra m.) róm. kath., tótajkú kántortanítóság üresedésben van. Javadalma : megfelelő
lakás, párbér, stóla és tandíj együtt 1000 korona.
Személyes megjelenés előnyös. Ugyanott osztálytanítói
állomásra is pályázat hirdettetik. Javadalma : 1000 korona. Kérvények december 4-ig benyújtandók Hoenigh
Ferenc, elnök. U p. Nagykosztolány. (2405—1—1)
A hernádnémetii (Zemplén) róm. kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem : lakás
melléképületekkel, kétvékás konyhakert, 1000 korona fizetés, mely 11.884 kat. hold szántóföld, stóla,
párbér stb. és 2U4 korona államsegélyből biztosíttatik.
Választás napján, december 9-én, személyes megjelenés szükséges. Állás december 15-től foglalandó
el. Fölszerelt kérvények plébánia-hivatalnak küldendők. Benkő János, plébános.
(2406—II—1)
A túróczszentmárial róm. kath. kántortanítói
állomásra december 15-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: államsegéllyel 1000 korona, új, szép lakás
kerttel és gazdasági épületekkel. Személyes jelentkezés előnyös. Kellően fölszerelt kérvények Pillarik
István, iskolaszéki elnök címére küldendők.
(2407—II—1)
Sissó (Nyitra m.) községben megüresedett tanítói
állásra pályázat hirdettetik. A tanító évi javadalma :
836 korona államsegély, 100 korona községi pénztárból, 4 öl kemény tűzifa ä 64 korona, 2 szoba, 1
konyha, 1 éléskamra, 1 fáskamra és 1 800 (Jj-ölnyi
gyümölcskert. Kötelessége : a községi jellegű, osztatlan iskolát vezetni és gazdasági ismétlő-iskolát heti
4 órában tanítani. Ezen állásra csakis róm. kath.
vallású, oki. tanítók, akik a tót nyelvet is beszélik,
pályázhatnak, azon megjegyzéssel, hogv a kántori
teendőkben jártasak legyenek. Tannyelv: magyar.
Nős vagy nőtlen állapotukat is kötelesek igazolni.
Állását azonnal el kell foglalnia. Kérvények hiteles
okmányokkal fölszerelve, f. évi december 13-ig alulírotthoz küldendők. Sissó, Nyitra m. Lipka Lőrinc,
iskolaszéki elnök.
(2408—1—1)
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A krassovai plébániához tartozó nermethi róm.
kath. osztatlan népiskolánál megüresedett kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: természetbeni járulékokkal és államsegéllyel együtt 1000 korona,
szabad lakás, kerttel. Tanítási nyelv: magyar-horvát,
vagy bármely szláv nyelv. Pályázó köteles kántori
teendőket, szokásos egyházi funkciókat végezni,
mindennapi és ismétlő-iskolát tartani s anyaegyház
plébánosának a hitoktatásban segédkezni. Kérvények
a róm. kath. plébánia-hivatalhoz Krassovára (KrassóSzörény m.), december 10-ig küldendők.
• (2399—1—1)
Baksafalvi plébániában nádi róm. kath. kántortanító-állás üresedésben. Jövedelem: készpénz-, államsegély- és termesztményekben 1000 korona. Kötelességei a díjlevélben. Német nyelv ismerete kántoriak
miatt kívánatos. Németajkú pályázónak személyes
jelentkezésére útiköltség fizetve lesz. Határidő: dec. 7.
Vasúti állomás: Németújvár (Vas m.). Kérvények
főt. plébánia-hivatalhoz, Baksafalva (p. Szentelek), küldendők. Megbízásból: Szentgyörgyi Gyula, szénásgödri
ktanító.
(2409-1—1)
A tótaradáczi ág. hitv. ev. egyházban a harmadik
kántortanítói állás betöltésre vár. Javadalom : szabad
lakás s házikerten és stólán kívül évi 1000 korona
készpénz, az egyházpénztárból negyedévi előleges
részletekben fizetve. A megválasztandó kántortanító
kötelessége lesz: az I. és II. osztályú mindennapi
tankötelesek tanítása s a kántori teendőknek két
kántortanító-társával váltakozva való végzése. Az iskola
tannyelve: tót. A kellően fölszerelt pályázati kérvények legkésőbb f. évi december hó végéig Kiss
Kálmán ev. lelkészhez, Tótaradáczra (Torontál vm.)
küldendők.
(2413 -II—1)
L i t v a s z i n y e i (Trencsén m.) róm. kath. tanítói
állásra december hó 5-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: 900 korona államsegély (kérelmeztetiki, 100
korona a hitközségtől; lakása ideiglenesen egy szoba,
tavasszal ugyanis új iskola épül; kertjárandóság beváltva. Tót nyelv tudása szükséges. Pályázhatnak
tanítónők is. Iskolaszéki elnökség, Zsolnalitván.
(2414-1-1)
A n o v o t t y i (Árva m.) róm. kath. kántortanítói
állásra december 14-re pályázat hirdettetik. Jövedelem : 1000 korona. Be nem számítható járandóságok : 249 korona 20 fillér. Kellőleg fölszerelt folyamodványok a pályázati határnapig főt. Vojticsek József
zakameneklini plébánoshoz, mint kerületi tanfelügyelőhöz küldendők.
(2417-1—1)
Vécsi róm. kath. tanítói állásra december 11-ig
pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 1 szoba, konyha,
kamra és 800 Q-öl kert; községtől 700 korona, államsegély 300 korona. Tanítja a III—VI. vegyes osztályt ós
ismétlősöket. Kántorságban köteles segédkezni, önálló
funkciónál a stóla felét kapja. Nős tanítók, vagy kántorságban jártasak előnyben részesülnek. Fölszerelt
kérvények főt. Khindl Pál plébános úrhoz küldendők,
Kisnánára (pósta : Domoszló, Heves m.). Jirzik Gyula,
kántortanító.
(2420—1—1)
A csantavérl róm. kath. iskolaszék a lemondás
folytán üresedésbe jött magyarnyelvű IX. férfitanítói
állásra pályázatot hirdet. Az állás jövedelme : a községi pénztártól 200 korona, az államtól 800 korona,
továbbá a községtől lakbér és kertilletmény címén
320 korona, végül szabályszerű ötödéves korpótlék az
államtól. A megválasztottnak kötelessége lesz: az
ismétlő-iskolában díjtalanul tanítani s a kántort szükség esetén helyettesíteni. Pályázati határidő: f. évi
december 15. Áz állást 1910 január hő 1-én kell elfoglalni. A folyamodványok, kellőleg fölszerelve, a
csantavéri róm. kath. iskolaszékre címzendők és Hegedűs
Lénárd kerületi esperes úrhoz, Bajmokra küldendők.
(2431—1—1)
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A nagykátai izraelita népiskolánál nyugdíjazás
folytán megüresedett tanítói állás betöltésére pályázatot hirdetünk. Javadalom: a hitközség pénztárából
400, fizetéskiegészítési államsegély 600 korona, a törvényes korpótlékok és természetbeni lakás. Kérvények
okmánymásolatokkal, melyek vissza nem küldetnek,
f. évi december hó 5-ig alulírthoz nyújtandók be. Az
iskolaszék nevében: Breuer Soma lelkész, elnök.
(2422-1-1)
Felsőszentmártonl (Somogy m.) róm. kath. népiskolához osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik.
Fizetése : államsegéllyel 1000 (egyezer) korona készpénz, egy bútorozott (legszükségesebb) szoba és a lakás
és kert pótlására 20 korona. Kérvények az iskolaszék
elnökségéhez küldendők, f. évi december 8-ig. Nők is
pályázhatnak. Dobos Henrik, plébános. (2425—1—1)
Tlszakerecseny (Bereg m.) község róm. kath.
elemi népiskolájánál nyugdíjazás folytán a kántortanítói állás megüresedett. Ez állásra pályázni kívánó
róm. kath., okleveles kántortanítók az iskolaszékhez
oklevél, keresztlevél, szolgálati, nőtlenségi vagy házassági bizonyítvánnyal, más eredeti vagy hitelesített
mellékletekkel fölszerelt kérvényüket 1909 december
15-ig alulírotthoz Kopócsapáti (Szabolcs m.), róm. kath.
plébánia-hivatalhoz küldjék. Az állást 1910 január
l-re kell elfoglalni. Javadalmazása: két szoba-, konyhaés kamrából álló lakás, istálló, sertésól, fészer stb.;
évi tandíj 80 korona; 27 (I. osztályú) magyar hold
szántóföld tiszta jövedelme 150 korona ; államsegély
607 korona; 12 hektoliter rozs-párbér átlagos értéke :
144 korona; Btóla 20 korona; kert 600 [J-öl; törvényes korpótlék államsegéllyel biztosítva. Kötelessége : az osztatlan iskolát, valamint az ismétlősöket
hetenként kétszer külön órákban tanítani, az istenitiszteletet vasár- és ünnepnapon mint kántor végezni.
Fejér Ignác, róm. kath. plébános.
(2427—1 — 1)
Hunyad vármegye marosillyei járásában fekvő
Godinesd község államilag segélyezett elemi iskolájánál újólag felállított tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: évi 1000 korona, melyből
900 korona állami segély ; 100 korona a községi pénztárból; 200 korona lakbér; a tanterem fűtésére 12
köbméter fa. Okmányolt pályázati kérvények folyó
1909. évi december hó 8-ig az iskolaszékhez, Godinesd
(u. p. Zám), nyújtandók be. Az iskolaszék elnöksége.
(2230-11-1)
A bártfal róm. kath. főtempjomnál üresedésben
lévő karmesteri állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: évi 2000 korona, havi részletekben a városi
pénztár által fizetve; kap 4 öl kemény, 4 öl puha
tűzifát, házhoz szállítva; stólailleték a kántorral egyenlő
arányban. Magasabb zeneképzettségüket, főleg a generál-bassznak ismeretét igazoló bizonyítványok f. évi
december 20-ig Bártfa sz. kii-, város polgármesteri
hivatalához küldendők. Folyó évi december 29-én a
főtemplom új, remekművű, 32 változatú orgonán tartandó pályázati próbára megjelenő pályázók előnyben
részesülnek. A megválasztandó köteles a mindennapi,
vasárnapi s ünnepnapi istentisztelet alatt az éneket és
zenét vezetni, a műkedvelőket az egyházi énekben és
zenében kiképezni, a kath. dalárdát vezetni, esetleg szervezni és az elemi iskolákban az egyházi éneket tanítani. Áz állás 1910. évi januáriusban elfoglalandó.
(2432-1-1)
A losonczl róm. kath. iskolánál megüresedett
tanítói állás december 7-én fog betöltetni. Fizetés:
1230 korona, 420 korona lakpénz. Kötelessége : a neki
kijelölt osztályban tanítani, a kántort helyettesíteni,
az egyházi karban közreműködni.
(2433—1 — 1)
Kalló (Nógrád megye) katholikus iskolájánál tanítói állásra pályázat/diirdettetik december 12-ig. Csak
tanítónők pályázhatnak. Fizetés : községtől 720 korona,
államsegély 280 korona, lakás. Iskolaszék.
(2434—1 -2)
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A barossházai (Trencsén megye) róm. kath.
A czifferi (Pozsony m.) róm. kath. iskolánál taníkántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: tói állás megüresedett. Járandóság: 1000 korona és
400 korona államsegéllyel kiegészített 1000 korona lakás. Kötelességek: kijelölt osztályokat — ismétlőjárandóság és természetbeni lakás. Nem állandó jellegű söket is — magyar nyelven tanítani, gyermekeket
kántori mellékjövedelem 500 koronán felül tehető. istenitiszteletre elvezetni és felügyelni. Tót nyelv
Választás 1909. évi december 16. napján lesz meg- ismerete szükséges. Férfiak előnyben. Kérvények 1909
tartva. Pápay Endre, esperes-plébános.
december 20-ig róm. kath. iskolaszék címére küldendők. Turcsek József, elnök.
(2448—1—1)
(2436-1-1)
A tiszatardosi (Szabolcs m.) anyaegyházhoz tartozó
Komárom szab. kir. város községi iskolaszéke pályázatot hirdet a város külterületén fekvő puszta- pthrügyl róm. kath. fiókegyház kántortanítói állomonostori osztatlan iskolánál újonnan szervezett mására december tizenketter'iki lejárattal. Jövedelem :
második — a tanítói létszámban 22-ik sorszámú — tandíjból 100 korona, ismétlősök tanításáért 30 korendes tanítói állásra. Javadalom: a város házipénz- rona, 10—12 köböl rozs párbér, párbérpénz 30 kotárából 400 korona, mely államsegéllyel 1200 koronára rona, stólából 20 korona, tanítói fizetés kiegészítéseegészíttetik ki; 420 korona lakáspénz; 16 korona ként állami segély 260 korona. Az 1000 korona törzsirodaátalány és a törvényszerű korpótlékok. Köteles- fizetéshez még hiányzó összeg az eddig személyre
sége : a reábízandó osztályokban a törvényszabta tan- engedélyezett ideiglenes 440 korona egyházmegyei
tárgyakat tanítani, az ifjúsági egyesület vezetésében segély helyett államsegély lesz kérendő, valamint az
és a népkönyvtár kezelésében tanítótársának segéd- esedékes korpótlék is. Van 2 szoba, fedett konyha, kamra
kezni. Kellően felszerelt kérvények december 15-ig s pincét pótló nagy fedett krumpligödör; végül 6
alulírt iskolaszéki elnökhöz küldendők. Komárom, vékás kert. Orgonálásbani jártasság nem kívántatik.
1909 november 23. Domány János kir. tanácsos, elnök. Az állást azonnal el kell foglalni. Oklevél, keresztLakatos Károly iskolaszéki jegyző, igazgató-tanító.
levél, működési bizonylat, nős vagy szabad állapotróli
okmányok melléklendők s Kilczin Gábor, tiszatardosi
(2437-1-1)
Pályázat a furtai református leánytanítóságra. lelkészhez küldendők. Utolsó pósta Csobaj, Szabolcs
(2449—1—1)
Javadalom : lakás kerttel, készpénz kettőszázhetvenhét megye.
korona. Tandíj fejenként öt korona. Egy fél szessziő
föld, minden járandóságával. Ismétlő-iskola tanításáért
egyszáz korona. Korpótlék. Vizsgadíj négy korona.
Javadalmi összes érték 1481 korona. Kötelességeit az
egyházi törvények írják elő. A 109—1909. számú egyházkerületi határozat következtében nők is pályázhatiskolák
Az
nak. Férfitanító köteles az énekvezért vagy a lelkészt
hivatalos akadályoztatásuk esetén helyettesíteni, úrvacsoraosztás alkalmával bort töltögetni. Kívánatos,
hogy okmányokkal igazolja, mi módon láthatja el a
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező
leányok kézimunka-tanítását. A felszerelt kérvények
miniszteri rendeletek alapján
alulírotthoz, 1909 december tizenegyedike esti hat
órájáig adhatók be. Az állás azonnal elfoglalandó.
„Fónagy-féle Dustless"-szel
Fúrta (Bihar megye), 1909 november 26. Csermák
történik. E szert egyedül és kizárólag a „FónagyBéla, református lelkész.
(2440—1—1)
féle Dustless"-gyár:
A szalmatercsi (Nógrád m.) róm. kath. iskolánál
megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik.
Erdős József és Társa
Javadalma: államsegéllyel ezer korona, föld, rét és
természetbeni járulékokkal együtt. Lakása: két padBudapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
lózott szoba, konyha, kamra és ól. Kötelmei: hat
alatt lehet megrendelni.
Telefon: 177—77.
vegyes osztályt tanítani, az összes ismétlőket oktatni
Miniszteri
rendeleteket
és
utasításokat
kívánatra
és az anyaegyház kántorát szükség esetén helyettemegküldünk.
(171—48—44)
síteni. Tannyelv: magyar. Kérvények a karancssági
plébániai hivatalhoz, december 13-ig küldendők. Az
állás azonnal elfoglalandó.
(2441—I—1)
Trencsénrákói (Trencsén m.) róm. kath. kántortanítói állásra f. évi december huszadikára pályázat
hirdettetik, mely napon délelőtti 11 órakor választás
megejtetik. Jövedelme: díjlevéli összjavadalma készpénzben 1517 korona 72 fillér, két szoba lakás melléképületekkel, 2 kert haszonélvezettel. Kötelessége:
összes kántori teendők végzése, osztatlan és ismétlőiskola vezetése. Kérvények Szecsánszky János, iskolakitüntetve : Budapest
széki elnökhöz intézendők. Személyes megjelenés szük- 1896, Pécs 1907, London
séges. Trencsénrákó, 1909. évi november 27-én. 1908, Bécs 1907, aranySzecsánszky János, iskolaszéki elnök. (2439—I—1)
érmekkel és díszoklevélA zsolnai polgári leányiskolában újévtől kezdve lel stb. Acél belső szerkézimunka-tanítónőre van szükség. Ezen állás csakis kezet feltalálója, szapolgári leányiskolákra képesített tanítónővel töltetik badalmak a világ összes
kultúrátlamaiban cimbe. Rajzi ügyesség vagy német nyelv tudása kívánatos.
balomra és gramofonra.
Igazgatóság.
*
(2444—1—1)
Hegedűosztály-vezető:
Újfalu (Torontál) magyar tannyelvű, osztatlan
lóm. kath. községi iskolájához sürgősen, kántorságban Bárány Dezső, híres mesjártas, képesített (esetleg oklevél nélküli is) tanító ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak.
kerestetik helyettesül, ki a hittant is tanítja. Fize- Kérjen árjegyzéket! Legnagyobb magyar cimbalomgyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszertése : lakás, havi nyolcvan korona és stóla. Ajánlatok
gyára, Budapest, Rákóczi-út 71.
(934—26—21)
Süle János, nagygáji plébánoshoz intézendők.
(2446-1-1)
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Sérvben szenvedőknek!
Keleti-féle legújabb cs. és kir. szab.
sérvkötő pneumatikus gummipelottával, a legtökéletesebb a maga
nemében ! Nem csúszik, nem okoz
kellemetlen nyomást és rendkívül
kitűnő fekvése által felülmúl minden más gyártmányt. Arak : Egyoldalas 12 K. Kétoldalas 24 K.
Gummi görcsérharisnyák, egyenestartók, orthopédiai fűzők, testegyenesítő-gépek, műlábak, niűk< zek valamint a betegápolás és
betegkényelemhez való összes cikkek saját gyáramban legpontosabban készülnek. Nagy, képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
K E L E T I I - ,
orvosi műszergyáros, Budapest,IV.,
Koronaherceg-utca 17. A főtisztelendő szervita-rend zárdapalotájában. Alapíttatott 1878. évben.
(657—XII—7)

LAPJA.

48.

SZÁM.

Első leány ki házasító - egylet
mint szövetkezet. Gyermek- és életbiztosító-intézet.
Budapest, VI., Teréz-körút 40—42. Az intézet saját
házában. Alapíttatott 1863. évben. Ezen intézet a
gyermek- és életbiztosítás minden nemével foglalkozik, a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyösebb föltételek mellett. Ismertetővel, tervezetekkel és mindennemű fölvilágosítással készséggel szolgál úgy az intézet igazgatósága, mint az egyes vidéki főügynökségek.
(1121—V—5)

POLGÁR SÁNDOR
orv. mü- és kötszerésznél
(Bpest,VII.,Erzsébet-körút 60.)
legjutányosabban beszerezhetők
a legjobb találmányú sérvkötök, összes betegápolási
eszközök és kötszerek, haskötök, egyenestartók, orthopédiai fűzök és járógépek,
valamint műláb és mükéz
saját műhelyében a legpontosabban készül. Képes árjegyzék
ingyen és bérmentve, csak megadandó, mily tárgy szükségeltetik.
(449-20-18)
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NÉPTANÍTÓK LAPJA
Előfizetési felhívás

NÉPTANÍTÓK LAP JÁ-ra.
ELŐFIZETÉSI ÁR:

Egész évre
Félévre
Negyedévre

10 kor. - fill.
5 kor. - fill.
2 kor. 50 fill.

Előfizetést naptár szerint kikerekített egy évnegyednél
kevesebb időre nem fogadunk el. Az előfizetési és hirdetési
díjak nem a szerkesztőségbe, hanem a kiadóhivatalba
küldendők póstantalvánnyal be, következő eím alatt:

A Néptanítók Lapja tekintetes Kiadóhivatalának
Budapest, X. (Vár), Iskola-tér 3. szám.

46.
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Iskolai és orgonaharmóniumot ne
vegyen, míg

REMÉNYI MIHÁLY
magyar hangszertelepének harmóniumról szóló árjegyzékét át nem
olvasta, mely ingyen és bérmentve
küldetik Budapestről, VI., Király-u 58.
Gyakorló pedálos orgonák a legolcsóbb gyári árakon. Régi hangszerek
cserélése, vétele és javítása, kezesség mellett. Telefon 87—84.
(1200-30-17)

SCHUNDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR, UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(658)
BUDAPEST.
(52-26)
Föüzlet: IV., Magyar-ntca 16. és 18. Gyár: IT.,
Magyar-utca 26. és YIII., Mária Terézia tér 16.
Magyarország

remek szabásban, elegáns kivitelben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot

15 forintért

Krausz F. és Társa
úrigzabó-ttzlete, YIII. ker., Rákócsi-út 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20—52-48)
fcí»T"pl állami, magyar, háromtanerős iskolától
UűCl Cl Torontál, Temes, Bác3, Csanád, Arad, Csongrád, Pest megyébe, olyan községbe, amelynek vasúti
állomása van. Iskola fejlesztve lesz. Első vasútállomás
nagy várostól. Cím : „Állami tanítónő", Vetés (Szatmár m).
(2364-H-2)

legnagyobb ós villamos erőre
dezett hangszergyára.

beren-

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Tanító uraknak
árkedvezmény.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

ANGSTER

JÓZSEF É S F I A

orgona- és harmóniám - gyára

PÉCSETT.

FEIWEL LIPÓT utóda Iskolapadok,
BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7.

iskolaberendezések. tornakészülékek és
óvodaberendezések gyára.
Kívánatra
megküldi
újonnan kia d o t t árjegyz é k é t , Ingjei,
és bérmentve.

<»—511—4 8)

Ajánljuk kitűnő hangú és erős szerkezetű légnyomatú (pneumatikai)
orgonáinkat jutányos árak mellett,
művészies kivitelben. Raktáron
kitűnő hangú harmóniumok minden nagyságban (170 koronától 1000 koronáig). Mindennemű
javításokat, hangolásokat és átépítéseket olcsón vállalunk. Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
Alapíttatott: 1867. (655-26—14)

Figyelmeztetés!
Olyan hirdetéseket, melyekben állami tanítók vagy tanítónők állásukat
pénzért hajlandók elcserélni, avagy anyagi ellenszolgáltatások fejében
ilyeneket keresnek, n e m fogadunk el.
Budapest, 1909. évi márc. 12.
A in. kir. tud.-egyetemi

nyomda

igazgatósága.

Figyelmeztetés!
A „Néptanítók Lapja" elmaradt számainak pótlólag leendő megküldése végett nem ezen igazgatósághoz, hanem, a P. T. Sz. Gy. III. r.
485. §-a 3. pontja értelmében, azon pósta- és távirdahivatalhoz kell
mindenkinek fordulni, amelynek az elmaradt számot kézbesíteni
kellett volna.
A m. kir. tud.-egyetemi

nyomda

igazgatósába.

48.

p„n„Al járási székhelyről, Zemplén megyéből áll.
UaCI Cl tanítónő Pesthez közel, esetleg Hevesbe.
Budapest, VIII-, Fecske-utca 45. sz., II. e. 11. a .
(2442-1-1)
M a r v óo M ó r á i tudományos műszerek gyára
l U d I A C& lilClCl Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Telefon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m.
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint.
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok,
kőzetek stb. Állami és nem állami iskolák legcélszerűbb bevásárlási forrása.
(25—26—24)
P c o r ó l a l r Várad mellől, vegyesajkú községből, akárDöCl C1CÜ hová. Modern lakás. „Állami tanító",
Borostelek (Bihar megye).
(2235—II—2)
f o o r ó l o b trencsénmegyei tanítóval vagy kántorUöCI ClCtt. tanítóval. Koczián J. kántortanító, Kosárfalva, Trencsén m.
(2224-1—1)
K a r á r e n n v i F n o b o l ? " a m i a e m i n d e n részére;
„ I l d i db&UlI jf I CllCUCli továbbá pásztorok miséjére alkalmas miseének, vegyeskarra (orgonára) átírva. Ára 2 korona. Kapható Szappanos Imre róm.
kath. kántornál, Sátoraljaújhely.
(2445—1—1)
A karácsonyi ünnepek közeledtével b.
figyelmükbe ajánlom a Csizmadia-féle

Egyházi népénektár
című díszes ima- és énekkönyvet,
amely pár év alatt immár 100.000
példányban forog közkézen. —
Ára igen erős kötésben, préselt dísszel 80 f, csinos
vászonkötésben, préselt dísszel és kereszttel 1 kor.
Tíz példány bérmentve lesz küldve és egy ingyenpéldány mellékelve. A főt. plébános urak bizományba
is kaphatják. (Elárusítóknak 20°/o engedmény.)
Megrendelhető az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai r.-t.-nál. (Budapest, VII., Rákóczi-út 54. sz.)
Zamárdi (Somogy m.).
Csizmadia J. Gyula.
(2418-11-1)
készpénzért vagy részletfizetésre
legjutányosabb áron

EHRENTREÜ ÉS FUCHS
testvéreknél

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút

8/k.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Telefon 88—59.
(208—40—39)

Az előfizetési és hirdetési díjak
nem a szerkesztőségbe, lianem a
kiadóhivatalba küldendők be, következő cím alatt:

A Néptanítók Lapja
Tekintetes Kiadóhivatalának
Budapest,

I. ker., Vár, Iskola-tér 3. szám.

SZÁM.

HARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít:

PAJKR REZSŐ óí TÁRS A
BUDAPEST,
X.,Deiej-u. 25. (Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen 8 bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Részletfizetésre 8 koronától íeljebb.
Tanerőknek külön százalékengedmény.

(68—52—47)

Stampay ének- és imakönyve,
(XYI. kiadás. 256 oldal. 24 oldalas kotta ingyen.)
amely 30 és 50 filléres kötésekben, tízre egy ingyenpéldánnyal kapható Köbölkúton (Esztergom m.). Jövő
tanévben áremelés nélkül bővítve lesz.
(1551—XX—6)

Rajzfüzetek
az új miniszteri tantervnek megfelelően, minták nélkül 16 lappal 100 darabonként 6 koronáért kaphatók
INGUSZ I . É S F I A
tanszerkereskedésében, Aradon.
(2373—IV—2)

Uj!

Elpusztíthatatlan

Uj!

szab. tintatartók, iskolák számára! Kaphatók : Eckstein
D.-nél, Szered. Darabja 45 f.
(2037—X-4)

Értesítés!
Az

Új népiskolai Értesítö-Könyvecskéket
(ára 18 fillér, nettó ára 14 fillér) iskoláknak 2 havi
hitelre is szállítjuk. Megrendelések intézendők a
POLATSEK-féle könyvkiadóhivatalba, Temesvár.
(2393—III—1)

Orgona-Rarmóninmok,
elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban
szállít:
Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyér,

STOWASSER J.
csász. és kir. udvari szállító, a
hangfokozó-gerenda, az Ocskaiés a Rákóczi-tárogató f eltalálój a.

BUDAPEST.
Főüzlet: II., Lánchíd-u. 5.
Gyár: II., öntőház-u. 2.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű vonósés fúvóhangszereit.
Magynrorsz. legnagyobb vonós
és fáróhangszerek gyára.

Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bérmentve.
(35—52—48)
Tanerőknek külön kedvezmény.

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

XLII. évfolyam. 49. szám.

Budapest, 1909 december 9.

NÉPTANÍTOK LAPJA.
K I A D J A A V A L L Á S - É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I B . M I N I S Z T É R I U M .

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási
Intézet, tehát az ösBzes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban Ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
Igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi elöljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Képtanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj elörii küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Esek a díjak is
e l i r e a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG-:
BCD AFEST, T i l l . KER., BÉB KOCSIS-UTCA 16. 8ZÍM.

KIADÓHIVATAL:
MAGI. KIB. EGYETEMI NYOMDA, L KEB., 1SK0LA-TÉB 8.

A műegyetem ünnepe.

azolnak, kik azt hirdetik, hogy valahányszor az emberiség látszólag elért
a tökéletesedés csúcspontjára, valahányszor á t h á g h a t a t l a n gátak zárták el előtte
az útat, mindig akadt valaki, ki r é s t
ü t ö t t a gátakon s az u t á n a nyomuló
sereg új területet szállott meg. Még
nem vettük birtokunkba a földet, m é g
nem használtuk föl a természet erőit,
még nem ismerjük mindnyáját és egymásra hatásukat. Csak a legújabb évtizedekben indultunk el, hogy birtokunkba vegyük a földet, melyen őseink
fogyatékos tudásuk m i a t t annyit szenvedtek. Ebben a harcban bizonyára kiveszik részüket a magyar mérnökök is.

Kéziratokat nam a<in11k: -vissza-

(—o.—) Magyarország hatalmas palot á t emelt a technikai tudományoknak.
Ez a minden ízében modern palota hirdetni fogja a magyar ifjúságnak, hogy
van egy pálya, melyen n e m lehet túltermelés. Bányáinkban kiaknázatlan kincsek hevernek, nyerstermékeinket külföldre viszik feldolgozás végett, folyóink
nagy része még szabályozatlan, a mocsaraktól még nagy területeket kell elhódítani. A magyar mérnökökre még nehéz
feladatok megoldása vár.
De nemcsak a Széchenyi-megálmodta
gazdag Magyarországot kell megteremteniük, nemcsak a m á r megszokott útakon előretörniök, hanem a vagyonosodásnak ú j forrásait is meg kell nyitniok,
A művelt népek a legújabb évtizedekben a legcsodálatosabb találmányokkal lepték meg a világot. Ellenséges
természeti erőket fékeztek meg és kényszerítettek munkára, ú j erőforrásokat
fedeztek fel, melyek fölhasználásával új
szükségleteket és eredményeket teremtettek. S mintha még a kezdetén volnánk egy hosszú sorozatnak. Alig múlik
el esztendő eredménytelenül. Az elért
eredmények megacélozzák a kitartást,
az egymás segítségére siető tudósok
nagy eredményeket érnek el kicsinynek
látszó felfedezésekből. Igazat kell adnunk

A tudományos intézetekért mérhetetlen áldozatokat hozott minden nép. E
pénzáldozatok megtermették
gyümölcsüket. Abban a korban élünk, mikor
évtizedek fáradságos munkája teremti
meg a csodálatos eredményeket. A tudományos intézetekkel megrakott városok
úgy tűnnek fel, mint a szerető anya,
ki t á m o g a t j a tehetetlen gyermekeit: a
falvakat.
A látszat ugyan azt m u t a t j a , hogy a
találmányok főleg csak a városi ember
életében okoznak változást. Neki biztosítanak örömöket, neki kényelmet. D e
ez csak látszat. Az igazság az, hogy az
úiíJ.l taliiliiiiinyuk következtében át fog
alaki lm a nep gazdálkodási módja, m e g
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fog könnyebbedni és eredményesebb lesz
a termelés, megjavulnak a közegészségügyi viszonyok, növekedni fog a kultúra.
A jövő harcát nem fegyverekkel fogják
megvívni, hanem a kultúrában erősebb
fajok fel fogják emészteni az elmaradottakat.
Nyugodtan hirdethette a műegyetem
rektora, W a r t h a Vince, hogy: A nemzet
boldogulása ma már, amikor a nemzetek nagysága iparuk jelentőségétől függ,
a műszaki tudományok gyakorlati alkalmazásának sikeréhez van kötve. A haza,
az ország elismerve ezt az igazságot, erejét
csaknem fölülmúló pénzáldozattal fényes
palotákat épített a műszaki pályára lépő
fiainak, hogy ott előkészülhessenek hivatásukra, mely nemcsak egyéni érvényesülésüket, hanem a köz javát is elő
fogja mozdítani.
A szabadságharc előtt a legnagyobb
nehézséggel lehetett felállítani egy m ű szaki iskolát. Ennek adták a Józsefipartanoda nevet. Csak az alkotmány
visszaállítása után lett főiskolává s azóta
a kiváló szakemberek egész sorát nevelte
az egyetlen magyar műszaki iskola. Most
fényes palotába költözik s egy ország érdeklődése kíséri működését. Születése, fejlődése és kiemelkedése mintha a modern
Magyarország kialakulásának
jelképe
volna. A műszaki tudományoknak ezt
a csarnokát látta képzeletben m a g a
előtt Széchenyi, erről álmodozott, e t t ő l
várta, hogy a művelt nyugattal egy
színvonalra emelkedik gazdasági életünk.
A műegyetem felavatásakor mindenki a
nagy alkotóra gondolt s átérezte azt a
fontos hivatást, mely a tudományok új
csarnokára vár. De az ünnepi közönség
átérezte azt is, hogy a jövő nemzedék
technikai tudása csak akkor lesz megfelelő, ha ezt az intézetet megvédjük a
zsúfoltságtól. A nagy tömeg akadályozza
az intenzív tanítást. Az ünneplők lelkében szinte előtérbe nyomult az a gondolat, hogy Magyarországnak szüksége
van egy második műegyetemre, hogy ne
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veszélyeztesse egyetlen műszaki főiskolájának sikeres munkáját.
Az új műegyetem megnyitásakor meg
kell emlékeznünk # a vele kapcsolatban
felállított humánus intézményről. Internátusában szegény hallgatók igen olcsón
kapnak ellátást. Sokkal fontosabb ez a
dolog, m i n t első tekintetre látszik. Szegény ország vagyunk. A legtöbb egyetemi hallgatót szülei alig segíthetik
valamivel. Ennek a következménye az,
hogy számtalan hagyja félbe pályáját,
sokan pedig a nyomorúságtól kimerülve,
nem szentelhetik minden idejüket a
tudománynak. Sok tehetség teljesen elvész a köz számára, sok nem tud akkorára fejlődni, amilyenné kedvező viszonyok között fejlődhetett volna. Ezen
— legalább részben — segítve van.
Az ú j műegyetem megnyitásakor azt
kívánjuk, hogy Széchenyi szelleme irányítsa tanárait és hallgatóit.

Az elemi iskolai testnevelés.
írta: Bognár

Károly.

A Magyar Atlétikai Szövetség elemi iskolai
testnevelési szakbizottsága november hó közepe
táján tartott ülésén a következő, minket nagyon
közelről érdeklő kérdéseket tárgyalta: Hány óra

fordíttassák az elemi iskola különböző osztályaiban testnevelésre? Miképen helyeztessék el a
testgyakorlásra szánt idő az órarend keretében ?
Mi volna ajánlatosabb: naponta rövid ideig
(20—30 percig), vagy heti 2—3 órán át tartó
testgyakorlás? Kötelezőleg behozassanak-e az
1—2 perces óraközi gyakorlatok, a gerincelgörbülés ellensúlyozására ?
Még ezideig nem volt módomban arról meggyőződést szerezni, hogy e kérdések megvitatása
minő eredménnyel járt, pedig minden olyan
lépés, amely az elemi iskolai testnevelés fejlesztésre irányul, erősen érdekel; de kell, hogy
figyelmet fordítson erre a fontos kérdésre minden
tanító, akinek gondjaira a népek millióinak az
egészsége bízatott.
Ne higyje azt senki, hogy, ha a tanterv-előírta heti 1—2 órában testgyakorlást végeztet
a gyermekekkel, akkor már megtett mindent,
amit a tanulók egészségben tartása végett tennie
kell. Nem, legföljebb betű szerint teljesítette
kötelességét, ez azonban nem azonos a kötelességteljesítés magasabb értelemben vett fogalmával.
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A tornaobtatás célját nem fogjuk elérhetni
a tanterv által kijelölt néhány órában. Nekünk
magunknak kell alkalmat keresnünk és találnunk arra, hogy egyik legmagasztosabb teendőnket, amely a jövő generáció testi tehetségeinek, a szellemi képességek mellett, a legmagasabb
fokra emelését célozza, legjobb tudásunk és
igyekezetünk szerint elvégezhessük.
Tudom, hogy még sokan akadnak tanítók,
akik azon a kényelmes állásponton vannak, hogy
eddig nem kellett testgyakorlást tanítanunk az
elemi iskolában, mégis megvoltunk, minek vesződnénk most vele? Igaz, hogy a tanterv előírja,
de hát nincsen rá idő. Aki ezt kétségbe vonja,
hogy sokan gondolkoznak így, próbálja az ujjain
összeszámlálni ismerősei közül azokat a tanítókat, akik tényleg foglalkoznak testgyakorlattanítással. Tehát elsősorban magukkal a tanítókkal kell megkedveltetnünk a tornát, tanítóképző-intézeteink tanulóival a testnevelés nagy
fontosságát. Mivel azonban ezt csak az a tornatanár tudja megtenni, aki rajongásig szereti
foglalkozását s feladatát helyesen és magasabb
szempontból fogja fel, azért igen sok függ a
képzőintézetek tornatanáraitól. Meg kell értetnünk azt, hogy az elemi iskolai tornatanításnak
nem a tornaszereken végzendő erő- és ügyességi
gyákorlatok elsajátíttatása a főcélja, hanem az
egészség megóvása.
Hogy ez lehetséges legyen, szükségünk van
mindenekelőtt az egészségbenmaradás legelső

hogy a gyermeket rendes, szabályszerű, mély

erősödését is elősegítik. Különösen a tiszta levegőre akarom e helyen a figyelmet felhívni, amit
a legtöbb magyarországi iskola — s ha van
tornaterme is — nélkülöz. Mi eddig ezzel nem
sokat törődtünk, bizonyítja ezt az is, hogy a

30 perces tornatanításra. Azonban ezeket a törzsmozgásokat, aminőket ebben a lapban e cikk

lélegzetvételre szoktassuk. Igaz, hogy a lélegzés
reflex mozgás, amelyet mindenki öntudatlanul,
minden tanítás nélkül is elvégez, de ez nem az
a légzés, amely a tüdőnek maximális előnyére
válik. A szabályos lélegzésnél a tüdőnek egyegy lélegzetvételre 5—800 cm 3 levegőt kell

fölvennie. Azok pedig, akik a légzést soha sem
tanulták, kevesebb tiszta levegőt szívnák be, ami
által több időt kíván a tüdő levegőtartálmának
kicserélése, ami viszont az oxigén csekélyebb
mennyisége miatt nem elégséges a vérnek élenynyél váló ellátására. Hogy a mély lélegzésnek
milyen kitűnő hatása van közérzésünkre, azt
mindenki tapasztalhatta, aki romlott levegőjű
helyiségből, iskolából, színházból stb. szabadba
jutva, 8—10-szer szabályosan lélegzett.
A tiszta levegőnek az egészségre gyakorolt
nagy hatása figyelmünket a szabadtéri mozgásokra, futásra, ugrásra, játékokra irányítja. Amikor csak lehet, ki a levegőre!
A Magyar Atlétikai Szövetség, a testneveléssel foglalkozó, atlétikát űző egyesületeinknek ez
az összessége, amint cikkem elején írtam, elemi
iskolai testnevelési szakbizottságának Budapesten
tartott ülésén többféle kérdéssel foglalkozott.
A fölvetett kérdéseket vizsgálva, azokra a

következőkben felelhetünk. Az első és második
osztály testgyakorlása heti 2 órát vegyen igénybe,
úgy, hogy az ezekbe járó gyermekek naponként
20 perces testmozgást végezzenek, ami hat napon
föltételére: a tiszta levegőre. Ez az alap, ame- 120 perc, vagyis 2 óra.
lyen a sokat emlegetett svéd-rendszer is fölépült.
A III. osztálytól fölfelé naponként 30 perc
A svédek igen nagy gondot fordítanak a tüdő- fordítandó a tanulók tornatanítására. Ez hat
fejlesztő légzési gyakorlatokra, a futásra, ugrásra napon 180 percet, vagyis 3 órát tesz ki.
s csontrendszerre intenzíven ható törzsgyakor- Az óraközi 1—2 perces törzsmozgásokra
latokra, amelyek egyúttal a leglényegesebb szer- okvetlen szükség van, még tálán jobban, kivált
veknek, a szívnek, tüdőnek, gyomornak, beleknek a falusi iskolákat tekintve, mint a 20, illetve
írója is ajánlott, az egyes tamilok testi hibáinak
szem előtt tartásával, óvatosan, jól megválasztva
kell alkalmazni.

Minden nyitott szemmel dol-

légzési gyakorlatok sem az elemi iskola, sem a gozó, a gyermekeket okosan szerető tanító bizoközépiskolák tornaanyagában nemfoglaltakhélyet.nyára szomorúan tapasztalhatta, hogy a sűrű
Csak legutóbb történt, hogy ez utóbbi iskolákra,
nagyon helyesen, kötelezővé tették a svéd tornagyakorlatokat, s így a légzési mozgások áldásait
a középiskolai tanulók élvezhetik.
Miért ne tehetnők azt meg az elemi iskolában is ? Ennek semmi sem áll útjában. Nagyon
melegen ajánlom ezfc minden tanító figyelmébe.
- A légzési gyakorlatoknak félóránként, nyitott
ablakok mellett való végzése, úgy, ahogy azt

a Néptanítók Lapja 34. számában leírtam, minden iskolában eszközölhető s ennek hatása a
gyermek testi és lelki állapotára igen jótékony.
A légzési gyakorlatokkal elérhetjük azt is,

és következetes figyelmeztetés mellett is hely-

telenül ülő sok gyermek gerincoszlopa jobbra
vagy balra abnormis elhajlást mutat. A sok
görnyedés és szabálytalan testtartás, kiváltkép
írás közben, ennek az okozója. A gerincelgörbülést legkönnyebben a szülők ismerhetik fel,
ha a gyermeküket hetenként egyszer, a lefekvés
előtt megvizsgálják. De van a hiba megállapíthatásának a tanító által is látható jele: ez a
vállak ferdesége. Akinek egyik válla följebb, a
másik meg alacsonyabban van, ennek már kóros
elváltozás észlelhető gerincoszlopában. A hibástestű gyermekeket a tanító keresse ki tanít49*
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ványai közül s ezeknek testgyakorlással való
meggyógyítását tegye szent kötelességévé. S az

olyan gyermekkel, akinek a gerince balra hajlik,
végeztessen jobbra törzshajlításokat, akinek pedig
a melle beesett, vagyis, amint mondani szoktuk,
az illető egy kissé púpos, azzal előre és hátra

törzshajlítást tétessen, de — természetesen —
ügyelve a mellkasnak erős kifeszitésére. Buzdítson bennünket a siker, amely fáradságunkat
koronázni fogja, nem egyszerre, de bizonyosan.
Ne gondoljuk azt, bogy orvosi jogkörbe való
avatkozás történik akkor, ha ezt tesszük; nem,
hanem kötelességünket teljesítjük. Azt sem
mondhatjuk, hogy nem érünk rá a gyógytorna
alkalmazására. Mert eljárásunk mindössze annyiból áll, hogy az óraközi 1—2 pereben végzendő
gyakorlatok közül az elferdült esontrendszerü
gyermekekkel csak a nekik való gyakorlatokat
végeztetjük, a többit nem.
Igen üdvös volna, de erről szinte beszélni is
kár, ha úgy az elemi iskolai, mint a középiskolai tornaórákon az iskolaorvosok néha-néha
megjelennének s a tornatanító által megkövetelt
szabad- és szergyakorlatok hatását a tornatanítóval az óra végén négyszemközt megbeszélnék. Ez ugyan az elemi iskolákban, különösen
falun, ahol nincs orvos, megvalósíthatatlan volna,
de hogy mi állja ennek útját a városi elemi és
középiskolákban, azt nehéz volna megmondani.
Néhány év óta a közoktatásügyi miniszter a
középiskolák tornaoktatásának irányítására és
ellenőrzésére több tornafelügyelőt nevezett ki.
Ettől az intézkedéstől az illetékes körök, teljes
joggal, sok jót várnak. Önként tolul a kérdés
ajkunkra: nem lehetne e ugyanezt tenni az elemi
iskolai tomaoktatás megteremtése végett? Igen,
megteremtése és nem ellenőrzése céljából.
Minden esetre akadna több olyan kellően
szakképzett, elemi vagy akár polgári, sőt középiskolai tornatanítói diplomával rendelkező elemi
iskolai kolléga, aki erre a célra alkalmas volna.
Magam is tudok és ismerek ily tanítót, nem
egyet. De lehetne e célra jobbnevű középiskolai
tornatanítókat is alkalmazni.
Valamit a kir. tanfelügyelők is lendíthetnének
az ügyön, tornatanítói oklevél hiányában is; de
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kongresszusa és kiállítása.
— Második közlemény. —
írta: Nugy
László.
A kongresszussal kapcsolatos kiállítás jóval
kedvezőbb tükröt mutatott a német tanítók
működéséről, mint a kongresszus maga. A kiállítás a tanítói hivatás komoly s mély felfogásáról s magas színvonalú teljesítéséről tanúskodott.
A kiállítás a városi polgári iskola (Mittelschule, elemi és középfokú iskola együtt, 8
osztállyal, osztálytanítással, egyes tárgyakból
szaktanítókkal) új, díszes épületében volt elhelyezve. Megjegyzem, hogy ez az iskola belül,
mindenütt igen csinos frízekkel volt díszítve,
melyeknek tárgya mindig az illető osztály fejlettségéhez mérten volt választva. A tantermek
egy-egy oldala csupa ablak volt, úgy, hogy az
iskola messziről üvegpalotának látszott. A folyosók és tantermek padlója mindenütt linoleummal volt borítva. Egyszóval látszott, hogy a
derék harburgi polgárok nem kímélték a pénzt.
A kiállítás tíz tanteremben volt elhelyezve s
egy pedagógiai s egy természettudományi részből állott. A kettőt külön ismertetem.
A pedagógiai kiállítás címe volt: Gyerme-

keink játéka és munkája otthon és az iskolában. A kiállítás azonban csak az 5 — 7 éves
gyermekek otthoni és iskolai foglalkozásait
ölelte fel. Ezt csak helyeselnünk lehet, mert
ezzel a megszorítással kimerítő és tanulságos
képet adhattak a gyermeknek egyik karakterisztikus és kedves korszakáról. A pedagógiai
kiállításról a következő összeállítás nyújthat
összefoglaló képet :
I. A gyermek játéktárgyai: 1. a gyermekek
önkészítette játékeszközei, 2. a gyermekek játékszerű kézimunkái, 3. mesterséges játékok a
gyermekek számára, 4. a gyermekjátékok pályázati tervei, 5. testgyakorlati és játékfölszerelések,
6. szakirodalom.

II. Ifjúsági képek és könyvek: A) Képek:

1. faliképek az iskolában és otthon, 2. képeslapok (lenyomatok egyes lapokon), 3. képesa népiskolai tornafelügyelők kinevezése föltét- könyvek, 4. festő- ós játszó képeskönyvek. B)
lenül megteremné a maga jó gyümölcsét. Az erreA gyermek első mulattató olvasmányai: 1. gyerfordítandó összeg, ha megyénként egy-egy torna- mekdalok és versek, 2. mesék, elbeszélések. C)
felügyelőt veszünk néhány száz korona tisztelet- Szakirodalom.
díjjal, nem lenne olyan nagy áldozat, amit megIII. A gyermekek munkája: 1. beszéd- és
adni nem lehetne. Kívánatosnak tartanám, ha értelemgyakorlat, a kézimunkával és rajzzal együtt,
efölött azok is gondolkoznának, akiken az eszme 2. olvasás- és írástanítás, 3. vallásos és kedélymegvalósítása áll. Remélni nemcsak jogunk, de képző tanítás, 4. számolás, 5. egyéb gyűjtemények.
kötelességünk is! Látva az elemi iskolai testIV. Az oktatás reformjának irodalma.
nevelés szomorú állapotát, tegyük meg mindV. Gyermekszobák, iskolai szobák.
annyian kötelességünket s illetékes helyről várjuk
Megjegyzem, hogy a kiállításrendezők a szak •
a legjobbat.
irodalomra oly nagy gondot fordítottak, hogy
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minden alcsoport, pl. a számolástanítás, a beszédes értelemgyakorlat stb. mellett ott volt a megfelelő újabb (de csak német) irodalom, ami
természetesen emelte a kiállítás értékét és
batását.
A fenti összeállításból kitűnik, bogy kellő
gonddal, körültekintéssel, szakértelemmel és
felosztással készült ez a kiállítás. Ha számbavesszük még azt is, bogy a kiállítás költségeit,
ami körülbelül 3500 koronát tett ki, pusztán
az egyesület fedezte a kongresszusi bevételekből, úgy csak elismerés és dicséret illeti a tartomány tanítóságát a kiállításért.
Nincs ahhoz elég terem és szükség sincs reá,
hogy a kiállítást részletezzem. Minket a kiállítás csak annyiban érdekel, hogy megtudjuk
belőle, hogy a német tanítóságot a pedagógiai
munkájában miféle eszmék mozgatják. Ezért
csak a kiállítást igazító irányelveket ismertetem s a részletekből néhány, minket érdeklő
vonást emelek ki.
Már a kiállítás címéből s a közölt kimutatásból látszik, hogy a kiállítás vezető motívuma

a gyermektanulmányi szempont. A kiállítás-
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A gyermektanulmányi szempont nyilvánult a
gyermekrajzok, gyermekkézimunkák, a gyermekdalok, játékok, játékeszközök kiállításában s a
kísérleti gyermektanulmányi tételeknek a módszerre, különösen a beszéd- és értelemgyakorlatok s a számtan tanítása módszerére való
alkalmazásában s mint kifejtém, az egész kiállítás alapfelfogásában.
A másik vezetőelve volt a kiállításnak a művészeti tárgyak bevonása a nevelés és oktatás
munkájába. A művészetet eddig botorul mellőztük
a nevelés és tanítás munkájában. Az iskola,
az emberi tradíciók büszke letéteményese, úgy
tett, mintha az emberi kultúrának fenkölt,
óriási arányú alkotása, a művészet nem léteznék. Csak pár éve ébredtünk a súlyos mulasztás tudtára, mikor az egyoldalú intellektuális
nevelés összes káros kinövéseit keservesen kezdtük érezni. Két évtizede annak, hogy a képzőművészet, majd később a zeneköltészet alkotásait nagyobb mértékben kezdtük bevonni az
iskola nevelő s oktató munkájába is. A művészetek pedagógiai felhasználására való törekvés
vörös fonálként húzódott végig a kiállításon,
mutatkozott annak minden csoportján és pedig
háromféle módon. Minden, amit a gyermek
kezébe adunk, amit maga körül lát, szemléltető - eszköz, kép, könyv, fal, bútor, feleljen
meg a szép követelményeinek. Ez az egyik
eszköz. Foglalkoztassuk a gyermeket esztétikai
irányban. Ez a második mód. S ne hagyjuk
parlagon fantáziáját, hanem termékenységre
indítsuk, ez a harmadik feladat.

rendezők abból a felfogásból indultak ki, hogy
minden nevelő- s oktató-eljárás alapja a gyermeklélek ismerete. Tanításunk s nevelésünk
berendezésekor mindenekelőtt látnunk kell, mit
mutat maga a gyermeki lélek vizsgálatából
levont tanulságoknak alkalmazása. A tanításban és nevelésben a gyermeki lélek megnyilatkozásai s a nevelő-munka közötti teljes harmóniának kell érvényesülnie. Ennek a harmóniának a keresésére és megvalósítására törekedett
A kiállítás rendezői azonban nem elégedtek
a kiállítás.
meg a módszertani kérdések propagálásával,
Nem akarok túlozni. Nem állítom, hogy a hanem törekvést láttam a szép bevonása alapgyermektanulmány a német népiskolai nevelés vető problémáinak megoldására is. A kérdés
és tanítás általánosan elfogadott motívuma az, hogy milyen legyen azon szép formája és
lenne. Sőt több ponton a gyermeklélektani és tartalma, amit a gyermek elé adunk. Vájjon
a tanítói módszeres eszközök kiállítása tárgyai megelégedhetünk-e a szépnek alacsonyabb fokáközött nem találtam meg az összefüggést, az val ? Vájjon különbözik-e a gyermeknek szánt
igazi tudományos, t. i. a fejlődéstani szempont szép az abszolút művészi széptől ? A kiállítók
csak itt-ott csillant meg. E kezdetlegességek- felfogása szerint eldöntöttnek vehetjük azt a
ből azt következtettem, hogy a német nép- követelményt, hogy a gyermeki szép általános
iskolák az ezirányú átalakulásnak csak a kez- művészeti szempontból abszolút becsű legyen.
detén vannak. Mégis a kiállításon annyi komoly Azonban épen ezen a kiállításon észlelhető volt
törekvés nyilvánult a helyes nevelési alap kere- az a törekvés is, hogy az általános művészeti
sésében, amennyit, megvallom, nem vártam. Azt felfogást összeegyeztessék a gyermeklélektani
hiszem, a német tanítóság zöme vagy legalább követelményekkel. Ezt egyszerűbb körvonalak,
a java a Herbart-féle takarót rövid időn le egyszerű színfoltok és élénk, teljes színek alfogja magáról vetni s az újabb lélektani irány kalmazásával igyekeztek elérni. Továbbá abból
követésében magát a nemzetközi pedagógia a tapasztalatból kiindulva, hogy a gyermekre
terén elsővé fogja felküzdeni. Ezzel szemben élénkebben hatnak a színek, mint a formák, a
nekünk, magyar tanítóknak, megkettőztetett szemléltető-képeken, az olvasókönyvekben, az
erővel kell dolgoznunk, hogy a magunk meg- ábécékben igyekeznek a szerzők és kiadók a
kezdett útján a gyermeklélektani irányban színtelen rajzokat színes képekkel helyettesítovább haladjunk és senki mögött el ne ma- teni. Ez a felfogás azonban még korántsem
I általánosan, csak egyes jelenségekben, egyes
radjunk.
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németek letettek arról a lélektani képtelenségről, amely a jó öreg orosz számológépben
nyilvánul, t. i., hogy az egyeseket egész a
százig szemléltessük. A kiállított eszközök a
20-on felül csak a tízeseket szemléltették meg.
A 100-on felül való szemléltetésről pedig egyáltalán szó sem volt, hiszen ki van mutatva,
hogy a magasabb számegységek felfogásában s
az ezekkel való műveletekben inkább a hallás,
mint a látás vezet. Ellenben különös gondot
a gyermeket a pozitív alkotó munkára neveljük. fordítanak a németek a számoknak 1—10-ig
Ezt szorosan összetartozó, kettős eszközzel való szemléltetésére, még pedig a Lay rendérjük el, a gyermek alkotó képzeletének s szere alapján. Lay, jeles gyermektanulmányozó
kezének foglalkoztatásával. A gyermek kézi szerint a számolástanítás számképekkel törtéfoglalkoztatásában Magyarországon is számosan nik, pl. a három képe: .:, a négyé ::, tehát
szép sikereket érnek el. Habár tehát a néme- a hété a következő: : . : : E célra számolótek e téren nem is előztek meg feltűnő módon gépeik többnyire dominó-alakúak:
minket, mindamellett a kiállításon az öntudatos
törekvésnek három oly vonását fedeztem fel,
Pl.
melyet érdemesnek vélek a följegyzésre. Az
egyik vonás, hogy a (kiállításon részt vett)
Gondot okoz még a németeknek a 10-ről a
német tanítók igen nagy gondot fordítanak a
gyermek szabad képzeletének foglalkoztatására. 20 ig való átmenet. Sokat vesződnek oly száAz első és második osztályban a 6 — 7 éves mológépek szerkesztésével, amelyek iíyen műve5—
gyermekek rajztanítása majdnem kizárólag a leteket szemléltetnek — automatice : 7
—
) 3) ——
) 2. Ezek között egyszerű és világos
képzeletszerű rajzoktatásból áll. Ugyanazt lehet (7 —
mondani az agyagmunkáról. A rajzolást és a Tode Aug. F. tanító (Hamburg 21, Reuteragyagmintázást a gyermekek nemcsak a rajz- strasse 6.) számológépe. A kisebbnek ára 12
és kézimunka órákon űzik, hanem az összes márka 50, a nagyobbá 22 márka 50.
tárgyak, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás,
Az olvasás- és írástanítás eszközeinek kiálszámolás keretében is. A másik vonás tehát lítását különös érdeklődéssel vizsgáltam. Úgy
a kézi alkotó foglalkoztatásnak az összes tár- tapasztaltam, hogy a didaktika ezen ágának
gyakkal való összekapcsolása. Harmadik s külö- fejlesztése körül a németek újabban élénk moznösen érdekes vonás gyanánt kell megemlí- galmat fejtenek ki, de reformtörekvéseik mégtenem a rajznak s agyagmintázásnak össze- sem oly rtlélyrehatók, intenzívek és tartalmasak,
kapcsolását. Ez úgy értendő, hogy amit a mint amilyen az újítás nálunk Magyarországon,
gyermekek lerajzolnak például a beszéd- és pár év óta. A nálunk annyira elterjedt s bevált
értelemgyakorlat keretében, ugyanazt meg is fonomimikai módszert nem ismerik a német
gyúrják agyagból, vagy megfordítva: amit agyag- tanítók, de a jelképes módszert, amely szintén
ból megformáltak, azt lerajzolják, nemcsak tár- Magyarországból indult ki, általánosan alkalgyakat, hanem jeleneteket is. Különösen a mazzák. G-ót betűikre azonban nehezen találharburgi iskolák kiállítása tűnt ki e téren. Ez nak jó jelképeket. Többnyire megelégesznek
iskolákban az olvasmányok, a betűk tanítása, azzal, hogy a szemléltetett tárgy vagy kép
a beszéd- és értelemgyakorlatok keretében elő- nevének kezdőbetűje megegyezik a tanítandó
forduló eseményeket, jeleneteket, tárgyakat rajz- betűvel. Pl. Rübe — R, Fahne — F, Käfig — K.
zal illusztráltatták s ugyanazokat meg is min- Ritkán sikerül nekik a tárgy természetes hangtáztatták. Pl. a farkas és Piroska című mese jából vezetni le a betűt, pl. kutya hangjából
rajzillusztrációja mellett látható volt ugyan- u-u, az U-t. A németek e módszert „B.'griffazon jelenet agyagillusztrációja, az istálló, a methode"-nak nevezik, mi „jelképes - módkereskedés, a kuglizás, a hintázás stb. rajza és szer" -nek.
agyagmintája együtt. Ezzel a móddal az iskoJelentékeny szerepe van a németeknél az
lákban kitűnően készítik elő a magasabb osztályok pozitív munkáját, rajz- és kézimunka- olvasástanításban a Grutzmann-féle fiziológiai
módszernek. A hangok kiejtésekor megtanítják
tanítását.
a gyermeknek a beszédszervek mozgását. E
Az egyes osztályok egynémelyikéről érdemes- célból kitűnő szemléltető-ábrákat szerkesztettek ; ilyenek a Kollenk Félix geringswaldei
nek tartok még egyet s mist megemlíteni.
A számolási osztályon erősen meglátszott a tanító táblái. A tanítók azonban ezt az életgyermekpszichológia hatása. Ügy látszik,. a tani hangképző-módszert csak kisegítő-eszköz-

kiállítók tárgyaiban mutatkozott, azonban határozottan észlelhető volt. Kívánatos volna, hogy
a mi művészeink is végezzenek gyermeklélektani tanulmányokat s a gyermeki szép megoldására, annak különösen a népies széppel
való összeegyeztetésére valamelyes felfogást
fejlesszenek ki. A gyermekies és a népies szép
ro kontermészetűek.
A kiállításon megnyilvánult harmadik irányként jelölhetjük meg azt a törekvést, hogy
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nek használják a hangok helyes kiejtésének
megtanításához. Nálunk, Magyarországon, ezt
az élettani hangképzést Szász Irén budapesti
el. isk. igazgató, önálló módszerré fejlesztette,
amely szerint a szájállás, a haag és a betűalak egységesen kapcsolódnak egymással (kinaesthesiás - módszer). A németeknél is mutatkozik
ez a törekvés, de erről a tanítói gyakorlat
még nem vett tudomást.
Az a törekvés, hogy az olvasás és írás tanítása legalább bizonyos fokig elválasztassék
egymástól, szintén nem mutatkozik a német
tanítóknál, de a magyarok ezirányú törekvései
őket szerfölött érdekelték. Nagy gondot fordítanak a német szerzők és kiadók az ábécék
külső kiállítására, amelyekben az irodalmi és
a képzőművészeti magasabb követelményeket
egyesítik. Ma már a német ábécéket nemcsak
művészi rajzok, illusztrációk, hanem színes
képek is ékesítik.
A különleges gyűjtemények között szerepelt
az én rajzgyüjteményem is, amelynek címe
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ménynek egy részét már 1906-ban a berlini
gyermektanulmányi kongresszuson kiállította s
már azzal is igen élénk érdeklődést keltett

a szakemberekben. Idővél annyira megnövekedett a gyűjtemény tudományos értéke, hogy
Németország pedagógiai irodalmának figyelme
igen nagy mértékben fordult féléje. A hannoveri
tanítók igen hálásak a kiállítónak az ő fáradozásáért. "
(Befejező közlemény következik.)

Magyar Adria.
írta: Lasz Samu
dr.
Nemrégiben hatalmas kulturális szervezkedésnek vetették meg alapját Tudományos Akadémiánk üléstermében. Berzeviezy
Albert dr.,
az Akadémia elnöke, vezette az ülést. A teremben pedig a históriának, a leíró természettudományoknak és a közgazdaságnak megannyi vezető
elméjét köszönthettük.

A magyar föld, a magyar tenger szeretete
volt: „ Párhuzam a műveletlen felnőttek (analfa- szólította a magyar tudósvilág jobbjait ebbe a
béta katonák) és a 8—9 éves gyermekek rajzai terembe. Felgyújtották az áldozati lángot, hogy

között." E kiállításról a „Hamburger Fremdenblatt" a következő ismertetést közölte: „Megemlítésre méltó a kiállításnak egy érdekes
különleges részlete. Ez áll azon gyermek- és
katonarajzokból, amelyeket Nagy László, budapesti tanítóképző-intézeti igazgató, a
Magyar
gyermektanulmányi társaság másodelnöke állított ki. Ismeretes tény, hogy azoknak a gyermekeknek a szellemi fejlődése, akik csak a
természetes külső hatásoknak vannak kitéve,
egy bizonyos korban megállapodik és pedig
oly módon és mértékben, bogy a szellemi működések alakja, iránya és tartalma többé lényegesen nem változik. Mesterséges (didaktikai)
hatások szükségesek ahhoz, hogy az elme
tovább fejlődjék. Nagy László a maga gyűjteményével meg akarja állapítani azt a fokot,
amelyen a természetes fejlődés megszűnik. Az
ő kutatásai azonban nemcsak pedagógiai, hanem
elsősorban anthropológiai és művészetfejlődéstani szempontból igen figyelemre méltók. Mind
a két rajzsorozat, a katonáknak és a gyermekeknek párhuzamosan kiállított rajzai, ugyanazon (7) feladatok szerint készültek, amelyeket
mind a gyermeket, mind a műveletlen katonák
szabad képzeletből való megrajzolás végett felkaptak. Ilyen módon körülbelül 3000 gyermekrajzot és 1000 katonarajzot gyűjtött, amelyeket a tudós lélektanilag meghatározott és
rendszerezett. A kutatásokat még nem fejezte
be egészen, de azok a jelenlegi stádiumukban
is bizonyítják azt a gyanítást, hogy a nemművelt felnőttek fejlődésfoka a 8 — 9 éves
gyermek fejlődésfokának felel meg. A gyűjte-

szünetlenül szítsák a magyar kultúrának áldásos
tüzét.
Egybegyűltek, hogy megalakítsák az Adria

nevű Magyar Tudományos Társaságot.
A dicséretes kezdés vajmi kiesiny hullámot
vert. Ez a beteg, a létért való küzdelemben
agyonhajszolt társadalmunk alig hogy tudomást
vett róla. Mintha a nemes ideálokért való lelkesedés kihalt volna az emberek szívéből... A
napisajtó is csak szórványosan emlékezett erről
a valójában életrevaló mozgalomról.
Fiumét, a magyar tengerpartot, meg a magyar tenger természetét alig ismerjük. A magyar
tengerparton pedig — még kevésbé ismernek
bennünket! Azt akarjuk, hogy az 1868. évi
XXX. t. c. 66. §-a szerint a magyar szent koronához csatolt Fiume városnak, kikötő- és kerületnek, a „külön test"-nek (separatum sacrae
regni coronae adnexum corpus-nak) szíve együtt
dobbanjon az édesanyának szívével, s hogy a
magyarnak tekintélye legyen — a
magyar
tengerparton.
Mily szépen is írja a magyar Adria szervezésének útjait egyengető publicistánk, Szabó
László:
„Magyar Dicsőség, hová tűntél a mi szép
tengerpartunkról ?!
Hol a magyar h a t a l o m ? ! Magyar, hol vagy
igazán úr a magyar tengerparton?
Félik és tisztelik nevedet?
E s ahol jelen vagy is, saját területeden, mit
művelsz?
Serényen dobálod millióidat a tengerbe és szerényen megvonulsz báróidban . . .
. . . A tengerpart népe tőlünk elvadult. Szere-
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tetet soha meg nem nyerhetjük. A magyart nem
hogy félné, de csaknem naponként inzultusokban
részesíti — büntetlenül...
Fegyver nem szerezheti már vissza tekintélyünket, de még visszaszerezheti a
kultúra...
Barátságban és szövetségben az olasz elemmel, melyet ha talán érzelme nem is, de létérdeke
kétségtelenül a velünk való szövetségre kényszerít, — a kultúra hatalmas erődítményeit kell
fölépíteni a magyar tengerparton, a magyar
név dicsőségére."
A kultúrának ilyen tekintélyes védővára lesz
a Magyar Adria, melynek feladata és célja:
A tengerparti magyar uralom történelmi emlékeinek irodalmi kultiválása; a magyar Adriának
a magyar közönséggel való megismertetése; a
tenger életére vonatkozó tudományos kutatások
megindítása és vezetése, az e célt szolgáló tudományos intézmények megalapítása és fönntartása.
Felkölti az érdeklődést a tengerészet, tengeri
halászat és tengeri kereskedelem iránt, hogy így
az Adria Magyar Tudományos
Társaság-nak,
különösen közgazdasági tekintetben, gyakorlati
céljai is legyenek.
Az ú j s valójában hézagpótló társaságnak, a
feladatai különféleségei szerint, különböző szakosztályai lesznek.
A földrajzi szakosztály felkutatja a magyar
tenger partját, vizét. Nagy meteorológiai állomást és aerológiai obszervatóriumot teremt.
Gondos figyelmében részesíti a tengerpart etnográfiáját. A történeti-régészeti szakosztály adja
ki a magyar Adriára vonatkozó történeti és
irodalmi munkákat; összegyűjti és közzéteszi a
magyar tengerpart történetére vonatkozó forrásokat, meg a történeti becsű régiségeket. A természetrajzi szakosztály kutatja fel a tengerpart
geológiáját, a tengeri medence fenekének természetét, állat- és növényvilágát, fejleszti meglevő halbiológiai állomásunkat tudományos
zoológiai állomássá s megteremti a tengeri természetrajzi múzeumot s a nagy tengeri akváriumot.
A tengerészeti és közgazdasági szakosztályok
a hatáskörük intenzív müvelésével fognak megfelelni kulturális hivatásuknak. Es lesz oceanográfiai intézetünk. Népszerű, pompásan illusztrált
lap is indul, mely a tenger életének mindegyik
mozzanatát felölelve, a magyar tengert megismerteti és megszeretteti a magyar közönséggel.
A Magyar Adria ügyet vet az élő szó közvetetlenségére is. A különböző szakosztályok
tudósai népszerű felolvasásokat tartanak majd
Fiúméban, Budapesten és esetleg másutt is.
A budapesti szakosztályok munkáját hűségesen fogja támogatni a Fiúméban székelő,
önálló hatáskörrel felruházandó, tengermelléki
tudományos hatóság.
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Mindig csodálattal szemléltem az északeurópai
államoknak tengerre termett készségét és a
tengerek gazdag kincseinek jogvédelmére szervezett nemzetközi megállapodásait.
Hála Istennek, hogy most már a magyar
tenger jogvédelméről is külön egyesület s külön
statutumok gondoskodnak, ám a tengerünk
gazdag kincseit mai napig sem ismerjük igazában.
Nyilt vizünk csak tenyérnyi a tengereket és
óceánokat járó nemzetek vizeihez fogva, ám
azért drága kincsünk a Quarnero, mert a mienk,
mert kapuja a nagy vizeknek s hatalmas erőforrása közgazdaságunknak.
Régi szép és megkapó, az idők jártán szinte
feledésbe merült jelszavunkat: a „tengerhez
magyart", most váltja igazán valóra a magyar
társadalom.
Nápoly tündéri szép öblében harmincöt évvel
ezelőtt alapította Dohm dr. a világhírű zoológiai
állomást; az állattan búvárai dolgoznak asztalai
mellett. A művelt nemzetek tudósaival versenyre
kelnek a magunk szaktudósai, akik ott munkáltak vagy dolgoznak a magyar asztal mellett!
Az osztrákoknak Triesztben van tudományos
stációjuk, a berlini akvárium-társaság az osztrák
tengerparton: Rovignóban szervezett ilyen állomást, a németek, franciák, angolok és oroszok
bővelkednek tudományos intézetekben és állomásokban, sőt még a japánok is szerveztek
egyet Misakiban, a Tokiói-öbölben, a tokiói
egyetem tengeri biológiai állomását.
A szélső délkeleten: Jáva-szigeten Batáviának
van nagyhírű zoológiai állomása, az Atlantióceán amerikai partján pedig Rhode-Islandon
New-Port, Cambridge nagyhírű Harvard-egyeteme zoológiai intézetének biológiai állomása,
Woods Hall és New-York közelében: Cold
Spring Harbor hirdetik fennen az amerikaiak
tudományszeretetét, fennkölt gondolkozását és
áldozatkészségét.
Mert az Újvilág bővében van gazdag mecénásoknak, akik milliókat helyeznek a kultúra
oltárára. Ki ne ismerné a James Shmitson,
John Harvard, E. Yale, Andrew Carnegie vagy
James Lick nevét?
Nekünk, magyaroknak, csak egyetlen Semsey
Andorunk van!
A Magyar Adria munkatervezete szerint meglesz végre-valahára a magyar zoológiai állomás
is, — egyetlen teEgeri halbiológiai stációnkat
szervezik tudományos állattani stációvá — a
nagy tengeri akvárium Fiúméban vagy Budapesten, s a tengerészeti múzeum Fiúméban.
A németek büszkék a hamburgi Seewarte-re
s a legutóbb állított berlini tengerészeti intézetre,
de most nekünk is lesz óceánográfiai intézetünk
— a magyar Quarnerón!
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Ha a Néptanítók Lapjának érdemes olvasói
csak egy pillanatra is megforgatják elméjükben
a Magyar Adria vázoltuk gazdag programmját,
látják, hogy ez a most alakuló tudományos
egyesület a nemzeti ideálok lobogóját tűzte ki.
Nagy is az én örömem, hogy a Magyar
Adriának célját és feladatait az én tisztelt kollégáimnak: a magyar tanítóknak elmondhattam.

Tanítók tanácsadója.
B. J. Prész. 1. A hitoktatásról az illető felekezetek
kötelesek gondoskodni. Hitfelekezeti iskolákban a tanító rendszerint díjtalanul köteles ebben segédkezni.
Állami és közs. iskolai tanító nem kötelezhető arm, hogy
a hitoktatást ingyen végezze. 2. Útadót kell fizetnie. —
Sz. L. A nyugdíj alapjául szolgál a legutolsó, beszámítható fizetés ; ezen okból kívánják be a szolgálat
utolsó évében élvezett tanítói jövedelmet feltüntető
díjlevelet. Ha ezen legutolsó fizetés után a nyugdíjintézeti járulékok ki vannak vetve, de még egészben
ki nem egyenlíttettek, az nem képezi akadályát a
nyugdíjazásnak. Nincs tehát kikötve az, hogy az elért
magasabb fizetés mellett még bizonyos éven át szolgálatban kell lenni. A nyugdíjazásnál csak a teljes
évek számítanak, a hónapok nem. — I. A. és P. I.
A népoktatás ingyenességéből eredő államsegélyekről
nincs újabb mondanivalónk. Amit e tárgyban közölhettünk, azt eddig már több alkalommal megtettük. —
F. I. líkroly. Nem ismerjük sem az egyházmegyei
nyugdíjalap, sem pedig a nevelőintézet szervezeti szabályait. Enélkiil pedig föltett kérdéseire választ nem
adhatunk. — M. Oy. Pdics. 1. Egyetértünk önnel
abban, hogy az iskola nyilvántartásaiba a tanköteleseknek kicsinyítő neveiken való beírása helytelen dolog.
Okosabban tennék kartásai, ha efölött nem vitáznának.
2. Hivatkozott üzenetünk állami tanító kertjárandóságára vonatkozott. Az 1007. évi XXVI. t.-c. 6. §-a
ugyanis a természetben nyújtott lakás körülírásánál
megjelöli: a két szobát, kon3'hát, kamrát és a legszükségesebb mellékhelyiségeket. A törvény kertről,
vagy ennek egyenértékéről sehol sem emlékezik m,eg.
Ha tehát az állam ennek dacára ad a tanítónak kertet
használatra, amely a községi és felekezeti tanítók
részére megállapított ugyanezen járandóságnál rendszerint nagyobb kiterjedésű, csak természetes követelmény az, hogy a haszonélvezettel kapcsolatos terheket a haszonélvező viselje. — K. S. Sri. Sorsjegyei
dolgában tessék valamely napilaphoz, vagy ahhoz a
bankárhoz fordulni, ahonnan azokat megvette. Nem
vagyunk arra berendezkedve, hogy ezzel foglalkozzunk. — Sz. I. A hitoktatás kérdésében lapunk
egyik utóbbi számában nyilatkoztunk. Tessék ennek
utána nézni. — Keresztúr. A gazdasági népiskola
vezetéseért megállapított tiszteletdíjnak a nyugdíjba
való beszámítását illetően eddig még két rendelkezés
áll fenn; az egyik a községi jellegű gazdasági népiskolákra iránytadó és a 66.569/902. sz. a. kelt rendelettel kiadott szervezet és tanterv, melynek 32. §-a
szerint a szaktanító tiszteletdíja csak végleges alkalmazás esetén számít a nyugdíjba s ezokból a díjlevélbe fölveendő; a másik az állami népoktatási
intézetek számára újabban kiadott Utasítás 77. §-ának
rendelkezése, amely szerint a gazdasági tárgyak tanításával megbízott tanító és tanítónő nyugdíjba is beszámítandó pótlékban részesül. Itt tehát a nyugdíjigénynek megfelelően való emelése nincs véglegesítéshez kötve. Egyébként ezek az ügyek a gazdasági
népoktatásról szóló törvényjavaslat törvényerőre emel-
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kedése után egyöntetű rendezést nyernek. Megjegyezzük
még, hogy a beszámításnak az nem lehet akadálya,
hogy az államsegélyt csak öt évre folyósították. —
V. E. Szkek. Mindennemű hivatalos póstai küldemény
póstakönyv mellett adandó fel. A póstamester tehát
szabályszerűen jár el, ha a nyugtatványát tartalmazó
hivatalos levelet póstakönyv nélkül nem veszi fel.
Ezzel pedig bizonnyal rendelkezik az iskola, mert
különben az iskolaszék sem a tanfelügyelővel, sem az
egyházi hatósággal nem levelezhet portómentesen.
Tessék ezt a postakönyvet és az iskola pecsétjét felhasználni. — L. K. Dfalva. Erre nézve rendelkezést
nem ismerünk. A méltányosság elve szerint ez a kérdés
csak akképen oldható meg, hogy akié a munka és a
teher, azé a vele járó haszon is. Ha a tanfelügyelőség
elbírálása alá bocsátja ügyét, más döntést nem is
tudunk elképzelni, mint önre nézve kedvezőt. —
Elnök. 1. Nézetünk szerint az iskolai adónak a megjelölt módon való kivetése nem szabályellenes és nem
is tudunk rá okot, amiért a határozat végrehajtható
nem lenne. Ha mégis akadnak egyesek, kiknek a kivetés módja ellen észrevételük van, fölebbezzenek az
elsőfokú határozat felülbírálására illetékes közig, bizottsághoz. 2. Fennáll tényleg oly rendelkezés, amely
szerint pl. a gabellapénz alól, ha a hitközség többi
alkalmazottja ezt nem fizeti, fel van mentve a tanító is.
Ugyanez áll a húsvéti liszt kiszolgáltatására nézve is.
Arra vonatkozóan azonban, hogy az állami s egyéb
adókat az izr. hitközség köteles legyen a tanító helyett
megfizetni, semmiféle rendelkezést nem ismerünk. —
Bakonyalji. Röviden megokolt és a belügyminiszterhez címzett folyamodványát pártoló fölterjesztés végett
küldje be a vármegyei alispánhoz. Elégséges, ha
keresztlevelét csatolja. A névmagyarosítás tekintetében
követendő eljárás felől különben Telkes Simon ny.
min. számtanácsos (Budapest, I., Attila-körűt 85.)
készséggel ad útbaigazítást s küldi el a nyomtatványokat. — Derite. Az a kérdés, hogy szabályszerű
fegyelmi eljárás lefolytattatott-e és hogy ennek során
minő ítélet hozatott? Mert ha az áll, hogy egyházi
hatósága felfüggesztette s panaszára a közokt. miniszter
állásába visszahelyezte, akkor az egész megvont fizetésre igénye van ottani alkalmaztatásának időpontjáig.
Tessék különben bevárni a közig, hatóság intézkedésének eredményét. — V. V. Klbény. Sokszor tudattuk
már e helyen, hogy útadó fizetése alól csak az állami
tanítók vannak fölmentve. — H. S. Hdász. 1. Az
iskolaszék hozzájárulásával fölvehetnek más hitfelekezethez tartozó tankötelest is. 2. A törvény nem azt
mondja, hogy a terménybeli tanítói járandóság megfelelő pénzértékkel megváltandó, hanem azt, hogyha
az iskolafenntartó a terményjárandóságot nem szedeti
be a tanító közbenjötte nélkül és a megszabott időben,
akkor a termény helyett annak értékét kell készpénzben
megfizetni. Ha ön e tekintetben hátrányt szenvedett,
tessék panaszával a járási főszolgabíróhoz fordulni. —
Határvölgyi. Az iskolaszéki elnöknek önhöz intézett
sorai az 1907. évi XXVII. t.-c. 11. § ának rendelkezésén
alapulnak. A kántorságban való segédkezés önnek
époly szoros kötelessége, mint akár az oktatás. Külön
tiszteletdíjat ezen a címen nem igényelhet, mert ez
a jelleg érintetlenül hagyásával alapfizetésében tényleg
bennfoglaltatik. Legföljebb az ellen lehetne kifogást
emelni, hoz a mellékjavadalmakban nem részesül, de
ez a kérdés is csak jóindulattal volna előnyére elintézhető. Nincs tehát az ön esetében sem lábbaltiprás,
sem perhorreszkálás, hanem egyszerűen végrehajtják
a törvény hivatkozott szakaszát. — E. G. Pkolt. Az
iskolaszék határozata alapján e tanév folyamán jogosan
szedhette be a tandíjat. Az azonban nagyon valószínű,
hogy a jövő tanévtől kezdve, amidőn tandíj már nem
szedhető, ezen a címen kárpótlást nem kap.
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SZÉPIRODALOM.
A kerek asztal mellett.
Irta:

Nil.

Együtt vagyunk a kerek asztal mellett
A szél ölünkbe falevelet perget . . .
Nagymama ül a régi karosszékben.
Imára kulcsolt, reszkető kezében
Megkésett, sápadt rózsaszál pihen.
Néz, néz merengve, szinte tétovázva.
A szemében egy hosszú élet gyásza,
Nagy szenvedések szótlan, bús beszéde,
Kiomlott könnyek színtelen nyoma . . .
Búcsúzó csókját a nap ideszórja
S olyan megint e csöndes alkonyóra,
Mint hogyha itt, a kerek asztal mellett,
Nem változott vón' semmisem, soha . . .
Valaha régen szűk volt ez az asztal.
Meg is toldták a lapját két arasszal
S még akkor is csak épen hogy megfértek
Körülötte az éhes apró népek
Ozsonnatájon, alkonyatfelé . . .
A „csöpp" ott trónolt anyuskánk ölében
És orgonasípmódra, sorba szépen,
A többi hét gonosz is megkerült.
Ki tintás ujjal, ki tépett ruhával,
Megsántult lóval, fejetlen bubával,
Vagy egymás körme nyomát hordva búsan.
. . . De itt, a békés, csöndes kerti zúgban,
A megterített kerek asztal mellett,
Bősz harci lármájuk zajtalan elült . . .
Csak nagymamát, a foszlós, friss kaláccsal,
Fogadtuk hangos örömriadással.
Míg ellenben a gyümölcsös kosárka
Némán ürült ki, egy szempillantásra
Es nem volt elég semmi, sohasem!
A tornácon apánk sétált pipázva,
De úgy félszemmel mindig ránk vigyázva.
Szép ősz bajusza olykor meg megrándult,
Tán csak a visszafojtott kacagástul
A csacsi kis beszédek hallatára . . .
Vagy inkább sóhaj kelt a szíve mélyén,
Hogy végignézett sok apró cselédjén :
„. . . Ha nem leszünk, a kerek asztal mellett
Ki terít majd ezeknek ozsonnára?"
S jött egy tavasz, szomorú, könnyes, gyászos.
A temetőbe jártunk jó apánkhoz.
A csöppet el se' bírta még lába
S olyan bús volt a fekete ruhába'
Fehérvirágos kerti fák alatt . . .
Akkor láttam meg, félve, szomorúan,
Anyánk szívén mily nagy, nehéz ború van,

Sötét terhétől szinte megszakad.
A mi könnyeink lassan felszáradtak.
Anyánk szívén örökre ottmaradtak.
S ha mosolygott is néha még az ajka,
Örök fájdalma reszketett át rajta.
A lelkét gyötrő néma éjszakába
Csak egy sugár hullt meleg csillogással,
Napfényt derítő, édes, égi bájjal:
Ha megcsöndült a kerek asztal mellett
A kis pacsirtánk nótás kacagása.
Aztán . . . mert szenvedésből áll az élet —
Ez a sugár is egy nap elenyészett . . .
Világtalan, vak sötétben maradtunk,
Az Istent híva vétkezett az ajkunk —
Hitünk vérzett el a csapás alatt,
Hogy kialudt a fény sötét szemébe' .
S dalos kis szája többé nem kacag! . . .
A homlokán sugárzó égi béke . . .
Mirtuszfüzéres menyasszonyruháján
S habos, leomló, selymes csipkefátylán
Fehér virágok reszkettek zokogva —
S úgy álmodott alattuk, mosolyogva.
A legszebb álmát vitte el magával,
Mit ketten szövögettek még a nyáron,
Fehér fénnyel szikrázó éjszakákon,
Míg ott ültünk a kerek asztal mellett
S fölsírt a kertből méla csalogánydal . . ,
Nem volt elég. Fölötte f ű se' nőtt még:
Anyánknak szőtték már a szemfedőjét.
Két gyilkos, hosszú évig reggel-este,
A kínok ágyán vergődött a teste
S lelkében hordott százszoros halált.
„. . . Itthagyjam őket most, vagy nemsokára?
Bízzam a szélnek verdeső szárnyára? . . .
És a kietlen, nagy embervadonban
Járjanak sírva, árván, elhagyottan? . . .
A két karom többé ne melegítsen? . . .
A két kezem itt többé ne segítsen? . . .
A szívem forró, végtelen szerelmét
Ők soha, soha többé ne érezzék ? . . .
Odafent kettő vár rám epedve,
Idelent heten várnak majd remegve
Utánam . . . Hallod, ó Uram ? . . . Heten! . . .
Hogy menjek én el ? . . . Hogy váljak én el ? . .
S hogy virradatra bágyadt az éjjel:
A kis kertben, a kerek asztal mellett,
Heten zokogtunk, immár csak heten . . .
Azóta újra elszálltak az évek.
Egyik közülünk régen hűtlenné lett.
Nagymessze tőlünk rakta meg a fészkét
S a kerek asztal hívó, halk beszédét
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Nem hallja már s ha hallja is, nein érti.
Ám minekünk itt minden kedves, drága.
A kis kert minden bokra, rózsaszála.
Ozsonnatájon, alkonyatfele
Halkan pereg ránk a fa levele.
S olykor a könnyek hamvas fátyolán át
Anyuskánk édes, áldott szemepárját
Látjuk ragyogni a felhők alatt,
Míg ideszórja aranyát a nap
Két szőke fejre, nagymama ölében . . .
A másik kettő rámhajol gyöngéden.
A csöpp kimondja kurtán, kereken:
Csókot nem ád, ő gimnázista már!
S hogy eltűnik a végső napsugár,
Még itt vagyunk a kerek asztal mellett
Heten . . . Uram, ó add, soká heten . . .

Virághervadás.
írta: Kakas
Irén.
Harminckilenc tanítónéni verődött össze az
ország minden részéből, hogy itt, a továbbképzőn megtudják, mi az a szociális pedagógia és
hogy visszaálmodhassák a kedves intézeti életet.
Bizony némelyiknek már jól a háta mögött
van az az idő és van olyan, akinek a leánya
is továbbképző-tanfolyamokra jár az intézeti
életet visszaálmodni, de viszont vannak köztük
rövidszoknyás kisleányok, akiknek tiszta, gyerekes a tekintete és akik még nagyon is odaillenek az iskola padjaiba.
Valamennyit egy közös, nagy, nyolcablakos
hálóterembe helyezték el. Persze alvásról itt,
úgy éjfél után két-három óráig, szó sem lehetett.
Ezek az alapjában véve szomorú, magányos
leányok most, hogy megint többen együttlehettek, jókedvűen, sokszor pajkosan csúfolták
ki egymást és önmagukat.
Az öregebbek néha zúgolódtak is:
— Igazán, ez már sok, nem lehet aludni.
Némelyik síró hangon esdekelt:
— Lelkeim, csukják be azt az ablakot, a
vállam meghűl. Már tegnap is fájt.
— Hogyne, — felelt ingerülten egy a sarokból — a fuldoklásban nem akarom ám magam továbbképezni. Képzelem, milyen jó levegő
lehet a maga iskolájában!
Ezt a megjegyzést a hálás publikum nevetéssel honorálta.
A második sor közepén a Szép Ilonkának
elkeresztelt rutén leányt gyóntatták, hogy énekeljen rutén dalokat.
— Énekeljen és táncoljon hozzá, — kiáltotta
közbe valaki.
— Viselje magát tisztességesen, kis pesti
leány, mert magára kacsingat valaki a nyitott
ablakon át, — mondta a közbekiáltó szomszédja.
— Igen, a második emeleten!
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— Pedig igaz! Nézze, a hold minden fényét
magára pazarolja.
Erre a kis pesti felugrott és tréfásan ott a
holdfényben táncolt és hozzá énekelt: „En és a
holdvilág".
— Éljen, ú j r a ! — neszeztek többen.
De mire újra kezdhette volna, a kályha mellől, „Szép Ilonká"-ból citált egy leány: „Csendes a ház, ah de nincs nyugalma!"
— Kinek szól ez, Mariska?
— Akár magának is, — válaszolt a szavaló —
persze „csendes a ház" kivételével és a folytatással.
, — Hallgassanak már — mondta egy idősebb újra. — Itt lehetetlen maradni. Holnap
megkérjük az igazgatónő őnagyságát, hogy mi
kiköltözködhessünk innen.
— Éljen, fő a cselekvő szemléltetés. Maguk
lesznek a szemléltetők és mi a növendékek.
Holnap a kivándorlást szemléltetik a nénik,
paplanos bugyorral a hátukon.
Egy darabig még évődtek, huncutkodtak,
aztán lassanként elcsendesült a zaj a hálóban,
csak a nyitott ablakban motoszkált még három
leány. Három feketehajú, csaknem gyerek tanítónéni. Körülbelül a legfiatalabbak és a legszomorúbb szeműek. Még nem régen szépnek, színesnek álmodták az életet. „A többiek már
beletörődtek a változhatatlanba." így vélekedtek ők.
— Pedig én nem is álmodtam lehetetleneket — mondta a kis szabolcsmegyei.
— Hiszen az ember az álmait rendesen megtörténhetőknek képzeli. Ezért fáj a csalódás.
Mind a ketten egyszerre néztek a dunántúli
leányra.
— Nem értem magát, — folytatta a beszédet a kis fehérképű szerb Hajnsdka — egész
nap csupa jókedv, maga közöttünk a legvígabb,
mindig kész a huncutságra és néha mégis olyan
szomorú, öreges dolgokat mond.
— Tudja miért? — nevetett a dunántúli. —
Egyszer azt álmodtam, hogy meghaltam. Nagynagy bánat ért akkor, hát azt hittem, nem
érdemes tovább élni. Az orvos is ijesztgetett:
„A búskomorságból egy veszedelmes betegség
származik. Találja ki, mi ? T u d j a ? Na hát tartsa
az eszében," mondta az öreg doktor. Ahogy
aztán fölébredtem, nevetni kezdtem ezen a bolondos álmon. Akkor nagyon megízlett a nevetés. És nézzék, ha öreges dolgokat mondok
néha, akkor azt hiszem, talán van valami abban,
hogy meghaltam egyszer. Meghaltam a bánatnak. Aztán tudják-e, tanultuk, hogy Plátó azt
mondta: mi abból az eszményibb világból, ahol
születésünk előtt voltunk, hoztunk magunkkal
képzeteket. Ez buzdít bennünket a tökéletessegre. Én a bánat világából hoztam képzeteket
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magammal. Magukhoz is ösztönszerűleg vonzódom, mert bánatosak. Maguk is álmodhatnak
néha szomorúakat.
— De mennyit. Például az éjjel álmomban
megszöktem az öreg Kovács bácsival, de olyan
lassan totyogott, hogy inkább visszacipeltem,
mert gondoltam, utolér a felesége — mesélte
a kis szabolcsmegyei Lenke.
— En mindig arról álmodom, ami egyszer
már volt — mondta Hajnalka. — Hogy a
gyerekek az úton, amint megyek iskolába, ütik
a fehérvirágos akácfát, hogy virágot szedhessenek a kalapjukba, vagy hogy megegyék. E n
valósággal érzem az ütést és az nekem fáj.
— Erről magára ismerünk — felelt a másik kettő. — Mondja tovább.
— Aztán azt álmodom, hogy utazom. Be
akarok lépni egy fülkébe és onnan egy régi,
kedves ismerős mosolyog felém. Már szeretnék
visszamenni, de ő elibém jön és azt k é r d i :
„Megijedt tőlem?"
— Dehogy, csak jobb lett volna nekünk
már nem találkozni — felelem.
— Hát még mindig haragszik rám, mert a
kávénénikék mindenfélét összebeszéltek ?
— Talán fél kimondani, hogy mit mondtak ?
Na hát haragudtam, mert nem volt igazuk, én
nem szerettem magát. E s h a szerettem volna
is ? Mi célja van annak, h a mi együtt vagyunk ?
En már berendeztem magamnak az életet. Az
az édes semmittevés nem nekem való. Sok
bennem az egyéniség.
— Nines igaza — mondta.
— Igazam van. Én itt nemsokára kiszállok,
de előbb meg akarom kérni valamire. Talán
nincs hozzá jogom, talán félreért majd, de én
különbnek hiszem magát a többinél. Az eszem
azt m o n d j a : csak olyan mint a többi, de nem
tudom így érezni ezt. Különb. Hát nézze, ha
sejti, hogy valahol találkozhatnánk, ne jöjjön
oda. ígérje meg.
— Megígérem.
— Jó, bálából megmutatom az útitársamat.
Es megmutattam neki a saját fényképét. Az
arca piros lett és a keze reszketett. — Véletlenül került hozzám, mondtam neki. — Aztán
megállt a vonat, én kiszálltam. — Gondoljon
az ígéretére, — fordultam vissza az ajtóból.
A vonat ú j r a elindult és én magamra maradtam egy kicsi, néptelen állomáson.
— Még most sem feküsznek le? kérdezte
valaki álmos hangon.
— Gyerünk lefeküdni, hiszen már világosodik — indítványozta valamelyik a három közül.
Másnap újra előhozták a fotográfia meséjét.
— Eh, nem örökös útitárs az, higyjék el,
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leányok — beszélt a dunántúli. — Megfakul,
összetépjük, elszórjuk, eljárnak fölötte az emberek. E s amint beszélt, gúnyos, szomorú,
fáradt mosolygás lebbent el az arcán. A lelke
legmélyéről egy sóhajtás is felszakadt erőszakosan, visszatarthatatlanul.
Hajnalka azt hitte, az a mosolygás az ő szomorúságát gúnyolta. — Kinevet — mondta
magában.
É s az utolsó napig nem is beszéltek többet.
Akkor, búcsúzóra, találkozott a tekintetük, aztán a kezük, az ajkak.
— Igaza volt magának. Józan nappali világításban be kell látnunk, hogy illúzió az egész.
Nem szabad berendezkednünk arra a szomorú
életre, hogy egy élettelen kép kísérjen át egy
életen bennünket — mondta a sírástól még
szakadozottan Hajnalka.
— Meg kell szoknunk azt a gondolatot,
hogy így, egyenként eltemetjük álmainkat. Mi
itt maradunk magunkra, egyedül, kifosztva,
fáradtan, mindig öregebbek leszünk és mindig
kevesebb képzetünk marad abból az eszményi
világból.
— Mit komédiáznak ott maguk? — szólt a
síró leányokra egy sovány, öreges leány.
Valamelyik közbeszólt:
— Azt siratják, hogy olyanok lesznek, mint
maga.
Az asztal végén a vén leányok egészségére
ittak a búcsúzók, mire Hajnalka a kis borospoharát fölemelte, az ő arcán is végiglebbent
az a fáradt, gúnyos mosolygás. Az első lépés
a vénlányság felé.

Egyesületi élet.
— A Szebenvánnegyei általános tanítóe g y e s ü l e t ezévi rendes közgyűlését Nagyszebenben tartotta meg. E tanítóegyesületbe újabb időben mintegy 50 gör. kath. és gör. kel. felekezeti
tanító lépett be; így a tagok száma 120-ra emelkedett. A gyűlést két mintatanítás előzte meg.
Simó I. állami isk. igazgató-tanító Mátyás király
korából egy mondát tanított, Popa K. gör. kel.
tkép. gyakorló iskolai tanító magyar beszédgyakorlat útján hatféle színnek magyar kifejezését
tanította kérdő, állító és tagadó mondatok alkotásával. A két tanítás az állami iskola tornatermében, a tulajdonképeni közgyűlés a vármegyeház
dísztermében tartatott meg. A közgyűlésen jelen
voltak Munka Sándor kir. tanfelügyelő, Nisztor I.
és Kóródy F. s.-tanfelügyelők, Zágoni Gábor
kir. közjegyző, gondn. elnök, Bitinsky kép. igazgató, Fieltsch I. dr., ág. ev. lelkész, Schuster M.
ipar- és ker. isk. igazgató, Bod P., Győry I.
polg. isk. igazgatók, Briebrecher tkép. tanár, a
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helyb. állami főgimn. több tanára, ezeken kívül
Könyvesház.
még számos vendég tisztelte meg a közgyűlést.
* A magyar nemzeti irodalom áttekinHohenlohe Egon herceg nagyszebeni róm. kath.
tése.
(írták Bánóczi József és Weszély Ödön.
plébános betegsége miatt nem jöhetvén, táviratilag
üdvözölte a tanítók gyűlését. Kiss Sámuel állami Megjelent Lampel R. [Wodianer F. ós Fiai] r.-t.
isk. tanító, egyesületi elnök megnyitójában az kiadásában. Ara 4 korona 50 fillér.)
A legnehezebb feladatok egyikére vállalkozik
erkölcsi nevelés szükséges voltát fejtegetve, szíves
szavakkal üdvözölte az egyesület tagjait, a tan- az, aki jó irodalomtörténetet akar írni. Az a
felügyelőséget s a megjelent vendégeket. Az veszedelem fenyegeti, hogy könyve életrajzi adaelnöki megnyitó után a kir. tanfelügyelő s a két toknak sivár sorozata lesz. Az a néhány bíráló
megjegyzés, mellyel a költők s írók működését
s.-tanfelügyelő külön - külön szíves szavakkal
válaszoltak az elnök üdvözlésére. Ezután Geren- kíséri, tartalmatlan frázis azok előtt, kik az illető
csér István kolozsvári áll. tkép. tanár felolvasta munkákat nem ismerik. Az meg képtelenség,
A mese és monda, az elemi népiskolában című hogy mindazon műveknek ismeretét megkívánjuk,
igen szép és tanulságos értekezését, melyet a melyekről az irodalomtörténetnek meg kell emléközgyűlés mindvégig éber figyelemmel hallgatott. keznie.
Utána Meslcó Pál, a Magyar Gazdaszövetség
Kétszeresen nehéz feladat tanítóképzők számára
titkára tartott előadást, melyben meggyőzően írni. A tanítók legnagyobb része falura húzódik
fejtegette a mezőgazdasági termelő-, értékesítő- s ott a legtöbb esetben — természetesen, vanés tejszövetkezetek szükséges voltát s buzdította nak kivételek — megőrzi azokat a nézeteket,
a jelenlevő tanítókat ily szövetkezetek létesítésére. melyeket valaki elsajátított. Ezeket alkalomadtán
Ezt követőleg Szilka Sz. tartott felolvasást a tovább is adja. így vagyunk különben a középmagyar nyelv tanításáról, nem-magyar tannyelvű iskolát végzett emberek nagy részével is. Néhány
népiskolákban. A felolvasott értekezés bő tapasz- frázis átmegy a köztudatba s nem is lehet onnan
talatot és tanulmányt árult el, sok helyes út- többé kiirtani.
mutatást nyújtott. A fiúkézimunka-tanításról szóló
A Bánóczi-Weszely-féle irodalomtörténet úgy
pályamunka bírálatát Weinhold K. olvasta fel.
akarja az életrajzok ridegségét élettel megtölteni,
A javaslat értelmében a közgyűlés a művet jutahogy a könyvhöz csatolt olvasmányokat ügyesen
lomra érdemesnek ítélte s a szerzőnek, Schlich
válogatta meg. Megszoktuk, hogy régebbi könyÖdön terézárvabázi tanítónak átadatott a pályadíj.
veinkben a költőknek néhány olyan versét találtuk,
Szakáts Károly titkár gondosan szerkesztett melyeket már mindenki ismert. Néhány regény-,
jelentését elfogadták. Elnök előterjesztette a tanívagy drámatöredéket is szoktak nyújtani, amelyektói nyugdíjtörvény revíziója tárgyában az országből bizony nagyon halovány képet lehetett alkotni
gyűlés képviselőházához benyújtandó memoranduaz illető írókról. Ez a tankönyv esztétikai értekemot s a „Magyarországi tanítók országos szövetzéseket, bírálatokat, korrajzokat tartalmaz. Nagyon
ségé "-be való belépés ügyét. Mindkét előterjesztés
üdvösnek tartjuk ez't a változást.
határozattá emelkedett. Ezek után a tanításokról,
Szerettünk volna még valami újítást. Az életkönyvtárról, pénztárról szóló bizottsági jelentéserajzokon
és a művek rövid bírálatán kívül részket hallgatta meg a közgyűlés. Az indítványok
letesebben
ismertethették volna minden korszak
során Tolvaly G. előterjesztésére határozatba
ment, hogy az egyesület évkönyvet adjon ki, hangulatát. Megrajzolhatták volna minden kormelybe a sikerültebb dolgozatok felvétessenek. nak emberét, mert megismerve a világfelfogást,
Szakáts K. titkár egészségi okokból állásáról le- az ízlést, a vágyakat, az illető kor irodalma értmondván, helyébe közfelkiáltással Kajtsa József hetőbb lett volna előttünk. Ezzel elérték volna
választatott meg. Gyűlés után a Római Császár azt is, hogy az olvasók belátták volna, m é r t
éttermében közebéd volt, melyen Apponyi gróf kellett az előbbi kor irodalmának a rákövetkező
miniszterre, Munka S., Nisztor, Kóródy tanfel- időben helyet adnia az újnak. A könyv tanítóügyelőkre, Zágony Gábor kir. közjegyzőre, Kiss S. képzők számára készült s épen a tanítóknak kell
elnökre, a gör. kel. és gör. kath. felekezeti taní- tisztán látniok azt az útat, melyet az emberiség
tókra, mint az egyesület ú j tagjaira s a tanítói a mai napig megtett.
A Bánóczi-Weszely-féle könyv különben nagyon
közélet más jeles tagjaira mondtak felköszöntőket.
Hogy a „Szebenmegyei tanítótestület "-bői alakult használható. Életrajzi adatai nem túlságosan
„ Szebenvármegyei általános tanítóegyesület" sok aprólékosak, az alkotásokhoz fűzött méltatások
felekezeti tanító belépése által a tagok számában világosak, elfogulatlanok.
* Szilveszter testvér álma. (írta Szomamegerősödött, tekintélyben emelkedett: abban
igen nagy érdeme van a szebenmegyei kir. tan- házy István. Singer és Wolfner kiadása. Ára
3 korona.)
felügyelőség hathatós támogatásának, tapintatos
eljárásának.
Megírtuk e helyen többízben, hogy középszerű lírai költeményeket igen könnyű írni. A
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mult nagy költői megteremtették a nyelvet, a
levegőben van egy egész sereg költői frázis, a
közepes tehetség alig tesz egyebet, mint e frázisokat összerakja. Amit a líráról mondottunk, áll
az elbeszélőinkre is. A mult irodalmából örökségül kaptunk néhány alakot, örökségbe kaptunk
néhány formát, sőt azt a szókészletet is, mellyel
a hőseinket jellemezhetjük. Elbeszélőink jó része
nem tesz egyebet, mint ezeket az örökölt alakokat, formákat és szókészletet felhasználja.
Műveltebb emberre Szomaházy művei is azt a
hatást teszik, mintha mozaikkép állana előtte,
melynek alkotórészei régi ismerősök, évtizedek
munkásságának gyümölcsei. Az író csak felhasználta, csak összeillesztette a kész anyagot.
Sehol egy eredeti alak, sehol egy ú j gondolat.
Még a nyelv is a régi. Annyira a hagyományos
úton járnak, annyira ismertek alakjai, hogy
novelláinak kezdetén már tudjuk befejezésüket.
Alig mutatja be az író alakjait, már is úgy
érezzük, mintha a selyembernyó gubójának szála
akadt volna kezünkbe, melynél fogva szépen legombolyíthatjuk az egészet.
Mindezt meg tudnánk bocsátani, ha Szomaházy
a múltból örökölt alakokat némileg ú j színben
mutatta volna be. De még rontott rajtuk. Az ő
emberei mind árnyak, kiknek egyetlen ősi jellemvonásuk kormányozza tetteiket. A kolduló franciskánus mind kapzsi ós álszenteskedő, a kolostor
barátjai falánkok, kik a gyomrukon kívül mással
sem törődnek és így tovább. A nagy tömeg
szokott így ítélkezni. A társadalomnak vannak
az egyes osztályokról ily előleges ítéletei. De míg
a társadalom magáévá teheti a műveletlen ember
ősi jellemzési sajátságát, meggyökerezhetik benne
bizonyos előítéletcsoport, az írónak nem szabad
lesülyedni erre a színvonalra. Nem szabad ezerszer és ezerszer hallott ós leírt jelzőkkel a legközönségesebb s amellett csak képzeletben élő
típusokat elénk állítania.
Nincs ennek a munkának egyetlen jó oldala
sem. Hji az előbbiekhez hozzávesszük azt, hogy
valami léhaság, kétszínűsködés jellemzi csaknem
valamennyi alakját, nemcsak értéktelennek, hanem ízlésrontónak és károsnak tartjuk ezt a
kötetet.
* A magyar nyelv. (írta Balassa József.
Az Athenaeum kiadása. Ára 2 korona 40 fillér.)
A középiskolák felső osztályai számára készült
ez a könyv, de nagy haszonnal forgatják különösen azok a tanítóink is, kiknek anyanyelve nem
magyar, vagy azok, kiknek nyelvérzékót a nemzetiségi vidéken való hosszas tartózkodás megrontotta.
Tulajdonképen nyelvtan ez a könyv, mégis eltér a közönséges nyelvtanoktól, mert szélesebb
látókört és a tudásnak biztosabb alapjait nyújtja.
Megismertet bennünket a nyelv múltjával, leg-

LAPJA.

48.

SZÁM.

régibb nyelvemlékeinkkel és nyelvünk rokonságával. Majd azokat a formákat mondja el,
melyekből szókincsünk évszázadokon át gyarapodott. Végül pedig a régi nyelv sajátságait adja
tudtunkra. Ez a munka első része. A második
rész a mai nyelvvel foglalkozik. Ezek a fejezetek
mai nyelvünk szavait, szavainknak jelentését,
beszéd- és mondatrészeit, mondattanát, nyelvjárásait foglalják magukban.
Balassa József világos és áttekinthető munkája
második kiadásban jelent meg, bizonyságot téve
ezzel a könyv igen szükséges voltáról.

* Udvarhely megye földrajza. (Vezérkönyv
elemi iskolai tanítók számára. Az ú j miniszteri
tantervhez alkalmazkodva, saját rajzaival ellátta
és írta Szász Ferenc áll. isk. ig.-tanító. Minden
jog fenntartva. 1909 Székelyudvarhely.)
A népiskola összes tárgyai tanításának módszerében beállott már a forradalom, csak a földrajz tanítása halad a régi csapáson. Ez a mostohagyermek. Kutatások s immár részben megállapodások vannak az írás és olvasás tanításánál, a számtannál, a beszéd és értelemgyakorlat tanításánál,
a fizikánál, történelemnél s más tárgyak tanításánál s a földrajz tanításánál vagyunk végtelenül
konzervatívek. Pedig mennyi szempont marad
figyelmen kívül. Mi érdekli a gyermeket ? Mi
eszmélteti a gyermeket? Mi ösztönözi a gyermeket? Ha csak e három gondolatot lopják bele
a tanításba, már akkor magától megdől a földrajz tanításának egyszerűen leíró módszere. S
hogy immár kezdenek gondolni a földrajz tanításának módszerével, az is mutatja, hogy pl. a középiskolai tanáregyesület nyilt kérdésnek tekinti az
ügyet.
Sokszorosan üdvözölném Szász Ferencet, ha
ő vezórkönyvében olyan eszmét vetett volna
szőnyegre, mely, hacsak részben is, megjelölné
azt az lij irányt, amin haladnunk kellene. De
ő ezt nem ambicionálja. Nem is az volt a célja.
Szorgalommal, igyekezettel írta le, hogyan tanítja
ő siménfalvi iskolájában, a III. osztályban, Udvarhely megyét, úgy, ahogyan sok más tanító az ő
megyéjét tanítja a saját iskolájában. Érdemes
munkát végzett. A mellékelt rajzok ügyes kézre
vallanak.
Más kérdés azután az, hogy a szerző hogyan
találja meg a számadást ? Vezérkönyve ugyanis
módszertani utasítást — ami talán az ország
összes tanítóit érdekelné — nem tartalmaz. 0
leckéről leckére leírja, hogyan tanítja a gyermeket
saját iskolájában, attól kezdve, hogy tájékozódik
a szabadban, egészen addig, míg kialakul előtte
Magyarország.
Ezt a vezérkönyvet így, ebben az alakban
csupán a siménfalvi iskolában lehet használni,
mert már a szomszéd község iskolájának a tanítója a saját községéből, mint a gyermekek lakó-
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helyéből kénytelen kiindulni. így, bár azért a
könyvben leírás, történelmi szempont tekintetében
sok használhatót talál más tanító az ő iskolájára
nézve is, tulajdonképen a vezérkönyv az ő iskolájára nem talál.
Szerző sokszor nehézkes kifejezést használ.
Ilyenkor sokkal eredményesebb a szintetizálóeljárás. Könyvében a most használt módszert
erős kézzel viszi keresztül, de ingadozik a képzeletről a valóságra való átmenetnél. A képzeletről menjünk át a rajzra s azután a térképre.
Az kár, hogy az agyagot száműzi a földrajztanításnál, pedig ez igazán átmenet lehet a képzelet és valóság között.
Ismétlem, szerző jó munkát végzett, ami azonban igen-igen kicsiny téren jelent haladást. Munkája szép kiállítású, 115 nagyobb arányú oldal.
Ára nincsen megjelölve.
ürhegyi
Alajos.
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ben is kiadattak az ország lelkesebb, szívesebb tanítói és tanítónői támogatásával és el is fogytak, csak
a II. kötetből van néhány példány. Most a két
kötetet egy vaskos könyvben fogja kiadni Réztolli.
Terjedelme 350—400 oldal lesz, ára három korona. Megjelenik 1910 húsvétjára. A pénzt be
lehet küldeni már most is, de levelezőlapon is
lehet előjegyezni a könyvre, ez esetben utánvétellel kapják az illetők. Réztolli kéri az ország
minden tanítónőjét és tanítóját: rendeljék meg
könyvét és gyűjtsenek rá tanítói gyűlések és
összejövetelek alkalmával megrendeléseket. Az
iskolaigazgatók pedig vegyék meg a tanítói könyvtár részére is. Melegen támogatjuk kérését mi is.

100 koronás aranyérmek.

A pénzügyminisztérium vezetésével megbízott
m. kir. miniszterelnök 1909. évi 4048/Pm. szám
(írta Konrádné Kelen Jolán.) A mesék országából
alatt az ausztriai veretű 100 koronás aranyérmek
már sok, igen szép tarka pillangó került ki s a
ismertetése tárgyában a következő hirdetményt
gyermeksereg keresi is ezeket. A legtöbb gyerbocsátotta k i :
mek bizony rajong a szép mesekönyvért s ennek
„Utalással az ausztriai veretű egykoronás ezüst
mi, felnőttek természetesen csak örülhetünk, mert
emlékérmék ismertetése tárgyában 1908. évi
a legtöbb mese a gyermek erkölcsi és esztétikai
február 20-án 140.308/1907. sz. alatt, az auszérzésére jótékony hatással van. Ebből a szemtriai veretű tíz- és húszkoronás arany emlékérmék
pontból nézegettem szerző tarka pillangóit is,
ismertetése tárgyában 1908. évi május 1-én
de mikor a könyv végére értem, a sok tarkaság
45.259. sz. alatt, az ausztriai veretű ötkoronás
egy nagy szürkeséggé olvadt össze. Újra szemezüst emlékérmék ismertetése tárgyában 1908.
ügyre vettem egyiket is, másikat is, s ekkor
évi június 15-én 66.303. sz. alatt ós az ausztriai
szereztem csak meggyőződést arról, hogy hiszen
veretű egyszázkoronás arany emlékérmék ismerezek a mesék külön külön is csak szürke pillangói
tetése tárgyában 1908. évi augusztus 2 2-én
a nagy meseországnak. As zürke pillangókat pedig
93.274. sz. alatt kiadott hirdetményre, közhírré
a gyermekek nem szeretik, nem vonzza a lelküket,
teszem, hogy a birodalmi tanácsban képviselt
mert színtelenek. Minek is, mikor annyi szép
királyságok és országok kormánya 1909. évtől
tarka pillangót találhatunk, amennyi csak kell!
kezdve egyszázkoronás aranyérméket az alábbi
Huszonnégy mesét találunk ebben a könyvben,
rendelkezések szerint veret és bocsát forgalomba:
melyek értékéről már fentebb beszámoltam. Még
A százkoronás aranyérme képlapján Őfelsége
azok a mesék is, melyeknek alapgondolata helyes,
kidolgozásukban fogyatékosak, bár az utóbbit mellképe látható, a következő körirattal: FRANC
nem mondhatjuk a közbevetett mondatokról, a JOS. I. D. G. IMP. AUSTR. REX. BOH. GAL.
germanizmusokról és az ilyen kifejezésekről, mint ILL. ETC. ET AP. REX. HUNG.
pl.: „ Az asszony fitymáló ajkbittyesztéssél lépett A hátlapon az ausztriai császári sas látható s
közeiebi." „Életfogy tiglanon túli örökös fogság.1' fölötte köriratként az értékjelzés: C CORONAE
„Vévén", „megfogódik" stb. Mindegyik mesében és a veretési évszám római számjegyekben, a
van elég, nem is kell keresni. A könyv kiállítása császári sas alatt az értékjelzés: 100 COR. és
azonban igen szép, ízléses munka. A közbeszúrt a veretési évszám arabs számjegyekben.
A karima sima és mélyített betűkkel e jelszót
színes rajzokat Fábián Ferenc készítette, de
ezek is csak valamivel sikerültebbek maguknál tartalmazza: VIRIBUS UNITIS.
a meséknél.
(j.)
A lapok pereme emelkedett és sima, és azon
belül gyöngysor (gyöngy gyöngyöt érintve) vonul
* Tanügyi tárcák. Réztolli M. (Nóvák Mihály, végig.
Zalaegerszegen) tanügyi tárcáinak ú j kiadására
A százkoronás aranyérme átmérője 37 millikészül. Az ő tanügyi tárcadolgozatai a nemrég megméter.
szűnt „Néptanodá"-ban láttak napvilágot, 1888-tól
A százkoronás aranyérmék rajza a jelen hirdet1900-ig. Lelkes, tüzes, vidám dolgozatait pedig
ményhez van mellékelve.
ismeri a Néptanítók Lapja és a Nemzeti Iskola
Budapest, 1909 november 10-én.
miden régebbi olvasója, mert azok meg ezekben
jelentek meg 1896-tól 1905-ig. De külön kötetekM. kir. pénzügyminisztérium."

* Tarka pillangók a mesék országából,
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Szemléltető-eszközök szemléltetése.
(Bittenlinder Miklós előadása.)
Nem épen stílszerű manapság, a gépuralom
aranykorában, bogy napról napra pusztul a gépiesség élete a számtan körében. De majd csak ezt
is kiforgathatjuk sarkából, a gép segítségével.
Van belőle bőven az országos tanszermúzeumban.
Ezek ismertetésére vállalkozott Bittenbinder tanár
úr. A népiskolában már csak azért is szükséges
a számvetés szemléltetése, — így szól a magyarázat — mert nem születtek velünk a számképzetek. Elvontak mindannyian. A szemléltetés
ad neki életet tudatunkban. Két csoportra oszthatók a szemléltető-eszközök. A természetes eszközökhöz tartozik a pénz és különféle mérték is.
Legfontosabb mesterséges szemléltető-készülék a
számológép, helyesebben számolási eszköz. A gyermekek búbánatára nem felel meg első nevének,
vagyis nem végzi a számolást. Többféle dolog
követeli a szemléltetést az elemi iskolában. Ezek :
1. az egész számok fogalmának megállapítása;
2. a számolás, a számsor alkotása; 3. a tízes
számrendszer; 4. a négy alapművelet, végül 5. az
egyszerű törtek, az egységnek egyenlő részekre
osztása. Az utóbbinál olyan tárgyakon szemléltetendő a részekre osztás, melyeknél a rész
alakja különbözik az egész formájától. Pl. jól fog
az alma, de nem válik be a méter. Sokan a túlbuzgóság hibájába esnek, olyat is szemléltetnek,
amit nem kellene. így a számkép, a műveleti
jel szemléltetése fölösleges. Ezeket csak írassuk
és rajzoltassuk. Különben rendszerint többet ér
a természetes szemléltetés, mint a mesterséges.
Sok tanító gyönyörű eredményt ér el minden
mesterséges készülék nélkül is. Hibázik az a
tanító, ki a mesterséges szemléltetést a százas
körön túl is használja. A százas számkörön felül
a belső szemléltetés foglalja el az érzéki megfigyelés helyét. Könnyen megy ez a pénzzel,
mértékkel. A szemléltető-eszköz kellékeit határozza meg ezután az előadó. Akkora legyen, hogy
mindenki jól láthassa, egyes részeit megkülönböztethesse. A szemléltetendők egyneműek, vagyis
egyenlő alakúak és nagyságúak legyenek, de kétféle színűek. A színek kellemes hatást keltsenek.
Mozgatható tárgyakat használjanak. Ha a készülék
egyszerű, minden gyermek könnyen kezelheti,
ami előmozdítja az öntevékenységet. Csak azt
mutassa a készülék, amit szemléltetni kívánunk.
Nem csupán a fejszámolást szolgálja az eszköz,
hanem az írásost is. Amit nem lehet áttekinteni,
nem szabad szemléltetni. Ezért nem sokat érnek
a szimbolikus szemléltető - szerszámok. Végül
legyen az eszköz ízléses és olcsó.
Leginkább azokat a számolási eszközöket ismerik, melyek a tízes csoport rendszerén alapulnak. Ezek őse az úgynevezett orosz számológép,
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mely valókép sem nem orosz, sem nem számológép. Csak akkor kérkedhetnék számológép rangjával, ha maga végezné a számolás nagy munkáját.
Határozottan nem is muszka származású, hanem
kínai. Az orosz névhez csak úgy jutott, hogy
egy francia matematikus orosz földön bukkant
reá. Maga sem tehet róla. A napoleoni háborúban mint fogoly ragadt a muszkaföldön. Mikor
kiszabadult, hozta volt magával. Metzben 1815-ben
használják először, Bernben 1830-ban. Sajátságos,
hogy Németországban Diesterweg még nem ismeri, legalább nem említi. Jó szerencséje ennek
a készüléknek, hogy golyóval manipulál. Már
amelyik golyóval. Azért legalkalmasabb a golyó,
mert nem szórja szét a gyermek figyelmét. A
kocka alakja szétszórja. Aztán könnyen lépnek
érintkezésbe s könnyen válnak el egymástól a
golyók, anélkül, hogy tévedésbe ejthetnének valakit egyéniségük és önállóságuk tekintetében. Legcélszerűbb a 4 cm. átmérőjű golyó. Valamennyi
ne valljon egy színt, de kettőnél több szín sem
kívánatos. Elfogadható tanácsokat osztogat értekezőnk a fedőlapra, a sodronyokra, valamint a
keretre nézve. E tanácsokat magáévá is tette már
mind az orsz. tanszermúzeum tanácsa, mind a
minisztérium. Rendre veszi Bittenbinder az Egyetemi nyomda, a Lampel-cég, egy kispesti asztalosiparos, Szikla-Szilágyi, Némedy József, Kálics
Demeter, Polgári Julia, Varga János, Jablonszky
Géza dr., Kliss Lajos stb. készülékét s elmondja
mindenikről észrevételeit.
H. I.

Hivatalos

rész.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter:
K ö s z ö n e t é t nyilv«ánította: a bíbornok hercegprímás 0 eminenciájának, aki a farnadi róm. kath.
fel. isk. kibővítéséhez 40.000 db téglát és 4000
(négyezer) K összeget adományozott;
Andrássy
Géza gróf és Andrássy Dénes gróf nagybirtokosoknak, kik a nyilasi róm. kath. fel. isk. megújításának költségeire egyenként 549 K 50 f-nyi
összeget adományoztak; ifj. Weichinger Károly
debreczeni lakosnak, a debreczeni pincérszakiskola
részére taneszközök beszerzésére tett 200 K adományáért ; Bácsbodrog vármegye ós Balánka község
közönségének, mely a f. év július havában Palánkán
tanítók részére rendezett szlöjd-tanfolyam költségeihez 300, illetve 400 K-val járult hozzá.

Szolgálattételre berendelte: Kerényi Ferenc jászberényi kült. áll. el. isk. tanítót a németbogsáni kir. tanfelügyelői kirendeltséghez ; Németh
György drávaegyházi áll. el. isk. tanítót a szeniczei
kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez.
J ó v á h a g y t a : a budapesti Vasárnapi Iskolai
Szövetség alapszabályait.
K i n e v e z t e : Kemény
Károly oki. tanítót a
kudzsiri áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Brenyo Elek
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oki. tanítót a dióskai áll. el. isk.- hoz r. tanítóvá ;
Werner József mélykúti róm. kath. el. isk. tanítót
a tömörkényi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Timko
Nesztor oki. tanítót a sajkásszentiváni áll. el. isk.hoz r. tanítóvá; Puta Péter volt utvini gör. kel.
el. isk. tanítót a padinamatei áll. el. isk.-hoz
r. tanítóvá; Láber Gizella oki. tanítónőt a torontálalmási áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; SzakaTl
Irma oki. tanítónőt a koháryházai áll. el. isk.-hoz
r. tanítónővé; Boross Józsa oki. tanítónőt az
aninai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Kovács Margit
oki. tanítónőt a gyöngyösi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Kardos Anna oki. tanítónőt a somoskőújfalui áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Antal Mária
oki. tanítónőt a kóródszentmártoni áll. el. isk.hoz r. tanítónővé; Ottlik Margit oki. tanítónőt
a körösfői áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Bózsing
Panni oki. tanítónőt a hídvégi áll. el. isk.-hoz
r. tanítónővé; Dönsz Mária közs. oki. kisdedóvónőt a poprádi áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé ;
Ember Matild oki. kisdedóvónőt a lajthaújfalui
áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé; Bozsó Ilona oki.
kisdedóvónőt a buzásbocsárdi áll. kisdedóvóhoz
kisdedóvónővé; Zimányi Matild oki. kisdedóvónőt a jászómindszenti áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé.

Jelen

minőségében

áthelyezte: Kir jak

József nagyberezsnyei áll. el. isk. tanítót a stájerlaki áll. el. isk.-hoz; Posch János újpesti és
Gaál Imre petrozsényi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Hajgató Károly vámfalui áll. el. isk.
tanítót a nagyidai áll. el. isk.-hoz; Sárpátki János
hídvégi áll. el. isk. tanítót a homoródhévizi áll.
el. isk.-hoz; Mocsáry József nagysinki ós Salomváry József aranyidai áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Weisz Jakab aninai áll. el. isk. tanítót
az abaújszántói áll. el. isk.-hoz; Schramm, Béla
hodosányi és Dergovics György muracsányi áll.
el. isk. tanítókat kölcsönösen; Simon Károly és
neje, Barlangiig Márta zápszonyi áll. el. isk.
tanítót, ill. tanítónőt a magyarpécskai áll. el.
isk.-hoz, Kovács Sándor és neje, Cséke Jolán
középapsai áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a
zápszonyi áll. el. isk.-hoz.

Végleg megerősítette: Erdelyán Döme zlaticzai (volt határőrvidéki) közs. el. isk. tanítót;
Jánó József örményesi (volt határővidéki) közs.
el. isk. tanítót; Erdelyánné Gedremenc Erzséket Olga zlaticzai (volt határőrvidéki) közs. el.
isk. tanítónőt.
Nyugdíjat utalványozott: Csupits János
nacséri gör. kel. el. isk. tanítónak évi 2560
K-t; Klein Adolf péterrévei izr. el. isk. tanítónak évi 1920 K-t; Morzsányi Jakab szepesremetei közs. el. isk. tanítónak évi 800 K-t.

Gyám-, ill. segélypénzt

utalványozott:

néh. Megéla Illés nyug. gör. kath. tanító özv.,
szül. Schiller Franciskának 300 K - t : néh. Hajek

LAPJA.

17

János gácsfalusi róm. kath. el. isk. tanító özv.,
szül. Miszel Vilmának évi 660 K-t; néh. Muntean
Aurél János nyug. muszkai gör. kel. el. isk.
tanító özv., szül. Pap Krisztinának évi 660 K-t,
4 kiskorú árvájának összesen 440 K - t ; néh.
Margathen Izrael nyug. ungvári izr. el. isk.
tanító özv., szül. Hártmán Haninak évi 640 K-t.

Különfélék.
Űj állami elemi iskolák.
— A Budapesti Hírlapból. —
Javarésze a sok látogatónak, aki a téli tárlatot megtekinti, többnyire minden érdeklődés
nélkül megy el az építészek kiállítása előtt. Igaz,
egetverő architektúrát nem találunk köztük, de
őszintén bevallom, nem is bánjuk, hivalkodó,
hamis monumentálitással eleget találkozunk az
életben. A kiállított tervek nagyrésze kedves,
vonzó házacskáké. Megnézzük a katalógust: ez
is, az is, amaz is állami elemi iskola. Úgy megszoktuk a régi szabványos iskolákat, hogy el
sem akarjuk hinni. Hisz egyik sem a rideg, kínosan egyforma, szimetrikus, vakablakos épület,
valamennyi kedves otthon, úgy, hogy a felnőtt
ember maga is belekívánkozik.
És mindegyikük más és más. Az egyik terméskőből épült magas tetővel, ez felsővidéki iskola.
Csak az egyik homlokzat négy ablaka sejteti a
tantermet, különben olyan, mint a falu többi
háza, ha már csak úgy a jellegét értem, mert a
helyi karakter azért megfinomult, leszűrt alakjában jelentkezik rajta. A másik, fehérre meszelt
ambitussal, olyan, mint egy kis nemesi k ú r i a ;
a nemes tudásnak, az oktatatásnak a háza vérből való rokona a szomszéd házaknak, de mégis
bizonyára az első és a legszebb a többi között,
mint ahogy illik is, mert hát a mester uram
lakja s oda jár bötüt tanulni a falu fiatalsága.
A harmadik erdélyi erdős vidéken épült, ahol
fa van bőven. Az egyik oldalon faszerkezetű
tornác, a másikon nagy faorom, szép, magas tető
koronázza a házat, de ez sem csupán az architektonikus hatás kedvéért történik, ki van az is
használva, ott van az óvónő és a tanító lakása.
És ha tovább nézzük e terveket, mindegyik
más vidék, más népesség karakterét mutatja, egyegy építészünk egyéni felfogásában.
Nagy haladás a művészeti politikánkban, épen
olyan nagyfontosságú, mint az általános kultúrpolitikában a népoktatás, amelynek szolgálatára
ezek az épületek létesülnek.
Ezek vannak hivatva terjeszteni az ízlést a
falu népe között, és ami fontos a dologban, ez
nem úgy történik, hogy idegen formákkal mételyezik meg a falu jellegét, hanem épen ellenkezően, az ott talált motívumokat megfinomulva,
a modern építészi szerkezetekhez idomulva, de
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mégis a saját formáikat adják vissza a népnek.
Mert a falunak az a lakója, aki házat épít,
már most megnézi a falu legszebb, vadonatúj
házát, amelyet a pesti úr csinált, s minthogy ő is
újmódit akar, a házát ő is olyanformán csinálja.
Ezelőtt a falusi ember, aki alig tette ki lábát
szűk pátriájából, szerette volna házát az iskola
módjára alakítani, amely előtte a modern, haladottabb építést jelezte. De a régimódi állami
iskola,"pazarló erős szerkezeti falával, ormótlan
nagy, de azért kihasználatlan fedélszéleivei aránylag sokba került, az építésnek azt a modorát
a mi parasztjaink kis anyagi erejükkel nem utánozhatták. Ezek a modern kis épületkék azonban
megtanítják, hogyan lehet a szerkezeteket olyképen alkalmazni, hogy minden csepp tér kihasználtassák, hogy hogyan lehet kis költséggel
szépen és ügyesen építeni. Tehát amellett, hogy
e kis iskolák az ő művészetüket produkálják, s
így konzerválják azt, másrészt a helyi viszonyoknak megfelelő olcsó konstrukciókra, szerkezeti
megoldásokra tanítják.
Ezt a nagy kultúrmissziót (mert e kis házak hatását lekicsinyleni valóban nem szabad) a kultuszminisztérium műszaki osztálya végzi. Amikor alig
több, mint egy év előtt ezt az osztályt felállították, Apponyi miniszter nem bürokratikus
munkában kifáradt, kiérdemesült hivatalnokokat,
hanem két-tetterős, és még fiatal embert, művészleikeket, a magyar népművészet rajongóit bízta
meg az osztály vezetésével és szervezésével, kik
magukat magukhoz hasonló s ugyanazt az ideált
szolgáló mérnökkarral kiegészítve, most céltudatosan haladnak a kijelölt úton.
Azok a művek, amelyeket itt a kiállításon
látunk, noha már dús eredményt, de azért mégis
csak a kezdetet mutatják. Örömmel látjuk, hogy
a minisztérium vezetői, Apponyi Albert miniszter és Tóth államtitkár lelkesedéssel karolták
fel Kertész K. Róbert műszaki tanácsosnak, az
osztály vezetőjének törekvéseit. Az ő kormányzásuknak nagyjelentőségű és hatású emlékei
lesznek ezek a kis épületkék.
Az állami iskolák nagy részét magánépítészek,
a fiatal építészgárda legjobbjai tervezték: Lechner Jenő, Warga László, Hikisch Rezső,
Medgyaszay István és Nóvák Imre aláírásait
látjuk. Nagy részét az iskoláknak azonban a műszaki osztály részéről Sváb Gyula készítette.
Mind gyümölcsei annak a buzgalomnak és fáradozásnak, mellyel a Magyar parasztház szerzői,
Kertész K. Róbert és Sváb Gyula a magyar
népművészet kincseit gyűjtögették.
Ügyes gondolat volt ez alkalommal kiállítani
egynéhány szemelvényt eme fölvételekből, amelyek mellesleg megjegyezve, valódi grafikai művek is, és Sváb Gyula építész-főmérnök kitűnő
előadóképességét és rajzkészségét dicsérik. így
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egyszerre látjuk művészetük termőföldjét és a
virágokat is, melyek abból fakadtak.
W.
— Damjanichné halála. Damjanich János
özvegye meghalt. A fehérhajú matróna hatvan
évvel élte túl férjének, az akasztófán megdicsőült
vértanúnak halálát. Az egész nemzet vele gyászolt azokban a szomorú napokban, most meg
az egész nemzet őt gyászolja, a magyar aszszonynak, a hű feleségnek példaképét. Legendás alak volt már életében a „nemzet özvegye",
bár itt járt-kelt közöttünk s megmérhetetlen
bánatára a szegények, az árvák, az elhagyatottak gyámolításában keresett enyhületet. A halhatatlan nagy magyar asszonyok Pantheonjában illeti meg hely ezt a nőt, ki miként férje,
szerb eredet volt, s mégis igaz magyar honleány tudott lenni. Emléke örökké él minden
magyar szívében.

— A népiskolai énektanítás főbb kérdései; Seprődi János kolozsvári ref. gimnáziumi
tanár úrtól a következő levelet vettük: Igen
Tisztelt Szerkesztő Űr! Nagyon szomorú dolog
volna, ha cikkem (A népiskolai énektanítás főbb
kérdései) minden hatás nélkül maradna a tanítóság között. Hatás vagy ellenhatás: mindegy,
csak foglalkozzanak a kérdéssel, mert enélkül
lehetetlen előbbre haladni. Örülök tehát, hogy az
első válasz megjelent, bár mindjárt ebben megtalálom azt, amire cikkemben is céloztam, s
amire egyáltalán nem volna szükség, de úgy
látszik, mégsem lehetünk el nélküle. Az egyoldalúság és szenvedélyesség érzik rajta, ami
különben a jelen esetben érthető is némileg.
Mivel ebben az ügyben az ország különböző részéből kaptam szóbeli és levélbeli értesítéseket
s tudomásom szerint többen is hozzá akarnak a
kérdéshez szólani, Szerkesztő úr engedelmével,
idő és hely megtakarítása céljából, majd az eljövendő válaszok végére hagyom a magam összefoglaló megjegyzéseit. Kérem Szerkesztő Urat,
hogy soraimat az érdeklődők tájékozása végett
közölni szíveskedjék. Kolozsvárt, 1909, november 26. Igaz tisztelettel Seprődi János.
— Jubileum. A csepeli állami elemi iskola
(ezelőtt 2, ma 9, január hótól kezdve 11 tanerővel) igazgatónője, Bender Sarolta, 25 év óta
fáradhatatlanul működik e községben, s nagyszerű sikereket ért el a magyar nyelv tanításában a helybeli németajkú leánykák közt. Páratlan ügybuzgalmát ünnepelte Csepel község állami
és róm. kath. tanítótestülete, a község elöljárósága és közönsége. A jubileum az állami iskolának e célra szépen feldíszített egyik tantermében folyt le, hol elsősorban Zettner Sebő esperes-plébános a gondnokság és tanfelügyelőség
nevében üdvözölte a jubilánst, majd egy YI. oszt.
leányka a jelenlegi, Fehér Erzsébet tököli áll.
tanítónő a volt tanítványok nevében köszöntötte
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s szép aranyórát adott á t ; Leszkovits
Gyula
községi jegyző az elöljáróság nevében arany tollat, végül Kelemen Viktor áll. tanító szép
beszéd kíséretében a kollégák részéről értékes
ezüst-emléktárgyat nyújtott át. Kis Mózes erzsébetfalvai áll. isk. igazgató a szomszéd község
tantestületei nevében, majd Tóth József nyug.
tanfelügyelő meghatóan emlékezett arról az időről, mikor még az ő vezetése alatt működött a
jubiláns. Délben az ünnepelt tiszteletére 50 terítékű ebéd volt.
— Pályázat a JÓ Pajtásra. Az OrszágosMagyar Iskolaegyesület
december
közepétől
kezdve érdekes ajándékban részesíti az ország
nemzetiségi vidékén levő 100 iskoláját. A Franklin-társulattól ajándékba kapott Jó Pajtás című
ifjúsági lap 250 teljes évfolyamát 100 ilyen
iskola növendékének küldik meg. Az ifjúsági
lapot a jelentkező elemi iskolák közül kiválasztott iskolák kapják egykét, esetleg három, a
magyar nyelv tanulásában a legnagyobb eredményt elért tanítványuk számára. A pályázatokat az iskolaigazgatóságok december 15 ig be
küldhetik az Országos Magyar Iskolaegyesület
igazgatóságához (Budapest, középponti városház,
félemelet 41. sz.).

— Az Apponyi Albert gróf és Tótli János alapítványra 5 koronát kaptunk Grottliárd
Sámuel (Bulkeszi) • ág. ev. tanítótól. Az összeget
elküldöttük a gyűjtőbizottság pénztárosának, Nagy
Lajos igazgatónak, Veszprémbe.
— Az Eötvös-alap részére Pap Zsigmond
h.-téglási ref. tanító lapunkhoz 3 koronát küldött.
Eljuttattuk az Eötvös-alaphoz.
— Szolgálati érem. Szép ünnep volt Talaborfalu községben, abból az alkalomból, hogy
Chodán László ottani gör. kath. kincstári tanítót
a közokt. miniszter a szolgálati éremmel tüntette
ki. Az ünnep istenitisztelettel kezdődött s az áll.
el. iskolában folyt le. Itt a Himnusz eléneklése
után Mihályi Gábor járási főszolgabíró meleg
szavak kíséretében tűzte fel a kitüntetett mellére az érmet. Az iskolaszék részéről Kimák
Sándor esp. lelkész, a kollégák részéről Barna
János, a volt tanítványok részéről pedig Román
Iván hitelszövetkezeti pénztárnok üdvözölték.
Ezután Gabonyi Valika áll. isk. IV. o. tanuló
az összes tanulók, Daruda János gör. kath. hitf.
isk. V. oszt. tanuló pedig a jelenlegi tanítványok
nevében köszöntötték fel ősz tanítójukat. Chodán
László meghatottan mondott köszönetet a nem
várt kitüntetésért és ünneplésért. Már 46 éve
működik a tanítói pályán s ezt mind Talaborfalun töltötte el. A község legöregebbjei is az
ő keze alól kerültek ki. Nem is csoda, ha a
község öregje-apraja szeretettel veszi körül. Az
ünnep a szózat eléneklésével végződött. Délben
az ünnepelt házánál 40 terítékű ebéd volt.

LAPJA.

19

— Adomány. Porse Vilmos beresztóczi áll.
isk. igazg.-tanító a lapunkban közölt versének
tiszteletdíja fejében járó 5 koronát a Magyarországi Tanítók Árvaháza karácsonyfájára ajánlotta fel. Az adományt illetékes helyre juttattuk.
— Sajtóhiba. Lapunk 47. számának Iskolai
Dalgyűjtemény
c. cikkében Engesszer
Mátyás
neve Engemer-nek közöltetett, mit ezennel helyreigazítunk.

— A tanítói lakások házadómentessége.
(Közigazg. bírósági határozat.)
Az 1868. évi XXII. t.-cikk 2. §-ának i) pontjában
a „tanítói lakások"-ra megadott állandó házadómentesség nemcsak a néptanítóknak, hanem a
felsőbb iskolák (gimnáziumok, theológiai tanszékek,
jogakadémiák és hasonlók) tanárainak lakásul
bérfizetés nélkül átengedett s illetőleg erre a
célra ki nem bérelt lakhelyiségekre is kiterjed.
így határozott a közig, bíróság 1908. évi
20.141. P. szám alatt kelt következő ítéletében:
Ő Felsége a király nevében a magyar királyi
közigazgatási bíróság a d-i ref. egyháznak házadóügyet, melyben a d-i királyi pénzügyigazgatóság
1905. évi október hó 22. napján 25.787. szám
alatt, s a D. szabad királyi város közigazgatási
bizottság 1905. évi december hó 5. napján 689.
szám alatt határozott, a magyar királyi államkincstár képviseletében a királyi pénzügyigazgató
által beadott panasz folytán 1909. évi március
hó 3. napján tartott nyilvános ülésben tárgyalás
alá vévén, következőleg ítélt: A magyar királyi
közigazgatási bíróság a királyi pénzügyigazgató
panaszának helyet nem ad. Indokok: A királyi
pénzügyigazgató a kincstárra nézve sérelmesnek
tartja a panasz tárgyává tett határozatnak azt a
rendelkezését, amelyben kimondatott, hogy a d-i
ref. egyház tulajdonát képező s tanári lakások
céljaira használt házak az 1868. évi XXII. t.-cikk
2. §-ának i) pontja értelmében adómentesek, és
azt vitatja, hogy az idézett törvényhely csak a
tanítói lakások adómentességét állapítja meg, a
tanítók alatt pedig csakis a néptanítók, de a
tanárok nem érthetők. Az 1868. évi XXII. évi
t.-cikk 2. §-ának i ) pontjába fölvett „tanítói
lakások" kifejezés ugyan amellett szól, hogy a
törvényhozás csakis ezek természetbeni lakásaira
nézve kívánta az adómentességet biztosítani, de
miután a magyar királyi pénzügyminiszternek
1869. évi 31.682. számú rendelete alapján, amely
a magyarországi kegyesrendiek tanító-tagjainak
— akik középiskolai tanárok — lakásait az idézett törvény alapján adómenteseknek mondotta
ki, általános gyakorlattá vált az a felfogás, hogy
a tanítói lakások alatt a közoktatás körében
tanítással foglalkozó egyének lakásai értendők,

20

NÉPTANÍTÓK

LAPJA.

48.

SZÁM.

ezt a szegény, elárvult népet vezessék, s csak halni
jőnének haza, de ez az ottmaradás súlyos megpróbáltatás elé állítja: fel kell venni az osztrák állampolgárságot. Most már attól félnek, hogy itthoni barátaik,
kollégáik hazafiatlansággal vádolják meg, sárga-fekete
renegátoknak bélyegzik meg önöket, hisz' már nyári
itthonlétük idején is sokszor hallottak eféle „hízelgéseket". Hát bizony súlyos feladat előtt állanak, de
mi, bár nagy felelősséggel jár, azt tanácsoljuk önöknek : kövessék saját érzésüket, s ha ez az érzés azt
diktálja önöknek, hogy egész életüket egy igazán
hazafias ügynek szenteljék, ne törődjenek a „barátok"
véleményével. E lap szerkesztőjének kétszer volt alkalma hosszabb időt tölteni a bukovinai székely testvérek között, s ha valaki, ő kellőképen tudja értékelni:
mily szép dologra vállalkoznak önök. Aki erre vállalkozik, különb magyar sok ezer magyar állampolgárnál,
ki itthon él, de semmit sem tesz hazájáért. Ha aztán
dicsőségesen bevégezték missziójukat, hazajőnek meghalni. De szép gondolat! Maradjanak ott. — Sz.
(Éjszakában.) Nagyon szép. — M. (A népiskola igényei
és költségei.) Sorra kerül. — F. (A magyar nyelv sikeres
oktatásának föltételei.) Szintén. — Egy a sok köziil. Sok
megszívlelendőt mond el. Hacsak lehet, a megfelelő
símítással, sorát ejtjük. — T. S. (Epigrammák,
gnómák.) Sorra kerülnek. — N. (Intelem stb.) Nem
bíztatjuk. — R. (Otthon.) Ne tessék meggyanúsítani a Múzsát: verse a bizonyság, hogy nem csókolta homlokon. — E. R. (Emlékezzünk.) Az alkalmi
strófák későn jöttek. — M. J. M. (Eger.) A verselés
elemeivel sincs tisztában. — Bokor. Sem ritmus, sem
gondolat nincs a verseiben. — Porosz. Prózája kellemesfn folyik és reméljük, hogy hamarosan tud nekünk
valót is írni. A vers nagyon gyönge. — K. J . (Ősz
az idő.) Jó iskolai dolgozat. Nincs benne hiba, de
művészet sincs. — Cs. Gy. (Hiába volt!) A forma
külsőségei iránt van érzéke, de a kifejezés világossága,
egyszerűsége, ereje hiányzik verséből. — É. F. (A.
emlékének.) Ezt a nehéz versformát nem bírja meg.
Nagy gonddal, sőt kínnal szedi össze a csengő rímeket s ez megtagyaszt minden igazi érzést. — M. (A
magyar nép művészete.) Jóindulatú, de kissé zavaros
visszhangja e cikkecske Kántor Miháy költői és magyarSzerkesztői üzenetek.
lelkű szép levelének. Nincs szükség itt semmi külön
„útbaigazításra". Aki azt a levelet elolvasta: tudja,
Többeknek. Többször megüzentük már s ismételten mit csináljon, csak kövesse magyar lelke sugallatát.—
üzenjük, hogy a Benedek Elek által az Orsz. köz- N. P. (Intelem.) A vers gyönge ; hogy más irányban
művelődési tanács megbízásából szerkesztett Fel- több sikerrel próbálkozhatik-e, igazán nincs módunkolvasások című könyv egyelőre nem kerül könyv- ban megállapítani. — H. V. V. (Megfagyott virágok.)
árusi forgalomba, de minden tanító, ki felolvasá- Egyszerűen, közvetlenül ír, s ez nagy szó, mert annyit
sokat tart, ingyen kapja meg a Tanácstól (IV. ker., jelent, hogy elkerülte a dilettánsok közös hibáját. Csak
Ferenciek-tere 3. sz.), ha kérésével hozzá fordul. — az íróművészek erénye, valami eredeti szín és zamat
K. (Léva.) Lapunk 47. számában (Irodalom és művészet) hiányzik munkájából. Talán megjön még az is. —
ismertettük az Iskolai ünnepeink c. folyóiratot. Más P. (Családomért stb.) Színtelen, sablonos versek. efajta vállalatot nem ismerünk. — Istensegíts. For- K. H. E. (A rosszfiústb.) Elcsépelt, vázlatosan odavetett
duljon a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamará- témák. Ezeket már csak igen nagy művészettel lehetne
hoz. Ez foglalkozik székely fiúknak iparospályán való élvezhetővé tenni. — Sz. I. A Lombod alatt. .. kezelhelyezésével. Általa talán elhelyezhet bukovinai detű népdal-imitáció nagyon gyenge. A másik vers
székely fiúkat is. — If. J. (Ipolyság.) Nagyságos cím formája, hangja ígér valamit. — Váraljai. Még mindig
illeti meg. — N. (Zalabér.) Ladányi Miksa, Budapest, sok a zeneietlen, darabos sor a verseiben. — Homo
Damjanich-utcai elemi iskola. — K. Himen-híreket novus. Sorra kerülnek.
nem közlünk. — B. (Népszokásaink.) Rajta leszünk,
hogy karácsony táján közöljük. — Tanácstalanok.
fHadikfalva.) Az önök levele igen érdekes, méltó a
legnagyobb figyelemre. Leírják, hogy a bukovinai
Tartalom: A műegyetem ünnepe, (—ó—.) —
magyar községekben csak néhány évig maradnak a
tanítók s az örökös változás miatt sokat szenved a Az elemi iskolai testnevelés. Bognár Károly. —
tanítás, s a nép is akkor veszti el a tanítót, mikor A hannoveri tanítók kongresszusa és kiállítása. Nagy
már megszerette az ő jóban-rosszban osztályosát, László. — Magyar Adria. Lasz Samu dr. — Tanítók
tanácsadóját. Önök hárman most nehéz, nagyon nehéz tanácsadója. — Szépirodalom : A kerek asztal melválasztás előtt állanak. Ott maradjanak-e, végezzék-e ott lett. Nil. — Virághervadás. Kakas Irén. — Egyesületi
a nagyfontosságú nemzeti missziót, vagy kövessék elő- élet. — Könyvesház. — 100 koronás aranyérmék. —
deik példáját s hazajöjjenek. A szerkesztőtől kémek
véleményt. Ugyanis szívesen ott maradnának, hogy Szemléltető-eszközök szemléltetése.— Hivatalos rész.—
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.

és miután a törvényhozás, — bár ezen általános
gyakorlatról tudomással kellett bírnia, az 1870.
évi LI. t. cikkben azzal szemben állást nem foglalt és így hallgatag eme gyakorlatban nyilvánult
felfogást helyesnek fogadta el, végre miután
azóta is a gyakorlat általában a törvénynek ezen
kiterjesztő magyarázata szerinti értelmezését fogadta el, és a törvénynek ezen kiterjesztő értelmezését a pénzügyminiszter által 1907. évben a
képviselőházhoz benyújtott és a házadóról szóló
törvényjavaslat sem szorítja, illetőleg változtatja
meg, sőt azt „a nyilvános iskolák tanítóinak és
szolgaszemélyzetének természetbeni lakásai" kifejezéssel kibővíti, a kincstár képviseletében a
királyi pénzügyigazgató által előterjesztett panaszt
figyelmen kívül kellett hagyni.
— Halálozás. A népoktatás három régi érdemes bajnokának elhunytáról vettünk hírt e héten.
A székesfővárosban elhunyt Tanos Imre nyug.
igazgató és Cserhalmi Ferenc igazgató, a vidéken,
Mány fehérmegyei községben Darabos Lajos
nyug. gárdonyi tanító. Tanos Imre 48 évig volt
a népoktatás lelkes katonája, Cserhalmi Ferenc
39 évig, Darabos Lajo3 42 évig. Tanos
és
Cserhalmi méltán tisztelt és szeretett tagjai voltak a székesfővárosi tanítóegyesületnek s haláluk
őszinte részvétet keltett a társadalmi körökben
is. Darabos Lajos elévülhetetlen érdemeket szerzett azzal, hogy esztendőkön át vitte falujába a
budafoki gyermekeket s tanította őket magyar
szóra, csepegtette beléjük a magyar érzést. Áldott
legyen a jó öregek emléke.
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK.
Rovatvezető:

I PAEDAGOGIA. IRODALOM.
A lélek működéseiről.
írta:

Székely

György

dr.

(Harmadik közlemény.)

A figyelemre irányuló mesterséges hatásokról és
az elfáradásról.
A figyelem tanában még egy sajátságos
vonásra kell rámutatnunk. Rendesen úgy
beszélünk a szórakozottságról, mint a figyelemnek merőben ellentétéről. De a közönséges értelemben vett szórakozottságnak két
nemét kell megkülönböztetnünk. Akinek a
figyelme ide-oda szökdécsel, majd erre, majd
amarra a tárgyra irányul gyors váltakozásban, semmit sem ragad meg becsületesen, a
beszélgetést nem tudja követni, minden koncentráció nélkül olvas, stb., az ilyen szórakozott, rossz értelemben véve a szót. Az ilyen
szórakozottság zilált zavarossághoz vezet és
ha állandóan tart, végül félmüveltségre, felületességre \ ezet.
De rendesen szórakozottnak szoktunk mondani olyan embert is, aki figyelmét oly erővel irányítja egy meghatározott pontra, hogy
más egyéb benyomások és események iránt
teljesen érzéketlenné válik, nem veszi észre,
ami körülötte történik. Közmondásszerü a
tudósnak vagy a tanárnak a szórakozottsága,
akinek figyelmét valamely probléma foglalván
le, a hozzáintézett kérde'sekre a legferdébb
feleleteket adja, este jó reggelt köszön, stb.
Ez a szórakozottság azonban a legintenzívebb
figyelésnek az eredménye s mint ilyen hasznos lehet és a figyelem tudatot szűkítő hatásának természetes következménye. Az ilyen
intenzív figyelmet az érdeklődés, vagy valamely hatalmas szenvedély szüli. A közönséges
életben is beszélünk a szórakozott szerelmesről, vagy arról, hogy a szerelem vakká tesz.
Jól jegyzi meg erre Höffding, hogy igen,
vakká tesz, de csak azért, hogy bizonyos
irányban annál élesebbenlátóvá tegyen. A szerelmes csakugyan nem látja szerelmesének
hibáit, fogyatkozásait. Míg annak, ki iránt
közönnyel viseltetünk, a jó tulajdonságait sem
vesszük észre. Első cikkünkben a figyelemre
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vonatkozólag kifejtettük annak élettani feltételeit és megállapítottuk, hogy a figyeléssel
párhuzamos a nagy agykéregnek a működése
ép úgy, mint ahogy a szórakozottságnak biológiailag a reflex-ingerlékenység felel meg.
Mindaz tehát, ami a homlokkéregnek tevékenységét akadályozza vagy megszünteti, a gátlást
is csökkentvén, az izgékonyságnak a fokát emeli
s így az asszociációk játékának, a szórakozottságnak kedvez, de ellene működik a figyelemnek.
Lényegében három módja van annak, hogy
a reflex-ingerlékenység növekedjék a figyelemnek a kárára és a szórakozottság javára: 1. a
nagy agynak mesterséges eltávolítása; 2. annak bizonyos mérgekkel való bénítása és 3. az
elfáradás, mely szintén bénítva hat a nagy
agykéregre.
Az első az élettani laboratóriumokban állatokon végzett kísérleteinél fordul elő. A kisebbf o k ú bénulást okozó mérgek alatt leginkább a
tea, kávé és az alkoholnak hatását értjük. Ennek
a hatásnak a tudományos felderítése a gyakorlati életre nézve is igen fontos, mivel ezek
nemcsak a felnőtteknek, hanem az ifjaknak is
mindennapi élvezetei közé tartoznak.
Sajnos, eddigelé majdnem Kräpelin heidelbergi elmeorvos az egyedüli, aki ezzel a kérdéssel kísérletileg foglalkozott. A teáról kimutatta, hogy az úgy az érzéki benyomásoknak a felfogását, mint a képzeteknek a kapcsolódását jelentékenyen megkönnyíti, míg
általa a mozgásoknak a kiváltása látszólag
nem gyorsul. Ez utóbbi a mozgásokra vonatkozó tételét később úgy módosította, hogy
h a b á r a mozgásoknak a centrális kiváltása
nem történik is gyorsabban, de az izmokra
gyakorolt hatásánál fogva az izommozgásnak
a kiváltása, amely az alacsonyabb központokban megy végbe, gyorsíttatik.
A kávénak a hatása lényegében megegyezik a teáéval.
Az alkohol azonban, Kräpelin szerint, épen
ellenkező hatást gyakorol: mindenféle lelki
folyamatot megnehezít. Lassítja az asszociációt
is, azon egyetlen kivétellel, hogy a külső
érintkezési asszociációknak (hasonló hangzás,
szójátékok, rímek) nagyon kedvez és ezeket a
külső kapcsolatokat gyorsítja is. Ellenben az
összes mozgásokat
megkönnyíti
és ezen
könnyebbség nem az izmokra gyakorolt hatáson alapszik, mint a teánál, hanem a moz-
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gási impulzusoknak gyorsabb centrális kiváltásán. Az alkohol csak a közvetve mondott
komplex-3zavak betanulásánál hathat kedvezőleg (pl. hangos tanulás), amennyiben bár nem
a hangképek szenzórikus befogadását, hanem
a beszélt, a hallott szónak motorikus begyakorlását könnyíti meg és így e másodikkal
az azzal összekapcsolt első folyamat is nyer
könnyüségében.
A hang-asszociációk könnyítése, amelyet az
alkohol eszközöl, ugyancsak a mozgásképzetek
reprodukciójának könnyítésén alapszik, amelyekkel a szósorok szorosabban vannak összekapcsolva, mint a hallásképzetekkel. (így van
ez Kr'ápelin szerint a legtöbb embernél.) így
pl. sokan egy költemény elmondásánál megakadnak, de rögtön folytatni tudják, ha az
egészet elülről kezdik mondani, tehát ha a
mozgásoknak a sorát ismétlik, míg azt az
eredményt nem érik el, hacsak halkan futják át a sorozatot.
A kísérleteknek ezen eredménye megegyezik
a közönséges megfigyeléssel. A mérgek mindkét
neme, tea és kávé egyfelől, az alkohol másfelől,
a felnőtteknek bizonyos körülmények között
jó szolgálatot tehetnek. Aki szepegő, félénk
f(akinek „lámpaláza" van)] az kis adag alkohol
bevétele által motorikus impulzusait erősíteni
fogja és lelki életének nem épen az előtérben
levő egész tartalmát épúgy, mint némely elhatározását gátló aggodalmát háttérbe fogja
szoríthatni, tehát elébb fog jutni a cselekvéshez. Egy kirdpárbajnál például kis adag alkohol használata célszerű és helyes, mert az agy
motorikus ingerei gyorsabban kiváltódnak.
Az alkohol közelebbi hatására nézve tipikus
az, hogy egy lelki betegséget az ú. n. helyfélel^jamfit gyógyítják vele, mert így könnyebben
sikerül a gyötrő rohamok fellépését megakadályozni, ezáltal a betegnek elvesztett önbizalmát visszaszerezni és így a lelki betegség
rendszeres kezelésére a talajt előkészíteni. Aki
ellenben szellemileg fáradt, annak a tea és
kávé képzeteinek felébredését és gyorsabb befolyását segíti elő, amelyek aztán a figyelem
által való megragadás számára kínálkoznak és
ily módon ismét magát a figyelmet mozdítja elő.
A gyermekeknél azonban a mérgeknek mindkét nemét kerülni kell, nem tekintve az ezzel
járó egészségbeli veszedelmeket, már csak magáért a figyelem kedvéért is. Mert az alkohol,
mint a felnőtteknél, úgy itt is minden intellektuális folyamatot megnehezít, így a figyelmet is.
Az alkohol szellemi életünkben a figyelem"" nek ép az ellenkezőjét, a képzelet játékát, a
szórakozottságot („Jdeeiiflucht") idézi elő és
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bár a mozgási impulzusok kiváltásának gyorsítására igen alkalmas, azért a lelki és testi
erők emelése csak látszólagos. Az alkoholisták,
különösen a fizikai munkát végzők ezért szeretik különösen annyira az alkoholt, nem tudván, vagy nem törődvén azzal, hogy az élénkség, az energia-növekedés csak ideig-óráig tart,
mert az alkohol túlságos, vagy gyakori élvezete, amellett, hogy az élénkség után hatalmas
gyengeség, levertség következik, nemcsak a
testi szervezetre hat roncsolólag, hanem a szellemi élet tompulását is maga után vonja.
Kemény Zsigmond báró regényíró későbbi
éveiben, ha dolgozott, minden órában kávét
ivott. De meg is adta az árát: későbbi éveiben
elmebeteg, élőhalott lett.
A tea és a kávé az associációknaknagyon is
gyors játékát és repülését idézhetik elő, de
a mellékes képzeteknek mellőzésével egyúttal
a lényegeseknek, a fontosaknak a megragadása
is lehetetlenné válik.
Ha az alkohol és más orvosi szerek bénítólag, a tea és a kávé túlingerlően hatnak,
egy másik ténvező mindig bénítólag hat a
nagy agykéregre és kedvezőtlen a figyelemre.
Ez a tényező a megromlott, a kilehelt szénsav
folytán használhatatlanná vált szóbalecegő.
A nagy agykéreg annál jobban dolgozik,
mennél élenydúsabb a hozzá jutó vér. Oly
mértékben csökken munkaképessége, amilyen
mértékben kevesebedik az oxigén és növekszik a szénsav a vérben. A nagy agykéregre
igen nagy méreg a szénsavas szobalevegő. És
épen ezen a tényen alapszik az iskolai higiénia
azon szabálya, hogy egy-egy tanteremben minél kevesebb gyermeket tanítsunk és minél
gyakrabban szellőztessünk.
Az

elfáradás.

Amint a megromlott szénsavas levegő, épúgy hat az agyvelőnkre az elfáradás. Az
általánosan elismert és érvényes elmélet szerint az sem más, mint mérgezés, amit a testi
vagy szellemi munka által a bomlási termékele
lassú felhalmozódása idéz elő. Ezek tehát az
idegeknek és az izmoknak a működéséből származnak. A bomlási termékek lassú mérgezést
idéznek elő, míg az alkohol az adagok erőssége szerint gyorsan, lökésszerűen hat.
Általában ismeretes, hogy az elfáradás a
testi és a szellemi munkát, a figyelmet egyaránt megnehezíti, végül lehetetlenné teszi.
E kérdést kísérletileg először
Bettmann
tanulmányozta felnőtteken. A figyelmetlenség
pszichológiai tényezői között az elfáradás a
didaktikára nézve a legfontosabb, mert ez ellen
már nem oly könnyű védekezni, mint a rossz
levegő és a többi külső veszélyekkel szemben.
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Míg az elfáradásra nézve pontosabb kísérleti
adatok nem állanak rendelkezésünkre, nem
marad más hátra, — minthogy a közvetlen
megfigyelésből és tapasztalásból ismeretes alapelvekhez tartva magunkat — alávetjük magunkat a következő tényeknek: a) a szünetek
kívánatosak; b) a fiatalabb növendékek könynyebben elfáradnak, mint az idősebbek; c) a
szemléltető tárgyak és a kézügyességiek kevésbé erőltetnek meg bennünket, mint az elvont
gondolkodást kívánók és végül d) a délutáni
tanítás alkalmatlan a különösebb szellemi
munkára.
Mindazok, akik eddig a fáradtság mérésével
foglalkoztak, megegyeznek abban, hogy a fizikai
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A Griesbach-féle uesthesiométeres és a
Mosso-féle ergografos vizsgálatok fiziológiai

irányúak.

Vannak ezeken kívül még pszichológiai
módszerek is. Ilyen pl. a
Kräpdin-Oehrenféle „folytatólagos" módszer, melynek lényege
abban álJ, hogy a kísérleti személyekkel pl.
5 perces darabokban szellemi munkát (pl.
összeadást, vagy egy idegennyelvű szöveg a,
vagy o, vagy bármely betűjének aláhúzását)
végeztetünk. Ezekben főleg a „hibaszám" a
mérvadó.
Ilyen és lényegében megegyező kísérleteket
végzett Burgerstein is, aki oly feladatokat
adott a gyermekeknek, melyek mindegyikének
megerőltetés képtelenné tesz a szellemi munkára a megoldása ugyanaunyi ideig, pl. legalább
és hogy ezért a tornaórát két tanítási óra közé 10 percig tart. A munkálatok hibáinak a
ékelni nem szabad. Ez azonban az eddigi száma jelzi azután az elfáradás fokát.
pedagógiai tapasztalatnak teljesen ellentmond.
Ebbinghaus kombinációs módszere (kiegéAz elfáradás okát és az elfáradás megmérését szítő módszer) abban áll, hogy a tanulóknak
különösebben Kröpelin, Schiller, Griesbach, oly összefüggő olvasmányt adunk, melyből
P. Kemsies, Wagner Ebbinghaus, Burgerstein, az egyes betűk, szótagok, vagy szavak hiányozolasz Mosso és még Salzmann tanulmány ózták. nak. Ezeket kell a tanulóknak kiegészíteni.
Wagner (Darmstadtban), Griesbach és Kemsies A kifáradással csökkenni fog a kombinatív
szerint a testi és szellemi elfáradás a bőrfelület képesség, de növekszik a ki nem pótolt, vagy
érzéketlenségében nyilvánul. Ezért ők az el- helytelenül kiegészített hiányok száma.
fáradást, mint a figyelem lankadását az ember
Mindezen vizsgálatok azonban a figyelem
bőrfelületén, még pedig a test különböző helyén, természetének és változékonyságának követa köztakarón a tapintókörök nagyobbodásából keztében biztos eredményt a pedagógia számérték, az ú. n. tapintókörző, vagy aesthesio- mára alig adnak.
méter segélyével. (A tapintótestecsek a bőrfelüMeg kell azonban külön emlékeznünk e
leten, a test különböző részein egyenlőtlen helyen RanscJiburg Pál dr. (Bpest) hazánkfiáról,
sűrűségben vannak. Ezért különböző az a aki e tekintetben szintén igen értékes kutatátávolság is, mely szükséges ahhoz, hogy két sokat végzett pszichológiai
laboratóriumáfinom érintést két külön érzésként fogjunk ban. Vizsgálatairól „A gyermeki elme ép és
föl. A nyelv hegyén 1, az ujjak hegyén 2, az rendellenes működése, egészségtana és védelme"
ajkakon 5, a kézháton 31, a hát közepén című munkájában számol be.
68 mm. Természetes, hogy gyakorlat által e
Ranschburg szerint a gyermek figyelme a
távolságok kisebbíthetők.) Bár a figyelem lan- nap folyamán ingadozásokat mutat. „Leginkább
kadásának mérésére e módszer alapelve két- csökken a figyelőképesség d. e. 11, és d. u.
ségkívül helyes, de egyszerűsége mellett is 2 óra között. De ezenkívül a figyelem az év
igen sok hibát és tévedésforrást rejt magában. folyamán is bizonyos hullámszerű emelkedéseMert igaz, hogy az aesthesiométer azért mutat ket és sülyedéseket mutat: a legnagyobb márkét pont helyett egyet, mert a bőrfelület a ciusban, a legkisebb júliusban. Ez az eredmény
szellemi munka miatt érzéketlen, de az is igaz, módosul még a földrajzi fekvés szerint is. Felhogy egy pontot érzünk akkor is, ha a tapintó- tűnő az az egybehangzó vizsgálati eredmény,
körző egyik hegye olyan ponti a esik, ahol hogy a nyári hónapokban, midőn a szellemi
tapintótest nincsen.
energia (márciustól júliusig) csökken, az izomMosso turini tudós ezekkel ellentétben a erő feltűnően növekszik. A leányok figyelmi
szellemi munka által a testben kiválasztott energiája általában jobb, mint a fiúké, főleg
méreganyagoknak az izmokra gyakorolt hatását a 11—12 éves korban. A figyelőképesség a
mondja az elfáradás okának. Ezért használ ő korral egyenletesen nő a 13 ik évig. Ekkor
ergografot ( = izommérőt). Mosso vizsgálatai zavar áll be. A figyelem ernyedéséből eredő
azonban rendkívül fáradságosak, nagy gyakor- tévedéseknél nagyobb mértékben érvényesül a
latot és sok időt követelnek meg. Leuba kü- képzelő erő hatása a leányoknál; a fiúk négylönben is már bebizonyította, hogy az ergog- szeresen múlták fölül a leányokat az észlelraosf mérés nem mutat kétségtelenül megbízható teknek hű visszaadásában.
eredményt.
A figyelem hullámzatos működés, tetőpontját
49*
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A tragédia nyelvéről már többször emlíátlag minden 2—2V» másodpercben, vagy ez
időnek sokszorosaiban éri el. Vagyis a figye- tettük, hogy a szótár fele ki volt zárva belemnek napi és évi, de minden percben több- lőle ; a finom kifejezések, körülírások hosszaször hullámzó ingadozásai vannak . . . Ezen dalmassá, üressé, színtelenné tették a dialógot.
ingadozásokat nem tekintve, a figyelem bizonyos Egyformán beszélt e darabokban Attila és
idő múlva, mely egyénenként változik, kifárad Agamemnon, Saul és II. Mahommed. Mulatságos
Legouvé
s végül teljesen megtagadja a szolgálatot. A ; és jellemző példája a körülírásnak
figyelem e viselkedését különösen Kräpelin \ négy sora a IV. Henrilc halála c. tragédia
és iskolája kísérte figyelemmel. Kiderült, hogy IV. felvonásából, amit szószerint való prózai
a figyelem munkája eleinte emelkedő, majd fordításban idézünk: „Akarom végül, hogy a
sülyedő görbe vonal alakjának felel meg. A nyugalom számára kijelölt napon a szerény
szellemi munka két főtényezője jő itt tekin- kunyhók munkáslakója, az én jótéteményeim
tetbe: a gyakorlékonyság és a fáradékonyság. révén, kevésbbé szegény asztalán lásson egyHa a p i h e n t egyén megfeszített
figyelemmel néhány olyan ételt is, ami a jómód számára
kezd dolgozni: a figyelem feszültsége pár perc van fenntartva." Ha a „nyugalom számára
múlva ernyed, hogy azután a beálló gyakorlé- kijelölt nap" helyébe az egyszerű vasárkonyság folytán ismét emelkedjék. Az elért napot tesszük, a „szerény kunyhók munkáslendület révén a figyelem némi ingadozásokkal lakója" helyébe parasztot és így tovább,
megmarad az emelkedés tetőpontján, míg a rájövünk, hogy ez az egész difeció azt az isfáradtság egyre inkább jelentkezik s az egy mert mondást ereszti hosszú lére: „akarom,
vagy több órai manka multán beáll a teljes hogy vasárnap minden parasztnak tyúk főikifáradás, melyet rendszerint egy újabb erőfeszí- jön a fazekában." De ezt a klasszikus t r a tés szülte emelkedés előz meg . . . Az izommun- gédia nem idézhette szószerint. Corneille erekára nézve is érvényesek a kifáradás törvényei. jét, Racine finomságát pedig nem tudták ebbe
Fontos azonban tudnunk, hogy maga az izom- a finomkodó nyelvbe belevinni.
szövet a kifáradást igen könnyen bírja és kiTermészetes, hogy ez elvénhedett, ú j erőkheveri, m í g az idegállomány nehezen fárad,
től nem támogatott irány ellen reakciónak
de ha kimerült, akkor csak nagyon nehezen
kellett fellépni. Ez a reakció volt a romantika.
és igen lassan tér magához. (R. munkájának
A romantifea, legrövidebben kifejezve, a szív
138., 139. lapján 1. bővebben.)
küzdelme volt az ész ellen. Első harcosa, —
tudtán kívül — Jean Jacques Rousseau volt,
akinek óriási része van abban, hogy a müveit
A klasszikus és romantikus dráma. emberiség a hideg, általános eszmék helyett
egyéni érzésekkel kezdett foglalkozni. Az iroírta: Benedek Marcell
dr.
dalmi formák megváltoztatása érdekében, mint
(Negyedik közlemény.)
*
már láttuk, szintén a XVIII. sz. végén kezdett harcolni Diderot.
A klasszikus tragédia a XVIII. század véA kedélyek ismét vissza kezdtek fordulni a
gén és a XIX. elején a tökéletes kimerültség
vigasztalan képét mutatta. A költői véna he- megvetett keresztyénség felé. Chateaubriand
lyét egészen elfoglalta a nagy mintaképek munkái (René, Atala, A keresztyénség szelleme,
iskolát, sőt ennél t ö b b e t : közüres, lélek nélkül való, sablonos másolata. Az A martyrok)
A. de
epigonok azt hitték, hogy Corneille és Racine hangalatot teremtettek. Lamartine,
Vigny, Victor Hugo lírai költeményeiben a
mesterségét meg lehet tanulni. Követték a
müveikből levonható szabályokat és nem látták Chateaubriand által megütött vallásos hang
be, hogy ezzel még semmit sem értek el, sőt rezgett tovább. Nem késhetett már a műolyan bilincseket raktak magukra a hármas vészet formai felszabadulása sem.
egység szigorú törvényében, hogy szerény teA romantika első harcosai németföldre menhetségükkel lehetetlen a magasban szár- tek tekintélyekért, holott fordulhattak volna
nyalniok. A XIX. század első negyedében Diderothoz is. De sokkal ismertebb volt még
rengeteg tragédiát írtak, de ezek közül egy Franciaországban is az a harc, amit Lessing
sem élt sokáig. Voltaire hatása alatt merész- a franciákkal s a francia klasszikusokat kökedtek már nemzeti tárgyú vagy exótikus vető Grottscheddel folytatott. Lessing, a harc
vidékeken játszó darabokat is írni, de egyéb hevében megbocsátható hevességgel és túlzás„haladás" nem történt. Népomucéne Lemercier, sal, ragyogó stílusának hatalmas erejével táki maga is vagy egy tucat klasszikus tragé- madta meg a Hamburgi dramaturgiában {1767)
diát írt. fölényes biztossággal állította össze a klasszicizmus alapelveit, követőinek (Voltaire)
a tragédiaírás 26 s;abá!yát és — komolyan munkáit és példányképül Shakespearet állította
hitte, hogy ennyi elég az üdvösségre.
az írók elé.
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Shakespeare valóban feltámadt Németországban a XVIII. század utolsó harmadában és
Goethe (Götz von Berlichingen c. darabjában,
1773) maga is követői közé szegődött egyidőre. Még nagyobb volt Shakespeare hatása
Schillerre és a tulajdonképeni német romantikusokra. Nem tartozik tárgyunk keretébe e
hatás részletes rajza, de meg kellett említenünk, mert a németektől kaptak ösztönzést
a franciák is a felszabadító küzdelemre. A német romantika is, mint a francia, inkább formai felszabadulást köszönhet Shakespearenek,
mint lényeges eredményeket. Shakespeare lélektani rajzát sem egyik, sem másik nem tudta
eltanulni; hatalmas, pathetikus nyelvét, realizmusát követni próbálták, de követői a legtöbbször csak bombasztikusak lettek.
A romantika elméletének leghíresebb ki fejtője, August Wilhelm Schlegel, 1808-ban a
bécsi egyetemen tartott előadásaiban (Drámai
művészetről és irodalomról) szintén megtámadja
a francia tragédiát. Szerinte Franciaországban
minden művelt ember az anyatejjel szívta magába Boileaut és védelmezi a konvenciókat. A
franciák összetévesztik a fenségest a hidegséggei. Ennek főoka az alexandrinus és a körülíró
stílus. A tragikus pszichológiát korlátok közé
szorítják az illendőség szabályai. A görög trag.
o dia fátuma már nincs mego a franciában:'
a keresztyén gondviselés még nincs : szóval
nincs világnézetük. A történelmet meghamisították, modern korba pedig nem mernek átlépni.
Tümadja a confident alkalmazását is. Végül
vázolja, hogy milyennek kell lennie a romantikus drámának. Szabad a mindennapi élet
nyelvét a nemesebbel ugyanannak az alaknak
a szájában is keverni; szabad keverni a tragikus és komikus elemeket (pl. udvari bolond
alkalmazásával); ajánlja a történeti hűséget,
anélkül, hogy annak a kosztümök hűségében
kellene állnia és Shakespearet ismeri el a
dráma első, legfőbb mesterének. Konklúziója,
hogy a németek írjanak igazi német darabokat, saját történetükből.
Madame de Staél (1766—1817) a francia irodalom egy igen érdekes alakja, A. W . Schlegel
kalauzolása mellett utazgatott néhány évet
Németországban és Németországról c. könyve
(1810) először ismertette meg ezt az országot
közelebbről a franciákkal. Könyve irodalmi részével, azt mondhatjuk, megalapította a francia romantika öntudatos elméletét. Gondolatai
egyébiránt Chateaubriand és Schlegel bélyegét
viselik magukon. 0 is konstatálja a franciák
roppant ragaszkodását a hagyományokhoz. Vitatja a színpadi illúzió kérdését, mely a hármasegység törvényének félig-meddig szülője volt.
Nagyon finoman azt mondja erről, hogy „egy
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tragédia csak annyira tűnhetik fel igaznak
előttünk, amennyire megindít". Magának a
hármasegységnek megvitatásába alig mer belefogni, annyi szó esett már róla. De fölveti azt
a kérdést, hogy vájjon a remekművek utánzásával lehet-e új remekművet alkotni. „Semminek sem szabad megállapodnia az életben,
— írja, — s a művészet megkövül, ha nem
mozog többé!" Kikel a verses forma ellen is.
Általában azt kívánja, hogy a fenyegető terméketlenséggel szemben a francia írók tágítsák
ki a művészet határait és tanuljanak az idegenektől is. Ez az utóbbi eszméje a legfontosabb, hiszen művészi tekintetben idegen hatás
mindig rendkívül nehezen férkőzött be a francia lélekbe.
Az olasz Manzonit, aki Schlegel hatása alatt
támadta a hármas egységet, csak azért említjük meg, mert ő viszont hatott Stendhalra,
aki Racine és Shakespeare c., 1823-ban megjelent könyvében nagy hévvel fejtette ki a
romantikus eszméket.
Főgondolata, hogy minden költőnek saját
kora eszméit kell korának megfelelő formában
kifejezni. Az ilyen költő romantikus. A klaszszikus költő, szerinte, olyan művekkel szolgál
közönségének, amelyek a dédapák ízlését elégíthették volna ki. E meghatározás szerint
Sophokles, Euripides, Shakespeare, sőt Racine
is romantikusok voltak, mert saját korák nyelvén írtak. Okét tehát nem keh egyszerűen
utánozni, hanem követni kell abban, hogy mi
is saját korunk számára írjunk olyan drámát,
amilyenre ennek szüksége van, csak nem meri
követelni, épen a nagy Racine iránt érzett
tiszteletből. Stendhal szerint most véletlenül
olyan drámára volna szükség, mint a Shakespeare-é volt; de csak azért, mert a társadalmi
viszonyok olyanok, mint a XVI. század végén
voltak. 0 is látja, hogy a német romantikusok
félreértették Shakespearet; Schiller is csak
„másolta Shakespearet és retorikáját, de nem
volt képes azt a tragédiát adni meg honfitársainak, amit az ő lelkiviláguk megkövetelt."
Hazugnak mondja az egységek törvényéhez
való ragaszkodást, kikel az ellen, hogy az
emberek olyan ízlést erőszakolnak magukra,
mely nem az övék. Hirdeti a hármas egység
alkonyát és heves támadást intéz az alexandrin
ellen. A romantikus drámát formai szempontból úgy határozza meg, hogy cselekménye
hónapokig is elhúzódik és különböző helyeken
játszódik. — A könyvekben, folyóiratokban, előszókban és röpiratokban elhangzó támadások
természetesen a klasszicizmus híveit is megszólaltatták. Az akadémiában ülő, tekintélyben
megőszült drámaíróknak sok vesztenivalójuk
volt; nem is maradtak adósak a válasszal. Sőt
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azt az irodalmi harcokban szinte törvényszerű
bizonyossággal előforduló bibát is elkövették,
bogy már akkor hevesen visszavágtak, mikor
a közönség maga még észre sem vette a támadást. Auger az akadémia elnöki székéből „rótta
meg" az ú j elmélet hirdetőit s ezzel felköltötte irántuk a közönség figyelmét. Stendhal
pedig maró gúnnyal forgatta ki sarkaiból Auger
támadását.
A baj az volt, hogy ezt a kérdést nem lehetett papíron elintézni, színpadi sikerrel pedig
a romantikusok még nem bizonyíthatták igazukat. Es ez aránylag későn is sikerült nekik.
Még az az író is, aki Később egymaga vitte diadalra a romantikát és mindvégig jóformán
egyedül képviselte azt a színpadon — még ő is
könyvdrámával s e könyvdráma előszavával
lépett be a küzdelembe. Ez az író a huszonötéves Victor Hugo volt; az 1827-ben megjelent
darab címe: Cromwell.
A Cromwell előszava inkább hatása, mint
tartalma miatt fontos. Victor Hugo nem új
ideák termelésében volt erős, hanem a kor
eszméinek megértésében, diadalravivésében. Az
Előszóban könnyen megállapíthatjuk az összes
fönnebb felsorolt elméletek hatását. Hugo
nagy és hamis irodalomtörténeti bölcselkedések után ugyanarra az eredményre jut, amire
előzői. Egyetlen új, de sok félreértést szülő
gondolata az, hogy a tragikust a groteszkkel
akarja összekeverni. Nagy apparátussal bizonyítja, hogy ezt a régiek is megtették. Szükség van a groteszkre, mert ellentétnek, változatosságnak kell a drámában lenni, a szépnek
pedig csak egy típusa van. Ha ez a keveredés megvan, a tragédia helyébe a középfajú
dráma: a eomédie lép, a romantika nem is
akar tudni a tragédiáról.
A hármas egységet természetesen fölöslegesnek tartja. A cselekmény egységére szükség
van, de epizódoktól, mellékcselekvénytől nem
kell visszariadni; egységes legyen a cselekmény, de ne szimpla. Ami a hely egységét
illeti: ennek a hívei a valószínűséggel védekeznek. Epen az a legvalószínütlenebb, hogy
egy dráma cselekménye ugyanazon a helyen
játszódhatik le. Azonfelül a hely is határozatlan. Reális helyen és időben kell játszatni a
darabokat; díszletben, jelmezben s a darab

szövegében is legjen meg a eouleur locale, a
helyi színezet; s a eouleur du temps, az idő
színezete. Viszont óva int Hugo a realizmus
túlságaitól is. Más a természet és más a művészet realizmusa. A verses formának védelmére
kel, ami érthető is a francia verselés legnagyobb mesterénél. H a a vers unalmas, az
író hibája. Természetes lehet a vers, megmutatta Moliére. Csak a tirádákat, szónok-
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latokat kell eltörülni: tessék párbeszédet csinálni ! (Ez az, ami neki sem sikerült egészen)
Ezek a Cromwell nevezetes előszavának legfontosabb gondolatai.
Egyébiránt a hármas egység ellen egyelőre
önzetlenül izgatott H u g o ; a Cromuell-nek mind
az öt felvonása Londonban játszik és cselekménye 30 óra alatt folyik le. Annál nagyobb
dolog ez, mert a darab valami 7000 sornyi
hosszúságú, tehát háromszorta nagyobb a kelleténél. (A klasszikus tragédia átlagos terjedelme
1600—1800 sor;
a romantikus
drámáé
2500 — 3000.) Hugo különben maga is jobbnak találja a tömörített cselekményt a szétszórtnál, csak épen az egy nap szabályképen
való kimondása ellen tiltakozik. A Cromwell
romantikus volta tehát nem ebben nyilvánul.
Forradalmi benne a nyelv, mely egyszerű, természetes és annyira nevén nevez mindent, hogy
első sora például egy dátum. A tragikus és
groteszk keverésére nagy gondot fordít Hugo
magának a főhősnek jellemében is; azonfelül épen négy udvari bolondot s egynéhány
komikus alakot szerepeltet a darabban. A Cromivell terjedelme miatt sohasem kerülhetett
színre; ám előszava a romantika elismert vezérévé tette a fiatal Hugót.
Az első romantikus színpadi kísérletek nem
jártak nagy sikerrel, vagy ha sikerültek is, a
sikernek nem volt döntő jelentősége. Mérimée
1825-ben és 1828-ban szerepelt egy-egy darabjával; kevésbé volt értékes, de nagyobb zajt
ütött az idősebb Dumas Sándor III.
Henrik
és udvara c. prózában írott darab ja (1829-ben).
Ez volt az első tulajdonképeni romantikus
dráma. Dumas azután még sokáig szerepelt
hatásvadászó, de rendesen sietve és a stílus
művészete nélkül összeütött darabjaival a francia színpadokon; tőr, méreg, köpönyeg, álarc,
torony, bilincs, minden volt ezekben a darabokban ; ma már csak egy-egy külvárosi francia színház eleveníti fel őket. Nekünk elég
ennyit tudnunk róluk. Az akkori közönség,
mely negyedszázad óta unatkozott az ál-klaszszikus tragédiákon, örömmel fogadta a meglepő, izgató jeleneteket, melyek amellett — akármilyen hamis színben is — de a régi francia
világot tárták elébe. E g y darabja érdekelhet
most is, korfestő szempontból: Antony. Ez a
30-as évek fiatalemberét állítja szemünk elé,
byroni világfájdalmával, túlzó szenvedélyességével, exaltált lelkével. Ugyanebből a szempontból érdekel A. de Vigny legjobb darabja
is, Chatterton (1835.), mely a költőnek, a nem
e világba való embernek típusát rajzolja meg.
Ha megemlítjük még Musset-1, ki ugyancsak a
byronizmus hangjait ütötte meg komoly drámáiban s apró egyfelvonásosaiban sok kedves-
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séget szőrt e l : voltaképen fel is soroltuk, a
mestert kivéve, a romantikus korszak összes
színpadi kiválóságait.
(Folyt. köv.)

Vörösmarty mint prózaíró.
írta: Kadnai

Oszkár

dr.

(Negyedik közlemény.)

Színi kritikáiban a legaprólékosabb részletezéssel, éber éleslátással bírálja Vörösmarty a
színészek egyéni és összjátékát, maszkírozását,
öltözködését, szerepük felfogását és tudását,
érzéssugallta hangszínezésüket, kiejtésüket, a
rendezést és mindazt, ami igen érzékeny, finnyás,
nagyigényű, igazán tökéletes művészi alakítást
követelő ízlést kielégít. A színészek játékát
egyéniségük és szerepük alapján bírálja. Ezért
sokszor szerepcserének látja szükségét. Szigorúan megköveteli a szöveg helyesen érthetc
tiszta kiejtését, a nyelvtani szabatosságot s a
magyaros szavalást. Keményen megrója a szóvégek elméletét, a középhangzók kiemelését,
az éneklő modort, a hadarást s a gyenge
szereptudást. Ugyanazon észrevételeit, a hibák
nemjavulása esetén, lankadatlan türelemmel
megismétli minden egyes bírálatában.
Dicséretben, különösen jelzők alkalmazásában nagyon takarékos. Maga is megemlíti ezt
a fukarságát, mikor Szentpétery játékát „rem e k é n e k nevezi; „holott olvasóink tudják,
hogy e szót nem szoktuk pazarolni."
A próbálás lustaságának tulajdonítja a „Peleskei nótárius" gyarló előadását. Felháborodva
kiált fel: „Botránkoztató készületlenség kezd
elharapódzni a magyar színházban!".
ízlést és illemet sértőnek nevezi Szentpétery gyakori ölelkezéseit a „ Csalódások"ban. Mert ha Mokány szerepe ezt meg is
kívánja, enyhíteni kell rajta és pedig űgy,
hogy megelégszik a markírozással, mialatt
játszótársa mindig idejekorán visszavonul.
Játékszíni krónikájában, 1837 augusztus
27-én, a megnyitás alkalmával bemutatott
táncrészletekben kifogásolja a magyar táncba
vitt felesleges lábficamodásokat. Máskor ismét
a magyar táncnak sürgeti színrehozatalát eredeti tisztaságában, művészi rendezéssel.
Tetszik neki Lendvay könnyedsége, egyéniségének komoly ereje. Fogyatkozásokat csak
a léleknek szelíd, bensőséges ábrázolásában
vesz észre. Sajnálja, hogy Lendvay, ki a leg
délcegebb hős, a legdelibb a színpadon, vidéki vendégszereplésében „valami gyilkos, természetlen, magyartalan szóharapdálást, szóhadarást és elszaporázást" szokott meg.
Lendvaynét kiejtése hibáira figyelmezteti s
kéri, hogy kitöréseinek túlzásait mérsékelje.

LAPJA.

27

Vörösmarty nemcsak a kiejtés tisztaságára,
hanem helyességére is nagyon kényes. így
Lendvay beszédében hamis interpunkciót talál.
Másnál is kifogásolja, bogy hör helyett kort,
jog helyett jóg-ot mond.
Egressyben hibáztatja, hogy nem tesz különbséget a testi és lelki fájdalom kitörései
között. Sokrabecsült művészetét gyakran megszólja.
Megyerit a komikus szerepekben mesterinek
nevezi, csak sajnálja, hogy komolyabb szerepekben nélkülözi a megfelelő méltóságot. Dicséri szorgalmas művészi törekvését, mely
kisebbszerü alakításaiban is tehetségének legjavát nyújtja.
Szentpétery játékát dicséri legtöbbször,
hangja fogyatékosságában találja egyedüli
gyengéjét.
Laborfalvi Róza éneklő hanghordozását únja,
mély hangjai fülét sértik, de szorgalmas igyekezetét elismeri.
„Griseldis" előadása után a színészeket hangosabb beszédre inti.
Hangsúlyozza, hogy^aprólékosságaiban nyer
a szín valószínűséget. így helytelenül cselekszik
Lendvay, mikor a „Korona ^s vérpad" előadásakor kalapját a királyné dívánja alá rejti.
Hiszen véletlen fedi fel a király előtt a titkot.
Ezért nem szabad, hogy a bűnjel kereső helyen
legyen, hanem nyilt helyen.
„Mátyás király Ludason" előadásában kifogásolja a magyarok mély hajlongásait. A
magyar csak fejét szokta hajlítani.
Többízben haragszik a színészek felületes
szereptudásáért,
minek
aztán
értelmetlen
szövegváltoztatások a következményei. Vörösmarty bámulatos ébersége észrevett minden
legcsekélyebb nyelvbotlást. Ezt a szigorú
ellenőrzést nem gyakorolhatta egyedül a szöveg
kitűnő ismerete alapján, segítette ebben bámulatos gyors appercipiálása, mellyel a szerep
minden egyes szavát már a megfelelő értelmi
kapcsolatba várta. Ennek tudatában is van,
mikor egy alkalommal Egressy játékában
észreveszi, hogy „nagylelkűség"-et mondott
„vakmerőség" helyett, „figyelmezésünk megmutatására".
Kevesli a színházi fordításokat. Külön fordítónak látja szükségét, minthogy szerep híjában a színház személyzete nem szerezhet elég
gyakorlatot, még kevésbé a kiválóbbak, tehetségüknek megfelelő feladatot.
Dérynét modoros mézes-mázos édeskésségeért,
Gurli-féle ártatlanságáért nem szereti.
Figyelmezteti a színészeket, hogy sohasem
szabad a közönség felé háttal fordulni. Lumpácius Vagabundus böfögéseit, mint durva
ízléstelenséget korholja.
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Figyelmet zavarónak tartja a színésznők
fölösleges pompázó öltözködését. így Miskolczi
Julia öltözködése sehogysem elégíti ki ízlését.
Viszont tartózkodást javasol, minden hanyag,
piszkos undort, keltő öltözettől. S ha a szerep
magával is hozná ilyennek a látszatát, úgy
látszatát és nem valódiságát kívánja. Kényes
sége nem ütközik meg azon, hogy a „Peleskei
nótárius" szereplői gatyában jelennek meg,
mert ennek épen olyan jogosultsága van a
színpadon, mint az elég gyakran feltűnő pongyolának. „Mindkettő alatt ruha viselendő, s
ha valaki ezen óvás mellett is botránkoztatónak
találná az ily öltözetet, annak olyan mélyenható
képzelődése van, hogy előtte köpönyegben
sem volna elég bátorságos színpadra lépni".
Éles tekintete azonban nemcsak az öltözeteken akad meg, hanem sokszor kifogást tesz
a rosz ki festés ellen.
A színésznek ábrázolásaiban változatosnak
kell lennie. Ezért óvja különösen Komáromyt,
kinek alakításait modorosság teszi feszesekké.
Gyakran észreveszi az alakító játékában
annak kedvét, kedélyhangulatát.
Sért e t sovinizmusa néha válogatlan kifejezésekben tör ki. Így Kovácsnét az „Egyveleg"
előadása után kíméletlenül lerántja. „Pimaszság"-nak nevezi eljárását, hogy idegen szólásokkal telespékelt szerepét, egész terjedelmében
németül játszotta el. De felhevülésében is,
bíráló köntöse alól kiérzik egy melegen érző szív
dobogása. Nincs oly szigorú bírálata, melynek
mérséklésére végre is ne találna enyhítő magyarázatot. Kovácsné súlyos tévedését is úgy
igyekszik mérsékelni, hogy érte a felelősséget
részben az íróra és a rendezőre is kiterjeszti.
Higgadtságának, bíráltjaival szemben érzett
nemes jóakaratának, különösen szép példáját
látjuk, Komlóssyné dühös kirohanására adott
válaszában. Humoros egykedvűséggel fogadja
Zalán becsmérlését, mosolygó sopánkodással
ismeri be ön gyarlóságát és meleg rokonszenvvel
reflektál a szenvedelmes kifakadásokra. Ellentétes nézeteiket egy közös érdek szolgálatában
egyezteti össze. Az aggódó anya leánya jövőjét,
a bíráló egy meginduló művészi pályafutás
sikerét félti. A bírálat nem megrovás, hanem
tanács kíván lenni. S amit a bíráló megró az
anyában, intő tanácsul szolgálhat a leánynak.
Gyönyörű sorokban biztosítja végül az ifjú
mű vészcsemetét igaz jóakaratáról.
Szigora Pályinéra is lesújt, mikor merész
vállalkozását a „Borgia Lukréciá"-ban „hangnyeggetés és torokbillegetés"-nek nevezi.
Szathmári Carolára is milyen kedves, jóságos szigorral pirít, mikor ezt írja róla:
„Hogy lehet fiatal leány, kinek amellett oly
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gyönyörű hangja van, nem szorgalmas? . . .
Nem szégyen-e az ? Hol marad az asszonyi
hiúság?"
Egyetemlegesen szól a színészekről, mikor
szemükre veti javadalmazásuk iránt emelt szerénytelen igényeiket. Különösen az énekesek
teljesen indokolatlan követeléseit
utasítja
vissza, kik hanyagságukkal, a közöns éget fitymáló viseletükkel (Schodelné) épen nem szolgáltak reá. Kedvvel pártolja az operát, de
más szellemben kívánja. Mert tűrhetetlennek
tartja ezt a lábrakapott idegen, követelődző
hangot. Ezt több oldalról tették már szóvá.
Kossuth az egész színészetet megtámadta s
Vörösmartynak ugyancsak munkájába került
a felháborodott közvéleményt lecsendesíteni.
De ez volt utolsó szereplése is. 1841-ben
ugyanott találjuk az ő nevét is a Rádayt
védő iraton, de ez az írat csak Egressy véleménye szerint Vörösmarty munkája.
*

*

*

Sokszor érdekesek Vörösmartynak a nézőközönséget bíráló megjegyzései is. Igy a
megnyitó-előadás nézőiről ezt írja: „zajtalanságában ámulat, mély érzelem s egy magát
becsülő népnek méltósága volt".
Minden recenziójának befejezéséül a nézőtér látogatottságáról is beszámol.
ízléses mérséklettel szól a közönség tetsvésnyilvánításáról. A babérnak költői ideálizmussal tiszteli dicsőséges jelentőségét. A művészi
léleknek ezt az ihletett pietását félti, mikor
az ünnepelteket koszorúkkal halmozzák el.
„Elég egy is, a többi annak értékét leszállítja, olyan, mint a király koronája. Becsüljük meg a művészt azzal, hogy szellemi díjaik
jelei a sokszorozás által el ne aljasodjanak".
Ismerve ízlésének kényességét, érthetetlen
marad előttünk, hogy egy alkalommal, mikor
két kötéltáncos mutatja be mutatványait a
színházban, Vörösmarty nemcsak, hogy nem
zúdul fel, hanem ellenkezőleg, sajnálkozik a
közönség részvétlenségén. Csak nem találhatta
helyénvalónak ezt az előadást.
Ézekben óhajtottuk Vörösmarty színi bírálatait ismertetni. Értéküket misem bizonyítja
jobban, mint az, hogy művészeink megjegyzéseit becsülték, kifogásait elismerték, tanácsait
megfogadták. Mindenki belátta szavainak igazságát, melyet széleskörű esztétikai készültsége
s igazi költői lélek inspirált jóakarata sugallt.
Méltán nevezi Gyulai Vörösmartyt a tulajdonképeni színi kritika atyjának, mint aki először, „ha nem is kimerítőleg, de rendszeresen
és nyomósán szólott mind a színmüvekről,
mind az előadókról".
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TERMÉSZETTUDOMÁNYOK.
1 radioaktív-sugárzásról.
írta: Dékány

Mihály.

(Második közlemény.)

A nagy energiájú Becquerel-sugaraknak,
milyeneket a rádium preparátumok lövelnek ki,
a fotográfiái és ionizáló tulajdonságukon kívül
még nevezetes tulajdonságaik vannak. így, ha
a rádiumot tartalmazó üvegcsövet kinyitjuk,
ózonszagot érezünk, ami azt mutatja, hogy a
Becquerel-sngarak a levegő oxigén-tartalmát,
bár kismértékben, ózonizálják. Á Becquerelsugarak hatására egyes sók színüket megváltoztatják s még az üveg is ott, hol huzamosabb ideig érintkezik a rádiummal, ibolya-,
majd későbben barnaszínü festődést kap. A
papír és celluloid rádiumsóval való érintkezés
folytán megbarnul és törékennyé lesz. Ha
erősen sugárzó rádiumsót az ember bezárt
szeméhez vagy halántékához tartunk, fényhatást érez az illető. A rádiumnak sugarai több
óráig tartó hatás után, épúgy mint a Röntgen sugarak, a bőrön gyulladást idéznek elő s
a szőrtüszőket tönkreteszik, minek következtében a szőr kihull. A rádium-sugarak okozta
gyulladás csak nehezen gyógyul be s- megfelelő
orvosi kezelés mellett is több napot, sőt heteket vesz igénybe. Az élőnövénynek a klorofilja eltűnik, ahol rádium-sugárzás éri és megsárgul, mintha dér csípte volna meg.
A megosztó villamgép golyóalakú anódja és
korongalakú katódja között keletkező pamatszerü kisülés erősebb Becquerel-sugárzás hatására azonnal eltűnik és a sötétben látható,
hogy a kisülés csillámlás közben megy végbe,
amikor az anódot ibolyaszínű fényburok veszi
körül. Ha, a Becquerel-sugarak elé ólomlapot
tartunk, akkor a villamgép sarkai között a
rendes kisülés azonnal helyreáll.
Némely
rádiumsók önmaguktól oly erősen foszforeszkálnak, különösen a rádiumbromidok, hogy
sötétben olvasni lehet mellettük s e világítóképességük éveken keresztül sem gyöngül.
Egyedül a nedvesség veszi el a világító-képességet, de megszáradás után azt újból visszanyerik. A rádiumsók hőmérséklete pár Celsius
fokkal mindig magasabb a környezet hőmérsékleténél, ami meg azt mutatja, hogy önmaguktól meleget is termelnek. E meleg nem is
olyan csekély, mert a számítások szerint pl.
225 gr. rádium óránként annyi meleget képes
kibocsátani, amernyi 1 liter víz hőmérsékletét
18 Celsius fokkal emelné. Ezen hőkisugárzás
energiája szintén nem változik éveken át.
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A rádiumsók által kilövelt nagy energiájú
Becquerel- sugarak itt röviden vázolt rendkívüli sokféle hatása keltette az emberekben azt
a gondolatot, hogy a rádiumot különféle betegségek meggyógyítására próbálják fölhasználni s fölkeltve még azt a reményt is, hogy
talán a vakságot is lehetne rádiummal gyógyítani. Ma is rendkívüli lázas munka folyik
a rádiummal való gyógyítás sikere érdekében
s nem egészen eredménytelenül, mert ma már
különösen Párisban sokféle rádiumos készítményt használnak bizonyos betegségek gyógyítására, avagy enyhítésére s nem egészen sikertelenül.
A rádiumnak itt röviden vázolt különös
tulajdonságainál fogva terjedtek el a rádiumról rövid idő alatt rendkívüli csodás hírek.
Majdnem a régi alkimisták bölcsek kővé-nek
tulajdonított természetfeletti tulajdonságokkal
ruházták fel eleinte a felületesek és laikusok.
Minden esetre oly szokatlan s fölfedezéséig nem
ismert jelenségeket és ú j sajátosságokat mutat,
hogy érthető a róla elterjedt s neki tulajdonított természetfelettiség.
A rádium sugárzásának, vagyis általában a
Becquerel sugaraknak az a sokféle tulajdonsága
a tudósokat arra a föltevésre indította, hogy
a radioaktív-testek által kibocsátott sugarak
nem egyszerű sugarak, hanem bizonyára többféle sugárnemből vannak összetéve.
A vizsgálatok adatai szerint általában háromféle sugárnemet találtak a Becquerel-sugarakban, melyeket a-, ß- és /-sugaraknak neveztek el. Az «-sugarakat pozitív elektromostöltésű anyagi részecskéknek ismerték fel,
melyek más testeken csak kevéssé hatolnak
á t ; fotográfiái hatásuk kicsiny, ellenben ionizáló hatásuk igen nagy. Ezen sugaraknak a
sebessége másodpercenként körülbelül 25.000
km., azaz a fény sebességének mintegy a huszadrésze.
A ;'?-sugarak a katód-sugarakhoz hasonló
tulajdonságú sugarak: azaz, mágnes épúgy
hat reájuk, mint a katód-sugarakra. Más testeken már jobban áthatolnak, mint az «-sugarak, de ionizáló hatásuk az «-sugarakéval
ellentétben csekély, a fotográfiái hatásuk meg
igen nagy. Sebességük is a katód-sugarak
sebességével egyezik meg.
A /-sugarak a Röntgen-sugarak tulajdonságaival bírnak, tehát mágneses eltérést nem
szenvednek, más testeken akadálytalannl áthatolnak, erős fotográfiái és ionizáló hatásuk van.
A legújabb vizsgálatokkal a ^'-sugarakat
valóságos katód-sugaraknak, vagyis negatív
töltésű elektronoknak, a /-sugarakat pedig
Röntgen-sugaraknak ismerték fel, mert mind-
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azokat a hatásokat létesítik, amelyeket a katódés Röntgen-sugarak. Ezek szerint a radioaktívtestekből kibocsátott sugaraknak fotokémiai
tulajdonsága az egyik alkotórészüket tevő (y)
Röntgen-sugaraktól, a foszforeszkáló tulajdonsága a másik alkotórészüktől (ß), a katód-sugaraktól s ionizáló hatásuk pedig e kettőtől
(«- és ( j-sugaraktól) van.
A radioaktív-testek a háromféle
sugárnemen kívül még bizonyos gáznemű
anyagot
is bocsátanak ki magukból, melyet Rutherford
emanáció-nak nevezett el. Ennek az emanációnak van meg az a tulajdonsága, hogy a vele
érintkező testeket hosszabb-rövidebb ideig
tartó radioaktivitással (indukált radioaktivitás)
lássa el. A rádiumnak és thoriamnak emanációját a víz könnyen elnyeli s az ilyennel terhelt vizet mondjuk radioaktív-víznek. Ilyen
vízben azonban semmiféle rádium sincs, hanem
egy másféle elem, a helium található benne.
A radioaktív-víz legfeljebb nagyobbmennyiségű rádium-ércnek a közellétét jelezheti csak.
A rádium radioaktivitásának ma elfogadott
magyarázata a következő:
A rádium először «-sugarakat és emanációt
bocsát ki magából; ez az emanáció «-sugarakká s egy ú j anyaggá, rádium A-nak nevezett valamivé alakul. A rádium A újból «-sugarakká s rádium B-vé, a rádium B rádium
C-vé, a rádium C, «-, rí- és /-sugarakká meg
rádium D-vé, a rádium D "/-sugarakká és
poloniummá s a polonium végül «-sugarakká
és héliummá alakul át. Vagyis a rádium radioaktív-sugárzása közben héliummá alakul, de
nem közvetlenül, hanem közbeeső termékek
vannak, amelyek szintén radioaktívak s csak
a végső termék, a helium nem radioaktív.
Ezek szerint a rádium nem állandó elem,
hanem
átalakulófélben levő elem, vagyis
olyan, amelyre nézve nem áll az elemekről
eddig vallott ama feltevés, hogy megváltozhatatlan, hogy tehát állandó.
Ugyanígy van a thorium is, mely szintén
átalakul héliummá.
Tehát nem minden elem állandó, vannak
még átalakulófélben levő elemek is. Ezek az
átalakulások természetesen az atomok felbomlásaival s az ilyen felbomlások robbanásszerű
szétpattanásokkal mennek végbe, mikor is a
szabaddá lett atómrészecskék sugárzás közben
óriási sebességgel löketnek szét. Ez az óriási
sebesség mint] mozgási energia adja a magyarázatát a radioaktív-sugárzás rendkívüli h a t á sának.
A rádium tehát radioaktív-sugárzás közben
új radioaktív-testeket s végül héliumot termel,
még pedig megmérhető mennyiségben. Amily
mértékben képződik az ú j elem, ugyanoly

mértékben fogy a rádium, míg végül teljesen
eltűnik.
Többen: Rutherford, Ramsay, Kameran és
mások kísérleteztek arra nézve, hogy ismertmennyiségű rádium mennyi idő alatt tűnik el
teljesen. Az eredmény az, hogy a rádium-atom
eltűnési ideje, vagyis élettartama átlag 1800
és 3200 év között van. E szerint a rádium
aránylag elég gyorsan bomlik el s hogy a Földön, tekintve a Föld életkorát, még mindig
van rádium, annak magyarázata az, hogy a
rádium is más elemnek, nevezetesen
az
urániumnak a bomlási terméke.
Az uránium bomlási terméke sem rádium
lesz .közvetlenül, hanem mint az ez irányban
végzett kísérletekből nyilvánvaló lett, az uránium először urán x-é, az urán x urán A-vá,
vagy ioniummá s csak az ionium alakul át közvetlenül rádiummá. Ez a magyarázata annak,
hogy a rádium mindig urán-ércek társaságában
fordul elő s ha ezekből a rádiumot kivonjuk
is teljesen, idővel újra rádiumot termelnek.
Az urániumnak eme átalakulása azonban
rendkívül lassan megy végbe, úgy, hogy az
urán vegyületek rádiumtartalma mindig igen
csekély, annál is inkább, mert a képződött
rádium meg aránylag elég gyorsan alakul át
héliummá, mely utóbbi ezeknél fogva mindig
feltalálható az urán- és thorium-vegyületek
társaságában.
,
A radioaktív-testek fölfedezése s radioaktivitásuknak a magyarázata, mint látjuk,
egészen megváltoztatja az atomokról eddig
vallott felfogásunkat s némileg sejtetik azt
az anyagátalakulást, amellyel valószínűleg a
többi atomok is készültek s még ma is sokféle atom készül. Mert nemcsak az urán, rádium
és helium átalakulásairól tudunk ma már,
hanem a thoriumnak és aktiniumnak a héliummá való átalakulásairól is; sőt legutóbb
Antropoff azt állítja, hogy a radioaktív zirlconásványokat kísérő argon a zirkoniumból szintén emanáeió közben keletkezik. Ez azonban
még nincsen egészen bebizonyítva, mert az
argon-gáznak a nyomai csaknem az összes
ásványokban kimutatható.

A sugárzó hő.
írta: Gergely
Adolf.
A hő a testek legapróbb részecskéinek rezgése, mozgási energiája; ennek a rezgésnek
energiája közlődik ujjainkkal, mikor a meleg
testet megérintjük, ez a rezgés terjed el az
idegek útján az agyba, ahol hőérzetté válik.
Minden test molekulái mozgást végeznek, abszolút hideg test a természetben nincsen s a
kályha felmelegedése, hideg állapotból meleg
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állapotba való jutása nem jelent mást, mint
azt, bogy molekuláinak rezgése élénkebbé lett.
Hogyan van az, bogy melegét akkor is érezzük, ha nem érintjük meg, ha távolabb állunk
tőle? Talán a levegő veszi át részecskéinek
a rezgését, a levegő melegedett meg ? Ha
ernyőt teszünk a kályha elé, megszűnik az
előbbi érzés, pedig most is ugyanaz a levegő
érinti arcunkat, mint előbb, az ernyő odatétele
előtt. A kályhából kiinduló hő ennélfogva nem
olyan módon érkezik bőrünk felületéhez, mint
ahogyan az egyik végén lángba helyezett, a
másik végén kézben tartott fémdróton terjed
az részecskéről részecskére, miközben e részecskék maguk is fölmelegednek.
Ha a kályha és a testünk közé több kerek
nyílással bíró ernyőt teszünk, a melegítő hatást csak akkor érezzük, ha arcunknak a hőt
felfogó felülete és a nyílások ugyanazon egyenesbe esnek; ezt az egyenes vonalon haladó
hőt hősugárnak hívjuk. Tehát a kályhából kiinduló hő egyenes vonalban halad át a levegőn keresztül, anélkül, hogy azt felmelegítené;
sötét hősugarakat bocsát ki önmagából, amelyek megolvasztják az ablak jégvirágait, anélkül, hogy a szoba levegőjének hőmérséklete
legalább a fagypontra emelkednék. Nem a
levegő vezeti tehát a hőt, súllyal bíró anyag
közvetítése nélkül halad melegebb testből hidegebb testbe, miközben az az anyag vagy
egyáltalában nem, vagy csak igen kevéssé me-,
legs'/ik fel. A hőnek ilyen módon való terjedése hősugárzásnak neveztetik.
A Nap melege is sugárzással jön a földre.
Olyan helyről indul ki, amely elképzelhetetlen
messzeségben van tőlünk, áthalad az űrön és
a levegő külső határához érve, átszeli az egész
légkört, anélkül, hogy jelentékenyen fölmelegítené. Hogy mégis fölmelegszik, az nem közvetetlenül a Naptól van, hanem közvetve a
Földtől; úgy melegszik át, mint télen a szoba
levegője: légáramok szállítják a földre-sugárzott hőt a nagy magasságokra.
Ha az ablaktábla nyílásán napfényt bocsátunk be az elsötétített szobába és szemünk
meg a nyílás közé több kerek lyukkal ellátott
papírernyőt helyezünk, a Napot csak akkor
látjuk, ha a szem és a lyukak ugyanazon egyenesbe esnek. A fény terjedésének pályáját is
sugárnak mondjuk.
A Nap melegítő hatásának nyomában jár
a világító hatás; a nap hösugarai fényt is
hoznak magukkal és e fény épen olyan egyenes pályán, sugárban érkezik le hozzánk, mint
amilyen láthatatlan egyenes pályán haladnak
a meleg kályha sötét hősugarai. A Napból
kiinduló hő- és fénysugarak egyszerre érkeznek le hozzánk; amint a Nap előbúvik a
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felhők mögül, egy pillanat alatt érezzük a
melegét is. Milyen módon lehetne e különböző
hatású sugarakat egymástól elválasztani, hogy
külön-külön tanulmányozhassuk, hogy meg tudjunk felelni arra a második kérdésre is: van-e
különbség a Nap hősugarai és fénysugarai
között ?
Mindakét kérdésre csak úgy adhatunk feleletet, ha megvizsgáljuk a Nap fényét: egyszerű fény-e az vagy összetett ?
E vizsgálatot minden olyan átlátszó anyaggal megtehetjük, amelyet két egymáshoz hajló
sík határol; a síkok metszési vonalát törőélnek mondjuk, az átlátszó közegnek pedig
optikai prizma a neve.
Az ablaktábla kicsiny nyílásán napsugarakat
lehet az elsötétített szobába bocsátani. Ha e
nyílást veresszínű üveggel fedjük be, a szemben levő ernyőn világosvörös folt jelenik meg.
De ha a vörös-sugarak útjába színtelen üvegprizmát állítunk, töröélével merőlegesen a sugarak irányára, akkor benn a prizmában megváltozik a fénysugár útja, abból kilépve pedig,
még jobban eltér eredeti irányától, úgy hogy
a vörös folt nem lesz többé az ernyőnek
ugyanazon helyén, amelyen előbb volt, hanem
ettől eltolódott, a prizma törőélére merőleges
irányban. Azt mondjuk, hogy a prizma a vörössugarat eredeti irányától eltérítette, megtörte.
Ha a nyílástól elvesszük a vörös üveget és
zöldet teszünk helyébe, zöldszínű folt jelenik
meg az ernyőn, de jobban eltolódva, mint a
vörös és legnagyobb eltolódást veszünk észre
akkor, ha ibolyás üveggel fedjük be a nyílást.
A prizma erősebben téríti el útjából, töri meg
a zöld színt, mint a vöröst, de legjobban az
ibolyát. S ha most, mellőzve minden színes
üveget, magát a fehér napfényt bocsátjuk a
prizmára, akkor e prizma belsejében színes
sugarakat figyelhetünk meg, amelyek abból
kilépve és az ernyőhöz érkezve, hosszúkás —
vörös, narancs, sárga, zöld, kék, indigó s
ibolyaszínt tartalmazó színes képet adnak. E
színképnek vörös, zöld, ibolya színei az ernyő
azon helyén jelennek meg, ahol előbb megjelent a vörös, zöld, illetőleg ibolyaszínű folt.
A prizma a Nap fehér fényét szétbontotta
elemeire, színeire, a Nap fehér fénye különböző színekből van összetéve. Az üveghasáb
(prizma) valamennyi színt megtöri, de nem
egyformán; legkevésbé a vöröst, legerősebben
az ibolyát és épen a színek különböző törékenysége az oka annak, hogy az ernyőn
mindegyik szín a saját törékenységének megfelelő helyet foglalja el, ez az oka annak,
hogy a prizma e különböző színeket egymástól el is választotta. De a Nap színképe nemcsak azt a hét színt tartalmazza, hanem meg-
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szí mlálhatatlanúl sokat; mindegyiknek más a
törékenysége, tehát a Nap fehér fénye megszámlálhatatlanul sok törékenységü sugárból
van összetéve, amelyek észre nem vehető átmenetekben egymás mellé helyezkednek és
együttvéve egy széles színképet alkotnak. S
hogy mindegyik szín egyszerű szín, hogy alkotórészekre többé nem bontható szét, arról
akként győződhetünk meg, hogy a színképet
nyílással bíró ernyőn fogjuk fel és aztáu valamennyi színt külön-külön, egymásután e nyíláson átbocsátjuk egy másik prizmára; a hasáb a színeket eltéríti ugyan, de színképet
nem csinál egyik színből sem.
A Nap színképének vizsgálata sok becses
felfedezésre vezetett. Herschel 1800-ban bekormozott hőmérővel meggyőződött arról, hogy
a színkép színes sugarainak mindegyike nemcsak világít, hanem melegít is. De egyben
észrevette, hogy a melegítő hatás nem egyforma minden színben. A hőmérőt felállította
a színkép hét főszínének mindegyikébe és azt
találta, hogy legerősebb a hőbeli hatás a vörösben, a vöröstől az ibolya felé pedig már
csökken. Tovább vizsgálgatva, észrevette, hogy
a színképnek a vörösön túl fekvő sötét terében
jobban emelkedik a hőmérő folyadékszála,
mint a látható vörös-sugarakban, az emelkedés a tér egy bizonyos pontjáig terjed,
a'on túl a melegítő hatás ismét kisebbedik.
Te iát a fehér fénynek az ernyőn látható színképe nem teljes, a Nap fehér fényében a színes, világos-sugarakon kívül vannak még láthatatlan hősugarak is. Es miként a hosszúkás
színes sáv arra mutat, hogy a fehér fény
különböző törékenységü sugarakból összetett
fény, épen úgy a hőhatással bíró sötét tér
keletkezéséből is arra következtethetünk, hogy
a prizmára összetett hősugár érkezik, melyet
a hasáb különböző törékenységü hősugarakra
bont szét; de minden ilyen sugár törékenysége
kisebb, mint a vörös-sugaraké. Azért hívjuk
a színképnek ezt a láthatatlan részét ultravörösrésznek, sugarait pedig ultravörös-sugaraknak.
És itt mindjárt megfelelhetünk első kérdésünkre azzal, hogy a N a p fehér fényében
levő láthatatlan hősugarak azonos természetűek a kályhából vagy akármilyen meleg
testből kiinduló sötét hősugarakkal. Mert a
felhevített, de nem izzó testekből jövő hősugarak, prizmára bocsátva, szintén megtöretnek és pedig úgy, mint a Nap hasonló
hatású ultravörös-sugarai, azaz kisebb mértékben, mint a vörös-sugarak. Minden sötét
hőforrás ilyen vörösön túli hősugarakat bocsát
ki magából; s mert abszolút hideg test nincsen, a nem világító testek mindenike ilyen
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hősugarakat küld szét. S hogy a meleg
testek és a Nap láthatatlan hősugarainak
megegyezése még jobban kitűnjék, Draper dr.
megmutatta, hogy a fehéren izzó platina fényében megvannak a Nap színes sugarai is.
A platina-drótból már közönséges hőmérsékleten láthatatlan hősugarak indulnak ki. Ha
fokozódó erősségű elektromos áram járja át,
emelkedik a hőmérséklete, iljjainkkal megérintve, melegnek érezzük; de még mindig
sötét marad. S ha hőmérséklete annyira emelkedik, hogy már nem érinthetjük meg, még
mindig csak láthatatlan sugarakat bocsát ki
magából. Az áram erősségének további növelése után prizmát teszünk a sugarak ú t j á b a :
és az izzani kezdő platina-drótból eleinte halvány, majd fényesebb vörös-sugarak áradnak
szét, narancsszínnel keverve. A hőmérséklet
emelése után pedig megjelenik a sárgaszín,
a zöld, kék, indigó és ibolyaszín. S ha a platina fehéren izzó állapotba jut, e fehér fényI ben együttesen egyszerre van meg a színek
; mindegyike. Tebát a fehéren izzó platinából
kijövő fénysugarak a Nap sugaraihoz hasonlók;
fehér fényében megvannak mindazok a láthatatlan hősugarak, amelyeket nem izzó állapotában bocsátott szét, a hőmérséklet emelkedésével nem tűntek el, hanem együtt jelennek
meg az izzó platinából egymásután jövő törékenyebb és törékenyebb sugarakkal.
Az elektromos fény melegítő sugarait gyönyörű kísérletben választotta el Tyndall a világító-sugaraktól.
Sötét szekrény belsejében villamoslámpa
vakító fénnyel ég. A fénysugarak rávetődnek
ugyancsak a szekrény belsejében levő vájt
tükörre; és onnan visszaverődve, egy pontban
: egyesülnek, a tükörnek, a szekrényen kívül
fekvő gyújtópontjában. De mielőtt egyesülnéI nek, átmennek egy, üveglapokkal elzárt és
I jódnak szénkénegben való oldatát tartalmazó
edényen, olyan folyadékon, mely tökéletesen
átlátszatlan, amely a villamoslámpa egyetlenegy világítósugarát sem bocsátja át, csak a
láthatatlan hősugarakat. Tehát a vájt tükör
gyújtópontja most csakis a láthatatlan hősugarak egyesülési pontja s ha fekete papírt
teszünk oda, egy pillanat alatt meggyúl; a
megfeketített platina izzóvá lesz, a puskapor
felrobban és rágyújthatunk a szivarra is, ha
e pontba tesszük azt.
E kísérletek egyszersmind világosan mutatják a láthatatlan hősugarak létezését.
Vizsgáljuk meg a második kérdést: van-e
különbség hősugár és fénysugár között?
A villamoslámpa fehér fényében levő láthatatlan sugarakat csak azért tudtuk elkülöníteni a látható sugaraktól, mert különböző
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törékenységgel bírnak. A Nap ultravörös és
színes sagarainak prizma segélyével való szétválasztása is csak azért sikertilt, mert a bősugarak kisebb törékenységgel bírnak, mint a
bogy a
vörös-sugarak. Azt is említettük,
színes-sugarak mindegyike nemcsak világít,
banem melegít i s ; de e színes sugarak hőhatását már nem lehet különválasztani világító hatásuktól. A sárgaszín vagy a többi
egyszerű színek semmiféle hasábbal nem bonthatók fel többé, tehát a sárgaszínben levő
hősugár ugyanolyan törékenységű, mint maga
a sárgaszín. S épen az egyes színekben levő
hő- és fénysugarak egyenlő törékenysége az
oka annak, hogy a fehér fény színképének
egyetlenegy színét sem tudjuk önmagában fölfogni akként, hogy az ugyanazon törékenységű, tehát ugyanazon helyen megjelenő hősugarat otthagyjuk a helyén. Nincsen olyan,
a sárgaszínnel egyenlő törékenységű
sugár,
amelynek egyedül csak hőhatása lenne; a
sárgaszínű nátrium lángjának világító- és melegítő hatását semmiféle módon sem lehet egymástól szétválasztani, a sárga-sugarak hő- és
fénysugarak egyszerre. A jódnak széndiszulfidbán
való oldata, ez a sötét folyadék, nem az összes
hősugarakat bocsátotta á t ; az egyes színekben
levő hősugarakat az ugyanazon törékenységű
világító sugarakkal együtt visszatartotta.
E megfontolások alapján hősugarak és fénysugarak látszólag különböznek egymástól és
pedig abban, hogy mindegyiknek más a törékenysége. De ha meggondoljuk, hogy valamennyien a Napból indulnak ki, egyenes vonalban és egyforma sebességgel terjednek,
hogy a prizma megtöri, egyiket és a másikat
is, a különbség látszólagossága csakhamar
szembetűnik. Fénysugár és hősugár között
nincsen lényegbevágó különbség. Hogy az
egyik látható, a másik pedig nem, ez az ellentét nem vonatkozik a hő GS 3i fény lényegére,
mibenlétére, ennek a különbségnek magyarázatát szemünk adja meg, amely nincsen úgy
megalkotva, hogy a hősugarakat is megláthatná. Minden színes-sugár egj szerre két érzékszervre hat, a látó- és a tapintó-szervünkre;
de a színkép ultravörös-sugarai nem képesek
szemünk ideghártyáját oly mértékben ingerelni,
hogy az agyban fény érzet támadjon, bőrünk
felületéhez érve, a keletkező ingerek más
idegpályán jutnák el az agyba, ahol hőérzetté
alakulnak. A láthatatlan és a világító-sugarak
esak a törékenységben térnek el, csak annyiban különböznek egymástól, amiben a zöldszín különbözik a kéktől, a kék az ibolyától.
De a valóságban hősugár és fénysugár lényege
egy és ugyanaz.

33

Bevezetés a biológiába.
írta:

Wagner

János.

(Ötödik közlemény.j

5. A fényt érző szervek. Hogy temérdek
nö ény a világosságot szereti, feléje fordul
(napraforgó), azt még a köznép is tudja.
Darwin* már 1880-ban sejtette, hogy a f nv
iránt oly érzékeny levelekben, kiváltképen a
füvek csíranövényének csúcsában külön íenyfogó-szervnek kell lennie, Wiesner bebizonyította, hogy a legtöbb növény levele a ráeső
legerősebb szétszórt fény irányára merőlegesen
helyezkedik el és Haberlandt volt a szerencsés
tudós, aki a növények látószervét fölfedezhette.
Sok növény bőrét vizsgálta és feltűnt neki,
hogy a legtöbb növénynek a világosság felé
fordított bőrén a sejtek fala erősen kipúposodik;
— ha többé-kevésbé lapos, akkor a sejtek alsó
fele bögrealakú — némely növényen a levelek
felszínén, szétszórtan, kipúposodó sejtek csoportokba tömörülnek (pl. a juharfa levelén),
másokon a sejtek hátán többnyire elcsökev-jnyesedett sertékből alakult lencsealakú fénytörő
testecskék találhatók: ezek mind arravalók,
hogy a fényt a sejt aljába és ennek is a közepe tájékára gyűjtsék, térítsék. Valószínű,
hogy abban az esetben, amikor az erősebb
megvilágítás a sejt alját éri, akkor megvan
az egyensúlyi helyzet, jól érzi magát a növény;
ha oldalt vetődik a nagyobb világosság, akkor
kellemetlenül izgatja a növényt és akkor addig
mozgatja a tagját, míg a fény a sejtek aljába
juthat. Haberlandt
olyan növényt is talált,
melynek erősen kidomborodó, a boltozat tetején
lencsével fölfegyverzett sötétkamara- szerkezetű
szemének a fenekén, a bizonyos távolságban
elhelyezett tárgy pontos képe keletkezett. Ily
növény tehát a fényforrás (pl. az erdei tisztástól szabadon hagyott égbolt) formájáról is
pontosan tájékozódhatik.
Hogy a növények a fényfogó - szerveknek
nagy hasznát vehetik, alig szorulhat bizonyítékokra. Hiszen tudjuk, hogy a növények csakis
direkt napfényben, vagy fehér felhőről visszavert, tehát erős szétszórt fény hatása alatt
tudnak asszimilálni, t. i. a fölvett táplálékot
valóban megemészteni. Epen ezért minden
* Darrein, a legnagyobb kísérletező, rendkívül egyszerű eszközökkel dolgozott. Főleg a sarkantyúkájával
(Tropaeolum) foglalkozott. Az egyik levél nyelét kis
bőrzsákba bujtatta, másnak a lemezét ónpapírral vonta
be, harmadiknak lemezét és nyelét óvta a napfénytől.
Ilyen és hasonló kísérletekkel bebizonyította, hogy a
lemez megérzi a fényt, a nyél pedig a mozgató szerv,
még pedig a nyél durván állítja be a levelet a később
Wiesner-tői felfedezett irányba; a lemez pedig a finom,
pontos beállítást végzi.
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újabb levelüket, ágacskájukat úgy fejlesztik
ki a térben, bogy a már meglévő szerveket a
működésükben meg ne zavarják. Egy pillantás
az ágak, levelek elhelyezésére, meggyőzhet
minket meglepő módon erről. Egy erdei tisztás
szélén minden cserje az égboltozatnak a tisztástól szabadon hagyott része felé fordul és
sok növény formaja a világosságnak hagyott
rést, vagyis a tisztás alakját utánozza. A növény is lát tehát és berendezkedik saját tapasztalatai szerint, úgy, ahogyan a megélhetése
szempontjából az adott helyen őránézve a
lehető legcélszerűbb.
Az állatok látószerve is igen egyszerű lehet.
Lehet egyetlen sejt, melyet színes — többnyire
barna — úgynevezett pigmentsejt körülvesz.
A tökéletesedés két irányban halad fölfelé. A
fényérzö sejtek száma megszaporodik, kis
sötétkamara alakul, melyben fénytörő lencse
kiformálódik, vagy több nem képződik egymás
mellett és előáll a bokros vagy összetett
szem. Utóbbi az ízeltlábúak körében van elterjedve.
Hogyan látnak a bogarak az ő számos, több
ezer kúpocskából összetett szemükkel, azt bajosan tudjuk elképzelni. Minthogy mindenik kúpoc^kát a fénysugarat elnyelő festékes hártya
övezi, bizonyos, hogy csak a szem felszínére
merőlegesen érkező sugár izgathatja az ideget,
és ezért valószínű, hogy a bogár az ő több
ezer szemével is minden tárgynak csak egy
képét látja, egy képét, mely több ezer pontocskából van mozaikszerűen összerakva. Az
is valószínű, hogy az ilyen szerkezetű szem
kiválóan alkalmas a mozgó-testek észrevételére. Az ellenséges mozdulatok észrevétele pedig valóban sokkal fontosabb a bogár életében,
mint a testek színének és formájának a megkülönböztetése. Vájjon a színeket is olyanoknak látják-e, mint mi, ezt egyáltalában meg
nem tudhatjuk. Minden esetre érdekes, hogy
pl. a fekete pillangók szárnyán a szemcsék
0*000,398 mm. távolságban vannak egymástól, tehát körülbelül épen olyan messzire,
mint amilyen hosszúak az ultraviola fénysugarak. Az is bizonyos, hogy a pl. méhektől szívesen fölkeresett, nekünk majd színtelen,
fakó, sárgás (pl. sivatagbeli) virágok a fotografáló-lemezen igen éles képet hagynak, vagyis
sok ultraviola-sugarat bocsátanak magukból;
valószínű tehát, hogy számos rovar érzékeli az
ibolyántúli fénysugarakat; így tehát a méhecske — ha úgy lát, mint mi — ragyogó
pirosszínünek látja azokat a pillangószárnyakat, amelyek minekünk feketék.
Az érzékszervek érzékenysége nagyon változó. Csak az ember érzékei egyenlően fejlettek.

Az állatok és növények érzékei közül
rendesen egy-kettő éles, esetleg csodálatraméltóan érzékeny, a többi kevésbé fejlett, vagy
meglepően tompa. Sok állat egyetlen-egy érzékével igazodik. Számos állatnak egyik-másik
érzéke sokkal élesebb, mint az ember megfelelő tehetsége, de a szerv ingerelhetőségének
mértéke és a felfogott ingerek minőségének
részleteiben való felismerése nem mindig egyenlően fejleszt. Az éneklőmadarak pl. igen jó
zenei hallással bírnak, de nincs jó hallásuk,
nagyot hallók; a bagolynak, denevérnek bizonyára kevésbé jó a zenei hallása, de a fülük
rendkívül érzékeny. A legkisebb neszt meg
hallják és az élesebb hang egész testüket megreszketteti.
*

Végül pedig foglaljuk össze ezeket a földkerekségen nyüzsgő milliónyi élőszervezet érzéki életéről ide vetett gondolatokat és vonjuk
le belőlük a végső következtetést is. Ez a
végső eredmény pedig a mi szempontunkból
kétféle lehet:
Az egyik kérdés alakjában tolakszik fel. Ha
a növények és állatok között az ingerelhetőség
terén sincs lényeges különbség; az állatok idegmunkája pedig, a rendszerben fölfelé haladva,
hovatovább közeledik a tökéletességhez, hogy
elvégre is csak fokozatbeli különbséget találhatunk, de minőségbelit nem: akkor beszélhetünk-e ezekről külön, mint elszigetelt, egymástól távolálló típusokról, melyeket lényük
egymástól teljesen elválaszt? Bizonyára nem,
mert nincs rá elég okunk. Hiszen micsoda
tulajdonképen itt a lényeg? Az élőszervezetek tehetsége, érzeteket felfogni, tapasztalatokat gyűjteni, ezeket valamennyire kombinálni és a minél könnyebb megélhetés céljaira felhasználni. Megteszi ezt az állat is,
de megteszi a növény is. Gyökere kutatja
a táplálékot a földben; megérzi a nedvességet, oda húz; válogat; levelét a napsugár irányára merőlegesen állítja be, esetleg
óráról-órára; sebeit behegeszti; megsebesítve
erősebben lélegzik, több táplálékot asszimilál,
többet gyümölcsöz, hogy talán utoljára is még
minél több ivadéknak életet adjon . . . Hát ez
mind valamennyire észszerű
munkálkodás,
tudatos működés. Persze nem emberi, hanem
állati, növényi élet munkája. Már a plazmának
mely az élet hordozója, megvan az ösztöne,
ahogyan a kis gyerek lelke is olyan fejletlen, amilyen gyenge a csontja meg az
izma. És amíg a csepp poronty lágy testéből hatalmas atléta válik, addig kifejlődik,
megtanul érezni, gondolkozni és akarni a
lélek is.
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k másik tanulság: szívleljük meg, hogy
annyi milliónyi érző teremtés nyüzsög körülöttünk. Alig találunk a föld színén akkora
területet, amekkora a cipőnk talpa, amelyiken
egy fűszál, egy legalább is odatévedt bogár
ne volna; talán alamizsnát kérő koldusunk,
talán kincset nyújtó éltetőnk, de mindig érző
szervezet, mely szenvedni és örülni tud. E n
r< ám e tudat mindig felemelő hatással volt,
sohasem éreztem magam elhagyottnak, sohasem
unatkoztam. De, ha mindenütt, ahova lépünk,
érző teremtmények vesznek körül, akkor lépkedjünk óvatosabban. Ne tapossunk agyon
minden bogarat és ne tépjük hiába a mező
virágát. Éljünk úgy, hogy minél több örömöt
és minél kevesebb fájdalmat okozzunk másnak és erre tanítsuk meg embertársunkat is.

KÖNYVISMERTETÉS.
Bacsányi János és kora.
(Eredeti levelezések és egykorú források nyomán írta
Horánszky Lajos. Megjelent Budapesten, Hornyánszky
Viktor könyvkiadóhivatalában. Ára 2"> korona.)
(L. M. dr.) Nemcsak az emberiség halandó,
hanem az a világ is, melyet magának alkotott. H a
végig megyünk a múlton, mindenütt temetőkre
búkkanuuk. J ó korrajzok olvasása közben fölpattannak azok a sírok, melyekben a középkori lovagvilág van eltemetve. A lovagok megrázkódnak, felöltik vasruhájukat s elvonulnak
előttünk, hogy meghaljanak ideáljaikért. Néha
minket is magával ragad a láz, ott látjuk
magunkat soraikban, ott látjuk a küzdők között s pillanatokra megfeledkezünk arról, hogy
más kor szülöttei vagyunk. Olykor szeretnénk
elébe vetni magunkat az előretörő áradatnak,
hogy az emberi észt, erőt és kitartást másfelé irányítsuk, de csüggedten bocsátjuk le
fölemelt karjainkat, érezzük, hogy árnyékok
vagyunk ebben a világban; árnyékok, melyeken úgyis keresztül gázol a korszak igazságáért harcoló tömeg. Még vonul előttünk a félelmetes fegyveres nép, de lassanként tűnik
belőlük az élet. Arcuk pirossága eltűnik, szemük tüze kialszik, lovaik dobogása már nem
hallik, eltűntek a semmiségbe. Képzeletünk
ú j világba vezetett. Más sírok pattannak fel,
más emberek jelennek meg előttünk. Kényelemmel berendezett ragyogó palotákba vonulunk, hol tudósok vitatkoznak egymással. A
szentek helyét pogány istenek szobrai foglalják el, a vívótermek könyvtárakká alakultak.
A hit helyét a tudás, a kitartásét az állhatatlanság, a cselekvését az okoskodás foglalja
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el. Majd ismét ű j korszakok vonulnak el gyors
egymásutánban, egy végét nem érő menet,
melyeknek mindenike diadalordítással temeti
azokat az eseményeket, melyekért elődei életüket áldozták volna. A nemzedékek nemcsak
egymást temetik, hanem azt a szellemi világot
is, melyben elődeik éltek.
Ezeket a világokat támasztják fel sírjaikból
a jó korrajzírók. Szükségünk van nekünk erre,
hogy látva a megtett útat, biztosabban indulhassunk a jövőnek; szükségünk van rá, hogy
igazán értékelhessük eltemetett korok íróit,
tudósait, államférfiait. A nagyok ugyan átaltörnek azon az időn, mely a következő
korszakot választja el az övékétől, de a halhatatlanságukért vívott küzdelmükben nagyon
gyakran munkásságuknak az a része esik áldozatul, melyben kortársaik legjobban gyönyörködtek.
Hogy munkásságuknak ezt a részét is igazán
megbecsülhessük, munkáik olvasása közben
I ott kell élnünk a múltban, korszakuk szenvedéseit, reményeit, csalódásait velük együtt
éreznünk.
Magyarország egyik leggyászosabb korszakát
támasztotta új életre Horánszky Lajos, Bacsányiról szóló munkájában. E munkában az abszolutizmus korát ismerhetjük meg. De minthogy
Bacsányi ifjúsága arra az időre esik, mikor
rövid ideig a császár és Bécs városa is a szabadelvű irányzatnak voltak hívei, megismerjük azokat az okokat is, melyek a magyar
nemességet a császárvárosba csábították, megtudjuk azt is, hogyan éltek idehaza a többi
társadalmi osztályok. Ez az idő Magyarország
hanyatlásának és Ausztria, különösen Bécs
felvirágzásának kora. Bécs ebben az időben a
magyar íróknak találkozóhelye is, sőt bátran
nevezhetnénk a magyar irodalom középpontjának. Bacsányi szintén a korszak ú. n. felvilágosodott írói közé tartozik. Mikor aztán a
francia rémuralom hatása alatt a rideg abszolutizmus nehezedik az országra, ő is fogságba kerül, mert tudomása volt a Martinovics-féle összeesküvésről. A fogságból megszabadulva, nemsokára Bécsben találjuk. Horánszky megragadja az alkalmat, hogy az
akkori Bécs társadalmi életét rajzolja, különösen azt a kört ismertesse, amelyben Bacsányi otthonos volt. Bécsben ismerkedik meg
a költő az akkor legünnepeltebb osztrák költőnővel, Baumberg Gabriellával, kit a leány
anyjának tiltakozása ellenére is hosszú vőlegénység után feleségül vesz. A költő haláláig
tartó szenvedése attól az időponttól kezdődik,
mikor a franciák bevonulnak Bécsbe. Napoleon
kiáltványt intéz a magyarokhoz, melyben a
Habsburg-családot gyalázza és felszólítja a
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magyarokat, liogy gyűljenek össze Rákos
mezejére, válasszanak nemzeti királyt. E z t a
kiáltványt állítólag Bacsányi fordította magyarra. Sőt a későbbi vádirat szerint nemcsak
fordította, hanem olyan adatokkal is bővítette,
melyekről a magyar történelembea járatlan
franciáknak nem lehetett tadomásuk. A gyanúnak maga a költő ad táplálékot azzal, hogy
a franciák kivonulásakor Bécsből megszökik s
egyenesen Parisba megy. Itt nagyon szívesen
fogadják, különösen Napoleon egyik minisztere, kivel fogsága idején együtt szenvedett.
Állást azonban nem kap. Hosszú várakoztatás
és bíztatás után végre kegydíjat utalványoznak
neki. Bécsben hamar elterjedt a híre Bacsányi
szökésének s a közvélemény kimondta róla az ítéletet, hogy azért szökött meg, mert ő fordította, sőt
némelyek szerint készítette Napoleon híres
kiáltványát.
Mikor Napoleon bukása után a szövetséges hadak bevonulnak Párisba, a költő osztrák
fogságba kerül. Felesége minden követ megmozgat, hogy kiszabadítsa, de
ellenségei
a császár előtt úgy jellemezték, hogy szó sem
lehet kiszabadulásáról. A császár külön bíróságot jelöl ki pöre tárgyalására. A bíróságnak
nem kell ítéletet mondani, csak a vizsgálat
eredményét fel kell terjeszteni az uralkodóhoz.
A vizsgálat előtt Bacsányi azt vallja, hogy a
franciák őt csupán az elvégzett fordítás felülbírálására rendelték ki s a bizottságnak az az
impressziója, hogy nem ő végezte a fordítást,
bár érthetetlen módon eltűnt írásai közül az
az irat, mellyel igazolhatta volna, hogy a franciák rendeletére a bécsi hatóság tudtával végezte a fordítás felülvizsgálását. A vizsgálat
lefolyása már abba a szomorú korszakba esik,
mikor Metternich, még inkább túlbuzgó tisztviselői meghonosították a rendőruralmat. Az
uralkodó, ki mindig felforgatástól retteg, örömmel teljesíti a rendőrfőnök kérelmét, ki azt
ajánlja neki, hogy Bacsányit, mint veszedelmes
felforgatót, egész életére Linzbe száműzze. így
kerül Bacsányi hosszú szenvedés után Linzbe,
de még mindig nem végződnek szenvedései.
Rendőri felügyelet alatt van, de a hatóság
nem gondoskodik szükségleteiről. Végtelen sok
testi és lelki szenvedés után kegyelemből a
császár nyugdíjat utalványoz feleségének. I t t
élnek egészen halálukig; eleinte ki akarnak
törni ebből a száműzetésből, később már belenyugszanak sorsukba.
Míg Horánszky nagy munkáját m e g nem
írta, a felújulás korának ez az egyik vezéralakja nem állt tisztán előttünk. Kazinczy
haragudott reá s mi azokból a megjegyzésekből iparkodtunk jellemét megalkotni, melyet
munkáiban Kazinczy rávonatkozólag tett. Ho-
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ránszky felkutatta a bécsi minisztériumok
levéltárait; napvilágra kerültek Bacsányi összes
levelei, ismeretesek azok a rendőri jelentések,
vizsgálati jegyzőkönyvek, melyekből egész élete
folyását világosan láthatjuk. Ez a könyv előnye
és hátránya. Előnye azért, mert egy érdekes
regénynél jobban leköti figyelmünket s Ba
csányi reményei, szenvedései, csalódásai valósággal megelevenednek előttünk. Hátránya
azért, hogy a törölt adatok a könyv nagy
részét lefoglalják s Horánszky nem emlékezik
meg Bacsányi költői működéséről és értékéről.
Egy sokat szenvedett, hányt-vetett életű ember
szomorú történetével ismerkedünk meg, de az
íróval nem.
De azért hálásak lehetünk e munkáért. A
művében közölt levelek egyik legeslegfontosabbika az, melyben a miniszternél kihallgatásra járó hű feleség közli férjével az eredményt. A k hallgatás alkalmával Metternich
oly találó képet rajzol Bacsányi egyéniségéről, melynél jobbat senki sem rajzolt nála.
„Én sajnálom őt, — mondotta a hű feleségnek — de ennek ő maga az oka. 0 azok
közé az emberek közé tartozik, kik semmiféle
helyzetbe nem tudnak beleilleszkedni s kik
élénk képzelődő tehetségük által sok minden
olyanra ragadtatják magukat, ami végeredményben szerencsétlenségüket okozza, mert
mindenkor eréllyel fognsk ho'/zá. Ilyen fejek
számára egy külön birodalmat kellene teremteni. E g y egész köztársaság hasonló emberekből talán nagyon boldog lehetne."
Az egész életében nyugtalan Bacsányi régóta porlad a linzi temetőben. Az utókor megadta neki azt az elégtételt, melyre egesz
életében oly hiába vágyott. Sorsáról gondolkozva, eszünkbe jutnak azok a szavak, melyeket Kisfaludy Sándorhoz intézett egyízben.
Mintha a maga tragédiáját írta volna meg,
mondja többek között: „Valamely nemzetben
vagy országban egy Homerus támadhasson,
szükséges, hogy abban és ott előbb Orpheusok, Amphionok, Musaeusok legyenek és mind
a nemzeti nyelvet, mind • magát a nemzetet
előre s mintegy grádítsonként felemellyék s
arra a tökéletes állapotra lassanként felemellyék,
amelyet semmiféle emberi elme nem teremthet
egyszerre." Ezért nem nőhetett igazán nagyra
Bacsányi.
Tartalom. A lélek működéseiről. Székely György dr.
— A klasszikus és romantikus dráma. Benedek Marcell dr. — Vörösmarty mint prózaíró. Badnai Oszkár dr.
— A radioaktív-sugárzásról. Dékány Mihály. — A sugárzó hő. Gergely Adolf. — Bevezetés a biológiába.
Wagner János. — (L. M. dr.) Bacsányi János és kora.

Felelős szerkesztő: Benedek

Budapest 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Új népiskolai Értesítő Könyvecske.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium az állami elemi népiskolák,
gazdasági népiskolák és az ált. ismétlő iskolák számára új beosztású Értesítő
Könyvet adott ki.
A ministerium által kiadott ezen Értesítő Könyv a m. Mr. tud.-egyetemi
nyomdánál jelent meg.
Bolti ára 18, nettó ára 14 fillér. Minden megrendelőnek nettó áron szolgáltatjuk M s a pénz előleges beküldése mellett, portómentes iskolai hatóságok és intézeteknek, portómentesen küldjük meg.
W
Tisztelettel figyelmeztetem a tanító urakat, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 110.864/909, sz. a. kelt rendelete értelmében azon
tanulók részére is ily új Értesítő Könyvecske állítandó ki, akik a mult tanévben
jártak állami népiskolába.
Minthogy ezen Értesítő Könyvnek az állami iskolai gondnoksági Utasítás
114. §-ában körülírt rendeltetésen kívül az is különös célja, hogy a tanulóknak
későbbi korban, minden életviszonyaikban, t e h á t az iskolázás befejezése után is,
mintegy hiteles, egységes minősítő okirat gyanánt szolgáljon s így a tanulókra
nézve kiváló jelentősége van, ennélfogva annak CSÍ110S és t a r t ó s kiállítására különös gondot fordítottunk, amiről egy mutatvány példány ú t j á n (ára 14 fillér) bárki
is meggyőződhetik.
Ha a szükséges Értesítő Könyvek nem itt, hanem könyvkereskedőnél rendeltetnek meg, a megrendelésben világosan ki kell tenni, hogy az Egyetemi
Nyomdánál megjelent Értesítő Könyvet kíván s hogy azt kapott-e mindenki
könnyen meggyőződhetik, mert az egyetemi nyomda neve minden ilyen Értesítő
Könyvre rá van nyomva.
A m. kir. tud.-egyetemi
nyomda
igazgatósága.
P Á L Y Á Z A T O K .
Hunyad vármegye marosillyei járásában fekvő
Godinesd község államilag segélyezett elemi iskolájánál újólag felállított tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: évi 1000 korona, melyből
900 korona állami segély; 100 korona a községi pénztárból ; 200 korona lakbér; a tanterem fűtésére 12
köbméter fa. Okmány olt pályázati kérvények folyó
1909. évi december hó 8-ig az iskolaszékhez, Godinesd
(u. p. Zám), nyújtandók be. Az iskolaszék elnöksége.
(2230—11—2)
A perlaszi (volt határőrvidék) községi szerb és
magyar tannyelvű iskolánál üresedésben levő tanítói
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen községi
tanítói állomással a következő évi fizetés van egybekötve : 1200 korona fizetés, 1 hold szántóföld, 12 m 3
tűzifa, 10 korona irodai átalány, '/« hold pótkert és
törvényes lakbérilletmény. A kinevezendő tanítónak
gör. kel. szerb anyanyelvűnek kell lennie s ha a gör.
kel. szerb templomi kántorságot vezetni képes, azon
esetben a hitközségtől 240 korona díjazásban részesül.
Felhívatnak pályázni óhajtó okleveles tanítók, hogy
a torontálvármegyei közigazgatási bizottsághoz címzendő, 1 koronás bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt
folyamodványukat f. évi december hó 4-ig a megyei
közigazgatási bizottságnak Nagybecskerekre küldjék
be. A magyar nyelvben való szó- és írásbeli jártasság,
valamint a magyar honosság okmányilag igazolandó.
Nagybecskerek, 1909. évi november hó 13-án. Grézló,
kir. tanfelügyelő.
(110—III—3)

Pályázat. A lipótfalval ág. h. ev. el. iskola tanítói
állása betöltendő. Javadalom : 344 korona államsegély;
200 korona törzsfizetés; 124 korona tandíj ; 140 korona
iskolafűtésért; 22 mérő gabona, fele búza, fele rozs ;
39 korona káposzta és lenért; 3 öl puha tüzelőfa;
3 hold 404 öl föld haszonélvezete; 48 korona a községi harangoztatásért; egy temetéskor 1 kor; végül
szép lakás és kert. A tanító ádventtől virágvasárnapig
délutáni könyörgéseket is tart. Fölszerelt folyamodványok f. évi december 15-ig beküldendők az alhói
(Vas m.) ág. h. ev. lelkészi hivatalhoz. (2229—III—3)
A kosariszko-priepasznel ág. hitv. evang. egy
ház részéről okleveles kántortanító kerestetik. Fizetés
(készpénzben és terményekben): 1206 korona; két
szobából, konyhából, kamarából s istállóból álló lakás ;
házikert. Tanítási nyelv : tót. Folyamodványok küldendők alulírotthoz, f. é. december 11-ig. Kosariszkó
(u. p. Nyitra-Brezova), Stefánik Pál, evang. lelkész.
(2398—II—2)
A tótaradáczi ág. hitv. ev. egyházban a harmadik
kántortanítói állás betöltésre vár. Javadalom: szabad
lakás s házikerten és Btólán kívül évi 1000 korona
készpénz, az egyházpénztárból negyedévi előleges
részletekben fizetve. A megválasztandó kántortanító
kötelessége lesz: az I. és II. osztályú mindennapi
tankötelesek tanítása s a kántori teendőknek két
kántortanító-társával váltakozna való végzése. Az iskola
tannyelve: tót. A kellően fölszerelt pályázati kérvények legkésőbb f. évi december hó végéig Kiss
Kálmán ev. lelkészhez, Tótaradáczra (Torontál vm.)
küldendők.
(2413-11—2)
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Pályázati hirdetmény. A Horvát-Szlavonországokban
élő magyarság nemzeti gondozására alakult JuliánEgyesületnek Szerém, Veröcze, P o z s e g a és
Belovár-Kőrös v á r m e g y é k b e n fenntartott és
szervezendő magyar tannyelvű népiskoláinál a közeljövőben több tanítói állás lesz betöltendő, mely állásokra 1910 március l-ig érvényes pályázat hirdettetik.
Ezen állásokra róm. kath. vallású, magyar honosságú,
magyar anyanyelvű s általános jó, jeles, kitűnő képesítésű tanítók és általános jeles, kitűnő képesítésű tanítónők pályázhatnak. Mivel ezen iskoláknál a horvát vagy a
szerb nyelv tanítása is kötelező, azon pályázók, akiknek horvát vagy szerb tannyelvű iskolákra is van
képesítésük, előnyben részesülnek. Azok a tanerők,
akiknek ily képesítése nincs, kineveztetésüktől számított egy éven belül kötelesek a horvát vagy szerb
képesítést megszerezni, még pedig a férfitanítók a csáktornyai áll., a nőtanítók pedig a szabadkai áll. tanító-,
illetve tanítónőképző-intézetben. A kinevezett tanítók,
illetve tanítónők először ideiglenes minőségben alkalmaztatnak, a következő járandóságok mellett: 1000 korona alapfizetés; 200 korona horvát-szlavonországi
helyi működési pótlék és lakás természetben, vagy
200 korona lakpénz. 5 évi működés után 200 korona,
10 évi működés után újabb 100 korona, 15 évi működés után újabb 100 korona, 20 évi működés után
újabb 100 korona, 25 évi működés után újabb 100 korona s 30 évi működés után újabb 200 korona korpótlék. A kinevezett tanerők, ha egyébként a törvényes követelményeknek megfelelnek, az Országos
tanítói nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe felvétetnek,
illetve azok, akik már tagjai voltak, továbbra is tagjai
fognak maradni. A születési bizonyítvánnyal, tanítói
és esetleg kántori oklevéllel, valamint az esetleges
működési bizonyítvánnyal, továbbá rövid, tárgyilagos
életrajzzal felszerelt kérvények a Julián-Egyesület
elnökségéhez címezve, Budapest, I., Döbrentei-utca
12. sz. alá sürgősen beküldendők. Az olyan kérvények,
amelyek csak egy megyére vagy egy bizonyos helységre szólnak, figyelembe nem vétetnek.
(112/h—III—2)
A püspökhatvani (Pest vm.) róm. kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: a hitközségtől 160 korona; 320 pár után 1 véka rozs és
50 fillér; alapítványi szentmisék után 50 korona; vasút
által kisajátított föld kamatja 28 korona 28 fillér;
34 magyar hold rét és szántó, mely után az adót a
haszonélvező fizeti; 16 köbméter hasábfa; stóla és
lakás, mely áll 2 szoba, konyha, kamra, melléképületből és házikertből. Tannyelv : magyar; egyházi funkció : magyar-tót. Választás napja f. é. december 29-én
reggel 10 órakor. Személyes megjelenés megkívántatik.
Kérvények főtisztelendő Frankó József esperesplébános
úrhoz küldendők, Püspökhatvanba. (1880—Ül—2)
A hernádnemetil (Zemplén) róm. kath. kántor
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem : lakás
melléképületekkel, kétvékás konyhakert, 1000 korona fizetés, mely 11.884 kat. hold szántóföld, stóla,
párbér stb. és 204 korona államsegélyből biztosíttatik.
Választás napján, december 9-én, személyes megjelenés szükséges. Állás december 15-től foglalandó
el Fölszerelt kérvények plébánia-hivatalnak küldendők. Benkő János, plébános.
(2406—II—2)
A t ú r ó c z s z e n t m á r i a l róm. kath. kántortanítói
állomásra december 15-ig pályázat hirdettetik. Javadalma : államsegéllyel 1000 korona, új, szép lakás
kerttel és gazdasági épületekkel. Személyes jelentkezés előnyös. Kellően fölszerelt kérvények Pillarik
István, iskolaszéki elnök címére küldendők.
(2407—11—2)
Jóhangú segédkántort keresek havi 30 korona fizetéssel, mosás és ágyneműn kívül teljes ellátás, gyertyajövedelem 8—10 korona. K i s k u n f é l e g y h á z á n , dec.
hó. Ulrich Antal, főkántor.
(2452—II-1)
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A t o m a s e v á c z i (pancsovai kir. tanfelügyelői kirendeltség, volt határőrvidék) községi, szerb tanítási
nyelvű elemi iskolánál nyugdíjazás folytán megüresedett tanítónői állásra ezennel pályázatot hirdetek.
Az állomással a következő illetmények vannak egybekötve : évi 1000 korona alapfizetés, 200 korona lakbér, gazdasági ismétlő-iskolai oktatásért 100 korona,
útiátalány 50 korona, 3 öl kemény tűzifa beszámítva,
és egy hold szántóföld haszonélvezete. Felhívom a
pályázni óhajtókat, hogy a vallás- és közokt. m. kir.
minisztériumra címzett, szabályszerűen bélyegeit és
kellően fölszerelt folyamodványaikat 1910. évi január
hó l-ig Torontál vármegye közigazgatási bizottságához,
Nagybecskerekre küldjék be. A folyamodók magyar
állampolgárságukat, valamint azt, hogy a szerb nyelvet
oktatóképességgel bíiják, okmányilag tartoznak igazolni. Pancsova, 1909. évi november hó 13-án. Radvány
Ferenc dr., kir. tanfelügyelő.
(113/h—I—1)
Alulírott Í8kolaszéki elnök az a l v á c z a i újonnan
szervezett községi iskolánál üresedésben levő tanítói
állásra pályázatot hirdet. Az állás jövedelme: évi
1000 korona készpénzfizetés, melyből 900 korona az
állampénztárból és 100 korona a község pénztárából,
előleges havi részletekben utaltatik ; továbbá természetbeni lakás, a hozzá tartozó kert haszonélvezetével,
és 24 méter hasábtüzifa, az iskolaterem s tanítói lakás
fűtésére a házhoz szállítva. A pályázati határidő: f.
évi december hó 20-ika. A kérvények Alvácza község
iskolaszékéhez címzendők. Olvashatatlan aláírás, iskolaszéki elnök.
(2429-1—1)
Ibrány (Szabolcs) községben, F e k e t e h a l o m - t a n y á n
levő községi iskola tanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalom : államsegéllyel 1000 korona. Kötelessége : összes tankötelesek és ismétlők tanítása,
vonatkozó törvények, utasítások szerint. Pályázati
határidő: december 12. Az állás december 27-én foglalandó el. Tanítás január 2-án kezdődik. Kérvények
községi iskolaszékhez címzendők.
(2447—I—1)
Tolnaértényi róm. kath. osztálytanítói állásra
december 15-ig pályázhatni. Javadalma: 30Ó korona
a községtől, remélhető 380 korona államsegély, 20
korona failletmény, 100 korona lakáspénz, 20 korona
kertilletmény. Élelmezés kántortanítónál. Csakis kántorságban jártas, okleveles tanítók pályázhatnak.
Iskolaszék.
(2450—1—1)
Bácsföldvár. A róm. kath. iskolaszék lemondás
által megüresedett férfitanítói állásra december 10-ig
pályázatot hirdet. Javadalma: 1000 korona, lakáspénz
200 korona, esetleg a felsőbb fórumok döntése után
8 lánc föld haszonélvezete adóteherrel, 598 korona
41 fillér készpénz és természetbeni lakás. Kötelessége:
a kijelölendő iskolában és ismétlő-iskolában tanítani,
továbbá a kalocsai kttanítói nyugdíjintézet és a bácstiszavidéki tanítóegyesület tagja lenni. Ha ez állásra
helybeli tanító választatik, az így megüresedett állásra
is hirdettetik pályázat, föntebbi kötelezettségekkel,
1000 korona fizetés, 200 korona lakáspénz javadalmazással: Ez állásra nők is pályázhatnak. A pályázatok Blázek Lajos ker. espereshez, Bácsföldvárra
küldendők.
(2451-1-1)
A vörösberényi református egyház ideiglenes
kántortanítói állására — a tanév végéig — pályázatot
hirdetek. Javadalma : havi 60 korona és lakás természetben. Kötelesség : a mindennapi és ismétlő-tankötelesek oktatása, az istenitiszteletek alkalmával orgonálás és énekvezetés, továbbá a temetéseken az éneklés
vezetése; kommuniókor délután és a lelkész akadályoztatása esetén bármikor a templomi szolgálatban a
lelkész helyettesítése. A megválasztott sikeres ténykedése alapján állandósítását reményiheti. Kérvények,
okmányokkal fölszerelve, december 20-ig nagy tiszt.
Segesdy Miklós esperes úrhoz, Balatonfüredre küldendők. Vörösberény, 1909 november 29. Csonka
Ferenc, ref. lelkész.
(2454-1—1)
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Okleveles magyar-német tanítónő állást keres. Job
Anna, Kismartón.
(2456—II—1)
U d v a r h á z á n (Nógrád m.) ág. ev. kántortanítói
állásra pályázat nyittatik. Javadalma : 1000 korona.
Istenitisztelet nyelve : tót. Kellően fbiszerelt kérvények
december hó 18-ig az alulírott lelkészi hivatalhoz
küldendők be. Lónyabánya. Svehla Géza, ev. lelkész.
(2426-1—1)
A zalatárnoki községi iskolánál lemondás folytán
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdetek.
Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy szabályszerűen
felszerelt kérvényüket alulírt iskolaszéki elnökhöz folyó
évi december hó 25-ig adják be. A választást folyó
évi december 27-én d. e. 9 órakor az iskolaszék eszközli. Javadalmazása : 1. tandíj váltság 400 korona;
2. konyhakertváltság 20 korona; 3. 17 szekér tüzifaváltság 68 korona, mely összegből Szentkozmadombja
község 24 koronát fizet; 4. vallás- és tanulmányalapból 7 korona 52 fillér; 5. tanítói földek 18 kat. hold
175 Q-öl szántó, rét és erdő évi földhaszonértéke
288 korona; 6. természetbeni lakás 3 szoba, konyha,
kamara és melléképületek használata. Kántori javadalmazása: 1. lélekpénzben körülbelül 40 korona;
2. stólajövedelemből körülbelül 24 korona; 3. karcgabona, fele búza, fele rozs, körülbelül 16 hektoliter,
mely Tárnok, Szentkozmadombja, Vadamos, Zborfia,
Oroklán és Vakola községekben lakó róm. kath. hívektől folyik b e ; 4. harangozókéve-járandóság váltságban, készpénzben 80 korona; 5. kollektabor-jövelemváltság készpénzben 80 korona. A megválasztott kántortanító az iskola vezetéseért felelős. Tartozik az egyik
osztályban tanítani, valamint az ismétlő-tanköteleseket
az osztálytanítóval együttesen oktatni. Tartozik a
kántori teendőket végezni, a harangozásról gondoskodni, a tankötelesek templomba járását ellenőrizni
és templomba vezetni, a mindennapi misék körül való
egyházi szolgálatokat és orgonálást teljesíteni. A tantermek tisztántartására felügyelni és az iskolai tárgyakról pontos leltárt vezetni köteles. Tartozik a községi
faiskolát kezelni, abban a gyermekeket fatenyésztésre,
oltásra oktatni. Ezen ténykedéséért a faiskolából befolyó jövedelem :i része őt illeti. Általában a kántortanító kötelességéhez tartozik, hogy a tanügy és a
községi faiskola kezelése körül a mai modern kívánalmak érvényesüljenek. A kántortanító állását legkésőbb 1910. évi január 1-én elfoglalni köteles. Stádel
János földbirtokos, iskolaszéki elnök. (2458—I—1)
T e n y ö (Győr megye) róm. kath. iskolaszéke pályázatot hirdet osztálytanítói állásra. Javadalma: évi
1000 korona, egy bútorozott szoba. Kert és lakáspótlék
címén 30 korona. Kötelességei: díjlevél szerint. Kántori
teendőkben jártasság előny. Pályázati határidő: december 19., amikor a választás megtörténik. A megválasztott állását azonnal köteles elfoglalni. Férfitanítók
kérvényeiket a plébánia-hivatalhoz küldjék.
(2460-1—1)
Az özgödörl (Vas m.) fiókközség róm. kath. tanítói állására pályázat hirdettetik. Jövedelme : kétszobás
lakás, konyhán és gazdasági épületeken kívül 11V»
mérő búza, 11'/a mérő rozs, fa 11 régi öl (ebből 3 öl
iskolafűtésre i, 4 hold 800 Q-öl rét (műveli a község),
11 hold szántó és legelő egy tagban, 160 korona
tandíj 40 korona évnegyedi részletekben fizetve, zsellérektől 6'korona, összesen: 626 korona. Államsegély
374 korona. Kötelessége : a mindennapi és ismétlősök
oktatása. Kántori nincs A német vagy horvát nyelv
ismerete szükséges Kellően fölszerelt folyamodványok
december 23-ig Németszentgrót, plébánia-hivatalra
címzendők.
(2481—II —1)
A zsolnai polgári leányiskolában újévtől kezdve
kézimunka-tanítónőre van szükség. Ezen állás csakis
polgári leányiskolákra képesített tanítónővel töltetik
be. Rajzi ügyesség vagy német nyelv tudása kívánatos.
Igazgatóság."
"
(2461—1—1)
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Uzoni ref. egyház kántortanítói állásra pályázatot
hirdet. Jövedelem: 1175 korona. Pályázati határidő:
1909 december 18. Folyamodványok Józsa Sándor
ref. espereshez küldendők, Ilyefalvára. (2464—I—1)
A l e t e n y e i (Zala m.) róm. kath., magyar tannyelvű, második tanítónői állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 1. készpénzben évi 760 korona, 2.
lakbér címen 140 korona, 3. államsegély évi 240
korona. Az esetleges korpótlék az állampénztárból.
Kötelessége : az iskolaszék által kijelölt tanteremben
a mindennapi és ismétlő-tanköteleseket tanítani.
Kellően fölszerelt kérvények alulírotthoz, Letenyére
küldendők. A választás december 14-én lesz s az
állomás azonnal elfoglalandó. Tóth János esperesplébános, iskolaszéki elnök.
(2465—1—1)
Ref. kántortanító hasonló vagy orgonista-segédkántori
állást keres. Ref. tanító, N y í r k á r á s z . (2469-II-1)
Pályázat a m a t t y i (Baranya) református kántortanítói állásra. Évi fizetése : tisztességes lakáson kívül,
az egyházhatóságilag megerősített javadalmi jegyzőkönyv alapján, készpénzben 1075"84 korona az egyház pénztárából, évnegyedenként kiutalványozva, továbbá szántóföld, kaszáló és a közös legelőben legeltetési illetményben javadalma, ugyanazon egyházhatóság értékelése szerint, 160 korona, eszerint a két
javadalom együttesen 1235*84 korona, melyhez még
korpótlékot az állam a d ; végül a temetési stóla.
Kötelessége : a VI osztályú vegyes iskolában, a mindennapi tanköteles, valamint az ismétlő-iskolás gyermekeknek a törvényben előírt időben és mód szerinti
tanítása. Az iskolások száma együttesen csakis hatvanat tesz ki. További kötelessége a templomi éneklés vezetése, kánonikus órákon vagy a lelkész akadályoztatása esetén ennek a templomi szószéken szokásos helyettesítése. Pályázati határidő: 1910 január
10. A kellékes okmányok alulírotthoz küldendők. A
személyes megjelenés ugyan előnyös lenne, de sajnálattal jelentem, hogy az egyház húsz koronában megállapított beköltözési költséget csakis a megválasztottnak adhat. Matty, u. p. Siklós, 1909 december
1. Szakács Lajos lelkész, iskolaszéki elnök.
(2466-1—1)
Iváncsai (Fejér vármegye) róm. kath. iskolánál
eltávozás folytán megüresedett II. tanítói állásra pályázat hirdettetik, a követkpző javadalmazással: 148
korona az iskolaszék pénztárából, havi előleges részletekben fizetve, 852 korona államsegély és korpótlék, lakás: 2 szoba. Kötelessége : a reábízandó mindennapi és ismétlő-osztályokat vezetni, vasár- és
ünnepnapokon és hetenként egy köznapon a gyermekeket a templomba vezetni, ott velük szentmisét hallgatni s reájuk a litániákon is felügyelni, minden
kántori teendőben a kántornak segédkezni, esetleg
őt díj nélkül helyettesíteni is tartozik. Kellően fölszerelt kérvények december 18-ig az iváncsai róm.
kath. iskolaszékhez nyújtandók be. Az állás 1910
január 1-én elfoglalandó és év közben el nem hagyható. Nők is pályázhatnak, akik külön díj nélkül
kézimunkát tanítani tartoznak. Házasok előnyben részesülnek. Iváncsa (Fejér vármegye), 1909 november
30. Tunkel János, iskolaszóki jegyző. (2472—I—1)
A biai ref. egyház május végéig esetleg képezdészt is alkalmaz azonnal, tanítónak. Fizetés: havonkánt 66 korona; bútorozott szoba, egy öl fa.
(2470-1-1)
A n a g y p a l á d ! ref. egyház pályázatot hirdet a
másodtanítói állásra. Fizetés : két szobából, konyhából
álló lakás ; 1000 korona, melyből 510 korona államsegély. Kötelessége : az első és másodosztály vezetése ;
szükség esetén kántortanító helyettesítése. Pályázhatnak ref. vallású, okleveles férfitanítók. Az állás azonnal
elfoglalandó. Pályázati határidő : december huszadika.
Kérvények Sipos Károly lelkészhez (Szatmár megye)
küldendők.
(2479—II—1)
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A t ó t s z e n t g y ö r g y i ref. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: lakás, készpénz a községtől
évi 30 korona, egyházpénztártól évi 518 korona 34 fillér
és 8 kh. szántóföld. Ha a megválasztott tanító okleveles, részére 184 korona évi államsegély is biztosítva
van. Oklevél nélküli tanító az egyházi törvény szerinti
segédtanítói díjazásban részesül. Pályázati határidő:
december 15. Kellően fölszerelt kérvények nt. Kovács
Bertalan tanügyi elnök címére, Kálmáncsa (Somogy
megye) küldendők.
(2459—1—1)
A krassovai plébániához tartozó j a b a l c s a i róm.
kath., osztatlan népiskolánál megüresedett kántortanítói (tanítónői) állásra pályázat hirdettetik. Javadalma :
természetbeni járulékokkal és államsegéllyel együtt
1000 korona, szabad lakás, kerttel. Tanítási nyelv
magyar-horvát, vagy bármely szláv nyelv. Pályázó
köteles kántori teendőket, szokásos egyházi funkciókat
végezni, mindennapi és ismétlő-iskolát tartani s anyaegyház plébánosának a hitoktatásban segédkezni. Kérvények a róm. kath. plébánia-hivatalhoz Krassovára
(Krassó-Szörény m.), december 20-ig küldendők.
(2478—1—1)
A p e r k o s z o v a i községi osztatlan népiskolánál megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdetünk.
A tanító javadalmazása: 800 korona fizetés, szabad
lakás, 16 méter tűzifa, 20 korona irodaátalány, 12 kokorona iskolaszéki jegyzői tiszteletdíj. A római katholikus hitközségtől 4 hold szántóföld és a szokásos
stóladíjak a németnyelvű kántori teendőkért. Kellően
fölszerelt s magyar állampolgárságot igazoló kérvények
a perkoszovai iskolaszék elnökségéhez (Perkoszova,
u. p. Temesbúttyin) címzendők és f. évi december hó
25-ig nyújtandók be. Községi iskolaszék.
(2480-1—1)
Zalabesenyöi községi iskolánál tanítói állás megüresedett, arra pályázat hirdettetik. Járandóság: a községtől 300 korona, részint készpénz, részint természetben ; állami kiegészítés 700 korona és 2 szoba, 1 konyha
és kamrából álló lakás, megfelelő gazdasági épülettel.
Választás napja 1909 december hó 22-én, d. e. 9 órakor fog megtartatni. Személyes jelentkezők előnyben
részesülnek. Pályázatok az iskolaszékhez nyújtandók be.
(2482-1—1)
Pályázat az árpádl soros kántorsággal egybekapcsolt református leánytanítói állásra. Fizetése:
tisztességes lakáson és kerten kívül 724 korona készpénz ; 7 kath. hold szántóföld haszonélvezete (300 korona) ; ismétlősök oktatásáért 40 korona; temetési
stóla s az államtól az igényelhető korpótlék. Kötelessége : III—VI. leányosztály s az ismétlő-iskolás leányok
oktatása, soros, vagyis minden második héten a kántori teendők végzése, lelkész akadályoztatása esetén
helyettesítése. Egyháztanács fenntartja magának a jogot,
hogy az elválasztott tanítót esetleg más osztályok
vezetésével is megbízhatja. Okleveles, református tanítók kérvényüket december 24-ig a református lelkészi
hivatalhoz, Árpád (Bihar megye) adják be s a pályázók
felhívatnak, hogy 1910 január 2-án tartandó próbaéneklésen személyesen jelenjenek meg. A megválasztott
egyénnek az útiköltsége megtéríttetik. Az állás a
választás után elfoglalandó. Az iskolaszék.
(2484-11—1)
I l y é s m e z ö községben a 1910. év elejétől állami
iskola szerveztetvén, a tanítói állásra törvényes kezdőfizetéssel és természetben való lakásilletménnyel pályázat hirdettetik. Pályázók református vallásúak lehetnek
és református kántori képesítettségükre vonatkozó
okmányuk is csatolandó, mert az egyháztól nyerendő
külön díjazásért a kántori teendőket is végezni lesznek kötelesek. Pályázatok december hó 20-ig Marosvásárhelyre, a marostordamegyei királyi tanfelügyelőhöz lesznek beküldendők. Marosvásárhely, 1909 nov. 30.
Deák Lajos kir. tanácsos, tanfelügyelő.
(114/h—I—1)
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A kazári róm. kath. elemi iskolánál osztálytanítói
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: államsegéllyel
1000 korona, gazdasági ismétlő-iskoláért 100 korona.
Jelenleg egyszobás lakás. Kötelessége : az I—II. osztályt önállóan vezetni, az ismétlő-iskolát betartani, a
vallásoktatásban segédkezni, a gyermekeket a templomba vezetni és ott felügyelni. Csak férfitanítók
pályázhatnak. Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvények
plébánia-hivatal, Kazár (Nógrád m.), pósta Kistenye
címzendők. Dox-ogsághy Barna, plébános.
(2461-1—1)

HIRDETÉSEK.
Melyik, kántori okle- / » e p r ó l n o
véllel bíró áll. tanító vöCI OlliC
rozsényba ? Kántoria, iparisk. stb.
évi mellékes. Cím: Angyal Samu,

második lakbérosztályú városból Pet1200 korona biztos
Petvozsény.
(2389-1—1)

Értesítem azokat a volt osztálytársaimat,
kik velem együtt június hónapban Győrött képesítőztek és a szerződést aláírták, hogy Nagykapornakon
(Zala) lakom. Erdősi András, tanító. (2434/a—I—1)

Stampay Miklós áll. tanító Köszöntőkönyvecskéje 20 fill. 12 péld., előre fizetve, 2 kor.-ért
franko kapható Nógrádmarczalon.
(2430—XII—1)

Róm. kath. tanítót keresek nevelőül
4. normált végző fiam mellé. Fizetés : vasút ide-vissza,
lakás, fűtés, takarítás, koszt, havi 30 korona és elégséges-mentes bizonyítványért 50 korona. Gogl Adolf,
Károlyi gróf erdőfőtisztje, Kegye (pósta: Szakácsi,
Szilágy).
(2412—1—1)

Új, pedálos orgonaharmónium eladó.
(Válaszbélyeg.) Patkós Sándor, Rápolt (u. p. Szatmárököritó).
(2453-1—1)

Ne vegyen zongorát!!!
míg

(1200-30—18)

legújabb, zongorákról szóló
árjegyzékét meg nem hozatta, melyet

REMÉNYI
zongora-osztálya,

lípest, Király-u. 58.,
ezen lapra hivatkozva ingyen és bérmentve küld.
Uj és használt zongorák,
píaninók a legolcsóbbtól a legfinomabbig. Űj zongorák 280 frttól följebb, 36 havi részletfizetésre is.
Régi pianinók és zongorák újakra becseréltetnek.
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K I A D J A A VALLÁS- É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. KTB. M I N I S Z T É R I U M .
Megjelenik e U p minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e l a p o t m i n d e n magyarországi népoktatási
intését, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
Iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban i n g j é n .
A lap megküldése i r á n t i folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő áltál láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a
„Képtanítók
L a p j a " szerkesztőségéhez küldendők. A h e l y s é g (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.
SZERKESZTŐSÉG:
BUDAPEST, V I U . KEK., BÉKKOCSIS-UTCA 1«. SZÁM.
Kéziratokat n e m

Szervező-munka.
Jelenleg a kisgazdák megmentése vált
általános szálló igévé. Mentik: aki kívánja, aki nem kívánja, aki rászorult és
aki távolról sem érzi szükségét a gyámolításnak. A vállalkozó mentők rendesen gyanúsak, amennyiben vagy olyanok,
akik önmagukat sem tudták birtokos
korukban megmenteni, illetve fenntartani, vagy olyanok, akik mindenhez egyformán értenek, mert hiszen semmihez
sem értenek. Ezeknek lármájától hangos
most a sajtó, ezeknek sarka kocogását
veri vissza a falvak utcáinak fagyos
röge.
Hogyan? Hát a faluban nincsen arra
hivatott és alkalmas lelkes ember, aki
a kisgazdákat érdekei helyes felismerésére vezesse, a korszerű haladás igaz
ösvényén elindítsa és önös szerencsevadászok kezébe kísérleti házinyúl gyanánt betévedni ne engedje? Hiszen a
magyar tanító már régen vallja, hogy
ő nemcsak iskolaköteles koráig nevelője
a falu népének, hanem azontúl is gondozza volt tanítványait, legalább >
mint egy jóravaló mesterember a l. ga
fölszabadított inasát.
Folyton járom a tanítógyűléseket és
hirdetem előttük a Magyar Gazdaszövetségnek elveit, amelyeket Károlyi Sándor
gróf szegezett le. Egyenesen azért alkotta meg a Magyar Gazdaszövetséget,

Előfizetési Ar: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
n e g y e d é ™ 2 korona 50 fillér. — Egy n e g y e d évnél kevesebb
Időre előfizetést n e m f o g a d u n k eL — Az előfizetési pénzek a
kiadóhivatalba küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél mind e n egyes szóért, m i n d e n közlés u t a n 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható h i r d e t é s i d í j előre küldendő
be. Egjéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részét
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Esek a dijak is
előre a kiadóhivatalba k ü l d e n d ő k .
KIADÓHIVATAL:
HAGY. KIS. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB S.
aduiik vissza.

hogy ez a föld népét erkölcsi, társadalmi ós gazdasági nagykorúságra nevelje. A tanítógyűlések mindenütt osztatlan lelkesedéssel csatlakoznak a szervező-munkához és buzgóságuknak mindenfelé találkozunk látható nyomaival,
így Heves vármegyében is nemrég tartottuk a vármegyei középpontnak, illetve
az egész vármegye összes kisgazdáit
felölő szervezkedésnek avató - ünnepét
Kálkápolnán. Ezen az összejövetelen is
sok lelkész és tanító verődött össze,
akik ott községük képviseletében tudomásul vették a kisgazdák céltudatos
szervezkedésében szem előtt tartandó
elveket s akik e gyűlés sikerét csendes
apostolkodással előkészítették.
Jó alkalomul kínálkozik ez az eset
arra, hogy a látott példát kiáltalánosítsuk és belőle tanulságokat vonjunk
Elsősorban is meg kell állapítani, hogy
a kisgazdák minden egyesülése csak akkor
nyugszik a mi viszonyaink között egészséges alapon, ha sem politikai, sem felekezeti, sem nyelvi korlátozásokat nem ismer
és ilyenféle mellékkérdésekkel összebonyolítva nincsen. Másodszor: kisgazdákat
tömöríteni csak geográfiai alapon lehet
helyesen. Mert csak az állandó egymásmellettiség, a szomszédság, az állandó
együttlakás és érintkezés fejtheti csak
ki a kölcsönös bizodalmat és a folytonos egy
ak eleven érzetét.
ISK. T v "
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Továbbá csak olyan szomszédok valósíthatnak meg kis áldozatokkal nagy hasznokat
és fontos célokat, akik egymás viszonyait közelről ismerik és egymásnak
támogató jóakaratára kölcsönösen rászorultaknak érzik magukat. Nálunk a
legtöbb községben a vallásfelekezetek
egymás közé vegyesen szétszórva laknak. Ennélfogva a szomszéd a szomszéddal kénytelen jó viszonyban lenni, ha
nincsenek is egy hiten, egy párton vagy
egy anyanyelven. Mert tudvalevőleg a
gazdálkodás már természete szerint olyan
foglalkozás, hogy bizonyos fokig közös
munkát és közös célokat tételez fel,
persze anélkül, hogy az egyéni érvényesülést legkevésbbé is korlátozná. Például mindenki tudja, hogy a köztisztaság, közegészség, közbiztonság feladatai
legolcsóbban megvalósíthatók érdekszövetkezéssel, egyetértéssel. Hiszen egészen
világos, hogy hiába írtogatom én a gaznövényeket, a hernyókat, a peronoszpórát stb. kártevőket, ha mesgyés szomszédom nem cselekszik hasonlóképen.
Hiába fásítom én be és kövezem ki a
házam elejét, ha a szomszéd nem cselekszik hasonlóképen. Hiába vezetem én
le a vadvizeket és végzem el a gyomirtó tarlóhántást, ha a szomséd is nem
cselekszik hasonlóképen.
Ilyen elvek alapján áll ós szervezkedik a Magyar Gazdaszövetség, melynek alapító elnöke Károlyi Sándor gróf
volt, eszmei végrendeletének egyenesen
megnevezett örököse pedig Darányi
Ignác, földmívelésügyi miniszter. Más
szervezkedők és alapítók főkép arról
ismerhetők fel, hogy felekezeti vagy
politikai pártzászlók alatt tömörítik a
kisgazdákat. Értelmes embernek szükségtelen és fölösleges fejtegetni, hogy a
közgazdaságot akár pártok, akár felekezetek békóival bénítani a maga szabad mozgásában, legalább is szükségtelen és fölösleges önkorlátozás. Aki
tehát ilyen tömörüléseket ajánlgat, arról
egészen bizonyos, hogy a bevallott célo-
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kon kívül még mellékes érdekei is vannak, amelyek természetszerűleg a gazdasági főérdek rovására juthatnak csak érvényesüléshez. Ennélfogva a magyar tanító,
akiben a népet jellemző józan közérzék
tanultsággal és társadalmi pallérozottsággal párosul, bizonyára büszkén és
szívesen követi majd alkalmilag színmagyar hevesi kollégáinak nemes példáját, mely a népjólétnek emelését nemzeti keretben és a polgárok között különbséget nem téve, igyekezett Kápolnán
megbízható keretbe foglalni. Nincs az
a nap, hogy egynéhány tanító ne fordulna hozzánk gazdakör vagy szövetkezet alakításához kellő tájékoztatásért.
Ebből is látjuk, hogy a magyar tanítót
nem kell félteni attól, hogy a hivatlan
néptribunok tőrébe csalva, nem magához méltó társaságba keveredik. Csak
az ád okot némi aggodalomra, hogy a
politikai, felekezeti, sőt újabban a szociáldemokrata szervezők is következetesen
kisajátítják lassanként a mi egész szótárunkat s a csalódásig hasonló jelszavak, célok és zászlók alatt járnak
toborozni. Ezért mutatkozik szükségesnek a Károlyi névre, mint a mi közismert védjegyünkre utalni és hangsúlyozni, hogy mi a szövetkezni akaró kisgazdáktól soha sem tudakoljuk sem politikai,
sem felekezeti hovátartozandóságukat,
hanem csak azt kérdezzük: van-e hajlamuk az önképzés ösvényére lépni ?
Az önsegély elvében rejlő nagy erőt
megismerni és felhasználni? A közös
munkában s közös haszonban részt venni
és a jogos önzés korlátain belül a felebaráti szeretet parancsait a gyakorlati
életben tettekkel megvalósítani?
A magyar tanítóság a nagy szünidő alatt
tartott szociális előadásaimat mindenütt
buzgó figyelemmel hallgatta és mind a hat
tanfolyamról feliratot intézett részint a
kormányhoz, részint a Gazdaszövetséghez,
kijelentvén, hogy magának a népszervezés
munkájából részt kér és azt a nemzeti
egységre törekvő magyar lobogó alatt
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kívánja támogatni. Ha már nemzetünk
pártok, vallások, osztályok, hagyományok,
babonák és előítéletek által úgyszólván
gerezdekre van tagolva: keressünk legalább mi, népnevelők a nemzetgazdaságban, mint a közös jólét forrásában, egy
olyan semleges területet, mely mindnyájunkat egységbe fíízzön. Ettől remélhetjük, hogyha nem is rögtön, idők
jártával egy közös érzésbe és gondolatba kapcsol bele minden magyar polgárt, abba, hogy nagy nemzetet csak
közös célok egységes szolgálatával lehet
alakítani.

Molnár

István

dr.

Az erkölcsjavító rendelet.
írta: Kóródy

Miklós.

Vénusz nem volt mindig egyforma erkölcsűMikor az Olimpuson megjelent, szépségén kívül
az isteneket bizonnyal ártatlanságával is elbájolta. Mikor azonban Hefaestos finoman szőtt
bálóban Ares badistennel megfogja őt, az istenek világrengető kacagásban törnek ki. Minő
különbség a két Afrodité, a tenger habjából
kiemelkedő, mosolygó ifjú leány, s a házasságtörő, könnyűvérű asszony. Ovidius szidja Hefaestost, hogy te együgyű férj, minek tudtad hálóba
fogni a bűnös szerelmeseket, látod, amit eddig
titokban csináltak, ezután nyíltan, szemed láttára
fogják elkövetni. A görög rege különben nemcsak e szellemes mitbosszal szolgál a szerelemről. Szerinte Z J U S Danaehoz aranyeső alakjában
hatolt be. Van ennél vaskosabb is. Zeus Európát
bika alakjában rabolja el. Bizony hatalmas állat
is egy alaposan kifejlett bika. A görög képzelet
csak kissé takaródzik, valójában igen nyíltan
és világosan beszél; művész ugyan, de realizál;
istenít, hogy embereket lássunk.
Lukrécia elviseli a tőrt s a szívéből folyó
vér patakjának tövénél a megsértett női tisztaság romjain felépül egy századokig tartó köztársaság. Neró már a tengerparton a nimfák
játékához Rubriát hívja meg s az aranyhajú
vesztaszűz nem fél a halálbüntetéstől, mivelhogy a császár világokat fojtogató karja öleli.
Am ezekben az órákban jelenik meg az egyszerű halászember, valamint a Saulusból lett
Paulas s nyelvük tüzével szétkergetik a képmutató vesztaszűzeket, hogy megjelenjenek
azok az ártatlan keresztény vértanú leányok,
akik több, mint másfélezer éven át, sőt a
zárdákban ma is élő tanúi a vér megfékezésének,
a hit erejének és az erkölcsi tisztaság lehetőségének. Közben-közben vannak Bokkáccsiók,
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működnek a középkor közepe táján a szerelmi
törvényszékek, felajzik a reneszánsz pogány
hajlama, s ez így megy a történelmen keresztül:
látunk, de nem tudunk, hallunk, de nem értünk
tüneményeket, amelyek azt beszélik, hogy az
erkölcsi élet hullámzásában vannak korszakok,
amikor magával ragadja az embereket a tisztultabb ihlet és világnézlet, s vannak ismét korszakok, amikor az emberek minden erejüket
megfeszítik, hogy különbek lehessenek bizonyos
szempontokból a körülöttük nyargalászó, vagy
röpködő állatoknál. Még többet is látuk. Az is
feltűnik, hogy ezek a tünemények hullámzó
szabályossággal követik egymást s bizonyos
hullámnak az elején a tiszta erkölcs, a testiség
megtagadása okoz örömet és boldogságot,
ugyanazon hullám végén a szerelmi élet lesülyed
a legalsóbb nivóra, sőt átcsap a beteges vonások
tömkelegébe. Vájjon mikor Asszíriának és Babilonnak csillagászai a veresszemű Mars-csillagot,
a tejfehéren csillogó Jupitert, a szüntelenül
változó holdat és más égi testeket vizsgálgattak,
nem ugyanazon érzések között voltak-e, mint
most e sorok írója, látván, hogy ezeknek a
csillagoknak járásában szabályosság, törvényszerűség mutatkozik s kétségbeesetten érezték
át, hogy hiába számítgatják az égi testek mozgását, számításaik soha sem pontosak. Vájjon
a cikkázó villám, a bolygó tüzek, a bányák vészes
durranásai és más hasonló kémiai és fizikai
tünemények nem keltettek-e keserű érzéseket
a szemlélőben azzal a különös vonásukkal, hogy
okaik felől nem engedték az embereket tájékozódni? Bizony, nagy öröm lehetett Archimedesre, mikor a fürdőbe sülyedve megérezte,
hogy lába könnyebb lett, mint a szárazföldön,
s én azt hiszem, hogy az a híres „heuréka" akkora
élvezetet okozott a görög ezermesternek, hogy
arról talán még egy Markóninak sem lehet
fogalma. De aki egyszer el fogja kiáltani, hogy
„megtaláltam" az emberi társadalom hullámzásának, az erkölcsi emelkedésnek és sülyedésnek
okát, az bizonnyal a maga heurékáját még
sokkal nagyobb élvezettel fogja elkiáltani. A
természetben, — s mi volna egyéb az emberi
társadalom hullámzása, mint hatalmas természeti tünemény, s mi volna más a történelem,
mint az emberiség természetrajza — ismétlem,
a természetben semmi sincs elhelyezve számítás
nélkül és semmi sem történik úgy, hogy annak
egészen pontos okai meg ne lennének.
Volt egy magyar bolondos tudós, jegyezzük
fel nevét: úgy hívták, Bodnár Zsigmond, akivel
egy estei társalgás felért egy lexikonnak elolvasásával, s ez a jó, kedves bácsi, akit tudóstársai épúgy kicsúfoltak, mint a nem tudósok,
abban a hitben ringatódzott, hogy ő megtalálta
az emberiség fölött hullámzatosan
működő
50*
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erkölcsi törvényt. Elhisszük neki, hogy megtalálta. De rögtön hozzátesszük, hogy ezt ő
előtte és ő utána, sőt vele egyszerre is még
sokan megtalálták, de nekünk nem olyan ember
kellene, aki az erkölcsi törvényt megtalálja,
hanem olyan valaki kellene, aki annak működését olyanformán kiszámítaná, mint pl. Keppler
merészkedett kiszámítani a csillagok járását és
amint Newton merészkedett felséges izgatottságba esni, amikor a tömeg vonzásának képleteit
levezette.
Mivel azonban ez az úr még máig és semmiképen sem akar jelentkezni, kénytelen vagyok
felesapni pedagógusnak, továbbá úgynevezett
moralistának, ráadásul nemzetgazdának s más
hasonló tudósnak, hogy mégis-mégis erről a
roppant fontos kérdésről valamit, habár keveset,
elmondhassunk. Ügy áll ugyanis a dolog, hogy
bár a legmélyebb hódolattal és a nagyszerű
szándékhoz méltó tisztelettel üdvözöljük a vallásés közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak a
népiskolai növendékek erkölcseit javítani szándékozó rendeletét, tekintettel a szüntelenül forgó
rotációsgépekre, amelyek épúgy
lenyomták
a miniszter úr rendeletét, amint rányomják a
papirosra azokat a gondolatokat, amelyek
hivatvák, hogy a rendeletet hatályon kívül
helyezzék, kénytelenek vagyunk egy és más
igazságokat, vagy legalább kísérleti témákat
forgalomba hozni, azzal a szándékkal, hogy az
a kétségkívül nemes intenciójú rendelet esetleg
a gyakorlatban is hasznossá váljék. Igénytelenségem előtt a pedagógiának az a része, amely
az úgynevezett véleményeket tartalmazza, teljesen hitelét vesztette, s ezért azzal nem foglalkozom. A moralisták szerfölött kitűnő irodalmi
formában s a tudós arc összes jellegzetességével,
röviden: nagy képpel előadott összes állításait a
legtiszteletteíjesebben bátrak vagyunk ad akta
tenni. Van azonban egy veszedelmesen fejlődő
tudomány, a szociológia s ezzel kapcsolatosan,
vagy ennek részeként a nemzetgazdaságtan. Előbbi
ugyan még a pedagógia gyengeségeinek jelvényeit nem tudta gallérjából kidobni, azonban mióta
utóbbira fekteti lábait, azóta nagyon sok biztos
állításnak és helyes nézetnek vált megteremtőjévé. A nemzetgazdaságtan szerint, ha az ember
megteremtette magának a puszta megélhetés
föltételeit, akkor következik a jólétből fakadó
élvezetek létrehozása. Az ember szerez vagyont,
sőt ami igen érdekes, óriási testi és lelki fáradságot fogyaszt, abból a célból, hogy az élvezeteknek biztos alapját tevő vagyonhoz hozzájuthasson. Megállapítja ennek alapján a nemzetgazdaságtan, hogy nemcsak a gyomor kielégítésének célja szolgál a nemzetgazdasági fejlődés
rúgójául, hanem az élvezetek megszerzése nem
kevésbé rúgója annak, hogy egyesek és egész
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társadalom lázas sietséggel teremtsenek maguknak vagyont, jólétet. Ez eredeti tétel, s
bizony nem a pedagógus urak teremtették
vagy figyelték meg, hanem a nagy angol és
amerikai, valamint francia nemzetgazdák, akik
a reális élet szemlélésében merültek el.
Ugyanezen tudomány, különösen Maitus körül
csoportosulva, rámutat ama felette érdekes, de
sok tekintetben kétségbeejtő tényre, hogy amint
a vagyonosodásból eredő élvezetek hiánya
növekszik, vagyis amint a szegénység s a vele
járó kín és szenvedés jobban és jobban ránehezedik a társadalmi osztályokra, annál inkább megindul a szekszuális életfolyamat, annál nagyobb
lesz a gyermekáldás s az emberiség a szerelemnek nevezett élvezetekben igyekszik elmerülni.
Ez a két nemzetgazdasági tünemény s ezeknek
földerítése sokkal inkább beillenék a pedagógiába, mint abba a reális tudományba.
A nemzetgazdasági írók mindkét állításukat
számokba igyekeznek foglalni s a mennyiségtan
megcáfolhatatlan tételeivel kényszerítik rá embertársaikat, hogy azokat elfogadják. Mi pedig, a
közönséges szemlélők, kénytelenek vagyunk elismerni, hogy ezekben az állításokban minden
statisztika nélkül is nagyon sok igazság van, s
nyomban felvethetjük a kérdést, hogy vájjon
nem ezekben a tételekben gyökerezik-e az
erkölcsi züllés, avagy az erkölcsi tisztaság ? Am
a kérdést megfordítani is lehet, és vannak, akik
épen a kifordított kérdéshez ragaszkodnak, t. i.
hogy az erkölcsi züllésnek következményeként
jelentkezik az anyagi züllés. Ezzel pedig egy
szempont egészen be van bizonyítva, az t. i., s
nekünk erre volt szükségünk, hogy az erkölcsi
züllés és a szegénység, az anyagi nyomor egymásnak mindig kiegészítő részei. Ahhoz pedig
kétség nem fér, hogy aki anyagi jólét hiányában
szenved, az számos és sok nagy élvezettől meg
lévén fosztva, onnan veszi az örömöket, ahol
találja. Ezt a tételt azért kellett levezetnünk,
mert e tétel további megoldását összhangba
kívánjuk hozni e becses lapok hasábjain sokszor hangoztatott amaz elvünkkel, hogy a
nevelést és oktatást (elég kár, hogy e kettőt
elválasztva gondoljuk) ki kell terelni a természetbe. Ez alkalommal ez eszménk számára egy
újabb és igen fontos, sőt a szóbanforgó miniszteri rendelettel összhangzatos érvet akarunk
teremteni. Az iskolai nevelés ugyanis erkölcsi
szempontból is túlélte magát. Jobban mondva,
soha sem volt szükség arra, hogy a nevelés
betereltessék a négy fal közé, de annyit elismerünk, hogy volt egy idő, amikor a kezdet
nehézségei miatt az emberek máskép, mint vak
fegyelemmel és összeszorított területen, tanítani
és nevelni (?) nem voltak képesek. Ez az idő
azonban végképen elmúlt, s amennyiben az
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emberek tovább is ragaszkodnak az iskolában
való neveléshez, csak a rossz szokások előtt
hódolnak meg, de nem a nevelés igazságai
szerint járnak el. A tanítási módszerek ugyanis
annyira megjavultak, a tanítás célja olyan
világos lett s a tanítás anyaga annyira körül
van rajzolva, hogy ma már nem szorulunk a
dresszírozáshoz szükséges vak fegyelemre, nem
szorulunk arra, hogy a világtól elzárkózva
adjunk kétes értékű elméleteket, hanem kivonulva a szabad természetbe, a szemléltetve
oktatás elve alapján százszor és ezerszer jobban
megoldhatjuk tanítói és nevelői feladatainkat,
mint ott, ahol érzékeink békóba vannak verve,
a tanteremben. Ezt a kérdést alkalmam volt
többféleképen kifejteni. Most annak csak erkölcsi
oldalára kívánok néhány megjegyzést tenni. Azt,
hogy minden ember gazdag legyen és hogy
minden ember a gazdagságból merítse élvezeteit,
a világ elérni soha sem fogja. Efölött is volt
nemzetgazdasági vita s egyik iskola ki merészelte
mondani, hogy a jólét föltételei számtani, az
emberek számának szaporodása mértani haladvány szerint történik. Ha ennek az állításnak
csak századrésze igaz, akkor is fennáll ama
nézetüuk, amit az evangélium így fejez, ki:
„szegények mindenkor lesznek köztetek". Ámde
tekintettel a nemzetgazdaságtanra, az emberi
társadalom feladata és pedig a közerkölcs érdeke,
hogy a szegények is élvezetekhez jussanak Itt
mellesleg azt is megjegyezhetjük, hogy bizony
a gazdagok is végül megunják a vagyonból
eredő élvezeteket, amit legjobban kifejez az a
tény, hogy a „blazírt" kifejezés megszületett.
Az élvezeteknek pedig nincs a világon gazdagabb
forrása, mint a természet.
Gyanús az a körülmény, hogy az erkölcsi
érzületet a fantázia rontja meg. A fantázia
pedig megromlik, ha beteges, túlzott munkára
van kényszerítve. Mikor a gyermekeknek az
iskolában magyarázunk, minden legkisebb részletre nem alkalmazhatunk egy-egy szemléltető •
eszközt. Ezokból szavainkkal, rajzokkal, papírmasséból készült együgyűségekkel és más eszközökkel igyekszünk a gyermekek fantáziáját
minél élénkebb mozgásra kényszeríteni. Ne
csodálkozzunk tehát azon, ha az lassanként túlizgatottá lesz s hogyha a növendék szellemi
alkoholistává válik, akinek mind több és fantáziaizgató anyagra van szüksége, amit megtalál a
regényekben és újságokban. Nem akarok azzal
foglalkozni, hogy ez miként hat az idegekre,
az idegek miként befolyásolják a szekszuális
életet. A nagy szakember, Kraft Ebing, egy
hosszú élet gazdag tapasztalatai alapján elég
világosan megírta. Itt csak arra akarok rámutatni, hogy, ha tanításunkat a reális életben
s nem a képzelet világában, vagyis nem a
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fantáziával telített tanteremben, hanem kint a
szabadban végeznők, akkor a fantázia századrésznyire sem izgattatnék annyira, mint amenynyire a jelen tanítási mód mellett azt a tanár,
tanító izgatni kénytelen. Kivonulok a zöld
erdőbe. Megragadják tanítványaim ásócskáikat,
kiásnak egy fiatal növényt, szemük előtt felderülnek a földrétegek, a humus, a mész, az
agyag, a földrétegekben bogárkák, giliszták és
más váratlan állatok, végül napfényre kerül a
fiatal növénynek egész gyökérzete, megtapogatják ujjaikkal a nedvességet, a hőfokot, szétmorzsolják a hajszálgyökereket stb., vagy mindannyian ugyanazon növény virágát leszakítják,
széthasogatják a kocsányt, feldarabolják a csészét, kis kézilupéval bepillantanak a maghonban
rejtőzködő petékhez, szétmorzsolják a portokot,
nézik, nézik álmélkodva, szemükkel, szívükkel,
egész idegrendszerükkel, élvezik a bámulatos
szabályosságot, s íme, ha volt fantáziaműködés,
az eltűnik a realitás hatalmas ereje mellett s
annak legföljebb segítőtársa lesz, de nem teremtője. Elibénk akad egy egér, vagy hörcsög
lakása a mezőkön, egy vakondok-lakás a réteken,
felássuk azokat, felkutatjuk ezeknek a sajátságos állatoknak életét, szóval behatolunk a
természet titkaiba s a megrázó valóságok
szívünkig, velőnkig hatnak, hogy magasztos és
mélységes élvezetek birtokába jussunk. Ha aztán
eljönnek azok az idők, amelyeket Rousseau
Emil-jében a legnehezebb időknek nevez, ha
megdobban a szív, ha fellángol a vér, akkor
nem egy beteges fantázia izgatására indul,
hanem a szép természet mélyéből vett képzeteket hozza mozgásba s munkára ingerli az
egész embert. Ha pedig jön a nyomor, amit a
nemzetgazdák szegénységnek neveznek, s ha
nincs más élvezete az embernek, elmélázik a
Teremtőnek egyik-másik alkotásán a természetben s lelkét sokkal gazdagabbnak érzi, mint az
a milliomos ifjú, aki egy szerelmi fellángolás s
az ebből eredő élvezetek hiánya miatt a sok
ezer milliót megvetve, pisztolyt fordított agyának. H a tehát erkölcsöket akarunk javítni, ne
a szükség helyek elkülönítésével, ne a fiúk és
leányok elválasztásával, hanem a Teremtő nagy
alkotásaiban letett nagy eszmék megértetésével,
felfogásával igyekezzünk azt keresztülvinni, s
igénytelenségem a legmélyebb meggyőződés
hangján hirdeti, hogy a lezajlott nevelési rendszer mielőbbi bukása után a közerkölcsök szempontjából sem következhetik más nevelési rendszer, mint az, amely a szabad természetben való
elmerülésből fejlődik ki.

— Tiinító a közs. képviselő-testületben.
Szombathy
Dániel sistófalvai ref. tanítót községi
képviselővé egyhangúlag megválasztották.
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A hannoveri

tanítók

kongresszusa és kiállítása.
— Harmadik és befejező közlemény. —

írta: Nagy László.
A kiállításnak elkülönített területén, a földszinti termekben volt annak természettudományi része, amely „a Malomtó állat- és növényvilága" címet viselte. Csak kiegészítő része
volt ez a kiállításnak, de koronája volt annak.
Elismerést szerzett ezzel a hamburgi és harburgi tanítóság a kiállításának s dicsőséget önmagának, sőt az egész német tanítóságnak.
Hogy ilyen dolog egyáltalán létrejöhet Németországban, bizonyítja a német tanítóságnak
kiváló kulturális érzékét, magasan szárnyaló
törekvését. Hogy jött létre ez a kiállítás?
Van Harburg közelében egy tó, amely két
malmot hajt, a „Malomtó". Ennek a tónak
gazdag állat- és növényvilága arra indította
a környék természettudomány-kedvelő tanítóságát, hogy a tó tudományos felkutatására
egyesületet alakítson. így jött létre a német
tanítóságnak oly egyesülete, amely talán páratlanul áll a világon, „A német tanítók természettudományi egyesülete11. A tagok zömét a
hamburgi és a harburgi tanítóság teszi ki. Az
egyesület természettudósokhoz illő komolysággal látott a munkához. Felkutatták a tavat,
anyagot gyűjtöttek, biológiai laboratóriumot
rendeztek be Hamburgban (a saját költségükön),
az anyag földolgozására, könyvtárat alapítottak, folyóiratot létesítettek („Aus der Heimat",
megjelenik évenként hat füzetben, Stuttgartban,
Köhler kiadásában), amelyben a tudományos
vizsgálataik, meghatározásaik eredményét, laboratóriumi munkáikat s természettudomány-pedagógiai cikkeiket teszik közzé. Valóban elismerésre méltó buzgalom és áldozatkészség!
Ez a német természettudományi tanítóegyesület most, a hannoveri tanítók közgyűlése
alkalmából, bemutatkozott. A bemutatkozás
méltó volt az egyesület jó hírnevéhez. Rokonszenvessé tette föllépésüket már az a lelki
finomság, amellyel kiállításukat a jeles természettudós tanító, a természetrajzi tanítás reformátora emlékének, a világhírű „Dorfteich"
írójának, Junge Frigyesnek szentelték, aki mint
tanító, fotografálással- és. trichina-vizsgálással
tartotta fenn családját s mégis tudott időt
találni kiváló művei megírására.
Ennek a természettudományi kiállításnak
alapgondolata: a tanítókat a természet kutatására indítani s megmutatni azt, miként használja fél a tanító kutatása eredményeit s eszközeit a természetismeretnek hű megtanítására.
A kiállításon bemutatták a rendezők elsősorban magát a tavat, annak térképét, föld-
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rajzi környékét, domborzati és talajviszonyait
domború térképen. Azután bemutatták a tónak
életét, nem rajzokban, hanem a valóságot megközelítően akváriumokban és terráriumokban.
Ez a rész volt e kiállítás fénypontja. Összesen
40 akvariumot és 10 terráriumot állítottak ki.
Úgyszólván minden növénynek megvolt a maga
kis akváriuma, amelyben az illető növény az ő
életviszonyai szerint tenyészett. A vízen lebegő
békalencse üvegjében csak víz volt; a fenék
talajában gyökerező vízi hidőr, nyílfű számára
már iszapot is helyeztek el stb. Külön terráriumokban voltak elhelyezve a gyík , kígyó- s a
szárazon élő békafajok. Ilyen akváriumok tartása nemcsak természettudományi, hanem pedadógiai szempontból is fontos. Egyetlen akvárium
gondozása több tanulságot és gyönyörűséget
okoz a tanulónak, mint az egész tankönyv s
az összes szemléltető-képek.
Külön teremben volt kiállítva az egyesületi
laboratóriumi fölszerelés mintája, a különböző
rendszerű mikroszkópok, a fotografáló- és rajzoló-mikroszkópok ; a bonctani eszközök, borotva,
mikrofon-, preparáló-eszközök, anyagok, konzerváló- szerek, durva és finom hálók; üvegek, csészék, mérgek stb. Ismét egy másik teremben
voltak láthatók azok a makro- és mikroszkopikus
rajzok, fényképek szabad szemmel látható és
nem látható állatokról, állat- és növénypreparátumok, amelyeket szorgalmas kezek készítettek tudományos és iskolai célokra. A kiállítási termek falait német kiadók természetrajzi
szemléltető-ábrái borították. Az asztalokat pedig
itt-ott biológiai állatcsoportok díszítették. Kiállítottak továbbá az asztalokon szétterítve 200
művet, amelyek a természetrajzot, a természeti
tárgyak eltartását módszerét tárgyalják.
Mikor a hannoveri s különösen a harburgi
és hamburgi tanítóság becsületére váló egész
kiállítás ismertetését befejezem, szívesen említem meg, hogy a kiállítás neveléstan-lélektani
részének gyűjtése és rendezése Benecke Ottó
harburgi felső népiskolai tanító (Mittelschullehrer), a kiállítás elnökének érdeme, a természettudományi kiállítás sikere pedig Müller
Herrmann, szintén harburgi felső népiskolai
tanítót, mint elnököt dicséri.
*

Nem tartom érdektelennek s reánk nézve
fölöslegesnek, hogy Németország egyik nagy
tanítóegyesületének, a hannoveri tanítóegyesületnek életébe bepillantsunk.
A hannoveri tanítók egyesületét (Hannover'sche Provinzial-Lehrerverein) a Hannover-tartomány tanítói alkotják. A tartományi egyesület tagja a porosz országos tanítóegyesületnek
s a birodalmi német tanítóegyesületnek (Deut-
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scher Lehrerverein), amelyekben tagjainak aránya
szerint képviselteti magát.
A hannoveri tanítóegyesülethez a nagyobb
városok és kerületeik szerint 11 kerületi tanítóegyesület tartozik.. Mindenik kerület különböző
számú körökre oszlik, úgy, hogy a hannoveri
tanítóegyesület 194 tanítói körből áll.
Ennek az egész szervezetnek, amely szerves
épületet tüntet fel a kicsiny tanítói körökből
a hatalmas birodalmi egyesületig, az alapegysége, a cselekvési önállósággal bíró alapszervezete a kerületi egyesület. Ez szedi be s
kezeli a tagsági díjakat, önállóan választ s
képviselteti magát a tartományi tanítóegyesületben s a tartományi gyűlés közvetítésével
a porosz és a német tanítóegyesületben. Az
egész szervezet fölépítése a birodalmi német
tanítóegyesületig, tehát képviseleti alapon történik.!
A kerületek és körök rövidebb időközökben,
a tartományi egyesület pedig kétévenként tartja
üléseit a tartomány különböző helyein. Az ülések kétfélék: képviseleti ülések és nagygyűlések. A képviseleti ülésen döntenek az összes
egyesületi belügyekben. Ezért a képviseleti
ülésen a kerületek kiküldöttjei s a tartományi
egyesület tisztikara foglalnak helyet. A nagygyűlésen bárki részt vehet, de csak akkor, ha
a külön részvételi díjat lefizeti. Ezt olyan szigorúan megtartják, hogy a díjat még az elnöktől ós a vendégektől is beszedik. Én is lefizettem a 3 márkát. Ezt a részvételi díjat a nagygyűlés költségeinek fedezésére fordítják. A
nagygyűlésen az általános pedagógiai és szervezeti ügyekről tárgyalnak és döntenek. A
tartományi képviseleti és a nagygyűlést mindig
egy időben tartják.
Érdekes, hogy a kerületi egyesületek képviselői a tartományi gyűlésen napidíjat és
harmadik osztályra szóló vasúti díjat kapnak.
E díjakat részint az illető kerületi egyesület,
részint a tartományi egyesület fedezi. Hogy az
állam, a város vagy bármely hatóság adna
napidíjat és útiköltséget, mint nálunk, azt
Németországban nem ismerik. Németországban
egyáltalán nem ad az állam tanítóegyesületnek,
gyűlésnek, sem semmiféle német kongresszusnak segélyt. Ott minden gyűlés,
mozgalom
költségeit a tanítók a sajátjukból fedezik. így
vannak a tanfolyamokkal is. Az állami tanfolyamok ismeretlenek. Minden tanfolyam önmagát tartja fenn. S ez az egészséges állapot.
Pedig egy-egy tartományi tanítóegyesület
adminisztrálása költséges dolog, mert ilyen
egyesület hatalmas szervezetet működtet. Például a hannoveri tanítóegyesületnek a l l kerületi egyesületen és 194 körön kívül 11 szak-
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osztálya működik. Ugyanis az egyesület a
következő szakosztályokat tartja fenn:
1. Jogi bizottság. Tanácsot ad a tagoknak
a hivatali ügyeikben fölmerült jogi konfliktusok
esetén.
2. Statisztikai osztály. Számon tartja a betöltött és a betöltetlen tanítói állásokat, a képesített tanítók, a képzőintézeti tanulók létszámát;
gyűjti a tanítók fizetésére vonatkozó s általában a népiskoláról szóló adatokat.
3. Katonai bizottság. Anyagilag s erkölcsileg támogatja az egyéves önkéntes tanítókat
segíti őket abban, hogy a tiszti vizsgálatot
letehessék. Ilyen módon elérték azt, hogy
1908-ban 154 katonakötelezett tanító közül
67- en (43%) lettek önkéntesek. Megjegyzendő,
hogy a németek ambicionálják az ő nemzeti
hadseregükben való méltó részvételt.
4. Tűzkárbiztosító - osztály.
Ennek 9007
tanítótagja van Hannoverben. 64 tűzesetben
adott kárpótlást 1908-ban.
5. Özvegyek és árvák segítő-pénztára. Ilyen
minden kerületnek külön van. Egy-egy kerület
tagjaitól ezen a réven átlag 10 —15 ezer koronát szed be. Van olyan kerület, amely 315
árvát és özvegyet segélyez (Hannóver-Hildesheim).
6. Halálozási pénztár. Ezt az osztályt három
kerület alakította meg.
7. Kezdő tanítók
segélypénztára.
8. Neveltetési pénztár. Segélyt nyújt tanítók
tanuló leánygyermekeinek.
9—11. Különböző
kerületek betegsegél/yzőpénztárai.
Mindezen intézményeket a tanítóság saját
keresményéből hozta létre s tartja fenn.
A hannoveri tanítóegyesület belmunkássága
a mi tanítóegyesületeink belműködésével több
rokonvonást tüntet föl. Fölemlítek néhányat.
Az elmúlt két évben a hannoveri s általában a poroszországi tanítóegyesületek működését a fizetésemelésért vívott küzdelem kötötte
le. A mozgalom sikerre vezetett. A mult év
végén a porosz képviselőház dr. Holle, kultuszminiszter javaslatára méltányosan rendezte a
tanítók fizetését. Kezdőfizetése az osztálytanítónak Poroszországban 1400 márka, végső
4400 márka. Ezzel szemben a mi 1000—2600
koronányi tanítói fizetésünkkel nem mertem
előállani. A porosz tanítók áldják dr. Holle-1,
aki a fizetésrendezés után rövid időre politikai
okokból megbukott. Általános véleménye a
tanítóknak, hogy a harc korszaka s a fizetésjavítás után a csendes, termékeny pedagógiai
munkásság kora következik.
Ez a feltevést táplálja az a tény, hogy a
hannoveri tanítóegyesület a harc idején is
meglehetős intenzív pedagógiai munkásságot
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fejtett ki. A lefolyt egyesületi két év alatt a
kerületekben és körökben 1465. előadást tartottak, amelyből 362 (25%) a módszertanra,
195 (13%) a lélektanra s a bölcseleti tudományokra, 256 (17%>) a többi tudományokra
s a művészetekre, 226 (17%) az általános
pedagógiára esett, a többi megoszlott a működés különböző ágai között.
Érdekes, bogy a tanítóképzés ügyei iránt
való érdeklődés nagy visszaesést mutat, e tárgyról mindössze 11 előadást tartottak. Ugyanez
a jelenség tapasztalható nálunk is.
Az is nevezetes, hogy a vallástanítás kérdése nagy mértékben foglalkoztatta a tanítókat. A 362 módszertani előadás közül 125 a
vallástanítás módjával foglalkozott. Ez a körülmény élénk világot vet nemcsak a tanítók,
hanem a német társadalom érdeklődése irányára.
Megemlítem még, hogy a kerületi üléseken
a tanítóságot az elmúlt két évben főleg két
tárgy foglalkoztatta, az önállóságra s az öntevékenységre való nevelés ügye, továbbá az a
kérdés, hogy a továbbképző(ismétlő)-iskolák
igényeit kielégítik-e a német elemi iskolák ? Általános vélemény e tárgyban az volt, hogy
a német elemi iskolák túlságosan elméleti
irányt követnek, ezért nem sokat nyújtanak a
gyakorlati irányú továbbképző-iskoláknak.
Mindebből azt a végső tanúságot vonhatjuk
le, hogy a német tanítói társadálom egészsége
gesell), erőteljesebb, a maga erejében bizakodóbb
és önálóbb a magyar tanítói
társadálomnál.

Pálya

kezdetén.

(Levél egy árvaházból.)

Folytatom Móritz Júlia cikkét, ki évenként
7—8 vagy 10 — 15 Mariskát, Juliskát küldök
különböző életpályákra, ki az életbe.
Kicsi kis gyermekek, veszendő, gyámoltalan
kis árvák jönnek be az árvaházba. Némelyikének senkije, némelyikének igen és az még
rosszabb. Az irgalom emel nekik hajlékot, a
könyöriilet ad nekik kenyeret, a jótékonyság
ad nekik nevelést.
Evekig tart, míg a velük hozott emlékeket,
a korán szerzett tapasztalatokat felejtetjük
velük. Tanítjuk, neveljük esztendőkön át és
kiadjuk, mielőtt a nevelést egészen befejezhettük, mielőtt jellemük megerősödhetett volna.
Kiadjuk, amint valahogy keresőképesek, hogy
helyükbe befogadhassuk azt a számtalan bekéredzkedő kis aprót, aki éhes, aki fázik, aki
gyámoltalan kis veszendő jószág, mint voltak
hét vagy nyolc, tíz vagy tizenkét év előtt azok.
A világtól elvonva, gondot, nélkülözést nem
ismerve élnek itt. Tanításunkat, figyelmezte-
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tésünket esetleg csak ijesztésnek veszik és saját
ábrándjaik, saját képzeletük vagy vágyaik
szerint színezik ki maguknak a világot, az életet. Az egyik vágyik ki, mert kíváncsi rá, a
másik már hónapokkal előre sír. Az egyik
könnyűnek képzel mindent, a másik folyton
attól fél, hogy nem tud majd kötelességeinek
megfelelni.
Egy bizonyos életpályára, mely hajlamaiknak, képességeiknek megfelel, mennek ki az intézetből. Van köztük oki. óvónő, van varrónő.
Van, ki háztartási dolgokkal foglalkozik és ki
kereskedelmi iskolát végzett. Van mindenesleány és oki. tanítónő.
Idegenek közé, az életnek nevelve, nevelünk
beléjük önérzetet is és megértetjük velük, hogy
az a kenyér a legjobb, melyet a magunk munkájával keresünk.
Az árvaházból egyenesen a műhelybe, az
irodába vagy családhoz mennek, tele kofferrel,
még több tanáccsal ellátva.
J ó Istenem, mikor én ezt a koffert pakolom!
Mennyi áldást mondok, mennyi imádságot minden egyes darabnál, mit beleteszek! Mennyi
gondolat foglalkoztat, mennyi gond fog el
minden egyes koffernél! Mennyi aggódással
töltenék el azok a mindig ismétlődő kérdések,
hogy ez a fiatal, tapasztalatlan leány milyen
befolyás alá kerül? Milyen lesz a sorsa?
Hogy alakul a jövője? Mennyi illúziója fog
elenyészni, mennyi csalódás fogja érni, menynyit fog még sírni nyiltan és titokban!
Nekem, kinek tapasztalata körülöttük évről
évre gyarapodik, nemcsak az az aggodalmam,
ha vájjon családtagnak tekintik-e ? Nyájas-e
az úr iő ? Barátságos e az úr és ragaszkodók e
a gyermekek ? Nekem ilyenkor mindig fülembe
cseng édesanyámnak egy mondása, mit gyermekkoromban hallottam, de akkor még, gyerekésszel meg nem értettem: „Egy magányos
leány olyan, mint a törülköző, mindenki beletörülközhet. "
Az utolsó estéket szobámban töltik, honnan
a többiek sejtelmesen, szó nélkül, figyelmeztetés nélkül kivonulnak. Ekkor nekem arra kell
tanítani ezt a csupán társnői között felnőtt,
fiatal leányt, mi várhat reá, mit tegyen, ha
esetleg szépnek találja kis növendéke bátyja,
úrnője fivére, vagy ami a legrosszabb, maga
az úr, kis növendéke édesapja.
Ekkor megállapítom velük, mint küldjenek
nekem üzenetet, mit hozhat postán és telefonon
kívül esetleg maga a család, átadhatja azt
nekem nyilvánosan, akár egy nagy társaságban
is, de én mégis tudni fogom, hogy közbe kell
lépnem, esetleg onnan rögtön elvennem.
Amikor arra kell tanítanom, hogy az a
magányos leány, az a törülköző hófehér tiszta
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maradjon, vagy szükség esetén abban szúró tű
is legyen!
Uraim! Tanító uraim! Mi majd esak fölneveljük leányainkat, de kérem, segítsenek nekünk úgy, hogy tisztességes emberekké nevelik
azokat a fivéreket, azokat a leendő apákat.
Neveljék őket úgy, hogy ne tekintsék azt a
magányos leányt szabad prédának; hogy tartsák tiszteletban gyermekük, leányuk nevelőnőjét, kire annak testi-lelki gondozását bízták.
Hogy ne akarjanak megrontói lenni annak, ki
azt a zsenge lelket a szép, a jó, a nemes megismerésére vezeti.
És ekkor én is nyugodtan nézek az én kirepült fehér galambjaim után és várom helyettük új bizalommal, új reménnyel a kis tollatlan fíókákac a meleg fészekbe.
Katalin
mama.

Osztrák s z a k f o l y ó i r a t
a magyar tanítóképzésről.
A külföldi sajtó leginkább a politikai eseményekből kifolyóan emlékezik meg Magyarországról. Csak nagy elvétve találkozunk egy- egy
külföldi tudományos folyóirattal, mely nem
engedi magát hamis besúgások által félrevezetni,
hanem elismert szaktekintélyek objektív felvilágosítása alapján hoz a magyar kultúráról
és kultúrális intézményeinkről ismertetéseket.
Ilyen külföldi lap a nemrég Bécsben megindított „Osterreichische Zeitschrift für Lehrerbildung" című folyóirat, amelynek
Tumlirz
Károly dr., gráci tanfelügyelő a főszerkesztője.
E folyóirat legutóbbi számában szemlét tartva
az európai kultúrállamok tanítóképzésén, Magyarországénak is kiválóan nagy és előkelő helyet
szentel s arról a legnagyobb elismerés hangján
nyilatkozik.
A magyar nemzet népoktatóinak és -nevelőinek képzéséről lévén szó, méltán megérdemli
a kitűnő tanulmány, hogy röviden megemlékezzünk róla.
Eszmemenete a következő: Hosszabb történeti visszapillantás után a magyar tanítóképzőintézetek új tantervének fejtegetésébe bocsátkozik, mondván: a tanterv jellegzetes vonása,
hogy általa az illető intézetek valóságos szakiskolákká lesznek. Radikális átalakítását célozza
az oktatásnak s teljesen szakít azzal az elavult
nézettel, hogy a képzőintézetnek a didaktikán
kívül csupán az elemi népiskolák tananyagára
kell szorítkoznia. A tanterv intenciója, hogy a
tanítójelöltek az univerzális tudományokban is
magasabb nívóra emeltessenek s megfelelő gyakorlat alapján azt is meg tudják határozni,
hogy gyűjtött ismereteiknek mily mértékét használják majdani iskoláikban. Mindezekből az a
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vezéreszme tűnik ki, hogy a tanítóképző csak
szakiskola lehet, melyben a jelöltek kizáróan és
tökéletesen népoktatókká neveltetnek...
A tantárgyakra vonatkozóan nagy dicsérettel
és elismeréssel hangsúlyozza a tanulmány, hogy
a rajz-, zene- és ének-, valamint a kézimunkaoktatásnál különös gond van fordítva a modern
reformtörekvésekre. Különös figyelmet fordít a
tanterv a népdal ápolására és művelésére s igen
helyesen hivatkozik arra a tényre, hogy valamint
a népköltészetnek a nemzet szíve a célja, épen
úgy a népdal kútforrása is a nemzet szívében
honol. S épen abban nyilvánul a népdal valódisága, hogy az a népé, mint egész nemzeté, nem
pedig esak a pór népé, ellentétben a művelt és
jómódú társadalommal. Az újirányú rajzoktatás
felől pedig eképen í r : A magyar tanterv igen
sikeresen fejti ki, hogy a képzőművészet nemcsak külső dísze az emberi életnek, nem fényűzés a felsőbb társadalmi rétegek számára,
hanem általános benső szükséglete mindenrendű
és -rangú néposztálynak, mely épen úgy, mint
a vallás és a nyelv, az összetartozandóságot
szilárdítja, egyesült cselekvésre serkent, tehát
államalkotó és -fenntartó elemnek tekintendő.
Innen az a nagy gond és pedagógiai körültekintés, mit utóbbi időben minden kultúrállam
a rajzoktatásra fordít.
A magyar modern rajzoktatásnál — mondja
tovább a lelkes cikk — a íosúly a közvetlen
szemléleten alapuló, természet utáni rajzolásra
van helyezve. A tanítójelöltek képesíttessenek
a természetet és környezetüknek tárgyait önállóan
megfigyelni, szemlélni s egyszerűen, tisztán és
szabatosan lerajzolni...
A tornaoktatás főleg odairányul, hogy az
ifjúság üdülési életmódja nemesíttessék. Nyáron
a tornajátékok jönnek előtérbe, télen pedig a
módszeres szertornázás. A leányok tornázása
kevésbé a testi ügyesség elsajátítására, mint
inkább az általános egészségi állapot fenntartására és megóvására irányul.
Az őszinte dicséret és elismerés hangján
emlékszik meg a jeles tanulmány
Apponyi
Albert gróf közoktatásügyi miniszter szociális
tanfolyamáról, melyet tavasszal a tanítóképzőintézeti tanárok számára rendezett. Az ilyeneket
a nép jövőjére és boldogulására nézve igen
nagyjelentőségűeknek tartja s a többi államoknak utánzásra ajánlja.
A t a n u l m á n y igen tárgyilagos és j ó a k a r a t ú
bírálat alá veszi a képesítő-vizsgálatok szabályzatát s azokat minden tekintetben mintaszerűeknek, méltányosaknak és jóindulatúaknak minősíti.

Ismerteti a tanítóképzők fölötti állami, egyházi és szakfelügyeletet; a kir. tanfelügyelő és
szakfelügyelő közötti viszonyt.
Behatóan tárgyalja a magyar kir. tanfel-
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ügyelői kar státusát. A kir. tanfelügyelők képesítését, kinevezését, rangfokozatát és javadalmazását. Beszél az iparostanonc-iskolai tanítóképzésről és az iparostanonc-iskolák fölötti állami
és szakfelügyeletről s végül külön szakaszt szentel
Budapest székesfőváros tanfelügyeletének.
A magyar néptanítóság bizonyára szívesen
üdvözli a jelzett folyóirat érdemes szerkesztőségét, melynek bátorsága volt arra, bogy szakítva lajtántúli szomszédaink
illojalitásával,
hazánk népoktatásáról az igazságnak megfelelően
és kiváló jóindulattal, elismeréssel írt.
Kecsegtet a remény, hogy a többi jóhiszeműen
vagy szándékosan félrevezetett külföldi folyóirat
követni fogja az „Osterreichische Zeitschrift für
Lehrerbildung" nemes példáját.
Lakatos

Lajos.

Darwin-ünnep.
Ünnepet ültek a magyar természettudósok.
Megünnepelték nagy angol kartársuknak, Darwinnak emlékét. Abból az alkalomból, hogy fél
évszáza annak, hogy megjelent mesteri munkája
a fajok eredetéről. Hogy e csodálatos mű nagy
hatást gyakorolt, azt annak kell tulajdonítanunk,
hogy korának édes szülöttje volt. Megegyezett
korának szellemével, mondja Entz
Géza dr.,
Darwinnak méltatója. Darwinnak atyja orvos.
Mint finom megfigyelő tűnik ki. Atyjától örökli
e lelki tulajdonságot Károly. Nagyatyja is orvos,
emellett természettudós és költő. Érdekes, hogy
egy tankölteményóben a fajok természetes fejlődését hirdeti. Úgy látszik, hogy nagyatyjától
örökli a természettudományok iránt érzett hajlamát. Különös kedve volt a gyűjtéshez, de nem
szívesen tanulta a nyelveket. Az orvosi pályára készült, de unalmasnak találta. Abba is
hagyta, bár később bánta, hogy a preparációban
nem szerzett jártasságot. Gyakran lett volna
szüksége a rajzra is, melyet fiatalkorában elhanyagolt. A tanári pályára lépett. Szerette a
sportokat. Humboldt útleírásai nagyon megragadták az érdeklődését, fokozták vágyát a természettudományok iránt. Mikor az angol kormány expedíciót tervezett Délamerikába és e célból természettudóst keresett, a fiatal Darwint ajánlta egyik
tanára. Atyja nem volt e vállalkozás barátja.
Meg is tagadta beleegyezését. Fia sürgetésére
azután kijelentette, hogy jó, nem bánja, ha akad
oly épeszű emberre, ki ajánlja, hát menjen.
Szaván fogta az öregét. Elvitte nagybátyját
az apjához, aki igenis ajánlotta. Még egy akadály állotta útját. Ciranoi akadály. A hajó kapitánya nem fogadta el. Csakugyan azért, m e r t
nem tetszett az orra. Lavater tanítványának elvei
szerint senki sem lehet komoly természettudós
ilyen orral. Soha sem indult még természettudós
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akkora útra oly kevés szakismerettel, mint az
ifjú Darwin. Jól felhasználta tengeri útját. Tanulmányozott. Belemélyedt a hajó gazdag könyvtárának szakmunkáiba. Majd megnyílt előtte a
természet könyve, Délamerika gazdag növény- és
állatvilága. E tanulmányozás nemcsak Darwinra,
hanem a tudományra nézve is fontos. 0 az első,
aki bejárta e vidéket. Máig sem követték sokan.
I t t ébredt fel lelkében a származás eszméje. A
vadonnak titokzatos nyelve van. Megtanít csodálkozni és kételkedni. E mondás világítja meg
Darwin akkori lelkiállapotát. Délamerika valóságos teoietője régi korok állatainak. De ezek az
ősállatok különböznek más vidékek őskori állataitól, ellenben hasonlítanak e vidéknek más
helyektől eltérő élő faunájához. Mi lehet az oka
a kihalt és élő állatok között feltalálható különbségeknek a szembeszökő hasonlóságok mellett ?
Miközben e problémán tűnődik, megdől lelkében
a fajok változatlanságának hite. Kezd kételkedni.
Csak lassan érlelődik meg benne az a meggyőződés, hogy a fajok változnak, átalakulnak. S
még akkor sem meri nyiltan kimondani. Nagysokára lép a nyilvánosság elé. Mikor már a
bizonyítékok halmaza áll rendelkezésére, és ekkor
is csak barátai unszolására. Pedig már korán
ismerik és elismerik Darwint hazájában. Délamerikai ú t j á n szerzett gyűjteményei még hazaérkezte előtt meghódítják a tudósvilágot. Édesatyja is élvezheti tudós fia első sikereit. 1837-ben
Londonban telepedik meg, de betegsége miatt
1812-ben falusi birtokára vonul. Negyven éven
át él a világtól elvonultan, csak levél ú t j á n
érintkezik embertársaival. Vallomása szerint minden öröme a tudomány. Egyedüli foglalkozása.
Még azt sem sajnálja, hogy beteg, mert ez távoltartván tőle a szórakozást, minden idejét kedvelt
munkájára fordíthatja. Anyagi helyzete megengedi, hogy a tudománynak szentelje életét. Sikerei a tudomány sikerei. Maga is csodálkozik,
hogy oly szerénytehetségü ember mint ő, hogy
nyerhette meg a nagy tehetségek tetszését. Vannak persze elegen, akik le is bírálják egyikmásik munkáját. Ez arra sarkallja, hogy még alaposabban dolgozzék. Már nagy munkája ugyancsak kapós és manapság legelterjedtebb a világon
a biblia után. A „fajok eredete" Darwin legsikerültebb munkája. Tömérdek adattal dolgozik,
de egy sem fölösleges. Még sem győz meg mindenkit. A teológusok pl. máig sem fogadják el
minden állítását, habár sokban igazat adnak neki.
Szakadatlanul dolgozik tudósunk, de mégsem
annyit, amennyi kielégítette volna. Nemcsak
levelez, tervez, könyvet ír, gyűjt, hanem tenyészt,
termel is. Állandóan, úgyszólván elejétől végig
feszülten figyeli a növények és állatok életfejlődését. Különös gonddal az állatok kedélymozgalmát. Úgy ezeknek, mint az embereknek kedély-
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nyilvánulási formáit. E témáról is írt könyvet.
Bizonyítja benne, hogy közös eredetű az embernek és állatnak kedélykifejezése. Utolsó munkái
növénytaniak. Többek között az orchideákról, a
folyondárokról írt tanulmányt. A rovarevő növényekről kimutatja, hogy egymástól más tulajdonságokban eltérő egész sereg növény fogdossa
és emésztőnedve segítségével el is fogyasztja
a rovarokat.
Entz Géza tudós tanulmányát Méhély Lajos
előadása követte. A darwinizmus mibenlétéről
1859 november 29-én az emberi nem művelődéstörténete nevezetes útjelzőhöz ér. Ez a nap a
darwinizmus születésnapja. Ekkor látót napvilágot a származástan. Méltó, hogy mi, magyarok
is figyelemmel tekintsünk e műre. Darwin az
angol nemzeté, eszméi nemzetköziek, mint közkincsek. Ma szokás a darwinizmus fogalmát a
kiválogatódás elvére szorítani. Ez helytelen, mert
a fajformálódás nélkül nem tökéletes Darwin
elmélete. Nagy érdeme, hogy rámutat arra, hogy
minden változás hasznos, hogy a változást az
életföltételekhez való alkalmazkodás eredményezi.
PL a vidra, mint ősei és mai élő rokonai is
mutatják, eredetileg szárazföldi állat. Körülményei
a vizi életre utalják és szervezete ehhez képest
átalakul. Törzse lelapul, lába megrövidül, szőre
rövidebb és vastagabb szálú lesz. Füle elzárásához
bőrredő fejlődik, stb. Előadónk tudományos
súllyal cáfolja ellenfeleink kifogásait és világítja
meg azokat a természettudományi nagy igazságokat, melyeket Darwinnak köszönhetünk és
amelyek hódolatra indítanak fényes elméje iránt.
Ilosvay Lajos elnök nyitotta meg és rekesztette be az ülést, melyet nagy közönség látogatott a főrendek egykori törvényhozó-termében.
Havas
Inna.

Egyesületi élet.
4 - A Csanádmegyei
Tanítóegyletnek
Kunágotán tartott értekezletén nemcsak a járási,
de a megye összes tanítóegyesületeinek kiküldöttei megjelentek. Ez nem formai gyűlés volt;
hivatalos színezet nélkül, az igazi, a régi lelkes
tanítói szellem ölelkezése. A tárgysorozat nem
merült ki aprólékos sablonokban. Különösen az
oktatás gyakorlati irányai tárgyaltattak. Ismeretek, amelyek a tananyag keretében, az élet
kívánalmai. A számolástanítás gyakorlati élethez
fűződő ismeretei. És ennek nyomán a népiskolai
oktatásunk egész vonalán becses gyakorlati tanulságok vonattak le. A népiskola legyen valóban
népiskola; az elméleti ismeretanyag látszólagos,
felszínes eredményei helyébe kezdik építeni azt,
amit az élet kíván, amire az életben szükség van,
aminek gyakorlati jelentősége van, lesz. —
Az állami gondozás alatt álló gyermekek nevelés-
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ügyével is foglalkoztak. Az egyes községekben
60—80 gyermek van kihelyezve, s akiknek
nevelésügye, 50 ezer gyermekről lévén szó, nemzeti ügy. Szomorú tapasztalatokkal számoltak be
a tanítók s félő, hogy az állam és a társadalom
nagy áldozatai nem lesznek arányban a gyermekmentési akció eredményeivel. Ez ügyet a vármegyei tanítóság rendes közgyűlésén — lehetőleg
a Liga vezetőségének bevonásával — kívánják
tárgyalni és nagyfontosságú javaslataikat előterjeszteni. Szó esett a sérelmekről: a tanítók
szabadságolása; a helyi iskolai hatóságok mellőzése a tanítói kinevezéseknél; az állami tanítók
napidíj- és fuvarköltségeiről. Tanácskozás folyt:
a tanítók orsz. szövetségéről; az áll. tisztviselők
országos egyesületében szervezendő tanítói szakosztályról ; a népiskola hatosztályú tagozatának
továbbfejlesztéséről. Mindezek pedig történtek
akkor, amikor fedezet hiányában a szerény tanítói fizetés terhére kellett a fuvarköltséget áldoznia
a gyűlés tagjainak. De amily lehangoló e szűkkeblűség, époly felemelő, hogy ily lelkes, munkás,
ideális töredék magvát hordja magában a jövendő,
nagy feladatokra hivatott egyesületi életnek.
II A Fiumei Tanítóegyesület november
27-én ünnepelte alapításának 25-ik évfordulóját,
mely alkalomból Kárpáti György áll. igazgatótanító elnöklésével díszközgyűlést tartott. Megjelentek a közgyűlésen a kir. kormányzóság, a
helybeli állami tanintézetek küldöttei és az állami
iskolák tanítói kara teljes számban. A közgyűlés
táviratilag üdvözölte Apponyi Albert gróf miniszter urat és államtitkárát Tóth Jánost, továbbá
Eródi Béla dr.-t, az egyesület alapító elnökét,
Halász Ferenc min. tanácsost és Wlassics Gyula
közig, bírósági elnököt, mint az egyesület tiszteletbeli tagjait. Közgyűlés után az egyesület tagjai
küldöttségileg tisztelegtek a kir. kormányzóságnál,
átnyújtván Wickenburg István gróf kormányzóhelyettesnek és Kankovszky Ferenc min. tanácsos,
tanügyi előadónak, mint az egyesület újonnan
megválasz- tott tiszteletbeli tagjainak a tagsági
díszoklevelet.

Tanítók tanácsadója.
W. M. Vplta. A jegyző eljárása jogtalan, mert az
életbenlétet minden díj nélkül köteles igazolni. Tessék
a főszolgabírónál panaszt emelni. — B. I. Kínét. 1. Az
iskolafenntartó nem köteles önnek még külön fásszínt
is rendelkezésére bocsátani, amikor az e célra szolgáló
helyiség bennfoglaltatik a melléképületben. Az mitsem változtat a dolgon, hogy ön ezt a helyiséget a
szolga számára lefoglalta. Egyébiránt a mellékhelyiségek kérdéséről e helyen már sokszor szólottunk s
megmondottuk azt is, hogy sem a törvény, sem az
Utasítás nem írja körül, hogy a legszükségesebb mellékhelyiségek körébe melyek sorozandók ? 2. Általánosságban bevett gyakorlat szerint irodai átalányra (írószer, kréta, szivacs beszerzésére) a költségvetésben
10 K-t szoktak előirányozni tantermenként. A községi
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iskolák számára kiadott Utasítás 28. §-a is ennyit ír elő.—
Állásnélküli. Állami tanítói állás elnyerése iránti
folyamodványhoz csatolandó okmányok : oklevél hit.
másolata, születési bizonyítvány (keresztlevél), esetleges
működésről és egyéb képesítésről szóló okmányok. —
W. Gy. Lflva. Várja be a fejleményeket, mert bizonymi a legjobb akarattal sem tudunk arra választ adni,
hogy mi történhetik 5—10 év múlva iskolájával. —
Hh. 1. A tanító özvegye férjhezmenetelekor az őt meg
ülető gyámpénznek kétévi összegét kapja végkielégítésül ; fenntarthatja azonban jogát egy újabb özvegység esetére. 2. Az árvák segélypénzére az anya féijhezmenetele vagy végkielégítése nincs befolyással; megkapják tovább is. Ugyanez áll az árvaházban elhelyezett gyermekekre. — F. J. Pér. 1. Ha hátralékának
behajtása iránt nem történnék intézkedés vagy nagyon
késnék, forduljon panasszal a közig, bizottsághoz.
2. Az isk. mulasztásért kirótt bírságpénzek csak iskolai
célokra fordíthatók. - S. V. Hfh. Úgy emlékszünk,
hogy Vaday József nagyváradi igazgató-tanítónak van
ismétlő-iskolák részére szerkesztett tanmenete. Legcélszerűbb azonban, ha minden tanító maga készíti el
azt iskolája számára, mert a helyi viszonyok mindenütt
mások. — H. F. Mjánosi. Iskolamulasztási bírságpénznek behajthatatlanság miatt iskolai közmunkára
történt átváltoztatása esetén a beszolgáltatás megtagadásakor a makacs szülőkkel szemben a csendőri
elővezettetés is igénybe vehető. így szól a vkm.
1897-ben 10.769. sz. a. kelt rendelete. — Bpalota.
A helyes eljárás az, hogy az egyik gyermek hangosan
számol a táblánál, a többi a padban a saját füzetében
nyomon követi a táblánál számolót. Közbe-közbe a
tanító a padban ülőkkel folytattatja részben a figyelem
ébrentartása, részben ellenőrzés céljából. Elhibázott
dolog az, mikor a többi gyermek tétlenül figyel vagy
nem együttesen számol a táblánál felelővel. — Gazdász. 1. A gazd. szaktanítói vizsgát nem lehet magánúton letenni. 2. B kérdést nem teszi fel érthetően.
Ha úgy érti, hogy megszerezhető-e bármelyik tanítói
képesítés oly értelemben, hogy az illető ennek alapján
német nyelven is oktathat, úgy — igennel felelünk
kérdésére. 3. Több ilyen lap van. — P. L. Hszta.
Az igazán mellékes körülmény, hogy a lelkész miképen
óhajtaná az eddig befolyt és tisztán tanítói illetményt
képező tandíjakat — részben — az iskola számára
lefoglaltatni. A törvény világosan rendelkezik azon
tan- és felvételi díjakért nyújtandó kárpótlás iránt,
melyek a tanítói javadalom kiegészítésére szolgáltak,
amennyiben kimondja, hogy a kárpótlás mérvének
megállapításánál a tanítónak a szabályszerű javadalmi
jegyzőkönyvben és díjlevélben biztosított azon javadalma szolgál alapul, mely őt az orsz. tanítói nyugdíjintézettől nyerendő nyugdíjra jogosítja. Ebből természetesen következik az is, hogy azon tandíjakért,
melyeket a tanító a díjlevélben feltüntetett összegen
felül behajtott, pl. a tanulók számának időközben
történt emelkedése révén, kárpótlás nem adatik. Az
állam tisztán azon összegért szavatolhat, amely összeg
a díjlevélben tandíjak címén megállapíttatott. A tandíj-kárpótlás fejében nyert összeg akkor, amidőn az
tanítói illetményt képezett, a kir. adóhivatalnál a
tanító nevére, havi előleges részletekben fog kiutalványoztatni. A végrehajtási utasítás még ki nem adatott. Majd megemlékezünk róla. — C. I. Diva. Ana
vonatkozóan, hogy minő okokból nem vették át
iskolájukat állami kezelésbe, nem áll módunkban önt
tájékoztatni. Ha azonban állami iskola helyett községi
jelegű ellemi népiskola felállítása rendeltetett el és
ez tényleg meg is nyüt, alig hisszük, hogy most
sikerrel járna újabb folyamodványuk. „Célravezetőbb''
útat nem ismerünk ; az államosításnál a rendelkezésre
álló hitel mellett számításba jön az illető községnek
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nemzeti szempontból való fontossága, anyagi helyzete,
a megajánlott hozzájárulások mértéke, a beiskolázatlan
tankötelesek száma stb. Ezek a szempontok pedig az
első esetben is elbíráltattak. — Sz. T. Mczdnia. 1. Az
iskolafenntartó önöknél a három évi átmeneti időt
igénybe vette, feltehetően azon okból, mert az 1007.
évi XXVII. t.-c. alapján járó magasabb tanítói illetményeket nem volt képes azonnal biztosítani. Az átmeneti idő 1910. évi június hó 30-án telik le, de
ugyanezen év szeptember hó végéig még mindig
módjában áll a fenntartórak folyamodni államsegélyért.
Joguk van ugyan ahhoz, hogy az iskolafenntartót
kérjék a magasabb illetmények kiszolgáltatására, de
ezt eredménnyel csak akkor tehetnék, ha a közigazgatási bizottság az iskolafenntartónak erre való képefségét megállapítaná. Miután pedig ez az önök esetében nem valószínű, várniok keli tehát az átmeneti
idő elteltéig. Visszamenőleg már sehogyan sem kaphatják meg magasabb járandóságaikat, mert ha iskolafenntartójuk a fennebb megjelölt időpontig sem folyamodik, csak 1910. július hó 1-től kezdve köteles a
törvényszabta illetményeiket kiadni. (Mindez világosan
benne van a hivatkozott törvény 12. és 13. szakaszaiban ; az ön által megjelölt könyvet tehát nagyon
felületesen olvashatta.) 2. Hitfel. iskolák fenntartása: a
csak az illető hitfelekezethez tartozók anyagi hozzájárulása vehető igénybe. Ha azonban a más hitfelekezethez tartozó szülők gyermekeiket a fennálló felekezeti
iskolába járatják, a szülők ezen iskola költségeihez
ugyanazon módon és arányban tartoznak járulni, mint
az iskolát fenntartó hitfelekezet tagjai. Ez a hozzájárulás azonban pl. az építési költségekre ki nem
terjedhet. (Ez is benne van az 1868. évi XXXVIII. t.-c.
11. és 45. §-aiban.) 3. Miután rendes tanítónak 1907-ben
választották meg, korpótlékra még nincs igénye. (L.
1907. évi XXVII. t.-c. 3. §-át.) — Sz. A. Rptre. Az
oly községekben, ahol iparostanonc iskola még nincs,
a tanoncok az általános ismétlő-, illetőleg a gazdasági
népiskolába kötelesek járni. Ez az oktatás természetesen
a 15-ik életév betöltéséig terjedhet. — M. E. Névtelen
levelekre nem válaszolunk. — Jíes'Zmélyi. A testületek,
egyletek és magánosok által fenntartott elemi iskolák
vagy egyéb népoktatási intézetek segélyezése címén a f.
évi állami költségvetés keretében 65.000 K irányoztatott
elő. Ezen összeg a f. évben már bizonnyal igénybe
vétetett. A jövő évre szólóan azonban folyamodhatik.
Arra nézve, hogy van-e kilátása segélyre, pozitív
választ nem adhatunk. — Szlöjdkérdés. Mi a magunk
részéről nem tartjuk lehetetlen állapotnak, hogy megfelelő képzettségű tanító hiányában a szlöjd vezetését
egy arra alkalmas mesteremben-e bízták. Ezzel azonban korántsem mondjuk azt, hogy ez az állapot
mindenkoiTa fenntartható, de mégis mindig jobb annál,
mintha e tekintetben mi sem történnék. Áz elérendő
cél és az egyesület által nyújtott tiszteletdíj az ottani
tantestület valamely tagját minden esetre ösztönözni
fogja ana, hogy a tanfolyamot elvégezze, amidőn a
szükségesség által megokolható ideiglenes helyzet megszűnik. Leghelyesebb lett volna természetesen az, ha
a kérdésnek ily módon való megoldásáig a múltban
követett gyakorlat maradna él-vényben. De ha az egyesület anyagi eszközei ezt meg nem engedik'? Egyébként a női kézimunkatanítás ellátásával, oly esetekben,
amidőn az állami iskolánál nincs tanítónő, más, ene
alkalmas nő nyer megbízatást, akinek többnyire nincs
oklevele. — M. I. Ksa. Egészség (VIII., Eszterházyutca 14—16.), Magyar Népiskola (VIII., Szentkirályiutca 47.), Nemzeti Iskola (VII., Rottenbiller- utca 37/4.),
Gyermekvédelmi lap (VI., Bulyovszky-utca 23.), Társadalmi Múzeum Értesítője (VI., Csengery-utca 31.).
Tessék mutatványpéldányt kérni. A többit nem
ismerjük.
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SZÉPIRODALOM.
Pacsirta légy!
Lepergett lassan dísze mind a fának,
Elhalt a rét ezer viráglakója.
Apró bogárkák téltanyát keresnek;
Nincs már itt rég a fecske, se a gólya.
Száraz górón sikolt a s z é l . . . sebes . . .
Amott egy gazda szánt ugart tavaszra,
Nyirkos, hideg a fekete barázda:
Pacsirta rajta élelmet keres . . .
Pacsirta légy, én drága kis fiacskám!
Látod, mily hűtlen gólya, daru s a f e c s k e . . .
Nehéz napok virradtak fel hazánkra
S ők elhagytak, más, jobb hazát keresve.
Míg volt virág, zöld lomb, meleg sugár,
Míg ólheték tejét, mézét e földnek:
Tették maguk, nótáztak és örültek,
Most jő a tél és nincs itt egy se már.
A kis pacsirta itt van. Nem hagyott el,
Oh drága, drága rögje szent hazámnak ! . . .
Veled maradt a téli bús napokra,
Hol szenvedés, nyomor, hideg tanyáznak.
Veled maradt, mert erzi, szíve szól,
Hogy lesz tavasz, lesz még nyár lomb s v i r á g g a l . . .
Majd ő köszönti szíve szent dalával,
Hogy messze hall ják: felhők ormiról.
Pacsirta légy te, én édes fiacskám!
Maradj hűséges szenvedő hazádhoz,
Ha jő a tél nyomorral, bús napokkal:
Kemélve, bízva tavaszért imádkozz . . .
A hű szívek imája t e l j e s ü l . . .
Es lesz tavasz . . . meleg nyár lomb s virággal;
Köszöntsd majd szíved legszentebb dalával
S dolgozz hazádért rendületlenül!
Kántor
Mihály.

Darwin Károly.
írta:

Székely

György

dr.

E z esztendő február 12-én volt századik évfordulója annak, bogy a X I X . századbeli természettudománynak egyik legnagyobb b a j n o k a , az
angol Charles Darwin született és ugyanezen
év december 2-án volt ötvenedik évfordulója
annak, h o g y legkiválóbb műve, mely szinte
határkövet jelöl a t u d o m á n y
történetében,
„ A f a j o k e r e d e t é i r ő l szóló, megjelent. Az előbbi
évforduló alkalmából egyik ifjú, de nagyra hivat o t t tudományos társulatunk, a
Társadálomtudományi
Egyesület,
rendes évi közgyűlésén
áldozott a n a g y férfiú emlékének, az utóbbi

évfordulón egyike legrégibb, legvirágzóbb és
legnépszerűbb társulatainknak, a
Természettudományi
Társulat
szentelt ünnepi közgyűlést a
n a g y tudós fölfedezőnek. Amit azonban D a r w i n
hirdetett, tanított, a n n a k nemcsak a természettudományok, nemcsak a társadalmi t u d o m á n y o k
területére volt nagy hatása, hanem egész modern
világnézetünknek is szinte észrevétlenül alkotórészévé, emberi önérzetünknek támaszává, jövőnkbe vetett hitünknek önkéntelenül is egyik
legerősebb biztosítékává lett. A darwinizmusnak
n a g y és alapvető jelentősége van a nevelés terén
is, a n n a k elméletében és gyakorlatában egyaránt.
D a r w i n r a gondolni mindig fölemelő, tanával
foglalkozni még m a is gyümölcsöző. Illő azért,
h o g y róla mi is megemlékezzünk.
Hogy rámutathassunk
általában
Darwin
t a n á n a k pedagógiai jelentőségére, m e g kell
említenünk, hogy ez tulajdonképen k é t alapelven sarkallik: az egyik a származásnak, a
másik a természetes ki válogatódásnak elve. Az
első elvet előtte m á r t ö b b e n felismerték és hirdették, így Lamarck a mult század elején, de
egyrészt a kor még n e m volt érett arra, hogy
ezt megérthesse, másrészt annak hívei nem
h o r d t a k elegendő tapasztalati anyagot össze,
hogy azt egyúttal kétséget kizárólag be is bizonyítsák.
A szerves lények világában az egyes f a j o k
nem állandóak, h a n e m változók; egyes f a j o k
k i m ú l h a t n a k és új, eddig még nem létezett
f a j o k állhatnak elő. Mózesnek a teremtésről szóló elmélete, mely szerint az egyes
növény- és állatfajok m á r Tcezhtben megvoltak,
hibás, m e r t kezdetben csak néhány egyszerű
élőlény volt s ezekből fejlődtek ki az idők végtelen folyamában a szinte végtelenségig sokféle
és egymástól különböző á l l a t f a j o k : ez a származástannak a veleje, amelyet Darwin f á r a d h a t a t l a n kutatással összehordott adatai bizonyít o t t a k be.
A kiválogatódásnak elve pedig az, h o g y bizonyos állatnemek körén belül azok a f a j o k
m a r a d n a k fenn, melyek a létért való harcban
a legerősebbeknek bizonyulnak, melyek környezetükhöz, az élet föltételeihez leginkább t u d n a k
alkalmazkodni, viszont m a g á n a k a f a j n a k körén
belül szintén azok az egyedek, individuumok
érvényesülnek és élnek tovább, amelyek a legelőnyösebb tulajdonságokkal vannak felruházva.
Különben úgy a f a j o k n a k , mint az egyes
egyedeknek természetében rejlik az esetleges
megváltozott körülményekhez, életföltételekhez
való alkalmazkodás, m é g pedig a mennél töké-
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letesebb alkalmazkodás, s ezen alapul egyrészt
az előnyösnek, hasznosnak bizonyuló új tulajdonságoknak a keletkezése, haszontalan tulajdon
ságoknak vagy egyes szerveknek a kihalása,
másrészt általában úgy az egyes fajoknak, mint
az egyedeknek a fejlődésképessége.
Darwin tanának az alapján különböztetünk
meg aztán kétféle fejlődést, az egyénnek és a
fajnak fejlődését, amelyekre nézve aztán az újabb,
részint őstörténeti, paleontológiái, részint összehasonlító állattani és embriológiai kutatások
kimutatták, hogy a kettő teljesen párhuzamosan
és ugyanazon fejlődéstani törvények szerint megy
végbe. A fejlődés, a változás az egyneműből a
különneműre, az egyszerűből az összetettre,
bonyolódottra halad.
A természetes kiválogatódásnak utánzása aztán
a mesterséges kiválasztásnak az elve, amelyen
mindenféle növénytermelés, állattenyésztés alapul.
Darwinnak a tana azonban csak lassanként
tudott gyökeret verni a köztudatban, már csak
azért is, mert az embert sokan kivételes lénynek tekintették és tekintik még ma is, akire
a származástan és a fejlődésien törvényei nem
alkalmazhatók. Ez az előítélet azonban ma már
tünőfélben van s nem egy előkelő egyházi férfiú
jelentette ki, hogy a Darwin tanában magára
az emberre alkalmazottan sincs semmi vesze
delem.
Nem egyéb az ráfogásnál, mikor némelyek
még napjainkban is azt hirdetik, hogy a darwinizmus csak rideg anyagelvű vagy hasznossági
világnézettel egyeztethető össze és a magasabb,
eszményi világnézetnek szárnyát szegi!
Ráfogják Darwinra, hogy az embernek a
majommal való rokonságát tanította és ez lealázó volna reánk nézve. Hát nem inkább emelheti-e emberi önérzetünket, hogy a magunk
erején vittük oda, ahol most vagyunk, és hogy
a fejlődésnek, a tökéletességnek még magasabb
tokát érhetjük el a jövőben ?! Hát nem vígasztaló-e inkább az a tudat, hogy mi nem vagyunk
merev állandóságra kárhoztatva, fejlődésünk nem
körben kering, hanem egyenesen halad előre a
nagyobb tökéletesség felé, egész a végtelenig?
Hát nem ezen alapszik-e egyszersmind a nevelés
lehetőségébe, értékébe, jelentőségébe vetett
hitünk ? Bizony, ki merem mondani, hogy aki
a darwinizmusnak ellensége, az ellensége az
emberi haladásnak, a művelődésnek, a humanizmusnak általában; aki nem hisz a fejlődés
elvében, az a nevelést gyökerében támadja meg.
Azért mi nevelők is áldjuk a nagy tudósnak,
az önzetlen férfiúnak, Darwin Károlynak az
emlékét!
—
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Könyvesház.
* Szociális levelek. (Irta Gaál Mózes. Megj e l e n t Lampel R. [Wodianer F. és Fiai] r.-t.
kiadásában, a Néptanítók könyvtára című vállalatban. Ara 1 korona.) A magyar néptanítóra
végtelenül fontos hivatás vár. Neki kell továbbítani a kultúra vívmányait azoknak a néprétegeknek, melyek századokon át változatlanok és
érintetlenek voltak. Ő az emberszeretet, a haladás,
az egyetértés eszméinek hirdetője, neki kell eloszlatni azokat az ellentéteket, melyek mint ősi
ösztönök élnek az egyes társadalmi osztályok és
felekezetek között.
Gaál Mózes e munkájában a néptanítók feladataira m u t a t rá. Lapunk olvasói ismerik e könyv
tartalmát, mert Gaál cikksorozata a Néptanítók
Lapjában jelent meg. A munkát nem kell ismertetnünk, csak az íróról emlékezünk meg néhány
sorban.
Gaál Mózes mintaképe az igazi tanítónak. E
munkájával pedig a tanítók tanítójává lett. Olvasóink tudják, hogy fejtegetései nem hívták ki az
ellenvéleményt. Gaál nem az elbizakodott tudós
bántó hangján szól hozzánk, hanem inkább irányító. Annyi szeretet és melegseg sugárzik ki
fejtegetéseiből, hogy hatásuk alól nem vonhatjuk
ki magunkat. Mindnyájan érezzük, hogy itt áll
előttünk egy ember, ki komolyan veszi hivatását
és nem egyszerű kenyérkereseti pályának tekinti.
I t t van egy ember, ki meglátja a nép nyomorúságát, a szenvedők könnyeit, megvan benne az
érzék nemcsak a testi, hanem a lelki fájdalmak
iránt is. Meglátja a szenvedőt ós segíteni akar
rajta. Tanítótársaiban nem a tudás közvetítőit akarja
látni, hanem a n é p szellemi vezetőit, boldogulásának megteremtőit.
Elmondhatjuk, hogy a Szociális
levelek írója
nagy munkát végzett. Kívánjuk neki is, a nemzetnek is, hogy elvei meggyökerezzenek tanítóink
lelkében.
(—*•)

* A rajztanítás módszere. (írta Weszely
Ödön dr. Megjelent Lampel R. [Wodianer F. és
Fiai] r.-t. kiadásában. Ara 40 fillér.)
A rajztanítás fontosságára csak a legújabb időben jöttek rá. Voltak ugyan régen is, kik hangsúlyozták a nevelés terén jelentőségét, de szükségletté csak a legújabb évtizedekben vált a rajz.
Weszely Ödön jelen munkájában a rajz nevelő
hatását a következőkben összegezi: „A rajz élesíti
a látást, a helyes megfigyelést, tökéletesebbé teszi
a tárgyakról szerzett ismereteinket, előmozdítja
a helyes megítélést, fejleszti összehasonlító- és
ítélőképességünket, fejleszti az emlékezetet és a
fantáziát. Tökéletesíti mozdulatainkat, tudatossá
teszi a kéz mozgásait s megtanít azok fölött
uralkodni. Ügyesíti a kezet. H a t az érzelmekre,
fejleszti a műértelmet és nemesíti az ízlést."
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Jelen munkájában a szerző útbaigazítást akar
adni a rajztanításban. Elmondja a rajztanítás történetét, ismerteti a rajztanítás anyagát és menetét.
Megemlékszik a gyermeki rajzról és kifejti a rajztanítás módszerét. Hogy világosabbá tegye gondolatainak alkalmazását, leírja, miként képzeli el a
rajzórát.
Aki rajzoktatással foglalkozik, nagy haszonnal
olvashatja e kis füzetet.

* Tanítónöképzésiink és a nőproletáriátus.
(írta Chalupka
Rezső, kir. s.-tanfelügyelő. Megjelent Székelyudvarhelyen.)
Chalupka Rezső kis munkájában arra a veszedelemre hívja föl a figyelmünket, amely a tanítónőképzők túlprodukciója folytán fenyeget. A kérdés egyike a legfontosabb társadalmi problémáknak, megérdemli, hogy mindnyájan foglalkozzunk
vele.
Chalupka a következő dolgokat t a r t j a célravezetőknek. Szerinte a tanítói pálya színvonalát
úgy kellene emelni, hogy a képzőkbe a középiskola hatodik osztályának elvégzése után kerüljenek a növendékek. A magánvizsgálat teljes eltörlését ajánlja, sőt az országos numerus
clausust
is. Végül azt javasolja, hogy a két nem között
a harcot egyszersmindenkorra be kell szüntetni
azzal, hogy törvény mondja ki az egyes iskolákra,
hány tanító és hány tanítónő foglalhat bennük
helyet. Szerinte az osztatlan népiskolát tanítóra,
a kéttanítóst férfira és nőre, a háromtanítóst két
férfira és egy nőre, a négytanítóst két férfira és
két nőre kellene bízni.
Chalupka ugyan terjedelmes bevezetéssel okolja
meg javaslatát, sőt olyankor is mélyen keresi az
okokat, mikor erre semmi szükség nincs, mégsem t a r t j u k célravezetőknek indítványait.
Nem azok az okai egyedül a túltermelésnek,
melyeket szerző felhoz, nem is lehet t e h á t az
általa ajánlott eszközökkel sikert elérni. A tanítónői pályára a férjhezmenés nehézsége, a bizonytalan jövőtől való félelem kergeti a nőket. Az
anyák nyugodtabban néznek a jövőbe, ha leányaik
kezében oklevél van. Nagyon sokan vannak, kik
soha sem használják az oklevelet s csak azért van
rá szükségük, hogy nyugalmuk biztosítva legyen.
Ezeket nagy kár volna visszaszorítani, sőt örvendeni kell azon, ha a jövő anyái műveltek
lesznek és gyermekeiket nagyobb gonddal nevelhetik. Nem szabad visszaszorítani azokat sem,
kik azért járnak a képzőkbe, mert magasabb
iskolát akarnak végezni s a környéken nincs
másfajtájú magasabb műveltséget adó intézet. Azt
azonban el kell ismernünk, hogy bármilyen nagy
is ezeknek a száma, mégis sokan vannak olyanok,
kik oklevelet szerezve, állásba akarnak lépni.
Alakulófélben van a női proletáriátus. Ezen sem
lehet rendőri intézkedésekkel segíteni. Míg a
szegényebb családok azt tapasztalják, hogy az
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állásban levő leányok gyorsabban és könnyebben
mennek férjhez a mai nehéz gazdasági viszonyok
között, s azt is látják, hogy évről évre szaporodik
a vénleányok száma, küldik leányaikat arra a
pályára, mely jövőjüket akár így, akár ú g y
biztosítja.
Rendőri intézkedésekkel esak ideig óráig lehet
célt érni. A világtörténelem megtaníthatott r e á
bennünket. Rómában nem t e t t e kisebbé a fényűzést az, hogy törvényeket hoztak ellene. Törekvéseket és áramlatokat csak úgy lehet meggyöngíteni, csak úgy lehet erejüket mérsékelni,
ha az elzárt irány helyett más útat nyitunk, vagy
az okokat megszüntetjük nekik. A tanítónői
pályára való tolulást is csak úgy mérsékelhetjük,
ha más pályákat nyitunk, vagy a társadalmi és
gazdasági okokat szüntetjük meg.
Kapcsolatban van ez a dolog a nőkérdéssel,
megoldása nem oly egyszerű, mint amilyennek
Chalupka gondolja.

* Első német könyvem. A napokban ritka
kedves külsejű német nyelvkönyv k e r ü l t a
kezembe. A címe: Mein erstes deutsches Lesebuch. A polgári és felsőbb leányiskola I. osztályú
tanulói számára hat színes képpel, direkt-módszer szerint írta Danielné
Lamács Lujza. Az
egészen ú j , modern alapon fölépített könyv a
színes kép, a konkrét világ szemmel látható
tárgyain át vezeti be a tanulót a német nyelv
szókincsének nagy birodalmába. Nem absztrakt
fordítással, hanem konkrét tárgymegnevezéssel
sajátíttatja el a német főneveket. A kis leány
gondolat- és érzésvilágából indul ki és b e m u t a t j a
a Lili-baba öltözékeit n é m e t
elnevezésükkel,
ismerteti továbbá az iskolateremben látható tárgyakat n é m e t nevükkel, úgyszintén a családi élet,
a mikulás és a szép karácsonyi ünnep stb. keretében elképzelhető dolgok és tárgyak neveit. Az
illusztrációkat igen elmés módon takarja az áttetsző selyempapiros, melyre rá vannak írva az
egyes egyének, személyek, tárgyak német nevei.
Hogy a szavak értelmének ilyen közvetlen, konkrét alapon nyugvó elsajátítása mit jelent a nyelvtanulás kezdő fokán, azt gondolkodó tanítók előtt
nem kell bővebben fejtegetnem. Ilyen kedves
tanítás és tanulás mellett teljesen elenyészik az
a mi magyar iskoláinkban még mindig meglevő
ellenszenv a német nyelvvel szemben.
Az olvasmányok gyűjteménye és a komoly
s t u d i u m : a nyelvtan áttekintése is a tapasztalt
pedagógus ügyességét dicséri. Általában véve
elmondhatom, hogy a könyv szerzője lélekkel
dolgozott és a gyermekek szeretetén nyugvó
kedélye ' megtalálta az ú t a t a kis leánytanulók
szívéhez. Igazán szerencsét lehet kívánni annak a
derék tanítónőnek, hogy sikerült neki oly idegennyelvű könyvet szerkesztenie, melyet a t a n u l ó
az első kezdettől fogva sem érezhet idegennek,
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mert konkrét szemlélet, jókedv, kedély és élet
lüktet annak minden oldalán.
A kiadó-cég is kiváló gonddal állította ki ezt
a sok tekintetben érdekes ós utánzásra sarkalló
müvecskét, melyből tanítani és tanulni egyaránt
csak öröm lehet.
(Dr.
P.)

* Andráscsik örököse. (írta Krúdy Gyula.
Singer és Wolfner kiadása. Ára 3 korona.)
Szabolcs vármegye a színhelye Krúdy regényének. Nagykálióban él az öreg Andráscsik s
kegyetlenül szipolyozza a könnyelmű földesurakat.
Azaz csak azt, aki kénytelenségből szóbaáll vele,
elmegy a házához s barátjának szólítja. Azoknál
nem mondja fel a kölcsönt, kik megvetik s szóba
sem állnak vele. Az öreg meghal s nagy vagyon
marad utána. Mindenki meg van győződve, hogy
vagyonát egyetlen leánya örökölte.
A végrendelet felbontásakor jön a meglepetés
Az öreg kettős életet élt. Volt már egy felesége
katonatiszt korában, de egy romantikus körülmények között lefolyt esküvő és párbaj u t á n el
Kell tőle örökre szakadnia. Otthon megházasodik
s nem tesz említést senkinek sem első feleségéről.
Majd fölébred benne a nyugtalanság, keresni
kezdi elhagyott családját. Hosszas kutatás u t á n
rájuk akad. Felesége kiterítve fekszik, növendék
leánya és felesége nagybátyja vannak körülötte.
Az öreg birtokot vesz nekik s időnként fölkeresi
őket. Természetesen, a fukar Andráscsik ilyenkor
nem kíméli a pénzt. E r r e a leányára h a g y j a
vagyonát. Az Andráscsikok perelnek, a leányt egy
fiatal fiskális védi. Az Andráscsik-leány természetesen beleszeret a fiskálisba s miután vagyonának nagy részét kiosztotta az Andráscsik-rokonok
között s lerázta magáról a pénzéhes kérőket,
egymásé lesznek a szerelmesek.
A történet naiv, az alakok elhibázottak. Az
öreg Andráscsik históriája mesének is alig állja
meg a helyét. Andráscsik Zsuzsannának alakja
pedig azt a hatást teszi reánk, mintha az író
néhány össze nem illő jellemvonást együvé g y ú r t
volna, hogy egy érdekes leányalakot teremtsen.
A regény szereplői — néhány mellékalakot leszámítva — annyira élettelenek, vagy oly régen
kipusztultak már a magyar társadalomból, hogy
szinte bántó hatást tesznek reánk. Krúdy a m u l t
társadalmának alakjait és egynéhány, soha sem élt
irodalmi alkotást szerepeltet a mi társadalmunkban. De ezek az alakok nem állják meg a helyüket a mai társadalomban, szinte visszasírnak régi
környezetükbe, az elmúlt társadalomba, vagy
idejétmúlt irodalmi művekbe.
Olvasóink között sokan vannak, kik rajonganak
a romantikáért. Nemcsak a fiatalok, kik mindig
rajongani fognak érette, hanem meglett emberek
is szívesen olvasnak romantikus történeteket. De
megkívánják e művektől hogy ne csak változatosak, fordulatosak, érdekesek, hanem alakjaik
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legalább is következetesek és újszerűek legyenek.
Ezt hiába kerestük Krúdy regényében.
Van még Krudynak egy nagy hibája. Nem t u d
szabadulni Jókai és Mikszáth hatása alól. Alakjai,
meséje Jókaira emlékeztetnek, de Jókai ragyogó
színei hiányzanak belőle. Előadásmódja Mikszáthot
j u t t a t j a eszünkbe, de nem t u d j a utolérni Mikszáth
kedvességét, n e m rendelkezik Mikszáth humorával.
Van Krudynak jó tulajdonsága is. Valami elbeszélőkészsége van. Egy-egy mellékalakot is
ügyesen meg t u d rajzolni. Az a meggyőződésünk,
hogy novellái, melyekben egy helyzetet rajzol,
jobbak, mint hosszabb elbeszélő-művei.
(— s.)
* E g y é r t e s í t ő r ő l . (Az ú j p e s t i m. kir. áll.
polgári leányiskola
huszonhatodik
értesítője.
Szerkesztette Scherer Gvula igazgató.)
Az újpesti áll. polg. leányiskola a m u l t
1 9 0 7 — 8 . tanévvel fejezte be működésének 25-ik
évét s a jubileum alkalmából a tanári testület
1908. évi december 2-án ünnepséget rendezett.
Ebben az értesítőben elmondja a vezetőség az
iskola történetét, leírja fokozatos fejlődését s bemutatja a jelenlegi állapotokat feltüntető képeket
és táblázatokat. A jubileumról Gegus Ilona ír.
Ezt követi Bauer Somának az ünnepségen t a r t o t t
felolvasása az iskola negyedszázados történetéről,
a sorok között pedig a kiválóbb tanférfiak arcképeit s épületrészlet - felvételeket
találunk.
1 8 8 3 szeptember 20-án egy igénytelen bérház
helyiségében nyitotta meg a polgári iskolát Tóth
József, Pest megye akkori tanfelügyelője. Első
igazgatója Bózsa
Iván volt. Azután még négy
igazgató került egymás után az iskola élére, még
pedig Mády Lajos 1885 — 86. tanévben, ki jelenleg ref. lelkész, esperes, nyug. el. isk. igazgató;
Neményi Imre dr. 1 * 8 8 — 1 8 9 3 - i g , ki jelenleg min.
tanácsos a kultuszminisztériumban;
Gallauner
Lujza 1 8 9 3 — 1 8 9 9 - i g . (Meghalt 1901 dec. 24.)
Ettől kezdve Scherer
Gyula igazgató áll az
intézet élén s most már nem nyolcan, mint az
iskola megnyitásakor, hanem 31-en igyekeznek
— mint tanárok — az intézet nivóját emelni. Az
1908— 9. iskola évről az igazgató tesz terjedelmes
jelentést, kiemelve az újításokat ós történt változá>okat, s örömmel számol be a londoni magyar
kiállításon való részvételről, mely kiállításon
nevezett iskola 3 rajztömbbel, 37 db női (iparművészeti) kézimunkával 2 3 0 0 korona értékben
vett részt s a kiállítás j u r y j e az intézetnek
aranyérmet küldött. Az értesítő utolsó lapjain
statisztikai kimutatásokat találunk a t e s t ü l e t
munkabeosztásáról, a szakosztályokban
készült
munkákról, a növendékek névsorával. Külön
fejezetben ismerteti az igazgató az újpesti m. kir.
áll. polgári leányiskolával kapcsolatos női kézimunka-tanfolyam szervezetét és tantervét.
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Hivatalos

rész.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter:
Köszönetét

nyilvánította:

a

veszprémi

székeskáptalannak a veszprémi róm. kath. szegény tanulóknak tankönyvvel való ellátására
adományozott 290 K-ért.
K i n e v e z t e : Salgó Aurél oki. t a n í t ó t a varannói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Dohtor
János
pirosi ref. el. isk. tanítót az Örkényi áll. el. isk.hoz r. tanítóvá; Dézsi Lajos oki. tanítót a középlaki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Jonescu
János
temesszentmiklósi közs. el. isk. tanítót a pokolvalcseli áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Rostás Sándor oki. tanítót a szászkisalmási áll. el. isk.-hoz
r. t a n í t ó v á ; Varga János oki. tanítót a petrillaesimpatelepi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Kaszapinovity
Tivadar oki. tanítót a csurogi (volt
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Valusescu Demeter oki. tanítót a p u t n a i (volt
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Moise Emilia oki. tanítónőt a r u d á r i a i (volt
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé;
Kvassay
Elvira oki. kisdedóvónőt a kőhalmi áll.
kisdedóvodához kisdedóvónővé; Sisa Róza oki.
kisdedóvónőt a rákóezifalvai áll. kisdedóvódához
kisdedóvónővé; Wilszky
Lujza oki. kisdedóvónőt a rákoskeresztúri I. sz. áll. kisdedóvodához
kisdedóvónővé; Bartos Hona oki. kisdedóvónőt
a csiesókeresztúri áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Molnár Anna oki. kisdedóvónőt a nagylucskai II. sz. áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé;
Szahhay
Mária oki. kisdedóvónőt a horgospatakai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ;
Stitz
Szerafin oki. kisdedóvónőt a csákigorbói áll.
kisdedóvodához kisdedóvónővé; Jéhly Vilma oki.
kisdedóvónőt a nagyalmási áll. kisdedóvodához
kisdedóvónővé; Korda
Julianna mezőtúri közs.
állandó menházvezetőnőt, oki. kisdedóvónőt a
mezőtúri II. sz. áll. kisdedóvodához kisdedóvó
nővé; Csorba Margit oki. kisdedóvónőt a pomázi
I. sz. áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé;
Kovácsovicsné Stolz Hermina oki. kisdedóvónőt a rákoskeresztúri III. sz. áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Liftner Klotild oki. kisdedóvónőt az
ágostházai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé;
Gonda
Emilia oki. kisdedóvónőt a meczenzéfi
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; Spitz Sarolta
oki. kisdedóvónőt a nagyszőllősi II. sz. áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Erdős Jolán oki.
kisdedóvónőt a magyar-bánhegyesi áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé.

Jelen

minőségében

áthelyezte:

Gáspár

Ármin máramarosmegyei kir. segédtanfelügyelőt
a pancsovai kir. tanf. kirendeltséghez;
Fekete
József bodrogkeresztúri áll. el. isk. igazgatótanítót a munkácsi áll. el. isk.-hoz; Benkó Sándor búcsúszentlászlói áll. el. isk. tanítót az új-
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pesti áll. el. isk.-hoz; Klein Ferenc szelevényi
áll. el. isk. tanítót a zsombolyai áll. el. isk.-hoz;
Katáiina
Tivadar pokolvalcseli áll. el. isk. tanít ó t a dolovai áll. el. isk.-hoz; Sipos Zsigmond
szászkisalmási áll. el. isk. tanítót a mezőtúri áll. el.
isk.-hoz; Homm P á l désaknai, Timbus László k u d u i ,
Szabó Lujza felőri és Csujáné Dienes J a n k a désaknai áll. el. isk. tanítókat, ill. tanítónőket kölcsönösen ; Fesch Gizella zsombolyai áll. el. isk.
tanítónőt a nagybecskereki áll. el. isk.-hoz; Stojkovicsné Belea I r m a kusicsi és Dimitrievics
Herma
palánkai (v. határőrvidéki) közs. el. isk. tanítónőket kölcsönösen; Keller Szeréna felsőgerebeni áll.
el. isk. tanítónőt a felsővereczkei áll. el. isk.-hoz.

Nyugdíjat

utalványozott:

Bartha

Samu

barátosi áll. el. isk. tanítónak évi 1 1 2 0 K - t ;
Dolgos Mihály ósándorfalvi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 900 K - t ; Hollós János szőllőskei ref.
el. isk. tanítónak évi 920 K - t ; Rapp
Ferenc
Lipót pátfalui róm. kath. el. isk. tanítónak ideiglenesen évi 6 4 0 K - t ; Obert Antal gádori róm.
kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1 6 2 0
K - t ; Felber Károly buttyini róm. kath. el. isk.
tanítónak évi 7 8 0 K - t ; Jankovics
Béla nagyszőllősi munkaképtelen áll. el. isk. igazgatótanítónak évi 1 9 0 0 K-t.

Gyám-, ill.

segélypénzt

engedélyezett:

néh. Stephán
Antal jásdi róm. kath. el. isk.
tanító özv., szül. Könye Rozáliának évi 6 6 0 K - t ;
néh. Nagy Károly debrebzeni ref. el. isk. tanító
özv., szül. Szilágyi Igának évi 738 K 20 f - t ;
néh. Brajjer Gyula nyug. közs. el. isk. tanító
özv., szül. Kaltner Borbálának évi 640 K - t ; néh.
Takács
József volt végpetrii gör. kath. isk.
tanító Miklós nevű szülőtlennek tekintendő kiskorú árvájának 1 5 0 K-t.

Különfélék,
Állami gyermekvédelem.
(Ruffy Pál előadása.)
A magyar szív dicsősége az az intézmény, mely
r i t k í t j a párját az egész világon. Csodálkoznak
r a j t a , s alig hisznek a híradásnak a művelt külföldön, ahol pedig tudomást szereztek róla, csak
elismeréssel, sőt magasztalással adóznak neki.
Csak hatodik esztendeje, hogy törvényhozásunk
rendezte, szervezte és az állam gondjára bízta
az elhagyott gyermekek anyagi és erkölcsi oltalmát, már vagy ötvenkét ezret helyezett szárnyai
alá. Egész nagy ármádia, melyet megment a
m a g y a r nemzet jövőjének. Lelkesedéssel is beszél
ez intézményről főfelügyelője, Ruffy Pál, kinek
oroszlánrésze van benne, hogy az ügy ilyen
szerencsésen fejlődött. Epen abban a teremben,
ott a Sándor-utcában, amelyben megalkotta a
nagy anyagi áldozatra kész törvényt a nemzet
tanácsa, ismertette az alkotást december 3-án
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a „Magyar Úrinők Egyesületé "-ben. A m a g y a r
törvényhozás belátta, és nemes érzéssel kimondotta, hogy az elhagyott gyermekeknek joga van
az állam ellátására. Ki az elhagyatott gyermek ?
kérdi előadónk és nyomban felel is reá. Elhagyat o t t gyermek a szegény á r v a ; a mártír, hozzátartozóinak üldözöttje; végül az olyan gyermek,
kinek boldogulását, erkölcsi érzését veszedelem
fenyegeti gonosz környezetében. A szegényügyi
ellátás szűk eszmeköréből magasra emelkedett
gyermekvédelmi törvényünk. Ez utóbbiban magas szociális érzék nyilatkozik meg. Tizenhét
gyermekmenhelyet állítottak fel az országban. A
felvételi eljárás a lehető legegyszerűbb. N e m
ismer hosszadalmas, unalmas és kínos bürokratizmust. Még mielőtt elkészülne a hivatalos fölvételi-lap, már gondozzák és ápolják a szegény
kicsikét. A menhelyek elhelyezéséről a következő
képet rajzolja R i i f f y . A budapestin kívül kilenc
menhely van az ország belső perifériáján, hét a
külsőbb részeken, ahol kevés a burgonya és sok
az éhező. A külső periferiák g y ű j t i k és az Alföldre irányítják a gyermekeket, hogy m a j d a n
elfoglalják a nagy magyar medencét. A fővárosban jelentkező óriás gyermektömeget visszahárítják a belső periferiák menhelyeibe, arrafelé, ahol
eredetileg éltek szüleik. A vezetőségnek az a
törekvése, hogy a kivándorlottakat helyettesítsék
majdan. Határozottan úgy áll a dolog, hogy a
mi gyermekmenhelyeink sokkal különbek, mint
a lelencházak. Ezek a lelencházak alig voltak
egyebek hajdanában, mint a kis szerencsétlenek
pusztító-, vesztőhelyei. Mi nem zsúfoljuk össze
gyermekeinket holmi börtönszerű
épületben,
hanem a becsületes magyar földmívelőnóp gondozására bízzuk őket. Eízel megadjuk nekik azt,
amire leginkább szükségük van, a családi élet
melegét. É s még valamit. Az eleven, lüktető,
magyar hazafias érzés. F ő e l v ü n k : a gyermek
érdeke. Azonban az anya érdekére is van gondunk, mert mikor leemeljük válláról a terhet,
munkára képesítjük. Nem szakítjuk el teljesen
gyermekétől. Módjában áll ellenőrizni, hol van
ós hogyan van. Nem úgy csinálunk tehát, mint
a franciák. Ok csupán azt teszik, hogy nagyobb
időközökben értesítik az anyát, hogy g y e r m e k ü k
ól, de hol, merre, arról bölcsen hallgatnak. í g y
legalább nincs módjukban az anyáknak panaszukkal zaklatni a hatóságot. Mi szívesen meghallgatjuk, és természetesen segítünk is, mihelyt
kell. Úgyszólván szemlátomást nő ennélfogva az
anyai szívek bizalma az intézmény iránt, Mutatják a számok is. Nemcsak azok gyermekei kerülnek az intézet kebelébe, kik az anyák szégyenfoltját jelentik, hanem megnyugvással válnak
meg a f é r j e s nők is gyermeküktől, hogy jobb
sorsban részesüljenek. 1 9 0 3 óta 3 9 % - r ó l 5 3 % - r a
szökött az ilyen gyermekek száma. A csecsemőt
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nem tépik ki anyja öléből, hanem az anyával
együtt helyezik el. A nevelőszülők 68°/o-a földmíves, 30°/o-a ipari foglalkozású, ós alig 1 0 % - a
tartozik a magasabb intelligenciához. Könnyen
érthető, hogy ez mind pénzbe kerül. Sok pénzbe.
Tíz milliót költ reá az állam. Es ez még mind
nem elég. Már csak azért sem,
mert terjeszteni, fejleszteni kell az intézményt. Nem
csekély ama gyermekek száma, kiket nem tudnak családba j u t t a t n i , kiket nem is lehet. Pl.
azt a gyermeket, ki műveltebb kör levegőjéhez
szokott, nem viheti be a föld népének egyszerű,
kezdetleges házi szokásaiba és munkakörébe.
Kivált a serdültebb korú leányok felé fordítsuk
figyelmünket.
Valamely iparágra kellene őket
kitanítani, hogy biztosítsuk az életüket tizenötéves korukon túl, amikor elhagyják az intézetet.
E tekintetben még nagy feladat vár a társadalomra. Ipari női munkások részére otthonokat
kell alapítani. Olyanokat, mint amilyen ép most
nyilik meg Izabella kir. hercegnő fővédnöksége
alatt Pozsonyban. A magyar nő szíve megérzi
ós megérti azt a nemes feladatot, mely reá várakozik.
Mielőtt R ' i f f y lépett az előadói asztalhoz,
Zempléni
Gyuláné olvasott fel. E g y női szív
regényét hallottuk. Zajosan tapsolták mind a két
előadást. Vargyas Eudréné egyesülete nevében
és elismerése jeléül virágot, babért nyújtott át
a szereplőknek.
H. I.

— Rökk Szilárd emlékezete. A Magyar
Tanítók Otthona dec. 8-án az Újvárosháza közgyűlési termében szép ünnepet rendezett Rökk
Szilárd emlékezetére. Az ünnepet a nyolcadik
kerületi polgári fiúiskola növendékei nyitották
meg a Himnusszal, majd Barcza,
Albin üdvözölte a közönséget, Festeüeh
Géza gróf tanácsost és a tanfelügyelőség kiküldötteit. Rökk
Szilárdról Gavalloni
Pál fővárosi tanító mondott tartalmas emlékbeszédet, mely után a polgári iskolai növendékek elénekelték Erődi Ernő
tanárnak Isten, király, haza című szerzeményét.
Mihályify
Károly, a Nemzeti Színház tagja
Havas István alkalmi költeményét szavalta el
nagy sikerrel. Különösen tetszett a versnek az
a része, ahol a tanítóság vallomást tesz Rökk
Szilárd előtt a maga m u n k á j á r ó l :
Vagyunk küzdő, kitartó mesterek,
Serényen fáradó hangyasereg,
Mindenikünk egy-egy hős, de senki.
Semmi, ha nem tud lángolón szeretni.
A mi munkánk be' szép, nincs annak m á s a ! . . .
A mi vetésünk : a más aratása . . .
Amit elosztunk: az a vagyonunk . . .
Az a békénk, amikor harcolunk.
Ezután Alexander
Bernát dr. egyetemi tanár
tartott nagyérdekű felolvasást a Modern
Iskoláról. Előadásában kifejtette, hogy az igen lassan
változó és óvatosan reformálandó intézmények
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közé tartozik az iskola. A mi korunk a demokratizmus kora. Ez kettőt j e l e n t : az elnyomott társadalmi rétegek felszabadítási küzdelmét
és az egyéniség érvényesülési küzdelmét. A küzdelem legfontosabb szerve az iskola, mert a serdülő ember lelkét formálja. Az iskola a korhoz
alkalmazkodjék. Ma az iskola a nemzet nevelője.
A modern iskola ideáljának első vonása a tekintély. Csak akkor tud igazán hatni ránk az
iskola, ha tekintélye van. Meg kell beesülni az
iskolát, el kell halmozni tiszteletünkkel az iskolát és a tanítókat. Az iskola ma nem fordít
elég gondot az egyéniség nevelésére. A középiskola a nevelés tekintetében a legszánalmasabb
vergődést m u t a t j a és valósággal hévvel veti magát az ismeretek közlésére. A modern iskola a
modern demokrácia nevelője. Ha nem neveli tanítványait, minden munkájának értékét leszállította. Fejlesszük az iskolában a tanuló egyéniségét, hogy t u d j o n akarni, hogy akarjon előre
j u t n i minden tekintetben, törekedjék tökéletességre. Ez a tétel az önfenntartás és az önkifejtés
tétele. Ne neveljünk az iskolában strébereket,
irgalmatlan könyökembereket. E r r e szolgál a
szolidaritás, az együvétartozás érzésének fejlesztése. J a j az iskolának, amely idomít. Utolsó feladata a modern iskolának, hogy tanítson. E tanítás másként történjék, mint eddig. Az ismeretek közlése a feladat legcsekélyebb része. A
főcél az értelmi erő fejlesztése legyen.

— A budapesti ref. főgimnázium december
8-án ünnepelte fennállásának ötvenéves fordulój á t a kálvin téri templomban. Az ünnepségen
megjelent Apponyi
Albert gróf közokt. miniszter
is, s vele Tóth János és Molnár Yiktor államtitkárok. Az ünnepet az ifjúsági énekkar éneke
nyitotta meg, majd Kovácsy Sándor főgondnok
üdvözölte a kormány tagjait, a megjelent notabilitásokat és a közönséget. Azután Beöthy Zsolt
egyetemi tanár, a főgimnázium volt növendéke,
mondott nagyhatású beszédet, Vargha
Gyula
pedig elszavalta az ünnepi alkalomra írt ódáját.
Sárközy Aurél nyug. főispán a főgimnázium volt
növendékei nevében, Szigethy
István tanár a
budapesti evangélikus főgimnázium nevében, Eródi
Béla dr.., tankerületi főigazgató pedig a fővárosi
főiskolák nevében mondott üdvözlőbeszédet. A
kar éneke u t á n Kenessey Béla erdélyi ref. püspök,
a főgimnázium volt tanítványa, mondott még
gyönyörű imát. Az ünnepet a Himnusz eléneklése fejezte be.

—

Az

iparostanonc-iskolák

gazdasági

Ügyei. A legtöbb községi
iparostanonc-iskola
vagyonát az iskolafenntartó kezeli. E rendszer
mellett sűrűn előfordul az a fonák eset, hogy
a községek nemcsak, hogy a költségelőirányzatban terhükre fölvett hozzájárulást visszatartják,
de az iparostanonc-iskola szükségleteire az állam-
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pénztárból kiutalt mérsékelt államsegélyből a
a községi pénztár javára megtakarítást eszközöltek. Az iskolalátogatóknak feltűnt, hogy j ó l l e h e t
a költségelőirányzatban a tanonciskola m i n d e n
szükségletéről gondoskodva van, gyakran a legszükségesebb taneszközök nélkül szűkölködik az
iskola, sőt a tanítók járandóságait sem u t a l j á k
ki, míg (rendszerint március hónapban) az államsegély meg nem érkezett. Most a közoktatásügyi
miniszter elrendelte, hogy az iskolafenntartók a
letárgyalt és elfogadott költségvetésben föltüntetett jövedelmeket számadás kötelezettsége mellet
az iparostanonc-iskolai bizottságnak szolgáltassák ki.

— Az ellátási igény. (A közigazgatási bíróság határozata.) Az 1 8 8 5 . évi XXI. t.-c. 17.
§-ának az ellátási igény érvényesítésére vonatkozó azt a rendelkezését, hogy, ha az igény a
jogcím beáltától számított egy év alatt nem érvényesíttetik, az állandó ellátás csak a k é r e l e m
beadását követő hónaptól jár, a tanítók özvegyeinek segély- ós árvagyámpénze tekintetében is
alkalmazni kell.
A m. kir. közigazgatási bíróság 1908. évi
2930. sz. határozata: A közigazgatási bíróság
néhai D. György tanító özvegyének, született Sz.
Borbálának özvegyi segély- és árvapénz i r á n t
támasztott igénye ügyében a m. kir. vallás- és
közoktatásügyi miniszternek 1 9 0 8 . évi 10.322. sz.
a. hozott határozata ellen a nevezett özvegy által beadott panaszt az 1 8 9 6 . évi XXVI. t.-c.
53. §-a alapján tárgyalás alá vévén, következőleg í t é l t : A m. kir. közigazgatási bíróság a
panasznak helyt nem ad. I n d o k o k : A tanítók
özvegyének özvegyi segély- és árvagyámpénze
ugyanolyan célú és rendeltetésű, mint az állami
alkalmazottak özvegyének nyugdíja és nevelési
pótléka. A cél és rendeltetés azonosságából következő joghasonlatosság alapján, a bíróság állandó
gyakorlata a tanítók özvegyeinek ily igényénél
ugyanazt a jogelvet alkalmazza, melyet az állami
alkalmazottaknál az 1885. évi XI. t.-c. 17. §-a
az igény érvényesítésének ideje és ez idő elmulasztásának következményeként rendel, h o g y
t. i., ha az igény a jogcím beálltától számított
egy év alatt nem érvényesíttetik, az állandó
ellátás csak a kérelem beadását követő hónaptól
jár. Tekintve tehát, hogy a panaszló igényének
jogcíme f é r j e halálával, 1 8 7 6 . évi február hó 7.
napján állott be, kérelmét pedig csak 1 9 0 6 . évi
augusztus hóban n y ú j t o t t a b e : a vallás- és közoktatásügyi miniszter az irányadó jogelvnek
megfelelően határozott, akkép, hogy az özvegyi
segélyt, mint állandó ellátást, csakis 1906. évi
szeptember hó 1. napjától kezdve állapította
meg, az árvagyámpénz megállapítását
pedig
mellőzte, m e r t a most említett időben az á r v á k
már meghaladták azt a kort, ameddig gyámpénzben részesíthetők.
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János

alapra Zeke Dániel törökszentmiklósi ref. tanító
37 koronát küldött hozzánk. Az összeghez, melyet továbbítottunk Nagy Lajos igazgatóhoz
(Veszprém), a következők j á r u l t a k : Zeke Dániel
5, Narr Sándor 2, Born Ferenc 2, H o r v á t h
Antal 2, Fodor Etel 2, Kerekes József 1, N a g y
Sándornó 2, Máthó József 1, Simon Ferenc 2,
Erdélyi Róza 2, Klein Ármin 2, Kovács Ignác
1, Hoffmann György 2, Nagy Gergely 1, Külley
Béla 2, Törökszentmiklósi Népbank r.-t. 4, Törökszentmiklósi Gazdák Gőzmalma r.-t. 2, Sebestyén Gábor 1, Karakas Lajos 1 koronát, összesen
37 korona.

— I r o d a l m i pályázat az „Országos Ifjúsági
Madárvédő Liga" szervezése tárgyában. A Néptanítók Lapjának f. évi szeptember 30-iki számában, és az „Állatvédelem" havi folyóirat 1 9 0 9 .
októberi számában közzétett nyílt pályázatra a
november 15-iki határidőig 19 pályamű érkezett
be. Ezek szerzőit külön-külön és közvetlen értesítette az egyesület a dolgozat beérkezéséről. A
pályaművek elbírálását hirdetmények értelmében
K. Nagy Sándor kir. ítélőtáblai bíró és
Vaday
József közs. isk. igazgató vállalták el. Az eredményt annak idején közzéteszi az Országos Állatvédő-Egyesület.

— A szepesi püspök ajándéka.

Párvy

Sándor dr. megyés püspök Batizfalván ú j iskolát
építtet, melynek költségelőirányzata 1 4 — 1 9 ezer
korona. A püspök főpásztori működésének különösen Liptó ós Szepes megyében számos iskola i
köszöni létét.
— H a l á l o z á s o k . Ivánfi
Béla nyug. polg.
isk. igazgató, a koronás arany érdemkereszt t u l a j donosa, az orsz. polg. iskolai tanári egyesületek
pozsonymegyei körének tiszteletbeli elnöke, életének 64 ik évében elhunyt Somorján. — Wagner Mihály, a zólyomlipcsei Gizella-munkásárvaház
nyug. igazgatója elhunyt Zólyomlipcsén.
—
Berezeli Sándor áll. el. isk. tanító 23 éves korában, tanítói működésének 3. évében e l h u n y t
Nagylónyán. — Buss János, volt czeglédi, m a j d
tiszaföldvári kántortanító, áldásos életének 68-ik,
boldog
házasságának
37-ik, tanítóskodásának
46-ik s nyugdíjban töltött idejének 4-ik évében
elhunyt Gádoroson. — Telehy Géza, Teleky József fiacskája, életének 5V2 évében
elhunyt
Magyarfodorházán. Áldás emlékükre!
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Szerkesztői üzenetek.
Herbart. 1. Vetítőgéppel vagy anélkül tartott előadásokért egyaránt jár előadásonként a 6 K tiszteletdíj.
Ha a tanfelügyelőség igazolta, hogy előadásokat tartott,
a kultuszminisztérium fizeti a tiszteletdíjat 8 előadás
erejéig. A Benedek Elek által szerkesztett felolvasásokat, mint már többször üzentük, az Országos közművelődési tanács (IV., Ferenciek-tere 3.) egyszerű
kérésre minden tanítónak ingyen küldi meg. Egyébként erről a dologról tájékoztató cikket olvashat épen
az e heti mellékleten. 2. A kérdezett könyvet, tudomásunk szerint, a szerző adta ki. Megrendelheti a
Lampel-Wodianer-cég (Andrássy-út 21.) útján. 3. Köszönet a „reményért", de bizony a szerkesztő a miniszterrel egyidőben távozik. — K. J. (Harcos.) Annak
idején közöltük az összes megjutalmazott tanítók
nevét, nincs ok rá tehát, hogy egynek a megjutalmazását külön és másodszor is közöljük. — M. (Konzekvencia.) Lehetőleg a jövő számban. — H. (Adalékok
a népiskolai természetrajztanitás újabb módszeréhez.) A
közlendők közé soroztuk. — V. (A földrajzi kirándulások előkészítése.) Nem különben. — E. E. (A nyomorultak.) Ilyen különös cikket nem igen olvastunk.
Hosszú és elég tartalmas elmélkedés a cikk fele része
az anyagiasságról, melyről szigorúan, elítélően nyilatkozik. Aztán egyszerre csak átcsap az 1907-iki törvényre s kisüti, hogy a nemzeti kormány épúgy nem
tett a tanítók anyagi helyzetének a javulásáért, mint
a szabadelvű kormány. Végül pedig nekiront az iskolaszékeknek és gondnokságoknak. Arról nem beszélve,
hogy amit a nemzeti kormányról ír, rút háládatlanság,
hiszen a tanítóság zömének nyilvános beismerése
szerint, a tanítók anyagi érdekében több történt e
három év alatt, mint az előző harminc esztendőben,

— az az impressziónk, hogy ön valamikor belefogott egy
értekezésbe az anyagiasságról, aztán egy nagyot gondolt
és átcsapott a tanítói nyomor rajzába. Mintha nem
egy ember írta volna e cikket. Az első fele emelkedett
gondolkozásra valló, a másik fele közönséges piaci
kiabálás : tanítóemberhez nem méltó. Ha talán, mitől
Isten őrizze hazánkat, Apponyi székébe darabont ül,
küldje el annak a kéziratát. — K. (A népiskolai énektanítás főbb kérdései.) Közöljük. — Cs. (Mondat ?)
Alkalmilag sorra kerül. — Zsolt. Lehetőleg mielőbb.
— Gy. K. (Fiátfalva.) Seprődi János komoly studium
alapján szólt a népiskolai énektanításhoz, ezt meg
kell becsülni s nem haragosan kirohanni ellene. Az
is baj, ha középiskolai tanár nem érdeklődik a népoktatás iránt, s úgy, látszik még nagyobb_ baj, ha
érdeklődik és komolyan foglalkozik vele így soha
sem kerülnek az urak egy födél alá. Egyébként
az iskolájában szerzett tapasztalatai alapján megírt
véleményét közöljük, mert, a kérdés tisztázásához
hozzájárul. — P. (A madárvédő-ligáról.) Jön. — Sz.
Sz. Van sok szép sora, de még több döccenő, hangulatrontó. Próbálkozzék tovább. — G. J. (Ki hitte volna
stb.) Nem épen rossz versek, de egyikben sincs egy
sző sem, ami megfogná az olvasót. Ez az egy szó
emeli a költőt az ügyes dilettáns fölé. — V. K. (Az
én örökségem stb.) Bizony bővebb kritikára volna szükségünk, mint amennyire itt időnk és helyünk van,
hogy megmagyarázzuk, miért nem ütik meg mértéTartalom : Szervező-munka. Molnár István dr. —
Az erkölcsjavító rendelet. Kóródy Miklós. — A hanno- künket dicséretes, meleg érzést kifejező versei.
veri tanítók hongresszusa és kiállítása. Nagy László. — Valamennyit elcsúfítják a forma kedvéért való erőPálya kezdetén. Katalin mama. — Osztrák szakfolyó- szakosságok, zavaros sorok (pl. „Minden mult időket
irat a magyar tanítóképzésről. Lakatos Lajos. —
visszavon") s a gyönge rímek (emlék—emészt, volt ott—
Darwin-ünnep. Havas Irma. — Egyesületi élet. — hajolt, többet - környezett, lelkét—szeretetét stb.).
Tanítók tanácsadója. — S z é p i r o d a l o m : Pacsirta Legjobb még közöttük a Falwn című. — T. J. (Tűnőlégy! Kántor Mihály. — Darwin Károly. Székely dés.) Gyönge, keveset mondó vers. — J ncsika. Levele
György dr. — Könyvesház. — Hivatalos rész. — igen jólesett nekünk, de a verset, sajnálatunkra, nem
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
találjuk közölhetőnek.
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS.
Rovatvezető: J A N C 8 Ó

Népszerű ismeretterjesztő
felolvasások.
Mait számunkban megemlékeztünk azokról
a népszerű ismeretterjesztő felolvasásokról,
amelyek az elemi iskolák körében a tanítóság
közreműködésével, a 114.852/908. sz. miniszteri rendeletből kifolyóan megindultak. E
megemlékezésnek visszhangjaképen az elemi
iskolai tanítóság köréből több tudakozódás és
kérdezősködés érkezett hozzánk, amelyek kötelességünkké teszik, hogy még egyszer visszatérjünk ezekre a felolvasásokra.
Az első és leggyakoribb kérdés az volt,
hogy a tanítók, kik ilyen előadások tartására
vállalkoznak, hol jelentsék be erre vonatkozó
szándékukat és kitől kérjék az előadások megtartása után az előadásonként járó 6 korona
tiszteletdíjat? Akik ilyen előadások megtartására vállalkoznak, állítsák össze felolvasásaik
pontos programmját és azt az illetékes kir.
tanfelügyelő útján terjesszék fel tudomásvétel
végett a vallás- és közoktatásügyi miniszter
úrhoz. Ha megtartották ez előadásokat, akkor
szerkesszenek róla rövid, de pontos összefoglaló jelentést és a jelentésben foglalt előadások megtartását igazoltatván az i kolaszék
vagy a gondnokság elnökével, az illetékes kir.
tanfelügyelő útján kérjék a vallás- és közokt.
miniszter úrtól a kilátásba helyezett tiszteletdíj kiutalványozását. Ha e feltételeknek az
előadást megtartott tanító eleget tett, minden
akadály nélkül kifog utalványoztatni az őt
megillető tiszteletdíj.
A második leggyakoribb kérdés az volt: ha
egy többtanítós iskolánál csak egy tanító
vállalkozik ilyen előadásokra és a többtanítós
iskoláknál engedélyezett 16 előadást egyedül
tartja meg, számíthat-e arra, hogy az azokért
járó, összesen 96 korona tiszteletdíjat megfogja kapni ? Nem. Ez esetben is csak 8 előadás után kap 48 korona tiszteletdíjat, épen
rigy, mintha egytanítós iskolánál tartotta
volna az előadásokat. A szóbanforgó rendeletnek célzata az volt, hogy egy tanító akár egy-,
akár többtanítós iskolánál működik, túlbuzgóságból, vagy pénzkeresési szándékból esetleg
erejét az iskolai munkától elvonó s őt túlterhelő önkénytes munkára ne vállalkozzék,
azonkívül a több tanítós iskoláknál az összes
tanítóság bevonassák e munkásságba, azért
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helyeztetett kilátásba ilyen iskoláknál 16 előadás és nem 8 után tiszteletdíj.
A másik és fontosabb ok, amiért visszatérünk
e népies előadások ügyére, az, hogy múltkori
cikkünk óta megjelent az Országos Közművelődési Tanács kiadásában az akkor jelzett mintául
használható Felolvasások első sorozata is. Az
Országos Közművelődési Tanács kézirat gyanánt
nyomatta ki ez előadásokat, oly módon, hogy
az egyes előadások önálló füzetek gyanánt, a
könnyebb kezelhetőség kedvéért szétszedhetők.
Azonban, hogy el ne kallódjanak e szétszedhető füzetek, egy kartontokba vannak rakva,
hova tulajdonosuk minden előadás után vissza
teheti. Miután kézirat gyanánt van forgalomba
hozva, könyvárusi úton nem kapható. Az
Országos Közművelődési Tanács azonban ingyen
küldi meg minden tanítónak, ki e célból hozzáfordul. (Budapest, I V . ker., Ferenciek-tere
3. szám.)
A népszerű Félolvasások ez I. sorozatát
lapunk szerkesztője, Benedek Elek szerkesztette,
kitűnő írók és szakférfiak e célra írott mintafelolvasásaiból. A vállalat Előszavá-han a szerkesztő tájékozlatóul a következőket írja:
„Azoknak részére, kiket Isten jó előadó készséggel áldott meg, e könyv tartalma voltaképen
anyag, melyet kiki tehetsége, tudása szerint
kibővíthet s az előadás közvetetlenségével a
nép lelkéhez, felfogásához közelebb vihet.
Akinek nincs előadó képessége, annak azt
tanácsolom, hogy a felolvasandó közleményt
előzetesen minél többször olvassa föl hangosan,
hogy azután a közönség előtt folyékonyan,
értelmesen, a fontosabb dolgok kellő kiemelésével olvashassa föl azt. A többszörös előzetes
elolvasás arra is jó, hogy ezáltal csaknem
könyv nélkül fogja tudni a felolvasni valót s
így a felolvasó szeme mintegy érintkezik az
egész idő alatt a közönséggel, ami igen fontos
dolog."
Tartalma a 23 és félívnyi testes kötetnek
a következőkben ismertethető meg: A h a t
első történelmi tárgyú felolvasást A honfoglalásról, Szent Istvánról, Szent Lászlóról,
Könyves Kálmánról, Nagy Lajosról, Hunyadi
Jánosról, Mátyás királyról és a szigetvári
hősről, maga a szerkesztő, Benedek Elek írta,
úgyszintén a régi katonavilágról szólót is.
A jobbágyság sorsáról és felszabadulásáról
Jancsó Benedek ír. Ezután irodalomtörténeti

50.

tárgyú előadások következnek A kurucvilág
költészetéről, a Himnusz és a Szózat költőiről,
Petőfi Sándorról és Arany Jánosról Lengyel
Miklós és Benedek Marcell tollából. A NagyAlföldet, a Magas-Tátrát, Budapestet Farhas
Sándor ismerteti. A kormányzásról, az államról
és a polgár kötelességeiről, az ismertnevű
népies jogi író, K. Nagy Sándor kir. táblai
bíró írt két felolvasást. A gazda és a cseléd
viszonyát Bartóky József min. tanácsos ismerteti.
A felolvasások higiéniai tartalmú részét, a kis
gyermek ápolásáról, a táplálkozásról és a
lakásról Gerlóczy Zsigmond dr., egyetemi tanár
írta. A gazdasági házi-iparról, a falusi udvarról
Keller Gyula, az állattenyésztésre vonatkozó
főbb tudnivalókról Monostori Károly, gazdasági
akadémiai tanárok írnak. A kertről Kardos
Árpád ismert szakférfiú, a vízről és a régi
magyar föltalálókról Hanlcó Vilmos, a Magyar
Tudományos Akadémia tagja. Az időjárásról,
a régi és mostani közlekedési eszközökről
Massányi Ernő, a kir. középponti meteorológiai
intézet tagia; a magyarok csillagáról Hoitsy
Pál, kiváló politikus és tudós csillagász; az
iparművészetről Jaschik Álmos tanár. Egytől
egyig kiváló szakférfiak és amellett kitűnő
írók is, kik tartalomban és formában egyaránt
elsőrangú dolgaikat adták e vállalathoz.
Ismerve a falusi közönséget a vállalat szerkesztője, a komoly dolgokban kifáradó elme
felfrissítésére a könyv végén Jókaitól, Mikszáthtól
és Rákosi Viktortól egy-egy elbeszélést s két
népmondát is közöl.
Ugy vagyunk értesülve, hogy ha e kísérlet
a gyakorlatban beválik, az Országos Közművelődési Tanács mc'dját fogja találni, hogy a
jövő évben e Felolvasások II. sorozata is napvilágot láthasson.

Az osztrák szabadoktatás köréből.
(Vége.)

A lenibergi lengyel egyetemen
University
Extension-íéle
tanfolyamokat 1899/900 óta
tartanak. Három csoportban 40, többnyire
hatórás tanfolyamot tartottak mindjárt az
első évben. Az egyes tanfolyamok hallgatóinak átlagos száma 57 volt. A hallgatóság
egyharmada munkásokból állott. A nőhallgatók száma nagyobb volt, mint a férfiaké.
Égysorozatos tanfolyam tandíja 60 fillér volt,
egyes előadásé pedig 10 fillér. Az egyesületek
tagjai ingyenjegyeket kaptak. Ilyen előadásokat a következő évben már a vidék egyes
helyein is tartottak és pedig
Stryjben,
Tarnopolban és Drohobicban, összesen 25-öt.
Ezeket a vidéki előadásokat összesen 661-en
hallgatták. A lembergi egyetem e szabadok-
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tatói vállalkozását az állam már kezdetben 4000 koronával segítette, amely összeg
1902-ben 5000 koronára emelkedett.
Említettük, hogy a prágai német és cseh
egyetemek is rendeztek ilyen népszerű tanfolyamokat. Az állam ez egyetemeket is segélyezi, még pedig egyenként 6 — 6000, összesen 12.000 koronával. Az osztrák közoktatásügyi kormány 1896-tól 1902-ig, tehát összesen hat év alatt, 165.400 koronával segélyezte
ez egyetemi népszerű tanfolyamokat. Átlag
évenként 27.566 koronával. Ez összeg azóta
jelentékenyen emelkedett.
Ez osztrák egyetemi népszerű tanfolyamokon az első években hiányzott az az intézmény, amelyik az előadók és a hallgatók egységes munkálkodását közvetítette és előmozdította volna. De ezen is segítettek, még
pedig egy olyan indíték folytán, amely a bölcsészeti tanfolyamok során vetődött fel azáltal,
hogy a hallgatók az előadók vezetése mellett
egyes nevezetesebb bölcsészeti írók müveinek
olvasásába fogtak. Ennek következtében célszerűnek látszott, hogy az egyes tudományszomjasabb hallgatók részére — és ilyen sok
volt — külön, úgynevezett szemináriumi tanfolyamokat is tartsanak. Szükséges volt továbbá egy olyan helyiségről is gondoskodni,
amelyben, mint kézi könyvtárban, megtalálhatók legyenek mindazok a könyvek, amelyeket
a tanárok előadásaik közben a hallgatók
ügyeimébe ajánlottak.
A bécsi egyetemi népszerű tanfolyamok titkárának, Hartmann dr.-nak fáradozásai következtében alakult meg 1901 február 21-én a
Foi&Äerä-egyesület, még pedig a bécsi tudományos körök kiváló egyéniségeinek érdeklődésével és közreműködésével. Az egyesület
választmányának, különösen pedig ae annak
élén álló Becke Frigyes dr. egyetemi tanárnak,
sikerült a XIV. kerületben az Urban Loritztéren megfelelő helyiséget találnia, ahol az új
intézet mindjárt áprilisban meg is nyílott. Ma
e Volksheim saját palotájában van és egyike
Közép-Európa ilyfajtájú legjobban berendezett
népotthonjainak. Lapunk multévi egyik számában részletesen ismertettük. Ebben a Volksheim-ban rendezik most a külön-tanfolyamokat,
a latin, német, angol, francia, olasz nyelvekből és irodalmakból, valamint a szavalásból, a
mennyiségtanból, a mértanból és a műtörténetből. A beiratkozott tagok száma az első évben 500-ra rúgott, amelyik a következő évben
már 800-ra emelkedett. A különböző tanfolyamok nagyon látogatottak voltak, különösen
kezdetben. Később csökkent. Könyvtárának
alapját az ismertnevű, megboldogult
WittélscMft'er Ottó dr., nemzetgazdasági írónak örök-
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ségül hagyott rendkívül értékes magánkönyvtára vetette meg. Ez a Volksheim, mint Hartmann dr. az új helyiségeket megnyitó beszé
de'ben mondotta, valóságos koronája és betetőzése az osztrák szabadoktatói intézményeknek. Míg a hallgatók a népszerű egyetemi
tanfolyamokon csak hallgatnak, addig itt igazán
dolgozhatnak is. Itt tulajdonképen még a történelemből sem tartanak előadásokat, hanem
ahelyett egy régi történetíró müvét olvassák,
magyarázzák és megvitatják, megtanulván egyúttal azt is, hogy a történelem nemcsak, hogy
íródik, hanem hogyan is csinálódik. liyen
módon ez a Volksheim valóságos középponti
helyisége is lett a bécsi szabadoktatói törekvéseknek. Az ő helyiségeiben tartják meg a
különböző népművelési egyesületek is vasárnap
délutáni előadásaikat. A tagsági díj évenként
15 korona. De az egyes egyesületek és társaságok, ha legalább 20 tagsági jegyet vesznek,
egy tagsági jegyet tagjaik számára 3 koronáért,
kapnak.
Ilyen, a Volksheim-hoz hasonló intézmény
az Athenaeum is, amely tulajdonképen olyan
egyesület, amelynek célja tudományos előadásokat és tanfolyamokat tartani az asszonyok
és a leányok számára. Egyszóval célja: Bécs
asszonyainak és leányainak tudományos továbbképzése. Ez is a mult század utolsó évében alakult. Megalakulásának második évében
27 sorozatos előadást tartott. A hallgatónők
száma 544 volt, kik összesen 965 órát hallgattak. Ez összes óraszámból 500 humanisztikus és 465 pedig természettudományi tárgyakat ölelt fel. Az egyesület nemcsak téli,
hanem nyári tanfolyamot is tart fenn. Az első
nyári tanfolyamra 121 hallgatónő iratkozott
be, akik 92 humanisztikus és 50 természettudományi órát hallgattak. Az o-ztrák közoktatásügyi minisztérium 1000 koronával se
gélyezte az egyesületet mindjárt az első évben. Azóta a segély jelentékenyen emelkedett.
A hallgatóság között nagyon erősen voltak
képviselve a vidéki tanítók. Az 1901/2-iki
téli félévben 32 sorozatos tanfolyamot tartottak. Es pedig a bölcsészetből 2-t, a történelemből 3 at, irodalmakból és nyelvekből
7-et; művészet- és művészettörténetből 2-t;
jogtudományból 3-at; természettudományokból
5 öt, orvos- és egészségtanból 10-et. Az előadók majdnem kivétel nélkül a bécsi főiskolák
magántanárai voltak.
Az osztrák főiskolai magántanárok kezdeményezése következtében jött létre a tanítók
számára az első nyári szünidei tanfolyam, még
pedig 1901 augusztus 5—23-ig Karinthia
Wolfsberg nevű helységében. Két csoportban
6 sorozatos előadást tartottak a bécsi egyetem
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magántanárai és tanársegédei és pedig a természettani elméletek XIX. századbeli fejlődéséről egy 15 órás kurzust, az elméleti chemiából 18 órást, a növénytanból 30 órást, a
német történelemből 30 órást, a XVIII. század német irodalmáról 18 órást, Ausztria és
Magyarország földrajzából 18 órást. Azonkívül a közegészségügyből mind a két csoport
számára egy 8 órás tanfolyamot. Az előadásokat délelőtt 7—12-ig tartották. Délutánonként együttes tanulmányi kirándulások voltak,
melynek költségeire minden egyesre 40 fillér
esett. A tanfolyamra utazók kedvezményes
vasúti jegyeket kaptak. Némely tanító az állam, vagy az illető község részéről anyagi
támogatásban is részesült. Miután a szünet
nem esett mindenütt egyidőre, a tanfelügyelők a résztvevőknek szabadságot is adtak.
Összesen 214 tanító és tanítónő vett részt
a tanfolyamon és 11-en olyanok, kik nem
tartoztak a tanítói karhoz. A hallgatóság
55—67%-a tanító és 32—45%-a pedig tanítónő volt. A férfiak inkább a realisztikus, a
nők pedig a humanisztikus előadásokat látogatták. Különösen a_ Szudéták vidékéről voltak nagyon sokan. így Csehországból 75-en,
Morvából 24-en és Sziléziából 19-en. Sőt még
a messze Bukovinából is jött 5 tanító. Bécsből és Alsó-Ausztriából 29-en jöttek, Stájerországból 19-en és Karinthiából 29-en. Tirolból csak egy tanító jött. A tanfolyam vegével
egy nagyobb csoport, összesen 31-en kirándulást tettek a wörthi-tóra és a Gross- Glocknerre. E szünidei tanfolyam hatásaként alakult meg a Verein für
Lehrerhochschulkurse,
amely azóta a szünidei tanfolyamok szervezésében igen figyelemreméltó tevékenységet fejt ki.
Nagy kedveltségnek örvendenek a bécsi
népművelő-egyesület által meghonosított közös
tanulmányi kirándulások. 1897 óta minden
évben rendeznek egy ilyen kirándulást Semmeringre és pedig rendszerint hármat, egyenként
600 kirándulóval. Előzetesen a kirándulóknak
előadást tartanak a meglátogatandó vidék természeti és történelmi nevezetességeiről. Gyakrabban rendeznek, különösen vasárnap délutánonként félnapos kirándulásokat Bécs környékére. Szokásban van ilyen társas kirándulások
alkalmával az egyes nagyobb ipartelepek és
vállalatok meglátogatása is. Sőt gyakran még
nagyobb útakat is tesznek. így látogatták meg
az V. kerületi népkönyvtár igazgatójának vezetése alatt a kerület jobb anyagi helyzetben élő
munkásai 1901-ben a húsvéti ünnepeken
Triesztet és Velencét, összekötve az adelsbergi
barlang megtekintésével.
Érdekes és nagyon figyelemreméltó Bécs
szabadoktatói intézményei között az az angol
50*
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mintára szervezett Settlement, amely a XYJ.
kerületben a Friedrich Kaiserstrasse 51. sz.
alatt Fedem Elza kisasszony fáradozásai következtében alakult meg. Fedem Elza kisasszony
megelőzően egy angolországi útjában ismerte
meg és tanulmányozta a londoni
Settlementek
szervezetét és azok mintájára alapította meg
Bécs munkásnépességben leggazdagabb kerületében, a X V I . kerületben. Az intézmény 1901
októberében nyílt meg egy kis ünnepéllyel. A
Settlement helyisége áll egy körülbelül 100
személyt befogadó nagy teremből, amelyhez
egy konyha és irodahelyiség csatlakozik. A
tagsági díj havonként egy egész család számára 50 fillér, egyeseknek pedig 20 fillér. A
résztvevő családok száma már az első évben
74-re rúgott, az összes résztvevőké pedig 90-re.
Délelőtt a családok gyermekei egy okleveles
kisdedóvónő felügyelete alatt játszanak, délután
pedig a hölgybizottság valamelyik tagjáé alatt.
Hetenként egyszer dr. Langné asszony vezetése mellett úgynevezett anyák estéje van.
Egyszer leányok estéje, egyszer koncert és
egyszer szavaló előadás. Ez estéken 20 fillérért
teát és hideg felvágottat is lehet kapni.
Hogy az osztrák németség körében folyó
népmüvelés és szabadoktatói munkásság egységesen és céltudatosan szerveződjék, alakult
meg 1893-ban a Zentralverein
der deutschösterreichischen Volksbildungsvereine, amely ma
úgy tekinthető, mint az osztrák német társadalom szabadoktatói munkásságának középponti szerve.

A népegyetemek szükségessége
Magyarországon.
írta : Ispán orits

Sán

dor.

A dán, svéd, finn népegyetemek keletkezését,
jelenlegi szervezetét és áldásos működését bőven
ismertették e lapok hasábjain, azért most
nem is bocsátkozom ezek ismétlésébe, hanem
inkább megpróbálom kimutatni a Magyarországon felállítandó népegyetemek szükségességét és létjogosultságát.
Grundwig Miklós Frigyes dán történetíró
agyában született meg az a gondolat, hogy a
népet a népiskola után is kell tanítani, nevelni
nemesebb emberi és nemzeti életre. Sok
akadályt kellett leküzdenie, míg terve valóra
vált, míg az első népegyetemet felállíthatta.
Az eszmét átvették a finnek, a svédek, majd
az angolok és az amerikaiak, legújabban pedig
a németek és az oroszok próbálkoznak a népegyetemek felállításával.
Tehát, amint látjuk, a népegyetem szülőhazájához legközelebb eső országokban vert
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az eszme mélyebb gyökeret, de már az újabb
időkben a Dániától távol fekvő államok is
érdeklődnek a népegyetemek iránt. Sőt, mi
több, a japánok is tanulmányozták már ezen
intéseteket azon célból, hogy otthon meg is
honosítsák.
Csak még Magyarországon nem volt felállításáról szó. Pedig már nem is kell kísérleteznünk, csak utánoznunk a külföldön annyira
bevált népegyetemi intézményt. Bár erősen
hangsúlyozom, hogy ha valamit a külföldtől
átveszünk, azt elsősorban át kell alakítanunk
a hazai viszonyokhoz. Vonatkozik ez különösen
a népegyetemre, amelynek felette magyar,
nemzeti iskolának kell lennie.
A magyar népegyetem létjoga szembetűnő!
Modern álllam, aminő Magyarország is,
amely a választójog kiterjesztésével majdan a
lakosság nagyobb rétegét vonja be a kormányzásba, kénytelen arról is gondoskodni, hogy
az ahhoz megkívántató műveltséget lehetőleg
a nép összessége elsajátíthassa. Nemzetünk
jövője attól függ, miként sikerül népünk
millióit a kultúra vívmányaival megismertetni
és annak áldásaiban részesíteni. Ha nemzeti
közjólétet akarunk, akkor a mintegy IVa millió
birtokosból, iparosból álló néposztály kultúrájáról is komolyan kell gondoskodnunk. Sietnünk kell ezen gazdaközönségünk körében
minél több oly müveit embert képezni, kiket
aztán szellemi javak birtokában sem izgatásokkal, sem egyéb kecsegtetésekkel nem lehet
oly könnyen félrevezetni.
Nem mondom, hogy nem történik nálunk
ezirányban semmi. Hisz a mozgalom úttörő
részén már átestünk. Egyes társulatok, egyesületek szép és eredményes munkásságot fejtettek ki ismeretterjesztő és szórakoztató előadások tartásával. A „Budapesti Népoktatási
kör", a „Szabad Líceumok", az „Erzsébet
Népakadémia", az „Uránia", legújabban pedig a
„Munkás-gimnáziumok" nagy tevékenységet
fejtenek ki ily irányban.
Azt is tudom, hogy a minisztériumban
komoly munka folyik, mely szerint az iskolán
kívüli szabad tanfolyamokat hazai állapotaink
szempontjából, iskolai szervezetünk figyelembevételével és a rendelkezésre álló anyagi eszközök mérlegelésével szabályozzák és szervezzék. Két éve jelent meg vallás- ós közoktatásügyi miniszterünk azon két nagybecsű
rendelete, melyekkel a nép müvelésének országos szervezését célozza.
E soraimmal a rendelet következő pontjára
kívánok feleletet adni: „Miként lehetne országos központi vezetés és gyámolítás létesítésével a tankötelezettség évein túl, főképen az
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ifjúság 15—21. éveiben, a népnevelő továbbképzést általánosabbá és liathatósabbá is tenni
s ekként egyrészt gazdasági boldogulására is
megadni a kívánatos értelmi és erkölcsi készültséget ?" E kérdés mielőbbi megoldást vár.
Legjobb tudásom, külföldön szerzett tapasztalataim alapján bátorkodom indítványozni,
hogy tegyünk kísérletet a nép egyetemek fölállításával. Mert, szerintem csakis az iskolai
oktatás által remélhetjük legbiztosabban és
legalaposabban népünknek értelmességét emelni
és továbbművelődését lehetővé tenni. De itt
felvetődik az a nagy kérdés, hogy minő iskolák
s minő iskolai oktatás által ? A nép magasabb
értelmi képzését az elemi népiskolai tanfolyamon kívül már magasabb tanintézetekben
lehet és kell elvégezni. A népnek oktatását
csak úgy bírjuk sikerrel eszközölni, ha a
növendékeket oly korban hívjuk össze, midőn
azok munkáját szüleik még inkább nélkülözhetik, — ha nem foglaljuk le teljes egy évi
idejüket, — ha a növendékek az elemi, vagy
általában az előző tanfolyam bevégzése után
minél előbb elkezdik ismét a tanulást, úgy,
hogy a két tanfolyam közt ne legyen hosszú
iskolázatlanul elcöltött időköz.
Sok százezer vagyonos parasztgazda van, ki
fiának nagyobbfokú kiképeztetesét óhajtja, de
nem teheti, mert még eddig az erre megfelelő
továbbképző tanfolyam vagy intézet hiányzik.
A gimnázium, a reál- és polgári iskola épen
nem erre a célra valók. A földmívesiskolák
pedig elijesztették eredeti rendeltetésüket. Nem
más ez, mint ispánképző, hol a bizonyítvány
elnyerése a főcél. Parasztgazda csak ritkán
adja oda gyermekét csak azért, hogy minden
más mellékcéí nélkül, ismereteit szaporítsa a
földinívelés terén.
A nép gazdaközönségét nem középiskolával,
hanem csakis népegyetemekkel lehet megközelíteni. Ez lesz azon intézet, mely a nemzettestet ott lenn a népmilliók körében kiépíti, ez
lesz azon intézet, mely a magyar nemzet és államiság számára minél több szilárd talajt teremt.
A népegyetemek legyenek azok, melyek a
gyakorlati élet szükségleteire való tekintetből
bevezessék a népet mindazon ismeretekbe, melyek t a kor szelleme és a mindennapi élet
megkövetelnek, A népegyetem művelje a
slöjdöt és ismertesse szakszerűen azon foglalkozási ágat, mely a nép fiainak kenyérkeresetüket képezi. Teremtsen esetleg új foglalkozási alapot, mely egy új kereseti forrást
nyújthat a környék népének.
A népegyetemet végzett kisgazdák lesznek
vezetőik a szövetkezeteknek és mindazon intézményeknek,- melyeknek célja a nép jólétét
előmozdítani.
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így népünk felszabadul lassanként minden
idegen szellemi befolyás alól, megelégedetten
él, miáltal boldog lesz az ország!

A kirándulások fejlesztése
az i p a r i m u n k á s s á g
Irta: Gorzó

körében.

Dénes.

Hogy a tervszerűen rendezett kirándulások
a tanítás és nevelés fontos eszközei, azt e helyen feleséges fejtegetni. Most már az ország
összes iskoláiban nagy gondot fordítanak a
kirándulásokra. De a felnőttek oktatásánál e
fontos pedagógiai eszközt ma még kevesen veszik
igénybe. Tudtommal e téren úttörő a Szabad
Líceum. E társaság ugyanis a munkásoknak
nemcsak népszerű tudományos tanfolyamokat
tart, hanem, hogy az érdeklődő munkások ismereteiket a közvetlen szemlélet és tapasztalat
útján bővitsék és mélyítsék, rendszeres tanulmányi kirándulásokra is viszi őket és p e d i g :
télen a főváros területén levő gyártelepekre,
múzeumokba és munkástelepekre; tavasszal,
nyáron és ősszel pedig a szabad természet
megismerése és megkedveltetése céljából a főváros környékére és a szomszédos községekbe.
A Szabad Líceum 1905-ben, az államvasútak
budapesti északi főműhelye munkásainak kezdeményező kérésére, tanulságos kirándulások
rendezését is beiktatta programmjába. A kísérlet fényesen bevált, mert a kirándulásokon
mindig nagyobb számban jelennek meg a
munkások családtagjaikkal együtt.
Szolgálatot vélek tenni az ügynek, amikor
a Szabad Líceumnak a Máv. északi főműhelye
munkásaival rendezett kirándulásait, illetőleg
azok kivitele körül eszközölt eljárásainkat e
lap olvasóival megismertetem.
A tanulmányi kirándulásokat intenzív módon,
előre megállapított terv szerint végezzük. A
kivitelnél arra vigyázunk, hogy a kirándulás
szakszerű vezetés mellett történjék. A vezető
először maga bejárja és tanulmányozza azt a
vidéket, ahová a kirándulóit vezetni óhajtja.
A gyárakban és a múzeumokban az engedélyt
és a szakszerű magyarázót előre kieszközöljük,
a vasutak (hajóstársaságok) igazgatóságaitól
pedig ingyenkocsit, illetőleg kedvezményes jegyeket kérünk. — A szabadba való kirándudulásnál részletes térképet és szükség esetén
más tanszereket is viszünk magunkkal.
A kirándulásokon résztvesznek férfiak és
nők, illetőleg a munkások családtagjaikkal
együtt. Családias és fesztelen lévén a kirándulás, szabadon és bizalmasan megnyilatkozik
a munkás lelke; különféle kérdéseket intéznek
a vezetőhöz, aki irányító útbaigazításaival sok
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tudományos és szociális kérdést tisztáz és így
jótékony hatást gyakorol lelkiviláguk helyes
kialakulására, gondolkodási módjuk helyes,
egyenes irányban való fejlődésére, erkölcsi felfogásuk nemesítésére.
A vezető arról is gondoskodik a kirándulásokon, hogy érintkezésével, beszédjével, cselekedeteivel közel hozza egymáshoz a fizikai és
szellemi munkást, szóval, hogy bizalmat ébreszszen a fizikai munkával foglalkozó emberben
az értelmi munkás iránt. így a vezető a kirándulásokon rendkívül fontos szociális munkát is végez, hozzájárul a különböző társadalmi
osztályok között még manapság is dúló áldatlan ellentétek kiegyenlítéséhez.
Némely kirándulást tornajátékkal, labdázással és énekkel kapcsolnak össze, hogy a kirándulók hasznosan és kellemesen töltsék el
idejüket. Több kirándulásunk kedves emlékeit
a helyszínén fölvett fényképek és a résztvevők
által aláírt emléfrlapok őrzik meg.
A kirándulásokat a munkások szeretik és
méltányolják. A természet jelenségei iránt
érdeklődnek. Állandóan hangoztatják, hogy e
kirándulások révén sok új természettudományi
és ipari ismeret birtokába jutottak.
Örömmel konstatálom, hogy az illetékes
tényezők: a múzeumok, az ipartelepek vezetői
készséggel megengedik a vezetésük alatt álló
intézmények és telepek megtekintését, sőt alkalmazottjaikkal kellő kalauzolásban is részesítik
kirándulóinkat. Nemes célunk elérésében, illetőleg tanulmányútjaiiikban a tanúnk, tanárok
és a községi elöljáróságok is mindenütt támogatnak bennünket, kirándulásaink sikere érdekében fáradoznak.
Az államvasúti budapesti északi főműhely
munkásai az 1909. évben a következő kirándulásokon vettek részt és a következő tudnivalókról nyertek ismertetést:
1. 1909 január 24-én a M. kir. Mezőgazdasági
Múzeum megtekintése. A kiállított tárgyakat
Pajkert Alajos múzeumi helyettes-igazgató volt
szíves ismertetni. Jelen volt 21 máv. munkás.
2. 1909 február 23-án. Ganz és Társa vasöntő- és gépgyár részvénytársulat
kocsigyára.
Kocsiépítészet, liengerszékek, tartányok, gőzkazánok, gőzekék, úti-gőzhengerek, fordítókorongok, vasúti biztonsági készülékek, benzinmotorok, szívó-gázmotorok, darúk, elevátorok.
Jelen volt 116 máv. munkás.
3. 1909 március 14-én. s) Mosonyi-ntcai
rendőri fogház és toloncház és M. Icir. Technológiai Iparmiízeum.
A rendőri fogházban letartóztatott férfiak és nők kezelése, ellátása,
étkezése, büntetése; b) a M. kir. Technológiai
Iparmúzeum
kisipari gépkiállítása.
Kisipari
motorok (viiágítógáz-, generátorgáz-, benzin-,
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nyersolaj- és elektromos-motorok). Yas- és
fémipari szerszámgépek. Autogén eljárások
(hidrogénium és oxigénium, világítógáz és oxigénium, acetilén és oxigénium) bemutatása
hegesztésnél és anyagszétválasztásnál. Elektromos hegesztés. Galvanoplasztika. Jelen volt
25 máv. munkás.
4. 1909 május 16-án. Az Országos Magyar
Képzőművészeti
Társulat
tavaszi
tárlatának
megtekintése. Jelen volt 45 máv. munkás.
5. 1909 május 20-án. A pusztaszentlórinczi
Szemere-féle lövőház. A lövőház külső és belső
berendezése Céltáblahelyek. Lövőállások. Magatartás a résztvevők részéről a lövőházban. Az
1895. évi mintájú ismétlőfegyver általános berendezése és használata. A lövés elmélete és gyakorlati bemutatása. Jelen volt 32 máv. munkás.
6. 1909 május 23-án. Kapi-nt,
Törökvész,
szőlőmívelés, gyümölcsfaoltás, a rügy szerkezete, a közönséges bodzafa, gubacsdarazsak
gubacsa a vadrózsán, Clematis Vitaiba L.
termése röpítő forgókkal, Berberis vulgaris L.
és a gabonarozsda. Zöldmái,
Szépvölgyi-út.
Jelen volt 18 máv. munkás. '
7. 1909 július hó 4-én az Erzsébet királyné
emlék-múzeumot, továbbá a budai királyi várpalotát és a várkertet tekintette meg 42 máv.
munkás.
8. 1909 május 30 és 31-én, a kettős pünkösdi ünnepen nagy tanulmányi kirándulást
rendeztünk Pozsonyba és Magyaróvárra. Az
első napon a régi koronázó város történeti
nevezetességeit, másnap a magyaróvári gazdasági akadémiát tették tanulmány tárgyává. Az
akadémia igazgatója a tanártestület élén nagy
szivélyessédgel fogadta a Gorzó Dénes iskolai
igazgató vezetése alatt megjelent 42 máv.
munkást. Ismertette az akadémia múltját és
jelenét, kiemelvén a gazdasági szakoktata's
fontosságát hazánkban. A tanárok pedig bemutatták az akadémia intézeteit és kísérleti
állomásait. A munkásokat, akik habozva vállalkoztak a szerintük érdeklődési körüktől távol
eső gazdasági intézet megtekintésére, annyira
megkapták a látottak és hallottak, hogy fellelkesülve, abbeli óhajuknak adtak kifejezést:
adassék nekik alkalom arra, hogy az akadémiát
egy más alkalommal újból behatóbb tanulmány tárgyává tehessék. Végül megtekintették
Mosonban a Kiihne-féle gazdasági gépgyárat is.
9. 1909 szeptember 4-én a székesfővárosi
községi kenyérgyárba, ahol Werner Mihály, a
kenyérgyár igazgatója bemutatta a fürdőházat,
az öltöző helyiségeket, a szitáló- és a keverőgépeket, a mérleget, a tésztacsészét, a kovászkészítést, a dagasztást, a gőz-sütőkemencéket,
a burgonyahámozást és zúzást. Jelen \ olt 8')
máv. munkás.
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10. 1909 október 3-án. Törley J. és Tsaféle pezsgőborgyár és szarmata-mészbe
vájt
földalatti lakások Jliidafokon. A pezsgőbor előkészítése és az ideiglenes elzárás. A palackok
forgatása. A seprű teljes eltávolítása fagyasztás
segítségével. A palackok likőrözése és végleges elzárása. A forgalombahozatal. A neogénkori szarmata, vagy cerithiumos mészbe vájt
földalatti lakások. A szarmata-mész kövületei.
A szarmata-mész lerakódása a félig sós tengerből. Jelen volt 50 mav. munkás.
11. 190!» október 18-án. Goldberger Sámuel F. és Fiai rt. kartonnyomó-gyár
Óbuda.
Nyersanyag, perzselés, fehérítés, festés, nyomás, kikészítés, bolyhosítás, összerakás, mintavésés. Jelen volt 52 máv. munkás.
12. 1909 október 24-én. Néprajzi és földrajzi
kirándulás
Szent-Endrére.
A szentendrei szerb néprajzi nevezetességek: templomok, lakásberendezés, v.seiet, stb. megtekintése. A szentendrei sziget és a szigetek
képződésmódjai. Lám és Korlát lószerszáravereték-gyár. Jelen volt 18 máv. munkás.
13. 1909 november 7-én.
Zugliget—Jánoshegy. Turisztikai,
földrajzi és növénytani kirándulás. Zugligeti-út, Jánoshegyi-út, Jánoshegyi messzelátó, fészkesviráguak, harangvirágfélék, fenyőfélék. Jelen volt 15 máv.
munkás.
14. 1909 november 21-én. A váczi siketnémák országos intézetének
és az országos
fegyház megteMntése. A siketnémák intézetében Borbély Sándor igazgató rendkívül érdekes és tanulságos előadást tartott, bemutatván az intézet növendékeinek előhaladását és
a mintaszerűen berendezett intéz ;t összes
helyiségeit. A fegyházban megtekintették a
konyhát, sütődét, fürdőket, a templomokat, az
iskolát, a munkatermeket és a magánzárkákat.
Jelen volt 101 máv. munkás.
Ez a kimutatás élénken illusztrálja kirándulásaink változatosságát és a gondos előrelátást, amellyel a kirándulások célját és belyét
megállapítottuk.
Törekvésünk odairányul, hogy a munkások
ismereteiket természettudományi, földrajzi és
néprajzi tanulmányokkal gyarapítsák, hogy
őket a természet titkaiba beavassuk, annak
szépségeit előttük feltárjuk és így a szabad
természetet velük megszerettessük. Ipari munkásaink nem élvezhetik a természet áldásait,
a szabad mezőt, erdőt és annak balzsamos
levegőjét, mert rossz levegőjű műhelyekben dolgozik, a legnagyobb részük a szabad idejét is
füstös kávéházakban és korcsmákban tölti.
Azért teljes odaadással azon munkálkodunk,
hogy a munkások szabad idejüket az Isten
szabad ege alatt, gyalogkirándulással és hegy-
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mászással töltsék el, hogy ott a tüdejük
magába szívja a friss ózondús levegőt, amely
tágítja és erősíti a tüdőt, s egészséges működésre készteti a belső szerveket. Munkálkodásunk teljes sikerű azonban csak akkor
lenne, ha a szeszes italoknak vasár- és ünnepnapokon való elárusítását megtiltanák.
Tegyük közkincsévé a munkásoknak a legnemesebb sportot: a turistaságot, amelyet
egyaránt űzhet szegény és gazdag. A turistaság az embert testi és lelki nemességgel ruházza fel és elősegíti a munkás és a munkaadó, illetőleg a testi és szellemi munkás között az annyira szükséges megértést és közeledést.

Iskolán kívüli oktatás egy
faluban.
Padé községben, a „Torontálvármegyei Magy.
Közművelődési Egyesület" által rendezett s a
tanítótestület által vezetett rendszeres tanfolyamon kívül a következő ismeretterjesztő előadákat tartották meg az 1908—1909. tanévben:
1. Kína és Japán (50 képpel). 2. Utazás
Milánótól Velencéig (34 képpel). 3. Amerika
és népei (48 képpel). 4. Természeti tünemények (48 képpel). 5. 1848-iki szabadságharc
vezérei és szobrai (32 kép). 6. Utazás az északi
sarkon (32 képpel). 7. Lappország ismertetése
(56 kép). 8. O-szövetség (38 kép). 9. Jézus
élete (48 kép). 10. Utazás a Rajna mellett
(48 kép). 11. Egyiptom és kis Ázsia (45 kép).
Ez előadásokat llázus József igazgató, Haib
János és Griinvald Béla áll. tanítók, Kovács
Géza róm. kath. és Imbronovits Dusán gör.
kel. plébánosok tartották. Mint vendég közreműködött: Ispánovits Sándor Budapestről.
Azonkívül rendezett a tantestület 3 műkedvelői előadást. Március 15-ét a „Polgári
és Gazdakörben" ünnepelték meg az egés/.
falu részvételével.
A „Polgári és Gazdakörben" november 1-től
március végéig minden szombaton este előadást tartottak a következő tartalommal:
1. A szociálizmus hatása, lényege és tévelyei.
2. A szövetkezeti eszme és a különféle szövetkezetek. 3. A létesítendő „Kosárfonó" szövetkezet ügye. 4. „A munkás* etegsegélyzőpénztár" ismertetése. 5. A községi képviselőtestület jogköre. 6. Az új választási törvény.
7. Az alkohol. 8. A fertőző állati betegségek
és védekezés.
Az előadásokat a tantestület Imrefi Károly
jár. állatorvos közreműködésével tartotta meg.
A tanítótestület e címen semmiféle államsegélyt nem élvez, az előadások teljesen in-
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gyenesek voltak. Csupán a műkedvelői előadásokon volt csekély belépődíj. A befolyó
tiszta jövedelemből az ifjúsági
egyesület
vásárolt 240 koronáért vetítőgépet és 200
korona értékű diapozitíveket.
A vetített képekkeli előadásokat mintegy
80, a szabad előadásokat pedig átlag 30-nál
több földmíves (ifjú és öreg) hallgatta, míg
az előbbieken a község intelligenciája is
résztvett.
Az előadásoknak a népre föltétlen üdvös
befolyásuk volt, amit azon tény is bizonyít,
hogy az ifjúsági egyesület tagjai önként ajánlkoztak egy-egy hazafiasabb vers vagy magánjelenet elmondására az előadások után.
A szociálizmustól ezelőtt szaturált lakosság
higgadtabb és komolyabb megjelenése és viselkedése, az ifjúságnak tisztelettudóbb magaviselete részben az előadásoknak, összejöveteleknek köszönhető.
Az ősszel megújult erővel s a már szerzett
tapasztalatokkal fog nemesítő munkásságához
a tanítótestület.

A magyarnyelvi oktatás
a

i»uiikás»iiiin;iziuiubaii.

Irta: Zalai János

dr.

Ma már erről is beszélhetünk. A fővárosi
munkásgimnáziumok program mjukba vették
immár a polgári iskolák tananyagát, s azt
hiszem, a vidékieknek ugyanazt kell tenniök,
hogy magukat fenntarthassák és a munkásosztály rokonszenvét kiérdemeljék. Nem kis
gondot fog okozni a tanároknak az, hogy pl.
a magyarnyelvi tananyagot — nevezetesen a
nyelvtant — minő módszerrel közöljék a hallgatósággal. A magyar nyelvtan tanítása még
a középiskolában is végtelen sok nehézséggel
jár s a lelkiismeretes tanárnak sok nyugtalan
órát szerez az anyagközlés, a sok absztrakt
fogalom begyakorlása, betaníttatása. A gyermekek nem épen nagy ambícióval tanulják;
hiába a sok szép olvasmány, a sok válogatott
példa, mert mikor arra kerül a sor, hogy
most ezt az olvasmányt dolgozzuk fel nyelvtani szempontból, a legérdekesebb olvasmány
is unalmassá válik s a gyermek előtt úgy áll,
mint egy lombjaitól megfosztott f'a.
Sokkal nehezebb dolog ugyanazt a dolgot
felnőtteknek előadni. Előttük az mind terra
incognita. Alany, állítmány, főnév, ige között
igen nehezen teszik meg a különbséget s első
pillanatban gondolkozóba is esik az a tanár,
mit is tegyen velük.
Kissé fárasztó, de eredményes módszerrel
fogtam hozzá magam is a magyar nyelvtan
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tanításához. Sok munkát igényel, de elvégre
a tanár a munkához hozzá van szokva.
A nyelvtan tanítása sokkal könnyebb, ha a
szemlélet alapján történik: hiszen ma már az
idegen nyelveket is így tanítjuk. A dolog
keresztülviteléhez semmi sem szükséges, mint
egy megfelelő szélességű kartonlap, egy kék
és piros irón s egy jó tankönyv. Az ember
most már a nyelvtani anyagot, mely önként
részekre tagolódik, bizonyos csoportokra osztja.
A középiskola 1. osztályának a tananyaga pl.
h a t részre oszlik: a mondat, az állítmány, igeragozás, — alany és tárgy — határozó, jelző
és kiegészítő.
Az egész tananyagot tehát lekapom hat
meglehetős nagyságú kartonlapra. Az első lapon kiindulok a mondatból, elmondom a mondat fajait és részeit, azután a beszédrészeket
és azok alkotórészeit, de csak a fogalmakat.
Az így elkészített táblával, amelyben a kékírás a pirossal — feltünőség szempontjából
— váltakozik egymással, lépek a hallgatóság
elé. A vetítőállvány két végére beakasztom
a lapomat s előveszem Arany Toldiját s olvasom az első éneket megfelelő hangsúllyal;
ez a captatió benevolewtiae. Látom az arcokról, hogy megértették, s tetszik is nekik.
A java most következik. Toldi tele van
szebbnél szebb példákkal. A példákat összeválogatom, de úgy, hogy azok ne össze-vissza,
hanem olyan sorrendben következzenek, az
éneken keresztül, amint a tárgyalandó tananyag a t á b l á r a ' írva van. A hallgatóság a
példákat aláhúzza s oldaljegyzetet csinál: ez
alany, az meg állítmány, ez főnév, amaz ige,
szóval a különbséget felismeri. Már most nem
szabad neki nyelvtani kézikönyvet adni a kezébe, mert ott a fától nem látná az erdőt,
hanem a táblának megfelelő jegyzetet, mely
lehet nyomtatott vagy litografált, de kérdések alakjában, pl. mi az alany? mi a főnév
stb. A tábla pedig ott függjön előtte mindig,
hogy valahányszor bejön, lássa maga előtt s
a tanultakat ismételgesse. í g y próbáltam én
s a kritikát hátam mögött hallottam: „Ez
aztán élvezetes óra".
De ami a fő, megértették s a következő
órán számot adtak róla; ahol még kissé homályos a dolog, azt ismét elmagyaráztam.
Tartalom. Népszerű ismeretterjesztő felolvasások.
— Az osztrák szabadoktatás köréből. — A népegyetemek szükségessége Magyarországon. Ispánorits Sándor. — A kirándulások fejlesztése az ipari munkásság körében. Gorzó Dénes. — Iskolán kívüli oktatás
egy faluban. — A magyarnyelvi oktatás a munkásgimnáziumban. Zalai János dr.
Felelős szerkesztő:

Benedek

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
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Uj népiskolai Értesítő Könyvecske.
A vallás- ós közoktatásügyi m. kir. ministerium az állami elemi népiskolák,
gazdasági népiskolák és az ált. ismétlő iskolák számára új beosztású Értesítő
Könyvet adott ki.
A ministerium által kiadott ezen Értesítő Könyv a m. kir. tud.-egyetemi
nyomdánál jelent meg.
Bolti ára 18, nettó ára 14 fillér. Minden megrendelőnek nettó áron szolgáltatjuk ki s a pénz előleges beküldése mellett, portómentes iskolai hatóságok és intézeteknek, portómentesen küldjük meg.
IW* Tisztelettel figyelmeztetem a tanító urakat, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 110.864/909, sz. a. kelt rendelete értelmében azon
tanulók részére is ily új Értesítő Könyvecske állítandó ki, akik a mult tanévben
jártak állami népiskolába.
Minthogy ezen Értesítő Könyvnek az állami iskolai gondnoksági Utasítás
114. §-ában körülírt rendeltetésen kívül az is különös célja, hogy a tanulóknak
későbbi korban, minden életviszonyaikban, tehát az iskolázás befejezése után is,
mintegy hiteles, egységes minősítő okirat gyanánt szolgáljon s így a tanulókra
nézve kiváló jelentősége van, ennélfogva annak CSÍ110S ós t a r t ó s kiállítására különös gondot fordítottunk, amiről egy mutatvány példány ú t j á n (ára 14 fillér) bárki
is meggyőződhetik.
H a a szükséges Értesítő Könyvek nem itt, hanem könyvkereskedőnél rendeltetnek meg, a megrendelésben világosan ki kell tenni, hogy az Egyetemi
Nyomdánál megjelent Értesítő Könyvet kíván s hogy azt kapott-e mindenki
könnyen meggyőződhetik, mert az egyetemi nyomda neve minden ilyen Értesítő
Könyvre rá van nyomva.
A m. kir. tud.-egyetemi

PÁLYÁZATOK.
A püspökhatvani (Pest vm.) róm. kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: a hitközségtől 160 korona; 320 pár után 1 véka rozs és
50 fillér; alapítványi szentmisék után 50 korona; vasút
által kisajátított föld kamatja 28 korona 28 fillér;
34 magyar hold rét és szántó, mely után az adót a
haszonélvező fizeti; 16 köbméter hasábfa; stóla és
lakás, mely áll 2 szoba, konyha, kamra, melléképületből és házikertből. Tannyelv : magyar; egyházi funkció : magyar-tót. Választás napja f. é. december 29-én
reggel 10 órakor. Személyes megjelenés megkívántatik.
Kérvények főtisztelendő Frankó József esperesplébános
úrhoz küldendők, Püspökhatvanba. (1880—III—3)
Jóhangú segédkántort keresek havi 30 korona fizetéssel, mosás és ágyneműn kívül teljes ellátás, gyertyajövedelem 8—10 korona. K i s k u n f é l e g y h á z á n , dec.
hó. Ulrich Antal, főkántor.
(2452—II— 2)
Okleveles magyar-német tanítónő állást keres. Job
Anna, Kismarton.
(2456—11—2)
A n a g y p a l á d ! ref. egyház pályázatot hirdet a
másodtanítói állásra. Fizetés : két szobából, konyhából
álló lakás ; 1000 korona, melyből 510 korona államsegély. Kötelessége : az első és másodosztály vezetése ;
szükség esetén kántortanító helyettesítése. Pályázhatnak ref. vallású, okleveles férfitanítók. Az állás azonnal
elfoglalandó. Pályázati határidő : december huszadika.
Kérvények Sipos Károly lelkészhez (Szatmár megye)
küldendők.
(2479-11—2)

nyomda

igazgatósága.

Ref. kántortanító hasonló vagy orgonista-segédkántori
állást keres. Ref. tanító, Nyírkárász. (2469-II-2)
Pályázat az árpádi soros kántorsággal egybekapcsolt református leánytanítói állásra. Fizetése:
tisztességes lakáson és kerten kívül 724 korona készpénz ; 7 kath. hold szántóföld haszonélvezete (300 korona) ; ismótlősök oktatásáért 40 korona; temetési
stóla s az államtól az igényelhető korpótlék. Kötelessége : III—VI. leányosztály s az ismétlő-iskolás leányok
oktatása, soros, vagyis minden második héten a kántori teendők végzése, lelkész akadályoztatása esetén
helyettesítése. Egyháztanács fenntartja magának a jogot,
hogy az elválasztott tanítót esetleg más osztályok
vezetésével is megbízhatja. Okleveles, református tanítók kérvényüket december 24-ig a református lelkészi
hivatalhoz, Árpád (Bihar megye) adják be s a pályázók
felhívatnak, hogy 1910 január 2-án tartandó próbaéneklésen személyesen jelenjenek meg. A megválasztott
egyénnek az útiköltsége megtéríttetik. Az állás a
választás után elfoglalandó. Az iskolaszék.
(2484-11—2)
Róm. kath. helyettes tanítót, esetleg tanítónőt
sürgősen keresek, valószínűleg a tanév végéig, I—II.
osztály vezetésére. Teljes ellátás s havi 30 korona
fizetéssel. Lehet végzett ll-odéves is. Bartha kántortanító, K i s u d v a (u. p. Vágbesztercze). (2485—1—1)
A gömörllpóczi ág. ev. egyháznak államilag
470 kor. segélyezett kántortanítói állása nyugdíjaztatás
folytán megüresedvén, arra pályázat hirdettetik. Pályázatok december 20-ig alulírotthoz nyújtandók. Alexy
Gyula lelkész, Balograssó.
(2492—III—1)
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Az ö z g ö d ö r i (Vag m.) fiókközség róm. kath. tanítói állására pályázat hirdettetik. Jövedelme : kétszobás
lakás, konyhán és gazdasági épületeken kívül 11'/2
mérő búza, 11 '/2 mérő rozs, fa 11 régi öl (ebből 3 öl
iskolafűtésre >, 4 hold 800 Qí-öl rét (műveli a község),
11 hold szántó és legelő egy tagban, 160 korona
tandíj 40 korona óvnegyedi részletekben fizetve, zsellérektől 6 korona. Összesen: 626 korona. Államsegély
374 korona. Kötelessége: a mindennapi ós ismétlősök
oktatása. Kántori nincs A német vagy horvát nyelv
ismerete szükséges Kellően fölszerelt folyamodványok
december 23-ig Németszentgrót, plébánia-hivatalra
cíuizendők.
(2481—II-2)
Pályázati hirdetmény. A Horvát-Szlavonorsz^gokban
élő magyarság nemzeti gondozására alakult JuliánEgyesületnek Szerém, Veröcze, P o z s e g a é s
Belovár-Kftrös v á r m e g y é k b e n fenntartott és
szervezendő magyar tannyelvű népiskoláinál a közeljövőben több tanítói állás lesz betöltendő, mely állásokra 1910 március l-ig érvényes pályázat hirdettetik.
Ezen állásokra róm. kath. vallású, magyar honosságú,
magyar anyanyelvű s általános jó, jeles, kitűnő képesítésű tanítók és általános jeles, kitűnő képesítésű tanítónők pályázhatnak. Mivel ezen iskoláknál a horvát vagy a
szerb nyelv tanítása is kötelező, azon pályázók, akiknek horvát vagy szerb tannyelvű iskolákra is van
képesítésük, előnyben részesülnek. Azok a tanerők,
akiknek ily képesítése nincs, kineveztetésüktől számított egy éven belül kötelesek a horvát vagy szerb
képesítést megszerezni, még pedig a férfi tanítók a csáktornyai áll., a nőtanítók ped'g a szabadkai áll. tanító-,
illetve tanítónőképző intézetben. A kinevezett tanítók,
illetve tanítónők először ideiglenes minőségben alkalmaztatnak, a következő járandóságok mellett: 1000 korona alapfizetés; 200 korona horvát-szlavonországi
helyi működési pótlék és lakás természetben, vagy
200 korona lakpénz. 5 évi működés után 200 korona,
10 évi működés után újabb 100 korona, 15 évi működés után újabb 100 korona, 20 évi működés után
újabb 100 korona, 25 évi működés után újabb 100 korona s 30 évi működés után újabb 200 korona korpótlék. A kinevezett tanerők, ha egyébként a törvényes követelményeknek megfelelnek, az Országos
tanítói nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe felvétetnek,
illetve azok, akik már tagjai voltak, továbbra is tagjai
fognak maradni. A születési bizonyítvánnyá' tanítói
és esetleg kántori oklevéllel, valamint az t .etleges
működési bizonyítvánnyal, továbbá rövid, tárgyilagos
életrajzzal felszerelt kérvények a Julián-Egyesület
elnökségéhez címezve, Budapest, I., Döbrentei-utca
12. sz. alá sürgősen beküldendők. Az olyan kérvények,
amelyek csak egy megyére vagy egy bizonyos helységre szólnak, figyelembe nem vétetnek.
(112/h—III—3)
Betöltendő a m e z ő k o v á c s h á z a i (Csanád vm.) ós
a tőketerebesl (Zemplén vm.) áll. elemi iskolánál
egy-egy igazgató-tanítói állás. Ezen állásokra csak elemi
iskoláknál működő tanítók pályázhatnak (áll. elemi
iskolai tanítók előnyben részesülnek). A tanítói oklevéllel, működési és egyéb különös szakképzettséget
igazoló bizonyítványokkal felszerelt kérvények f. évi
december 24-ig bezárólag saját illetékes kir tanfelügyelőik útján nyújtandók be Csanád, illetőleg
Zemplén vármegye kir. tanfelügyelőjéhez. Közvetlenül
vagy más hatóság útján felterjesztett kérvények figyelembe nem vétetnek. Budapest, 1909 december 10-én.
M. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium.
(115/h—I—1)
Iiófalui (Sáros m.) róm. kath. ktanítói állomásra
december 20-ra pályázatot hirdetek. Jövedelme:
államsegéllyel és más járulékokkal ezer korona. Tót
nyelv ismerete szükséges. Galyavszky György lelkész,
iskolaszéki elnök.
(2400—1—1)
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Haraly (Háromszék megye) község iskolaszéke a
megüresedett községi tanítói állásra pályázatot hirdet.
A tanítói állás javadalma: a község pénztárából havi
előleges részletekben 100 korona; államsegély havi előleges részletekben 900 korona; két szoba, egy konyha,
egy kamarából álló lakás és 400 T ,-öl területű kerti
illetmény. Csak olyan róm. kath. vallású tanítók pályázhatnak, kik kántori oklevéllel bírnak ; mert a megválasztott tanítónak kötelessége lesz a kántori állás
megüresedése esetén az eddigi külön javadalmazás
mellett a kántori teendőket is elvégezni. Felhívatnak
pályázni óhajtók, hogy tanítói és kántori oklevelükkel
és eddigi működésükről szóló bizonyítványaikkal felszerelt pályázati kérvényüket Haraly község iskolaszéki elnökéhez, folyó évi december 18-ig adják be.
(2353—1—1)
őfensége József kir. herceg úr kegyurasága alá
tartozó ürömi róm. kath. kisdedóvodánál megüresedett óvónői állásra f. évi december 19-ig pályázat
hirdettetik. Az óvónő fizetése: a piliscsabai főhercegi
uradalom pénztárából 800 korona; 240 korona dajkatartás és kétszobás csinos lakás. Oklevéllel, erkölcsi,
orvosi, esetleg működési bizonyítvánnyal felszerelt
kérvények, melyben az illető nyelvismerete is felemlítendő, József főherceg őfenségéhez intézendők és
Müller József plébános címére Üröm (Pest vm.) küldendők. A kinevezett köteles állását január első napjaiban elfoglalni.
(2455—I—1)
A v é g v á r i református egyház most szervezett
negyedik tanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalom : aj természetbeni jó lakáa, vagy 250 korona
lakpénz az egyház pénztárából; b) 100 korona az egyház pénztárából, negyedévi előleges részletekben;
c) 900 korona állami fizetéskiegészítés; dj állami ötödéves korpótlék. Megválasztottnak kilátása lehet az
ismétlődök tanítására is, évi 120 korona külön díjért.
Kötelesség: a) a presbitérium által időről időre kijelölendő osztályoknak egyházkerületi tanterv szerint
való vezetése, esetleg ismétlősök oktatása, ez utóbbi
azonban csak külön díjért; bj az énekvezér helyettesítése, annak akadályoztatása esetén. A választás csak
esperesi és miniszteri jóváhagyással lesz végérvényes.
Pályázati kérvények, kellően okmányolva, december
hó 24-ig alulírotthoz küldendők. Személyes megjelenés előnyös. Levélbeli tudakozódásra alulírott
szívesen válaszol. Az állás azonnal elfoglalandó. Végvár (Temes megye), — pósta, vasút helyben — 1909
december 1-én. Zöld Mihály, református lelkész.
(2467—11—1)
Z a l a v é g (előbb Véged) község róm. kath. népiskolájához nőtlen férfi-osztálytanító kerestetik. Évi
fizetés: 1000 korona; egy bútorozott szoba; '/* hold
kert ellenértékéül, felvágatással együtt 33 korona
értékű téli tüzelőfa. Kántorságban díjtalanul segédkezik, kívánatra önállóan is végzi. Tanít a kijelölt
osztályokban, az ismétlőben felváltva. A tanulókat
templomba és körmenetekre vezeti, ott reájuk felügyel.
Köteles az egyházmegyei „Gondviselés" alapnak tagjává lenni. Választás december 26. Állás azonnal elfoglalandó. Kérvények zalabéri plébánia-hivatalhoz,
iskolaszék.
(2486-1-1)
A gáborjánházi (Zala m.) róm. kath. iskolánál
üresedésben levő tanítói állásra pályázat hirdettetik.
Fizetése : a csatlakozásban levő két községtől 508 korona ; államsegély címén 492 korona. Megfelelő lakás,
kerttel. Kötelessége : a hatosztályú, osztatlan iskolában a mindennapi és ismétlő-tankötelesek oktatása
és külön díjazás nélkül a hittan tanítása. Az állásra,
mely azonnal elfoglalandó, nők is pályázhatnak. Okmányokkal felszerelt kérvények december 23-;g Volper
Pál plébánoshoz küldendők, Lendvavásárhely (előbb
Dobronak).
(2487—1—1)
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A hrádeki (Nyitra vármegye, u. p. Kocsócz) róm.
kath. kántortanítói állásra december 28-ig pályázat
hirdettetik. Lakása: 3 szoba, zárt konyha, kamra,
2 istálló. Jövedelme: föld, fa, párbér, stóla és készpénz-illetményekben 1000 korona, a termények és
stóla a legkisebb értékben felvéve a díjlevélben. Nőtanítók is pályázhatnak; orgonálni tudók előnyben
részesülnek, kilátása lesz a jövő tanévre osztálytanítóságra.
(2488-1—1)
Ú j t ö v i s f a l v a i róm. kath. kántortanítói állásra
pályázat hirdettetik Jövedelme : készpénzben hitközségtől és egyházmegyétől 583 korona; államsegély
495 korona; stóla 30 korona ; 8 hold szántóföld, melynek jövedelme 70 korona; két szoba, konyha, kamara,
istálló s elegendő tűzifa. Tannyelv magyar és német.
Kérvények december 21-ig Kompánek Gáspár plébános
címére, Űjtövisfalva (Bereg megye) küldendők.
(2489-1-1)
A k i s s e l m e c z i (Túrócz megye) ág. h. ev. iskolához okleveles tanító vagy tanítónő kerestetik. Tót
nyelv ismerete szükséges. Fizetése: 1000 korona, államsegéllyel. A bányai egyházkerület szabályrendelete
értelmében felszerelt jelentkezések december 22-ig
a szucsányi lelkészi hivatalhoz intézendők.
(2490 - I — 1 )
K a t t i (Nyitra m.) róm. kath. kántortanítói állásra
pályázat hirdettetik, f. hó 28-ig. Díjlevéli összjavadalma: 1612 korona 96 fillér. Tót nyelv tudása követeltetik. Választás: 28-án. Iskolaszék. (2493—1—1)
I s z t e b n e ág. hitv. ev. anyaegyház kántortanítót
keres. Javadalma lakáson és kerten kívül a következő : készpénzben 400 korona, tandíjból 150 korona,
39J/a pozs. mérő gabona, 10 öl hasábfa. Azonkívül:
stóla, offertórium, szalma, burgonya. Egész jövedelem
hatóságilag 1400 koronára volt becsülve. Okmányok
az alulírotthoz december 28-ig küldendők. Isztebne,
u. p. Árvanagyfalu. Hrobou János, lelkész és dékán.
(2496-1-1)
A karakószörcsöki róm. kath. kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Javadalmazása áll: 78 korona
készpénzből, 3 öl házhoz szállított és felvágott kemény hasábfából, körülbelül 5 kat. hold szántóföldből, melyből a hitközség 2000 f ]-ölet megmunkál,
egy holdat megtrágyáz, körülbelül 25 pozsonyi mérő
rozsból és 338 korona államsegélyből, mellyel együtt
a javadalmazás hivatalosan megállapított értéke 1000
korona. Van 2 szoba, konyha, kert és mellékhelyiségekből álló lakás. A megválasztott kántortanító köteles a
kántori és tanítói teendőket az eddigi szokás szerint
végezni ós az egyházmegyei nyugdíjintézet tagjai közé
belépni. Választás a személyesen megjelenők közül
december 28-án délelőtt 9 órakor. Pályázati kérvények
december 27-ig Romándi Viktor plébános, iskolaszéki
elnökhöz, Tüskevár (Veszprém m.), küldendők.
(2498 - 1 - 1 )
Az i z b u g y a r a b ó c z i újonnan szervezett róm. kath.
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak
csak férfiak. Javadalmazás: Lakás, szükséges mellékhelyiségekkel ; 2 vékás kert; 100 korona Izbugyarabócz községtől; 900 korona már engedélyezett államsegély. Választás: december 30-án. Személyes megjelenés szükséges. Az álllás 1910 január 2-án elfoglalandó. A kellően fölszerelt kérvényeket a laborczmezői róm. kath. plébánia, Laborczmező, u. p. Koskócz
(Zemplén m.), címre lehet küldeni.
(2502—I —1)
A t i s z a t o k a j i ref. egyház, orgonista-kán tortanítójának betegsége miatt, 1910. évi augusztus l-ig terjedő időre helyettest keres. Fizetése: havonként 70
korona készpénz, stóla, lakás, fűtés. Jelentkezési határidő : december 24. Az állás újévkor elfoglalandó.
(NB. Rendes tanítóválasztás — a nyugdíjazás megtörténte után — valószínűleg az iskolai év végén
leend.) Horváth János, ref. lelkész.
(2503—1—1)
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A n a g y s z a l a t n a - í r t v á n y l ág. ev. iskola tanítói
állására december hó 25-ig pályázat hirdettetik. Fizetés : 270 korona, államsegéllyel 1000 korona, lakás.
Jelentkezni lehet: Zólyomban, Blatniczky Pál körlelkész úrnál. Tót nyelv szükséges.
(2500—I—1)
Pályázat a z i c s i (Somogy m.) róm. kath. osztálytanítói állásra, f. évi december 24-ig. Javadalmazása:
államsegély 700 korona, Zics községtől 300 korona,
lakás- és fapénz 100 korona, kertilletmény 25 korona.
Kötelessége : egy tanteremben tanítani, a gyermekeket
vasár- és ünnepnapokon templomba kísérni s ott
reájuk felügyelni, a kántoriakban segédkezni, a Gondviselés című egyházmegyei nyugdíjintézet s a ker.
tanítóegyesület tagjává lenni. Kérvények iskolaszéki
elnök Nágocs (Somogy m.) címére intézendők. Állás
azonnal elfoglalandó.
(2505—1—1)
A péterrévei izraelita, osztatlan népiskolánál nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói állás betöltésere
pályázatot hirdetünk. Javadalmazása: a polgári község pénztárából 1U0U korona törzsfizetés, 30 korona
iskolatisztogatási átalány, természetbeni lakás. Ha
azonban az iskolával kapcsolatos tanítói lakásra tanterem-átalakítás céljából a községnek szüksége lesz,
akkor a megválasztandó tanító 200 korona lakbért
és 20 korona kertilletményt élvez. Az állás 1910. évi
január 1-én elfoglalandó. Kérvények f. évi december
26-ig alulírotthoz nyújtandók be.
(2506—1—1)
A m o g y o r ó m á l i tótajkú, róm. kath., magyar tannyelvű, osztatlan iskolájú kántortanítói állomásra
december 23-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: két
szoba, konyha, kamra, fáskamra és pincéből álló
lakás, sertés- és tyúkól, 178 Q-öl házikert; községi
pénztárból 300 korona, ismétlőiskolai oktatásért 40
korona, tandíj 73 korona, stóla 30 korona, templomi
pénztárból 51 korona, offerákból 5 korona 60 fillér,
fizetett misékért 20 korona, föld és rét értéke 88 korona, ezenkívül 5 évig tartó földbérlet évi többlete
109 korona, munkaváltság 140 korona, 9 pozsonyi
mérő rozs, 20 m:' kemény tűzifa befuvarozva, államsegély 124 korona, korpótlék biztosítva. Személyes
megjelenés előnyös. Az állás jövő évi január 5-én
elfoglalandó. Pósta: Körmöczbánya. Iskolaszék.
(2507-1—1)
A c s í k s z e n t t a m á s i községi iskolánál újonnan
rendszeresített tanítói ós tanítónői állásra pályázatot hirdetek. Ezen állások évi javadalma egyenként:
készpénz : 1. államsegélyből 900 korona, 2. az iskola,
pénztárából 100 korona, 3. lakbér 200 korona, kertilletmény 20 korona az iskola pénztárából. Az arra
jogosultnak nyerendő államsegélyből korpótlék. Kötelességeik : az iskolaszék által kijelölendő mindennapi
és ismétlő-tankötelesek tanítása. Az állás azonnal
elfoglalandó. Pályázatok f. évi december 22-ig alulírt iskolaszéki elnökhöz küldendők. (2508—11—1)
Kotori (Zala m.) államilag segélyezett elemi népiskolánál megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: évi 600 korona fizetés, 200
korona lakbér a községtől és 400 korona államsegély.
Ezen állásra róm. kath. vallású, csak férfitanítók pályázhatnak. A kérvények december hó 17-ig bezárólag Hajdú Lajos községi főjegyző, iskolaszéki elnökhöz Kotorba küldendők. A horvát nyelvben jártasok
előnyben részesülnek.
(2510—1—1)
Az ullyesi (Hunyad m.) újonnan szervezett községi elemi iskolánál egy tanítói állás betöltendő.
Javadalom : 1000 korona fizetés, természetbeni lakás,
esetleg ehelyett 200 korona lakásbér. A községi
iskolaszékhez címzett szabályszerű pályázati kérések
f. évi december 20-ig alulírotthoz küldendők be. Az
állás megválasztás után azonnal elfoglalandó. Román
nyelv tudása kívánatos. Marosillye, 1909 november
27. Hollósy András, körjegyző.
(2511—1—1)
*
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A b á c s f a l v a l (Hunyad m.) újonnan szervezett
községi elemi iskolánál egy tanítói állás betöltendő.
Javadalma: 1000 korona fizetés, természetbeni lakás,
esetleg ehelyett 200 korona lakásbér. A községi iskolaszékhez címzett szabályszerű pályázati kérések folyó
évi december 20-ig alulírotthoz küldendők be. Az
állás megválasztás után azonnal elfoglalandó. Román
nyelv tudása kívánatos. Marosillye, 1909 november
27. Hollósy András, körjegyző.
(2511—1—1)
A torontálszlgeti óvónői állásra pályázat hirdettetik. Kérvények folyó évi december hó 31-ig az
óvodafelügyelő - bizottsághoz beküldendők. Javadalmazás : a községtől évi 728 korona készpénz, természetbeni lakás felépítéséig havi 20 korona lakbér,
12 korona íróátalány és 12 m3. tűzifa. A magyar,
német és szerb nyelv ismerete kívánatos. Torontálszigeten, 1909 december 5-én. Óvoda-felügyelőbizottság.
(3516-1-1)
Szklablnyal (Túrócz megye) evang. leányegyház
népiskolája számára tanítót, illetőleg tanítónőt keres.
Javadalma: állami kiegészítéssel ezer korona készpénzben ; 8 öl keményfa (mellyel köteles tantermet
is fűttetni); lakás (új épület) és házikert. Tanítási
nyelv: tót-magyar, azért tőt nyelvnek tudása okvetlenül szükséges. Pályázati határidő: december 23.
Okmányok alulírotthoz küldendők. Nagyjeszen, Horváth lelkész.
(2517—1—1)
Baja. Egy kath., fiatal, csupán kántorsegéd kerestetik, ki a kántori teendőkben, úgy az orgonálásban
jártas és jó énekhanggal bír. Fizetése: havonként
20 korona és mellékes, ágynemű és mosáson kívül
ellátás. Értekezhetni levélileg vagy személyesen az
alulírottnál. Yilhelm Károly, főkántor. (2521—1—1)
A bácstopolyai izraelita hitközség rendes tanítójának megbetegedése következtében az iskolaév végéig
terjedő időre helyettes tanítót keres. Az állás megválasztás után azonnal elfoglalandó. Pályázók képesítést és eddigi alkalmaztatást igazoló kérvényüket
nyújtsák be e hó 20-ig a bácstopolyai izr. hitközség
elnökségéhez.
(2523—1—1)
A máréfalvai (.Udvarhely megye) a) róm. kath.
segédkántortanítói és b) III. osztálytanítói állásra az
iskolaszék december hő 31-ig pályázatot hirdet. A
segédkántortanítói állás javadalma: 430—450 korona
a díjlevél szerinti forrásokból; 593 korona államsegélyből ; a III. tanítói állásé pedig: 900 korona államsegélyből ; 100 korona a hitközségtől, ez utóbbiért
köteles szükség esetén (pl. betegség, állásüresedés) a
kántori teendőkben segédkezni, illetőleg azokat végezni.
Ha valaki mindkét állásra pályázik, úgy a kérésben
kifejezendő. Máréfalva (u. p. Székelyudvarhely). György
Lázár, iskolaszéki elnök.
(2526—II—1)
A rafnlki (Kras3Ó- Szörény m.) róm. kath. népiskolánál megüresedett kántortanítői állásra pályázat
hirdettetik. Tanítói jövedelem : 828 korona; kántori:
105 korona. Kényelmes lakás és kert. 38 m. tűzifa,
melyből az iskola is fütendő. 2 lánc föld. Tanítási
nyelv: magyar. Tót nyelv megkívántatik. Pályázó
köteles a kántori teendőket teljesíteni, mindennapi
és ismétlő-iskolát tartani. Orgonálás szüksége^. Határidő : december 20. Raschel Antal, iskolaszéki elnök.
Rafnik, u. p. Dognácska.
(2527—1—1)
F é c z e l (Budapest közelében) róm. kath., 4 tantermű
elemi iskolája ideiglenes helyettes-tanítói állására
pályázatot hirdetünk. Fizetése 1910. évre, csakis szorgalmi 9 hónapra: havi 70 korona. Kötelessége : reábízandó osztályt tanítani és szükség esetén kántorságban helyettesíteni. Személyes bemutatkozás előnyös.
Tannyelv : magyar. Pályázati határidő : december 25.
Választás december 27. Állomás újévre elfoglalandó.
Okleveles tanítók fölszerelt s iskolaszékhez címzett
kérvényei Yarga Vendel, róm. kath. főtanító és kántorhoz küldendők.
(2529—1—1)
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Állást keres okleveles, evangélikus német-tót kántortanító. Javos Oszkár Lapujtő, Nógrád. (2515-11-1)
A n y í r g y u l a j i róm. kath. hitközség kántortanítői
állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 2 szoba, konyha,
kamra, melléképületek ; államsegéllyel együtt 1000 korona. Kellő okmányokkal felszerelt kérvények december
hó 26-ig a nyírbátori plébánia-hivatalhoz küldendők.
(2533—n—1)
A turzófalvai (Trencsén m.) központi róm. kath.
népiskolánál másodtanítói állásra december 26-ig
pályázat hirdettetik. Jövedelme: 800 korona évi fizetés,
esetleg korpótlék; 25 korona beíratási díjakból; 30 korona failletmény saját használatára és egy szobából
álló lakás. Államsegély kérvényezése folyamatban. Ha
a kántori teendőkben segédkezni fog, mellékjövedelemre is számíthat. Tót nyelv ismerete szükséges.
Csak okleveles, nőtlen férfi tanítók pályázhatnak.
Folyamodványok iskolaszéki elnök címére, Turzőfalvára
küldendők.
(2540-1-1)
M á j e r i gör. kath. iskolaszék lemondás folytán
megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom : 600 korona, valamint a törvényes lakbér az
iskolaalapből; 400 korona fizetéskiegészítés és az esedékes korpótlék az államtól. A pályázó legyen gör.
kath. vallású és a román nyelvet írásban és szóban
bírja. Kellően fölszerelt kérvények alulírott iskolaszéki
elnökhöz küldendők be. Májer, pósta: Oradna. Groze
Jeromos.
(2536—1—1)
A körömi (Zemplén vm.) leányegyház róm. kath.
elemi iskolájánál a tanítói állás megüresedett. Fizetése : készpénzben és természetben 1000 koronánál
több ; jó lakás, szép nagy kert. A tanító köteles vasárés ünnepnapokon, nemkülönben az azokat megelőző
napokon a litániát elorgonálni s hétköznapokon is, ha
mise végeztetik, azon a kántori funkciót teljesíteni.
A választás december 20-án délelőtt lesz. Személyes
megjelenés kívántatik. Az állás lehetőleg azonnal elfoglalandó. A pályázati kérvények Hankó Gyula
girincsi plébánoshoz küldendők.
(3538—1—1)
Háshágy plébániához tartozó E g y h á z a s b ü k fiókközség (Zala m.) róm. kath. kántortanítói állására
december 26-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: szép
lakás, gazdasági épületekkel és kerttel; 400 korona
államsegéllyel 1000 korona tanítói és 210 korona
kántori, amely jövedelem különféle forrásokból ered.
Kötelessége : I—VI. osztály vezetése, kántori teendők
végzése és a harangoztatásról gondoskodás. Határidő :
december 26-ika, amikor is a személyes megjelenés
megkívántatik. Az állomás január l-én elfoglalandó.
Kérvények a háshágyi (u. p. íláshágy-Rimán) plébániahivatalhoz küldendők. Az iskolaszék. (3539—I—1)
A gödreszentmártoni községi elemi népiskolánál
megüresedett tanítóni állásra ezennel pályázat hirdettetik. Jövedelme: 900 korona a község pénztárából;
100 korona kérendő államsegély; ideiglenesen egyszobás lakás, 1300 Q-öl házikerttel. Kisebb kántori
teendőkért páronként '/a mérő gabona (fele búza, fele
rozs). Kötelessége : az összes tanítói és kántori teendők
végzése. Kérvények az iskolaszékhez küldendők Gödreszentmártonba (Baranya m.), 1909. évi december 25-ig
napjáig.
(2543—1—1)
Mosonújfaiu róm. kath. iskolaszéke osztálytanítói
állásra pályázatot hirdet. Fizetése : 1000 korona, legszükségesebbekkel bútorozott szoba, kertilletmény
helyett szabad fűtés. Határidő: december 25. Elfoglalandó 1910 január l-én. Elnökség.
(2544-1-1)
Je
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Új népiskolai Értesítö-Könyvecskéket

iskolák

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle
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(ára 18 fillér, nettó ára 14 llllér) iskoláknak 2 havi
hitelre is szállítjuk. Megrendelések intézendők a
POLATSEK-féle

könyvkiadóhivatalba, Temesvár.
(2393—III-3)

Dustless"-szel

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Dustless"-gyár:

Erdős József és Tárca
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Telefon: 177—77.
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-48-46)

I f f l l í T n l I egyházi zeneműveit mindenkor nagyon
lYUll 1 U H használhatják a magyar kántorok. Karácsonyi és újévi szent napokra alkalmasak a következőt : Dallamos ünnepi preludiumok az összes hangnemekből, függelékkel együtt, tanítóknak 5 korona
helyett csak 4 korona ; C—G-dnr dudajáték darabonként 1 korona; Éjféli misére ének (F-dur), dudajátékkal, l korona; Hazalias Mária-dalok füzetenként
3 korona. Kaphatók a szerzőuollégánk lakcímén:
Kontor Elek, Budapest, VII., Thököly-út 42. sz.
(2471—II— 2)

Stamp ay Miklós áll. tanító Köszöntőkönyvecskéje 20 fill. 12 péld., előre fizetve, 2 kor.-ért
franko kapható Nógrádmarczalon.
(2430- XII—2)
I f f n r i n l a r l remek szabásban, elegáns kivitelÍv) I U I 1111011 ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot

HAEMÖNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint
a legolcsóbban szállít:
PAJKR R E Z S Ő é . T Á R S A
BUDAPEST,
X., Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.)
Árjegyzék ingyen s bérmentve.
Bérmentes szállítás.
Részletfizetésre 8 koronától feljebb.
Tanerőknek külön százalékengedmcny.

(63—52—49)

POLGÁR SÁNDOR
orv. mű- és kötszerésznél
(Bpest, VII., Erzsébet-körút 50.)
legjutányosabban beszerezhetők
a legjobb találmányú sérvkötők, összes b e t e g á p o l á s i
eszközök és kötszerek, haskötök, egyenestartók, orthopédiai fűzők és járógépek,
valamint aiüláb és m ü k é z
saját műhelyében a legpontosabban készül. Képes árjegyzék
ingyen és bérmentve, csak megadandó, mily tárgy szükségeltetik.
(449—20—19)

KraiiNK F . í n T á r s a
íiriszabó-tlzlete, Vili. ker., Rákócíi-ut 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
(20—52-50)

FEIWEL LIPÓT utóda
BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7.

Iskolapadok.
iskolaberendezések, tornakészülékek éa
óvodaberendezések gyára.
Kívánatra

megküldi
újonnan
hladett iijesí-

i zekét, Ingjen
és bérmentve.
19-52-B0)

Rajzfüzetek
az új miniszteri tantervnek megfelelően, minták nélkül 16 lappal 100 darabonként 6 koronáért kaphatók

INGUSZ I. ÉS FIA
tanszerkereskedésében, Aradon.

(2373—IV—4)

SCHTWDA V. JÓZSEF
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ,
a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia,
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak
stb szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált
tárogató egyedüli feltalálója.
(658)
BUDAPEST.
(52-28)
F&azlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IY.,
Magyar-utca 26. és YIH., Mária Terézia tér 16.
Magyarország legnagyobb és villamos erőre berendezett hangszergyára.

Ajánlja mindennemű, saját gyárában készült h a n g s z e r e i t , úgyszintén húrokat és hangszeralkatrészeket.
Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve.
Harmóniumok 140 K-tól kezdve.
Taniitó uraknak
árkedvezmény.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

NÉPTANÍTÓK
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Elpusztíthatatlan Uj!

szab. tintatartók, iskolák számára! Kaphatók : Eckstein
D.-nél, Szered. Darabja 45 f.
(2037—X-6)
készpénzért vagy részletfizetésre
legjutényosabb áron
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MOGrYORÓSSY
CIMBALOM

kitüntetve: Budapest
E
H
R
E
N
T
R
E
U ÉS F
U
C
H
S1896,
Pécs 1907, London
testvéreknél

1908, Bécs 1907, aranyérmekkel és díszoklevéllel stb. Acél belső szerKépes árjegyzék ingyen és bérmentve.
kezet feltalálója, szaTelefon 88—59.
(208—40- 40)
badalmak a világ összes
kultúrállamaiban cimbalomra és gramofonra.
Hegedflosztály-vezető:
M o r v ó o M á r Dl tudományos műszerek gyára
Bárány Dezső, híres meslüdlA Ca Ilim CI Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Tele- ter.
Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak.
fon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m. Kérjen árjegyzéket! Legnagyobb magyar cimbalomkir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint.
gyár. Mogyorót«}- Gyula, m. kir. szab. hangszerFizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok,
gyára, Budapest, Rákóczi-út 71.
(934—26-23)
kőzetek stb. Állami és nem állami iskolák legcélszerűbb bevásárlási forrása.
(25—26—25)

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k.

A z e l ő f i z e t é s i é s h i r d e t é s i díjak nem. a s z e r kesztőség-be, h a n e m a k i u d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k
be, k ö v e t k e z ő cím a l a t t :

A Néptanítók Lapja Tekintetes Kiadóhivatalának
BudLapest,
I . k e r . , V á r , I s l u o l a - t é r 3 . szs.
Egyetemi

nyomda

igazgatósága.

Figyelmeztetés!
Olyan hirdetéseket, melyekben állami tanítók vagy tanítónők állásukat
pénzért hajlandók elcserélni, avagy a n y a g i e l l e n s z o l g á l t a t á s o k fejében
ilyeneket keresnek, nem fogadunk eL
Budapest, 1909. évi márc. 12.
A m. kir. tud.-egyetemi

nyomda

igazgatósága.

Figyelmeztetés!
A „Néptanítók Lapja" elmaradt számainak pótlólag leendő megküldése végett nem ezen igazgatósághoz, hanem, a P. T. Sz. Oy. III. r.
485. §-a 3. pontja értelmében, azon pósta- és távirdahivatalhoz kell
mindenkinek fordulni, amelynek az elmaradt számot kézbesíteni
kellett volna.
A m. kir. tud.-egyetemi

nyomda

igazgatósága.
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Mielőtt liegedüt vesz, 48 ünnepi és gyász-előjáték
térje a magy. kir. zeneakadémia házi
hangszerkészítőjének legújabb képes árjegyzékét, melyet ezen lapra hivatkozva
ingyen és bérmentve küld:

REMÉNYI MIHÁLY,
a

hangfokozó - gerenda

feltalálója,

Budapest, Király-utca 58.
Javítások szakszerűen, a legolcsóbb
I árak mellett.
REMÉNYI hangfokozó-gerendája által
bármely gyengehangú hegedű vagy
gordonka sokkal szebb, erősebb hangot kap. Kezesség
minden egyes hangszerért.
(1200—30—19)

A7 Ankpr"

járadékbiztosító-társaság
H L ,,ra.ua.Ol
magyarországi igazgatósága : Budapest (az „Anker'-palota befejeztéig) Y., Erzsébettér 13. Vagyon 1908 végén: 178 millió korona.
Kifizetések a társaság fennállása óta 365 millió korona. Nyereségosztalék a biztosítottak részére 1908ban a biztosítás tartamához képest az évi díjnak
9 % - 3 6 . 9°/o-ig. — A társaság elvállal jutányos díjak
és előnyös föltételek mellett élet-, kíházasítási és
járadékbiztosításokat.
(2525 - III— 1)

(Org.-zsebkönyv I—II.) 2'40 K ; 100 gyönyörű Máriaének orgonára (I—II.) 5 K. Zámbó Károly rk. kántor,
Szeged.
(2463—III-l)

KÉZIMUNKA
Gobelinek,
hímzőanyagok és szövetek rendkívüli
nagy választékban, szabott gyári árakban. K é r j e n képes árjegyzéket.

Telefon 109—06.

Tanítónőknek engedmény!

BÉRCZI D. SÁNDOR
női kézimunka-nagyiparos.
B u d a p e s t , VI., Dessewffy-utca 5. sz.
Saját árúházában.

Intézeti kelengyék részére
hímzett és szövött m o n o g r a m m o k , b e t ű k
és s z á m o k rendkívüli nagy választékban
raktáron.
(16-26-25)

WMSWMiBSBgJiiailiRaBBgll

NÉPTANÍTÓK LAPJA

NÉPTANÍTÓK LAPJA
ftlőtizetési

felhívás

LAIM A - r a .
KLOFIZETÉSI

Egész évre
Félévre
Negyedévre

Á R :

10 kor. - fill.
5 kor. — fill.
2 kor. 50 fill.

Előfizetést naptár szerint kikerekített egy évnegyednél
kevesebb időre nem fogadunk el. Az előfizetési és hirdetési
dijak n e m a szerkesztőségbe, hanem a kiadóhivatalba
küldendők postautalvánnyal be, következő cím alatt:

A Néptanítók Lapja tekintetes Kiadóhivatalának
Budapest, X. (Víir), Iskola-tér 3. szám.
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Pc<»l*pl 6000 lakosú, 6 tanerős iskolával bíró nagyUöGlCl községből áll. tanító és tanítónő bárhova.
Levelek Bucsy Jenőhöz, Seprős (Arad m.).
(2497-1-1)
n r n l / saját szerzeményű temetési éneM. lH/ aá lnl tIUI
Utt. keiket küldjék címemre, hogy
szerkesztendő temetési könyvembe fölvehessem. Barcsa
J. Áj, pósta Torna.
(2499-1-1)
f i _ 0 „ A l 2 tanerős iskolától Alföldre. MellékjöveU a c l c l delem 1100 K. Ref. kántorság igazolandó.
Hasonló helyre. Cím : Vincze György, Vista, Magyarnádas.
(2206-1-1)

WA.

50.

ANGSTER
orgona-

ég

TÓIM.

JÓZSEF ÉS FIA

harmónium - gyára

PÉCSETT.
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szerkezetű légnyomatú (pneumatikai)
orgonáinkat jutányos árak mellett,
művészies kivitelben. Raktáron
kitUnő hangú harmóniumok minden nagyságban (170 koronától 1000 koronáig). Mindennemű
javításokat, hangolásokat és átépítéseket olcsón vállalunk. Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
Alapíttatott: 1867. (655-26—15)

180 koronáért beszerzett, Pajkr-féle,
Eladó újonnan
négyoktávás, egy térdregiszterü, amerikai
Ref. vallású, oki. tanítónőt keresek,
fiszharmónium, alig használva. Értekezni lehet: Abaliázy Endre református tanítónál Borsodharsányban,
pósta helyben.
(2483—1—1)
p „ p r A l állami tanító egytanerős iskolától DunánUőOl Cl túlra vagy Erdélybe, olyan helyre, ahová
felesége is áthelyezhető, aki szintén megyeszékhelyen
működik. Teibel Mariska, Budapest, Sólyom-utca 22.
(2522-1—1)
P p l h i v á d F ö l k ó r e m Nagykőrösön 1907-ben velem
r C l l l l V d a . képesítőzött társaimat, hogy elmulasztott és esedékes tagdíjaikat január elsejéig címemre
okvetlenül elküldjék. Kozma Sándor ref. kántortanító,
Hobol (pósta Szigetvár).
(2392-1—1)
P o p r ó l szilágymegyei magyar községből, 3 tanerős
UoCI Cl iskolától állami tanítópár középiskolával
bíró városba. Vidék igen szép ; vasút, pósta, hetivásárhelyben; '/« órányira gyógyfürdő. Szép lakás. Mellékjövedelem 1100 korona. Kántorság nincs. Ajánlatok
F. P., Ipp-Zoványfürdő, poste restante kéretnek.
(2474-1—1)
Államoon'iilxrkéréshez nyomtatványok 1 K. MaÄ l l d l l l ö C g C l J gyarázófüzet (VI. javított kiadás)
1 K. 80 db nyugta 1 K. Lengyel Béla, Farkasaszó
(Szatmár m.).
(2541—1—1)

ki leányomat a polgári negyedik osztályára előkészítené és levizsgáztatná. Szükséges, hogy a háztartásban
nőmnek alkalomadtán segédkezni tudjon. Szerény
igényű, házias tanítónők kéretnek ajánlatukat hozzám
mielőbb elküldeni. Fizetés: havi 40 korona és ellátás.
Varga János tanító, Drávapiski (pósta: Kémes, Baranya).
(2509—1—1)

fo^rty oki. tanítónőt keresek,
ki két fiamat a II. és III. elemi osztályban tovább
tanítaná. Fizetése : 40 korona és teljes ellátás, külön
szobával. Az illető állását azonnal elfoglalhatja. Büdszentmihály, Takaros-tanya. Gógh Győző, uradalmi
számtartó.
(2532-1—1)

Nagy időmegtakarítás
minden tanítónak, mert készen kapja tananyagbeosztását, órateriét, órarendjét, mely könnyű áttekinthetőségénél fogva páratlan. 1 tan. 3 K, 2 tan. III—VI.
oszt. 2 K, két összevont osztályoké 150 K, az egy6b
oszt. 1-20 K, portó 30 f előleges beküldése mellett
szállít Dosztál Kálmán, Dicsőszentmárton.
(2473—IV-1)

Stampay ének- és imakönyve,

Orgona-Harmóniám ok,

(XVI. kiadás. 256 oldal. 24 oldalas kotta ingyen.)
amely 30 és 50 filléres kötésekben, tízre egy ingyenpéldánnyal kapható Köbölkúton (Esztergom m.). Jövő
tanévben áremelés nélkiil bővítve lesz.
(1551—XX—7)

elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban
szállít:

Az előfizetési és hirdetési díjak
nem a szerkesztőségbe, hanem a
kiadóhivatalba küldendők be, következő cím alatt:

A Néptanítók Lapja
Tekintetes Kiadóhivatala nak
Budapest,
I. ker., Vár, Iskola-tér 3. szám.

Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár,

STOWASSER J.
Cflász. és kir. udvari Bzállító, a
hangfokozó-gerenda, az Ccefeaiéa a Rákóczi-tárogató feltalálója.

BUDAPEST.
Föiixiet: II., Láncúíd-u.5.
Gyár: II., öntőház-u. 2.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű vonósés fúvóhangszereit
Ma^gynrorsz. legnagyobb TOnOs
eg f ú v ó h a n g s z e r e k gyára.

Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bérmentve.
(35—52—50)
T a n e r ő k n e k kiiiön k e d v e z m é n y .

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tnd.-egyetemi könyvnyomdában.

JCLII. évfolyam. 51. szám.

Budapest, 1909 december 23.

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

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este).
Megkaphatja e l a p o t minden magyarországi népoktatási
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső qép- és polgári
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen.
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes fcir. tanfelügyelő által láttamozott
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó.

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők.
A hirdetések árszabása. — A pályázati h i r d e t é s e k n é l minden egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét
tevő petit nyomású és egyliasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is
előre a kiadóhivatalba küldendők.

SZERKESZTŐSÉG:
KIADÓHIVATAL:
BUDAPEST, V i l i . KEB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.
MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 8.
l - v é i s i r a t o l i a t n e m atinixl»: v i s s z a .

Nemzetiségi kultúra.

nemcsak hogy léteznek, de szinte nap(—r.) Sokat hallunk nem - magyar ról napra és sokszor kihívóan szembe
anyanyelvű polgártársainknak kultúrá- is helyezkednek az egyetlen nemzeti
járól az iskola, az élet és a fórum kultúrával, melyet lapunk is szolgál.
Elfogulatlan szemlélőnek el kell ismervezetőitől. Elárasztja a panasz az országot, hogy nem-magyar születésű földieink nie, hogy még a távol múltban bizonem élhetnek itt szabadon nyelvüknek nyos kultúrális állapotok rakódtak le
és kultúrájuknak. Fájdalmasan érinti a itt-ott hazánkban, amely kultúrális állami románunkat és tótunkat, hogy a pótokhoz a^ magyar szellemnek nem sok
hazai — de román- és tótnyelvű hon- köze van. így a királyföldi és szepesi
polgárok vagyonából, szellemi termékei- szászok földjén és Horvátországban;
ből született — kultúra létjogosultsá- újabbi időben pedig például a déli szerb
gát a magyarság vonakodik elismerni. és az északi tót városokban. E kultúráHirdetik másajkú polgártársaink, hogy lis térfoglalást úgy régebbi királyaink,
az a kultúra, melyet Magyarország földje mint újabbi államférfiaink csak jó szemtermel, ha szerb is, vagy német is, nem mel nézhették; mert a kultúra létesülélehet — idegen. Azt kívánják tehát, ismer- sével együtt járt a gazdasági megerőjük el, hogy a magyar állam területén södés. A jólét pedig egyaránt e'őbbre
többféle ós különböző, ú. n. faji kultúra vitte a király és az ország érdekeit.
felvirágzása önmagától értetődőn ter- Nemzeti királyaink nem egyszer nagy
mészetes. Csak magyar kultúra élhet e kiváltságokkal védelmezték ezeket a
földön: ezt elismerik a nemzetiségek is. kultúrális állapotokat. Ilv kedvező irányú
De hozzáteszik, hogy a tót, a vend, a volfc a magyar közfelfogás e külön fejromán stb. kultúra is a magyar állam lődő kultúrával szemben a vallási és
hűbéri eszmék korában, tehát akkor,
kultúrája.
Ennek a lapnak, melyet a magyar amikor még a faji és nemzetiségi eszkirályi vallás- és közoktatásügyi minisz- mék nem terjedtek el Európában, illetve
térium ad ki, végre is le kell szá- nálunk is. A faji öntudat azonban — a
molnia az ily alapokra álló nemzeti- fajnak ez a természetes, pszichológiai
ségi kultúrákkal. Ami van, arról — kiválása — e kérdésben körülbelül az
fejünket a homokba fúrva — nem a határvonal, amelyen túl a magyar közhirdethetjük igazságosan, hogy nem
fe megváltozott;"Afmrrtra rtrreya»- " -• jumm
létezik. Pedig nemzetiségi
kultúrák
íehntartői ' 'rite agvflzödtek, hogy V7A,SA
É r k f c e t u a . . ^ íév
Leitto szám;.
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Earópaszerte a nemzetiségi eszmék bontogatják és szövögetik az államalakulásokat, különösen pedig amint azt tapasztalta a magyar nemzet (pl. 1848-ban),
hogy a faji eszme túlhajtása kérlelhetetlen ellenségekként szembeállíthatja
a hazai nem-magyar fajokat úgy a magyarsággal, mint magával az állammal:
azóta a magyar állam hívei a szóbanforgó különálló kultúrális állapotokat
más szemmel ítélik meg.
A faji összetartozás gondolata ugyanis
gyakorlatban azt eredményezte, hogy a
hazai román a bukaresti, a tót a prágai,
a szerb a belgrádi, a szász pedig a berlini, külföldi, t e h á t idegen kultúrát
kívánta a magyar földbe átültetni. Ha
a nemzetalkotó magyar faj kultúrája
olyan, mint az őt tápláló, aranykalászszal ékes rónaság, úgy az a törekvés,
mely idegen — külföldi — kultúrát
óhajt ide átültetni, olyan, mint annak
az igyekezete, aki a pusztító aranka
virágját szórja és ülteti a búzatáblák
közé. Csak a tárgyi ellentétet akarjuk
e hasonlattal megvilágítani; bizonyítani, hogy például a bukaresti kultúrliga szelleme egészen más, mint Dunántúli Közművelődési Egyesületé, hogy a
berlini költők, művészek, államférfiak
és császárok más világ mint Petőfié,
Benczúré, Andrássyé és a magyar királyé.
A külföldi kultúrának idegen a szelleme
is; olyan, mely nemcsak a magyar fajnak, hanem a magyar államnak szellemével, is ellenkezik. Ha az erdélyi szászok megkoszorúzzák Bismarckot, nemcsak a német fajt dicsőítik, hanem a
német államiságot is; és ha Kossuth
Lajos emlékét megvetik a románok,
nemcsak a magyar fajt, hanem a magyar államot is megbántják. Téves hit
az, hogy Petőfi kultusza csak a magyar
faj kultusza; mert Petőfi költészete
kincse az egész magyar hazának.
Tévednek nem-magyarajkú polgártársaink, ha a magyar kultúrát — saját
kultúrájukból kiindulva — szintén faji
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kultúrának tekintik és nem látják meg
benne a tágabbkörű nemzeti kultúrát.
Magyarország történetéből meggyőződhetnek tévedésükről a nemzetiségek. Ott
áll Zrinyi, a költő, aki egyrészről a
tágabb nemzeti kultúrának fényes alakja,
másrészről pedig egyúttal ideálja a
horvát faji kultúrának is. Aki szolgálja
az államot és emeli a hazát, annak —
lett légyen saját külön fajának egyébként legnagyobb szószólója — emlékét
híven őrzi a nemzet. Viszont a nemzetiségi kultúra soha sem fogadja keblére a tágabb nemzeti kultúra nagyjait.
Hiszen kaphat a külföldi vagy belföldi
néptől is koszorút; csak ne eredményezné a külföld kultúrájának szeretete
azt, — amiben a nemzeti kultúrával
szemben csakis közömbösség és ellenszenv nyilatkozhatik — hogy honi nagyságnak honi nemzetiségtől egy babérlevél sem jut soha sem.
A nemzetiségi kultúrának, szemben a
nemzeti kultúrával, csak addig van létjogosultsága, amíg semmiféle összeköttetést
nem tart fönn a külföldi kultúrával. A nemzetiségi kultúra ne keressen ragaszkodása tárgyául külföldit; hanem szeresse
és fejlessze itt teremtett speciális viszonyait. Ha a faji érzéseket és eszméket
a hazai vonatkozású nemzetiségi kultúra teljesen kimeríti és lefoglalja,
akkor a külföldi kultúra szelleme előtte
is idegen marad. Az ibolya megszokott
helyén délszaki virág amúgy sem fakad;
idegen kultúra naggyá nálunk nem
lehet. Egy talajból és hasonló körülményekből született kultúrák közt nincsen disszonáncia; két kultúra csak akkor
száll harcba egymással, ha szellemükben és törekvéseikben különböznek.
— K é r e l e m . Az „Apponyi Albert gróf és
T ó t h János alapítvány" gyűjtőbizottsága azzal a
kéréssel fordul a tanítósághoz, a tanítóegyesületek
elnökeihez és a tanítóság minden jóakarójához,
hogy az alapítványra szánt kegyes adományokat
lehetőleg a f. évi december végéig Veszprémbe,
Nagy
Lajos ig.-tanító címére, mint a gyűjtőbizottság pénztárnokához, elküldeni szíveskedjenek.
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Anyák és csecsemők otthona.
írta: Lakatos

Lajos.

A melegen érző magyar női szív nemességének legszebb diadala az Országos Anya- és
Csecsemővédő-Egyesület által a csecsemő- és
anya védelem céljaira emelt s nem rég fényes
ünnepség keretében megnyílt első otthon.
Az líj otthonnak az a magasztos célja, hogy
a veszendő anyáknak megszerezze az anyaságban való örömet. A szerény kezdés szűkre szabott keretein belül ebben a házban otthonra,
ápolásra találhat akárki, egy jogcím: az anyaság alapján. A legszegényebb, legrongyosabb,
legkidobottabb nőt is szeretettel fogadják ebben a
házban, csak azért, mert anya. Az anyaság jogot
ad neki a szeretetre, az ápolásra, a gondozásra
Ez otthonnak a fölállítása nem puszta jótékonysági tény, egyszerű alamizsnálkodás, hanem
egy ú j szociális lelkiismeret támadásának az
előjele s ékesen szóló szimbóluma annak, hogy
a társadalom immár megértette az anyaság
nagy értékét.
A régmúlt időkben az anyaság ösztöne és a
család gazdasági érdeke között nem volt ellentét. Sőt ellenkezőleg, ez a kettő párhuzamos
volt egymással. A család, a nemzetség, a törzs
asszonyai minél több gyermeknek adtak életet,
annál hatalmasabb, annál gazdagabb lett az
illető család, nemzetség és törzs, mert minden
születéssel a halászó, a vadászó, a földet mívelő
kezek száma szaporodott s ezek a kezek — már
gyengécske korban is — több értéket termeltek, mint amennyit elfogyasztottak.
Ebben a korban nem okozott gondot az
egygyermekrendszer, nem kellett törvényt hozni
a gyermekölés, a magzatelhajtás ellen egyszerűen azért, mert a gyermek értéknek számított,
s épen olyan kötözni való bolondnak tartották volna azt, aki nem akar gyermeket, mint
azt, aki kismalacot vagy borjút nem akar. A
gyermekáldás ellen való bűnök akkor kezdődtek, amikor az erős kapitalista fejlődés megölte a békés, patriarkális időket, kiélesítette a
létért való küzdelmet s ezzel a gyermek — a
család szempontjából — megszűnt gazdasági
érték lenni. Értéktermelő helyett fogyasztó lett.
Ettől kezdve — párhuzamosan a házassági
erkölcs fejlődésével — a gazdasági érdek nem
adott szárnyakat az anyasági ösztönnek, hanem
épen ellenkezőleg: az anyasági ösztönnek meg
kellett küzdenie az egyéni, a családi ösztönnel,
hogy megnyilatkozhassék. Az anyasági ösztön
pedig, mihelyt egy vagy két gyermekben kielélégítést kapott, megnyugodott s ezzel a nemzés vágyának fölébe kerekedett az önzés; a
nagy családok szeretetét fölváltotta az egy- és
a ke'tgyermekrendszer.
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E s a gyermek ? A gyermek megszűnt gazdasági érték lenni ? Nem. Csak a fejlődésnek
ezen a fokán nem az egyén és nem a család
számára gazdasági érték, hanem a szociális
közönség számára.
S ezen a ponton éles ellentétbe került a
családok, az egyének és a társadalom érdeke
egymással. A társadalom, az állam sok gyermeket akar, mert katonára, munkáskézre van
szüksége. A megesett leány azonban azt mondja:
„Nekem nem kell gyermek, mert nekem a
gyermek szégyen, elpusztulás!" A szegény
családapa azt m o n d j a : „Egy gyermek vagy
két gyermek nekem elég házi örömnek, családfolytatónak ; katonáról, munkásról, adófizető
polgárról gondoskodjék más!" S a maga szempontjából mind a kettőnek igaza van. S ebből
a dilemmából nincsen más kivezető út, csak az:
hogy, ha a gyermek a szociális közösség gazdasági érdeke, a gyermekszületéssel és a gyermek
neveléssel járó terheket is vegye át ez a szociális közönség. É s hogyha a törvényes házasság gyermeke semmivel sem jobb munkás,
katona vagy adófizető polgár, mint a törvénytelen szerelem gyermeke, a társadalom becsüljön meg minden anyaiágot
egyformán.
Az ú j anyák otthona már ennek az új szociális lelkiismeretnek a csírázását jelenti, mely
diadalmasan fölmagasztalja s minden asszonyban kivirágoztatja a legszebb, a legszentebb
ösztönt: az anyaság ösztönét.
A „józan" francia parasztság körében a jövő
gondja valósággal megakasztotta a népszaporodást és hiába alkotott a köztársaság törvényeket a szapora anyák jutalmazására, a józanság kiszámította, hogy a jutalom kevés a gyermek eltartására és a családi örömök csak olyan
ritkák voltak azontúl is. Franciaországban azonban az irodalom, a művészet sietett az állami
érdek védelmére. Kultuszt csinált az anyaságból.
Hasafisági kérdési a szaporaságból. A francia nő
nemcsak akkor hiú, h a testének plasztikáját félti,
hanem akkor is, ha a divat állít föl vele szemben követelményeket. Nos, az irodalom, a művészet, főleg a festészet divatba hozta a gyermeket. Hiúságból és hazafiságból. A német
háború után a francia nők gyűrűiket és ékszereiket áldozták föl, hogy Thiers lefizethesse
az ötmilliárdos hadisarcot. Most az „örök szépséget" áldozzák föl, hogy Franciaország népe
ki ne pusztuljon.
Minden időben szörnyen bánt el a csecsemőkkel az emberiség. Még a Tajgetosz hegye,
melyről ledobálták a nekik gyöngéknek látszó
gyermekeket, vagy az indus szokás, hogy a
Grangesbe lökték, nem volt a legrosszabb és
legkíméletlenebb eljárás, hogy szabaduljanak
tőlük. Ennél még embertelenebb volt a XIX.
51*
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század angyalcsinálása, melynek gépezetét oly
igazán és megrázóan írja le a „Fécondité"ben Zola.
Az első gyermekvédelem-nyomokkal csak
1204-ben találkozunk Rómában, akol III.
Innoeent pápa az első gyermekmenedékhelyet
alapította, megtudva azt, hogy naponta húznak ki a Tiberisből a halászok elhagyott és
megfullasztott gyermekeket.
Franciaország csak 150 évvel később követi
a példát, mikor már Párisban egyszerűen az
utcára tették ki a gyermekeket. Paulai Szent
Vince nevéhez fűződik ennek az iszonyatosságnak a megszüntetése.
A francia jakobinusok 10 nappal királyuk
kivégzése előtt határozták el, hogy az állam
segíteni tartozik minden többgyermekű szegény
családot, hogy fölnevelni, emberré tenni tartozik minden talált gyermeket, hogy a leányanyának is joga van nemcsak a nemzet támogatására, de az abszolút titoktartásra is! Ok
mondották ki végre, hogy a talált gyermeket
lelencnek nevezni tilos, „ék a nemzet
árvái!"
Az anyaság és gyermekvédelem ügyében a
legnagyobb, a legszélesebbkörű akció Németországban foly, ahol különben is minden kérdést, amely a nemzeti erősödéssel f ü g g össze,
féltő s nagy gonddal vesz kezébe az állam és
a társadalom együtt. Ott a birodalom első
asszonya, a császárné állott a mozgalom élére.
Részt vett a Vöröskereszt nőegyesületeinek a
gyűlésén, melyet a berlini képviselőházban tartottak a csecsemővédelem tárgyában s elnöklete alatt egész programmot dolgoztak ki, amit
a bimbóvédelem kiskátéjának lehet nevezni.
A szegény magyar anyák támogatására is
föltétlenül országos intézményt kell létesítenünk,
hogy hazánknak egészséges anyákat és gyermekeket nevelhessünk. Magyarországon évenként
legalább 5000 nő hal meg gyermekágyban és ezek
közül körülbelül 4000 a gyermekágyi láz áldozata. Még szomorúbb képet nyújt a csecsemőhalandóság. Evenként közel 12.000 gyermek
születik halva s közel 150.000 gyermek hal
meg az első életévben. Ezek kétségkívül nem
normális állapotok, s hogy itt valamit tenni
kell, mindenki érzi, akinek szíve egyáltalán
érezni képes.
V a j h a megvalósulnának az „Országos Anyaés Csecsemővédő-Egyesület" védőnője: Stefánia
királyi hercegnő, Lónyay Elemérnének az
„Anyák Otthona" megnyitó - ünnepélyén mondott lelkes és lelkesítő szavai: „Bár fogadnák
meg szavamat szeretett honfitársaim s ne csak
lobogjon a lelkesedés lángia, de széles e hazánkban céljainkat szolgáló intézetek alakuljanak és
működjenek!"

Érdekes asszonyok.
írta: Dánielné

Lengyel

Laura.

Mikor egy férfi kiemelkedik a tömegből, az
ismeretlenség szürkeségéből, rendesen intellektualitása, vagy akarata, vagy vas-energiája
emeli őt fel. Van valami elszomorító és mélyen
lesújtó abban, h a a hírneves, érdekes asszonyokra gondolunk, mert ezeknek emlegettetése
majdnem mindig szorosan asszonyi voltakkal,
vagy világosabban szólva, nemi életükkel függ
össze. Mintha valóban az öregek ama régi, kipróbált közmondásának kellene igazat adni: a
legjobb asszony az, akiről a legkevesebbet beszélnek.
Valaha ez nemcsak igaz volt így, de természetes és rendjén való dolog, míg a nőnek élete
szigorúan megszabott szűk k ö r r e : a családi
életre volt szorítva. Bizonyára az volt a példás,
igaz és értékes asszony, kinek legkevesebbet
emlegették a nevét. S bár minden ép gondolkozású, józaneszfi ember tudja, hogy a nőnek
mindig legnagyobb érdeme volt és lesz, ha jó,
derék, egészséges gyermekeket nevel, bizonyos,
hogy a családi erények intim természetüknél
fogva, ízléstelenség nélkül, idegenek által nem
tárgyalhatók, még méltányolni is csak csöndben,
néma hódolattal lehet őket. Mióta azonban a
nő mint ember is kezdi helyét elfoglalni, sőt
néha derekasan meg is állni, önkénytelenül is
szomorú sóhajtás fakad fel lelkünkből és arra
gondolunk: micsoda nagy talentum, micsoda
megfeszített akarat, milyen fényes elmebeli
munka tenné olyan emlegetetté, vagy mondjuk
érdekessé egy asszony alakját, mint egy szenzációs bűnpör, egy különös kaland, egy bizarr,
merész élet! Madame Curyről tudjuk, hogy a
Sorbonne-on ad elő, valószínűleg igen jó és tartalmas előadásokat tart, különben nem engednék szóhoz jutni a világ egyik legelső egyetemén. Am ez nem valami komoly tény konstatálása, csak logikus hipotézis, mert még egy
komoly cikkben sem olvastam előadásának méltatását, ellenben tudom, — mert tudnom kell —
hogy Haverda Máriának szőke haja és kerek
arca van. Tudnom kell, mert hiszen minden
lap megírta, hogy Mme Steinheil hipnotizálóan
tud minden férfira nézni, hogy tekintetének
nem lehet ellentállni, stb. . . . Szóval a nő érdekessége, emlegetettsége majdnem mindig abnormis nemi dolgokkal van kapcsolatban, mert
hiszen jól tudjuk, hogy' ezek, az inkriminált
vádban talán ártatlan hölgyek semmiképen sem
pályázhattak volna a pápa aranyrózsájára.
Tudom, mi a felelet erre. Szomorú hírnév és
érdekesség az ilyen, ugyan ki vágynék r e á ?
Természetesen, soha semmiféle jóérzésű ós józaneszű női teremtés. Ám még sokkal szomorúbb
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az, hogy az asszony számára mintha egyedül
csakis ez az állati út vezetne a kiváláshoz, a
hírnévhez. Az erkölcsprédikátornak itt könnyű
megjegyezni, hogy tessék békét hagyni a kiválásnak, a hírnévnek. Csakhogy az olyan tanácsok
és kívánságok, melyek az emberi természettel
ellenkeznek, ostobák, erkölcstelenek és hazugok.
Csalárd, hipokrita, kétszínű morált hirdetve
kényszerítik az embereket, hogy önmaguknak
is hazudjanak, saját benső énjüket is ámítsák.
Az emberi hiúsággal igenis számolni kell, mint
a haladás egyik biztos és erős mozgatójával.
Hajdan teljesen különvált a férfiúi és női hiúság. A férfiét elnevezték dicsvágynak, ambíciónak, mert a sikernek, a kiválóságnak, a hírnévnek szólt, a nőét röviden hiúságnak, mert csakis
a fizikum csinosításából és kelletéséből állt.
Holott a megkülönböztetés már akkor hazugság
volt. A két érzés egy: a kiválás, az emelkedés,
az érvényesülés ösztöne. Míg a nő csakis testi
szépsége, üdesége által érvényesülhetett, teljesen
fizikumának szentelte minden erejét, minden
idejét. Most, hogy mint ember is kezd dolgozni,
átvette a férfias ambíciókat, ő is akarja munkájának anyagi éí erkölcsi eredményét látni.
Ez lehet gyarlóság, gyöngeség, de számolni kell
vele, mert megvan, mert morális prédikációkkal ilyen ősérzéseket a lélekből kiirtani nem
lehet. '
Most aztán mindazoknak az asszonyoknak,
kik tartalmas, komoly munka után a tömegből
kiváltak, megdöbbenve kell látniok, hogy egész
életük munkásságáról nem esik annyi szó, mint
egy csirkeagyú, korlátolt beszámíthatóságú teremtés ostoba és szemérmetlen kalandjairól,
vagy egy hisztérikus asszony megdöbbentő hazudozásairól. Mi ez ? Ujabb bizonyíték volna
arra, hogy hiába minden, a társadalom még
mindig nem veszi komolyan a nő munkáját és
érdekesebbnek tart egy pocsolyában vergődő,
szánnivaló kis állatot, mint száz komoly, tartalmas, munkás nőt? Talán jól esnék, ha ezt
mondhatnók, hogy ez a férfiak által berendezett
társadalom ítélete, ámde nem így áll a dolog.
A nők, kiket igazán nem kell, hogy megvesz
tegessen az ilyesmi, tolongtak a Haverda-féle
tárgyalásra és ők dobáltak cukrot meg csókot
a szőke Mariskának, ki lehet, hogy csakugyan
ártatlanul ült a vádlottak padján, de akinek
élete mindenféle gyilkossági problémáktól eltekintve, nem egyéb, mint egy falánk, ostoba,
nem is válogatós állat tengődése, ki onnan veszi
az ő alantas táplálékát és örömeit, ahonnan
épen jut, amerről kapja. Néha kristály csészéből,
többnyire azonban piszkos vályúból. A gyilkosság kérdésének eldöntése a bíróság dolga, a
Haverda Mária emberi értékével azonban minden józanítéletü ember tisztában lehet. És mégis
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három hétig az ő bűnpöre volt a fő beszélgetési téma. Ha valaki ezalatt valami komoly
asszonymüvész szobráról, vagy képéről beszélt
volna, bizonyára senkit sem érdekel szava, ítélete.
Ha pedig most a színésznő-kultuszt hozzák
fel ellenem, csak azt felelhetjük, hogy a színésznő-kultusz mellettünk bizonyít. A teátrista művészet sohasem vonatkoztatható el teljesen bizonyos testi, sőt mondhatnám, érzéki
hatásoktól. Még a legbecsületesebb, legkomolyabb színésznő játékán is keresztülérezzük az
asszonyt. Erről ők maguk sem tehetnek, ez a
hatás művészetüknek természetében, karakterében van. A színésznő-lázról, vagy épen primadonnakultuszról hát ne szóljunk, mert itt még
az igazán jóhiszemű ember sem tudja egészen
bizonyosan, hogy miért, vagy kiért lelkesedik.
Bizony sivár, lealázó állapot ez a nőre. Lealázó, hogy sem értelme, sem ereje, sem akarata
nem bírja őt oly gyorsan a szürkeség homályából kiemelni, mint valami groteszkség, bizarrság, vagy épen bűn. Még érteni lehetne a dolgot, ha e nők valami démoni szenvedélyt, valami lobogó temperamentumot mutatnának.
Yégre is minden megdöbbentő, ha nagy, talán
még a bűn is. De mikor szánalmas intelligenciájú, korlátolt kislibák tipegnek a bírák előtt,
sem szavaikban, sem tetteikben nem mutatva a
logika halvány árnyékát sem. Értelmetlen, ösztöneiknek élő teremtmények állanak előttünk,
kiknek lelkébe nézve, olyanféle szomorúság fogja
el az embert, mintha az állatok ostoba, üres,
sekély szemébe néz.
Mindezekre pedig sem azt nem lehet mondani, hogy jól van úgy, ahogy van, sem azt,
hogy becsületes, komoly nő ne kívánjon kiválóvá,
érdekessé válni. Míg a féifiaknak vannak álmaik,
lesznek a nőknek is. Hajdan ez az álom kizárólag a férfira szorítkozott, de nem tartom romlottabbnak a világot, ha most már a hírnévre,
az elismertetésre, komoly munkájának megbecsültetésére is kiterjed. Sőt azt hisszük, ezen
is, mint sok más visszás dolgon, azoknak a
nőknek munkája fog segíteni, kik csöndben,
szerényen, de szorgalmasan készítik elő a jobb,
a boldogabb jövendőt. Vannak dolgok, miken
jóakarat, szándék mitsem segít, csakis a megtermékenyített idő hozza magával, gyümölcs
gyanánt. Mert hiába határozzák el a férfiak,
— akár parlamenti határozattal — hogy mától
fogva a komoly, tartalmas, becsületes embert is
meglátjuk a nőben, a dolgok maradnak úgy,
amint vannak. Ezen az állapoton csakis a nők
tudnak változtatni és ők is csak nagy, komoly,
kitartó, türelmes munka árán. Azért a drága,
értékes gyümölcsért, amit majd az idő magával
hoz, sokat kell dolgozni. De dolgozni és nem
szónokolni. Asszonyi munka verejtéke terméke-
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njíti meg a fát, melyen az emberi elismerés,
az emberi megbecsülés virága nyílik majd számunkra.

A gyermek egyénisége
és a középiskola.
(A Gyermektanulmányi Társaságból.)
A középiskola tisztje a reábízott
fiatalságnak
az érlelése. Fény és meleg kell ehhez a proeeszszushoz. Fénye van, de melege nincs. Mert nem
nevel; m e r t ügyet sem vet a gyermek egyéniségére. Pedig ez nem ú j fogalom. Már az ókorban is megérezték a szükségét és igazságát. A
középkor nem kedvez a gyermeki egyéniség megismerésének. Az újkor több századán át azt hitték,
hogy mindent az ifjúkorban kell megtanítani. A
reneszánszban már ébredez az a tudat, Hogy
csömört okoz az iskola. Rousseau az első, ki
bátran kimondja, amit számos gondolkozó lélek
sejt. 0 az első gyermektanulmányozó, mondja
Kemény
Gábor dr. tordai tanár „A gyermek
egyénisége és a középiskola" címen t a r t o t t előadásában. Rousseau „Emil"-jének alapgondolata
nagy lelkesedést keltett azokban is, kik nem helyeselték módszerét. Az életnek akar nevelni és
mégis elzárja az élettől a gyermeket. Vér nélkül
való elméletével szemben Pestalozzi az elevenen
lüktető életet viszi be iskolájába, a nevelés gyakorlatába ! Rousseau és Pestalozzi elvei tiszteletet
gerjesztenek a mai pedagógusokban, de n e m érvényesülnek. Elvesznek az iskolai tudományok
halmazában. Azt hiszik, hogy azt a tömérdek
tudományt és ismeretet, mely évszázak, sőt évezrek folyamán felhalmozódott, bele kell önteni
a gyermek lelkébe. H á t ez tisztán lehetetlenség.
A statisztikai adatokkal igazolni igyekeznek ugyan
a sikert, de ez nem egyéb szemfényvesztésnél.
Elég bizonyíték rá a mindennapi tapasztalat. Az
a valóság, hogy az iskolából kikerült emberek,
egy-kettőnek kivételével, elfordulnak a tanulástól.
A sok tudomány között megfeledkezünk a gyermekről, egyéniségéről, lelkének teherbírásáról.
Gyermektanulmányi Társaságunknak épen az az
érdeme, hogy a gyermekre irányítja a közfigyelmet. Kétségkívül nem eredménytelenül. Eddig
azonban inkább az elemi iskola körében hódít.
A középiskola érzéketlen, holott talán még nagyobb szüksége van arra, hogy számba vegye a
gyermek egyéniségét. Hiszen az az igazság, melyet Veszely Ödön dr. hangoztat, hogy minden
gyermek önálló tanulmány, a középiskolára is áll.
Az igazi gyermektanulmány feladata nem is szorítkozhatik egyedül és kizárólag magára a gyermekre. Annak szükségszerűleg a gyermek környezetére is ki kell terjednie, családi viszonyaira,
származására és mindarra, ami hatást gyakorol a
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gyermek természetére és kialakulására. Ezért valókép nem egyedül a tanító hivatott a tanulmány
végzésére, hanem a szülőknek is szoroj kötelessége. Naplót kellene vezetniük gyermekeik legkisebb korától fogva. Eszleleteiket közölnék a
tanítókkal és viszont. De ne várakozzanak addig
a pedagógusok családi megfigyelésekkel, míg
annyira fejlődik a gyermektanulmány, hogy a hazi
tűzhely körül is népszerűvé lesz. hanem, mint
szülők, honosítsák meg otthonukban a gyermekről
vezetett naplót.
Nevelő hatáskörükben értékesítsék aztán a
szerzett adatokat. Csak egy esetben értékesíthetik
sikeresen. Az esetben ugyanis, ha nem csupán
prédikálják, hogy mit kell tenniök növendékeiknek, hanem a saját példájukkal vezetik jóra a
gyermek lelki erőit. Az a tanító vagy tanítónő,
aki elvesztegeti tekintélyét a zsúrokban, ne számítson növendéke tiszteletére és szeretetére; aki
elfecsérli idejét és munkaerejét pl. a politizálással, az nem szentelheti életét a jellemnevelés
nagy érdekének; ki maga nein t u d j a tárgyát,
örökké puskázik az asztalán fekvő nyitott könyvéből, mi jogon kívánhatja, hogy tanítványa
tanulja és tudja tárgyát. Sokat hibázunk. Mi
tanárok is, tanulmányi rendszerünk is. Különösen
a szakma szerint megosztott tanítás ellenkezik az
okszerű és következetes nevelés gondolatával.
Ismeretes dolog, hogy minden tanár a maga
szaktárgyát hajszolja. Innen ered elsősorban a
túlterhelés. Az előadó a klasszicizmus híve és
szolgája, még a modern irodalomban is csak azt
szereti, ami klasszikus. Mégsem barátja annak,
hogy m á r a gimnázium első osztályában tanítsák
a latin nyelvet. Hiszen az anyanyelvét sem tudja
az a gyerek. Hogy hatolhasson be az idegen
nyelv titkaiba. Erre ráillik Comenius mondása:
táncolni tanítják a gyermeket, meg mielőtt járni
tud. Aztán három-négy éven át agyonkínozzuk
a zsenge lelket a bonyodalmas és erdektelen
grammatikával, és amikor kifárad küzdelmében,
fogékonyságot követelünk tőle a remekírók szépsége iránt stb. Eltörlendő az osztályozás, mely a
legjobb akarat mellett is igazságtalan. Igazat ad
Nógrády
László dr. nak a felolvasó, hogy a gyermek egyénisége helyett a tantárgy egyénisége
uralkodik. Hozzáteszi, hogy a tanár egyénisége
is. H a odaadással követjük azt az utat, melyet
Nagy
László és lelkes társai mutattak meg
nekünk a Magyar Gyermektanulmányi Társaság
megteremtésével, jóra fordulhat m i n d e n ; elérhetj ü k a kívánt sikert a nevelésben; elérhetjük a
magyar nemzeti nevelésnek várva-várt korszakát.
Különben nem.
Teleki Sándor gróf elnök, ki bevezető-szavaiban melegen üdvözölte a nagyszámban megjelent
közönséget és örömét fejezte ki, hogy a Gyermektanulmányi Társaság úgyszólván napról napra
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nagyobb tért foglal el. Köszönetet mond az előadónak. A maga részéről is hangsúlyozza, hogy
az oktatás vezetőinek szükségképen törekedniök
kell az érdeklődés fokozására. Egyik tanulmányútjában, melyben földrészünk művelt nemzeteinek
tanítónőképzésével óhajtott megismerkedni, sok
olyat látott és hallott, amit szerencsésen használhatna fel a magyar tanítónőképzés is. Nem
csekély jelentőségű az érdeklődés fölkeltése. Két
mozzanat j u t most eszébe. London egyik tanítónőképző-intézetében, a Stockwell collegeban a tanítás kezdetén lépett egyik osztályba a gróf. A
tanítónő azzal kezdte tanítását, hogy megismétli,
amit előtte való nap fejtegetett. Tegnap — úgymond a tanítónő — f á j t a fejem, ezért nem
magyaráztam elég érdekesen. Visszatérek tehát
reá. Hiszem, hogy ma érdekesebb lesz az előadásom. Ez a bevezetés szemmelláthatólag felköltötte a leányok érdeklődését és lekötötte mindnyájunk figyelmét. Egy másik angol képzőnek
gyakorló iskolájában kipróbálták, vájjon helyesen
ítélték e meg a tanárok a leendő tanítónők dolgozatait. Vájjon a gyermekeknek ugyanaz a mesefogalmazvány tetszik-e legjobban, melyet ők elsőnek tekintettek.
Nógrády László dr. elismeri, hogy Kemény dr.
élesen jellemezte középiskoláink tanulmányi állapotát. Sajnálja, hogy nem nevezte meg a bajok
forrását. Az a baj ugyanis, hogy tanárképzőegyetemünk nem tanítja meg, hogyan kell tanítani. Van ugyan egy mintagimnáziumunk mintatanárokkal és mintanövendékekkel, itt azonban
legfeljebb azt lehet megtanulni, hogy hogyan
bánjanak olyan osztállyal, melynek nincs több
növendéke, mint 1 7 — 2 0 . Ilyen ideális állapot
nincs sehol az országban, de elég gyakori az
olyan osztály, melyben négyszer akkora a növendékek száma. TValdapfel János dr. nem vitatkozik
az előadóval, de csodálkozik a hangján, mely
merészen elítéli összes középiskoláinkat. Nem
tudja, honnan szerezte tájékozottságát, mert alig
láthatott két-háromnál több középiskolát. Felszólaló ismeri a magyar középiskolákat és biztosíthat mindenkit, hogy sok jó intézetünk van és
tekintetbe veszik mindenütt a gyermek egyéniségét. Nógrádynak megjegyzi, hogy az egyetemmel kapcsolatban álló iskola keresztneve nem
minta-, hanem gyakorló-iskola és ha nincs is
egy-egy osztályban 6 0 — 8 0 tanuló, mégegyszer
annyi van, mint 17 — 20.
Az élénk hozzászólásoknak határozott érdemük,
hogy fokozták a közérdeklődést.
Havas
Irma.

— Tanító a törvényhatósági

bizottság-

ban. Belluson a mult hó 22-én tartott választáson
Kánszky József bellusi rk. igazgató-tanítót törvényhatósági bizottsági tagnak megválasztották.
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* Dukai Takách Judit élete és munkái.
(Közli Vadász Norbert, csorna-premontrei kanonok. Megjelent a Franklin-Társulat kiadásában.
Ára 3 korona.)
A megújhodás korának egyik érdekes költője
volt Dukai Takách Judit. Életéről eddig keveset
tudtunk. Műveit is alig ismertük. Nevét ugyan
emlegette az irodalomtörténet, de ez inkább hagyomány volt Toldy Ferenc óta, mert költői
alkotásai elzárva maradtak előlünk.
Vadász Norbertnek köszönhetjük, hogy megismerkedhettünk velük. Nem kiváló alkotások e
költői művek, nem is alkalmasak arra, hogy újabb
világításban tüntessék fel az irodalmi megújhodás
korát, de szükség volt megjelenésükre, hogy kiegészítsék azt a képet, mely a mult század első
évtizedeinek irodalmáról lelkünkben él.
Vadász Norbert megírta Takách J u d i t rövid
életrajzát is. Ez életrajz nem az adatok sivár
felsorolása, hanem a költői fejlődés ismertetése.
Takách Juditot csak akkor t u d j u k értékelni, ha
élete folyását ismerjük. Tehetsége nem fejlődhetett akkorára, amilyenné egy más korszakban
fejlődhetett volna. Hatása alá került kora nagy
embereinek, elsősorban Berzsenyinek és Kazinczynak. Hiányzott belőle az erő, hogy Berzsenyivel
versenyezhessen, nyelvérzéke nem engedte, hogy
Kazinczy-tanítvány váljék belőle. Költeményei ingadozást mutatnak. De legnagyobb baj volt, hogy
• egy nála jóval tehetségtelenebb költőismerőse
szinte ráerőszakolta az időmértékes formát. Egyénisége nem fejlődhetett ki. Nem is alkotott maradandót, de lehetetlen megindulás nélkül olvasni
költeményeit, ha beleéljük magunkat korába, ha
szomorú életét ismerjük.
Vadász Norbert hasznos szolgálatot tett az
irodalomtörténetnek, mikor Takách J u d i t költeményeit kiadta és életrajzát megírta.

* A Magyar

Mese- és Mondavilágnak,

Benedek Elek ötkötetes munkájának harmadik
kiadása jelenik meg most. Az első és második
kötet harmadik kiadása most jelent meg. A kiadó
Athenaeum az ötkötetes művet tízkötetes kiadásban is megjelenteti, s így most egyszerre két,
illetőleg négy kötet jelent meg. Egy-egy kötet
ára a régi formában 6 — 6 korona, az ú j formában 3 ' 6 0 — 3 ' 6 0 korona. Kapható a kiadónál
(Rákóczi út 54.) s minden könyvkereskedőnél.

* Bert Pál ifjúsági könyvei. (1. Ázsiai és
ausztráliai utazások ós vadászkalandok. 2. Afrikai
utazások és vadászkalandok. 3. Sarkvidéki utazások
és vadászkalandok. Mind a három kötetet Simonyi
Jenő dr. fordította. Megjelentek az Athenaeum
kiadásában. Egy-egy kötet ára 2 korona 40 fillér.)
Az iskola a tudománynak csak a vázát ismertetheti meg növendékeivel. A nagy hézagokat az

854

NÉPTANÍTÓK

olvasmányok anyagával tölti meg az ifjúság. De
nem mindig utólagosan. Igen gyakran örömmel
tapasztalja a tanító, hogy van mire építenie.
Tanítványai között sokan vannak, kik előtt nem
idegen az az anyag, melyről beszél nekik. Ilyenkor észreveszi, bogy könnyebb a tanítás, nagyobb
az érdeklődés. A jó ifjúsági irodalom m a j d n e m
olyan fontos tényező, mint a jó iskola.
A Bert-féle könyvekre is fontos hivatás vár.
Fejlesztik a képzelőtehetséget s nagy segítségére
vannak a földrajzi, természetrajzi és néprajzi
ismeretek terjedésének és erősödésének. Leírás
helyett elbeszélést nyújtanak. Érdekes kalandok,
megfigyelések váltogatják egymást e művekben.
Csak két megjegyzésünk van e könyvekre. Az
egyik az, hogy a növényvilágnak aránylag kevés
helyet szentel a szerző, a másik, hogy nagyon
kegyetlen színben tűnik fel e könyvekben az
ember. Az ifjúsági írónak nemcsak arra kell
vigyáznia, hogy könyvei érdekesek legyenek, hanem
számolnia kell a mai finomabb idegzetű gyermekkel, aki nem gyönyörködik az állatok lemészárlásában. Kiküszöbölni nem lehet őket e könyvekből,
hisz' vadászkalandokat mesél el a szerző, de
enyhíteni lehet rajtuk. Mi az ilyenfajta könyveket
nagyon alkalmasaknak találjuk arra, hogy az emberi gondolkodásmódot szembeállítsuk az állati
vadsággal és kérlelhetetlenséggel. Egy-egy gyermekkorban olvasott ügyes rajz aztán oly mélyen
vésődik a lélekbe, hogy végigkíséri az embert
egész életén át s nem egyszer tetteinek motívuma
lehet.

* Benedek Elek Kiskönyvtárából újabban
kilenc könyv j e l e n t meg, egyes és kettős kötetek s igy most e vállalat 122 kötetből áll. A
most megjelent kötetek következők: Elbeszélések
Pásztor Józseftől, A beszélő csipke Havas
Istvántól, A sasfia meg a sasfióka, Móricz Zsigmondtól, Régmúlt idők Sárándy
Istvántól. Ezek
mind egyes kötetek s egynek-egynek ára 60 fillér. Megjelentek továbbá ezek a kettős k ö t e t e k :
Rákóczi lobogója Lampérth
Gézától, Utazás a
Tiszán Krúdy
Gyulától, Utazás a Vágvölgyén
Kolumbán
Lajostól, Az ú j élet Dánielné Lengyel
Laurától. Ezeknek ára egyenként 1"20 korona.
Kiadja a Larupel-Wodiáner könyvkiadó cég (Andrássy ú t 21.). A kötetekre alkalmilag visszatérünk.

* Egyházi Népénektár. Csizmadia J. Gyula
tanító Egyházi Népénektára ezidőszerint 1 0 0 . 0 0 0
példányban forog közkézen. Oly ritka és páratlan
esemény ez könyvpiacunkon, amilyenre n e m igen
hamar akad példa. Az Egyházi Néjpénelctár énekes és imakönyv, mely az esztergomi főegyházmegyei hatóságtól nyert jóváhagyást, 4 2 0 oldal
s 500 szebbnél szebb éneket s bő imarészt foglal
magában. S ami fő, az egyes nagyobb ünnepekre
nem egy-két, hanem számos alkalmi éneket találhatunk benne. Hogy többet ne említsünk, csupán
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karácsonyi ének van benne 30, szentségi ének
7 5 — 8 0 , Szűz Mária ének 106 stb.
Hogy szerző úttörő, hézagpótló m u n k á t bocsátott közre, legfényesebben igazolja a gyors elterjedés. Ismeri e könyvet széles e hazában minden
róm. kath. tanító s aligha van olyan kis falu
vagy tanya az országban, ahol elterjedve nem
volna; nincs olyan róm. kath. templom, hol nein
ebből zengedeznének dicséretet Istennek.
A kántoroknak ez a segédkántora. Sok kántortanító életét hosszabbítja meg ez a könyv, mert
ennek behozatalával kiküszöböltetett a sok terhes
szólóéneklés. A köznép, mióta ez a könyv elterj e d e t t , nem kívánja úgy a szólóéneklést, jobban
szereti, ha ő is énekelhet.
E könyvnek egy kitűnő vezérkönyve is van,
hangjegyekkel, 1 6 1 nagyobbrészt a jelesebb kántorok ajkáról összegyűjtött ének. Vannak közöttük
Csizmadiának is szerzeményei, melyek a könyv
értekét csak emelik.
Meg kell még emlékeznünk az Egyházi Népénektár öregbetűs kiadásáról is. A kiadóhivatal
ugyanis, tekintettel arra, hogy a szóbanforgó
énekes-imakönyvet a gvengeszeműek és rövidlátók
is szeretnék használni, ezek óhajára e könyvet
nagyobb alakban, öreg betűkkel is kiadta.
Mindhárom könyv díszes kiállítása a kiadó
érdeme. Nagy dísze e könyveknek a sok szép
kép. Mindjárt a címlapon megkapó Rafaelnek
Szűz Mária mennybemenetelét megjelenítő festménye ; az imarésznél pedig a mise egyes részeinek fönséges j e l e n e t e i ; továbbá az Ecce Homo
és Mater dolorosa nagyszerű képei.
Mindhárom könyv megrendelhető az Athenaeum kiadóhivatalában, Budapest, Rákóczi-út
54. sz. a. (Bővebb felvilágosítással szolgál e lapban közölt hirdetés.)
* A z A p a m e s é l , Benedek Elek apró verseket és meséket tartalmazó gyermekkönyvének
negyedik kiadása j e l e n t meg Singer és Wolfner
(Andrássy-útlO.) kiadásában. A k ö n y v á r a 3 korona.

* Az ember tragédiája. (Jegyzetekkel és
magyarázatokkal kiadta Alexander
Bernát. Megjelent az Athenaeum kiadásában. Á r a 3 korona.)
A legnagyobb magyar gondolkodónak alkotása
már régen meghódította a közönséget. Gondolatai
ott élnek mindnyájunk lelkében, hogy megtermékenyítsék és elmélyítsék a mieinket. De még
mindig nem érkezett el ez az alkotás dicsősége
tetőpontjára. Mennél jobban t e r j e d a műveltség,
annál szélesebb rétegeket fog meghódítani.
A művelt közönség ma már n e m elégszik meg
a dráma egyszerű ismertetésével, minden apróságra kíváncsi, mely a költőben a nagy gondolatokat ébresztette, minden gondolatot a maga
nagyságában és tökéletességében akar felfogni. A
dráma csak akkor válik igazi és maradandó
tulajdonává.
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Alexander Bernát hivatott magyarázója Madáchnak. Nem kerülheti el a figyelmét semmi, amivel
emelheti és világosabbá teheti a drámát, érthetőbbé a költő célját. Terjedelmes magyarázatában
nemcsak a költő életét ismerteti, nemcsak azokat
a hatásokat, melyek a költő világfelfogásának
kialakulását hozták létre, hanem a világirodalomnak azokat az alkotásait is, melyeknek hatása
alatt egyes jelenetek megszülettek. Alexander
nem az a magyarázó, ki az olvasó és író közé
áll, hogy megakadályozza a kettő közvetlen érintkezését, hanem követi az író gondolatait, a figyelm e t könnyen kikerülő vagy homályosnak látszó
részeket megvilágítja, r á m u t a t a forrásokra, hogy
annál világosabban lássuk a költő c é l j á t ; hisz
szinte születni látjuk gondolatait.
Alexander könyve második kiadásban jelent
meg, bizonyságot téve arról, hogy a magyar
közönségnek van érzéke a filozófiai művek i r á n t is.

A magyar orsz. testnevelési
kongresszus.
írta:

Bognár

Károly.

A nagy napilapok sportrovatában szerényen
húzódik meg minden hétfőn a vasárnapi sportéletről szóló apróbetüs, rendesen igen rövid s
legtöbbször száraz bírecske. A legtöbb olvasó
észre sem veszi, a megrögzött újságolvasó meglátja, s bár az egész lapot a vezércikktől kezdve
az utolsó apróhirdetésig gépiesen végigolvassa,
a sportrovatból a lóversenyeket talán szintén
átnézi, de az embersport híreit bizony olvasatlanul hagyja, hacsak véletlenül nem kedvelője
a testi ügyességeknek. S így igen sokan nem
vesznek tudomást arról a fontos munkáról,
amelyet az atlétikát űző ifjak saját lelkük és
testük gyönyörűségére és a nemzeti erő, a nemzeti tőke gyarapítására végeznek.
Viszont vannak olyan lelkes, ideálista férfiak,
— és pedig, hála Istennek, egyre nagyobb
számban lesznek — akik a napilapokban először
a testedző-rovatot keresik fel s jóleső érzéssel,
mondhatnám nemzeti büszkeséggel szívják magukba a magyar fiúk és ifjak férfias vetélkedéseiről közölt leírásokat, amelyekben a magyar faj fizikai erejéről s testi ügyességéről
alkotott jóvéleményeinket megerősítik.
Melyik magyar ember szívét ne töltené el
örömmel, bizalommal az a tudat, hogy ifjaink
más nemzetek fiaival szemben diadalmasan állják
meg helyüket a testi kultúra mezején? Akármelyik fajtáját, nemét tekintjük a testgyakorlásnak : a tornát, úszást, vívást, ugrást, birkózást,
súlydobást stb., nincs okunk szégyenkezésre,
nincs: a csüggedésre. Határozott jelek azt mutatják, hogy a társadalom megérti a nemes igyekezetet, méltányolja a nemzeterősítő münkát.

LAPJA.

855

íme, alig egyhónapi időközben két olyan
nagyszabású ülést regisztrálhatunk a Néptanítók
Lapjában, amelyek mindegyike tagadhatatlan
fontosságú. Irtuk, hogy a Magyar
Atlétikai
Szövetség programmjába vette a modern iskolai
nevelés elveinek propagálását és az e célra alakított elemi iskolai szakbizottság november 11-én
tartotta az első ülését Budapesten, a Központi
városháza tanácstermében, Bárezy István polgármester, a M. A. Sz. elnöke, a jeles sportférfiú
elnöklete alatt. Az ülésről annak megtörténte
után, bár azon a kitűzött kérdések tárgyában
érdemlegesen nem határoztak, érdemes megemlékeznünk. Az elnöki megnyitó ismertetvén
a tanácskozások célját és anyagát, rámutatott
arra, mily nagyjelentőségű a testnevelés kérdése
épen a zsengekorú gyermekeknél. Fölemlítette
a német tornarendszer hiányait, a mai tornatanítás elégtelen voltát és szükségesnek jelezte,
hogy az iskola a testnevelés terére is kiterjessze
működési körét, de a család és a társadalom is
megtegyék a maguk kötelességét. Azután az
előadó ismertette a bizottság programmját, mely
felöleli mindazokat a kérdéseket, amelyek a
bizottság megvitatása alá kerülnek. A munkaprogram m tervezetéről megindult hosszabb vita
folyamán az a javaslat tétetett, hogy tisztázzák
azt a kérdést: vájjon mennyiben kíván a leányok
testnevelése a fiúkétól eltérő megoldást, továbbá
milyen jelentősége van a testgyakorlásban a
táncnak és a zenekíséretnek. Az elhangzott felszólalások alapján megállapította a bizottság:
mivel a modern élet szociális viszonyai folyton
tágítják az iskola feladatát és így kétségtelen,
hogy a testnevelés terén sem szorítkozhatik
többé az iskola a torna szűk körére, hanem ki
kell terjeszkednie a szabadtéri játékokra, az
atlétikai mozgásokra, sportokra. Kívánatosnak
tartják: hogy konkrét javaslat dolgoztassák ki,
mely főképen a testnevelés alapelveire, a testgyakorlatok rendszerére, az iskola, a család és a
társadalom szerepének meghatározására terjedjen
ki. Elhatározta végül a bizottság, hogy a legközelebbi ülésre néhány szakorvost és tanítót is meghív.
A fenti rövid ismertetésből gyönyörűséggel
látja a testi nevelés minden barátja, hogy a
Magyar Atlétikai Szövetség e szakbizottsága
kitűnő férfiakból áll, akiknek további működéséhez joggal sok szép redménységet fűzhetünk.
De térjünk át tulajdonképeni tárgyunkra: a
magyar országos testnevelési kongresszusra.
Ebben az esztendőben, december hó 27-én és
28-án tartják meg a kormányhatóság védnöksége alatt az első magyar testnevelési kongreszszust. A Magyarországi
Testedző-Egyesületek
Szövetsége rendezi a kongresszust, mely célra
a hazai testnevelés ügyvezető férfiaiból 40 tagú
végrehajtó-bizottság alakult. A kongresszust
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tulajdonképen a mult évben kellett volna megtartani, az országos ifjúsági tornaversennyel
kapcsolatban. Minthogy azonban a tanulóifjúság
tavalyi ünnepélye május 21-ről váratlanul elhalasztatott, lehetetlenné vált a kongresszus
megtartása is, mert a jelentkezett vidéki tornatanárok nem mehettek volna el Budapestre, a
reájuk igen fontos tanácskozásokra. Különösen
a tanítással és az iskolai neveléssel elfoglalt
pedagógusokra való tekintettel kellett tehát a
kongresszust olyan időpontra kitűzni, amikor
a leginkább érdekelt tanerők akadálytalanul
résztvehetnek azon. A testnevelési kongresszus
végrehajtó-bizottsága tehát igen szerenesésen
választotta meg a terminust akkor, amikor a
kongresszus megtartását épen a karácsonyi szünetre tűzte ki. A kongresszus fővédnökségének
elfogadására József kir. herceg kéretett fel. A
kongresszus védnökségét pedig politikai és társadalmi előkelőségek fogadták el, köztük ajelenlegi közoktatásügyi és honvédelmi miniszterek,
továbbá Schönaich Ferenc báró cs. és kir. közös
hadügyminiszter.

tekintjük, nagy várakozást kelt bennünk az eredményt illetően.
A kongresszus felsorolt főkérdései közül a
tanítókat leginkább az első érdekelheti. Ezzel
a kérdéssel még eddig nálunk nem foglalkoztak
komolyan. Megelégedtünk azzal, hogy beszélünk
az elemi iskolai testnevelésről s van elég jó
középiskolai tornatanításunk, vannak erős és
munkás torna- és atlétikai egyesületeink, amelyekben főleg csak a testgyakorlatok hivatásos
mívelői buzgólkodnak, de arra igazán nem gondoltunk, hogy a serdülő kornak egyesületében
kitűnő talaja volna a testnevelésnek. Ha csak
azt az egy szempontot tekintjük is a többi
mellett, hogy az ifjúsági egyesületekben rendszeres és alapos testnevelésben részesülő ifjak,
mint leendő katonák, sokkal könnyebben sajátítják el a honvédelemre szükséges katonai
készültséget, ez az egy ok is arra ösztönözzön
minket, hogy drága magyar véreinket váltsuk
meg a katonai kiképzés rémes gyötrelmeitől,
amelyek már nem egy érdemes ifjúnak adták
kezébe a gyilkoló fegyvert.

A kongresszus anyaga négy főkérdést ölel fel.
Az első főke'rdés: Testnevelés az ifjúsági egyesületekben. Előadói: Juba Adolf dr. iskolaorvos,
Maurer János, a tornatanári tanfolyam igazgatója, Kovách Aladár dr., a Mentőegyesület
igazgatója lesznek s még mások.
A második főkérdés: Miként
biztosíttassék
törvényhozásilag az országos ifjúsági
tornaversenyek intézménye? Előadója: Juba Adolf dr.
A harmadik főkérdés: Országos szervezet létesítése a testnevelésügy fejlesztésére. Előadói:
Jszer Károly és Galambos Ede.
A negyedik főkérdés: Tornatanárok és tornatanítók képzése. Előadói: Demény Károly pósta
és távirdai főigazgató és Szemző Lajos.
A kongresszus munkarendjét három hivatalos
előadó és a különböző sporthatóságok által bejelentett előadások egészítik ki.
A kongresszus belső értékét föltétlenül növeli
az a tény, hogy Schönaich báró cs. és kir. közös
hadügyminiszter és Jekélfálussy Lajos honvédelmi
m. kir. miniszter rendeletet adtak ki, melyekben
megengedték a közös hadsereg és a m. kir.
honvédség állományába tartozó, tényleges szolgálatot teljesítő katonatiszteknek, hogy a kongresszuson résztvehessenek és egyúttal elrendelték, hogy a katonai nevelőintézetek és különféle tanfolyamok magukat a kongresszuson
hivatalosan képviseltessék.
Igaz, hogy nagy emberek nagy eszközökkel
nem egyszer értek el kis eredményt, ezt azonban ebben az esetben senki sem hirdeti. Az az
óriási apparátus, amellyel az első testnevelési
kongresszus megindul, akár annak remélhető
látogatottságát, akár pedig a kvalitási értéket

Egészen bizonyos az, hogy a kongresszus oly
irányú megállapodásra fog jutni az első főkérdésben, amelyet a közoktatásügyi kormány
magáévá tehet s a magyar testi nevelés egy
lépéssel előbbre halad szép célja felé.
Nem kevésbé fontos a második főkérdés megnyugtató megoldása, de ez nem a földmíves- és
munkásosztály, hanem az intelligencia testi
nevelése céljából. Igen is szükséges törvényhozásilag biztosítani az országos ifjúsági tornaversenyeket. Lehetetlen állapot az, hogy egy
országnak a nemes versenyre felkészült középiskolai tanítóságát zavaros politikai viszonyaink
megakadályozzák abban, hogy tudásukat s a
jövő élet küzdelmeire való rátermettségüket az
ország színe-java előtt bemutassák. A testi erők
ápolása már hazafias szempontból is erény,
amelynek a haza épúgy hasznát veszi, mint az
egyes, ha az élet komoly, nagy érdekei úgy
kívánják. De nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy a testedzés az egyetlen terület,
ahol mint önálló, hatalmas és életrevaló nemzet
szerepelhetünk a külföld előtt; e szereplésre pedig
a nyilvánosság előtt való versenyek képesítenek.
Az országos szervezet létesítése a testnevelésügy fejlesztésére, valamint a tornatanár és a
tornatanító képzésfejlődésben levő ügye szintén
méltók arra, hogy az első kongresszus fölvegye
őket munkarendjébe.
A kongresszus küszöbén mi, akik a testnevelést szolgáljuk s figyelemmel és meleg szeretettel kísérjük a magyar nemzet fiainak a szellemi és a testi erők összhangjában való gyarapodását, az orsz. magyar testnevelési kongresszus
munkájára a magyarok istenének áldását kérjük.
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Tanítók tanácsadója.
K. K vitái. Ha államsegélyből kapta korpótlékát,
akkor a nyugdíjigénynek megfelelően való emelése
hivatalból történik. Ellenkező esetben a beszámításért
folyamodni kell. — Tanítónő. Az igazgató-tanító különösen megokolt esetekben évenként egyszer, egy napra
a tanítóknak adhat szabadságot; az iskolának, vagy
akár csak egyes osztályoknak azonban nem. —
P. S. Tudi. Állami tanítói állások betöltésére vonatkozó
pályázatok csak lapunkban vannak közzé téve. Hogy
tanév közben nincs minden állás pályázatra bocsátva,
annak oka, hogy,az iskolák nem szünetelhetnek hoszszabb időn át. Általános kérvénnyel aligha ér célt.
Különben megpróbálhatja. — W. Gy. Lílva. A községi
iskolaszék tagjai a kebelbeli lakosok, illetve az iskolailag csatlakozott községek lakosai közül a községi képviselőtestület által választandók. Ha önöknél a másutt
lakó körjegyzőt iskolaszéki taggá s az iskolaszék pedig
elnökké választotta, annak csak az lehet oka, hogy
vajmi kevés egyén van önöknél, ki a tisztség viselésére
alkalmas. Ugyanez áll a második kérdésére is. —
Áll. tanítónő. 1. A gazdasági iskolák tanterve bennfoglaltatik a 66.569/1902. sz. a. kelt rendelettel kiadott
szervezetben, mely az Egyetemi nyomdánál 60 f-ért
megrendelhető. 2. A négyhetes gazd. tanfolyamra
tanítónők is pályázhatnak. — 0. G. T. A gyermekeknek minden egyes óra után 3—10 percnyi szünetet
kell engedni. Budapesten következőképen vannak rendezve az óraközi szünetek: 9 óra előtt 10 perc, 10 óra
előtt és után 10 — 10 perc, 11 óra után ismét 10 perc,
úgy, hogy minden egyes tanítási óra 50 perces. Erre
az időre nemcsak a pihenés miatt, de azért is szükség
van, hogy a termet szellőztetni lehessen és a gyermekek természetes szükségletüket végezhessék s így
a tanítás megzavarásával ne kényteleníttessék a tanító
őket minduntalan kibocsátani. Amint ezekből láthatja,
egész helyesen járt el. — Összhang. Szoprán és alt.
A gyermekek hangterjedelmük szerint osztandók be,
tekintet nélkül nemükre. — B. E. Kkegye. Az elemi
iskolánál eltöltött 5 év után van igénye az első korpótlékra. - B. S. Bpest. Az 1875. évi XXXII. t.-c.
a szolgálati megszakítás esetére kimondja, hogy a
lelépést megelőző szolgálati idő csak azon esetben
számíttatik be a nyugdíjazás alkalmával, ha az illető
kimutatja, hogy egészségi állapot miatt, vagy tőle
nem függött rendkívüli körülményektől kényszerítve
hagyta el a tanítói pályát és ha végkielégítést nem
vett igénybe. A hivatkozott törvénycikk 8. §-ának
kiegészítésekép tekinthető a közigazgatási bíróságnak
3626/1908. sz. a. hozott azon ítélete, amely szerint a
nyugdíjintézeti jogosultság megállapításánál a szolgálat megszakításának a szolgálatból eredő jogigényekre nincs föltétlenül megszüntető hatálya, különösen pedig akkor, amidőn a lemondás előtt töltött
szolgálati idő alatt az illető tagja volt a nyugdíjintézetnek. Különben önnél a megszakítás csupán három
hónapig tartott, és miután távozását a tanítói pályáról
könnyen megokolhatja, kizártnak tartjuk, hogy szolgálatát, megszakítottnak tekintsék. Megjegyezzük, hogy
egy törvény sem jelöli meg, hogy szolgálati folytonosság sérelme nélkül mennyi időre hagyhatja el
valaki a tanítói pályát. — F . I. Skliely. A Wechselmann-féle alapítvány (2,000.000 K) kamataiból nyugdíjvagy segélyösszegek adatnak oly tanítóknak és tanítónőknek, kik az ország valamely elemi népiskolájában
legalább 25 évig működtek, hivatalos működés tekintetében felsőbb hatóságuk megelégedését kinyerték és
sem szociáldemokrata, sem antiszemita izgatásokat elő
nem mozdítottak. A nyugdíj vagy segély odaítélésénél
elsőbbségben részesülnek, kik a felsőbb hatóságtól
nyert elismerés fokát illetően legméltóbbak és leg-
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szegényebbek. Az alapítványból nyert összeget az illető
haláláig, elhalálozás után pedig az özvegy szintén életfogytáig kapja. A kamat fele izr. vallású, fele pedig
másvallású elemi iskolai tanítók között osztatik meg.
Az évi összeg 200-400 K között váltakozik. Tudtunkkal most üres hely nincs. Az alapítvány kezelője :
a pesti izr. hitközség elöljárósága üresedések esetén
pályázatot szokott kiírni. — K. I. Szliegy. Az ifjúsági
egyesületek alapszabálytervezete nem áll rendelkezésünkre s így annak elküldésére vonatkozó kérelmét
nem teljesíthetjük. De bennfoglaltatik az Petri Mórnak
ily című művében és a Petróczi-féle Tanítók Tanácsadójában. Mind a kettő a Lampel-cégnél jelent meg.
(VI., Andrássy-út 21.) — Pap. A privátórák adásának
tilalma a nyugdíjazott tanítókra nem vonatkozik. —
Sárkányi. 1. Az állam a tanyákon alkalmazott tanítóknak évenként ad bizonyos mérsékelt átalányösszeget
avégből, hogy a havonként megtartandó tantestületi
üléseken való megjelenés költségei fedeztessenek. Méltányossági szempontokból ön is megkívánhatja, hogy
a község, mint iskolafenntartó, ily címen előálló kiadásaiért kárpótolja. Kötelező erejű, külön rendeletet
e tekintetben nem ismerünk, bár a községi iskolák
számára kiadott Utasítás 28. §-a 9. pontjának általános
rendelkezése ezen kérdésre is kiterjeszthető. 2. A cikket
nem közölhetjük. — B. K. Nszód. A tanfelügyelőség,
vagy az illetékes kir. adóhivatal útján tessék új nyugdíjkönyvecske kiadását kérni. — K. I. Soraiból a
város közigazgatási felosztására nézve nem tudtunk
megfelelő tájékoztatást szerezni; mert ha áll az, hogy
a városnak és a csatlakozó részeknek egy és ugyanaz
a közigazgatása (tanácsa, képviselőtestülete), akkor a
külső részekben alkalmazott tanítónak is oly összegű
lakpénzre van igénye, mint amennyi a lakbérosztály
szerint a városban megállapíttatott. De ha a csatlakozó részek külön közigazgatás alatt állanak és így
külön községeket is alkotnak, a törvényes lakpénz
nem lehet több a lakbérosztályba nem sorozott községekre nézve megállapított 200 K-nál. Az a körülmény, hogy ezen közigazgatásilag önálló községek a
várossal összeépültek, a magasabb lakpénzre való
igény szempontjából figyelembe nem jöhet. — Többeknek. Névtelen levelekre nem válaszolunk. —
S/. Gy. Bköny és L. I. Srglyes. A közokt. miniszter
26.440/1896. sz. a. kelt rendeletével kimondotta, hogy
a hitközségeket a hitfelekezeti tanítók gyűlési költségeinek viselésére kötelezni nem lehet. Annál kevésbé
kötelezhetők erre a politikai községek, bárha segélyezik is a felekezeti iskolákat. Önként azonban beállíthatnak ily címen bizonyos összeget, csak azután az
a kérdés, hogy a törvényhatóság nem törli-e az előirányzatból. — K. G. Hogyan lehet hitelt adni az
oly meséknek, hogy ha valaki öt évig állás nélkül
van, oklevelének csak akkor van további érvénye, ha
újból képesítő-vizsgálatot tesz. Azzal az állítólagos
miniszteri rendelettel valaki felültette. — Díjlevél.
Azon az alapon, hogy a javadalmi jegyzőkönyv egyik
tételénél némi emelkedés mutatkozik, államsegélyét
leszállítani nem fogják, mert hiszen maga a törvény
felhatalmazza a községi és hitfelekezeti iskolafenntartókat, hogy az államsegéllyel kiegészített tanítói
fizetést, az államsegély leszállítása vagy megvonása
nélkül, az állami tanítók fizetésének arányában fölemelhetik. Azt hisszük azonban, miután változó, tehát
apadható illetményről van szó, azt csakis a díjlevélben megállapított összeg erejéig veszik a nyugdíjigénynél figyelembe, tehát a most fennálló többletet
be nem számítják. Különben tessék megpróbálni. —
I. Z. Az áll. el. népisk. 1908/9. tanévi jegyzékét az Egyetemi nyomdánál 1 E-ért megkaphatja. Valószínű, hogy
a jelen tanévi állapotot feltüntető jegyzék is közelebb
ki fog adatni. Megjelenését lapunkban jelezni fogjuk.
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SZÉPIRODALOM.
Pásztorok a jászol előtt:

Isten.
A jó Istent lehet látni,
Nemcsak a nagy templomokban,
Az erdőkön, a mezőkön
S fönt a fénylő csillagokban.
Ott ég minden virágszalon
Az ő mester kézjelzóse,
Minden fűszál, minden csillag
Egy Maga-kijelentése!
A jó Isten közellétét
Érzeni az ölelésben,
A ránkhajló szeretetben,
Minden meleg szívverésben.
Míg lehajlunk a szegényhez,
S gondolunk az elhagyottra:
Szívünk szent jelenlétének
Égő, meleg csipke-bokra!

Angyalok éneklik:

Pásztorok, pásztorok ne szomorkodjatok,
E nagy szegénységen inkább vígadjatok
Akinek, akinek rongy a takarója,
Abból lesz, abból lesz világ megváltója,
Világ megváltója!
Benedek
Elek,

Karácsony estén.
Mosolygós fénye felmagasztal.
Mindenkinek szép, szelíd ünnep,
Jutalmaz, áld és örömet s z ó r . . .
Csak engem büntet.

Hogy van hát, hogy mégsem látja,
Mégsem hordja a szívében?
Hogy úgy él a legtöbb ember
Vakságban és gyűlölségben 1 . . .
— S ha valami nyugtalanság
Néha mégis háborgatja:
Egyszerűen, úri módon
A jó Istent letagadja!
Szubolcska

Óh szép rózsavirág, szűzanya virága,
Ki egész világért jöttél e világra!
Bölcsőd hogyha volna, anyád elringatna,
Párnád hogyha volna, szépen elaltatna,
Szépen elaltatna.

Mihály.

Karácsonyi ének.
(Jelenet egy betlehemes játékból.)

Angyalok éneklik :

Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok,
Jámbor pásztoroknak útat mutassatok!
Ibol Betlehemben kinyílt egy szép virág,
Akinek nyílását várta egész világ,
Yárta egész világ.
Márványpalotában őt ne keressétek,
Istennek szent fiát ottan nem lelnétek.
Jászol a bölcseje, rongy a takarója,
Barmok rálehelnek, hidegtől ez ójja,
Hidegtől ez ójja.

Mindenkinek jut egy kis béke,
Az életvásár percnyi csöndje.
Csak nékem nem hagy soha nyugvást
A szívem k ö n n y e . . .
Fáradt, beteg, koldus szívemről
Vánszorogva, lassan peregnek.
Beillenének temetésre
Gyászos m e n e t n e k . . .
Temetnek is ezek a könnyek:
Hitet, reményt és i f j ú s á g o t . . .
Es sóvárogják mondhatatlan
Az örök álmot.
Te bölcs, irgalmas, látó I s t e n !
— Örömet érnem úgysem adtál —
Karácsonyestén legalább
Meghalni h a g y n á l . . .
Nil.

Halvány csillagok...
E s lön, hogy az Idők beteltek,
E s megjelent tündöklő égi fény,
Isteni békesség himnusza
Zengett Betlehem mezején,
Csillag jelenté Kelet bölcseinek
Az Istenember fekhelyét
S üdvösséges hajnal követte
A bűn, kárhozat éjjelét.
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É n is tudok két távol csillagot,
Mely kétséges sorsom fölött ragyog.
Virrasztok fényinél
Lelket sorvasztó éjeken
S a hangtalan sötétség
Soha nem mondja meg nekem,
Hogy csillagom — a te szelíd szemed —
Üdvre-e, vagy kárhozatba vezet?
Balogh
János.

Karácsonyi hangulatok.
írta: Vértesy

Gyula.

Az aranyozott fonalakon aranyfüstös diók
himbálóztak. S a karácsonyfa üdezöld galyai
között, a fácska apró viaszgyertyáinak fényében,
milyen ragyogók, milyen tündérien pompázok
voltak azok az olcsó diócskák!
S a mi örömünk ragyogásától hogy földerült
az én szegény apám mindig szomorú arca,
melyre az élet annyi bánatot, fájdalmat, csalódást í r t ; s beteges édesanyánk halavány, sápadt
ajka körül is mosoly játszott s oly gyakran
könnyező nagy két szeme most ez egyszer nem
a könnyektől, de a boldogságtól ragyogott.
Mert ez a szent este csak nekünk, gyermekeknek volt akkor csodás boldogság estéje, az
édes szülőnk lelkébe csak múló víga&zfényt
lopott. Egy percre, egy pillanatra élvezték az
este sugarát, fényét s azután megint csak elfoglalta aggódó lelkükben a helyét a mindennapi nehéz küzdelmek árnya.
Igen bizony. A mi akkori nagy boldogságunk
az ő szívükben csak rövid ideig tartó napfényes
hangulatot teremtett, és milyen hamar eljutottunk mi is oda, gyorsan tovaszállt egy pár év
mesgyéjén át, hogy a mi elfáradt, megöregedett
szívünkbe is már csak ha legföljebb egy-egy
vigasztaló hangulat szökik be az egész ünnepi
este kedves, szent boldogságából.
Az aranyfüsthöz hasonlatosan, lekopnak a
szívről is az ifjúkor, a boldog gondtalanság
aranyos színei s a megvénült, elgyötört szív,
mint valami kopott vándorlegény, fáradtan
vánszorog, vánszorog, a bánatok, a szomorúságok poros é l e t ú t j a i n . . .
*

Karácsonyi emlékek egész sorozata rajzik az
agyamban. S csodálatosképen nem a víg, de a
szomorú emlékek raja. Mintha a szomorúság
csakugyan becsesebb dolog volna, mint a vidámság, tovább őrzi a lelkünk az emlékeit.
*
Emlékezem egy nagyon régi karácsonyesténkre.
Kedves este volt. Három kis vidám gyermek

LAPJA.

13

repeső örömmel tépte le a teleakgatott fácskáról a sok csillogó holmit.
Egyszer csak kacagva nyúltunk egy kis
csörgő után.
— Hát ezt minek hozta a Jézuska? V a g y
azt hiszi, h o g y mi még olyan kicsik vagyunk ?
Az édesanyánk halkan szólt oda nekünk s
megtelt a szeme könnyel, míg mondta:
— Azt Dezsőkének küldte a Jézuska; majd
holnap kivisszük neki a t e m e t ő b e . . .
*

És Dezsőke járt a legjobban! 0 jutott el
csalódások, fájdalmak nélkül boldog életből a
boldog halálba. Nevetve hagyta itt az életet,
amelyet még nem ismert, átfutó bárányfelhő
volt, fehér, tiszta, mintha egy virágon elpárolgó
harmatcsepp lett volna.
A másik kicsike, a kis fekete „cigány", az
még ért meg velünk egypár karácsonyt, azután
5 is visszarepült az égbe, ahonnan lejött ide
rövid egypár esztendőre.
Az is szomorú karácsonyeste volt, mikor az
ő helye is m á r üres volt a f a alatt.
Emlékezem akkoriban egy kis ákom-bákom
írású levélre. E g y kis rokonom írta; ép karácsonyeste kaptuk meg. A kicsike szülei elköltöztek messze vidékre s a kisbabának eszébe
jutott, hogy ír nekünk karácsonyra. Levele
végén azt í r t a :
— Ilonkát, a kis cigányt, csókoltatom...
Mit visz neki a Jézuska?
Kétszer is elolvastuk a sorokat. Nem értettük.
Hiszen megírtuk nekik, hogy Ilonka meghalt.
De a levélből kibeszélt a halhatatlanság.
Ilonka ott élt az ő kis barátnője szívében s o t t
élt a miénkben, akik egymásra borulva kérdeztük egymástól:
— Ilonkának miért is nem hozott semmit
a Jézuska?
*

A másik húgomból aranyos, édes, bájos, szép
asszony lett. Magának is volt már családja:
két gyönyörű gyermeke.
Az utolsó karácsonyestén, melyet együtt töltöttünk, már halavány volt a szép asszony rózsás
arca és ott ült a gyógyíthatatlan betegség,
melyet maga keresett magának, lázas, mélygödrű
szemében.
— Meglásd, jövőre már árva lesz e két kisfiú.
É s jobb lesz nékik, ha anya nélkül fognak felnőni. Én csak elkényeztettem volna őket, érzékenyekké, gyöngédekké tettem volna s a fiúknak
vadaknak, érzéketleneknek kell lenni, hogy boldoguljanak az életben. Anyai szeretet nélkül felnőve, azok is lesznek, jobb lesz nekik... É s
nékem is jobb lesz már jövőre . . .
S jobb is l e t t . . .
*
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Csapa halál fűződik az én karácsonyestéimhez.
S a legiszonyúbb annak az emléke, a m e l y e n
meghalt az édesanyám.
A menyasszonyomhoz u t a z t a m le s talán é p e n
abban a p i l l a n a t b a n lázas csókok égtek az
ajkainkon, m i k o r az ő d i d e r g ő , hűlni k e z d ő
ajakáról elszállt az utolsó s ó h a j t á s .
N e m lett volna szabad elhagynom, h i s z e n
tudtam, h o g y beteg, és mégis elhagytam k ö n y ö r telenül, lelketlenül.
Mikor visszatértem a r a v a t a l á h o z , egy h a l o t t a t
vittem oda m a g a m m a l . A lelkemben ö r ö k r e eltemetett Szerelmet.
S azóta m i n d e n karácsonyeste azokra a g y ű l ö l t ,
útált csókokra gondolok, melyeket akkor k a p tam, mikor az anyám h a l d o k l o t t .
*

Az a n y á m is, a többiek is, mind, m i n d elmentek. Aki csak közel állt a szívemhez, m i n d
itthagyott.
S most, h o g y e g y m a g a m b a n itt ülök r i d e g
agglegényodúmban, a szoba sötét szürkületéből
mintha s o r r a elő vonulnának mind, akikkel v a l a h a
együtt t ö l t ö t t e m a karácsonyestéket s m i n t h a
a fehér á n y a k halkan, nesztelen k i g y ú j t o g a t n á k
a karácsonyi g y e r t y á k a t egy nagy, leveletlen,
lombtalan, száraz fácskán . . .

Irodalom és művészet.
Iskolai

Dalgyűjtemény.

Gyermekkori régi emlékek rajzanak körülöttem.
Az aranyszegélyes papírral bevont betlehem, csillagos ós csengős tornyával, szelíden kirezgő
gyertyafényével, mohok között meghúzódó jászolbölcsőjével ; a betlehemet hordozó
símaképű
angyalok, szalagokkal díszes, hosszá, fehér ingbe
öltözötten, cifra papirosból készült püspöksüvegjükkel ; a megfélemlíteni akaró vidám pásztorok
groteszk alakjai, kenderkócból,
subadarabokól
készített bajuszukkal, szakálukkal, vasdaraboktól
zörgő botjukkal, bojhos sapkájukkal, kifordított
bundájukkal . . .
Micsoda szent öröm volt rázendíteni az ü é n e k é t :
„Csorda pásztorok, midőn Betlehemben
Csordát őriznek éjjel a mezőben,
Isten angyali jövének melléjek,
Nagy félelemmel telik meg ő szívek."
S milyen mulatságos volt közöttünk az öreg
pásztor, „Gardon apó" szerepe, melyet szegény
Kántor Jóska olyan pompásan tudott b e t ö l t e n i !
Soha jobbízű zsémbelődést, mint amilyet ő tett
— a belépőnél: „Hát ti idebe' esztek, i s z t o k ? —
öreg apátokról nem is gondolkoztok?" . . . Micsoda
hűséggel mímelte az alvó öreg pásztort s mikor
azt mondták neki: „Vess keresztet, ö r e g ! " . . .
micsoda zamatossággal ropogtatta r á : „Vaspere-
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cet e g y e k ? " . . . Még a többi pásztor is mind
ráruházta azt a mondókát, mellyel a kis Jézusnak fejecskét, túrócskát, vajacskát n y ú j t o t t át . . .
mert ő t u d t a azt igazán j ó l elmondani . . .
A betlehemi játékok régi emlékein mulatozva,
érdeklődéssel forgatom a vallási szent titkok
drámai ^ábrázolásának, a misztériumoknak történetét.*
*

Az istenitisztelet külső cselekményei okozta
érzékletek mindig nagy hatással voltak az emberre. Különösen nagy mértékben fokozták e
hatást azon ünnepek, melyek Jézus élete legfontosabb mozzanatainak emlékezetére szentelvék.
Ez ü n n e p e k liturgiájában már a legrégibb idők
óta volt ugyan valamelyes szerepe a drámai
éneknek, de különösen előtérbe lépett ez a XL
és XII. században Franciaországban, honnan aztán
mindenfelé csakhamar elterjedt.
Ez a misztérium azon ősalakja, mely még szorosan hozzásimul az istenitisztelethez, nyelve latin,
stílja egészen egyházias, színhelye a templom,
előadói kezdetben maguk az egyháziak; az énekek szövege nagyban egyezik a Szentírás szövegével, dallamuk a Gergely-féle karénekekből való,
vagy legalább ahhoz hasonló.
A szertartások közé illeszkedett misztérium
első szálai az ú. n. passzió énekekhez, vagyis Jézus
szenvedésének és halálának történetéhez vezetnek,
melynek az evangélisták szerinti, drámai színezetű elbeszélése — elébb tán a szöveg nagy terjedelméből önként kifolyólag, később az előadás
élénkségének s érdekességének, tehát a drámai
jellemzésnek okából is — több szereplőre bízatott.
Migne abbé igen találó leírását közli a nagypénteki passzió éneklésének. Az elbeszélést —
úgymond — erős, férfias tenor, a Megváltó szavait ünnepélyes, mély basszus hang, a többi
részleteket — melyek a passzióban előforduló
különböző személyek ajkaira vannak adva —
althang énekli. Az egész olyan, mint egy dráma,
melyben minden részletnek a szerep szellemével
összhangzó külön záradékdallama van. Az ének
régi, egyszerű, de tartalmas . . . Az elbeszélő
hangja tiszta, világos, kevéssé m o d u l á l ; más
szereplőké élénk, csak megközelíti a beszélgetés
h a n g j á t ; az Üdvözítő szava lassú, komoly, ünnepélyes, méltóságos ; kezdetben egészen mely, majd
mind teljesebbé válik, a kérdéseknél egyszerű,
de tartalmas modulációba megy át, végső zára* Arany-Gyulai: Karácsonyi misztériumok (Népk.
Gyűjt I.). Solymossy: A karácsonyi misztériumok
eredete (Egyet. Phil. Közi. XIII). Szeberényi: A középkori misztériumok (Kisf. Társ. Évi. IV.). Weinhold:
Weihnachtspiele (1875). Abbe Migne: Encykl. Handbuch (18461. Bogisich: A ker. egyház ősi zenéje.
Bartalus: Szertartásos énekek a XVI— XVII. században.
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dékai gazdagon képletezettek, kifejezők, szeretetteljesek. A tömeg szerepénél nyomatékos, tömör
énekkel zeng bele a kórus s a szavakat megragadó igazsággal, megrázó erővel énekeli. A
„ Feszítsd meg !" felkiáltás rövid dallamával megrendítő ; mikor pedig a két hamis tanú éneke
egymásba vág, a dallam szinte a meghazudtolást
ábrázolja s ez a töredezett, utánzó, széthangzó,
összekavarodó zene jellegzetesen festi, hogy a
beszélők egymásnak ellentmondanak . . .
Az evangélisták nyomán énekelt passziók párbeszédes részleteiből, részint pedig a feltámadás
körülményeit előadó evangéliumok plasztikus leírásaiból alakultak ki a feltámadási
misztériumok, melyeknek ősalakjaiban a párbeszédes formák épen a passzió szövegére utalnak.
Ebben a drámai ábrázolásban már a cselekvényeknek s a jelenetező elrendezésnek is nagy
szerep jutott.
A sír előtt megjelenik a három Mária; eléneklik a szomorú éneket: ,Meghalt a jó pásztor ! 0 , siralmas valóság! Mit tegyünk, kik megfosztattunk a kedves Mester látásától? Menjünk
a sírhoz illatos fűszerekkel!' . . . Majd a sírhoz
közelednek, minlha keresnének valamit. „Ki hen
geríti el a követ e sír nyílásáról?" Egy angyal
felel nekik, ki a síron ül, aranyozott karingbe
öltözötten, fején süveg, baljában pálmaág, jobbkezében gyertyaszál. „Kit k e r e s t e k ? " ,A megfeszített Jézust.' „Nincs itt, feltámadott" . . . —
Majd P é t e r és János is megjelennek, odasietnek
ők is a sírhoz; de ott csak a feltámadás bizonyságait, a kendőt s a gyolcsot találják meg, „mert
a feltámadottnak nincs szüksége azokra". Végül
megjelenik az Űr — egy kertész képében. Mária
fölismeri őt, de a kertész visszahúzódik, mintha
kerülni akarná az érintést — : röviden megszólal
s eltávozik. Az angyalok s a kar éneke u t á n a
Te Deum zárja be a jelenetet. (XIII. század.)
Ennek a misztériumnak későbbi és további leszármazása a három királyok napján régente
előadatni szokott Bölcsek hódolatához
(a „Magoruin adoratio"-hoz) vezet. A három királyok
misztériumának a húsvéti misztériumból való leszármazását egyfelől a lejátszódó jelenetek hasonlósága m u t a t j a : ott a bölcső, itt a sír, ott a
J é z u s t kereső s ajándékot vivő három király, itt
a szintén Jézust kereső s kenetet vivő három
Mária, itt a dalmatikás pap a síron, ott szintén
a dalmatikás papok, kik a keresőknek majdnem
azonos szavakkal adnak felvilágosítást; de összefüggésüket bizonyítja a párbeszédes szerkezet s
az egész szcénikai elrendezés is.
A templom különböző részéből előlép a három
király, koronával díszített fövegben, szolgáktól
kísérve, kik az ajándékot hozzák. Megkezdik ének ü k e t : „Csillag fénylik nagy fényességgel, mely
a királyok királyának születését jelenti . . . Men-
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jünk, keressük fel, aranyat, tömjént, mirhát vivén
ajándékul."
Két dalmatikába öltözött pap kérdésére így
válaszolnak: „Királyai vagyunk Tharsisnak, Arábiának s Sábának s ajándékot hozunk a királynak, kinek imádására csillag vezetett b e n n ü n k e t " .
,Ime, itt van a gyermek, kit kerestek, imádjátok, ő a világ váltsága.' „Üdvözlégy nemzedékek fejedelme ! Fogadd el az aranyat, v e d d el
a tömjént s a mirhát!" Majd a mágusok letérdelve imádkoznak s mintha
álomból
ébrednének, egy fehérbe öltözött gyermek, mint angyal,
ezt énekli n e k i k : „Beteljesedtek, mit a p r ó f é t á k
jövendőiének" . . . Erre a három király kimegy
a templomból s az énekkar az „Allelujá"-t s a
„Sanctus"-t énekeli ("VVeinhold).
A háromkirály-játékoktól már csak egy lépés
a pásztorjátékokig,
melyekkel a karácsony ü n n e p e
is megkapta a maga misztériumát. A pásztorjátékok tehát a bölcsek hódolatának átalakulásai,
mely átalakulás akkor m e n t végbe, midőn a hajdanta fényes vízkereszt külső fényét á t a d t a a
karácsony népszerű kultuszának, mely tehát szintén nem lehetett el a maga misztériuma nélkül.
S hogy ebben épen a pásztorjelenetek képződtek
ki, arra alapul szolgálhatott az, hogy m á r a
Magorum adoratio némelyikében is szerepeltek
pásztorok a következőképen :
Angyal:
Nagy örömet hirdetek nektek, pásztorok :
Pásztorok: Menjünk Betlehembe, lássuk az I g é t !
Angyalok:
Dicsőség a mennyben Istennek,
békesség a földön a jóakaratú embereknek!
Majd tovább :
Mágusok:
Mondjátok, pásztorok, mit l á t t a t o k ?
Pásztorok:
Láttuk a kisdedet pólyába takarva ! stb.
Ez a szerep aztán mindinkább bővült, míg a
későbbi keletűekben a pásztorok részben m á r átveszik a mágusok szerepét.
Ily önálló, legrégibb pásztorjáték a XIV. század közepéről a rouen i, melyben a Te D e u m
végeztével a jászolbölcső előtt egy angyalt ábrázoló gyermek énekeié: „Pásztorok, nagy ö r ö m e t
hirdetek n e k t e k " , mire a belépő pásztorok énekelve válaszolnak: „Békesség a földön . . . " Majd
hódolnak a jászolbölcső előtt, melyet két dalmatikába öltözött pap m u t a t meg nekik. E r r e a
kérdésre: „Kit láttatok, pásztorok?" énekelve
felelik: „ L á t t u k a most született Jézust, Allel u j a ! " A hódolat bemutatása után részt vesznek
a rendes szertartásos énekekben.
Hogy ezek az önálló pá-ztorjátékok a háromkirály-játék utánzatai, azt ismét a szcénikai berendezés s párbeszédes részletek azonosságával
lehet bizonyítani.
Ily láncolatos, okozati, sőt származásbeli összefüggés van tehát a „passzió-énekek", a „Visitatio
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sepulchri", a „Magorum adoratio" és a „Pastor u m officio" között.
Az természetes, hogy a fokozatos fejlődés
különböző helyeken különbözőkép ment végbe,
s egyazon helyre vonatkozóan nem is lehet kimutatni az egymásból való származást; az egyes
válfajok határai elmosódnak, egységes kialakulásról, tervszerű fejlődésről t e h á t nem lehet szó, de
épen a különböző helyeken sokképen összeszövődő
s részletekben egyező jelenetek bizonyítanak az
egykori közös származás, közös forrás mellett.
Nos, és itt kezdődik az a hatalmas átalakulási
folyamat, mely a népszellem termékenyítő és
átformáló hatása következtében a misztériumok
ez ősalakjaiból oly sok irányban hozott l é t r e
ú j meg ú j alakulásokat.
A passzió-éneket változatlanul megtartja a római egyház (a protestánsok is még a X V I I I .
században szintén mívelik e műfajt), legfeljebb a
karok összhangosítása módja t a r t lépést az előrehaladó idővel s megbővítette az ú. n. siralmakkal, melyek önálló műfajjá alakultak. De másfelől ki is lép onnan a XIII. és XIV. században
alakult passzió-társulatok által, melyek a szöveghez és énekhez a drámai cselekvényeket is hozzáadták. Ezek utolsó emlékét őrizték a bajorországi
híres oberammergaui játékok, melyeket az 1634-iki
pestis alkalmával t e t t fogadalom emlékére m i n d e n
10-ik év nyarán volt szokás megismételni.
Fölséges visszhangjai a passzió-énekeknek a
műzenében Palesztrina és Allegri siralmai (Impropériák) s a protestáns Bach Sebestyén passziózenéje.
A cselekvényes misztériumok valóságos misztériumi drámákká bővülnek, melyek teljesen kiszakadnak a szertartások szigorú és szoros kötelékeiből ; háttérbe szorulnak a lírai részletek (bár
ú j elemek gyanánt Ádám és Rachel siralma j á r u l
a cselekvényhez) s inkább a drámaiak lépnek
előtérbe; a szerepeket lassanként egészen világiak
veszik át, a latin nyelv helyébe a nemzeti nyelv
lép, a templom színterét felváltja a templom
előtti tér s a piac . . . és mentől inkább távolodik helyileg a templomtól, annál inkább elvilágiasodik; mind több-több szereplő vesz r é s z t
benne, a világi elem élénkítéséül föllép benne a
komikum (képviselői: az ördög, Lucifer, boszorkány, rögtönző bohóc, kuruzsló), s egynémely
elkorcsosult alakjai már az egyház neheztelését,
haragját s tilalmát is magukra vonják, annyival
inkább, mert m á r tárgyuk is mindinkább függetleníti őket az egyháztól s megelégesznek annyival, ha csak n é m i vonatkozás van közöttük s a
szent történetek között. Ez a kibővülés egész
odáig megy, hogy a bibliai jelenetek sorozatából
egész ciklikus drámák fejlődnek, melyek a megváltás történetét — a bűnbeeséstől kezdve egész
az Üdvözítő mennybemeneteléig — összefüggően
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adják e l é ; s ezzel e színművek tárgya átmegy
a túlvilágra, a földfelettire s a földalattira; s az
ilyenek előadására már nagy apparátussal készült,
három részre tagolt játékszín kellett, melynek
alsó része a pokolt ábrázolta, hol üstökkel és
serpenyőkkel nagy csörömpölést vittek véghez;
közepe volt a föld, felső része a menny, szőnyegekkel díszítve, orgonával ellátva, hol az angyalok énekeltek. A kor ízlésének fejletlensége hozta
magával, hogy a szent történeti cselekvények
közé m u l a t t a t ó (és sokszor igen nyers) tréfákkal
fűszerezett bohózatos jeleneteket ékeltek.
De (mellőzve most e termékeknek az egyház
által méltán üldözött eltorzulásait s elfajzásait),
e játékoknak megvoltak a nemesebb gyümölcsöket érlelő hajtásai is. A misztérium! játékok
— a rennesszánsz-korban fölelevenedett klasszikus
drámák hatása alatt — ú t j á t egyengették a modern műdrámának.
Úgy a tárgyi kapcsolat, mint a beszőtt énekek
szempontjából szerves kapocs van a misztériumok
s az islzőlai drámák között, melyeket latin (jobbára szerzetei) iskolák tanítói írtak, tanulók adtak
elő az iskolában, vagy az iskola kertjében, sokszor nagy közönség részvétele mellett. í g y pl.
nálunk is a csíksomlyói misztériumok között
helyet foglaló nagypénteki verses passzió egészen
a középkori misztériumokra emlékeztet. Az ily
drámákban a cselekménnyel szervesen összefüggően, vagy epilógusként, vagy betét gyanánt
sűrűn felhangzik az ének, a kórus, Magdalena,
az angyal stb. által zengedezve.
Az iskolai drámák főként pedagógiai célzattal
íratván, n e m csoda, ha bennük a misztérium
elemeivel a moralitás is s ű r ű n vegyül. Ezek is
tehát válfajai a misztériumok alakulatainak, melyekben valamely erkölcsi eszmének (hit, remény,
szeretet) allegorizálása az alapgondolat. A moralitásnak a misztériummal való összeolvadása hozta
létre a csodás jeleneteket (miracles), melyek főként Angolországban t e r j e d t e k el.
A misztériumok ú t j á n j u t u n k el ahhoz a műfajhoz, mely a fenség tolmácsolója — zenei hangokban, t. i. az oratoriumhos,
melyet egy Händel,
Bach, Haydn, Beethoven, Mendelssohn, Liszt
Ferenc a legkiválóbb művészi alkotások tetőpontjára emeltek.
Végre a misztériumok egyes töredékei leszorultak a nép közé. A mi kedves betlehemes játékaink ezek, melyeknek lényeges
alkotórészei:
az angyali híradás, az alvó pásztorok, kik fölébredvén, Betlehembe sietnek, ott ajándékot adnak — az ős misztériumokra emlékeztetnek. Az
azután igen természetes, hogy ezeket a nép főként a maga élete módját, szokásait, észjárását
leginkább feltüntető jeleneteiben képezett ki. í g y
a pásztorok jelenetét, mint amelyben önmagát is
megtisztelve látta s láttatni kívánta; de ezt
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találta a legalkalmasabbnak tréfái, mókái, énekei
s tánca részére is. Az is önként érthető, hogy
az eredeti misztériumok egy-egy
komolyabb
alakja — elsilányul; Heródes király — jelentést tevő katonává törpül, József és Mária szerepe egészen háttérbe szorul, a régi környezetet
az istálló, kápolna, vagy barlangalakú betlehem
pótolja, a régi Marionettek mozgó alakjait a
pásztorok tipegése váltja fel, az arany, tömjén,
mirha helyébe egy kis tej, vaj, t ú r ó — vagy
csizmácska l é p ; a latin szavak a fel nem ismerhetőségig elfacsarodnak, vagy szójátékokká torzulnak. Sőt az is megállapítható, hogy az anyagi
világ vegyrokonsága mintájára valóságos cserebomlások állarak elő. A sok karácsonyi ének
tisztára egyházi hatás, a klasszikus iskola reminiszcenciái gyanánt tekinthetők a régi idillekből
vett pásztornevek (Titirusz, Koridon), a dallamzsongások a müzett-hangulatú pasztorálé (pastourell) hangjaira emlékeztetnek, az áldás és j ó
kívánat — mintha az őspogány hagyományokat
rejtegető regősénekek hatását mutatná.
Népköltési gyűjteményeink a betlehemes játékoknak gazdag készletét mentették meg az elfeledéstől, sőt azt is megállapíthatjuk, hogy e
népi termékek naiv hangja a műköltészetben s
a művészi gyermekköltészetben is visszhangra
talált. A betlehemes énekek dallamai azonban
majdnem teljesen ismeretlenek, rendszeres összeg y ű j t é s ü k r e nem gondolt még senki, pedig nekem
erős meggyőződésem, hogy ezek nemcsak etnológiai szempontból érdekesek és értékesek, hanem
a népies termékek között legelső helyen
állanak

pedagógiai értékesíthetés tekinteteben is. És ezeknek bizonyára méltó visszhangja kelne a művészi
gyermekdal-költészetben is.
Némi adalékul kívánt szolgálni erre mai mellékletünk.
Sz. Ii.

Hivatalos

rész.

A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter:
Köszönetét nyilvánította: báró Hornig
Károly veszprémi püspöknek, aki az ősi róm.
kath. iskola bútorozására 390 K-t adományozott.
K i n e v e z t e : Martin
Henrik oki. tanítót a
hocsai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Reichardt
Lajos balatonfüredi szeretetházi családtanítót és
Menyi Anna oki. tanítónőt a gyékényesi áll. el.
isk. hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Czirjék
Ida
oki. kisdedóvónőt a kovásznai áll. kisdedóvodához ki--dedóvónővé; Marossy
Eszter mezőtúri
városi kisdedóvónőt a mezőtúri I ső sz. áll. kisdedóvodahoz kisdedóvónővé; Pap I r é n oki. kisdedóvónőt a hosszúmezői áll. kisdedóvodához
kisdedóvónővé; Páska Mária oki. kisdedóvónőt
a telcsi áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; özv.
Takáts Imréné szül. Berényi Ilona oki. kisded-

17

LAPJA.

óvónőt az óverbászi áll. kisdedóvodához
óvónővé.

Jelen

minőségében

áthelyezte:

kisded-

Várady

Dezső ugocsavármegyei kir. segédtanfelügyelőt
a torontálvármegyei
kir.
tanfelügyelőséghez;
Brősztel Gyula krassószörényvármegyei kir. segédtanfelügyelőt az ugocsavármegyei kir. tanfelügyelőséghez ; Lichtner
J á n o s tőrei áll. el. isk.
tanítót a kékellői áll. el. isk.-hoz; Kiss
Zoltán
zimándújfalui, Nagy
Ignác aradi gaj-külvárosi
és Priegl P a u l a szapáriligeti áll. el. isk. tanítókat, ill. tanítónőt az aradi belterületi,
Tichy
Ferenc makranczi áll. el. isk. tanítót p e d i g az
aradi gáj-külvárosi áll. el. isk.-hoz;
Szenésziné
Schlögl Margit battonyai áll. el. isk. tanítónőt a szászvárosi áll. el. isk.-hoz;
Nikolajevitsné
Kovács Katinka varsolci áll. el. isk.
tanítónőt
az
abrudbányai áll. el. isk.-hoz;
Hirschmanné
Abt Eleonóra facseti és
Perepatics Anna csejtei áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; Deák Mária b á t y ú i és Báry
Etelka
nagyváradi áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen;
Mártony
Gizella bácsújfalui áll. kisdedóvónőt a
tököli II. sz. áll. kísdedóvodához; özv.
Hidegi
Béláné szül. Ujváry Sarolta jászómindszenti áll.
kisdedóvónőt a pilisszentkereszti áll. kisdedóvodához ; Rád Katalin ágostházai áll. kisdedóvónőt
a dévai csángótelepi áll. kisdedóvodához;
Szöreghy Irén alsószombatfalvi áll. kisdedóvónőt a
rákoskeresztúri II. sz. áll. kisdedóvodához; Zecha
Irma nagyalmási áll. kisdedóvónőt a dévai-csángótelepi áll. kisdedóvodához.

Jelen

állásában

végleg

megerősítette:

Gyorgyevits
Szvetiszláv tomaseváczi (volt
őrvidéki) közs. isk. tanítót.

határ-

Nyugdíjat utalványozott: Deák György hadrévi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 3 2 0 K - t ;
Farkas
A u r é l széki állami el. isk. tanítóJakab liptóteplai
nak évi 1 0 0 0 K - t ; Stark
magán el. isk.-tulajdonos- és tanítónak évi 4 0 0
K - t ; Hadnagy
István görgényszentimrei róm.
kath. el. isk. tanítónak évi 1 1 0 0 K-t;
Takács
Lajos balassagyarmati ág. ev. el. isk. tanítónak
évi 1480 K - t ; Patai Ignác nagykátai izr. el.
isk. munkaképtelen tanítónak évi 1200 K - t ;
Kindea
Lázár oláhgyéresi munkaképtelen gör.
kath. el. isk. tanítónak évi 320 K-t;
Polgár
István munkaképtelen jánosházai róm. kath. el.
isk. tanítónak évi 1600 K - t ; Poenáriti
Péter
mercsinai munkaképtelen gör. kel. el. isk. tanítónak évi 1 5 0 0 K - t ; Pásztor
László mezőtelkesi ref. el. isk. tanítónak évi 840 K - t ;
Kárpáti
János nagytarcsai ág. hitv. ev. el. isk.
munkaképtelen tanítónak évi 1500 K-t;
Dobos
János bogyiszlói ref. el. isk. tanítónak évi 1 6 4 0
K - t ; Koszta
P é t e r nyug. tagadómedgyesi gör.
kel. tanító özv., szül. Bocsort Máriának évi 3 0 0
K - t ; özv. Spitz
Jónásné, szül. Lőwi L e o n t i n
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nagyszöllősi kisdedóvónőnek évi 9 2 0 K-t; özv.
Freund
Sándorné, szül. W i n t e r s t e i n Karolin
nagykanizsai izr. el. isk. tanítónőnek évi 1 5 0 0
K - t ; özv. Stojsits
Istvánné, szül. Dimitrijevity
Milica szentpéteri gör. kel. szerb hitfelekezeti
el. isk. tanítónőnek évi 1 0 8 0
K-t ;
Seftsik
Lászlóné, szül. Eozner Lujza gyöngyösi áll. el.
isk. tanítónőnek évi 1640 K - t ;
Gyorgyevics
Péterné szül. Koszanics Zsófia czrepojai közs. el.
isk. tanítónőnek évi 780 K-t.

Gyám-, ill.

sególypénzt

utalványozott:

néh. Baghi Imre hevesi róm. kath. el. isk. tanító
özv., szül. Stegmajer Paulinának évi 700 K-t,
Imre, Jácint és Zoltán nevű. kiskorú árváinak egyenként 116 K-t 66 73 f-t, együtt 3 5 0 K-t, mindössze
1 0 5 0 K-t; néh. Ugrai László hódmezővásárhelyi ref.
el. isk. tanító özv., sz. Nagy Emiliának évi 740 K-t,
Emilia, József és Béla nevű kiskorú árváinak egyenként 123 K 3 3 7 s f-t, együtt 3 7 0 K-t, mindössze
1 1 1 0 K t ; néh. Dózsán Pál volt katlanosi gör. kath.
el. isk. tanító özv., szül. Pillich Teréziának évi
6 6 0 K-t, Ilona, Miklós, István és Margit n e v ű
kiskorú árváinak egyenként 1 1 0 K-t, e g y ü t t
4 4 0 K-t, mindössze 1100 K - t ; néh.
Ráhossy
Ferenc volt beéli róm. kath. el. isk. tanító özv.,
szül. Kontur Máriának évi 6 6 0 K-t, Julianna és
Jolán nevű kiskorú árváinak egyenként 110 K-t,
e g y ü t t 220 K-t, mindössze 8 8 0 K - t ; néh. Pélch
Györgyné, szül. Láng Irén n y u g . baranyai áll.
el. isk. tanítónő f é r j e részére 1 9 0 K temetkezési
járulékot, kiskorú árvájának összesen 6 5 3 K
32 f-t.

Különfélék.
Gazdasági

toborzó.

(Elek Pálné előadása.)
A jelszavak országa vagyunk. így illik a
magyar szalmalánghoz. Nem kis baj ez. Legfőképen azért baj, mert a közmondásos magyar
szalmatűz legjobb nemzeti erőinket hamvasztja.
Ha olyanok volnánk, mint a mesés főnikszmadár,
mely tudvalevőleg ú j életre kel, ha porrá ég,
nem volna okunk a búbánatra. H á t hasonlók is
lehetünk, ha akarunk. Csak aztán erősen a k a r j u n k
ám. Különösen két jelszavunk az, mely nagyon
is megérdemli, hogy megelevenítsük. Sőt t ö b b e t
érdemel. Megérdemli azt, hogy végre-valahára
testet öltsön a bennük rejlő gondolat. Az egyik
jelszó a hazai ipar fejlesztése ; a másik a hazai
ipar pártolára. A hazai ipar pártolása a m a g y a r
nő hivatása. Lelkesen emlékeztet erre
egy
magyar nő, Eleit Pálné. Sokat tehet ő maga.
Olj'an az egyénisége, olyan a társadalmi helyzete.
Vagyonilag független és szavának súlya van ott,
ahol a vagyoni érdekeket hivatásszerűen kezelik,
értik és mérlegelik. Tekintélyes bankár leánya
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és egy hatalmas kereskedelmi társaság vezető
elnökének a hitvese.
A magyar ipar pártolására irányuló első nagy
mozgalom a m u l t évszáz derekán indult meg,
mondja Elekné, a Magyarországi nőegyesületek
szövetsége iparvédelmi szakosztályának ülésén
tartott előadásában. T u d j u k , hogy Széchenyi,
Kossuth állott az élén. P e d i g mai fejlettségünkhöz mérten micsoda kezdetleges állapotban sínylődött még akkor a magyar ipar. De hát hallgattak
Kossuthra, ki azt hangoztatta, hogy addig darócban járunk, míg finomabb nem telik ki tőlünk.
Kossuth megtöri a magyar közönyt. A magyar
köznépet is megnyeri törekvésének. Hiszen már
a sváb asszony is úgy állít be a kalapos b o l t b a :
„Ich bitte
honi H u t " .
Iparpártoló-egyesület
alakul, mely Deák Ferenc
megnyitószavaival
indul hódító útjára. De a honi ipar védegyletét
hat év múlva elsöpri a politika viharja. Majd
nőegyesület veszi kezébe a dolgot. Ott l á t j u k
Veres Pálnét, a magyar nőapostolt. Ismeretes
Zichy J e n ő
gróf
sürgése-forgása. Ipargróffá
avatták. Az Orsz. Iparegyesület kebelében Gelléri
Mór az iparpártolás szempontjából kidolgozott
tervében hölgybizottságot szervez. Mindnyájunk
élénk emlékezetében él a tulipán jegyében működő iparpártoló mozgalom. Legújabban a magyar
nőegyesületek országos szövetsége sorozza gondjai
közé az iparpártolás ügyét. Külön szakosztályt
letesített evégre. Nem r a j t a múlik, ha nem
tapasztalhatunk közérdeklődést. Pedig föltétlen
szükség van reá. Csupán az ez irányban mozgó
közérdeklődés enyhítheti a köznyomort, erősítheti
a magyar állam anyagi és erkölcsi érdekeit; teheti
függetlenné és naggyá hazánkat. Németországban
csaknem megszűnt a kivándorlás, mióta keresethez j u t o t t a k a munkáskezek. Hasonló fordulatra
számíthatunk iparunk hathatós támogatása esetén.
De arra is számíthatunk, hogy végre-valahára
vége szakad annak a hirhedt magyar iparnak,
mely szégyent hoz a világ szemében a magyar
névre. Ez az a rabszolgakereskedés, mely méltán
felháborít minden jóérzésű magyar embert.
Magától értetődik, hogy a külső országokkal
való kereskedelmi forgalom kedvezőbb képet
nyer, ha megbecsüljük azt, ami a mienk. 1907-ben
nem kevesebb', miut 1 6 0 0 millió koronát fizettük
idegen árúcikkekórt. Ebből 1 1 0 1 millió korona
egyéni szükségletek fedezésére ment. A főösszeg
Vä-at textil-árúkra költjük. Szomorúan érdekes,
hogy ezen a mi áldott j ó földünkön, mely nyersárúkban bővelkedik, textil-szükségleteinek csupán
Vs-ét fedezzük ittíion, 3 2 . 0 0 0 munkást foglalkoztatva. Valóságos bűn drága pénzen venni
idegentől, amihez könnyen juthatnánk a magunk
portáján. Részletes statisztikai adatokkal igazolja
a felolvasó, hogy valóságos adófizetői vagyunk a
külföldnek, kivált Ausztriának. Még olyan asszony
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is akad, ki külföldön takaríttatja fehérneműjét.
Bezzeg a külföldiek másképen bánnak velünk. A
csehek pl. hitet tesznek reá, hogy nem használják
a magyar lisztet. Ha a csehek példáját követnők,
vagyonra és tekintélyre tehetnének szert az
iparosok s magához vonzaná a fiatalságot az
ipari szakiskola. Vigyük be
köznevelő-rendszerünkbe az iparpártolás szellemét. Tegye meg
minden magyarember kötelességét, mert ezzel
tartozik önmagának, nemzetének és hazájának.
Az előkelő nagyközönség zajosan megtapsolta
a meleg és okos szavakat. A magyar vallás- és
közoktatásügyi miniszter neje is, Apponyi Albertné
grófné, magyar hévvel tapsolt a magyar iparpártolás hazafias eszméjének.
H.

— Rauschburg Pál dr. budapesti idegOl'YOSnak a budapesti egyetemen az orvosi
p szichológiából egy etemi magántanárrá történt képesítését a közokt. miniszter tudomásul vette s őt
ebben a minőségében megerősítette. Ranschburg
Pálnak egyetemi magántanárrá történt képesítéséről örömmel adunk hírt, mert ez a kitüntetés
az egész világon elismert nevű tudósunkat érte,
aki a kísérleti lélektan ós neveléstudomány művelése körül mind hazánkban, mind a külföldön
elévülhetetlen érdemeket szerzett. Az ő nevéhez
fűződik a hasonnemű és különnemű érzetek és
képzetek törvényének megállapítása, amely a
lélektanban alapvető fontosságú. 0 találta fel a
róla elnevezett emlékezetmérőt, amely mindenütt
el van terjedve s amelynek rendszeréből az emlékezetmérők egész sorozata fejlődött ki. 0 alapította meg Magyarországon az első önálló lélektani
laboratóriumot a budapesti egyetem orvosi karán,
majd később egy másikat, az áll. gyógypedagógiai
intézetekkel kapcsolatosan. 0 a megalapítója
hazánkban a kísérleti gyermektanulmányozásnak
és pedagógiának. Ezen a réven Ranschburgot belső
kapcsok fűzik a pedagógiai s különösen az el. isk.
tanítói karhoz. 0 a vezetője a Magyar Gyermektanulmányi Társaság kísérleti osztályának, amelynek tagjai kevés kivétellel el. isk. tanítók. A
gyermektanulmányozásnak egyik legkiválóbb művelője hazánkban. A gyermekek számolóképességéről és a tanulásról végzett tanulmányai alapvető fontosságúak a külföldi s hazai pedagógiai
irodalomban. Legkiválóbb alkotása „A gyermeki
elmé"-ről írott nagy műve, amelyben a normális
és abnormis gyermekről s fejlődésükről szóló
vizsgálatokat foglalja össze, nagy és biztos tudással. Örömmel üdvözöljük az egyetem
tanári
katedráján, amelynek díszére válik.
— D o k t o r - t a n í t ó . Harminckét embert avatott doktorrá f. hó 11-én a budapesti tudományegyetem. Doktorrá avattak egy tanítót is ,Krissán
Gábor nagyváradi áll. isk. tanítót. Ez az ambiciózus doktor-tanító 14 évi szolgálatának második
felében megszerezte az érettségi bizonyítványt.
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Majd, időközben szépen szaporodott családja körében a jogi tanulmányokhoz fogott. Öt évi nehéz
munka után most államtudományi doktorrá avatták. Tanulmányai alatt nemhogy elhanyagolta
volna hivatalát, de működéséért miniszteri elismerésben és jutalomban is részesült.

— Az Apponyi Albert gróf és Tóth János
a l a p í t v á n y r a Maxim János uzdiszentpéteri gör.
kath. tanító 2 koronát küldött hozzánk. E l j u t tattuk Nagy Lajos ig.-tanító úrhoz, a gyűjtőbizottság pénztárosához, Veszprémbe.
— J u b i l e u m . Szép ünnepélyt rendezett a
Brassóvármegyei
Tanítóegyesületnek
hétfalusi
járásköre és az áll. elemi iskola gondnoksága
Tatrangon, Tóth
András tatrangi áll. iskolai
igazgató, járásköri elnök és tanítóegyesületi
pénztárosnak november 30-án, 25 éves tanítói
működése alkalmából. A jubilánst a kir. tanfelügyelőség és a Tanítóegyes, nevében dr. Pintér
Gábor kir. tanfelügyelő üdvözölte s átadta a
kollégák és jóbarátok szép ajándékát, egy arany
pecsétgyűrűt. Szép beszédben köszöntötte továbbá
Szórády Lajos alesperes, gondnoksági elnök és
egy V-ik osztályos leányka, ki az iskolásgyermekek szeretete jeléül egy gyönyörű virágbokrétát
n y ú j t o t t át. Az ünnepség utáni ebéden az ünneplő társaság a jubilánst több pohárköszöntőben
éltette, egyszersmind névnapja alkalmából is.

— Hírek Fogarasból. A kir. tanfelügyelőnek
a vármegyei közigazgatási bizottság december havi
rendes ülésén t e t t jelentése szerint az elmúlt
november hó folyamán a vármegyebeli összes népoktatási intézetek zavartalanul működtek; a gör.
kel. el. isk. tanítók Fogarason, Alsóporumbákon
és Zernesten november 14 — 15-én gyűléseket
tartottak. Az illetékes esperesek mulasztása folytán a gyűlések egyikén sem vehetett részt, sem
pedig helyettesítéséről nem gondoskodhatott, miért
is ez ügyben a miniszterhez előterjesztést t e t t .
Kramp György fogarasi ág. h. ev, el. isk. tanítót
48 évi buzgó munkásság u t á n történt nyugalomba vonulása alkalmából a miniszter elismerőlevéllel t ü n t e t t e ki. A miniszter helybenhagyta
Flukuss Fiion űjsinkai gör. kel., Krisán Euszták
és Popp János ósinkai gör. kath. el. isk. tanítókra
vonatkozóan hozott fegyelmi ítéleteket. Az elmúlt
hó folyamán hat tanító részére összesen 3 2 0 0
korona államsegély utalványoztatott. Meglátogatott
9 iskolát 14 tanteremmel s a meg nem felelő
iskolákra és azok tanítóira vonatkozólag egyidejűleg külön-külön megteszi előterjesztéseit. A vármegyei közigazgatási bizottság a kir. tanfelügyelő
előterjesztéseire : az alsóporumbáki, a felsőporumbák-nyugatrészi, a lucai, a persányi és a szerátai
gör. kel. el. iskoláknak megintése és az iskolák
tanítóinak a magyar nyelv sikertelen tanítása
miatt fegyelmi alá való vonása iránt a minisz-
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terhez javaslatot tett s egyúttal utasította az
illetékes járási főszolgabírákat, hogy a rendőri és
közegészségügyi szempontból közveszélyesnek látszó
ez iskolákat a tisztiorvossal együttesen hatóságilag vizsgálják meg és a szükséghez m é r t e n a
helyszínen nyomban intézkedjenek. Megsemmisítette a magyarul nem tudó lakosoknak az ótoháni
községi iskolaszékbe tagokul történt megválasztását; megerősítésre ajánlotta Snciu Miklósnak
az államsegélyes sebesi gör. kath. el. iskolához
•tanítóul történt megválasztását. Ugyanekkor a
fegyelmi válssztmány Bajlivin János újsinkai gör.
kel. isk. tanítónak az 1907. évi XXVII. t. c. 28.
§-a alapján a nyugdíjaztatása szükségét állapította
meg, miután a fegyelmi eljárás során beigazolást
nyert, hogy nevezett tanító a magyar nyelvet
nem bírja oktató képességgel.
— T a n í t ó k n é v m a g y a r o s í t á s a . November
hóban belügyminiszteri engedelemmel a következő
tanítók magyarosították meg nevüket: Hanl
Antal, budapesti lakos, tanító Háros-ra;
Fein
Elvira Mária pusztatenyői tanítónő Keresztéig-re ;
Hahn Ilka (Ilona) tanítónő, budapesti lakos,
Illés-re és Hándel Sendel (Zsenka) aradi tanítónő
Horvátra..
— I f j ú s á g i e g y e s ü l e t . Bácsordason j a n u á r
10-én megalakult az ifjúsági egyesület 10 alapító,
42 pártoló és 35 rendes taggal. Az alapszabályokat a közokt. miniszter jóváhagyta. Az egyesület f. hó 4-én tartotta végleges alakuló- és első
közgyűlését. A jóváhagyott alapszabályok felolvasása u t á n következők választattak meg tisztviselőkké : igazgató lett Steiner Ferenc tanító,
elnök Hutterer
József, alelnökké
Schvarcvülder
István, jegyző Felder József tanító, pénztárnok
Hutterer György, karmester Saaghy Sándor tanító,
könyvtáros Baumann
Kálmán.
— H a l á l o z á s o k . Kurz Sámuel el. isk. nyűg.
tanító elhunyt Budapesten. — Franz János, a
mokrini közs. isk. igazgatója, elhunyt. Áldás
emlékükre!

Szerkesztői üzenetek.
K. E. (Az őhaj.) Közölhetetlen. — B. Á. (Gondolj
rám.) Tehetségre valló vers, csak ritmusbeli döccenései
teszik közlésre alkalmatlanná. — Jíevelö. (Karácsony
és az isicolák kötelességei.) Igen helyes, amit javasol,
hogy t. i. a tanítók a jó könyvekre hívják fel a szülők
és gyermekek figyelmét, a cikket azonban nem közölhetjük, mert a szerkesztő személyét, illetőleg egyik
könyvét előtérbe állítja. Egyébként ma már — legalább az áll. iskoláknál —- bőven el vannak látva jó
könyvekkel a gyermekek s a tanítónak is meg van
könnyítve a dolga: elolvashatja e könyveket s ajánlhatja külön megvételre a legjobbakat. — K. (Új
iskolák.) Az ú j év elején jön. — K. (Kemény szívek
novellái.) Gyenge dolgok. Nem tanácsoljuk, hogy
könyvalakban kiadja. — B. (Az új fűtő.) A téma nem
elég érdekes. — M. (Ünnepi gondolatok.) Sok jó gondolat, sok jó kép az elmélkedésben, de hatásukat
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szörnyen zavarja a dagályos stílus. Törekedjék egyszerűségre s akkor szívesen látjuk. — V. (Régi időkből.)
A karácsonyi szám sem nagyobb a rendesnél. De nincs
is erre szükuég. Meg vagyunk elégedve, ha a tanítóság felerésze elolvassa a lapot mai terjedelmében.
Szóval: kívánságát, sajnálatunkra, nem teljesíthetjük.—
S. (Szeged.) Forduljon a „Világosság"-nyomdához
(Budapest), ott bizonyosan tudják, hogy a kérdezett
hol él s mi a foglalkozása. — P . (Finale.) Sikerült
vers. — Ny. (Vers és próza.) Örülünk, hogy tanácsunkat mpgfogadta. A fejlődése kétségtelen. Versei közt
a Vallomás és Ne félj című közlésre érdemesek. A
prózája még nagyon a kezdőre vall. A hatvanashetvenes évekbeli érzelgős falusi rajzokra emlékeztet.
Jobb mintát keressen. — L. (A tanító, mint népiskolája
tanszerkészítője.) Megfelelő fésüléssel — amit mindjárt
a címen kell kezdeni — alkalmilag közöljük. —
Kíváncsi. A népszokások ismertetésére külön folyóiratot ad ki a Magyar Néprajzi Társaság. Címe: Ethnografia. Tessék a cikket oda küldeni. — Sz. (A növények életműködéséről.) Közöljük. — A haszontalan
ember. Pompás rajz. A másik dologról majd levélben.—
K. (Fibisi látogatás.) Igazán talpraesett cikkecske. Rajta
leszünk, hogy mielőbb sorra kerüljön. — Kismarton.
Ha élünk még akkor, fölelevenítjük a nagyérdemű
ember emlékét. — Omega. A cikk jön, a verssel lekésett. — P. Zs. A. A mostani szerencsétlen helyzetben, sajnálatunkra, semmit sem tehetünk. Nincs
más mód: várja az idők javulását. — Gergely. (Egy
könyv olvasása közben.) Közöljük. — B. szőlő. Annak
nincs értelme, hogy minden egyes felolvasásról most
tudomást vegyünk. Majd az Iskolán Kívüli Közoktatás
mellékleten mindazok, kik t'elolva9Óciklusokat rendeztek, számoljanak be az egészről, egyszerre. — E. (Visszhangok.) Sajnáljuk, hogy már ebben az évben nem
közölhetjük. De a jó mindig jó. — Pancsova. Megsürgettük a felolvasókönyv küldését. — V. B. (Jalalmam
stb.) Dilettánsversek. — Bosporus. Közölhetetlen. —
S. M. (Stibor vajda stb.) Elég jó rímek, de költészet
híján.
M. A. (Betfalu réme.) Nem közölhető. —
B. M. (Megfagyott gyermek.) Rossz, felhígított utánzása Eötvös közismert, hasonló című költeményének. —
P. J. (Egy tanítónőnek.) Van benne valami hangulat,
de a mi mértékünket nem üti meg. — S. F. (Tűnődés.)
Intelligens dilettáns munkája. — Kezdő. Jő iskolai
dolgozat. — Nemo. Ügyesen van megírva, de ez a
tipus nagyon elcsépelt már, új színt nem tud neki
adni. — Idegenajka. Versei nyelvileg hibátlanok, ami
igazán nagy szó. A forma nehézségeit azonban még
nem tudja leküzdeni. Hogy ez fog-e valaha sikerülni,
nehéz volna megjósolni. Igyekezete mindenképen
dicséretreméltó.— V.J. (A régi zongora.) Sorát ejtjük.—
Gy. S, A Karácsonyest sorra kerül. — P. J. (Egy
leányhoz stb.) Sem időnk, sem terünk, hogy egyszerre
tizenegy, nem is épen kurta versről részletes "bírálatot
mondjunk. Akad köztük egy-két jobb (pl. a Zongora)
és még több nagyon gyenge. A mi mértékünket a
jobbak sem ütik meg. — A zászló. Naiv, romantikus
történet, hosszú lére eresztve. — K. A. (Tanítottam
stb.) Sajnálatunkra, nem használhatjuk.

T a r t a l o m : Nemzetiségi kultúra. (— r.) — Anyák
és csecsemők otthona. Lakatos Lajos. — Érdekes
asszonyok. Dánielné Lengyel Laura. — A gyermek
egyénisége és a középiskola. Havas Irma. — Könyvesház. — A magyar orsz. testnevelési kongresszus.
Bognár Károly. — Tanítók tanácsadója. — Szépirodalom : Isten. Szabolcska Mihály. — Karácsonyi ének.
Benedek Elek. — Karácsony estén. Nil. — Halvány
csillagok. Balogh János. — Karácsonyi hangulatok.
Vértesy Gyula. — Irodalom és művészet. Sz. B. —
Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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Iskolai Dalgyűjtemény.
Szerkesztik: HACKL N. LAJOS és SZTANKÓ BÉLA.

Csillagok, csillagok . . .
(Pásztorének.)
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2. Jézus ágyán nincsen paplan,
Megfázik a kis ártatlan;
A szemei könnyedeznek,
A könnyei esedeznek.
(Sárospatak, 1886.)
Felelős szerkesztő: B e n e d e k
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.

Elek.

Budapest, 1909 december

X L n . é v f o l y a m . 52. s z á m .

30.

NÉPTANÍTOK LAPJA.
K I A D J A A VATiTIÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M .

Megjelenik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csütörtökön (este).
M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarorszagi népoktatási
Intézet, t e h á t az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári
Iskolák és tanítóképző - intézetek egy p é l d á n y b a n i n g j e n .
A l a p megküldése i r á n t i folyamodványok az iskola létezését
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott
községi elöljáróság! bizonyítvánnyal együtt, a
„Néptanítók
L a p j a " szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az u t o l s ó pósta világosan kiírandó.
SZERKESZTŐSÉG:
BUDAPEST, TILI. K E B . , BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM.
Kéziratokat n e m

Előfizetési á r i Egy évre 10 korona, félévre 5 korona,
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb
időre előfizetést n e m fogadunk eL — Az előfizetési pénzek t
kladóliiTataiba k ü l d e n d ő k .
A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l minden egyes szóért, m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily
módon m i n d e n k i által kiszámítható h i r d e t é s i díj e l ő r e k ü l d e n d ő
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egcsz oldal egy hetvenketted r é s z é t
tevő petit nyomású és egyliasábú sora 1 korona. Ezek a d í j a k is
előre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők.
KIADÓHIVATAL:
MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉR 8.
aduiils vissza..

A N&ptanítóh Lapja e számának megjelenésével egyidőben a nemzeti kormány talán megszabadul kínos, j»eg nem érdemelt helyzetéből s helyét új kormány
foglalja el. E pillanatban* —Jpfeember 26-án este — csak az bizonyos, hogy
Őfelsége a király Lukács László jfráfeságos belső titkos tanácsos urat mint deszignált
miniszterelnököt megbízta a tóitok vezéreivel való tárgyalással s eredményes
tárgyalás esetén kabinetajakmssal. Megtörténhetik tehát, hogy a tárgyalás
áthúzódik az új esztendőbe s tI nemzeti kormány — akarata ellenére is —
kénytelen lesz ex-lexben végezni az ország dolgát. Ebben az esetben a Néptanítók
Lapja újévkor nem jelen mer/, mivelhogy Apponyi miniszter úr — amint azt velem
december 23-án közié — e lap költségeit is ama költségek közé sorozta,
melyeket indemnitás, illetőleg megszavazott költségvetés nélkül — az alkotmányosság
szigorú szemmeltartásával — -nemutalványozhat. A miniszter úr, természetesen, nemcsak
reméli, de igaz szívvel "kívánja is, hogy az alkotmányosság parancsolta intézkedése
fölöslegessé váljon; reméli, hogy mire az újesztendő beköszönt, lesz új kormány
is, lesz indemnitás is, s a Néptanítók Lapja szünetelés nélkül haladhat tovább.
Két eset lehetséges t e h á t : ex-lex esetén szünetel a lap, vagy idejében lesz
új kormány s így a szünetelésre nem lesz ok. Akármelyik eset következzék, a
magam részéről csak ismételhetem ezévi július elsején, a kabinet első lemondásakor tett nyilatkozatomat: a megtisztelő megbízást, mit e lap szerkesztésére
Apponyi Albert kezéből vettem, az ő kezébe adom vissza. Eszerint az én nevemet
ezen a lapon az új esztendőben csak az esetben találná az olvasó, ha Apponyi
az új kormánynak tagja lenne, illetőleg abban tárcát vállalna. Mivelhogy pedig
ez szinte kizártnak tekinthető, a lap és t. olvasói iránt tartozó kötelességet véltem
teljesíteni, midőn megkértem Petróczi István és Molnár Lajos dr. szolgálatra berendelt
tanfelügyelő urakat, kik mindig hűséges munkatársaim voltak: folytassák e lap
szerkesztését, nehogy az egy hétre is gazdátlanul maradjon. Ok ezt szívesen megígérték s így lehetővé tették nekem, hogy vezéremmel egyidőben távozhassam,
amiért e helyen is hálás köszönetet mondok nekik.
A fogyatkozásokért szíves elnézést kérek t. olvasóimtól. Kérem, tartsanak
meg jóemlékezetükben.
Budapest, 1909 karácsony ünnepén.
ÁLL. K f i M m m m S z i W E r n m ^
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Az esztendő végén.
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ország nagy része az évekig tartó abszolutizmus után megkönnyebülten üdvö(N.) Kínos bizonytalanságban ós nyugzölt. A német tanítóság diadal fc aratott
talanító várakozásban telt el az esza franciák felett s megvetette alapját
tendő. Remények és ideálok sorvadtak
a német világuralomnak. A magyar
el, ábrándok foszlottak szót, sőt mintha
tanítóság diadalt aratott, mikor a nemmegingott volna a törvény erejébe vetett
zet a kétkedőket, az ingadozókat, a
hit is. Rémítő pusztítást vitt végbe
megelégedetteket elsöpörte, hogy heanyagiakban és erkölcsiekben ez az
lyükre azokat küldje, kik a nemzeti
esztendő. Mindnyájan érezzük, hogy ez
akaratot képviselik.
a függő állapot már nem tarthat sokáig,
A nemzet nem érte el célját. Kínos
mert az állami rend felborulásának kelválság lett a következmény. De fel kell
lene nyomában következnie.
A felszínesen ítélkezők Széchenyi és jegyeznünk, hogy nagy erő van a maKossuth politikájának sikertelenségéről gyar iskolában. A szomorú napokban
beszélnek. Azt hirdetik, hogy azoknak van ebben vigasztalás is. Talán hamaaz intézkedéseknek, melyet a gazdaságilag rosan elérkezik annak az ideje, hogy
erős Magyarország megteremtésére irá- az erkölcsi erőhöz anyagiak is fognak
nyulnak, útjába áll a monarchia másik járulni s akkor már nem akadályozfele, Kossuth radikális politikájának ér- hatja meg a monarchia másik állama
vényesítéséhez pedig nincs elég erőnk. diadalunkat.
Ez okozza azt a fásultságot, azt a kiA hosszú válság ideje alatt sok erábrándulást, mely a magyar közéletet kölcsi és anyagi erő veszett el. Ezt
az utóbbi hónapokban jellemezte.
szomorúan állapíthatjuk meg, de nem
Mi meglátjuk a vigasztaló vonást is kell miatta kétségbeesnünk. A magyar
ebben a válságos helyzetben. Látjuk iskola már neveli az utánunk jövő nemmagunk előtt azokat az alkotásokat, zedéket, mely a fáradtakat pihentekmelyekből a nemzet erőt merített s kel, a kiábrándultakat lelkesedőkkel
erőt fog meríteni a küzdelemhez. Tompa fogja pótolni. A régiek csodás teremtaz elnyomatás nehéz éveiben a terebélyes ményekről meséltek gyermekeiknek. Tenagy fának viharral való birkózásában a remtményekről, melyeket nem lehetett
nemzet sorsát látta megtestesítve. Mi megsebezni vagy elpusztítani. Testüket
látjuk ennek a terebélyes, nagy fának nem fogta a fegyver, levágott tagjaik
hatalmas gyökereit is, melyek nemcsak helyébe újak nőttek, hogy ellenfeleikodaszegezik a földhöz, hanem táplálé- nek sikertelenül kellett visszavonulniok
kot is szállítanak neki. E gyökerek, e vagy ott kellett veszniök. Ilyen megtáplálékot adó gyökerek között első dönthetetlen és legyőzhetetlen teremthelyen kell említenünk az iskolát. A mény a történeti múlttal és intézménemzeti eszme térfoglalása, a feltámadt nyekkel felfegyverzett nemzet. Ellenfelei
kívánságok és vágyak a magyar tanító- ideig-óráig diadalt arathatnak, de intézság nevelésének következményei. Ne kedéseik kártyavárakként omlanak össze
gondoljuk, hogy a véletlen műve az azon a területen, melyet egy másik faj
évszázados nemzeti követelések ú j erő- a vérével és alkotásaival már birtokába
vel való feltámadása. A magyar tanító- vett. A szerencsétlen lengyel nemzetság működése hozta meg gyümölcseit, nek már régen elvették függetlenségét,
a már nemzeti szellemben nevelt ifjú- de a nemzet él, irodalma, művészete
ság elfoglalta minden téren az őt meg- van s nem is fog eltűnni a fajok soráillető helyet s már elégedetlen volt ból. Pedig három hatalom nehezedett
azokkal az intézményekkel, melyeket az rá a szerencsétlen országra.
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A magyar tanítóság nem vívta ki a
legújabb nemzeti küzdelemben a diadalt.
A közérzést, a vágyakat megteremtette,
mielőtt erőnk lett volna őket érvényesíteni. De az elvesztett erkölcsi tőke
helyett újat termel s talán nemsokára
nagyobb erővel, kitartással és egyetértéssel küzdhetünk céljainkért.
Az elmúlt nehéz esztendőkben már
megmutatta az iskola, m e g m u t a t t á k a
kultúrának többi várai is, hogy dacolnak a hatalom birtokosaival szemben.
Folytatják munkájukat úgy, mintha a
legalkotmányosabb kormány uralkodnék.
Folytatni fogják ezután is.
Egy angol regényírónak van egy
fantasztikus regénye. Mars-lakók jönnek le a földre, hogy elfoglalják ezt a
területet a maguk számára. Föl vannak
fegyverezve a legcsodálatosabb gépekkel és fegyverekkel. Amerre mennek,
tömegek és városok pusztulnak. Egy
nap azonban nagy csendességre ébrednek a pincékben rejtőzködő emberek.
Mikor félénken előkerülnek, halva találják ellenségeiket. Megbirkóztak ők mindennel és mindenkivel, de nem t u d t a k
diadalmasan ellenállani a föld millió
bacillusának. Értékes gondolat. Őseink
mérhetetlen szenvedés és fájdalom árán
meghódították számunkra a földet, az ő
szenvedésük következménye, hogy testünk ellenállóbb a betegségekkel szemben. Idegen föld szülötte áldozatul esik
nekik.
Ez a kép, ez a gondolat adhat vigasztalást a legfásultabbaknak is. A magyar
föld is telve van olyan erőkkel, melyek
fiait védelmezik, ellenségeit elpusztítják.
— Pozsony vármegye törvényhatósága a
t a n í t ó k é r t . Pozsony vármegye törvényhatósági
bizottsága f. hó 20-án t a r t o t t közgyűlésén a
Nagyszombatvidéki róm. kath. népnevelők egye
sületének kérelmére és Bocz Árpád egyes, elnök,
vármegyebizottsági tag felszólalására egyhangúlag
elhatározta, hogy a tanítók félárú vasúti igazolványa tárgyában felirattal j á r u l a kormányhoz,
országgyűléshez és a mozgalom támogatására a
társtörvényhatóságokat is felkéri.
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Konzekvencia.
írta: Mihály

Ferenc.

A nagyszebeni gör. kel. román egyházi kongresszusnak az állami iskolai hittantanításra
vonatkozó ismert nyelvrendelettel szemben tanúsított renitens viselkedése intelem volt arra,
hogy abból a konzekvenciát levonni el ne
mulasszuk
Az 1868. évi XXXVIII. és 1876. évi XXVIII.
t.-c. alkotói a magyar haza területén levő, törvényesen bevett egyházakat a népnevelésnél a
legszélesebb körű jogokkal ruházták föl; de
ugyanekkor nem gondoskodtak a kötelességeknek is az egész vonalon való precizírozásáról.
A népoktatás közvetlen faktorai: a néptanító
és a pap.
Népoktatási törvényeink a néptanító kiképzését, nevelését a tanílóképzőkben állami
főfelügyelet alá helyezik. A papokat képző
szemináriumokra, hol a felekezeti elemi népiskolák igazgatóit, az iskolaszékek elnökeit, tehát
e népiskolák irányítóit nevelik, az állami főfelügyeletet ki nem terjesztették. Már pedig a
tények igazolása szerint a magyar állam polgárainak nevelésére jogokat csak azoknak volna
szabad adni, akikkel szemben az állam arra
nézve, hogy a nyert jogokkal visszaélni nem
fognak, már előre kellő biztosítékot nyert.
Az 1876. évi XXVIII. t.-c. 9. § a a felekezeti
iskolákat az illető hitközség helyi hatóságának
ellenőrző felügyelete alá helyezte. A hitközség
iskolaszéket választ. Az illetékes lelkész ennek
hivatalból tagja. Ámde a hitközségi képviselőtestület legtekintélyesebb tagja rendszerint a
pap, — és ennek így is kell lennie — kit ezért
az iskolaszék elnökének választanak meg. Az
egyházi főhatóság ezenfelül a lelkészt iskolai
igazgatónak tekinti. Ezzel a felekezeti népiskola
sorsa a lelkész kezébe tétetett.
Az 1868. évi X X X V m . t.-e. 25.§-ának második
pontja még a teljesen községi pénztárból fenntartott felekezeti jellegű iskolát is az egyházi
elöljáróság ellenőrző felügyelete alá helyezi.
így áll a felekezetek lelkészeinek törvényes
beavatkozási joga állampolgáraink nevelésénél
a felekezeti iskolákban, és mindjárt hozzátehetjük, hogy e jognak feléledését megtalálhatjuk az állami iskolákban is. Az 1909. évi
április hó 30-án 53.000. vkm. számú rendelettel
kiadott „Gondnoksági Utasítás" 9. § ának b)
pontja az állami iskolával ellátott községekben
minden törvényesen bevett hitfelekezet egy lelkészét, ha híveinek száma a község lakosainak
5Vo át meghaladja, az állami iskola gondokságának hivatalból tagjává teszi.
Isten fölszentelt szolgáit a magyar állam
52*
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polgárainak vallásos és hazafias nevelése érdekében ilyen nagyhatású jogkörrel felruházni még
gondolatnak is fölemelő. Az egyházak nagyobb
része az államtól nyert jogait a magyar haza
mérhetetlen javára és boldogítására kifejtett
nemes versenyben áldásthozóan érvényesítette.
Ezt honorálta a magyar nemzeti kormány a
lelkészeknek az állami iskolai gondnokságokba
való bevonásával is. A törvényeknek és törvényes intézkedésnek intenciói helyesek, igazságosak és hazafiasak is, mert — szükség
esetén — a megtorló eljárást is megszabják,
de egyben hiányosak.
Tudhatjuk, hogy mily érzelmek honolhatnak
ama lelkészekben, kik az állam hivatalos magyar
nyelvétől irtóznak és mily kezekbe helyezik
törvényeink ezeknél a magyar állam „szilárd
megalapozását". Ugyanazért a törvényhozó
országgyűlés ahogyan meg tudta adni annak
idején a jogokat, épen úgy tudta — a nemzeti
kormány alatt — a magyar állam nyelvének
és szoros érdekeinek megvédésére az 1907. évi
népoktatási új törvényt is úgy megalkotni, hogy
ahol a magyar állammal szemben a kötelességek
szünetelnek, ott a jogok is megszüntessenek.
Az 1907. évi XXVIL t.-c. 22,, 24., 25., 26., 27.
stb. §-ai megállapították a védelmi és megtorló pontokat, de arra nézve nem intézkedtek,
hogy a védelemre és megtorlásra csak épen
kivételesen legyen szükségünk. A hézag a
szemináriumi nevelés szellemének állami ellenőrzésnélküliségében mutatkozik. Ahhoz, hogy
valamely egyházi hatóság, illetve az ezt alkotó
papság az állam törvényeivel és érdekeivel összeütközésbe ne jöjjön, első követelménynek találom
az érdekelt szemináriumok szellemének állami
ellenőrzését és az ott folyó nevelés gyakori,
éber megfigyelését.
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nevelést eszközlő közpályájukra
népoktatási
törvényeink szellemében tökéletesen kiképezzék.
A nagyszebeni esetből vonjuk le a konzekvenciát.

Lapszemle.
(Elődeink nevelő-felfogása. — Gyermekkínzás. —
A nevelő-tudás. — A nevelés nemzeti jellege. —
Tolvajvilág egy osztályban. — Ki a jó tanító ? —
Nőnevelés. — Ifjúsági egyesületek elfajulása. — Ifjúsági oívasmány.)

Gyönge lábon áll nálunk a történelmi szellem.
Még azok is, akiknek érdeklődniük kell multunk
eseményei és alakjai iránt, leginkább holmi komplikációkat forgatnak és alig gondolnak az eredeti
kútfőkkel. A nevelés terén sincs máskép. Bújjuk
az urizáló paragrafusokat, de alig vetünk ügyet
erkölcsi és szellemi életfejlődésükre, vagyis történelmi előzményeikre. Pedig ugyan jó szolgálatot
i tenne akárhányszor egy hátravetett tekintet. Köuynyebben tájékoztatna bennünket a követendő helyes
j ú t r a nézve, mint egész halom paragrafus. 1791-ben
:
az országgyűlés egy bizottsága foglalkozott a közi nevelés egyetemes elveinek rendezésével és 13
pontba foglalta össze működésének eredményét.
Később, 1827-ben egy újabb országos bizottság
szintén elfogadta e pontokat s azokat törvénybe
kívánta iktatni. E javaslatból nem lett törvény;
negyedik pontjának utolsóelőtti szakasza a következő : „Általában pedig a köznevelésben az általános eljárás követendő, hogy ez a szabad, sajátos
alkotmányának örvendő nemzet ugyancsak nemes
és ne szolgai nevelésben részesüljön s inkább a
becsületérzés által vezettessék, semmint a büntetés félelme által." (Magyar Középiskola, II. évf.,
7. sz. Lám Frigyes cikke.) Ha ez az elv vezetne
iskoláinkban, szedhetne-e annyi áldozatot a nemzetHa valamely szemináriumból a magyar nem- i köziség betegsége ? A becsületérzéssel meg épen
zet és nyelv szeretetének érzése nélkül lép ki furcsán állunk. Lépten-nyomon süvít felénk a
magasztos közpályájára a lelkész, hogy állam- vásári zsivajból a becsületre való fogadkozás. Ma
polgárainak nevelésénél irányt szabjon, ellen- csak a haszon j á r j a . Vadul hajszolja kicsinye és
őrködést gyakoroljon és azt a szemináriumot nagyja. „A szülők gyakran 6 — 7 éves korban,
az államhatalom ezután is figyelmen kívül vagy még előbb is munkába állásra szorítják gyerhagyja, akkor már az 1907. évi XXVII. t.-c. 17. meküket." Ez az eljárás ú t j á t vágja minden jó
§-ára való tekintettel is nagyon természetesnek nevelésnek. Tág k a p u t nyit azonban a rossz nevetaláljuk, hogy az ilyen nevelést nyert lelkészek- lésnek. Kidobja a gyermeket a burjános utcára,
nek a törvényekkel való összeütközése el nem vagy abba a műhelybe, melynek levegőjét megfertőztetik durva lelkek. Sötét képet rajzol e
fog maradni.
szomorú állapotról Chyzer Béla dr. „A gyermekAz állam legbensőbb érdeke szempontjából,
munka Magyarországon" című könyvében. Heller
de egyszersmind a célt tévesztett nevelés miatti
Farkas ismerteti a Magyar Társadalomtudományi
számos papi exisztencia összeroppanásának elSzemle 8. számában. A gyermekmunka némely
kerülése végett is, amint ellenőriztetjük a tanítóf a j t á j a könnyűnek látszik, de nem az. A t e j ,
képzőket, úgy — de még ta'án fokozottabb
süteménykihordás, a terményeknek piacra szállímértékben — állami főellenőrzés alá kell venni
tása stb. koránkeléssel jár. Más fajták megint
a kifogás alá eső szemináriumokat is, hogy
későnfekvéssel. Ezek mind a fejlődés egyik legazok nagy hivatásra induló növendékeiket ne
fontosabb föltételét, az alvást vonják el a gyer-
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mektől. Ha már a könnyű munka is árt a gyermeknek, mily káros az a munka, mely a felnőtt
fizikai erejét is kimeríti. A sütőiparban pl. előfordul, bogy 1 2 — 1 4 , sőt 16 — 18 óráig egyfolytában tart a foglalkoztatás. A cipésziparban reggel
5 órától este 11 óráig, sürgős megrendelések
alkalmával éjjel 2 — 3 óráig is tart a munkaidő,
mely a tanoncra nézve még hosszabb, mint a
segéd számára, mert neki kell rendesen a műhely
takarítását is végezni. Egyenesen hajmeresztő az
az adat, melyet egy malomra vonatkozólag közöl
a szerző, hol a munkaidő gyermekek számára is
36 óra volt „Éjjeli munkát találunk gyermekek
alkalmazásával a cukorgyárakban, vashengerelő-,
bádogedény- és üveggyárakban, valamint több
malomban is."
Itt ós ezek részesülnek nemzeti nevelésben és
lehet-e szó becsületérzésről? Megengedjük, hogy
tudásban öregbednek a fiatalok, de ez nem az
igazi tudás. „Csak az a tudás értékes, amely felvilágosodottabbakká tesz bennünket, értelmünket
gyarapítja, erkölcsiségünket
javítja."
Ez nem
valami újszülött, gyermeteg elvecske, hanem szinte
belekopaszodott, annyira bölcs. Még Montaigne
szerkesztette meg a XVI. században. (Magyar
Pedagógia, 6 — 7 . sz.) Az erkölcsiség fogalma
csupán talmi, ha nem tartalmazza a hazafia-ság
elemét. Az erkölcstani gondolat a nevelés gerince.
Hogy áll a magyar nevelés nemzeti szempontból?
Gyengén. „Mi magyarok persze a pedagógiánkkal
is csehül vagyunk: a magyar pedagógia csak üres
cím. Önállóságunk ebben sincs: függünk, szolgailag hozzá vagyunk láncolva a német filozófuspedagógusok szekeréhez. Nemzeti, egyéni sajátosságunk egyáltalában nem érvényesül egyetlen
szervezetében sem pedagógiai életünknek s így
a magyar gyermek lelkéből az iskola módszere
és világa még távolabb áll, mint bármely nemzet
gyermekétől, mert más nemzetek pedagógiájában
legalább a nemzeti sajátság az, ami enyhíti a
módszer hibáit és ferdeségeit. Pedig ez óriási
hiba, mondhatni nemzeti szerencsétlenség." Szeretnők, ha megcáfolhatná valaki Nógrády
László
szavait. (A Gyermek, 7 — 9 . sz.) Addig azonban
kénytelenek vagyunk szavazatunkat Nógrádyra
adni.
Hisszük és reméljük, hogy a Magyar Gyermektanulmányi Társaságnak sikerülni fog fölismerni
és megállapítani a magyar jellem nemzeti vonásait.
Hiszen az a dicséretes célja, hogy megrajzolja a
magyar gyermeknek lélektani képét.
Migray
József is ezen iparkodik. (A Gyermek, 7 — 9. sz.)
Elismerésre méltónak t a r t j u k fáradozását, de aligha
nem ragadja el a heve. Alkalmilag s jól jegyezzük meg, karácsony u t á n minden esetre érdekes
előző események következtében közvetlen adatokat
gyűjt növendékeinek tolvajcsínjeiről. írásban gyóntatja meg vagy ötven növendékét. 17-nek a dol-
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gozatát közli. Kettőnek kivételével valamennyi
gyümölcsöt lopott. Mégis feltűnő egy kicsit, hogy
karácsony után, amikor már rég leszüreteltek,
csodás egyformasággal a gyümölcsre gondol az
apróság. Ez a körülmény megrendíti bennünk azt
a hitet, hogy őszinte a kis bűnösök vallomása.
Már pedig, ha nem őszinte, gyermektanulmányi
szempontból értéktelen az adathalmaz. E kívül
erkölcsi tekintetből is aggodalmas az egyöntetűség. A valódi zsiványok annak is szuggerálják a
lopást, kinek eszeágában sem volt. Miért legyenek
különbek nálánál a társai ? Ha eddig elmulasztotta
a lopást, majd kipótolja mulasztását ezután. Hát
csak folyjék serényen a gyermektanulmányi munka,
de csínján, óvatosan.
Varga Lajos a Család és Iskola 15. számában
felsorolja a jó tanító kellékeit. Kilenc pontban
sorolja fel. Egyikében sem találja kifejezetten
szükségesnek, hogy megismerje a tanító tanítványainak lelki világát. Szerinte a magyar nemzeti nevelés szempontjából: „1. Jó tanító az, aki
jól és kifogástalanul nevelve tanít és tanítva
nevelni tud. 2. Aki zenész s mint ilyen, tehetségét ifjúsági egyesület, ifjúsági daloskör szervezése, vezetése és fenntartása körül hasznosan
érvényesíti. 3. Aki a gazdálkodáshoz is ért s az
általa szervezett Községi Gazdakört, Községi Tejszövetkezetet és Hitelszövetkezetet vezeti, irányítja s ezúton a nép jólétét s a közvagyonosodást
előmozdítja. 4. Aki a községi faiskolát mintaszerűen kezeli s a gazdasági ismétlő-iskolai növendékeket a gyümölcsfák szakszerű tenyésztésére
megtanítja. 5. Aki a méhészetet, selyemtermelést,
mint igen fontos nemzetgazdasági ágakat, megkedvelteti s községében meghonosítja. 6. Aki a
községi tűzoltóságot szervezi és vezeti. 7. Aki a
háziiparnak a helyi viszonyoknak megfelelő ágát
megismerteti, a nép közt meghonosítja, kezükbe
keresetforrást ad s jólétüket ezzel is előmozdítja.
8. Aki az elősoroltakon kívül Községi Népkönyvt á r t is szervez s a népnevelés ügyét ezúton is
szolgálja. Önmagát folyton műveli, képezi, tökéletesíti ; szóval, halad a korral és semmi körülmények között el nem marad. 9. Végül, aki a
néppel, amelynek vezetése reá bízatott, mindig
barátságos viszonyban ól, de úgy, hogy ez tanítói
tekintélye rovására ne essék. Épen ezért mindennemű súrlódást kerül." Többet nem kíván.
Varga Lajos nem tesz különbséget férfi- és nőtanító között. Ebből azt szabad következtetnünk,
nem csupán a férfitanítót tartja az iskola vezetésére, igazgatására rátermettnek. Ez természetes.
Nem a tanító neme dönt, hanem egyénisége.
Reméljük, mihamarább rájönnek ez igazságra a
székesfővárosban is. Ma még mereven ragaszkodnak a nő mellőzésének ősi hagyományához. E
hagyomány ellen megindult a mozgalom. A fővárosi
tanítónők indították, de férfikollégáik udvariasan
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támogatják őket. „ A főváros tanintézetei között
76 olyan iskola van, melyeknek jog és következetesség szerint igazgató-tanítónők vezetése alatt
kellene állaniok. (Magyar Népiskola, 45. sz. Martos
Agostné cikke.) Azt nem állítjuk, hogy a nőigazgatók alkalmazása tüstént magasra szökkenti nőnevelésünk színvonalát. Sokkal több kell ehhez.
Az, aminek vezérelve a nőiesség. Azoknak a hölgyeknek a küzdelme, kik mindenáron a nők
jogainak gyarapítását akarják elérni, szerény nézetünk szerint nem egyezik a nőiesség vezérelvével.
„Amennyit nyer a nő a jogokkal a külvilágban,
annyit s még többet veszít a család." (Család és
Iskola, 18. sz. Kovács Dezsőné közlése.) A nőiesség vezérelvéből önként következik, hogy különbséget kell tenni a leányok és fiúk tanításterve
között. „Egyáltahiban nem indokolt a leányoknak
a gramatikát, világtörténelmet, a számtanból a
különféle törteket, a fizikát, természetrajzot, a
polgári jogokat és kötelességeket, sőt még a magyarok történetét sem úgy tanítani, mint a fiúknak." (Népnevelő, 44. sz. Kórődy Miklós fejtegetései.)
A nőiesség elve szerint azonban nem csupán
a tanítási terv tekintetében kell különbséget tenni
a két nem között, hanem minden nevelőérdek és
-intézmény szempontjából is. így a többek között
az ifjúsági egyesületekre nézve is. Hasznosnak és
szükségesnek tartjuk az ifjúsági egyesületet. Ám
jól vigyázzunk, mert ha elfajul, helyrehozhatlan
szerencsétlenséget okozhat. Amerikában már meg
is van a baj. „Az amerikai iskolák szelleme eddig
a szabad demokrácia eszményéből táplálkozott, ezt
a szellemet azonban teljesen illuzóriussá teszik a
görög fraternitások neve alatt felburjánzott ifjúsági egyesületek. Ezeknek bomlasztó hatása az
ifjúi lélekre tapasztalható már minden főiskolában.
Amikor 1908 ban Schneider, a csikágói közoktatási tanács elnöke vizsgálat tárgyává tette ezeket
a szervezeteket, legalább hat esetben állapította
meg, hogy a diák fraternitások helyiségei félvilági
nők összejöveteleinek szolgálnak alkalmul." Egy
amerikai leányegyesületről is olvasunk adatokat,
melyek élesen megvilágítják az ifjúsági egyesületben lábrakapott áldatlan klikkszellemet. (Magyar
Pedagógia, 8. sz. Várnai Sándor közlése.) Az ifjúsági egyesületek kebelében rendszerint könyvtárt
tartanak fenn. Rendjén is van. Csakhogy ez még
könnyebben elfajulhat. Az is igaz, hogy a szervezetlenség és felügyelet hiánya e téren sokkalta
veszedelmesebb. A káros olvasmány lapjainknak
állandó tétele. Elevenen foglalkozik vele Hantos
Gyula a Család és Iskola 17. számában. Ugyané
lapszám magasztalja Sebők Zsigmondnak és Benedek
Eleknek friss gyermekirodalmi vállalatát, a „Jó
Pajtás"-t. Egyébként hasonló tenorból nyilatkozik
e gyermeklapról az egész tanügyi sajtónk.
—tna.
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Tanítók tanácsadója.
K. B. Ltanya. Eredetileg évi 900 K fizetése volt
s ezzel az összeggel vétetett fel a nyugdíjintézet kötelékébe. Most pedig van évenként 1000 K-ja. A különbözet után nem a mindenkori ö°/o ot, hanem 50°,o-ot
tartozik fizetni Ezen nem segíthet azon érvelése sem,
hogy amidőn a nyugdíjalap tagja lett, az 1907. évi
XXVII. t.-c. alapján már igénye volt az 1000 K-s
fizetésre. —Előre. 1. A tornatanfolyamokat a Nemzeti
Tornaegyesület rendezi s október hó 1 tői számítandó
hét hónapon át tartanak. A fölvételre legjobb személyesen jelentkezni s ekkor bemutatandó a tanítói
oklevél. A jelentkezőktől, különösen a gyakorlati tornát
illetően, bizonyos fokú előképzettséget kívánnak meg.
A tanfolyam befejezése után minden hallgató vizsgálatot tesz és ennek eredménye alapján adnak oklevelet
a testgyakorlatnak a középiskolák alsó és felső osztályaiban, a tanítóképző-intézetekben és a polgári iskolákban való tanítására. Vizsgálatot a tanfolyam hallgatása nélkül nem tehet. 2. A polgári iskolai tanképesítés megszerzésére vonatkozóan teljes útbaigazítást
e helyen nem adhatunk. Tessék az Egyetemi nyomdánál
az 539 1902. ein. sz. a. kiadott szabályzatot, továbbá
a tantervet megrendelni. — F. L. Bliar. Szíveskedjék
az esetet az iskolaszék legközelebb megtartandó ülésén
előadni oly javaslattal, hogy az iskolaszék az illető
mogfenyítése végett keresse meg az elöljáróságot. De
megteheti ezt közvetlenül is. Más megtorló eljárás ily
csekély vétség, vagy jobban mondva illetlenkedés
miatt nem alkalmazható. — T. I. Az elemi népoktatás ingyenességéről szóló 1908. évi XLVl. t.-c. 1. §-a
szerint állami iskoláknál a 30 f-es nyugdíjintézeti
járulékok 1909. évi szeptember hó 1-től kezdve nem
szedhetők. Komolyan kérdi-e tehát tőlünk, hogy' a
fönnebbi járulékot kötelesek-e a tanítók beszedni,
avagy hogy a községnek kell azt saját közegeivel beszedetni? — Tisztázó. 1. A népoktatási törvénynek
azon rendelkezése, amely szerint a község köteles a
szükséges iskolai könyveket és tanszereket évenként
előre beszerezni, csakis a községi jellegű elemi iskolákra vonatkozik. 2. A portómentes hatóságokkal
szemben : van. — S. I. Szdvár. 1. Ha a tanfelügyelő
a tanévi választás dolgába beleavatkozott, azt nem ok
nélkül tette. Mi ehhez egyoldalú értesítés alapján hozzá
nem szólhatunk. 2. A közép vagy polgári iskola IV.
' osztályú bizonyítványa alapján a tanítóképzőben föl: vételi vizsgálatot nem kell tenni. — K. A. Unka.
j 1. Pestpilissoltkiskún vármegye területére nézve megengedtetett, hogy iskolai mulasztásért pénzbírság
! helyett megfelelő közmunkát lehessen kiróni Ennek
a rendeletnek általános érvénye nincs. 2. Községi képviselővé választható a kis- és nagy köz' égekben minden
24 éves nagykorú községi lakos, ha községi választó: joggal bír; a rendezett tanácsú városokban pedig
: minden oly 24 éves nagykorú városi lakos, kinek
országgyűlési választójoga van és tud írni, olvasni.
Választójoga van mindazon 20 évet betöltött lakosnak,
ki saját vagyonától vagy jövedelmétől a községben
(városban) állami adót fizet és nem tényleges katona,
vagy aki politikai jogainak felfüggesztésére el nem
ítéltetett és csőd alatt nem áll. Ha tehát az illető
tanító azon okból, mert községi adót nem fizet, a fő1
szolgabíró meghagyásából a képviselőtestületi tagok
sorából töröltetett, akkor az illetőknek fölötte téves
nézeteik lehetnek a községi önkormányzatról szóló
1886. évi XXII. t.-cikkről. — Fiatal. "Miután máisorozás alatt állott, kivételes nősülési engedélyre nincs
szüksége. — Sz. Sz. Joguk van a kertilletményre.
A minisztériumnak erre vonatkozó döntéséről e rovatban többször szólottunk. - 6 . T. Kpptak. 1 A község
neve írandó be, utána teheti a puszta nevét zárjel
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közé. 2. Nem tudjuk, liogy ez évben a kétéves gazd.
tanfolyamra fognak-e hirdetni pályázatot. Rövidebb
időn belül rendszerint kineveztetnek. — Többeknek.
Tisztán személyi érdekű levelekre csak megcímzett
levelezőlap vagy bélyeg beküldése esetén válaszolunk.—
Gábor. 1. Kihallgatásra ezidőszerint hiába jelentkeznék. Fogadónapon déli 12 óráig jegyeztetheti elő
magát. 2. Hogyan gondolja azt, hogy mi hónapokkal
előbb meg tudjuk állapítani, mikor lesz pályázat méhészeti vagy egyéb tanfolyamra? Tessék lapunk hirdetési rovatát állandóan figyelemmel kísérni. 3. A tanfelügyelők a kitűzött határidőn belül beérkezett összes kérvényeket fölterjesztik, minősítő táblázat kíséretében. —
K. I. Gtely. Az ön előtt érthetetlennek látszó eljárás
az 1897. évi XX. (számviteli) törvény rendelkezéseiben
találja magyarázatát. Eszerint a minisztérium a megelőző állami költségvetés terhére a következő évi
március hó végéig utalványozhat. Ezen határidő az
1907. évi XXVII. t.-c. alapján utalványozható államsegélyekre, — amint arról annak idején lapunkban
többször megemlékeztünk — minisztertanácsi és számvevőszéki elhatározás alapján kivételesen meghosszabbíttatott. Ezen határidő elteltével a minisztériumnak
már nem állott módjában visszamenőleg utalányozni.
Ez tehát az oka annak, amiéit a törvény hatályba
léptének idejétől nem kapta meg fölemelt államsegélyét
és nincs rá mód, hogy azt utólagos folyamodással
megkaphassa. — 1'. I). Kt. Kérésének egyszerűen azért
nem tehetünk eleget, mert az a szolgálati pragmatika
nincs meg. — íí. Csak közelebb fejtettük ki e helyen,
hogy iskolai ünnep és szünnap nem mindegy. A tanfelügyelőségnek tehát teljesen igaza van. Abban azonban erősen kételkednünk kell, hogy az illető helyen
a hazafias ünnepélyeket akképen aposztrofálták volna,
hogy azoknak „semmiféle értelme" nincs. Arról a
helyről képtelenség ilyet föltenni s föltevésünket megerősítik az ön által idézett pont nyelvtani hiányai. —
Tájékozatlan. Ön szerint az illető állásában való
megerősítése érdekében a szükséges lépéseket megtette. Ha már megtette ezeket, mi más egyebet nem
tudunk ajánlani. Egyébként az illető annyi szolgálata
után véglegesen alkalmazott tanítónak tekinthető. —
R. t . Gyn. Ezekre a kérdésekre a mult hóban is
válaszoltunk. — B. D. Okmzö. Mi is azon az állásponton vagyunk, hogy mint megválasztott kántortanítónak díjlevelében biztosított illetményei teljesen
kiszolgáltatandók. A kántori állásnak a tanítóitól való
elválasztása csak végellátása idején jöhetne szóba.
Egyházi hatósága tévesen magyarázza a törvényt, de
elvégre is ön nem vallhatja annak kárát, föltéve, hogy
a kántori teendők ellátására képes. — lapincsvölgyi.
Az emelendő iskolai épületnél a kir. államépítészeti
hivatal bizonyos módosításokat kívánatosnak tart. Erre
ön tőlünk kérdi, hogy mit jelentsen a fölmerült esetben ez a kifejezés : „kívánatos" ? Bár a tervezet teljes
ismerete nélkül kissé különös dolog véleményünket
kérni, de miután laikusok állásfoglalásával szemben
mindig a szakértő közegek nézetét kell iránytadónak
elfogadnunk, más egyebet nem mondhatunk, minthogy
a műszaki közeg által kívánatosnak jelzett munkákat
hajtsák végre ; különösen pedig akkor, amidőn arról
van szó, hogy az épület szárazságát biztosítsák. Eléggé
sajnálatos dolog, hogyha a szakközeg által felhozott
észrevételek fölött olyanok, kiknek iskolai építésről
alig van helyes fogalmuk, egyszerűen napirendre térnek. Utóbb majd megbánják a takarékoskodást ott,
ahol annak helye nem lehet. — S. R. Hvkény. 1. Az
állami iskolai Utasítás világosan körülírja a gondnoksági elnök és a tagok teendőit; megállapítható abból
az is, hogy az iskola tanulmányi rendjét illetően van-e
a goi dnokságnak beleavatkozási joga? 2. A csupán
délelőtti tanítást sem a tantestület, sem a gondnokság
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el nem határozhatja. Felsőbb hatósági engedély kel
ehhez. 3. A költségvetés keretén belül szükséges megrendeléseket a gondnok, mint anyagilag felelős közeg,
teljesíti. 4. Csak a saját nevére érkezett hivatalos
iratokat veheti át. 5. Az Utasítás 129. §-ában megjelölt felügyeleti jogot ön nem gyakorolhatja; erre
különben a 124. § elolvasása után rájöhet. —
M. I. Pmtora. A helyetteseknek csak a tanítási idő
tartamára van díjra igényük, föltéve természetesen
hogy a megállapodás alkalmával nem köttetett kT
12 hónapra felosztandó évi díj. Miután pedig soraibő1
kivehetően ily megállapodiís nem jött létre, a nyár'
szünidőre mit sem igényelhet. — M. I. Jlberény
Udvariatlan hangú levelére hasonló módon nem vála
szolunk, sőt még azt sem tesszük meg, hogy sorai*
figyelmen kívül hagyjuk. Tudomásává hozzuk tehát,
hogy a magasabb illetmény utáni nyugdíjintézeti járulék kivetésénél nem az a lényeges kellék, hogy
mikor jelentette be illetményeinek emelkedését, hanem
az, hogy mely időtől kapta a magasabb fizetést. Miután
pedig ehhez másfél évvel előbb jutott, a késedelem
miatt kamatokat számítottak fel. A második kérdésére,
hogy miért nem helyesbítették nyugdíjigényét a törvényes alapfizetésnek megfelelően, csak azt felelhetjük,
hogy ezt bizonnyal nem kérte, vagy ha kérte, nem
mutatta be a szükséges okmányokat. Még csak annyit
jegyzünk meg, hogy a gorombáskodás úriemberek között nem virtus és jóízlésünk tiltja, hogy határozottan
rámutassunk arra, hogy hol tartják annak. —
1$. A. 1. Az illető érettségi vizsgálatra csak akkor
volna bocsátható, hogyha a gimnázium III—Vli. osztálya és a képző között fennforgó tantervi különbözetből esetleg fel is osztható vizsgálatot, a VIII. osztályból pedig teljes vizsgálatot tesz előzetesen. A különbözeti vizsga anyagát azon intézet igazgatósága szabja
meg, ahol nz érdekelt vizsgálatot tenni szándékozik.
2. Póstatiszti tanfolyam elvégzése után hamarosan
kinevezik a XI. fizetési fokozatba tartozó illeményekkel.
Hogy meddig viheti föl, az az illető képességeitől függ.—
K. F. 1. Az a tanító, aki öt évnél kevesebb szolgálati idő alatt vált saját vétkén vagy hibáján kívül
tanítói szolgálatra alkalmatlanná, egyszersmindenkorra
kapja nyugdíjösszegének 50°, o-át. (Ezt nyugdíjkönyvecskéjéből is megtudhatta volna.) A végkielégítés
elnyeréséhez azonban nem elegendő orvosi bizonyítvány, mert a további szolgálatra képtelen voltát csak
a megyei nyugdíj bizottság állapíthatja meg. Ezt pedig
aligha fogják megállapítani, mert az ön bevallása szerint
képes más foglalkozásra és tart attól is, hogy három
évi katonai szolgálatra behívhatják. A póttartalékba
való helyezés mellett felhozott második okot semmi
esetre nem fogják figyelembe venni. Ajánljuk ezért
önnek, hogy maradjon meg pályáján, szeresse azt meg
fokozottabb mértékben s akkor távol marad öntől az
a gondolat, hogy más pályán keresse boldogulását,
aminek vége azután rettenetes csalódás volna. Mert
aminthogy ön nem tartja magát komoly betegnek,
mi sem hihetjük annak és csupán azon téves felfogástól vezettetve szeretné a végkielégítést, mert azt hiszi,
hogy más foglalkozásban inkább érvényesülhet. A kérdezett hivatalnál nem alkalmazhatják. — Óvónő. 1.
Helytelen dolog volt — és csodáljuk, hogy ezt oly
sokáig tűrték — az illetőn 'k előbbi minőségbea történt alkalmaztatása. De ha már ezt minden illetékes
helyen elnézték, az nem lehet ok arra, hogy szabálytalan alkalmazásából kifolyóan igényeket támasszon.
Nincs erre jogi alapja. Az ön által idézett törvényszakasz egészen más esetekre vonatkozik. Talán a
végellátásnál történhetik némi beszámítás, de ez sem
bizonyos. 2. Az óvónőknek ezidőszerint nem jár korpótlék. Az állam ad ugyan óvónőinek, de más fennartó erre nem köteles.
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SZÉPIRODALOM
Esti dalok.
I.
Száll az alkony . . . Itt is, ott is
Egy-egy árnyék lebben át.
Nem kívánok harcot és zajt,
Csak álmot, mely nyugtot ád.
Alszik már a régi hév —
Hatvan év! hatvan év!
Távol mindaz, ami hajszolt,
Ami egykor kergetett,
Fáradt szívvel ringatózom
Halk siiámú víz felett;
Mind közelebb már a rév —
Hatvan év! hatvan év!
II.
Északi szél suhogtatja az ágot,
Közömbösen nézem ezt a világot;
Téli tóvá csöndesedett a szívem,
Nem bánt engem immár többé semmi sem.
Búg a nóta, szinte-szinte sírdogál,
Mit a szélvész a fülembe muzsikál;
De hiába sírja be a lelkemet,
Ami elmúlt, vissza többé nem jöhet!
Nézem, ahogy a hegyekről levágtat,
Nekiront a rónabeli nyárfáknak,
Holt levelet, hervadt lombot elsodor —
S nyugton várom: mikor kerül r á m a sor ?
Endrödi

Sándor.

t

Éjszakában.
Az éjszakának némasága
Lelkemre ráborul,
A gond és szenvedések rémei
Fáradt pilláimról letépdesik
A szelíd álmok gyönge fátyolát.
Parányi otthonom köréből
Virrasztó lelkem szárnyra kél
Es átölelve messze multakat
Jelen s jövendő tájain bolyong . . .
. . . Előttem feltűnik a Golgotha keresztje,
A föld reng, zúgva hömpölyögnek
Vészterhes fellegek . . . sötét van . . .
Csak a Megváltó arcáról dereng

S u g á r : a béketűrés, megbocsátás,
Szelíd alázat mennyei világa . . .
. . . S e pillanatban én nem érzem
A háborító gondot, szenvedést . . .
. . . Előttem új, magasztos kép vonul e l :
Az alvó, dermedt t á j felett
Mint géniusz jelen meg egy alak,
Es szól: ébredj, tégy, munkálj, küzdj, hevülj,
Ki századoknak vészei között
Önvédelemben tékozlád erődet!
Ébredj, magyar! Oh, mert alélva tespedsz,
É b r e d j ! s a hon „nem volt, har.em lesz!" . . .
S látom a tábort, mely indul utána,
„Régi dicsőségéről harsan nagy ének,
Segít felrázni a dermedt magyart,
Míg „ Széphalom "-ról szerte-szállanak
A buzdító, serkentő lángszavak
A drága nyelvért . . . s kél sóhajtás
„Rákosi szántó" búsongó dalában;
„Tyrtaeus" ajkán harsan szózata:
„Talpra magyar!" s jobbjában leng a zászló;
É s talpra áll a nemzet balhatatlan
„Demosthenesz"-nek lángszavára! . . .
. . . Majdan sötét felhőbe vész az égbolt,
Lehull a két legfényesebbik csillag:
Egyik kihamvad, másik bujdosik . . .
. . . „Madár fiaihoz" a fájó némaságban
Zúzott ágak közt búsan énekel. —
„Ráchel siralma" felzokog az éjben,
S a „Walesi bárdok" gyászos énekét
Szárnyára kapja a halk esti szellő . . .
. . . Sötét, sötét kép . . . Oh, elég, elég . . .
Mind-mind a szenvedésnek gyermeke . . .
. . . S e pillanatban én nem érzem
A háborító gondot, szenvedést . . .
. . . Majd a jelennek s a kétes jövőnek
Rémképei körzik a lelkemet.
Szegény haza! kétségek árján hányatol,
Ki mondja meg, mi lesz a sorsod egykor!?
Eléred-é, miről ők álmodoztak,
Melyért küzdöttek, munkáltak, hevültek,
Bár a szívük kíntól majd megszakadt! ?
. . . S e pillanatban én nem érzem
A háborító gondot, szenvedést!
Aludj', pihenj, te porszem!
É b r e d j korán s küzdj, míg erőd lesz,
A leggyöngébb kezekre is
Szüksége van a küzdő, szent hazának!
Pihenj, feledd ten-sorsod terheit,
Nagyok, dicsőek, hősök szenvedének!
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És szenved a h o n : e szent, nagy világ!
Pihenj, feledj, t ű r j ! . . .
Mi egy levélke hervadása,
Midőn a rengeteg reszket a vészben! ?
Mi egy porszemnek elfúvása,
Midőn a bércek megremegnek ! ?
Mi egy pásztortüzeeske hamvadása,
Midőn tündöklő csillagok lehullnak!
S a mennynek ívén felhők gyülekeznek!?
Szalay
Gyula.

Elek apó meséi.*
Elek apó meséket irkál,
Elek apó szíve fehér.
Egyszer ott járt a mesekútnál
S azóta sok csodát beszél.
Fehér és barna gyermekarcok
És sok imádság, sok mosoly,
Boldogság tiszta fénye rajtok
— S mint szent patak, a mese foly.
Csábos, bűvös tündéri kertek,
Gyermeki szent melódiák,
Ábránd világ szépségi, jertek,
Orjások s forgó paloták.
Jertek! A szívem egyre várja,
Hogy egyszer megitjul talán,
Hogy felébred sok halott álma
Elek apó csodás dalán.
Veres Ferenc.
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Fontos kérdések, amelyekkel foglalkoznia kell
mindennemű népvezető hivatásnak s annak a
pedagógiának, amelynek munkássága nem merül ki idegen elvek merev applikálásában, hanem amely gondos tanulmány alapján egy
bizonyos egyéni, s csak ez egyéniség számbavételével alakítható népélet vezetésére, fejlesztésére akar vállalkozni.
A népszokások a népélet s a népkedély alkalmi megnyilatkozásai. A játékban nyilvánul
meg a gyermek érzelemvilága, a népszokásban
a népé. Ámi a testileg, lelkileg ép gyermekre
nézve a játék, ugyanaz a fizikailag és lelkileg
egészséges népre nézve szokása. Társasünnepein,
szokásaiban (búcsú, fonó, kaláka, móva stb.)
lesz nyilvánvalóvá szimpátiája, ez a szociális
érzés, a patriarkálizmus züllése, az élethare
egyre kiélezettebb egoizmusa idejében megbecsülhetetlen értékű jelensége a nép lelkének.
Egymagában is elegendő ok arra, hogy miatta
a szokások fenntartására gondoljunk. De a szokások esztétikai érzésének is kifejezői, amikor
táncát lejti, dalaiban gyönyörködik, ünnepi felvonulásait rendezi, maskarába öltözik, betlehemét, csillagát díszíti. Az ünnepkörök jeles napjai,
babonáik ellenére is, vallási érzéseinek megszólaltatói; a családéletiek (keresztelő, lakodalom, halálozás stb.) a sokszorosan megrogyott
családi érzés ápolói. Gyász, öröm, lelkesülés,
tréfa, ingerkedés, — a népi lélek egész érzelemvilága hangot talál bennük, s még sportszerű játékai (karikahajítás stb.) is életkedvének,
erőérzetének kifejezői. Iskolai nevelés, a népéletet gyámolító szociális mozgalom önként
ajánlkozó szövetségeseit találja meg e szokásokban.

Ápolásukat, fenntartásukat színtelenedésük,
Irta : Bellosics
Bálint.
fogyásuk egyre élénkebben sürgeti. Sokat kiA meg-megtérő évfordulók egyre kevesebb ölnek megváltozott gazdasági körülményei, sokszokás kíséretében jelennek m e g ; az ünnepek tól a népnek az idők szellemétől befolyásolt
zaja egyre ritkábban veri fel a falvakat, kis ú j felfogása téríti el; az a túlságos józanság,
nádtetős házaikat; a faluzó népvizsgáló évről amely már a falut is hatalmába ejtette s írtja
évre több romra akad. Hova lesz a sok tarka a tradíciókat, a nép ügyetlen vezetőinek segédkép, hova lesz az ünneplők kedve, mivé válik kezése mellett. A veszteség magától értetődő
a vonzalom, amely a népet kedves mulatságai- j jelensége a haladó népéletnek és az eliminálóhoz, szokásaihoz, hiedelmeihez kötötte? Mivel dás természetes lefolyása esetében nem is jelenti
foglalatoskodik ez a naiv lélek, a népkedély, a teljes pusztulást. Ahogy célszerűsége még
amely hajdan kitervezte, a tradíciókhoz ragasz- ma is közkézen tart néhány prehisztorikus
kodásával életben tartotta s átélte ez ünnepek korból ismerős tárgyat, egyes, a népiéleknek
fölemelő, megrázó, megillető érzelmeit, sokszor különösképen rokonszenves szokások is rengea legendákkal is megférő primitív humorát? tegül szívós életűek. Egyiknek-másiknak a pogány időkig ér a múltja, s a természetes fejlő* Veres Ferenc sárospataki tanítóképző-intézeti
dés földrészeken, vallási felfogásokon vezetvén
tanár azzal a kéréssel küldötte be e költeményt,
át, százszorosan megváltoztatta, de él ma is.
hogy, ha irodalmilag megfelelő, egyéb címen ne tagadAz ilyen szívós természetű szokással nem is
jam meg közlését. Hogy e költemény „irodalmilag
megfelelő", ehhez sző sem férhet, én meg gyenge
bír, csak az irgalmatlan hatósági tilalom, a
voltam arra, hogy egy melegszívű ember kérését megcsendőrszurony.
tagadjam. A válás napjaiban talán megbocsátják ol- !
i
vasóim e gyöngeségemet.
B. F.

Szociális jótékonyságot

gyakorol

mindenki,
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aki az emberek életére káros szokások ellen
küzd, s a mi népéletünk szokásbeli jelenségei
közt is, szó sincs róla, sok a különféle szempontból kivetni való. A pazarló, az ünneplő
anyagi erejét felülmúló lakodalmi és egyéb
alkalmak, a kegyelettel nem mindig összeegyeztethető torok, a szabad szerelmi életre csábító
fonók, a virgulások munkátlanságra kapató
kincskeresése stb. joggal kihívják a hatóságok
beleszólását. Az ilyen tilalmak sem idegenben,
sem nálunk nem is újságok. Az elfajult karácsonytáji ajándékozást már a XIV. században
hatósági tilalom éri, a XVIII. század végén egyik
nagy alföldi városunk hatósága évtizedeken át
küzd a fékevesztett lakodalmi tivornyák ellen.
De vájjon, amiért a betlehemi misztérium szövegébe egy-egy kétértelmű mondás is belecsúszott,
mert a lucázók (palázolók) szalmát akarván
szerezni, kinyőnek néhány csutaknyit idegen
kazlakból, mert a szentivánnapi máglya lángja
már belekapott egy egy nádas tetőbe, elég ok-e
ez arra, hogy a hivatását rosszul értelmező
hatóság tűzzel-vassal pusztítsa a néptradíciókat,
népszokásokat ? Az érzéketlen tapintatlanság
eddig is már kegyetlen irtó munkát végzett e
tekintetben a nép társaséletében megnyilatkozó
kedélyéletének nagy 'kárára.
S vájjon mi kerül e kigyomlált népszokások
helyébe? A faeke kidől az ősi barázdából, helyébe áll a modern, vasból szerkesztett utóda ;
a kemence szabad tűzhelye tovább lobog a
takaréktűzhelyen: viganó, párta, fityula lassanlassan a múlté, de szállít helyébe az eszeveszett
luxus egyéb rongyokat. Ki és mivel kárpótolja
a vesztes néplelket a gyermekded örömekért,
amelyek ez ünnepek és szokások óráiban termettek s amelyek derűjében felüdült ? Az
öregje elmerül a népkörök félszeg politikai szócsatáiban, szociális apostolai mételyező érvelésének hallgatásában; legénye, leánya, menyecskéje megtölti a korcsma ivóját.
Kegyelmet kérünk, s értékük felismerésén
alapuló rokonszenvet, ápoló gondoskodást népszokásaink számára. Megérdemlik, mert a népélet egyéni képének jellemző, meghitt vonásai
és mert a nép kedélyi életének egyensúlyzói.
Ami kivetni való bennük, ám pusztuljon belőlük, s ha mai ízlésünknek nem felelnek meg
többé, néprajzi tudással vegyük számba és
restauráljuk őket. Ahol, mint pl. Németországban, észrevették e szokások elhanyatlásának
káros következményeit, ott pótlásukról gondoskodtak. A német karácsonyi játékoknak a XVI.
századig visszanyúló irodalmuk van s ma is
egyesületek alakulnak egy-egy népi szokás fenntartására. Jászlakat állítanak, ügyesen alkalmazott játékokat szerveznek, különösen Bajorországban, a Szász-Erchegységben, Sziléziában.
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A betlehemes játékok életben tartására törekszik nálunk a Szent István Társulat is, a kiadásában megjelent karácsonyi játékokkal. A
magam részéről azt hiszem, hogy sokkal közelebb férkőznek a nép lelkéhez a durvaságaiktól megtisztított népi természetű misztériumok.
A népszokások fölújításának gondolatára egyéb
példák is akadnak. Darányi Ignác földmívelésügyi miniszterünk, a népet illető minden alkotásában rendkívül gyakorlati érzékű államférfiú,
1901-ben rendeletet adott ki, melynek célja az
aratóünnep ősi szokásának életrekeltése. Sebestyén Gyula dr. említi (Regős-énekek, 40. o.),
hogy Kiss Péter bucsumi (Zala vm.) tanító a
regős-énekek felújítására törekszik. Példájuk
nem egyedülálló.
A meleg, igazi falusi kedély élet pusztulása
egyik legfájóbb csapásunk. S ebben nagy része
van a szokások elveszésének, mert a néplélek
bennük ünnepel. Kimondhatatlan jót tesz a falu
népével, aki útjába áll a romlás folyamatának,
gyűjti, alakítgatja, fenntartja az erre alkalmas
szokásokat s fontosságukról igyekszik meggyőzni az ellenük támadó hatóságokat. A Magyar Néprajzi Társaság közgyűlésein sokszor
érte dicsérő szó tanítóságunkat, mint a néphagyományok szorgos és szakértő gyűjtőjét.
Szerezze meg e dicsérethez a fenntartókat megillető elismerést is. Nemcsak a tudománynak
használ vele, hanem annak a népnek, annak a
falunak is, amelynek lelki vezetésében, gyámolításában őt illeti meg a vezető szerep.

Egyesületi élet.
-f- A Délmagyarországi tanítóegyesület
fehértemplomi
fiókköre
őszi közgyűlését
Fehértemplomban tartotta meg. A közgyűlésen
jelen volt Molnár József • verseczi kir. tanfelügyelő is, akit az elnök szíves szavakkal üdvözölt. A kir. tanfelügyelő válaszában többek között kijelentette, hogy a temesvári Tanítói Konviktus számára, tekintettel a fokozottabb igényekre, a kultuszminisztertől nagyobb segélyt
kért s hogy a községi és hitfelekezeti tanítók
részére félárú vasúti menetjegynek az engedélyezését k é r t e a kormánytól. Ezek u t á n részletesen ismertette a kir. tanfelügyelő a nem-magyar t a n n y e l v ű elemi népiskolák számára kiadott
tantervnek és utasításnak egyes főbb pontjait.
A magyar hazát — ú g y m o n d — dicsővé és
hatalmassá kell tenni s e nagy nemzeti munkában kéri a tanítókat, hogy önzetlen munkatársai
legyenek. Erdélyi József fehértemplomi áll. isk.
igazgató ünneplése következett ezután, a most
betöltött 40 éves tanítói szolgálata alkalmából.
Az ősz jubilánst a Délmagyarországi Tanítóegyesület nevében Zsutty Béla főegyleti titkár
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üdvözölte. A fiókkör szerencsekívánatait Asciiauer
Mátyás áll. tanító tolmácsolta. Utolsónak
Molnár
József
tanfelügyelő üdvözölte
Erdélyit,
kiemelve érdemeit, melyeket a Tanítói Konviktus
létesítése körül és a tanügy terén szerzett. Az
előadások során Likarecz
György fehértemplomi
tanító „A hanyagságról" értekezett. Zsivoinov
Vladimir fürjesi közs. tanító szabad előadás keretében a felvetett „Reformeszmék"-kel foglalkozott. A népiskolai tanügy magasztos céljára való
tekintettel szükségesnek és célszerűnek tartja,
hogy a tanfelügyelők hosszabb gyakorlattal bíró
s érdemeket szerzett néptanítók sorából neveztessenek ki s hogy minden 3 —4 közig, járás
élére egy-egy tanfelügyelői hivatal felállíttassék.
Az előadó végezetül azokról a sérelmekről emlékezett meg, melyeket az 1 9 0 7 . évi XXVI. és
XXVII. t.-cikkek
tartalmaznak. A
tárgyhoz
Molnár József kir. tanfelügyelő szólott, megígérvén, hogy az előadó részéről felhozott sérelmeknek a megszüntetését kézséggel fogja javasolni
a kultuszkormánynak. E g y ú t t a l felterjesztést tesz
a kultuszminiszterhez, hogy valamint az előlépt e t e t t állami, úgy az érdemesebb közs. és hitfelekezeti tanítóknak is a 2 0 0 koronás személyi
pótlék engedélyezésével egyidejűleg az igazgatói
cím is adassék. Az egyleti ügyek elintézésével
véget ért a közgyűlés.

X Az Ugocsavárinegyei általános tanítóe g y e s ü l e t közgyűlését dec. 7-én tartotta meg
Nagyszőllősön, a polgári iskola tornatermében. A
tanítóegyesületben Ugocsa vármegye minden jellegű és fokozatú tanító-intézeteinek tanítói és
tanítónői benne vannak, a tagok száma: 170. A
gyűlés a Himnusz eléneklésével kezdődött, mely
u t á n Kerekes Sándor elnök megnyitó-beszédében
rámutatott az 1907. évi tanítói törvények fontosságára, jótékony hatására, kiemelte a tanítóság kötelességeit a magyar állammal és társadalommal szemben, különösen a szociális kérdések táégyában. Bartha
József, az egyesület főjegyzője, részletes jelentést olvasott fel az egyesületnek az utóbbi 3 évi tevékenységeiről, melyek
között különösen kiemelte a m u l t télen rendezett analfabéta-tanfolyam szép eredményét. A
tárgysorozat rendjén Matyi
Jánosnó nagyszőllősi áll. óvónő egy minden ízében sikerült óvodai foglalkozást m u t a t o t t be. Ezt követte az
Országos Gyermekvédő-Liga helybeli fiúnevelőintézete igazgatójának, Stoff Jánosnak a javító
nevelés köréből tartott rendkívül érdekes felolvasása, melyet felolvasó egy igen sikerült szemléltető - előadással zárt be. Matyi János alelnök a
beérkezett pályamunkákról (az osztályozás kérdése az elemi iskolában) és azok bírálatáról t e t t
jelentést. A pályadíjakat Kovács
Kálmán és
Muth Gyula tiszaújlaki állami tanítók nyerték
el. Sáfár
János alsóveresmarti tanító jegyző-
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könyvi köszönetet kapott. A számadás és könyvtár megvizsgálásáról tett bizottsági jelentések
után a költségvetést Glodán
P é t e r egyesületi
pénztárnok terjesztette elő, azon indítvány kíséretében, hogy az egyesület álljon be a tanítóegyesületek országos szövetségébe. Az egyesület
nagy lelkesedéssel fogadta el az indítványt.
Tihanyi
Béla és Popooits
Sándor egyesületi
tagok indítványát, hogy a nagyszőllősi állami
polgári iskola mellett a polgári iskola alapvagyonának terhére egy internátus állíttassák fel,
melyben elsősorban a tanítók gyermekei helyeztetnének el, az egyesület, m i n t a vármegyei
tanítóság régi törekvését, osztatlan lelkesedéssel
elfogadta. A központi tisztikart és választmányt
a közgyűlés egyhangúlag és ú j b ó l megválasztotta.
Az elnök zárószavában meleg hangon köszöntötte Halmágyi
Ferenc kir. tanfelügyelőt, ki a
tanítóegyesületet törekvéseiben támogatta, d r .
Varga János vármegyei főjegyzőt,
Komáromy
János vármegyei főügyészt, kik Ugocsa vármegye
törvényhatóságát képviselték, Makkay
Pál kir.
közjegyzőt, Stoff János igazgatót, Váradi Dezső
kir. segédtanfelügyelőt, dr. Zahorai
Pál r ó m .
kath., Sarkadi
Mihály és Sárkány
Lajos ref.
Krämer
lelkészeket, a vendéghölgyeket
dr.
Lipót, dr. Nagy
Kálmán, dr.
Kupferschmidt
János főorvosokat, Ladányi
Károly főbírót, dr.
Siménfalvi
Árpád ügyvédet s mindazokat, kik
megjelenésükkel a közgyűlés é r t é k é t emelték ;
üdvözölte a tisztikart, a választmányt és az
egyesület ügybuzgó tagjait. A közgyűlés a Szózat
eléneklésével ért véget. Ezután a „Hungária"
vendéglőben közebédre gyűlt össze a tanítóság
és a vendégek, hol Halmágyi
Ferenc kir. t a n felügyelő gróf Apponyi
Albert minisztert köszöntötte fel, Kerekes Sándor elnök a kir. t a n felügyelőt, Matyi
János és Siménfalvi
Szabolcs
alelnökök a tisztikarra, választmányra, kir. tanfelügyelőre ü r í t e t t e k poharat, Murányi
Nándor
Stoff igazgatóra, Sarkadi
Mihály ref. lelkész a
tanítóságot éltette, melyre Popovics
Sándor
válaszolt.

— A Felsőborsodi ref. tanítóegyesület
Szuhay Benedek lelkész és Szügyi László tanítóegyesületi elnökök vezetése alatt Sajószentpéteren
rendkívüli közgyűlést tartott, s elhatározta, h o g y
a Tanítók Orsz. Szövetségébe testületileg belép,
úgyszintén a Magyarországi Ref. Énekvezérek
Egyesületébe is. Gööz Ferenc sajókazinczi tanító
az „Eötvös-alap" s a „Borsodmegyei Tanítók
Házáról" tartott szabad előadást, rámutatva mindkét intézmény nemes céljára, s k é r t e a közgyűlést, hogy azok alapjavára hangversenyt rendezzen. A közgyűlés örömmel fogadta az indítványt.
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Könyvesház.
* Bajcsányi de eadem és egjéb elbeszélések. ( í r t a Sebők Zsigmond. A Franklin-Társulat kiadása. A r a 4 korona.)
A multat nehéz köd üli meg. Telnek az évek,
a köd egyre vastagszik, sűrűsödik, míg a j e l e n
gondjai és a jövő reményei közepette g y a k r a n
úgy képzeljük, hogy áthághatatlan, sűrű homály
borítja gyermekkorunkat. De hirtelen jön valami
esemény, nekiront a sűrű homálynak, szétüt r a j t a
s mi e résen keresztül egyszerre megpillantjuk
a múltnak megaranyozott és elraktározott történetét. Sebők Zsigmond novellái között sok az
emlékezés. S valahäny emlékezését elolvassuk,
megtelik a lelkünk rég elfelejtett képekkel, fölszakad a m i multunkról a ránehezedő köd s
valami édes-bús érzés tölt el, mikor életrekelnek
a novellák hatása alatt eltemetett emlékeink. Ez
az egyik oka, hogy Sebők novelláinak oly erős
a hatásuk. N a g y a visszhangjuk.
De más is erőt ad e novelláknak. Az alakok
oly tisztán, oly élethűen vannak megrajzolva,
hogy azt képzeljük, ismerőseink állanak előttünk.
Ismerőseink, kikkel már régen nem beszéltünk,
de mindig szívesen látjuk őket. Sebők nem törekszik az újításra, neai dolgozik meglepetésre. Novellahősei n e m tesznek olyat, ami beleütköznék
abba a jellembe, ami ezekről a típusokról lelkünkben él. I n n e n van, hogy elbeszéléseinek olvasása
után nem érzünk felháborodást, kiábrándulást,
bosszúságot, hanem borongó érzés lep m e g bennünket, szomorúság tölti el szívünket.
A kászonházi
tanító pl. a magyar tanyai tanítóknak művészi rajza. A tudománynak e szerteszórt katonái érzik a szükségét a művelt emberek
társaságának. Órákig gyalogolnak, hogy egymás
társaságában eltölthessenek egy fél délutánt.
Bajcsányi
de eadem egy tönkrement nemesnek története. Mindenét elpusztította már, nem
maradt semmije, csak a büszkesége és egy leánya.
A leány is elhagyja, elszökik egy cigánymuzsikussal. Bajcsányi gőgös lelkét megviseli a csapás,
de nem töri össze. Nem töri össze a nyomor
sem. De n a g y lelki rázkódtatáson megy át, mikor
egyik d u h a j kodása alkalmával megpillantja vejét
a cigánybandában. Mintha minden feltörő keserűségét el akarná altatni, vad mulatozásba kezd,
de hirtelen feltámad minden gőgje, odaönti a
nála levő pénzt lánya férjének, az alázatosan
hajlongó, muzsikáló cigánynak. Elindul komoran
a Duna felé. A parton egy szurtos cigánygyerekkel találkozik, akitől megtudja, hogy u n o k á j á r a
akadt. A gyerek, cigányszokás szerint, p é n z t kér,
de Bajcsányinak nincs. Lelkében büszkesége, felkerekedett családi érzése, szégyene küzdenek egymással, végre az öreg, hogy valamit adhasson, a
Dunából káposztatorzsákat segít kihalászni a fiú-
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nak. A gyerek eliramlott a zsákmánnyal. Bajcsányi u t á n a nézett. „Bántotta, hogy ilyen sovány
nagyapai ajándékkal bocsátotta el a fickót. De
aztán vállat vont. Egyszerre felülkerekedett megint a régi könnyelmű és gondtalan természete.
Hiszen nem történt semmi különös azzal a rusnya
cigánypurdéval. Világéletében mindig úgy volt,
hogy az úri passzióknak feláldozta az utolsó
garasát, a családjának pedig soha sem j u t o t t
egyéb — káposztatorzsánál." Bajcsányi a tönkrement nemesnek, kit a hagyományokhoz való
ragaszkodás, felsőbbségének gőgös öntudata nem
enged teljesen elsülyedni, kitűnő rajza. Kár, hogy
Sebők kelleténél hosszabbra nyújtotta e novelláját.
A kalap- ban megindító történetet mond el.
A részeges és dologtalan apa eleven és szorgalmas fiának zsarnoksága alatt él. Olykor felszabadul e zsarnokság alól s elmegy kocsmázni. E g y
alkalommal ellopja fia rejtegetett kalapját és
csizmáját, elviszi a kocsmába s elissza. A gyermek nem panaszkodik, csak nem áll szóba többé
apjával. Az apa nem t u d j a sokáig t ű r n i fia néma
szemrehányását, betör a kocsmába, visszalopja a
kalapot, de észreveszik és lelövik.
Érdekesek Sebők többi novellái is s érdekelnek bennünket e novellák hősei, mert általános
emberi indulatok hatása alatt cselekszenek. Megé r t j ü k őket, velük érzünk, mert cselekvésre indító
érzéseik mindnyájunkban megvannak, ha kisebb
mértékben is.
(— s.)

* Harsányi

Kálmán:

Páter

Benedek.

(Benkő Gyula könyvkereskedő kiadása. Ara 3
korona )
Harsányi Kálmán a fiatal magyar költői nemzedéknek igen rokonszenves alakja. Az irodalmi
lármázok bada egy idő óta a háttérbe tolja, de
a költészet igazi kedvelője mindig örömmel veszi
kezébe ú j munkáit.
Most megjelent kötete apró drámák sorozata.
A történelem nagyobb jelentőségű korszakaiból
kiragadott jelenetek ezek, melyek olyan Gobineauféle modorban majd egy gondolatot, majd egy
hangulatot öltöztetnek drámai formába.
Az első, Páter Benedek,
és az utolsó, Az
atyamester
a magyar reneszánsz korából meríti
tárgyát. P á t e r Benedek Mátyás király egyik betűfestő barátja. Nyolcvanéves, munkától összetört
ember. Neheztel a királyra, mert egész életén á t
nem bízta meg költői mű kifestésével, pedig
úgy érzi, hogy ezekbe tudta volna egész művészi
lelkét belelehelni. Hogy Mátyás kiengesztelje, elküldi neki a Divina Commediát. Az öreg — aki
már teljesen búcsút akart mondani művészetének —
olvasásakor fellelkesül és csak azért könyörög az
Úristenhez, hogy ezt a munkáját befejezhesse. A
másik, Az atyamester érdekes képe egy Mátyáskorabeli bohém magyar művészléleknek. Filippino
Lippi is szerepel benne.

46. SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

Legkevésbé sikerült Az Esquilinusi
temető.
Nem látszik világosan az író gondolata, ami pedig
látszik, az nem volt érdemes a megírásra.
Annál megragadóbb az Ahasvérus.
Szereplői a
Golgothán felfeszített Jézus és a latrok. Jézus már
kiszenvedőfélben van, a latrok pedig beszélgelnek
egymással a köztük függő rajongóról, aki utolsó
útjában Ahasvérust megátkozta, de nyomban vissza
akart fordulni, hogy bocsánatot k é r j e n tőle. Közben Jézus még egyszer föleszmél és utolsó szavaival bocsánatért könyörög az Úrhoz, amiért
átkával vétkezett felebarátja ellen.
A legmélyebb és legmegragadóbb
azonban
Mariába
királya.
Egy érzékeny lelkű, keleti
gyermekkirály kilopózik nevelőjével együtt a
szennjes nép viskói közé, hogy lássa életüket.
A nyomor láttán megesik r a j t u k a szíve, letépi
gyöngyeit, ékszereit és közéjük dobálja. A nép
kapkodja a drágaságokat. Ámde egy főúr közéjük
vágtat, megismeri a királyt és rettentő borzadással kiabálja, hogy a királynak az isteni törvény
szerint nem szabad a palotát soha elhagynia,
ezért a bűnért rettentő átok fogja a népet snjtani.
A népet erre iszonyú félelem fogja el, visszadobálják a kapott drágaságokat s az őrök a királyt
erőszakkal visszaviszik aranyos kalickájába. Hatalmasan megrajzolt j e l e n e t : a nép, amely maga
emel magának bálványt, maga rak kezeire békót
s j a j annak, aki feloldani merészli! Kár, hogy az
első jelenet a király és a bölcs közt kicsit el
van nyújtva. Ez a rész még semmi ú j mondanivalót nem tartalmaz, a mű eszméje csak később
fejlik ki, — gyorsabban kellett volna tehát vele
végezni.
Harsányi prózai stílusa kellemes, a műgonddal dolgozó költőre vall. Csak kár, hogy néhol
mondatai igen hosszúak. Erről még le kell
szoknia.
(Gb.)

* Széphistóriáiuk

olasz-latin

csoportja.

(Irta Vissnyovszky
Rezső. Kiadta a Stefáneumnyomda, Budapesten. Ára 2 korona.)
A XVI. századbeli magyar vallásos és világi
irodalom a külföldi áramlatokat tükrözteti vissza.
A vallásos irodalomnak célja a hit erősítése, a
világié a gyönyörködtetés. A külföldi irodalomban
vándorútra kelnek a regényes történetek. A mai
értelemben vett fordítást a kor írói nem ismerik,
az anyagot közös kincsnek tekintik, amelyből
annyit merítenek, amennyit szükségesnek látnak.
A többit képzeletük pótolja. Olykor még a neveket is megváltoztatják s csak a főszereplők sorsából lehet következtetnünk a regényes elbeszélés
forrására.
Nálunk nagyon kedveltek voltak a regényes
elbeszelések. Szívesen olvasták Árgírus királyfi
történetét, Velter ós Grizeldisz históriáját, a vitéz
Franciskóról szóló költeményt. E históriák a többi
elveszett és fönnmaradt társaikkal együtt külföldi

LAPJA.

13

eredetűek, de mindnyájának forrását még nem
tudtuk megállapítani.
Vissnyovszky Rezső irodalomtörténeti szempontból értékes munkájában a fovrások megállapítására törekszik. Megvizsgálja a világirodalom
hasonló mondáit, regéit, históriáit s párhuzamot
von köztük és a magyar széphistóriák között. Ez
ad irodalomtörténeti szempontból nagy értéket
müvének. Beöthy Zsolt és Katona Lajos kutatásai
óta jelentős haladás e t é r e n nem t ö r t é n t ; Vissnyovszky munkája ú j és érdekes adatokat tartalmaz. Csak azt sajnáljuk, hogy művében nem
foglalkozik minden széphistóriánklal
(—».)
* A z éli m ú z s á m . (Rajzok és elbeszélések.
Irta Csite Károly. Lampel R. [Wodianer F. ós
Fiai] ívt. kiadása. Ára 3 korona.)
Egyszerű emberek a hősei Csite Károly novelláinak. Egys/.erű emberek szomorú, húmoros vagy
vidám t ö r t é n e t é t mondja el az író. Ezeket az
embereket a legnehezebb megrajzolni. Mindnyájan
ismerjük őket, mert minden nap érintkezünk velük.
Ha valamelyik vonás nem eléggé találó, minden
olvasó szigorú kritikussá válik, mert azonnal felismeri a hiányt. Még azzal sem védekezhetik a
szerző, hogy ő olyannak látta hősét, amilyennek
megírta, m e r t ez egyszerű emberek halvány körvonalakban már ott állnak minden ember szeme
előtt s az írónak nem lehet elég ereje, hogy e
részint a múltból örökölt, részint a tapasztalat
folytán kialakult árnyak ellen diadalmasan küzdhessen.
Csite Károly jól oldotta meg a feladatát. Az
alakokat néhány fővonással rajzolja meg. E vonások a leglényegesebbek s n e m ütköznek bele a
már kialakult képekbe. Első novellája pl. igen
ügyes rajza a magyar parasztnak. Két paraszt
szerepel bennük, kiknek szolgálatot tesz. Cserébe
valami csekélységre kéri őket. A kérés szokatlansága nyugtalansággal tölti el a szívességet élvező emberek lelkét, szeretnének szabadulni a
nyomás alól. Hogy tisztességgel szabaduljanak s
a kötelezettségnek minden terhe alól m e n t v e
legyenek, rövid habozás u t á n valami ajándékkal
állítanak be. Ismételjük, nagyon sikerültnek tartj u k a kötelezettség nyomását tűrni neui akaró
két parasztnak a rajzát. Egy másik novellájában
a tolvaj felsülését rajzolja ügyesen. Szent
hazugság című elbeszéléseben érzékeny történetet ír
meg. A Císó/cban a gyermeke elvesztése m i a t t
szenvedő anyát rajzolja. Tárgyaiban tehát van
változatosság. Csite Károlynak alakjai jobban sikerültek, mint történetei. Novellái között vannak
olyanok, melyeknek meséje nem eléggé érdekes,
vagy nem ú j . Előadásában is megnyilatkozik valami gyakorlatlanság.
De az egész könyvből egy mélyen érző, rokonszenves ember egyénisége sugárzik ki, aki jól
tud alakokat megfigyelni s azt a reményt ébreszti,
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hogy megfigyeléseinek erejét később fokozni fogja
elbeszélőkészsége és meséinek változatossága is.
(-»)

'

* Az elemi iskola II—VI. osztályainak
helyesírási, nyelvtani és fogalmazási tervezete.

(Összeállította

Benlcő

Kálmán, tanító.)

A helyesírási, nyelvtani és fogalmazási írásbeli
dolgozatok megválasztása és elkészíttetése n e m
kis gondot okoz a tanítónak. És a nagy munka,
nagy gond mellett sem t u d u n k az elemi iskolában valami nagy eredmenyt felmutatni. Pedig
hogy törekedünk erre, bizonyítják az ezirányban
t e t t nagyszámú módszertani kísérletezések. Az
anyagot megállapítja a fölöttes hatóság, s mi ezt
az anyagot formáljuk, g y ú r j u k , teszünk hozzá
valamit itt, kihagyunk ott, amint azt a helyi
viszonyok és körülmények megkövetelik.
A föntnevezett munka szerzője szigorúan ragaszkodott a minisztérium által kiadott Tanterv és
Utasításban foglaltakhoz. De figyelmen kívül
hagyta szerző azt, hogy a gyermek lelkének rokonhangzású szavakkal való túlhalmozása nem helyes.
A tollbamondatásnak is mindig összefüggő egészet kell alkotnia s csak kevés nehezebb szerkezetű szónak szabad benne előfordulni. Például
szerző a második osztályban ilyen tollbamondatási
gyakorlatokat v e t t f e l : Jób, jobb, zsebel, zsebbel.
Old, oldd, ad, add. Rőf, rőfí'el, röffen. Csúífá tették.
Ág, agg, faggat, szegei, szeggel. Szeget szeggel.
Róka, rokka, a kar, akar, akkor, tálal, talál, tállal,
hal, hall, halom, hallom. Egy szál ökörnyál száll
a levegőben.
A harmadik osztályban pedig, ahol már kérdésekre válaszolva írják m e g dolgozataikat a
gyermekek, a kérdések megválasztására ügyelnünk
kell, még pedig többek közt abból a szempontból is, hogy a föltett kérdésekre nyert felelet
egy fogalomkörről kerek egészet alkosson. Természetesen, ez csak úgy lehetséges, ha maguk a
kérdések is úgy vannak föltéve. Erre is nagyobb
súlyt kellett volna vetnie a szerzőnek s nem l e t t
volna szabad például a harmadik osztályban egy
dolgozatban ilyen kérdéseket föltenni: Mit szoktak a marhahúslevesbe tenni ? Milyen könyvet
szoktunk vinni a templomba ? Világosság u t á n
mi következik ? Jó-e a tűzzel játszani ? Miért
harcoltak a magyarok 1 8 4 8 - b a n ?
A felsőbb osztályokban fölvett történelmi, alkotmánytani és földrajzi t á r g y ú dolgozatai között
halálunk igen sikerülteket, azonban — sajnos —
mégsem fog egyhamar szerzőnek az előszavában
kifejezett az a reménye teljesülni, hogy tervezetének szabatos keresztülvitele után a hat elemi
osztályt végzett tanuló hibátlanul fog írni. Ma
még annak is örülnénk, ha a középiskoláinkból
kerülnének ki úgy a diákjaink, hogy helyesen
írni kivétel nélkül tudjanak.
(j.)
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* HŐS fiúk címmel Kádár
Lajos áll. tanító
(Vásárhelykutas, Csongrád m.) 4 felvonásos énekes gyermekszínművet írt, mely — írja a szerző —
több jeles tanférfiútól beérkezett bírálat szerint
elemi iskolák, gimnáziumok, polgári iskolák, ifjúsági egyesületek stb. részére igen alkalmas, élvezetes és hatásos darab. A csinos kiállítású füzet
ára 1 korona. A jövedelem 1 0 % - á t szerző az
„ Eötvös alap" javára fordítja.
* S o l u s címmel Málrai F e r e n c Béla csíkvármegyei kir. tanfelügy. tollnok 4. kötet m u n k á j á t
bocsátja közre. A könyv novellákat fog tartalmazni. Előfizetési ára 2 korona. Megrendelhető
a szerző c í m é n : Csíkszereda, Vármegyeház.

A Pedagógiai Társaságból.
Örömet h i r d e t e t t az év utolsó ülésén
Fináczy
Ernő dr. elnök. Kármán
Mór könyvet adott ki.
Pedagógiai dolgozatait közli két kötetben. Hazai
pedagógiai irodalmunknak emberöltőre terjedő
időszaka tükröződik vissza benne. Megragadja
az alkalmat, hogy legmelegebb elismerését fejezze
ki a neves tudósnak, kiről, mint volt tanáráról
is, mindig a legmélyebb hálaérzettel tud megemlékezni. Ezelőtt harminc esztendővel hallgatta
tőle a tudomány igeit. A tőle hallott igazságok
soha sem mosódhatnak el h ű tanítványának lelkében. Átélte vele azokat az időfordulatokat, melyekből eszméinek fejtegetései fakadtak. Ezeket
a fejtegetéseket foglalta össze Pedagógiai Dolgozataiban. Kisugároztak ez eszmék alapvonásai már
ezelőtt harminc esztendővel a mester előadásából.
A munka olvasása közben megelevenednek a
pedagógia terén vívott nemzeti küzdelmek. Az
elmúlt idő inkább kedvezett a pedagógiai közérdeklődésnek, mint a mai. E s a küzdőtéren ott
találjuk mindenkor Kármánt, az ő eszméit, az ő
törekvéseit. Visszaemlékezik az 1879 iki közoktatási mozgalomra, a középiskolai tantervre és
utasításokra. Az 1 8 8 3 - i l i középiskolai törvény
megalkotására. Az 1890. év előtt lefolyt görögnyelvi vitákra, valamint a következő évek vitáira,
melyek tanárképzésünk körül forogtak. Eszébe
jutnak a népoktatás rendezésére irányuló kísérletek. Kármán tudós lelke domborodik ki mindannyiszor s ezért tisztelettel és nagyrabecsüléssel
üdvözli Pedagógiai Dolgozatainak
megjelenése
alkalmából.
Kármán
Mór lép az előadói asztal mellé.
Éljennel és tapssal fogadják. A nagy nyugaton,
különösen Franciaországban szokásos, — úgymond
Kármán dr. — bogy a tudósok bemutatják műveiket a tudós társaságban, melynek tagjai.
Mintegy jelzik ezzel, hogy tekintettel vannak arra
a közösségre, melyhez tartoznak. Ezt a hasznos
és kedves, családias színezetű szokást szeretné
meghonosítani nálunk. Nálunk különben is az a
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baj, hogy elszigetelten dolgoznak egyesek és társaságok. Ez az oka aztán, hogy nem fejlődhetik
ki és nincs is tudományos életünk. Kéri munkástársait, méltassák figyelmükre kezdését és kövessék
példáját. Egyébként személyes ok is indította
arra, hogy maga mutassa be művét. Ennek nincs
előszava. Szándékosan nem írt, mert attól félt,
hogy félreértik. Ezt akarja pótolni ez alkalommal .
szavaival e körben, ahol ismerik és kétségkívül !
meg is értik. Hiszen szoros kötelék fűzi a Peda- •
gógiai Társasághoz, mellyel szellemi kölcsönhatásban élt. Elfogadott és adott gondolatokat. Dolgozatoknak címezte művét, pedig nem is közönséges
értelemben vett dolgozatok. Sajátosságuk meg
különbözteti azokat a szokásos dolgozatoktól.
Inkább forgácsok a műhelyből, melyben egész
életén át dolgozott. Nincs köztük egyetlen-egy
sem, melyre gyakorlati ok ne indította volna.
Alkalmi jellegüknél fogva különállóknak, eltérők
nek látszanak, pedig nincs úgy. Annyira nincs,
hogy összefoglalásuknál kitűnt a rendszer. Ez a
körülmény azt igazolja, hogy helyes szempont
vezette minden egyes esetben. Bárki is meggyőződhetik erről, valamint arról is, hogy valóképen
nem avult el a régi dolgozatok tartalma. A jelenben is napirenden szerepelnek a régi gondolatok. Csakhogy ma nem tekintik régieknek,
hanem korszerűeknek. És ez nagyon elszomorítja.
F á j Kármánnak és fájdalma keserű könnyeket
facsar ki szeméből, hogy három évtizeden át
folytatott lelkiismeretes munkássága jóformán
eredménytelen.

Goldzieher
Károly értekezik ezután a matematika tanításának fokozatairól. Akadémiai magaslaton mozognak fejtegetései, melyek kiválóan érdekelhetik a matematikai tudomány mélyébe hatoló
szakembereket.
Végül I/pánovits
Sándor isméi tette az északi
népek pedagógiai szlöjdjét. A szlöjdöt kétféle
módon tanították Svédországban. Voltak iskolák,
ahol mesteremberek ta; ították. Ez nem vált be.
Keletkeztek intézetek, melyekben okleveles tanítók
vezették az oktatást. Ez a pedagógiai szlöjd. Célja
a kézügyességre, a munkára nevelés.
A szlöjdtanítás megkezdésének oka, hogy hanyatlani kezdett az északi népek egyik főfoglalkozása,
a háziipar, nyelvükön : a szlöjd.
A szlöjdtanítók kiképzésére alakult a 60-as
években a nääsi képző. Az első évek kísérleteiből
később rendszeres módszertan és kötelezővé emelkedett tanterv fejlődött ki. A kézimunkán kívül
elméleti tárgyak és napi két órán át svédtorna
kötelezők a hallgatókra. A nyári időszakban az
igazgató három nyelven t a r t j a előadásait. Anyanj'elvén kívül angolul és németül. A tanulóktól
tökéletes munkát kívánnak. A szlöjdképzőhöz kapcsolt játéktanfolyamon nemzeti játékaikat mutatják be. Bármely nemzet fia okulhat ott, hogyan
kell saját nemzetének játékait föleleveníteni, őrizni,
fejleszteni.
Jl. J.

Ma fölfedeztek egy ú j pedagógiai irányt. Elkeresztelték szociálpedagógiának. Nyiltan es harsányan merik hirdetni, hogy ez vadonatúj dolog.
Pedig dehogy is az. Hiszen már az ókorban is
tisztában voltak vele, hogy_ a társas életre kell
nevelni. Sem a gyermeki egyednek kiképzése,
sem a társadalmi életre való képesítése nem meríti ki a nevelés fogalmát. Az emberiség nevelése
valóképen abban áll, hogy megértessük a történelem menetét, fokozatait, és hogy mennyivel
segíthetjük elő az okszerű fejlődés folyamatát.
A nemzeti nevelés pedig annak a tudatnak fölébresztése, hogy nemzetnek lenni feladat. Csak
az a nemzet életképes, amely, mint az emberiség
szerves része, meg tud felelni a ma reáháramló
sajátos rendeltetésnek.

(Valamennyi kir. tanfelügyelő úrnak és tanfelügyelőség i kirendeltségnek. — 142.058 909. sz.)
Határidő: 1910 január hé 15.
Az állami elemi népiskolai tanítók illetményeinek szabályozásáról szóló 1907. évi X X V I .
t.-c. 9. §-a értelmében az áll. el. népiskolákr ól
alkalmazott rendes tanítók, illetve tanítónők a
népnevelés terén szerzett kiváló érdemeik elismeréséül állomáslielyükön igazgató-tanítókká,
illetve t a n í t ó n ő k k é léptethetők elő.
Az idézett törvény folyományaképen az 1 9 1 0 .
évi államköltségvetés szentesítése után ismét
162 áll. el. isk. tanítót, iiletve tanítónőt száudékozom helyi előléptetésben részesíteni.
Evégből felhívom a kir. Tanfelügyelő u r a t ,
. . . hogy a " helyi előléptetésekre vonatkozó
javaslatát az 1908. évi 111.910. sz. a , illetve
1909. évi 129.562. sz. a. kelt körrendeletemben foglalt szempontok szigorú figyelembe
vétele mellett tegye meg.
Es pedig:
a) elsősorban olyan áll. el. isk. tanító ( t a n í tónő) hozandó helyi előléptetésre javaslatba,
aki egy ugyanazon osztatlan (egytanítós) elemi
népiskolánál huzamosabb idő óta működik és
1
ott kiváló tanítási eredményt ért el és a köz-

Sokan ellentétbe helyezik a nevelést az oktatással. Helytelenül. Mert kölcsönösen föltételezik
egymást. A nevelés természetszerűen erkölcsi
alapon történhetik. Ezt az alapot nem adhatja
meg az iskola. Ez az alap a közélet szelleméből
keletkezhetik csupán. Erre az alapra kell fektetni
az oktatást, amely ennélfogva nem lehet egyéb,
mint a nevelés betetőzője. E gondolatok foglalkoztatják a mai közvéleményt, e gondolatkörben
forognak Kármán pedagógiai dolgozatai.

Hivatalos

rész.

Körrendelet.
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ségben tanítói és társadalmi m u n k á s s á g á n a k
számottevő n y o m a van és aki t a n í t ó i és n é p nevelői áldásos működéséért köztiszteletben és
elismerésben részesül;
b) másodsorban bozandók j a v a s l a t b a az oszt o t t állami népiskolánál szintén h u z a m o s a b b
idő óta m ű k ö d ő tanítók, a k i k a g o n d j u k r a
bízott tanulók nevelésével és tanításával az
ottani iskolai gondnokság, a felsőbb iskolai
hatósa'g és a szülők közmegelégedését vívták
ki és társadalmi téren is h i v a t á s u k h o z m é l t ó
munkásságot f e j t e t t e k k i ;
c) azon tankerületekből, amelyekben az áll.
el. tanítók s z á m a nem h a l a d j a m e g a 1 0 0 - a t ,
legfeljebb n é g y (4) tanító, a h o l pedig a 1 0 0 - a t
m e g h a l a d j a legfeljebb hat (6) t a n í t ó h o z h a t ó
javaslatba.
A javaslatba hozott t a n í t ó k r ó l az ide m e l lékelt rovatos-ív felhasználásával kimutatás k é szítendő és az 1910. év j a n u á r h ó 15 ig m i n den sürgetés bevárása n é l k ü l felterjesztendő.
Budapest, 1 9 0 9 . évi d e c e m b e r hó 3-án.
A miniszter h e l y e t t :
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évi 1200 K - t ; Marosán
Zakariás füzesi gör.
kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 5 2 0
K-t; Felber Károly magyarkeresztúri róm. kath.
el. isk. tanítónak évi 1 5 0 0 K - t ; Szigeti Sámuel
veszprémi izr. el. isk. tanítónak évi 2 4 8 0 K - t ;
Dézsi Lőrinc középlaki áll. el. isk. tanítónak évi
2100 K-t; Fazekas
Károly bugyii ref. el. isk.
tanítónak évi 8 6 0 K-t; Székely
Lajos szászfelWitt
laki áll. el. isk. tanítónak évi 1440 K-t;
Károly malaczkai munkaképtelen róm, kath. el.
isk. tanítónak évi 1280 K - t ; Orbán
Mihály
szászvárosi munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak
évi 1 9 4 0 K - t ; Tischler Jánosné szül. Wächter
Etelka brassói áll. polg. isk. tanítónőnek évi
1680 K - t ; dr. Miklós Istvánná szül. Klimacsek
Irén aszódi ág. hitv. ev. polg. isk. tanítónőnek
évi 1000 K - t ; Patay A n n a dornavölgyi áll. el.
isk. tanítónőnek ideiglenesen évi 640 K - t ; özv.
Giczy Józsefné szül. Cseterás Hegedűs Teréz
Julianna újbessenyői áll. el. isk. tanítónőnek évi
640 K - t ; Kriza
Sándorné szül. Barabás Anna
homoródalmási áll. el. isk. tanítónőnek évi 1 4 8 0
K-t; Kély Hermin Katalin budafoki áll. óvónőnek évi 9 6 0 K-t.

Gyám-, i l l . s e g é l y p é n z t
engedélyezett:
néh. Paods Gábor kőszegi róm. kath. el. isk.
tanító özv., szül. Kohlbaum Annának évi 7 5 0
K-t; néh. Vaszkó
Endre volt padragi ref. el.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m i n i s z t e r :
isk. tanító özv., szül. Kardos Máriának évi 6 6 0
Előléptette: id. Linster Mátyás zsombolyai K-t; néh. Kantek József csesztei nyug. róm.
áll. el. isk. tanítót a népnevelés teren szerzett
kath. tanító özv., szül. P a n e k Teréznek évi 4 5 6
érdemei elismeréseül az 1907. évi XXVI. t.-c. i K-t; néh. Ferencz
P é t e r petrományi gör. kel.
9. § a alapján jelenlegi állomáshelyén igazgatóromán hitf. el. isk. tanító özv., szül. Szerb Krisztanítóvá.
tinának évi 6 3 7 K 20 f - t ; néh. Patitia Vazul nyug.
szekaturai gör. kel. tanító özv., szül. Rusz MáriáK i n e v e z t e : Tihanyi
Domokos tolnamegyei
nak évi 3 0 0 K - t ; néh. Sztrugár
Vazul nyug.
kir. tanfelügyelőt a VI. fizetési osztály -3. fokopárvai gör. kath. tanító özv., szül. Calini Máriázatába, az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető személyi pótlókkal; dr. Wildt György sza- nak évi 3 0 0 K - t ; néh. Bakos János volt mezőszentgyörgyi ref. el. isk. tanító özv., szül. Kutasi
bolcsvármegyei kir. tanfelügyelőt a VII. fizetési
osztály 3-ik fokozatába, az 1904. évi I. t.-c. Eszternek évi 660 K-t, Dezső nevű kiskorú
árvájának pedig 110 K-t, együtt 770 K - t ; néh.
értelmében megillető személyi pótlékkal;
Agyagási Károly oki. tanítót a marosszentkirályi áll. Horacsek Lipót nyug. nagyszalontai róm. kath. el.
isk. tanító özv., szül. Szieber Máriának évi 6 5 8 K
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Nemes Ernő oki. t a n í t ó t
a keresztesi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá;
Martin 40 f - t ; néh. Grimm Pál szigetbecsei nyug. közs.
el. isk. tanító özv., szül. Gerecs Teréziának évi
Béla oki. t a n í t ó t a búcsúszentlászlói áll. el. isk.600 K - t ; néh. Szily János kisasszonyfai nyug.
hoz r. t a n í t ó v á ; Hartay
Valéria oki. tanítónőt
a tótpelsőczi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé;
Giczy róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Szakcsovics
József
Szidónia oki. tanítónőt az újbessenyői áll. el. isk.- Máriának évi 538 K - t ; néh. Kramarits
hoz r. tanítónővé; Gere Etelka oki. kisdedóvó- nyug. el. isk. tanító özv., szül. Rajz Erzsébetnek
György erdőtarcsai
nőt a rakaszi áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé. évi 369 K - t ; néh. Bokor
Jelen minőségében áthelyezte:
Báthori róm. kath. el. isk. tanító Emil, Margit és Rozália
Béla zólyomvasúttelepi áll. el. isk. tanítót a nevű kiskorú árváinak egyenként 150 K-t, együtt
450 K - t ; néh. Dorfmeister
Mátyás nyug. borgyöngyösi áll. el. isk.-hoz; Nagy György marosbolyai lóm. kath. el. isk. tanító 4 kiskorú árvászentkirályi áll. el. isk. tanítót a marosvásárBéla
helyi áll. el. isk.-hoz; Korbai
Krisztina óver- jának összesen 520 K - t ; néh. Makovics
helpai
nyug.
áll.
el.
isk.
tanító
özv.,
szül.
Varhol
bászi áll. óvónőt a bácsújfalui áll. kisdedóvodához.
Máriának évi 680 K-t, 1 kiskorú árvájának
N y u g d í j a t u t a l v á n y o z o t t : Borkán
Péter
pedig 1 1 3 K 33 f-t.
bánlaki gör. kel. román hitf. el. isk. tanítónak
Tóth,
államtitkár.

NÉPTANÍTÓK

46. SZÁM.

Községi és egyéb helynevek.
Veszprém vármegye.
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Magyarszentkirály. — Bakony-Magyar Szombathely = Magyarszombathely. —
Bakony-NémetSzent-Király = Bak onyszentk irály. — BakonyNémet Szombathely = Bakonyszombathely. — Bakonyszentlászlóhoz tartozó Vinyesándormajor (eddig
Sándormajor és Vinye neveken). — B ink = Bakonybánk — Borzavárhoz tartozó Alsótündérmajor (eddig Kistündérmajor néven néven is). —
Csernye = Bakonycsernye. — Csetényhez tartozó
Vilmamajor (eddig Vilmosmajor). — Gyirót =
Bakonygyirót. — Nagyesztergárhoz tartozó Kardosrét (eddig Kisesztergárpuszta néven is). — Oszlop=
Bakonyoszlop. — Péterd = Bakonypeterd. — Súrhoz tartozó Súrcsatár (eddig Csatárpuszta néven),
Frigyesmajor (eddig Repczemajor néven).—Teleki^
Kerékteleki. — Varsány = Veszprémvarsány. —
Pápa rend. tan. városhoz tartozó Felsőmajor (eddig
Újmajor néven is), Horgasérimajor (eddig Szepauermajor néven).

I. Devecseri járás:
Ajkához tartozó Gizellamajor (eddig Gyulamajor néven). — Csősz =
Kiscsősz. — Gyepes = Bakonygyepes. — KisJenő = Somlójenő. — Nagyalásonyhoz tartozó
Barczamajor (eddig Kisötvöspuszta néven). —
Nagy-Szőllős = Somlószőllős. — Noszlophoz tartozó Ferencztelek (eddig Becsepuszta néven),
Pálházapuszta (eddig Bagó néven is). — Pölöske =
Bakonypölöske. — Pusztamiskéhez tartozó Erzsébetmajor (eddig Károlymajor és Szalatkaymajor
külön neveken). — Torna = Apáczatorna. —
Torna-Pinkócz = Veszprémpinkócz. — Vecse =
Somlóvecse.
II. Enyingi járás: Bozsok := Balatonbozsok. —
Csajághoz tartozó Harasztipuszta (eddig Göcsme
néven is). — Déghez tartozó Garasmajor (eddig
Tarnócza néven is). — Kenese = Balatonkenese községhez tartozó Mámapuszta (eddig Sándorpuszta
Különfélék.
néven is). — Szilasbalháshoz tartozó Becsalipuszta
(eddig Buhinpuszta néven is), Halompuszta (eddig
A magy. szent korona országainak néprajzi
Hármashalom néven is), Újmajor (eddig Kányaiskolai fali térképe.
rikató és Mórmajor neveken is).
Szerkesztette : Bátky Zsigmond dr.
III. Pápai járás: Acsád = Nagyacsádhoz tartozó Kisacsádmajor (eddig Újfalusipuszta néven
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium rendis). — Alsógörzsönyhöz tartozó Melittamajor
kívül becses karácsonyi ajándékról gondoskodott
(eddig Miklósfa néven).— Dereske=Pápadereske. —
a magyar iskola és a magyar társadalom számára.
Gergelyi=Marczalgergelyi. — Jákó-Bakonyjákó.—
Évtizedek óta várva-vártuk a magyar szent koKoppány = Bakonykoppány. — Lovászpatona közrona országainak ezt a néprajzi
fali térképét, a
séghez tartozó Heitermajor (eddig Szerdahelygyakorlati honismertetésnek égetően szükséges,
puszta néven is). — Nagydérnhez tartozó Répásszinte nélkülözhetetlen segédeszközét, mely
az
major (eddig Alsórépás-, Felsőrépás- és Közép- ! iskolázás mindenik
fokának nagy hasznára lesz.
répásmajor külön neveken). — Nyögér = PápaAz líj, épen most megjelent fali térképet a köznyőgér. — Pápakovácsihoz tartozó Gyulamajor
oktatásügyi kormány megbízásából Bátky
Zsig(eddig Izsalpuszta néven is). — Salamon = Pápamond dr., a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi
salamon. — Szent-Iván = Bakonyszentiván. — i osztályának őre szerkesztette s a Magyar
FöldVaszarhoz tartozó Istvánmajor (eddig Hoffnerrajzi Intézet adta ki.
major néven).
Évek sorának gondos gyümölcse ez, melynek
IV. Veszprémi járás: Almádi=Balatonalmádi.—
ott kell lennie minden elemi, polgári s középFaisz = Veszprémfajsz. — Kádárta községhez tariskolának, ott a tudományegyetemek termeinek
tozó Gelemérimajor (eddig Káptalanmajor néven
falán. Hisz a magyar földet s a magyar földön
is). — Leányfalu = Nemesleány falu. — Nagylakó népfajokat ismernünk: elementáris kötelesvázsonyhoz tartozó
Szentmihálypuszta
(eddig ség ! Bátky dr., az érdemes etnográfus, lelke
Barátipuszta néven is). — Osihöz tartozó Alsólegnemesebb becsvágyával dolgozott ezen a munmajor (eddig Birkásmajor néven is), Birórét (edkán. De nemcsak a szerkesztő, hanem, ami valódig Zsigmondtanya néven), Szigetpuszta (eddig
sággal ritkaságszámba megy, még a nagy térkép
Fáczányos néven is). — Eátót = Gyulafirátót. —
bírálói: Lóczy Lajos dr., Littke dr., Lád Károly
Szentgálhoz tartozó Kőrisgyőr (eddig Antalháza
s Vángél Jenő dr. is, a mű nagy jelentőségéhez
és Winklermajor neveken is), Gombáspuszta
híven, osztoztak a munkában, arra törekedve,
(eddig Tűzköves és Boncsodpuszta neveken is),
hogy néprajzi térképünk makulátlan s minden
Magyarósdomb (eddig Tiszaipuszta néven is), ízében pontos legyen. Hü és beszédes tükre népTobánypuszta (eddig Öregállás, Öregszállás és rajzi viszonyainknak. Azzá is l e t t !
Gella neveken is). — Szent-István = KirályszentA le"gújabb etnográfiai térkép az 1 : 6 0 0 . 0 0 0
istván. — Vámos = Nemesvámos. — Városlődhöz
mérték szerint készült. Nem — miként ez az
tartozó Vámosmajor (eddig Kudermajor néven is). eddigi népsűrűsödési térképek szerkesztésénél szoV. Zirczi járás: Bakony-Magyar-Szent-Király = kásos volt — járásonként,
hanem az 1 : 2 6 0 . 0 0 0
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mértékű közigazgatási térképre rajzolva s erről
1 : 6 0 0 . 0 0 0 - r e lekisebbítve, községről
községre
menve, a vegyeslakosságú községeknél az egyes
népfajok százalékszáma szerint arányosan felosztva —• illetőleg beszínezve — a községek

területét, a legutóbbi népszámlálás

adatai

szerint

készült. Az egyes községeken, mint legkisebb
egységeken belül, csak akkor nem vette számításba az illető népfajt, ha a százalékos arányszám, mint határérték, úgy a magyarságra, mint
a nemzetiségekre egyaránt tízen alul, a törvényhatósági joggal felruházott városokra nézve pedig
ötön alul maradt. Mindamellett Budapesten a kis
százalékra rúgó, de lélekszámra nézve tekintélyes
tótságot mégis feltüntette. A magasabb hegységeknek szorosabb értelemben mívelés alatt nem
álló részeit, mint lakatlan területeket, természetesen Bátky dr. kirekesztette s ez a kirekesztés,
miként látom, minuciózus pontossággal történt.
Körülbelül csak a nyolcszázas, sőt Csík és Háromszék bizonyos részein, nyilván az alpi kultúrára
való tekintettel, az ezeres magassági görbével,
így azután az oláh és egyéb nemzetiségi folt
jelentékenyen redukálódott s a térkép — igazabbá
vált! Horvát-Sziavonországokban a horvát-szerb
nemzetiséget felekezeti alapon szétválasztotta horvátra és szerbre, mert szomszédaink csak horvátszerbet akarnak ismerni.
Bátky tizenkét népfajt ölelt térképére és azokat
tizenegy különböző, beszélve beszélő színnel vitte
egymás mellé avagy egymásba. Nem feledkezett
meg a cigányokról sem, akik a XV. században
húzódtak be Kelet-Indiából Európába. Az Orsz.
Magy. Kii-. Statisztikai Hivatal kiadta legutolsó
cigányösszeírás alapján kis fekete négyszögekkel
tüntette fel őket mindama községekben, melyekben számuk a lakosság tíz százalékát megüti, s
ha a mórék száma legalább ötven volt az illető
községben. Hazánk székesfővárosánál persze kimaradtak ők, mert Budapesten legutóbb a cigány
anyanyelvű lakosságot nem számlálták össze.
Öröme és gyönyörűsége telik a szemnek,
ha végigsíklik ezen a térképen, látva mosolygó
pirosságában a 8,742.301-nyi magyarság szupremáciáját, s összevetve azt a 2,799.479 oláh,
2,135.181 német, 2,019.641 tót, 1,683.705 horvát, 1,052.180 szerb, 429.447 kisorosz (rusznyák,
rutén), 280.000 cigány s 175.000 nyi olasz,
bolgár, cseh és vend népfajok számarányának
rendkívül érdekes és beszédes színskálájával.
Elmond ez a térkép mindent, amit térrel,
színnel föl lehetett tüntetni. Tarka mozaik a Tisza
balpartja a magyarság és oláhság keveredésének
szövevényes képével, melyből csak néhány régi
magyar község maradt hírmondónak. Még tarkább
túl a Dunán, a Duna-Dráva szöge s a Nagy
Magyar Alföld déli része. Különösen a TiszaMaros szöge, mely területet egykoron a török
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pusztasággá változtatta. Látjuk imponáló tömegében a honfoglaló kabar törzs dicső ivadékait,
a határőrző keleti és nyugati székelységet: Marostordában, Udvarhelyben, Háromszékben és Csíkban, a hozzájuk tartozó csángókkal együtt. Örömmel szemléljük, miként szűkíti, szaggatja a TiszaMaros szögében a szerb területet a magyarság
előnyomulása, miként hátrál a kisoroszság az
Alföld felől terjeszkedő magyarság elől s miként
állja nagy keményen az oláhság áramlását a
székelység. Sok-sok érdekes momentum szól még
a lelkűnkhöz ebből a térképből, amelyről nemes k nemzeti életünk multjára vonhatunk következtetést, hanem a magyarság szívós erejéből
bíztató tanulságot — a
jövendőre!
Ezt a tisztes munkát a Chólnoky Jenő dr.
egyetemi tanártól — ugyancsak a legutóbbi népszámlálás alapján (1 : 2,000.000 mértékben) —
szerkesztett csinos, pontos, diszkrét színezésével
is markáns térkép, „ M a g y a r o r s z á g népsűrűségi
térképe járásonként"
hűséges testvérül pompásan
kiegészíti.
A szépen színezett, kiválóan metszett, a folytonosan fészkelődő nemzetiségek miatt, sajnos,
mindig aktuális térképhez, melyet a Magyar Földrajzi Társaság választmánya is nélkülözhetetlen
taneszközül ismert föl, Bátky Zsigmond dr. tüzetes magyarázó-szöveget is csatolt.
A legújabb néprajzi térkép szélesebb, biztosabb
alapot vet a földrajz oktatásának. Ott lesz az
minden iskolának, hivatalnak s minden művelt
magyar háznak falán. Ara védőborítékban 21 korona 50 fillér.
Lasz Samu dr. — A J ó P a j t á s (szerkeszti Sebők Zsigmond,,
főmunkatárs Benedek Elek) október elején indult
útjára, hogy meghódítsa a gyermekszíveket s ma
már sok ezer gyermek várja szívrepesve hétről
hétre e kitűnő újságot, mely minden tekintetben
nagy fejlődést jelent a gyermekujság-irodalom
mezején. A szerkesztőknek sikerült megteremteni
azt a rég várt gyermekujságot, mely amellett,
hogy magyar minden ízében, lépést tart a haladó
korral s egyformán kedves, lélektermékenyítő,
szívnemesítő olvasmánya úgy a népiskolai, mint
a középiskolai ifjúságnak. Az olvasni kezdő gyermektől a középiskola alsóbbb osztályait járó
tanulóig mindenik megtalálja a maga olvasnivalóját, sőt nagy örömmel halljuk: maguk a szülők is nagy gyönyörűséggel olvassák. Az apróbb
gyermekvilág s a gimnázista együtt nevet az
automobilon száguldó Dörmögő Dömötör mulatságos kalandjain, s hiába rejtőzött más név alá,
minden gyerek tudja : ez az a híres Mackó tekintetes úr, kinek jóízű alakját Sebők Zäigmoad
teremtette meg s ezt tőle szánalomkeltő utánzással
elvitatni nem lehet. Benedek Elek mintha megfiatalodott
volna, hogy most újra hétről hétre
mesélhet mint Elek apó meg Nagyapó,
rég
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hallgató lantján ú j r a felcsendülnek a bájos gyermekversek s amellett egyikét írja legszebb ifjúsági regényeinek, a Hortobágyon utazó székely
diákok történetében.
A szerkesztőket nemzeti és pedagógiai szempontból nagyfontosságú munkájukban a legkiválóbb
írók támogatják. Ide írják bájos, húmoros gyermekhistóriáikat Mikszáth Kálmán, Rákosi Viktor,
Szemere
György, Molnár
Ferenc stb. s hétről
hétre dalolnak a gyermekvilágnak Endrődi
Sándor, Lévay József, Lampérth
Géza stb. Kajzait
is a legkiválóbb művészek í r j á k : Hegedűs László,
Márk
Lajos, Tull Ödön, Bäsch Árpád, Hirsch
Nelli stb. íme, nagy vonásokban a Jó
Pajtás
képe. Külön kellene megemlékeznünk a karácsonyi számról, mely igazi ünnepi szám. Es a
Jó Pajtás
Almanach jár ól, mely egy tízíves,
magas irodalmi színvonalú könyv, melyet a kiadó
(Franklin-társulat) ingyen küld meg úgy a mostani, mint az újévkor belépő előfizetőknek, nemkülönben ezzel egy csinos tárcanaptárt is.
A Jó Pajtás előfizetési ára egész évre 10 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a
kiadóhivatal.
Kötelességet vélünk teljesíteni, midőn olvasóinknak szíves figyelmébe ajánljuk a J ó Pajtást.

— Figyelmeztetés. Az Országos Közművelődési Tanács mostanában küldötte s küldi
szét a Benedek Elek által szerkesztett Felolvasások- at, elsősorban azoknak a tanítóknak, akik
analfabéta tanfolyamokat vezetnek s azoknak,
kik felolvasások tartására vállalkoztak. Sokan
egyszerűen ajándékul kérték a könyvet. Az ilyen
kérést a Tanács nem veheti figyelembe s lapunk
útján figyelmezteti a tanító urakat, hogy ezentúl csak azoknak kiild könyvet, kik a gondnokság vagy iskolaszék által igazolják, hogy tényleg felolvasásokat tartanak s ebbeli szándékukat
a Tanácsnál (IV., Ferenciek-tere 3.) 1910 január 15 ig bejélentik.
— Apponyi és Tóth tiszteletbeli tagsága.
Az Udvarhelymegyei Tanítóegyesület dec. 18-án,
Székelyudvarhelyen t a r t o t t népes, rendkívüli közgyűlésén Szász Ferenc elnök indítványára Apponyi
Albert grófot és Tóth János államtitkárt — a
tanítóság iránt érzett és számtalan esetben tanúsított jóindulatuk hálás elismeréseül — tiszteletbeli tagokul választotta meg. Mindkettőt még a
gyűlés folyamán táviratilag üdvözölték.

— Az Apponyi Albert gróf és Tóth János
a l a p r a 5 koronát küldött hozzánk Tácsovszky
Lajos pöstyéni tanító. Továbbítottuk Nagy Lajos
igazgató-tanító úrhoz (Veszprém), a gyűjtő-bizottság pénztárosához.

— Tihanyi Domokos előléptetése. A köz-
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okt. miniszter Tihanyi Domokos kir. tanácsos
tolnavármegyei kir. tanfelügyelőt a VI. fizetés
osztályba léptette elő. A tanügy régi, érdemes,
lelkes és fáradhatlan munkása nyerte el — írják
nekünk Tolnából — legszebb jutalmát e kinevezéssel, amely nemcsak a szorosan vett t a n ü g y i
körökben, de Tolna vármegye társadalmának minden rétegében általános örömet kelt. Nem hisszük
ugyanis, hogy akadna köztünk valaki, aki az ő
kiváló érdemeit el ne ismerné, hisz lehetetlen
szemet húnynia bárkinek is azok előtt a fényes
eredmények előtt, amelyeket ő tolnamegyei működésével felmutathat Nemcsak terhes hivatalát
tölti be páratlan szorgalommal, s mint a közigazgatási bizottság ülései is bizonyítják, restanciát egyáltalán meg nem tűrve, de kint jár,
apostolkodik az életben, s amit írásban el nem
végzett, elvégzi lelkes szóval, jó példát m u t a t ó
cselekedetekkel. Nevelt is i t t a vármegyében egy
olyan lelkes tanítói kart, melynek párját alig
találhatni az országbau. Nagy sikerének titka
abban rejlik, hogy hozzá t u d o t t férkőzni tanítóinak lelkéhez. Ez magyarázza meg azt a páratlanul szép eredményt is, amelyet ő a magyarosítás terén Tolna vármegyében elért. Ha Tihanyi
Domokos kir. tanácsos, tanfelügyelőnek már egyéb
érdeme nem volna, mint amit a magyarosítás
terén Tolna vármegyében elért, már az az egy
is elég arra, hogy mindenki mindenütt tisztelettel
ejtse ki nevét. Az ő következetes, soha n e m
túlzó, nem erőszakos működésének fényes eredménye az, hogy ma a vármegye minden iskolájának tanítási nyelve a
magyar.

— Betftsoros tárgymutató Az elemi iskolák számára 5 3 . 0 0 0 909. sz. a. kiadott gondnoksági Utasításhoz a tájékozódásnak és az adminisztrációnak gyorssá, könnyűvé, minél pontosabbá
tétele céljából Nagy Károly, Szilágy vármegye
kir. tanfelügyelője egy Betűsoros
Tárgymutató-t
készített, mely az Utasításnak az egyes esetekre
előírt intézkedéseit közel 1 5 0 0 tétel a l a t t - t á r j a
elő. Hogy a fontosabb ágak annál áttekinthetőbbek
legyenek, a r á j u k vonatkozó összes intézkedéseket
az illető vezérszónál ismét betűrendbe foglalva
adja, így pl. a mindkétfokú, kisebb fokú és önálló
gazdasági iskolákra, gondnokságra, ifjúsági könyvtár, igazgató, tantestület, osztálytanítóra, szabadságolásokra stb. vonatkozó tudnivalók a vezérszó
után betűrendben összefoglalva vannak. Ad a
H betűnél egy határidőjegyzéket is, az Utasításban előírt határidőkről. A tartalomjegyzék jövő
év január, esetleg február havában jelenik meg
oly alakban, hogy az Utasításhoz hozzáköttethető
legyen. Előfizetési ára 2 korona 20 fillér, a j á n l o t t
küldés esetén 2 korona 4 5 fillér. Az összeg
utalványon küldendő szerzőhöz Zildhra. A hézagpótló munkát, mely az Utasítás száz meg száz
intézkedésében gyors és biztos tájékozódást hivatva
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lesz nyújtani, az állami elemi iskolák igazgatóinak és tantestületeinek figyelmébe ajánljuk.
— S z a b a d t a n í t á s . A szabadtanítások Bulcsú
(Bereg m.) községben, Tariflca Ferenc áll. tanító
vezetése alatt, december hó folyamán megkezdődtek. Az első felolvasás 8 án, 51 hallgató előtt
tartatott A honfoglalásról. A második 12 én,
A kaptáros méhészetről szólt s 4 4 hallgató vett
részt. Az előadások előtt és u t á n az ifjúsági
egyesület dalosköre 4 szólamú darabokat ad elő.
A tél folyamán minden hónapban 4 felolvasás
lesz. A legközelebbi tanítás tárgya Az ember
szervezete lesz, képekkel illusztrálva.
— T a n í t ó k a k é p v i s e l ő t e s t ü l e t b e n . Léván
Bányai Ferenc izr. és Kiss Gyula ref. tanítót nagy
szótöbbséggel képviselőtestületi taggá választották.
— Halálozások. IJaczák József 57 évi tanítói
és kántori működés után, 87 éves korában elhunyt Novotyon. Bányai Péter, ottani áll. isk.
igazgató benne apósát gyászolja. — Pap Sándor
tanár 38 éves korában elhunyt Marosvásárhelyt.

— Meuetrendmódosítások.

F. évi

dec.

1 5 tői kezdve a zágráb máv.—sziszek—bródi vonalon közlekedő, Zágráb máv.-ról d. e, 11 óra
30 perckor induló vegyes- és az onnan éjjel 1
órakor induló személyszállító tehervonatok, továbbá a Zágráb máv.-ra jelenleg d. u. 5 óra
50 perckor érkező vegyes és az oda éjjel 11 óra
27 perckor érkező személyszállító tehervonatok
Zágráb délivasútról fognak indulni, illetve Zágráb
délivasútra fognak érkezni. E vonatok indulása
és érkezése Zágráb délivasúton ugyanaz marad,
mint jelenleg Zágráb máv.-on, kivévén a Zágráb
máv.-ra Sunjáról éjjel 11 óra 27 perckor érkező
személyszállító tehervonatot, mely Zágráb délivasútra éjjel 11 óra 7 perckor fog érkezni és
Sunjáról is korábban, azaz este 8 óra 20 perckor fog indulni. E vonatokhoz Zágráb máv. és
Zágráb délivasút közt összekötő személyszállító
vonatok fognak forgalomba helyeztetni, mely által
a jelenlegi csatlakozások Zágráb máv.-on ezután
is fenntartatnak. Ugyancsak az említett időponttól
kezdve a Zágráb máv.-ról jelenleg este 9 óra
30 perckor induló személyvonat korábban, azaz
este 9 óra 15 perckor fog indulni, Bródba pedig
éjjel 3 óra 9 perckor fog érkezni, Bosznabródba
azonban úgy fog érkezni, mint jelenleg. A sunja —
doberlini vonalon közlekedő, Doberlinből jelenleg
este 6 óra 32 perckor induló és Sunjára 8 óra
15 perckor érkező vegyesvonat pedig Doberlinből
este 6 óra Z9 perckor fog indulni és S u n j á r a
este 8 óra 2 perckor fog érkezni. A kőrös—
belovár —verőcze viroviticai vonalon a klostar—
virjai vonal megnyitásával egyidejűleg a következő menetrend-módosítások lépnek életbe. A
Verőcze-Viroviticáról reggel 4 óra 25 perckor
induló és Belovárig közlekedő, továbbá a Belovárról reggel 6 órakor induló és Kőrösig közle-
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kedő vegyesvonatok megszüntetnek. Helyettük
Verőcze-Viroviticáról Kőrösig egy ú j vegyesvonat
helyeztetik forgalomba, mely Verőcze-Viroviticáról
a délivasútnak Barcsról érkező személyvonatához
csatlakozólag éjjel 3 óra 15 perckor indul ós
Kőrösre d. e. 8 óra 15 perckor érkezik, hol
csatlakozik a Zágráb és Budapest felé közlekedő
személyvonatokhoz. A Belovártól Verőcze-Viroviticáig közlekedő és Belovárról reggel 5 óra
30 perckor induló vegye svonat Belovárról korábban, azaz reggel 5 óra 21 perckor indul. A
Kőrösről jelenleg 6 óra 15 perckor induló és
Belovárra reggel 8 óra 10 perckor érkező vegyesvonat Kőrösről reggel 5 óra 55 perckor fog
indulni és Belovárra 7 óra 48 perckor fog
érkezni. A Verőcze-Viroviticáról d. e. 9 óra
5 perckor induló személyvonat jelenlegi tartózkodása Klostaron 5 percre emeltetik fel.

Szerkesztői üzenetek.
L. Az esztergomi érseki könyvtár nagytermében
folyt le 1860 december 18 án az a híres értekezlet,
melyet Szcitovszky hercegprímás hívott össze s melyre
nemcsak konzervatív, de liberális politikusok is megjelentek, köztük református püspökök is. Amit ön
kérdez, annak legrészletesebb történeti könyveinkben
sincs nyoma. — L. (Szentes.) A Nemzeti Iskolának
ezidőszerint Bartha Pál a szerkesztője Előfizetési ára
egész évre 12 K. — Sz. (Ismeretek szerzése.) Az új
évben. — Szuna. Közöljük. — Sz. (A gyermek erkölcsi
nevelése.) Alkalmilag sorra kerül. — E. J. (Osztálybeosztás.) Közöljük. — L. I. A cikket közöljük. A
Tiuloviányos Ismereteknek szánt cikket is szívesen
vesszük. A harmadik dologban csak akkor nyilatkozhatunk, ha a vállalat folytatása biztosítva lesz. —
X. (Az állatvédelem érdekében.) Sorra kerül. — P . (A
szabadszerelem nevelése.) Sajnáljuk, hogy most nem
közölhetjük az összetorlódott közlemények sokasága
miatt, mert az újévben aligha lesz rá alkalmunk. —
Próba. Gyönge dilettánsmunka. — Sz. A. (B. A.
tartozása.) A vállalkozás már magában véve is szerencsétlen, mert aki olyan művésze a verselésnek,
hogy Mikszáth Kálmán prózájával jogosan iolveheti
a versenyt, az — eredetit is bizonyára tudna írni.
Az ön verses elbeszélése nem épen rossz, de semmi
jogosultsága nincs. A Karácsonyi elmélkedés nagyon
hideg, sablonos ; taposott, jól ismert útakon jár. —
T. M. E. (Óh mennyiszer.. .) Jönnek. — Ii. M.
(Karácsonyeste stb) Egyik sem vált be. — Sz. G. (Nincs
szeretet.) A sablonos tárgyat meleg érzéssel, de különösebb művészet nélkül dolgozza fel. — V. f.Levél
bátyámnak.) Modoros, affektált versek. — F. Z. (Erdei
tragédia.) jelentéktelen apróságok. — P. .). (Újdávidháza.) A kérdézett címe: Budapest, Földmívelési
minisztérium.
T a r t a l o m : Tájékozásul. Benedek Elek. — Az esztendő végén. (N.) — Konzekvencia. Mihály Ferenc.—
Lapszemle. —ma. — Tanítók tanácsadója. — Szépirodalom : Esti dalok. Endrődi Sándor. — Éjszakában.
Szalay Gyula. — Elek apó meséi. Veres Ferenc. —
Népszokásaink. BeTlosics Bálint. — Egyesületi élet. —
Könyvesház. — A Pedagógiai Társaságból. H l . —
Hivatalos rész. - Községi és egyéb helynevek. —
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.
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P Á L Y Á Z A T O K .
A gömörllpóezi ág. ev. egyháznak államilag
470 kor. segélyezett kántortanítói állása nyugdíjaztatás
folytán megüresedvén, arra pályázat hirdettetik. Pályázatok december 31-ig alulírotthoz nyújtandók. Alexy
Gyula lelkész, Balogrussó.
(2492—IH—3)
A bátorkeszii (Esztergom vm.) községi óvoda
óvónői állására pályázatot hirdetek. Fizetés: 600
(hatszáz) korona a község pénztárából, havi előleges
részletekben; lakás: egy szoba, konyha, kamra és padlás
használata. Pályázhatnak okleveles óvónők. Az állás
a választás jogerőre emelkedése után azonnal elfoglalandó. Pályázati határidő : december huszonnyolcadika. Kérvények kellően fölszerelve Tancsa Pál ref.
lelkész, felügyelőbizottsági elnök címére, Bátorkeszi,
Esztergom vm. küldendők.
(2548-11—2)
K i s k u n f é l e g y h á z á r a róm. kath. kántorságban
teljesen képzett segédet keresek. Fizetése : havonta
40 korona és 10 — 15 korona gyertyából, mosás, ágyneműn kívül ellátás, vagy évi 1000 korona és lakás
(fűtés, világítás, takarítás). Az állás azonnal elfoglalandó. Személyesen megjelenőket előnyben részesítem.
Bartha Lajos, kántor.
(2551 —II 2)
A balassagyarmati ág. hitv. ev. egyház magyar
tannyelvű tanítói és ezzel egybekötött magyar- s tótnyelvű kántori állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak
oly okleveles kántortanítók, akik legalább öt évi
sikeres működés bizonyítása mellett énekkar vezetéséhez szükséges gyakorlati zenei képességüket is igazolni
tudják. Javadalmazás: rendes lakáson kívül az 1908.
évi javadalmi jegyzőkönyv szerint az egyház részéről
2153 korona 27 fillér. Pályázni óhajtók működési bizonyítvánnyal fölszerelt folyamodványaikat f.'évi december hó 31-ig a balassagyarmati ág. hitv. ev. lelkészi
hivatalhoz küldjék be. Dr. Baltik Frigyes, püspöklelkész, Sztranyavszky G?za, felügyelő. (2555—U—2)
A debreczeni orth. izraelita hitközségi elemi népiskolánál, az újonnan megválasztott tanító visszalépése
folytán megüresedett, 1200 korona évi törzsfizetéssel, 420 korona lakbérrel és törvényes korpótlékkal
javadalmazott rendes tanítói állás betöltésére az iskolaszék pályázatot hirdet. Pályázók, akik a héber ismeretekben kiváló jártassággal bírnak, pályázati kérvényeiket 1910. évi január 5-ig alulírott iskolaszéki
elnöknél terjesszék be. Debreczen, 1909 december
16-án. Weinstein Jakab, iskolaszéki elnök. Klein Márton, iskolaszéki jegyző.
(2580—11—2)
A s z i n ó b á n y a - v a s g y á r i elemi népiskolába 19lu
január l-re tanító kerestetik. Fizetése: 1000 korona,
szabad lakás és fűtés. Tannyelv: magyar. Pályázati
kérvények Kramer J. céghez (Szinóbánya, Vasgyár)
intézendők.
(2574—11 2)
H á r s á g y p u s z t a (Szentgálhoz, Veszprém vármegyében) községi jellegű iskola tanítói állása évi 1000
korona fizetés, lakás- és kertpótlékkal betöltendő.
Születési, tanképesítő, szolgálati okmányokkal fölszerelt bélyeges folyamodás 1910 január hő 6-ig Veszprém vármegye királyi tanfelügyelőségéhez küldendő.
(2575-1-1)
Az albári (Pozsony m.) róm. kath. iskolaszék a
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet.
Javadalma : 1. Lakás, mely áll 2 szoba, 1 zárt konyha,
1 nyitott konyha, 1 kamara és egy istállóból. 2. 400
f -öl konyha- és gyümölcsöskert, 3. Az iskola pénztárából havi, előleges részletekben fizetve 684 korona.
4. Államsegély 316 korona. 5. Stólajövedelem. Kötelessége : a tanítói és kántori teendők teljesítése. A
választás 1910 január l-én lesz. A személyesen megjelenők a választásnál előnyben részesülnek. A kellően fölszerelt kérvények december 31-ig főtisztelendő Miskovicz János iskolaszéki elnökhöz, Albárra
küldendők.
(2586 - 1 1 - 1 )
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A kislétal (Szabolcs ra.)ref. egyház kántortanítói
állására pályázatot hirdet. Javadalom : 1. Készpénz 790
korona, államtól 324 korona, mindkettő havi előleges
részletekben fizetve. 2. Kétvékás szőlőföld haszonélvezete. 3. Lakás két szobával, melléképületekkel,
kerttel. 4. Ismétlő-iskolások tanításáért községtől 40
korona. 5. Stóla. Kötelességei: 1. I—VI. vegyes osztály vezetése az egyházkerületi utasítás szerint. 2.
Kántori teendők végzése, valamint a kanonikus órákon
és a lelkész akadályoztatása esetén a templomi istenitisztelet végzése. Pályázati kérvények 1910 január
9-ig alulírotthoz nyújtandók be. Választás másnap,
január 10-én. Az állás azonnal elfoglalandó. A választott f. iskolai év végével — a kívánalmak megfelelése esetében — állandósíttatni fog. Kisléta, 19u9
dec. 13. Szakács József ref. lelkész, iskolaszéki elnök.
(2561—1-1)
A s z a k m á r ö r e g t é n y i (Pest m.) lóm. kath. tanítói
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : természetbeni
lakás kerttel, 800 korona évi fizetés a község pénztárából, 200 korona államsegély előleges havi részletekben, jogosultnak a törvényes korpótlék. Csak férfitanítók pályázhatnak s az állás azonnal elfoglalandó.
A megválasztott köteles a kalocsavidéki tanítóegyesületnek tagja lenni. A kérvények 1910 jan. 2-ig a
szakmári iskolaszékre címezve, Makay Gábor esperes
úrhoz Akasztóra (Pest m.) küldendők. Kanyó Samár,
iskolaszéki elnök.
(2579—1—1)
A hiripi ref. egyház orgonista-kántortanítóságára
8 hóra ideiglenest keres. Fizetése: havonként 80 korona, stóla, lakás, kert. Jelentkezési határidő: újév.
Állás azonnal elfoglalandó. Ref. lelkész, Hirip, Szatmár megye.
(2585—1—1)
Nevelőnek ajánlkozik IV-ed éves képezdész. Gyakorlattal rendelkezem. Cím: S. K., Erdőhorváti
(Zemplén vm.).
(2588-1—1)
Pályázat a szini ref. tanítóságra. Fizetése: 1020
korona, stóla, 30 méter fa, udvarra szállítva, 6 darab
marhára legelő, kétszobás lakás melléképületekkel,
kert és gyümölcsös Májusig prédikálásért havonként
33 korona 33 fillér. Kötelessége: hatosztályú népiskolát kerületi tanterv szerint vezetni. Kántori teendőket végezni. Fölszerelt kérvények január 15-ig ref.
lelkészhez, Perkupára küldendőit. Megválasztott február l-én tartozik hivatalát elfoglalni. Esetleg oklevélnélküli tanítók is alkalmaztatnak ideiglenesen. Utolsó
pósta és vasúti állomás Szín.
(2591—I - 1)
Az e g y h á z g e l l e i róm. kath. osztálytanítói állásra
pályázat hirdettetik. Fizetése : 1000 korona, egy bútorozott szoba és 20 korona kertilletmény. Csak a kántori teendőkben okvetlen jártas, okleveles férfitanítók
pályázhatnak. Választás 1910 január 6-án. Állást köteles azonnal elfoglalni. Kérvények ker. tant'elügyelő8égnek (plébánia Dercsika, u. p. Baka, Pozsony m.)
küldendők. Miklós Imre, elnök.
(2592—1—1)
A szurdokpüspöki róm kath. népiskolánál megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : a községtől 600 korona, fizetéskiegészítés az
államtól 400 korona, lakbér 200 korona, fapénz 80 korona és kertilletmény 20 korona. Kötelessége: a haladók és az ismétlők tanítása. Okleveles nőtlen tanítók
pályázataikat január 10-ig az iskolaszéki elnökhöz
küldjék.
(2594—1—1)
Az alapi (Fejér m.) kath. iskolánál a harmadik
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : a hitközségtől — hónaponként előre fizetve — 600 korona,
államsegély 400 korona, egy bútorozott szoba, fűtéssel.
Köteles: a reábízott osztályokat vezetni, hittanóra
alatt jelen lenni, a plébános akadályoztatása esetén
hittant tanítani, a tanulókat hétköznap és vasárnap
a templomba vezetni, ott reájuk felügyelni. Köteles
a kántoriakban segédkezni. Kérvények főt. Szabó
Gyula iskolaszéki elnök úrhoz, december 31-ig küldendők. Választás január 2-án.
(2599—I—1)
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A dobrai ref. egyház tanítónői állásra pályázatot
hirdet. Fizetés: egyháztól 200 korona és 4 öl fa
64 korona értékben; fizetéskiegészítés az államtól
736 korona, korpótlék, államtól. Tisztességes lakás,
kerttel. Kötelessége: II. leány- és III. vegyes osztály
tanítása. Pályázatok január l-ig adandók be alulírotthoz. Állás azonnal elfoglalandó. Dobra, u. p. Nántű,
Szatmár m. Korány János, ref. lelkész. (2596—l—1)
K ö r m ö c z b á n y a szab. kir. főbányaváros iskolaszéke bizonytalan időre, 140 korona havi fizetéssel,
polg. leányiskolájához egy, a szám- és természettani
tárgyak tanítására képesített helyettest keres. Jelentkezhetnek nők és férfiak egyaránt. Az állás 1910. évi
január hó 1-én foglalandó el. Bővebb felvilágosítással
az igazgatóság szolgál.
(2597 -1—1)
A gödöllői községi óvodánál lemondás folytán
megüresedett óvónői állásra a községi iskolaszék, mint
az óvoda felügyelő-bizottsága, pályázatot hirdet. Javadalom : 600 korona, havi előleges részletekben és
természetbeni lakás, esetleg lakbér. Pályázati határidő : január 1. Gödöllő, 1909 december 22. Kiss Ferenc,
elnök. Sidó Lajos tanító, jegyző.
(2598—1—1)
A felsőszelii plébániához tartozó A l s ó s z e l l fiókközségben (Pozsony m.) levő róm. kath. népiskolánál
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítői állásra
a végleges betöltésig segédtanító vagy -tanítónő kerestetik. Aki orgonálni tud, előnyben részesül. Fizetése:
800 korona és tisztességes lakás. Esetleg 100 korona
stóla. Kérvények a felsőszelii plébámahivatalhoz küldendők.
(2600-1—1)
A v i z s l á s ! községi iskolánál szervezett tanítónői
állásra pályázatot hirdetek. Javadalma: 1000 korona
készpénz, két szoba, konyha, kamra és konyhakert
természetben. Kérvények hozzám, 1910 január 10-ig
adhatók be. Csak róm. kath. vallásúak pályázzanak.
Kazár (Nógrád m., u. p. Kisterenye), Csekey Sándor,
körjegyző.
(2601-1—1)
A J&ardó községben (Bihar m., központi járás)
újonnan létesített, magyar tannyelvű községi iskolához
egy férfitanítói állásra ezennel pályázatot nyitunk.
Felkérjük a pályázni óhajtókat, hogy képesítésüket
és eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmányaikat az
1910. évi január hó 6-ik napjáig bezárólag Kardó
község iskolaszékéhez címzetten szíveskedjenek benyújtani, mert a később érkező pályázatok figyelembe
vétetni nem fognak. Az állás javadalmazása: 1. Készpénzfizetés 1000 korona, melyből előleges havi részletekben 900 koronát a nagyváradi kir. adóhivatal,
100 koronát Kardó község fizet. 2. Természetbeni
lakás, mely áll 2 szoba, konyha, kamra és gazdasági
melléképületből. 3. Kardó község részéről a faiskolakezelésért megállapított díjazás. A tanítói lakás, tanterem új, modern alakú épület. A községnek vasúti
állomása van. A község lakossága tisztán gör. kath.
vallású. Kardó, 1909. évi deezember 14-én. Az iskolaszék meghagyásából: Péter Ferenc gör. kath. lelkész,
iskolaszéki elnök. Deutsch Ármin körjegyző, iskolaszéki jegyző.
(2603 — 1—1)
A b u g y i i ref. egyház a második tanítói állásra
pályázatot hirdet Fizetése : 1000 korona és ötödéves
korpótlék. Lakás természetben. Kötelessége: két vegyes osztályt tanítani, lelkészt és rektort akadályoztatásuk esetén helyettesíteni. Az állás azonnal elfoglalandó. Felhívatnak azok a férfitanítók, kik ez állás
elnyerni óhajtják, miszerint kérvényüket 1910 január
8-ig küldjék be a ref. lelkészi hivatalhoz. Bugyi,
1909 december 21. Molnár Albert, ref. lelkész.
(2604-1-1)
A r v a - I ^ e s z e k r e oki., kath. férfi-másodtanító kerestetik. Fizetése: 1000 korona. Tanítási nyelv: tótmagyar. Pályázati határidő: január 15. Hittanés ismétlő-iskola vezetése kötelező. Rendes lakás.
Iskolaszék.
(2616-1-1)
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Iiajosmizsei közs. iskolánál megüresedett (közöstanyai) tanítói állásra 1910 január 9-ig bezárólag
pályázat hirdettetik. Javadalma: államsegély 804
korona, a község pénztárából 196 korona, 20 korona
fűtési és tisztogatási átalány, a törvényes ötödéves
korpótlék, 2 méter tűzifa az iskola fűtésére, 2 szoba,
konyha és mellékhelyiségekből álló lakás. Az állást
január 15-ig köteles elfoglalni. A kérvények Geréby
Gyula földbirtokos, iskolaszéki elnökhöz, Lajosmizse
(Pest m.), küldendők.
(2606—11—1)
Kotori (Zala m.) államilag segélyezett elemi népiskolánál megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 600 kor. évi fizetés és 200 kor.
lakbér a községtől; 400 kor. államsegély. Ezen állásra
róm. kath. vallású, csak férfitanítók pályázhatnak.
A kérvények 1910 január hő 8-ig Hajdú Lajos községi főjegyző, iskolaszéki elnökhöz, Kotorba küldendők.
A horvát nyelvben jártasak előnyben részesülnek.
Pataki Viktor, iskolaszéki jegyző.
(2607—1—1)
A c s e r é n y c s é c s é n y i (Zólyom megye) ev. tanítói
állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem : 600 korona
az egyháztól, 400 korona államsegély. Szabad lakás
és melléképületek. Nyelv : magyar-tót. Fölszerelt kérvények 1910. évi január 15-ig Linder Mihály lelkészhez, Felsőmicsinyére küldendők.
(2608—II— 1)
A 41. számban hirdetett bükkaranyos! róm. kath.
kántortanítói állásra újból pályázat hirdettetik. Választás napja 1910 jan. 4. Jekelfalussy Viktor, iskolaszéki elnök.
(2609—1—1)
A szentkirály! lóm. kath. iskolához (Vas megye,
pósta helyben) 1910 január 11-re osztálytanítói állásra
pályázat hirdette,ik. Javadalma: 900 korona államsegélyből, 100 korona az iskola pénztárából. Kötelessége : a reábízandó osztályban tanítani, a gyermekeket templomba vezetni és a kántori teendőkben
segédkezni. A választás 1910 janár 11-én délután
2 órakor lesz. Személyes megjelenés megkívántatik.
Csak nőtlen tanítók pályázhatnak. Az állás azonnal
elfoglalandó. Az iskolaszék.
(2610—II—1)
Állami szolgálatot kapván, helyemre egészséges,
intelligens, róm. kath. vallású tanítót keresek. Kéry
János Kornádi, kendergyár (Bihar megye).
(2612-1-1)
A kistokaji ref. helyettes kántortanítóság megüresülvén, arra 1910 augusztus végéig terjedő időre
pályázat hirdettetik. Fizetése : havonként 67 korona,
egy szobából álló lakáB. Pályázhatnak nem oklevelesek is. Kötelessége : a vegyes népiskola tantervszerinti
vezetése, a kántori teendők végzése, a lelkész akadályoztatása esetén helyette istenitiszteletet végezni.
Az állás időközben el nem hagyható. A pályázatok
1910 január 8-ig Kistokajba (Borsod m., u. p. HejőCsaba), a ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. Biró
Bertalan, ref. lelkész.
(2613—1—1)
Örtllosi róm. kath. kántortanítói állásra pályázat
hirdettetik. Fizetése: készpénzben és terményekben
a hitközségtől 820 korona, 1000 koronára való kiegészítésért államsegély kéretik. Kérvényeket a zákányi
plébánia-hivatalhoz küldjék. A választás 1910 január
hó 11-én fog megejtetni. Az állás azonnal elfoglalandó.
Személyes megjelenés kívántatik.
(2614—1—1)
B e s e n y s z ö g r e (Szolnok m.) széphangú, okleveles
segéd kántortanítót keresek. Fizetése: havi 30 korona
s teljes ellátás: mosás, világítás kivételével. Azonnal
alkalmaztatik. Skopecz Béla, kántortanító.
(2620—1- 1)
A bankai fiókegyházi magyar-tót tannyelvű, róm.
kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása : két szoba, konyha, kamra és többféle
címen az engedélyezett államsegéllyel 1000 korona.
Kántori próba és választás január 20-án délelőtt 10
órakor. Kérvények a bankai (u. p. Pöstyén) iskolaszékhez küldendők.
(2621-11—1)

46. SZÁM.

NÉPTANÍTÓK

N a g y g a n n a l (Veszprém vm., u. p. Pápakovácsi)
róm. kath. népiskolánál osztálytanítói állásra 1910
január 9. pályázat hirdettetik. Jövedelme : 1040 korona, bútorozott szoba, fűtéssel. Német nyelv és kántoriak tudása előnyös. Csak férfiak pályázhatnak.
Iskolaszék.
(2617-1—1)
A. szentelek! róm. kath. népiskolánál egyik osztálytanítói állásra január 6-ra pályázat hirdettetik.
Javadalma: egy bútorozott szoba, 32 korona fapénz,
800 korona a hitközségtől és 200 korona államsegély.
Tannyelv: magyar. A tanulók anyanyelve: német
és horvát. Illetőségi bizonyítvány melléklendő. Az
állomás azonnal elfoglalandó. Az iskolaszék megbízásából: Fumics Rezső, igazgató-tanító. (2618—I—1)
N a g y r é c s e (Zala m.) községi iskolájához nőtanítói
állásra pályázatot hirdetek. Javadalma: 1000 korona
készpénz, 20 korona kertjárandóság, egyszobás lakás,
a hozzátartozó folyosóval, legszükségesebb bútorzattal.
Kötelessége: az iskolaszék által meghatározandó bármely vegyes osztályt vezetni, női kézimunkát úgy a
mindennapi, mint az ismétlős-leányoknál külön díjazás
nélkül tanítani, valamint a leányismétlőket külön
tanteremben ingyen oktatni. Csakis róm. kath. vallásúak pályázhatnak. Kérvények, kellően fölszerelve,
1910 január 20-ig alulírotthoz küldendők. A választás
1910 január 27-én délelőtt 9 órakor Nagyrécsén, az
iskolában lesz megtartva. Az állás azonnal elfoglalandó. Szemző Zsigmond, iskolaszéki elnök.
(2622-1—1)
A siklósi községi polgári fiúiskolánál halálozás
folytán megüresedett rendes rajztanári állás betöltendő. Évi javadalmazása: aj 1600 korona törzsfizetés,
b) 400 korona lakbér, cj nyolc ízbeni 100 koronás
ötödévi korpótlók s ezenfelül az 1906. évi 55.566. sz.
és 1908. évi 76.300. sz. közoktatási miniszteri rendeletekkel a polgári iskolai oklevéllel bírók részére
biztosított állami fizetéskiegészítés. A szabályszerűen
fölszerelt kérvények 1910. évi január 22-ig alulírt
elnökhöz küldendők be. Siklós, 1909 december 20.
Pakuszi Gyula, közs. iskolaszéki elnök. (2623—1—1)

HIRDETÉSEK.
A z iskolák

fertőtlenítése és portalanítása
a tüdővész teijedésének meggátlására kötelező
miniszteri rendeletek alapján

„Fónagy-féle

Dustless"-szel

történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagyféle Dustle8s"-gyár:
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Stampay Miklós áll. tanító Köszöntőkönyvecskéje 20 fill. 12 péld., előre fizetve, 2 kor.-ért
franko kapható Négrádmarczalon.
(2430—XII—4)

Nagy időmegtakarítás
minden tanítónak, mert készen kapja tananyagbeosztását, óratervét, órarendjét, mely könnyű áttekinthetőségénél fogva páratlan. 1 tan. 3 K, 2 tan. III—VI.
oszt. 2 K, két összevont osztályoké 1*50 K, az egyes
oszt. 1-20 K, portó 30 f előleges beküldése mellett
szállít Doszt ál Kálmán, Dicsöszentmárton.
(2473—IV-3)

=
MOGYORÓS,SY
CIMBALOM
kitüntetve: Budapest
1896, Pécs 1907, London
1908, Bécs 1907, aranyérmekkel és díszoklevéllel stb. Acél belső szerkezet feltalálója, szabadalmak a világ összes
kultúrállamaiban cimbalomra és gramofonra
Hegedűosztály-vezető:
Bárány Dezső, híres mester. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak.
Kérjen árjegyzéket! Legnagyobb magyar cimbalomgyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, Rákóczi-út 71.
(934—26—24)
„

M á r c i u s
1 5 . "
(Harmadik kiadás, negyedik ezer.)
Egyfelvonásos, alkalmi színjáték. Irta: Pásztor
József. Iskolákuak, ifjúsági, önképző- és társasköröknek különösen alkalmas, hogy lendületesebben
ünnepelhessék meg március 15-ét. A színdarabban
mindössze három szereplő van, díszlet sem kell hozzá,
így könnyen előadható. Megrendelhető a szerzőnél
(Budapest, I., Kemenes-utca 8.). Ára póstai szétküldéssel 90 fillér. A pénzt legcélszerűbb utalványon
beküldeni.
(2564—111—2)

Ne vegyen zongorát!!!
míg

(1200-30—21)

Erdős József és Társa
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám
alatt lehet megrendelni.
Telefon: 177—77.
Miniszter! rendeleteket és utasításokat kívánatra
megküldünk.
(171-48-48)

legújabb, zongorákról szóió
árjegyzékét meg nem hozatta, melyet

REMÉNYI
zongora-osztálya,

IC f n r i n t p r t remek szabásban, elegáns kiviteli d IUI ILllOl l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot

Krau.sz F . és Társa
úriszabó-flzlete, V m . ker., Rákócii-út 69. Vidékre
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.
( 2 0 - 5 2 - 52)

Bpest, Király-u. 58.,
ezen lapra hivatkozva ingyen és bérmentve küld.
Uj és használt zongorák,
pianiuók a legolcsóbbtól a legfinomabbig. Űj zongorák 280 írttól följebb, 36 havi részletfizetésre is.
Régi pianiuók és zongorák újakra becseréltetnek.
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Nevelönöt keresek leány

mellé. Ajánlatokat
kér: Nagy Mihály, Lasztomérban (Zemplén m.). Virág
József, ref lelkész.
(2501-II-2)
p _ p j . i l áll. igazgató-tanító 3 tanerős iskolától. Gyöu S C i Dl nyörű lakás, száp vidék, közelében vasút.
Cím : „Isk. Igazgatóság", Józseífalva (Temes megye).
(2518-11—2)
M a r v n o M ó r o i tudományos műszerek gyára
i U d i A CS l í l C l C l Budapest,VI.,Bulcsú-u. 7. Telefon 21-Oő. Az összes tanszerek gyártása a nm. m.
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint.
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok,
közetek stb. Állami és nem állami iskolák legcélszerűbb bevásárlási forrása.
(25—26—26)
P o p r ó l házaspár, 7 tanerős iskolától Hajdú megyébe,
UoCl Cl környékére, esetleg bárhová, református
helyre. Férj igazgató. Mellékes : ref. kántorság. Állami
iskola, Csorvás (Békés m.).
(2583—1—1)
P o p r ó l ® tanerős iskolával bíró, Balaton közelében
UüCl Cl levő, tiszta magyar nagyközségből áll. tanító
bárhová. Zalamegyei tanítók előnyben. Cimem: Tóth
Károly, Csabrendek (Zala m.).
(2619-1—1)

48 ünnepi és gyász-előjáték
(Org.-zsebkönyv I—II.) 2 40 K; 100 gyönyörű Máriaének orgonára (I —II.) 5 K. Zámbó Károly rk. kántor,
Szeged.
(-2463—111-3)

Az elemi népiskolákat kötelező
tanszerbeli
fölszerelések
legjobb beszerzési
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ANGSTER
orgona-

JÓZSEF

és harmónium - gyára

PÉCSETT.
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szerkezetű légnyomatú (pneumatikai)
orgonáinkat jutányos árak mellett,
művészies kivitelben. Raktáron
kitilnö hangú harmóniumok minden nagyságban (170 koronától 1000 koronáig). Mindennemű
javításokat, hangolásokat és átépítéseket olcsón vállalunk. Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
Alapíttatott: 1867. (655-26—16)
Most jelent meg!

Most jelent meg!

A vizsgázás módszere és reformja.
írta: Vaday József. Ára 3 korona.
Tollatsek-féle könyvkiadóhivatal, Temesvár.
(2580/a—VI —1)

Német vagy angol beszédet tanít
tökélyig póstán, személyes érintkezés nélkül, havi 3
koronáéit Orfi József nyelviskolája, Arad.
(2504-1-1)

Templomi orgonák.
Javításokat, átalakításokat, hangolásokat legjutányosabb áron, lelkiismeretesen elvállal ötévi jótállás mellett, bármely vidéken Mezey Géza, orgonaépítő. Budapest, VII., Fűrész-utca 19. szám.
(2595-1-1)

forrása:

E laboratóriumi
R D É L
Y é sés tanszerek
S Z Agyára,
BÓ
fölszerelések

BUDAPEST, YHL, Baross-utca 21.
(a Tanszermúzeum mellett).
Miiszerészeti gyár!
Üvegfúvó-intézeí!
Árjegyzék ingyen és bérmentve!

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen !
Telefon 42—05.

(1212-26-10)

A7
á n l r o r " élet- és járadékbiztosító-társaság
O.L „ ä l l l x C I
magyarországi igazgatósága: Budapest (az „Anker"-palota befejeztéig) V., Erzsébettér 13. Vagyon 1908 végén: 178 millió korona.
Kifizetések a társaság fennállása óta 365 millió korona. Nyereségosztalék a biztosítottak részére 1908ban a biztosítás tartamához képest az évi díjnak
9°/o—36. 9°/o-ig. — A társaság elvállal jutányos díjak
és előnyös föltételek mellett élet-, kikázasítási és
járadékbiztosításokat.
(2525 - III— 3)

FEIWEL LIPÓT utóda
BUDAPEST, IX., Ipar-ntca. 7.

A karácsonyi ünnepek közeledtével b.
figyelmükbe ajánlom a Csizmadia-féle

Egyházi népénektár
című díszes ima- és énekkönyvet,
amely pár év alatt immár 100.000
példányban forog közkézen. —

Ára igen erős kötésben, préselt dísszel 80 f, csinos
vászonkötésbeii, préselt dísszel és kereszttel 1 kor.
'
'
torna- I
Tíz példány bérmentve lesz küldve és egy ingyenkészülékek és
példány mellékelve. (Elárusítóknak 20°/o engedmény
óvodaberendezések g y á r a .
és bérmente3 szállítás.)
iüránatra
Megrendelhető az ATHENAEUM irodalmi és nyommegbnlül
dai r -t.-nál. (Budapest, VII., Rákóczi-út 54. sz.)
újonnan kiadott árjegyZamárdi (Somogy m.).
litKjen
Csizmadia J. Gyula.
»»érmentve.
(2602-1—1)
9 52 -52)
Iskolapadok

iiskolaberendekolabeiel d

»
zések,

